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T

ilgangur með stofnun Strandbúnaðar ehf. er að stuðla að faglegri og fræðandi umfjöllun um
strandbúnað og styðja þannig við menntun, rannsóknir, þróun og stefnumótun greinarinnar.
Félagið er ekki hagsmunasamtök einstakra hópa og vinnur ekki að hagsmunagæslu.

S
H

trandbúnaður er samheiti yfir atvinnugreinar sem tengjast nýtingu land- og/eða sjávargæða í og við
strandlengju landsins, hvort sem um ræktun eða eldi er að ræða.

ugmyndin með stofnun Strandbúnaðar er að ná saman á einum stað þversniði af greininni
til að vinna að framförum og sókn. Innan þessa hóps eru þeir sem starfa við þörungarækt,
skeldýrarækt, seiðaeldi, matfiskeldi, sölu og markaðssetningu, fóðurframleiðendur, tækjaframleiðendur
og aðrir þjónustuaðilar, rannsóknastofnanir, menntastofnanir, ráðuneyti og stofnanir þeirra.

S
V

trandbúnaður ehf. mun halda ráðstefnu í mars á hverju ári þar sem fjallað er um mikilvæg
viðfangsefni á sviði fiskeldis, skeldýra- og þörungaræktar.

ið vonumst til að ráðstefnan verði uppspretta hugmynda og hvatning til góðra verka. Í tengslum
við ráðstefnu er gert ráð fyrir að halda aðalfundi samtaka, námskeið, kynningafundi og fá þannig
fjölda manns innan greinarinnar á Strandbúnaðarvikuna. Á þessu ári munu bæði Landssamband
fiskeldisstöðva og Skelrækt halda aðalfundi í tengslum við ráðstefnu Strandbúnaðar.

V

ið val á stjórn félagsins er leitast við að hún endurspegli sem best starfsemi strandbúnaðar. Einn
fulltrúi er frá þjónustufyrirtækjum, einn frá opinberum aðila, tveir frá fiskeldisfyrirtækjum,
einn frá skeldýrarækt og einn frá þörungaræktendum. Enginn situr samfellt lengur en tvö ár í stjórn
Strandbúnaðar. Það er gert til að tryggja að sjónarmið sem flestra innan greinarinnar nái fram og
stöðugt komi inn aðilar með nýjar hugmyndir og tengingar. Á aðalfundi Strandbúnaðar þann 20. mars
verða nýir aðilar kosnir í stjórn vettvangsins – Ert þú tilbúin/inn að koma inn í stjórnina, á þessu ári
eða næstu árum?

F

jölmargir hafa komið að undirbúningi Strandbúnaðar 2018 og vill stjórn vettvangsins þakka öllum
þessum aðilum þeirra framlag og þá sérstaklega fyrirlesurum.

Útgefandi: Strandbúnaður ehf.
Umsjón með útgáfu: Valdimar Ingi Gunnarsson
Skráning og móttaka: Athygli ráðstefnur ehf.
Prentun: Leturprent ehf.
Fjöldi prentaða eintaka: 300
Rafrænt eintak sem hægt er að sækja á vefsíðunni strandbunadur.is
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1989

„Þegar ég byrjaði var allt fryst,
allir frystar landsins fullir og það
tók einhverjar vikur að koma
fiskinum á markað.“

2017
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„Hjá okkur er ekki framleitt eitt
einasta flak sem ekki er búið að
panta. Fiskurinn er kominn til
neytanda í Boston 36 tímum
eftir löndun.“

Eflum samfélög
Hlutverk EFLU verkfræðistofu er að koma fram með
lausnir sem stuðla að framförum og efla samfélög.
Starfsfólk fyrirtækisins býr yfir yfirgripsmikilli
þekkingu á öllu milli himins og jarðar. Það eru
hæfileikar þess sem gera fjölbreytileg verkefni
um allan heim að veruleika á degi hverjum.

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000

efla@efla.is

www.efla.is

Siðferði, velferð og umhverfi
Ráðstefnusalur:
Gullteigur

Dagur:
Mánudagur

Tímasetning:
11:00-12:45

Í öllu ræktunarstarfi þar sem maðurinn nýtir land- eða hafsvæði sér
til hagsbóta geta vaknað spurningar um hvað sé siðferðislega rétt að
ganga langt með tilliti til umhverfis, siðferðis og ekki síst velferðar
Málstofustjóri:
lífveranna sem aldar eru. Þessar vangaveltur eiga rétt á sér í tengslum Umsjónarmaður málstofu:
Arnljótur Bjarki Bergsson við þær atvinnugreinar sem falla undir strandbúnað sem og aðrar
Höskuldur Steinarsson
Sviðsstjóri
Framkvæmdastjóri
greinar þar sem lífverur eru ræktaðar til manneldis. Ráðstefnum
Innleiðingar og áhrifa
Johnson
Marine Iceland
Strandbúnaðar er ætlað að vera vettvangur uppbyggilegra umræðna
.
Matís
um atvinnugreinarnar og í þessari málstofu gefst tækifæri til að ræða
þessi álitamál. Hér verður fjallað um efnistökin út frá sjónarhóli
siðfræðinnar, friðunar landsvæða, möguleg víti til varnaðar verða
skoðuð og horft til fyrirbyggjandi aðgerða.

Setning
Kristján Þór Júlíusson
Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra

Vilhjálmur Jens
Árnason
Verkefnisstjóri,
sjálfstætt starfandi,
Íslenski sjávarklasinn

Anna Guðrún
Edvarðsdóttir
Aðjunkt og
rannsakandi við
Háskóla Íslands og
hluthafi í RORUM

Hugleiðingar um leiðarljós og gildi fyrir atvinnugrein í þróun

Heimspekilegar hugleiðingar um vaxandi atvinnugrein og nokkur siðferðileg álitamál
er slík grein getur staðið frammi fyrir. Hvernig er hægt að takast á við þessi álitamál?
Eru einhver ákveðin gildi sem sérstaklega er hægt að styðjast við eða hafa að
leiðarljósi?

Heildræn áhrif fiskeldis - umhverfi, efnahagur, samfélag og menning

Aðalmarkmið byggðaáætlana á Íslandi er að skapa sjálfbær samfélög. Erlendis hafa
áherslur í byggðamálum snúið að því að skapa sjálfbær samfélög sem sýna seiglu
(resilience), þ.e. geta brugðist við ýmis konar breytingum. Í fyrirlestrinum verður
farið yfir hvernig sjálfbærninálgun þar sem hinar fjórar stoðir sjálfbærnihugtaksins
eru metnar jafngildar og geta þannig stuðlað að því að ná markmiðum byggðaáætlana
og hvernig það hefur áhrif við mat á áhrifum atvinnuuppbyggingar á landsbyggðinni.

Laxeldi í Chile, getum við lært eitthvað af því?
Jónas Jónasson,
Framkvæmdastjóri
Stofnfiskur
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Á þremur áratugum hefur Chile, þróað tækni, vörur og markaði til að verða
næststærsti framleiðandi á laxi í heiminum eftir Noregi, skapa verðmæti fyrir allt
landið og fyrir þau svæði þar sem iðnaðurinn starfar í suður Chile. Hins vegar
var þessi mikla uppbygging ekki nægjanlega grunnvölluð á rannsóknum, eftirliti
og reglum til að eiga við fyrirsjáanlega líffræðilega áhættu. Þetta ójafnvægi skerti
getu iðnaðarins til að koma í veg fyrir og stjórna útbreiðslu blóðþorraveiki (ISA)
árið 2007. Afleiðingar sjúkdómsins urðu skelfilegar á atvinnulíf í suður Chile. Með
sameiginlegu átaki fiskeldismanna og hins opinbera tókst að halda framleiðslunni
áfram á meðan ný lög og reglugerðir voru samþykkt til að byggja upp iðnaðinn aftur.
Það sem iðnaður í Chile hefur lært er að öll eldissvæði hafa líffræðileg framleiðslumörk.
Ef þetta er ekki gert er áhættan of mikil að eldisaðstæður séu ekki fyrir hendi sem
getur leitt til sjúkdóma. Ef mörg fyrirtæki eru á sama svæði verða þau að sameinast
um heildarskipulag svæðisins, útsetningu seiða sé skipulagt eins og hvíld eldisvæða.
Í fyrirlestrinum verður farið yfir þau atriði sem íslenskt fiskeldi getur lært af uppbyggingu
fiskeldis í Chile. Þar verður farið yfir fiskiheilsu, umhverfið og ekki síst starfsumhverfi
þess fólks sem vinnur við fiskeldi. Það stuðlar um leið að hagnaði í fiskeldisgeiranum.

