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Við erum búin að ná miklum árangri með þorskinn út af miklum og góðum rannsóknum yfir áratuga skeið, af hverju ekki það sama með eldisfisk?
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Við náðum árangri með því að fjárfesta í rannsóknum og vöruþróun t.d. Með tilkomu AVS, Tækniþróunarsjóðs ofl. 
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Stór og vaxandi markaður fyrir náttúruleg lífefni

Dietary supplements



$90 billion globally

CAGR 6-7%

Sports nutrition



$7 billion in USA (83%)

CAGR 13%

Functional foods



$37 billion in USA

CAGR 3%

Beauty/personal care



$433 billion 

CAGR 4-6%

„Natural“

„Sustainable“

„Environmentally friendly“

„Free-from“

„Unique“

„Pure“

„Renewable“
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Nýjir markaðir að opnast og þróast hratt
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Breytt lýðfræðileg samsetning
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Hvítfiskur

Uppsjávarfiskur

Fiskeldi

Skeldýr

Richardsen 2015 (Sintef)

Nýtt            

Ekki nýtt

Nýting hliðarafurða í Noregi



		Tegund		Tonn (2016)

		Lax		8.420

		Bleikja		4.084

		Regnabogasilungur		2.138

		Þorskur		59

		Senegalflúra		360

		Samtals		15.061
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Öfug staða á Íslandi, þar sem við stöndum mun betur á vígi með hvítfiskinn, t.d. nærri 80% nýting á þorski. Verri staða í eldinu hjá okkur, enda líka lítið magn enn sem komið er. Um 400.000 tonn af hliðarafurðum í laxi í Noregi á meðan allur ræktaður lax á Íslandi var  um 8400 tonn 2018. Nærri 90% heill slægður fiskur.
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Stevens et al. 2018
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Töluvert mikið að aukaafurðum tengt flakavinnsku t.d. Sem hægt er að gera mikið með. Mig langar að vitna í glænýja rannsókn gerða af frændum okkar í Skotlandi í samvinu við Bandaríska vísindamenn sem sýnir hversu mikil verðmæti er hægt að fá úr þessum aukaafurðum. 
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Stevens et al. 2018
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Þeir sem sé greindu hvað mikið magn fellur til að aukaafurðum í skotlandi í laxeldi, en það er um 76000 tonn. Nánast allar hliðarafurðir eru nýttar í Skotlandi á einn eða annan hátt vegna 1) hækkandi verðs sem fæst fyrir hliðarafurðir, 2) strangra reglugerða sem takmarka urðun á hliðarafurðum, og 3) sameinaðs átak iðnaðarins þar til að byggja upp innviði til að áframvinna hliðarafurðir. 



Það var síðan hægt að sjá hvernig þessar afurðir eru notaðar og kemur í ljós að um 15% fer til manneldis, mest útflutt, um 75% til dýraeldis og gæludýra, og um 10% endar sem áburður eða er nýtt sem orka. Það sést einnig hér lengt til hægri hvert verðmæti afurðanna er miðað við hvar hráefnið endar. T.d. fæst margfalt meira fyrir afurðir ætlaðar til manneldis mv. dýraeldis, sem kemur engum á óvart. Þetta er sem sé staðan á markaðnum í Skotlandi núna. Við erum ekki komin svona langt, amk ekki enn. Það sem verra er að við vitum í raun ekki hver staðan er á Íslandi? Tölur frá MAST um heldarframleiðslu í eldi lagardýra rímar t.d. Ekki við tölur Hagstofunnar. Það er mjög brýnt að laga þetta þannig við sjáum stöðuna til þess að geta þróað þennan iðnað áfram í átt til meiri verðmætasköpunar. 
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803% aukning í virði

Stevens et al. 2018
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Það sem var gert svo var að teikna upp mismunandi sviðsmyndir til sjá hvernig hægt væri að ná meiri verðmætum úr hliðarafurðunum. Hér er eitt dæmi þar sem tekið er með í myndina ekki bara lax ræktaður innanlands, heldur líka influttur frá Noregi og unninn í Skotlandi. Með því að snarauka magn sem fer til manneldis, t.d. Þunnildi, afskurð, hausa, beingarða og taka innyfli og önnur hráefni yfir í dýraafurðir og nota blóð sem áburð eða orkugjafa þá má ná yfir 800% aukningu í virði afurða. Það eru vissulega margar gefnar forsendur að baki þessari greiningu, en hún er engu að síður áhugaverð. Það væri mjög þarft mál að gera svipaða greiningu fyrir íslenskan fiskeldisiðnað, og hugsa þá til framtíðar þegar magnið verður orðið umtalsvert meira. Þessi greining tekur ekki á öllum þeim mun verðmeiri afurðum sem hægt er að vinna úr aukahráefnum, eins og við höfum svo listilega gert á Íslandi úr t.d. Þorski. Ef það væri tekið með í myndina þá værum við að tala um mun hærri verðmætaaukningu.  



