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Þörungar

µmm
Náttúrulegir þörungar – takmörkuð auðlind – aukið verðmæti afurða
Rækaðir smáþörungar – möguleiki til vaxtar – samkeppni við utanhússræktun



Þörungavinnsla og
þörungaræktun
á Íslandi



Vinnsla og ræktun þörunga á Íslandi
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Fjöldi ársverka Velta 2017 (áætlað af fyrirtækjum)

Stórþörungar Kalkþörungar

Smáþörungar Snyrti/heilsuvörur

ISK 3.000.000.000



Vaxtartækifæri í smáþörungaræktun

Rio 2016



Vigani et al. (2015) Food and feed products from micro-algae: Market opportunities
and challenges for the EU. Trends in Food Science and Technology, 42, p81



Möguleikar
Lípíð
Prótein
Kolvetni
etc.

Nutrients



Ræktun smáþörunga, iðnaður á byrjunarreit?

Heildarfjöldi tegunda
?

Þekktar
tegundir
70.000?

Guiry, Michael. (2012). How many species of algae are there? 
Journal of Phycology. 48. 10.1111/j.1529-8817.2012.01222.x.

Nýttar tegundir 100?

“No definition of algae is generally accepted” 
(Wikipedia)

“Concern is expressed at the decline and potential 
extinction of taxonomists worldwide capable of 
improving and completing the necessary systematic 
studies.”



EU-28 lífafurðir: 9% orkunotkunar, 2% hráefna

Lífhagkerfið

Páll Árnason, NMÍ



Ísland +/-



Ísland +/-

+
Orka
Vatn

Náttúra
Menntun

-
Sólarljós
Fjármagn
EU reglugerðir
Launakostnaður



Áskoranir

kr/µmolph



Áskoranir
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Áskoranir

Kostnaðarþættir
• Búnaður
• Lýsing
• CO2
• Vatn
• Næringarefni

Nýjunga er þörf
• Ræktunaraðferðir
• Vinnsluaðferðir
• Sjálfvirkni
• Nýjar afurðir
• Nýtni

Rannsóknir & þróun
Hugverkavernd



Samantekt • Iðnaður í örri þróun
• Gríðarleg vaxtartækifæri
• Samkeppni við utanhússræktun
• Sérhæfðar afurðir

Mörg framtíðartækifæri geta legið í R&Þ
• Ræktunaraðferðir
• Ræktunarbúnaður
• Nýjar tegundir og afurðir
• Vinnsluaðferðir



Takk fyrir
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