Pétur G. Markan
sveitastjóri Súðavík/
formaður
Vestfjarðastofu

Maður í vernduðu umhverfi

Vestfirðir sem fjórðungur er leiðandi í umhverfismálum sveitarfélaga á
Íslandi. Silfurvottaður af Earth Check, þar sem allt starfs, úrgangur og allir
verkferlar sveitafélagana eru undir smásjá. Þá eru Vestfirðir eini fjórðungur
landsins þar sem sveitarfélög hafa tekið pólitíska ákvörðun um stóriðjuleysi.
Í ljósi þessa virðist erfitt að standa að framförum og nauðsynlegri
innviðauppbyggingu á svæðinu, hvort það er matvælaframleiðsla, vegalagning
eða raforkuuppbygging. Maðurinn hefur skapað verndað umhverfi í kringum
sig, þar sem gleymdist að taka hann með inn í öll verndarsjónarmiðinn.

ÓLAFSFJÖRÐUR
FLATEYRI

HÚSAVÍK
AKUREYRI
SAUÐÁRKRÓKUR

Við erum hér:

Fiskeldislausnir

HAFNARFJÖRÐUR
ÞORLÁKSHÖFN

VESTMANNAEYJAR

Hjá okkur færðu góðan búnað og þjónustu fyrir fiskeldi. Samstarfsaðilar okkar eru traustir og NS9415 vottaðir.
Á Flateyri rekur Ísfell þjónustu og þvottastöð fyrir fiskeldispoka í samræmi við reglugerð 1170/2015 og samkvæmt
NS9415 vottun. Úttektaraðili þvottastöðvarinnar er DNV-GL.
Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna!

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

Laxalús - „upprennandi“ vandamál?
Málstofa A1
Ráðstefnusalur:
Gullteigur A
Málstofustjóri:
Þorleifur Ágústsson
Rannsóknarstjóri
IRIS

Dagur:
Mánudagur

Tímasetning:
13:45-15:30

Sníkjukrabbadýrin laxalús og fiskilús geta verið mikið vandamál á
laxfiskum í eldi. Hingað til hafa þessi sníkjudýr ekki verið alvarlegt
Umsjónarmaður málstofu:
vandamál í sjókvíaeldi hér við land. Ástæður gætu meðal annars
Þorleifur Eiríksson
verið að þéttleiki fiskeldiskvía er lítill og að hér við land er hitastig
Sérfræðingur
lægra en víða annarsstaðar þar sem lax eldi er stundað, sem dregur
RORUM
úr vexti og tímgunargetu. Villtir fiskar eru smitberar og áhrif
þeirra á tíðni laxalúsar á eldisfiski gætu verið mismunandi eftir
eldissvæðum á Íslandi. Efnanotkun við aflúsun getur hefur neikvæð
áhrif á umhverfið og þarf að lágmarka þau áhrif. Ýmsar aðrar
aðferðir eru þekktar til að halda tíðni laxalúsar á eldisfisk í lágmarki.

Albert K. Imsland
Rannsóknastjóri og
prófessor Akvaplanniva á Íslandi og
Háskólinn í Bergen

Eva Dögg
Jóhannesdóttir
Verkefnastjóri og
meistaranemi
RORUM og
Háskólinn á Hólum

Laxa- og fiskilús, hver er staðan í baráttunni?

Í erindinu verður farið stuttlega yfir líffræði laxalúsar og stöðu mála í baráttunni við
laxalús í Noregi og hérlendis. Fjallað verður um helstu aðferðir sem notaðar eru til
að kljást við laxalús í Noregi og hvernig þær geta komið að notum hérlendis. Kynntar
verða nýjustu niðurstöður rannsókna á notkun hrognkelsis til aflúsunar á laxi.

Tíðni og þéttni lúsa á villtum laxfiskum á Vestfjörðum

Þekkt er að tíðni og umfang lúsa eykst á villtum laxfiskum við tilkomu laxeldis
í sjó. Á síðustu árum hefur laxeldi aukist verulega á Íslandi og þá sérstaklega á
sunnanverðum Vestfjörðum. Fyrstu athuganir á lúsum á laxfiskum við strendur Íslands
fóru fram árið 2014 í Arnarfirði. Síðan þá hafa farið fram athuganir á Vestfjörðum
árið 2015 og síðan sumarið 2017. Þessar athuganir sýna nú í fyrsta sinn þróun á tíðni
og umfangi lúsa á villtum laxfiskum í nágrenni laxeldis í sjó við Íslandsstrendur.

Reynslutölur um laxalús á eldislaxi hérlendis
Jón Örn Pálsson
Ráðgjafi
Eldi og umhverfi

Fjallað verður um fyrstu reynslutölur um laxalús á Vestfjörðum. Breytileiki í niðurstöðum
verða skoðaðar í samhengi við sjávarhita og staðsetningar eldiskvía. Niðurstöður
verða einnig skoðað í samhengi við reynslu annarra þjóða af laxeldi í köldum sjó.
Rætt verður stuttlega um líffræði laxalúsar og áhættuþætti í útbreiðslu laxalúsar.

Varnir og viðbrögð gegn laxalús
Sigríður Gísladóttir
Dýralæknir
fisksjúkdóma
Matvælastofnun

Á undanförnum árum hefur orðið bylting í vörnum og viðbrögðum við laxalús.
Sumar þær breytingar sem hafa orðið á stjórnun þessa vandamáls hafa komið
af illri nauðsyn en reynast þó kannski þegar upp er staðið til hins góða. Farið
verður yfir þær leiðir og aðferðir bæði fyrirbyggjandi og til meðhöndlunar
sem helst gagnast í dag, og geta komið að notum í íslensku sjókvíaeldi á laxi.

Environmental impact of the use of salmon lice medicine

Renée Katrin
Bechmann
Senior Scientist
IRIS
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To get rid of salmon lice the salmon is treated with medicated feed containing pesticides,
or with chemicals added to the water. The presentation gives an overview of experiments
showing that a few pellets of medicated feed and realistic dilutions of chemicals
used in bath treatment can kill shrimp (Pandalus borealis). Potential environmental
consequences of using pesticides as medicine in salmon aquaculture will be discussed.

Leading innovation in
aquaculture.
As the leading and most innovative gas company in aquaculture, we continue to pioneer new technologies
that increase the efficacy and energy efficiency of oxygen injection and dissolution systems so your fish
can thrive in all environments and at all growth stages. Our end-to-end offering includes gas supply
solutions, specialist oxygenation and control equipment, installation support and consulting, as well as
proof-of-concept trials at our world-leading aquaculture innovation centre in Ålesund, Norway.

food-team@linde-gas.com
www.linde-gas.com/aquaculture

Landeldi á laxi
Málstofa B1

Málstofustjóri:
Rannveig Björnsdóttir
Forseti viðskipta- og
raunvísindasviðs
Háskólinn á Akureyri

Ráðstefnusalur:
Dagur:
Tímasetning:
Gullteigur B
Mánudagur
13:45-15:30
Töluverður þrýstingur er á að skoða kosti þess að aukinn hluti laxeldis á
Íslandi fari fram í landeldisstöðvum. Helstu rök eru þau að draga megi úr
Umsjónarmaður málstofu:
umhverfisáhrifum frá starfseminni með því að finna henni stað á landi
Arnþór Gústavsson
og hafa þannig betri stjórn á eldisumhverfinu. Laxeldi hefur farið fram í
Ráðgjafi
landeldisstöðvum á Íslandi í rúm 30 ár og því má segja að töluverð reynsla
AquaOptima
af landeldi sé til staðar. Hér á landi hafa landeldisstöðvar verið stækkaðar
til að auka framleiðslu á eldislaxi auk þess sem nýjar eldisstöðvar
hafa verið byggðar undir seiðaeldi og matfiskeldi. Skiptar skoðanir
eru um samkeppnishæfni laxeldis í landeldisstöðvum í samkeppni
við sjókvíaeldi, en farið verður yfir helstu kosti og ókosti laxeldis á
landi samanborið við sjókvíaeldi. Stöðugar betrumbætur á hönnun
endurnýtingastöðva á landi hefur átt sér stað svo að samkeppnishæfni
landeldisstöðva hefur skánað. Stórskala eldi á landi fylgja einnig áskoranir
varðandi hreinsun frárennslis og afsetningu næringarefna sem til falla.

Arnar Jónsson
Rekstrarstjóri
Samherji fiskeldi
að Núpsmýri í
Öxarfirði

Stórskala landeldi á Núpsmýri í Öxarfirði

Fjallað er um framleiðslu á laxi og öðrum tegundum í gegnumrennsli í fiskeldisstöð
Samherja – Fiskeldis á Núpsmýri í Öxarfirði. Á Núpsmýri hefur í gegnum tíðina fyrst og
fremst verið stundað eldi á Atlantshafslaxi og bleikju en einnig hefur eldi annarra tegunda
verið reynt. Í erindinu verður skautað yfir helstu kosti og galla þess að framleiða lax á landi
í samanburði við eldi í sjókvíum auk þess sem farið verður yfir helstu kostnaðarþætti.
Ennfremur verður tæpt á fjárfestingarkostnaði í strandeldi samanborið við sjókvíaeldi.