Erfitt fyrir okkur að keppa i mjöl og lýsisbransanum með svona lítið magn. Hvað þá með high value vörur?
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14.400 kr/Kg vs. 250-260 kr/Kg
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Þetta eru aðrar þjóðir eins og t.d. Norðmenn búnir að vera að þróa undanfarin ár og eru komin langt á undan okkur hvað varðar þróun og framleiðslu á t.d. Fæðubótar og innihaldsefnum úr hliðarafurðum laxeldis. 



Tala um vörurnar.



Aragrúi af prótein og lýsisafurðum að poppa upp frá laxeldi, líka sem innihaldsefni í sérfóður og gæludýramat
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Víkjum aftur að þorskinum....viljum sjá sömu mynd fyrir eldið
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Við náðum árangri með því að fjárfesta í rannsóknum og vöruþróun t.d. Með tilkomu AVS, Tækniþróunarsjóðs ofl. 
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Þurfum samstillt átak til að ná sem mestum verðmætum úr okkar hráefnum


Organic acids



Polyphenols



Fatty acids



Polysaccharides



Monosaccharides



Enzymes



Peptides



Proteins



Secondary

metabolites



Specialty 

chemicals



Biofuel & feed (residuals)



Platform

chemicals



Primary products

(fractionation)

Single cell protein



Enzymatic

Microbial 

(metabolic engineering)

Secondary products

(bioconversion)



Oligosaccharides









Lífmassaver

(Biorefinery)
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Öll hráefni, ekki bara sjávarfang. 

Færanlegt? 

Skip? 

Vest norrænt? 



Salmon biorefinery í Skotlandi/Írlandi?? 

Danir?
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Framtíð fiskeldis?

“Our objective is to create seafood sustainably using scientific cellular agriculture technologies, which will provide a cost-effective and healthier appetizing alternative to conventionally-caught and commercially-farmed seafood.”
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Má ekki gleyma að miklar umbyltingar eru að eiga sér stað tengt matvælum á öllum sviðum. Það er aldrei að vita nema á þessari öld að ræktaður fiskur, þe í hvarftönkum en ekki kerjum, muni verða sú leið sem við framleiðum fisk? Árið 2030 munum við þurfa 50% meiri mat en nú, þannig af hverju ekki? Engar aukaafurðir?
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Stór og vaxandi markaður fyrir náttúruleg lífefni

Dietary supplements

$90 billion globally
CAGR 6-7%

Sports nutrition

$7 billion in USA (83%)
CAGR 13%

Functional foods

$37 billion in USA
CAGR 3%

Beauty/personal care

$433 billion
CAGR 4-6%

„Natural“ „Sustainable“ „Environmentally friendly“

„Free-from“ „Unique“ „Pure“ „Renewable“
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Nýjir markaðir að opnast og þróast hratt
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Breytt lýðfræðileg samsetning
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Hvítfiskur Uppsjávarfiskur Fiskeldi Skeldýr

Richardsen 2015 (Sintef)

Nýtt

Ekki nýtt

Nýting hliðarafurða í Noregi

Tegund Tonn (2016)
Lax 8.420
Bleikja 4.084
Regnabogasilungur 2.138
Þorskur 59
Senegalflúra 360
Samtals 15.061
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803% aukning í virði
Stevens et al. 2018
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14.400 kr/Kg vs. 250-260 kr/Kg
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Þurfum samstillt átak til að ná sem mestum
verðmætum úr okkar hráefnum
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Framtíð fiskeldis?

“Our objective is to create seafood sustainably using scientific 
cellular agriculture technologies, which will provide a cost-
effective and healthier appetizing alternative to conventionally-
caught and commercially-farmed seafood.”
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