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Tillögur starfshóps 
um skeldýrarækt á Íslandi
Sigurgeir Þorgeirsson atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti



Star fshópur inn

 Sigurgeir Þorgeirsson, ANR formaður

 Elvar Árni Lund, Skelrækt - samtök skelræktenda

 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Hafrannsóknastofnun

 Helga Gunnlaugsdóttir,  Matís ohf

 Þór Gunnarsson, Matvælastofnun



Hlutverk hópsins

1. Fara yfir skýrslu nefndar um kræklingarækt frá 2008.

2. Fara yfir gildandi lög og stjórnvaldsreglur og gera eftir atvikum tillögur

um breytingar.

3. Afla upplýsinga um laga- og regluumgjörð og stuðning við skeldýrarækt

í nágrannalöndum. 

4. Fara yfir stuðning ríkis við skeldýrarækt á Íslandi. 

5. Annað sem starfshópurinn telur skipta máli.



Tillögur í skýrslu starfshóps frá 2008

 Samráðshópur: MAST, Matís, Hafró og Skelrækt.

 Ræktunarsvæði: Mat á heilnæmi, tíðni eitraðra þörunga, skipulag

strandsvæða.

 Heilnæmi framleiðslunnar: Mælingar á þörungaeitri og cadmium - ríkið

fjármagni fyrst.

 Ræktunartækni og flutningur: Rannsóknir – þróun – framlög til könnunar á 

hagkvæmni flutningsleiða.



Helstu niðurstöður
 Hópur skilaði tillögum að breytingum á reglugerðardrögum

 Til einföldunar og hagræðis fyrir greinina

Laga-/reglugerðabreytingar enn til skoðunar:

 Tilraunaleyfishafi megi uppskera að uppfylltum skilyrðum

 Möguleiki á skiptingu kostnaðar v. leyfisveitingar

 Ræktunarleyfi geti fylgt stöð við eigendaskipti

Einnig til skoðunar reglur um merkingar og takmörkun umferðar

við ræktunarsvæði



Land Heilnæmis
könnun

Þörunga
eitur

Eitur
þörungar

E.coli

Noregur LS Blandað Blandað LS

Danmörk LS Fyrirtæki Fyrirtæki Fyrirtæki

Svíþjóð LS LS LS LS

Skotland LS LS LS LS

Írland LS LS LS LS

Bretland LS LS LS LS

Þýskaland LS LS LS LS

Spánn LS LS LS LS

kostnaðarskipting milli ríkis og framleiðendaHelstu niðurstöður



Helstu niðurstöður
• Greinin á byrjunarstigi
• Vilji stjórnvöld stuðla að vexti, þarf stuðning
• Tekið er undir tillögur nefndar frá 2008:

– Starfa skuli samráðshópur stjórnvalda og greinarinnar
– Kræklingarækt sé tryggður aðgangur að samkeppnissjóðum 

til jafns við aðra.
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