Potential advantages of producing post-smolt in intensified systems
Asbjörn Bergheim
Senior Researcher
IRIS

The annual Norwegian production of approx. 350 million smolt takes place in both flowthrough (ca. 70%) and recirculating systems (ca. 30%). Highly intensified RAS represent
documented advantages vs. FTS regarding fish performance and environmental
consequences. Production of post-smolt in floating, closed cages demonstrates some
favourable aspects, such as elimination of the sea louse problem, avoiding solid
settling beneath the cages, and improved fish growth throughout the winter season.

Seiðaeldisstöð sem fjárfestingaverkefni - Reynslusaga frá Norðurbotni í
Tálknafirði

Seiðaframleiðslan með klaki og frumfóðrum er hluti af samþættri virðiskeðju
Neil Shiran Þórisson sem flest öll laxeldisfyrirtæki á Íslandi eru með. Þessi hluti af eldisferlinu er afar
Fjármálastjóri
áhættusamur og fjárfrekur. Seiðaeldisstöð í byggingu er stofnfjárfesting sem er
Arctic Fish
umfangsmeiri en það sem snýr að sjóeldishlutanum. Tækniþekking, landfræðilegar
aðstæður, aðgangur að þolinmóðu áhættusæknu fjármagni er það sem þarf til
þess að ná árangri. Í erindinu verður fjallað um reynslu fyrirtækisins Arctic Fish á
byggingu stærstu RAS seiðaeldisstöðvar á landinu og þessa áhrifa þætti til árangurs.

Ný landeldisstöð Matorku ehf við Grindavík
Sveinbjörn
Oddsson
COO
Matorka
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Rætt verður um aðdraganda þess að stöðin var byggð. Staðarval og öflun fjármagns. Lýst
verður helstu grundvallarþáttum og forsendum í hönnunarvinnu og helstu tækni þáttum.
Einnig verður stuttlega farið í gegnum reynsluna af rekstri stöðvarinnar hingað til.

Esben Holm
APEHCO

Fish manure, a valuable product, or a pain
in the …?

The challange of sludge removal will be addressed
and advantage of quick removal of sludge, organic
particle and fish feces (Manure) discussed. Available
methods of effluent treatment will be discussed in
respect to efficiency and costs. Potential use and
value of the manure will be addressed.
Aquaculture is the world’s fastest growing protein producing sector and
expected to be a main food source for animal protein. Fish farming
needs to be carried out in a responsible manner in order to deliver the
sustainable seafood products consumers demand.
Why partner with DNV GL?
DNV GL is a world-leading certification body.
We help businesses assure the performance of their organizations, products, people, facilities and
supply chains through certification, verification, assessment, and training services.
Within the food and beverage industry, we help customers worldwide to achieve excellence in
food safety and quality, environmental management, supply chain management and product
sustainability. Partnering with our customers, we build sustainable business performance and
create stakeholder trust.
DNV GL operates in more than 100 countries. Our professionals are dedicated to helping our
customers make the world safer, smarter and greener.
For information please contact local office.
DNVGL, Fjarðargata 13-15, 220 Hafnarfjörður, Iceland
Phone: +354 5515150
E-mail: reykjavik.maritime@dnvgl.com
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Fræðandi kynningar þjónustufyrirtækja - Á sjó
Málstofa A2
Ráðstefnusalur:
Gullteigur A
Málstofustjóri:
Elvar Árni Lund
Framkvæmdastjóri
Skelrækt

Dagur:
Mánudag

Tímasetning:
16:00-18:00

Styrktaraðilar Strandbúnaðar 2018 kynna sína starfsemi, búnað
og þjónustu. Gefið er stutt yfirlit yfir starfsemi fyrirtækisins og
ítarlega kynning verður síðan á tilteknum búnaði eða þjónustu - Umsjónarmaður málstofu:
fræðsluefni fyrir starfsmenn strandbúnaðar. Kynningar styrktaraðila Valdimar Ingi Gunnarsson
Strandbúnaður
eru á ýmsu formi s.s. fyrirlestrar, myndbönd og sýning á búnaði.
Lýsing á efnistökum í erindi einstakra styrktaraðila er að finn
hér að neðan. Í þessari málstofu er megináhersla á að kynna
fiskeldisbúnað og þjónustu fyrir aðilum sem vinna við sjókvíaeldi.

Umhverfis- og vistvæn aðferð við laxeldi í lokuðum sjókvíum
Rögnvaldur
Guðmundsson
Framkvæmdastjóri
AkvaFuture

AkvaDesign AS, móðurfélag AkvaFuture hefur hannað lokaðar sjókvíar til
notkunar í laxeldi. Kostur kvíanna er að ekki þrífst laxalús í þeim og tvöföld
vörn er gegn slysasleppingum. Við þróun búnaðarins hafa verið skráð alls
13 einkaleyfi. Á árinu 2017 voru framleidd 2.000 tonn og hefur aldrei þurft að
meðhöndla fisk við lús. Auk þess hefur ekki sloppið lax úr kvíunum sl. 6 ár.

Loftun í sjókvíum
Júlíus Bjarnason
Sölustjóri
Pentair

Farið er yfir hvernig tæknibúnaður frá Pentair, nýjum eiganda Vaka
fiskeldiskerfa, getur bætt vatnsgæði í sjókvíum. Loftunarbúnaði er komið fyrir
neðarlega í kvíunum og lofti dælt frá loftpressum um stjórnborð sem stýrir
magni og dreifir eftir óskum á milli kvíanna. Mælibúnaður sem mælir hitastig,
súrefnismettun og aðra umhverfisþætti er einnig komið fyrir í kvíunum og með
einfaldri en öflugri netlausn er hægt að fá góða yfirsýn og stýra eftir þörfum.

Hermun á dreifingu efna og sjávarstraumum við Ísland

Þekking á dreifingu fóðurleifa og annarra efna frá land- og sjókvíaeldi er mikilvæg
til að mögulegt sé að stjórna umhverfisáhrifum starfseminnar. Verkís vinnur að því
Hafþór Örn Pétursson
að innleiða hugbúnað sem hermt getur dreifingu efna og sjávarstrauma við strendur
Vélaverkfræðingur
Íslands. Í erindinu verður kynnt hvernig þetta nýja verkfæri getur nýst við athugun
Verkís
og kortlagningu á dreifingu efna frá fiskeldi.

Höskuldur
Steinarsson
Framkvæmdastjóri
Johnson Marine
Iceland

„Slátrað á staðnum (on-site harvesting)“, nýjungar og þróun í
nágrannalöndunum.

Á undanförnum árum hefur færst í aukana að laxi sé slátrað við sjókvíar og síðan
fluttur kældur til slæginar, vinnslu og pökkunar í landi. Kostirnir við þessa aðferð
eru margir en áskoranirnar einnig. Gæðavitund kaupenda vegur hér þungt og auknar
kröfur um velferð og meðferð á eldisdýrum hafa mikil áhrif á þróun slátrunaraðferða.
Í þessu erindi verður sagt frá reynslu Johnson Marine af þessari þróun í Skotlandi
og sagt frá tækninýjungum á þessum vettvangi.

Efficiency in salmon farming
Leiv Tvenning
CMO
Steinsvik
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The purpose of the talk will be to show Icelandic fish farmers that Steinsvik has a
solid knowledge base and that our products are developed and designed to make
their operation as efficient as possible.

Per Tore Lauvstad
Fish Farming
Application Engineer
Norway/Region
Europe North AS /
Linde Gas

Olve Vangdal
Technical leader
DNV GL

Sea Cage Oxygenation

Oxygenation of sea cages, continuous and in treatment scenarios using Linde’s
SOLVOX DropIn Technology. Solutions and layout for different requirements
– should you use single units or a complete “plug and play” portable package?
Technical introduction to function and requirements for installation. Introduction
into selected customer projects. (in addition to the presentation itself – a short
5-minute movie will be shown to explain the solution and different usage)
Equipment and environmental conditions at aquaculture sites
The interaction between environmental loads and equipment installed at an
aquaculture site. Experiences in Norway and focus on technical operations and
maintenance.
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Fræðandi kynningar þjónustufyrirtækja - Á landi
Málstofa B2
Ráðstefnusalur:
Dagur:
Tímasetning:
Gullteigur B
Mánudagur
16:00-18:00
Styrktaraðilar Strandbúnaðar 2018 kynna sína starfsemi, búnað og
þjónustu. Gefið er stutt yfirlit yfir starfsemi fyrirtækisins og ítarlega
Málstofustjóri:
kynning verður síðan á tilteknum búnaði eða þjónustu - fræðsluefni fyrir Umsjónarmaður málstofu:
Arnljótur Bjarki Bergsson
starfsmenn strandbúnaðar. Kynningar styrktaraðila eru á ýmsu formi Valdimar Ingi Gunnarsson
Sviðsstjóri
Strandbúnaður
s.s. fyrirlestrar, myndbönd og sýning á búnaði. Lýsing á efnistökum
Innleiðingar og áhrifa
í erindi einstakra styrktaraðila er að finn hér að neðan. Í þessari
Matís
málstofu er megináhersla á að kynna fiskeldisbúnað og þjónustu fyrir
aðilum sem vinna við landeldisstöðvar, bæði seiðaeldi og matfiskeldi.

