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Efnisyfirlit

 Landeldi – Miðpunktur nýrra iðngarða á Íslandi

- Fiskeldi í mótun – Sjálfbærni, rekstraröryggi og arðsemiskrafa

- Iðngarðar – Úrgangur eða hliðarafurð eins er verðmæti fyrir annan

- Umbreyting orku - Raforka verður að efnaorku 

- Nýting efnaorku – Samgöngukerfi og til ræktunar

- Staðsetningar á Íslandi – Tengingar við markaði

- Samantekt



Fiskeldi í mótun

Sjálfbærni - Umhverfismál

• Krafa eykst um vöxt á grundvelli sjálfbærni þar sem 
tekið er til allra umhverfisþátta

• Lús, lyfjagjöf, úrgangsnýting, fóðurnýting, sjónræn 
áhrif o.fl.

Rekstraröryggi og vöxtur

• Stóru fyrirtækin eru á verðbréfamarkaði og þurfa 
að sýna vöxt og velgengni. Þau leita því á ný mið 
þar sem rekstraröryggi er í hávegum haft

• Leyfiskostnaður, kafararekstur, sjúkdómar, öryggi 
kerfa vegna veðra og annarrar áhætta, 
samgöngukerfi o.fl.
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Landeldi

• Lágmarka orkukostnað

• Samfelld endurnýtanleg orka

• Áreiðanleiki orkuafhendingar

• Aðgengi að hreinum sjó

• Góð veðurskilyrði

• Hæðarlega lands er lág og lágmarkar 
dælingarkostnað

• Hóflegur kostnaður lands

• Litlar sjávarfallabreytingar

• Hóflegur byggingakostnaður

• Gott aðgengi að súrefni

Mynd: Matorka.is



Fóðurgerð og úrgangur

• Fóðurframleiðsla innan iðngarðs

• Sum hráefni innflutt, nálægð við höfn 
er ákjósanleg

• Lúpínumjöl er tækifæri til framtíðar

• Fiskimjöl er framleitt víða á landinu

• Nálægð iðngarða við fiskimjölsverksmiðjur
ákjósanleg

• Mikil verðmæti í úrgangi frá eldisþróm

• Til metanframleiðslu og eftir það má nýta 
hrat til áburðargjafar á örfoka land eða 
ræktarlönd sem víða má finna á Íslandi



Súrefni frá rafgreiningu

• Lítið starfsmannahald - sjálfvirkni

• Lítil viðhaldsþörf

• Mannvirkjagerð ódýr

• Uppbygging með stöðluðum framleiðslu 
einingum

• Stækkun auðveld og í takt við stækkun 
fiskeldis

• Nýting glatvarma auðveld til að viðhalda 
kjörhitastigi í eldiskerjum

• Vetnið er framtíðar eldsneyti efnavéla í 
smærri fiskiskipum

• Landflutningabifreiðar og jafnvel flugvélar 
munu nota vetni sem eldsneyti



Þungt vatn úr vetni

• Örlítið af þungu vatni í öllu vatni

• Notkun mest í kjarnakljúfum sem nota 
lítt auðgað úran

• Klassísk framleiðsluaðferð á D2O er 
mjög orkufrek og efnið því mjög dýrt

• Aukin notkun framundan í           
hátækniiðnaði

• Strangar kröfur til hreinleika

• Ljósleiðaraframleiðsla

• Hálfleiðaraframleiðsla

• Lyfjaiðnaður



NH3 úr vetni og súrefni

• Við efnahvarf þriggja vetnisatóma með einu 
köfnunarefnisatómi undir þrýstingi og 
efnahvata í Haber-Bosch ferli verður til 
(grænt) ammoníak og varmaorka

• NH3 er fljótandi við innan við 10 bar þrýsting 
og stofuhita

• Geymsla og flutningur ekki kostnaðarsamur

• Áburðaverksmiðjur vinna nánast allar vetni úr
jarðgasi og losa við það um 2% af öllum 
koltvísýringi jarðar

• Ammoníak er líklega heppilegasta eldsneytið 
fyrir stærri vélar og því framtíðar eldsneyti 
íslensks fiskiskipaflota

• Ammoníak er eldsneyti, vetnisberi og áburður

Mynd: C-Job Naval Architects



Staðsetningar á Íslandi – tengingar við markaði

 Landrýmisþörf á flötu landi við sjó mikil 

 Öruggir innviðir nauðsynlegir 

- orka, vatn, vegir, flugvellir, hafnir

 Laus jarðlög í þurru landi afar hagstæð til að halda kostnaði niðri



Líklegar staðsetningar fyrir 
landeldisstöðvar innan iðngarða



Líklegar staðsetningar fyrir nýja 
flugvelli nálægt iðngörðum



Finnafjörður -Tilvalið land fyrir iðngarða. 
Steypumöl innan lóða – Flugvallarmöguleikar



Finnafjörður og flutningatímar 

Sjóleiðir
• Mið-Noregur, 

1200 km, 30 klst
• Suð-vestur Noregur, 

1130 km, 28 klst
• Vestur Skotland, 

1300 km, 33 klst
• Færeyjar, 

630 km, 16 klst.

Flugleiðir
• USA 5-9 klst. 

• Evrópa 3-4 klst.

• Asía 8-10 klst.



• Verðmæti um 20.000 tonna af grænu ammóníaki er í kringum 6-7 M€

• Verðmæti súrefnis sem hliðarafurð frá rafgreinum nemur um 5-6 M€ á ári

• Súrefnismagnið nægir til að framleiða um 25.000 tonn af laxi á ári sem gætu skilað 
tekjum upp á 150 M€ 

• Fóðurframleiðsla næmi þá um 30.000 tonnum á ári

• Líkleg verðmæti þunga vatnsins eru um 1,5 - 2 M€ á ári

• Slík umsvif, ásamt fóðurframleiðslu, umbúðaverksmiðju o.fl. geta þurft allt að 
80-120 ha lands

• Raforkukaup eru í kringum 50 MW

• Atvinnuskapandi starfsemi á sterku þekkingarsviði landsmanna

Þakklátur iðnaður fyrir Ísland sem byggir á sjálfbærnihugsun
og framsýni


