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Starfstöðvar 
Samherja - Fiskeldis
Höfuðstöðvar  á Akureyri
Núpsmýri í Öxarfirði

Öxnalækur í Hveragerði
Núpar í Ölfusi
Stóra Vatnsleysa á Vatnsleysuströnd

Staður á Reykjanesi
Vinnsla afurða í Sandgerði.



Bleikja
• Fram til ársins 2005 var bleikja 

frameidd í Sillfurstjörnunni í 
Öxarfirði og lítillega á Stað við 
Grindavík.

• Framleiðsla var aukin með 
stofnun Íslandsbleikju  árið 2006.

• Eingöngu framleidd bleikja á Stað 
og Stóru Vatnsleysu.

• 2012 var farið að huga að auknu 
eldisrými. 0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Samherji fiskeldi - Bleikja





Stóra-Vatnsleysa
• Byggð 8 ný ker á Stóru-Vatnsleysu

á árunum 2012-2015
• 8 x 360m3 ker 

• Framleiðsluaukning 250t
• Sótt um byggingaleyfi 9 oktober

2012.
• Framkvæmdaleyfi 5 mars 2014.

• Fiskur í ný ker júlí 2015





Staður.
• Árið 2013 var sótt um 

byggingaleyfi fyrir stækkun 
áframeldisins á Stað við 
Grindavík úr 22þús í 66þús 
rúmmetra.

• Framkvæmdin var talin 
deiliskipulagsskyld.

• Verkinu því skipt í þrjá áfanga 
sem gaf möguleika á að byrja á 
minni framkvæmdum á meðan á 
deiliskipulagsvinnu stóð.



Staður.
• Leyfi fékkst fyrir fyrsta áfanga, 

byggingu  fóðurstöðvar 
(þjónustuhúss) og borun sjóhola var 
lokið 2014.

• Deiliskipulagið var unnið af AVH 
verkfræðiskrifstofu og það samþykkt 
í júní 2016.

• Sótt var um framkvæmdaleyfi fyrir 
8x2000m3 eldiskerjum eða 16000 
m3.

• Strax var hafist handa við 
framkvæmdir í júní 2016.



Staður

• Framkvæmdir hafnar strax eftir að 
framkvæmdaleyfi var gefið út í júní 
2016.

• Framkvæmdum lokið ári síðar á 
öðrum áfanga stækkunar.

• Fyrstu fiskarnir fara í ný ker í agúst
2017!

• Fyrsta slátrun úr nýjum kerjum í mars 
2018.

• 5 árum eftir að sótt var um 
byggingarleyfi.



• Seiðaþörf er líklega um 4 
milljónir 80-100gr seiði.

• Huga þarf að aukinni 
framleiðslu seiða á næstu 
árum.

• Unnið er að gangsetningu 
fullkomins vinnsluhúss í 
Sandgerði.



Framleiðsla                                 
Starfsfólk, fóður, súrefni og rafmagn

• Úrvals starfsfólk sem flest hefur starfað lengi við fiskeldi, starfsmannavelta lítil.

• Fóðurnýting hefur farið batnandi og fóðrun aukist með betri efnivið, tækjabúnaði 
og hæfu starfsfólki. 

• Súrefnisnotkun hefur verið svipuð á framleitt kg undanfarin ár.  
• Nýjar súrefnisframleiðsluvélar sem vinna á lægri þrýsting  noti einungis 0,55kwh á framleitt kg súrefnis.

• Verið að byggja nýja verksmiðju AGA í Vogum sem getur lækkað verð á súrefni.



Raforkunotkun
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Þróun raforkunotkunar á Stað

• Raforkunotkun öll til dælingar.
• Bætt eftirlit – mælingar.

• Betri dælur og stjórnbúnaður.
• Kolsýrumælirinn……
• Samhliða betri nýtingu fóðurs

• Samhliða aukinni fóðrun
• Vindorka. 
• Fyrirhuguð aukin afloftun innan 

kerja



Hættur í bleikjueldi!

•Sjúkdómar.

•Sölu og markaðsmál 

•Fjármögnun 



Takk fyrir mig
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