Smart Flow – framtíðin í flokkun á lifandi fiski
Gunnar Sigvaldi
Hilmarsson
Designer specialist
Pentair

Kenneth Glomset
Senior Expert
Aquaculture Linde
Gas
Linde Gas/ AGA

Erindið fjallar um flokkunarferli lifandi fiska og sérstaklega stærðaflokkun
laxa seiða. Farið verður yfir þær aðferðir sem notaðar eru í dag, kosti þeirra
og galla. Smart-Flow kerfið verður kynnt og fjallað um hvaða þýðingu
það hefur á flokkunar ferlið. Síðast verður fjallað um sjónflokkara sem
er tilraunaverkefni sem notast við nýjustu algrím og myndavélatækni.

Oxygenation in Land Based Fish Tanks

Oxygenation of land based fish tanks for smolt, post smolt and full grow out.
Introduction into Linde’s solutions for fresh water and sea water oxygenation. Deep dive
into Linde’s SOLVOX OxyStream Technology for oxygenation and tank hydraulics in sea
and brackish water fish tanks. Design of the solution – requirements for installation – fish
tank hydraulics. Customer case with OPEX comparison between selected technologies.

Benchmark Holdings plc.
Bernharð Laxdal
Dýralæknir /
Rekstrarstjóri
Fish Vet Group

Gunnar Örn
Kristjánsson
Framkvæmdastjóri
Fóðurverksmiðjan
Laxá

Björn Margeirsson
Rannsóknastjóri hjá
Sæplasti og Tempru
/ Lektor við Háskóla
Íslands
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Introduction of Benchmark Holdings plc; who we are, what we do,
what we stand for. Also introducing the innovative purification system
CleanTreat™ that cleanses the treatment water after delousing in well boats.

Umhverfisvænt fiskeldisfóður

Framleiðsla á fiskeldisfóðri hjá Laxá á sér 30 ára sögu og þrátt fyrir íhaldssemi í notkun
hráefna hefur umtalsverð þróun átt sér stað. Í fyrirlestrinum verður fjallað um núverandi
stöðu á framleiðslu fiskeldisfóðurs á Íslandi og það borið saman við fiskeldisfóður
í nágrannalöndum. Einnig verður fjallað um þá þróun sem hefur átt sér stað í gerð
fiskeldisfóðurs á undanförnum árum og þá sérstöðu sem innlend framleiðsla hefur að bjóða.

Léttari frauðkassar fyrir eldisfisk

Markmiðið með verkefninu Léttari laxakassar, sem unnið er í samstarfi Tempru,
Háskóla Íslands og Arnarlax, er að þróa léttari frauðplastkassa til útflutnings á ferskum
eldisfiski. Tilraunum og tölvuvæddum varmaflutnings- og burðarþolslíkönum er beitt
til að rannsaka áhrif minni rúmþyngdar frauðplastsins og breyttrar hönnunar kassanna.
Vonir standa til þess að létta megi kassana um 5-10%, sem mögulega má yfirfæra yfir
á aðrar kassategundir Tempru og skilar sér í ódýrari og umhverfisvænni umbúðum

Hafsteinn Helgason
Sviðsstjóri
Þróunar EFLA hf.
verkfræðistofa

Astrid Buran Holan
R&D, counselling
and training
AquaOptima

Landeldi lykill að orkuskiptum fiskiskipa

Hreinsikerfi gera landeldi mögulegt án mikillar dælingar á ferskum sjó. Þetta krefst
töluverðrar súrefnisgjafar. Með rafgreiningu vatns til hliðar við slíkt landeldi, yrði
græn raforka Íslands notuð til vetnisframleiðslu. Þá yrði til mikið magn súrefnis
sem verðmæt hliðarafurð fyrir fiskeldið. Vetnið yrði nýtt sem eldsneyti á farartæki
og smærri báta. Með framleiðslu á ammóníaki með vetni og köfnunarefni yrði
aftur á móti til grænt ammóníak, sem gæti orðið framtíðar eldsneyti fyrir fiskiskip.

“Is RAS technology the future?”

The trend in Norway is to produce the salmon in recycling aquaculture systems (RAS)
and to keep the salmon longer on land before transport to sea cages. The reasons
are many, but in most cases, it is due to the lack of sufficient water for expanded
post-smolt production, and to the advantage of steady and optimal temperature
for growth throughout the year. Most RAS farms are operating well, but recently
some challenges have emerged, such as pathogenic species entering from the intake
water, sudden sulfur gas (H2S) production in the farm and early sexual maturation.
It is therefore very important that the supplier hands over a farm that is properly
dimensioned and constructed, that follows up the operation after commissioning and
that has good knowledge of the various processes that can occur and the risks that
may arise. These topics will be highlighted in the presentation during the conference.

Dagskrá
Mánudaginn 19. mars
Aðalfundur Landssambands fiskeldisstöðva

Aðalfundur Skelræktar

Aðalfundur Landssambands fiskeldisstöðva í Gullteigi á
Grand Hótel Reykjavík frá 08:30 til 10:30.

Aðalfundur Skelræktar í fundarsalnum Útgarði á Grand Hótel Reykjavík
og hefst hann klukkan 09:00.

10:00 Afhending gagna - Strandbúnaður 2018
Gullteigur

Siðferði, velferð og umhverfi

Umsjónarmaður: Höskuldur Steinarsson, Johnson Marine Iceland
Málstofustjóri: Arnljótur Bjarki Bergsson, Matís
11:00 Setning, Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
11:10 Hugleiðingar um leiðarljós og gildi fyrir atvinnugrein í þróun, Vilhjálmur Jens Árnason
11:25 Heildræn áhrif fiskeldis - umhverfi, efnahagur, samfélag og menning, Anna Guðrún Edvardsdóttir, Háskóli Íslands og RORUM
11:40 Laxeldi í Chile, getum við lært eitthvað af því? Jónas Jónasson, Stofnfiskur
11:55 Gleymdur maður í vernduðu umhverfi, Pétur G. Markan, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps og formaður Vestfjarðastofu
12:10 Umræður

Matur: 12:45-13:45
Málstofa A1 - Gullteigur A

Málstofa B1 - Gullteigur B

Laxalús - „upprennandi“ vandamál?

Landeldi á laxi

13:45 Laxa- og fiskilús: hver er staðan í baráttunni? Albert
K. Imsland, Akvaplan-Niva á Íslandi
14:05 Tíðni og þéttni lúsa á villtum laxfiskum á Vestfjörðum,
Eva Dögg Jóhannesdóttir, RORUM og Háskólinn á
Hólum
14:20 Reynslutölur um laxalús á eldislaxi hérlendis, Jón Örn
Pálsson, Eldi og umhverfi
14:35 Varnir og viðbrögð gegn laxalús, Sigríður Gísladóttir,
Matvælastofnun
14:50 Environmental impact of the use of salmon lice medicine,
Renee K. Bechmann, IRIS
15:05 Umræður

13.45 Stórskala landeldi á Núpsmýri í Öxarfirði, Arnar Jónsson,
Samherji fiskeldi
14:00 Potential advantages of producing post-smolt in
intensified systems, Asbjørn Bergheim, IRIS
14:20 Seiðaeldisstöð sem fjárfestingaverkefni - Reynslusaga frá
Norðurbotni í Tálknafirði, Neil Shiran Þórisson, Arctic Fish
14:35 Ný landeldisstöð Matorku ehf við Grindavík, Sveinbjörn
Oddson, Matorku
14:50 Fish manure, a valuable product, or a pain in the …?
Esben Holm, APEHCO
15:10 Umræður

Umsjónarmaður: Þorleifur Eiríksson, RORUM
Málstofustjóri: Þorleifur Ágústsson, IRIS

Umsjónarmaður: Arnþór Gústavsson, Aqua Optima
Málstofustjóri: Rannveig Björnsdóttir, Háskólinn á Akureyri

Kaffi 15:30-16:00
Málstofa A2 - Gullteigur A

Málstofa B2 - Gullteigur B

Fræðandi kynningar þjónustufyrirtækja - Á sjó

Fræðandi kynningar þjónustufyrirtækja - Á landi

16:00 Umhverfis- og vistvæn aðferð við laxeldi í lokuðum
sjókvíum, Rögnvaldur Guðmundsson, AkvaFuture
16:15 Loftun í sjókvíum, Júlíus Bjarnason, Pentair
16:30 Hermun á dreifingu efna og sjávarstraumum við
Ísland, Hafþór Örn Pétursson, Verkís
16:45 „Slátrað á staðnum (on-site harvesting)“, nýjungar og
þróun í nágrannalöndunum, Höskuldur Steinarsson,
Johnson Marine Iceland
17:00 Efficiency in salmon farming, Leiv Tvenning, Steinsvik
17:15 Sea Cage Oxygenation, Per Tore Lauvstad, AGA AS /
Linde Gas
17:30 Equipment and environmental conditions at aquaculture
sites, Olve Vangdal, DNV GL

16:00 Smart Flow – framtíðin í flokkun á lifandi fiski, Gunnar
Sigvaldi Hilmarsson, Pentair
16:15 Oxygenation in Land Based Fish Tanks, Kenneth
Glomset, Linde Gas/ AGA
16:30 Benchmark Holdings plc. Bernharð Laxdal, Fish Vet Group
16:45 Umhverfisvænt fiskeldisfóður, Gunnar Örn Kristjánsson,
Fóðurverksmiðjan Laxá
17:00 Léttari frauðkassar fyrir eldisfisk, Björn Margeirsson,
Tempra
17:15 Landeldi lykill að orkuskiptum fiskiskipa, Hafsteinn
Helgason, Efla
17:30 “Is RAS technology the future?” Astrid Buran Holan, Aqua
Optima

Umsjónarmaður: Valdimar I. Gunnarsson, Strandbúnaður
Málstofustjóri: Elvar Árni Lund, Skelrækt

Lok fyrsta dags: 17:45

Umsjónarmaður: Valdimar I. Gunnarsson, Strandbúnaður
Málstofustjóri: Arnljótur Bjarki Bergsson, Matís

Tækifæri fyrir þjónustufyrirtæki að bjóða ráðstefnugestum upp á ýmsa viðburði.
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Þriðjudaginn 20. mars
Málstofa A3 - Gullteigur A

Málstofa B3 - Gullteigur B

Örlög íslenskrar skelræktar – í ljósi samkeppni við
lifandi innflutta skel

Nýting smáþörunga - bylting í framleiðslu lífrænna
efna

09:00 Skilyrði til innflutnings á skeldýrum til manneldis, Margrét
Bragadóttir, Matvælastofnun
09:10 Flutningur framandi sjávarlífvera og hugsanleg áhrif
þeirra á skeldýrarækt á Íslandi, Guðrún G.
Þórarinsdóttir, Hafrannsóknastofnun
09:25 Friðrik V og íslenska bláskelin, Friðrik V Karlsson,
Friðrik V
09:40 Heilindi í viðskiptum með sjávarafurðir, Ragnhildur
Friðriksdóttir, Matís
09:50 Lokaniðurstöður AVS verkefnis um þörungaeitur í
bláskel kynntar, Sophie Jensen, Matís
10:05 Staða og framtíðarhorfur skelræktar á Íslandi, Elvar Árni
Lund, Skelrækt
10:25 Umræður

09:00 Staða smáþörungaræktunar hérlendis og erlendis, Kristján
Leósson, Nýsköpunarmiðstöð Íslands
09:20 Íslensk orka og örþörungar - Er ræktun örþörunga
framtíðar tækifæri fyrir íslenskan orkuiðnað? Haraldur
Hallgrímsson, Landsvirkjun
09:35 The sustainability perspective: are all microalgae born the
same? Isaac Berzin, Algaennovation
09:50 Vöxtur astaxanthin-framleiðslu Algalíf á Íslandi og hvernig
fyrirtækið varð stefnumarkandi á erfiðum markaði,
Ingólfur Bragi Gunnarsson, Algalíf Iceland ehf.
10:05 Framleiðsla á afurðum úr þörungum, vöruþróun og
markaðssetning:
- Virk efni úr þörungum í snyrtivörur, Rannveig
Björnsdóttir, Háskólinn á Akureyri
- Mikilvægi sérstöðu til árangursríkar
markaðssetningar, Baldur Ólafsson, KeyNatura
10:25 Umræður

Umsjónarmaður: Elvar Árni Lund, Skelrækt
Málstofustjóri: Helga Gunnlaugsdóttir, Matís

Kaffi 10:50-11:20

Umsjónarmaður: Halla Jónsdóttir, KeyNatura
Málstofustjóri: Gunnur Sveinsdóttir, KeyNatura

Málstofa A4 - Gullteigur A

Málstofa B4 - Gullteigur B

Eldi er meira en lax

Uppskeruhátíð rannsókna

11:20 Eldi ýmsra tegunda á Íslandi - margt reynt en mögur
eftirtekja, Ólafur Sigurgeirsson, Hólaskóli
11:40 Small is beautiful! Market segmentation in aquaculture, Dr.
Peter Krost, Coastal Research & Management
12:00 Regnbogaeldi hjá Hábrúnu í Skutulsfirði við Ísafjarðardjúp,
Víðir Ingþórsson, North Atlantic
12:15 Framleiðsluaukning bleikju hjá Samherja Fiskeldi, Hjalti
Bogason, Samherji fiskeldi
12:30 Bleikjueldi sem búgrein, Drífa Bjarnadóttir, Lindarfiskur
12:45 Umræður

11:20 AVS og strandbúnaður, Pétur Bjarnason, AVS
rannsóknasjóður í sjávarútvegi
11:30 New methods in analysing spread of organic matter
under seacages, Leon Moodley, IRIS
11:45 Mikil verðmæti í hliðarafurðum, Hörður Kristinsson, Matís
11:55 Can we use environmental DNA (eDNA), an emerging tool
in conservation, in the context of aquaculture?, Christopher
Pampoulie, Hafrannsóknastofnun
12:05 Hagnýting hönnunar fyrir smáþörungaræktun, Halla
Jónsdóttir, KeyNatura
12:15 Fóðurrannsóknir og hagnýting þeirra, Gunnar Örn
Kristjánsson, Fóðurverksmiðjan Laxá
12:25 New perspectives in feed for fish, Alexandra Leeper, Matís
12:35 Mikilvægi sjúkdómarannsókna, Sigríður Guðmundsdóttir,
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
12:45 Umræður

Umsjónarmaður: Arnþór Gústavsson, Aqua Optima
Málstofustjóri: Sigurður Pétursson, Arctic Fish Farm

Umsjónarmaður: Arnljótur B. Bergsson, Matís
Málstofustjóri: Hrönn Ólína Jörundsdóttir, Matís

Kaffi 13:10-13:40

Gullteigur

Heilbrigði í strandbúnaði - verk og vitundarvakning

Umsjónarmaður: Höskuldur Steinarsson, Johnson Marine Iceland
Málstofustjóri: Þorleifur Eiríksson, RORUM
13:40 WHY CLEANING, DISINFECTING and THE PROBLEM WITH BIOFILMS, Gerhard Schaller, Agronor AS
14:00 Heilbrigðismál – hve mikilvæg? Bernharð Laxdal, Fish Vet Group
14:15 Triploid production -experience so far, Stein Ove Tveiten, Arctic Fish
14:35 Gæðavottanir í íslensku fiskeldi – Ávinningur og áskoranir, Þóra Dögg Jörundsdottir, Arnarlax
14:50 Hvað getum við lært af Skotum? Kristján Ingimarsson, Laxar fiskeldi
15:05 Umræður
15:40 Ráðstefnuslit, Sveinn Margeirsson, Matís

Aðalfundur Strandbúnaðar ehf.
15:50 Kosning nýrra fulltrúa í stjórn. Skipulag Strandbúnaðar 2018 o.fl.
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Örlög íslenskrar skelræktar – í ljósi samkeppni við lifandi innflutta skel
Málstofa A3

Málstofustjóri:
Helga Gunnlaugsdóttir
Faglegur leiðtogi
Matís

Ráðstefnusalur:
Dagur:
Tímasetning:
Gullteigur A
Þriðjudagur
09:00-10:50
Skeldýr eru árstíðabundin vara í löndum þar sem mikil hefð er
fyrir neyslu. Nú er stundaður innflutningur á lifandi ostrum til Umsjónarmaður málstofu:
framhaldsræktunar á Íslandi og bláskel til neyslu á veitingastöðum. Farið
Elvar Árni Lund
verður yfir hvaða kröfur eru gerðar til heilbrigðis og hvernig staðið er að
Framkvæmdastjóri
heilnæmiseftirlit á innfluttri lifandi skel. Fjallað verður um áhættuna við
Skelrækt
að flytja inn lifandi skel sem borið getur með sér til landsins skaðlegar
örverur. Jafnframt hættu á að með kjölfestuvatni berist skaðlegar
lífverur fyrir skeldýraræktun og fjallað verður um hvaða reglur gilda um
losun og hvernig hægt er að framfylgja þeim. Farið verður yfir gildandi
reglur fyrir innflutning á lifandi skeldýrum og hvernig hægt er að koma
í veg fyrir innflutning, s.s. með kröfum um heilbrigði og tollavernd.

Skilyrði til innflutnings á skeldýrum til manneldis
Margrét Bragadóttir
Fagsviðsstjóri
Matvælastofnun

Farið verður yfir inn- og útflutning síðustu ára. Kynntar kröfur varðandi
innflutning skeldýra til manneldis og farið yfir gildandi reglur og mun á þeim eftir
upprunalandi.

Flutningur framandi sjávarlífvera og hugsanleg áhrif þeirra á
skeldýrarækt á Íslandi

Guðrún G.
Flutningur framandi sjávarlífvera á milli hafsvæða er vaxandi vandamál um allan
Þórarinsdóttir
heim. Flestar eru skaðlausar en ýmsar geta orðið ágengar, og valdið skaða. Flestar
Sérfræðingur
framandi sjávarlífverur berast með kjölfestuvatni, sem ásætur á skipsskrokkum,
Hafrannsóknarstofnun með eldistegundum eða eru fluttar inn að yfirlögðu ráði. Fjöldi framandi

sjávarlífvera á Íslandi hefur aukist undanfarin ár. Enn eru fáar tegundir sem geta
talist ágengar og mögulega skaðað skeldýrarækt.

Staðbundin árstíðarbundin matvæli
Friðrik V Karlsson
Matreiðslumaður
og matarhönnuður
Friðrik V

Lýsing á sambandi, kokks með brennandi áhuga á staðbundnu gæðahráefni,
íslenskrar bláskeljar, ræktunar á henni. Kostir ræktaðrar bláskeljar í nútíma eldhúsi
fagmanns, tenging við “gastronomiuna” nauðsynleg nálgun við vöruna sem
árstíðabundna gæðavöru, viðhorf til ræktunar og framboðs á skel á veitinga og
neytenda markað.

Heilindi í viðskiptum með sjávarafurðir
Ragnhildur
Friðriksdóttir
Sérfræðingur
Matís
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Svindl í viðskiptum með matvæli hafa viðgengist lengur en elstu menn muna.
Þetta erindi mun fjalla um svik í viðskiptum með sjávarafurðir (e. seafood fraud),
sem á við um hverskonar ólöglegar aðgerðir sem rangfæra upplýsingar um
sjávarafurðir á mörkuðum. Slík svik eru alþjóðlegt vandamál, enda um að ræða
alþjóðlega söluvöru, oft með langa, flókna og ógegnsæja flutningsferla. Ísland
verður skoðað sérstaklega í þessu samhengi, en dæmi sýna að tegundasvik sé
vandamál hér við land.

Sophie Jensen
Sérfræðingur
Matís

Lokaniðurstöður AVS verkefnis um þörungaeitur í bláskel
kynntar

Lokaniðurstöður úr AVS verkefninu „Aukin þekking á heilnæmi
íslenskrar bláskeljar – rannsóknir á sambandi eitraðra svifþörunga í sjó
og uppsöfnun eiturs í bláskel“. Niðurstöður verkefnisins gefa vísbendingu
um umfang og uppsöfnun þörungaeiturs í bláskel af völdum eitraðra
svifþörunga í Hvalfirði og tengsl á milli magns eitraðra tegunda
svifþörunga og magns eiturs í skelsýnum. Verkefnið hefur hjálpað við
að byggja upp innlenda sérþekkingu varðandi þörungaeitur á Íslandi.

Staða og framtíðarhorfur skelræktar á Íslandi
Elvar Árni Lund
Framkvæmdastjóri
Skelrækt

Farið er yfir stöðu skeldýraræktar í dag og þær áskoranir sem eru framundan.
Hvernig styður hið opinbera við skeldýrarækta á Íslandi í samanburði
við önnur lönd? Hvernig er laga og reglugerðarramminn sem íslenskir
ræktendur búa við og hvaða breytingar þurfa að eiga sér stað til þess að
greinin eigi framtíð fyrir sér?

Nýting smáþörunga - bylting í framleiðslu lífrænna efna
Málstofa B3

Málstofustjóri:
Gunnur Sveinsdóttir
Verkefnisstjóir
KeyNatura

Ráðstefnusalur:
Dagur:
Tímasetning:
Gullteigur B
Þriðjudagur
09:00-10:50
Iðnvæðing í smáþörungaræktun er talin verða næsta bylting í
framleiðslu lífrænna efna. Bæði fyrir massaframleiðslu efna til
notkunar í fæðu og snyrtivörur og fyrir framleiðslu verðmætra Umsjónarmaður málstofu:
Halla Jónsdóttir
lífvirkra efna notaðra í fæðubótarefni, snyrtivörur og lyf. Ræktun
Yfirmaður rannsókna og
smáþörunga er að breytast í stórskala iðnframleiðslu, sífellt er verið
þróunar
að leysa vandamál og auka framleiðni. Farið verður yfir stöðuna á
KeyNatura
Íslandi, tækifærin sem eru til staðar og áform sem eru um að nýta
tækifærin. Einnig verður farið yfir aðferðir til að auka framlegð í ræktun
og mikilvægi árangursríkrar vöruhönnunar og markaðssetningar.

Staða smáþörungaræktunar hérlendis og erlendis
Kristján Leósson
Forstöðumaður
Nýsköpunarmiðstöð
Íslands

Haraldur
Hallgrímsson
Forstöðumaður
Landsvirkjun

Smáþörungaræktun er orðin greinilegur vaxtarbroddur í íslensku atvinnulífi
sem nýtir aðgang að umhverfisvænni orku og hreinu vatni til að framleiða
lífmassa og lífefni, auk þess að binda koltvísýring sem í sumum tilfellum má
nýta beint af jarðhitasvæðum. Farið verður yfir stöðu smáþörungaræktunar
á Íslandi og erlendis og framtíðarmöguleikar atvinnugreinarinnar metnir.

Íslensk orka og örþörungar - Er ræktun örþörunga framtíðar tækifæri
fyrir íslenskan orkuiðnað?

Er ræktun örþörunga framtíðar tækifæri fyrir íslenskan orkuiðnað? Farið
verður stuttlega yfir uppbyggingu íslensks orkuiðnaðar. Velt verður upp hvort að
orkuvinnslustöðvar, flutningskerfi, náttúrufar, viðskiptaumhverfi og önnur atriði
gerir Ísland samkeppnishæfri staðsetningu fyrir ræktun örþörunga á iðnaðarskala.

The sustainability perspective: are all microalgae born the same?
Isaac Berzin
CTO
Algaennovation

Ingólfur Bragi
Gunnarsson
Yfirmaður ræktunar
Algalíf Iceland
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The aquaculture industry is looking for a sustainable replacement strategy for fishmeal and
fish oil in order to support future growth. Microalgae are considered due to their favorable
nutritional profile. But, are all algae sustainably produced? The lecture will evaluate
the sustainability footprint of several commercial algae production methodologies.

Vöxtur astaxanthin-framleiðslu Algalíf á Íslandi og hvernig fyrirtækið
varð stefnumarkandi á erfiðum markaði

Fjallað er í stuttu máli um hvernig starfsemi Algalíf Iceland ehf. hefur þróast síðan fyrirtækið
var stofnað síðla árs 2013 og til dagsins í dag. Hvernig Algalíf tókst að auka afköst og
framleiðni verksmiðjunnar margfalt á stuttum tíma og hvaða þættir skiptu þar mestu máli.

Rannveig Björnsdóttir
Forseti viðskipta- og
raunvísindasviðs
Háskólinn á Akureyri

FRAMLEIÐALA Á AFURÐUM ÚR ÞÖRUNGUM, VÖRUÞRÓUN OG
MARKAÐSSETNING
Virk efni úr þörungum í snyrtivörur

Sagt verður frá helstu niðurstöðum samstarfsverkefnis íslenskra og norskra
aðila, þar sem rannsakaðir voru eftirsóknarverðir eiginleikar örþörunga
úr sjó við Ísland í náttúrusnyrtivörum. Verkefnið var unnið í samstarfi við
íslenska fyrirtækið Purity Herbs sem framleitt hefur náttúrusnyrtivörur í
yfir tvo áratugi.

Mikilvægi sérstöðu til árangursríkar markaðssetningar ,
Baldur Ólafsson
Sölu- og
Markaðsstjóri
KeyNatura

KeyNatura er lítið fyrirtæki á markaði þar sem stóru fyrirtækin eru
fyrirferðamikil, hvernig ætlar það að eiga möguleika? Ég ætla kynna hvernig
sérstaða getur skapað ákveðna markaðssyllu, þá ekki bara vegna þess að við
erum á Íslandi, heldur einnig hvernig vöruþróun, þjónusta við samsetningar
og ný hugsun getur spilað sterkt inn í fyrirtækjastefnu.

Árið 2017 slátruðu okkar
skip yfir 65.000 tonnum
og þrifu 4.500 nætur í
sjókvíum

Johnson Marine Iceland

Bara reynsla...

IRIS AS - International Research Institute
of Stavanger - er rannsóknastofnun staðsett
í Stavanger í Noregi. Við hjá IRIS höfum frá
árinu 1973 stundað rannsóknir á sviði fiskeldis,
olíuvinnslu, nýrrar orku, umhverfi hafsins,
líftækni, samfélagsmála og viðskiptaþróunar.
Hjá okkur býr mikil þekking og mannauður sem
við nýtum til að skapa verðmæti. Við höfum
lagt mikla áherslu á rannsóknir og þróun á
sviði fiskeldis - og erum í dag stjórnendur og
þátttakendur í fjölmörgum verkefnum á sviði
fiskeldis - jafnt norrænum sem alþjóðlegum
verkefnum. Við hjá IRIS eigum í góðu samstarfi
við íslensk rannsóknaaðila og viljum leggja
okkar af mörkum í uppbyggingu umhverfisvæns
og sjálfbærs fiskeldis á Íslandi.
www.iris.no
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Eldi er meira en lax
Málstofa A4

Málstofustjóri:
Sigurður Pétursson
Framkvæmdastjóri
viðskiptaþróunar
Arctic Fish Farm

Ráðstefnusalur:
Dagur:
Tímasetning:
Gullteigur A
Þriðjudagur
11:20-13:10
Laxeldi hefur verið mjög áberandi í umræðunni en þar er gert ráð fyrir
mestum vexti í strandbúnaði á næstu árum. Margar eldistegundir hafa
verið reyndar á Íslandi og árangurinn verið mjög mismunandi. Þrátt Umsjónarmaður málstofu:
Arnþór Gústavsson
fyrir að framleitt magn af laxi beri nú höfuð og herðar yfir aðrar tegundir
Ráðagjafi
á ný má ekki gleyma að einnig hefur verið vöxtur í framleiðslu annarra
Aquaoptima
tegunda. Margar tegundir sem framleiddar hafa verið hérlendis hafa
horfið úr eldi eða virðast vera fjara út. Framleiðsla á bleikju hefur vaxið
nokkuð undanfarin ár og segja má að bleikja sé sú tegund sem hafi
um langt árabil verið bakbeinið í íslensku fiskeldi. Í þessari málstofu
verður reynt að varpa ljósi á ástæður þess að tegundir eru að hverfa
úr eldi og hvort eldi þeirra teljist fullreynt hérlendis. Fjallað verður
um reynslu af eldi nokkurra tegunda, stöðuna og líkur á framþróun.

Eldi ýmsra tegunda á Íslandi- margt reynt en mögur eftirtekja
Ólafur Sigurgeirsson
Lektor
Háskólinn á Hólum

Á Íslandi hafa tilraunir verið gerðar með eldi á all mörgum tegundum í gegn um tíðina,
bæði þeim sem hafa hér náttúrulega útbreiðslu en einnig öðrum innfluttum og meira
framandi. Þrátt fyrir að hér á landi megi mögulega finna og útbúa ágæt líffræðileg
skilyrði hefur árangurinn og afraksturinn verið lítill. Hver er þá lærdómurinn af
þeirri reynslu sem við höfum af fyrri tilraunum? Hvar eru flöskuhálsarnir og hvaða
skilyrði þurfa „nýjar“ eldistegundir að uppfylla til að einhver glóra sé í að reyna
eitthvað nýtt? Hvar ættum við að leita fyrir okkur í viðleitninni til að auka fiskeldi og
vökvarækt á Íslandi? Nokkur dæmi eru rakin og vöngum velt um fortíð og framtíð.

Small is beautiful! Market segmentation in aquaculture
Peter Krost
Senior Scientist
Coastal Research &
Management

The Profit of business equals sales minus costs. Profit can be increased by i)
reducing costs, ii) increasing sales volume and iii) increasing price per item. Market
segmentation aims at high prices through high value products, produced by small
and medium companies which often cooperate in local networks. In high-wage
countries this is a way to survive the competition from low-wage countries with
resource intensive mass production. An additional advantage is reduced consumption
of natural resources per $ turnover. Examples for this approach will be presented.

Regnbogaeldi hjá Hábrúnu í Skutulsfirði við Ísafjarðardjúp
Víðir Ingþórsson
Framkvæmdastjóri
North Atlantic

Regnbogasilungseldi Hábrúnar/Sjávareldis ehf. í Skutulsfirði. Talað verður um vöxt
regnbogasilungs hjá fyrirtækinu og kostir þess að vera í regnbogaeldi. Hvernig silungseldi hefur gengið í Skutulsfirði, útsetning seiða, vöxtur og stýring á eldinu og
að lokum sölumál og sérstaða afurðarinnar.

Framleiðsluaukning bleikju hjá Samherja Fiskeldi
Hjalti Bogason
Rekstrarstjóri
Samherji Fiskeldi

Farið verður yfir starfsemi Samherja fiskeldis á Reykjanesi en fyrirtækið stefnir
á umtalsverða framleiðsluaukningu á bleikju á næstu árum. Farið verður yfir þær
framkvæmdir sem lokið er í eldisstöðvunum á Stað og Stóru-Vatnsleysu og þegar
eru komnar í rekstur.

Bleikjueldi sem búgrein

Lýsing á bleikjueldinu okkar sem er fjölskyldufyrirtæki. Hvað þarf til?
Drífa Bjarnadóttir
Framkvæmdarstjóri
Lindarfiskur
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Uppskeruhátíð rannsókna
Málstofa B4

Málstofustjóri:
Hrönn Ólína
Jörundsdóttir
Sviðsstjóri mæliþjónustu
og innviða
Matís

Ráðstefnusalur:
Dagur:
Tímasetning:
Gullteigur B
Þriðjudagur
11:20-13:10
Rannsóknir leggja af mörkum þekkingu sem styðja við
atvinnuuppbyggingu. Þróunar og rannsóknavinna á undanförnum
Umsjónarmaður málstofu:
árum hefur m.a. verið fjármögnuð af AVS Rannsóknasjóði í
Arnljótur Bjarki Bergsson
sjávarútvegi, Umhverfissjóði sjókvíaeldis, Tækniþróunarsjóði,
Sviðsstjóri
norrænum sjóðum, evrópskum sjóðum og hagaðilum. Í málstofunni
Innleiðingar og áhrifa
verður sagt frá nokkrum dæmum af því hvernig ný þekking hefur
Matís
verið hagnýtt í þágu íslensks atvinnulífs til verðmætasköpunar í
strandbúnaði og jafnframt gefin dæmi um sóknartækifæri á því sviði.

AVS og strandbúnaður
Pétur Bjarnason
Sérfræðingur
AVS rannsóknasjóður
í sjávarútvegi

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi hefur starfað síðan 2003. Lengst af hefur starfssvið
hans skipst í fjögur svið, fiskeldi, líftækni, markaði og veiðar og vinnslu. Segja má
að öll þessi svið eigi snertiflöt við strandbúnað að einhverju leyti. Í erindinu verður
gerð grein fyrir hvernig AVS sjóðurinn hefur með styrkveitingum sínum verið
þátttakandi í þróun strandbúnaðar, hvers eðlis þau verkefni eru, sem sjóðurinn
hefur styrkt og umfang þeirra. Þá verður reynt að varpa ljósi á hvernig staðan er nú
og hvernig horfurnar eru varðandi þátttöku sjóðsins í strandbúnaði í framtíðinni.

New methods in analysing spread of organic matter under seacages
Leon Moodley
Senior Researcher
IRIS

Aquaculture derived organic matter (AOM) is an aberrant supply of OM to the seafloor
and environmental sustainable aquaculture depends on a better understanding of the
spatial spread and impact of AOM on the seafloor. Many indirect methods have been
proposed; here we report of the utility of direct measures of sediment organic matter
reactivity in combination with bulk stable carbon and nitrogen isotope signatures as a
sensitive tool to understand and monitor AOM impact on seafloor ecological functioning.

Mikil verðmæti í hliðarafurðum
Hörður Kristinsson
Rannsókna- og
nýsköpunarstjóri
Matís

Í erindinu verður fjallað um mismunandi hliðarafurðir sem falla til í eldi og þau miklu
tækifæri sem felast í að framleiða verðmætar vörur úr þeim. Rædd verða dæmi um
bæði vörur sem eru í þróun og hafa farið á markað síðustu ár, og litið verður til þess
hvað önnur lönd eru að gera á þessu sviði. Einnig verða markaðir ræddir og hvað
neytendur eru að sækjast eftir.

Can we use environmental DNA (eDNA), an emerging tool in
conservation, in the context of aquaculture?
Christophe Pampoulie

As various organisms interact with their environment, DNA is expelled and
Senior scientist in
accumulates in their surroundings, the so-called eDNA (environmental DNA).
Genetics/Genomics
Marine and Freshwater Example sources of eDNA in water include, but are not limited to feces, gametes
and shed skin. These samples can be analysed by different DNA methods, but can
Research Institute

this method be used in the context of aquaculture. This presentation will shortly
go over eDNA methods and their potential application to aquaculture in Iceland.

Hagnýting hönnunar fyrir smáþörungaræktun

Fjallað verður um hvernig KeyNatura hefur sameinað rannsóknir, hönnun
og verkfræði til að þróa nýja gerð ræktunareininga fyrir smáþörunga sem
Halla Jónsdóttir
Yfirmaður rannsókna gerir það mögulegt að rækta smáþörunga á mun minna gólfplássi en áður
og þróunar
hefur þekkst. Niðurstöður hönnunarinnar er; mikil framleiðni, uppsetning
KeyNatura
er einföld og þrif fljótleg. Þessar nýju ræktunareiningar eru bylting í ræktun
smáþörunga, sótt hefur verið um einkaleyfi á þessum ræktunareiningum.
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Gunnar Örn
Kristjánsson
Framkvæmdastjóri
Fóðurverksmiðjan
Laxá

Alexandra Leeper
PhD student
jointly at Matís and
Norwegian University
of Life Sciences

Sigríður
Guðmundsdóttir
Vísindamaður
Rannsóknadeild
fisksjúkdóma
Tilraunastöð Háskóla
Íslands í meinafræði
að Keldum

Fóðurrannsóknir og hagnýting þeirra

Vegna smæðar innlendra framleiðanda fiskeldisfóðurs, þá hefur samstarf
Laxár við Matís, Hólaskóla og fiskeldisfyrirtæki með styrkjum frá AVS
sjóðnum verið lykil atriði í þróunarstarfi í greininni. Í erindinu er farið
yfir hvernig rannsóknir á fiskeldisfóðri og þróun þess með innlendum
samstarfsaðilum hafa verið hagnýttar í framleiðslu fóðurs í þágu viðskiptavina
Laxár, m.a. verður máli vikið að áhugaverðum norrænum og evrópskum
þróunarverkefnum sem tengjast framtíðar fóðurgerð fyrir fiskeldið.

New perspectives in feed for fish

Through examples from recent work, this presentation will discuss new
perspectives in optimising feeds for sustainable growth in the aquaculture
industry. This talk will highlight the promising role of circular bioeconomies in feed raw material production and the emerging importance
of the gut microbiome in tailoring the next generation of aquafeeds.

Mikilvægi sjúkdómarannsókna

Fiskar, eins og aðrar lífverur, geta hýst margvíslega sýkla. Smitvarnir,
sem byggðar eru á þekkingu á lífsferli sýklanna, eru mikilvægar í
vörnum gegn þeim, ásamt góðum eldisháttum, bóluefnum og stundum
lyfjum. Rannsóknasjóður AVS hefur styrkt margvísleg verkefni á
Rannsóknadeild fisksjúkdóma á Keldum. Verkefnin hafa ávallt tekið
mið af vandamálum tengdum eldi eða nytjastofnum í ferskvatni og sjó.
Í erindinu verður lögð áhersla á rannsóknir á nýrnaveiki í laxfiskum.

Á AÐ HALDA RÁÐSTEFNU
EÐA KANNSKI FUND?
Aragrúi möguleika óteljandi lausnir

Við erum kröftugur hópur einstaklinga og okkar markmið er að
gera hvert verkefni eftirminnilegt.

Við erum skapandi og vakandi fyrir nýjungum í allri okkar vinnu.
Við byggjum á sérþekkingu og áralangri reynslu og hlökkum til
að takast á við þau verkefni sem okkur bjóðast.
Skipulagning er í höndum fagmanna og við leggjum okkur fram
af krafti og áhuga!

Birna Björg Berndsen
birna@athygliradstefnur.is
gsm 863 8536

Þórunn Dögg Harðardóttir
thorunn@athygliradstefnur.is
gsm 899 5878

Þorbjörg Þráinsdóttir
tobba@athygliradstefnur.is
gsm 862 4752

ATHYGLI
RÁÐSTEFNUR
Síðumúli 28 – 108 Reykjavík – Sími 568 2800 – www.athygliradstefnur.is
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Siðferði, velferð og umhverfi
Gullteigur

Málstofustjóri:
Þorleifur Eiríksson
Sérfræðingur
RORUM

Ráðstefnusalur:
Dagur:
Tímasetning:
Gullteigur
Þriðjudagur
13:40-15:40
Á Íslandi höfum við ætíð verið framarlega í framleiðslu og vinnslu
sjávarfangs og teljum okkur búa við háar öryggis- og heilnæmiskröfur
til okkar afurða. Á undanförnum áratugum hefur orðið jákvæð þróun Umsjónarmaður málstofu:
Höskuldur Steinarsson
í fæðuöryggi heimsins í gegnum hina svokölluðu bláu byltingu –
Framkvæmdastjóri
fæðuframframleiðsluna við ströndina. Alls staðar þar sem aðstæður
Johnson Marine Iceland
eru taldar hagfelldar er mannkynið að auka framleiðslu frá fiskeldi
og öðrum strandtengdum greinum og er Ísland engin undantekning.
Matvælaframleiðslulandið Ísland hlýtur þó að gera heilnæmis- og
umhverfiskröfum eins hátt undir höfði og mögulegt er. Þessari málstofu
er ætlað að fjalla um þessi mál, hverjar eru stærstu áskoranirnar,
hvar má gera betur og hver eru viðmið okkar, hvað má læra af
nágrönnum okkar og hvaða nýjungar má sækja í reynslubanka þeirra.

Gerhard Schaller
Veterinarian
Agronor AS

WHY CLEANING, DISINFECTING and THE PROBLEM WITH BIOFILMS
A short introduction to the necessities of prophylactic thinking and actions in
intensive animal growing like poultry and salmon. A review of biofilm – problems
–and control. Wellboats and other transportation units as infection carriers and
cleaning objects. The correct use of effective detergents, followed by the use of
tested disinfectants (criteria). EHS-aspects at work. Necessity of educating those
that do the hygienic work at ground level, and assuring that time and money as
allotted for that purpose from management. Experience shows that production
growth must be followed by increased/improved hygienic routines. That is insurance.

Heilbrigðismál – hve mikilvæg?
Bernharð Laxdal
Dýralæknir /
Rekstrarstjóri
Fish Vet Group

Í erindinu verður fjallað um almenn atriði er lúta að heilbrigðismálum í fiskeldi sem
og nálgun okkar og viðhorf. Hugleiðingar um ábyrgð og úrbætur, velferð og almenna
vitundarvakningu.

Triploid production -experience so far
Stein Ove Tveiten
CEO
Arctic Fish

General experience of triploid production in Norway. Difference and challenges
between diploid and triploid.

Gæðavottanir í íslensku fiskeldi – Ávinningur og áskoranir
Þóra Dögg
Jörundsdóttir
Gæðastjóri
Arnarlax

24

Í erindinu verður farið stuttlega yfir helstu vottanir og hvernig þær henta íslenskum
aðstæðum og núverandi regluverki. Jafnframt verður fjallað um ávinning vottanna
og hvaða áskoranir felast í innleiðingu og upplýsingagjöf.

Hvað getum við lært af Skotum?
Kristján Ingimarsson
Stöðvarstjóri
Laxar fiskeldi

Í erindinu verður fjallað um ýmsa þá þætti sjókvíaeldis sem vel eru gerðir
í Skotlandi og hvers við Íslendingar getum horft til við uppbyggingu á
laxeldi við Íslandsstrendur.

Ráðstefnuslit
Sveinn Margeirsson
Forstjóri
Matís

Verkís er öflugt og framsækið alhliða ráðgjafarfyrirtæki. Áratuga reynsla
og þekking skilar sér til viðskiptavina í traustri og faglegri ráðgjöf og
fjölbreyttum lausnum.
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Strandbúnaður 2017
Fyrsta ráðstefna Strandbúnaðar var haldin á Grand Hótel Reykjavík
dagana 13.14. mars. Samtals voru skráðir þátttakendur 260.

Skipuleggjendur

Ráðstefnuráð sem jafnframt er stjórn félagsins sá um alla faglega
skipulagningu á ráðstefnunni. Stjórn Strandbúnaðar á árinu 2017 skipuðu:
Arnljótur Bjarki Bergsson, formaður, Elvar Árni Lund, Halla Jónsdóttir,
Höskuldur Steinarsson, Jónas Jónasson og Valdimar Ingi Gunnarsson.
Athygli ráðstefnur sá um skráningu og móttöku á ráðstefnustað.

Dagskrá ráðstefnunnar

Haldin voru tæplega 50 erindi og voru málstofurnar átta:
• Strandbúnaður á Íslandi: Staða, framtíðarsýn og skipulag
• Framtíð bleikjueldis á Íslandi
• Þörungarækt og nýting þörunga
• Ræktun bláskeljar
• Menntun í strandbúnaði
• Framtíð laxeldis og umhverfismál
• Vaxtarsprotar strandbúnaðar
• Íslenskur strandbúnaðar og alþjóðlegt samhengi
Öll erindi sem flutt voru á Strandbúnaði 2017 er hægt að nálgast á vef
félagsins undir slóðinni Fyrri ráðstefnur (https://strandbunadur.is/).

Aðalstyrktaraðilar Strandbúnaðar 2017
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Strandbúnaður 2017
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Styrktaraðilar Strandbúnaðar 2018

Strandbúnaður ehf.
Tilgangur félagsins er að stuðla að faglegri og
fræðandi umfjöllun um strandbúnað og styðja
þannig við menntun, rannsóknir, þróun og
stefnumótun greinarinnar.
Strandbúnaður er samheiti yfir atvinnugreinar
sem tengjast nýtingu land- og/eða sjávargæða
í og við strandlengju landsins, hvort sem um
ræktun eða eldi er að ræða.

WWW.STRANDBUNADUR.IS

