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Viðfangsefnið –aðrar tegundir!
• Lausleg yfirferð (hraðferð) um þær tegundir (nokkrar) sem reyndar

hafa verið í eldi hérlendis, en ekki fest sig í sessi svo nokkru nemur.

• Hvers vegna gekk eldið/ræktunin ekki betur?

• Eigið mat og álit- m.a. byggt á upplýsingum úr fréttum og frá
frumkvöðlunum sjálfum.

• Niðurstaðan verður kannski:
• hrokafullir sleggjudómar .....eða....
• óraunsæ ofurbjartsýni ....eða
• rangur misskilningur?



Skilyrði til fiskeldis á Íslandi
Tæknilega og fræðilega hægt að útbúa skilyrði til eldis á landi fyrir

nánast hvaða tegund sem er – bæði í fersku og söltu vatni. 
(myndir af vef Samherja og Stolt sea farm)



Aðstæður fyrir kvíaeldi í sjó eru takmarkaðar og erfiðar.
Lágt og sveiflukennt hitastig.
Lítið skjól
Henta ekki mörgum tegundum

(kort frá V.G.)



Mikil þróun er í endurnýtingarkerfum og tækni.

Er hægt að ala allt í 
endurnýtingarkerfum?

Hvað takmarkar þá
staðsetningu
framleiðslunnar?



Ótal þættir tengjast grundvelli álitlegs og arðsams fiskeldis

Kynbætur.
Klakfiskastofn

Lirfueldi
Frumfóðrun.
Þurrfóðrun

Áframeldi/matfiskeldi.
hafbeit/ræktun.

Víðtæk þekking á
líffræði tegundarinnar

og geta til að fullnægja 
líffræðilegum skilyrðum

Markaður
Afurðaverð

Arðsemi



Hvað getum við alið hér?
• Íslenskt fiskeldi mun seint geta keppt í magni.

• Náttúrulegar aðstæður takmarkaðar og allir kostnaðarliðir háir.

• Einblínum því á gæði, afhendingaröryggi og sjálfbærni.

• Getum reynt að framleiða eitthvað sérstakt til útflutnings.
• Inn á sérstaka lúxus markaði

• Innanlandsmarkaður er líka markaður – fyrir smáskala framleiðslu.

• Verður að vera verðmætt.
• Seiðaframleiðsla á verðmætum tegundum – en áhættusamt.

• Verður að vera líffræðilega og tæknilega ögrandi verkefni.

• Þekking og þróun tækni –umfram aðra!. ???



Regnbogasilungur – í ferskvatni. 

Jarðtjarnaeldi á Laxalóni. Fyrsta eiginlega fiskeldisstöðin -1951

Frábær eldisfiskur og mjög auðveldur.
Vex vel, meira að segja við 5-7°C hita.
Stór undarlegt að framleiðslan skuli ekki
vera meiri hérlendis! –innanlandsmarkaður!

Heimsframleiðsla á “porsjóns”-
regnboga < 1,2 kg líklega ca 650 
þúsund tonn

Mjög víða um heim.

Iran og Tyrkland stærst.

Bæði hvítur og rauður.-breytileg afurð.

Algengt verð ca 4 US$ /kg inn á EU



Til viðmiðunar: 
Danskt tjarnaeldi (>30.000 tonn) -þróast yfir í endurnýtingu.

Hærri framleiðslukostnaður en aukin afköst.
Minni vatnsnotkun (0,15 L/sek/tonn) og minni umhverfisáhrif.

25-30 dKr/kg ( á Íslandi -750-850 kr/kg upp úr vatni)



Sæeyru – flutt inn 1988. 
Framleiðslan fór mest í um 25 
tonn/ári –Sæbýli í Vogum.

Nú framleiðsla á Eyrabakka –
fyrirætlanir um 250 tonn!

Hitakærir sæsniglar – í saltvatni!
20-25°C 

Margar tegundir til.

Mikil framleiðsluaukning í eldi
síðustu ár – einkum í Kína. 

Heimsframleiðsla > 100  þúsund
tonn

Langur framleiðslutími, 3+ ár

Verðmætir – 15-30 US$/kg

Markaðir einkum í Asíu



Áskoranir m.a. tengdar fjölgun og seti lirfa á plötur



Áskoranir tengdar fóðri og fóðrun. 
Nú er til tilbúið fóður => lægri fóðurstuðull og minni vinna



Sæeyru á Íslandi?-Erfitt að keppa við útiræktun.....



....eða stór skala kvíaeldi/búreldi Kínverja -Luoyuan Bay



Barri (seabass)- fluttur inn 1994

• (Vond)Hugmynd um að ala þessa hlýsjávartegund (19-23°C) í 
endurnýtingarkerfum.

• Ala stærri og betri fisk en aðrir og fá hærra verð á- sparimörkuðum!

• Verð á barra nokkuð hátt (1994) og heimsframleiðsla lítil.
• Langur þróunartími á endurnýtingarkerfum – sem virkuðu illa, a.m.k. 

lengi vel.
• Barri erfiður fiskur í endurnýtingu (og landeldi).
• fremur stressaður sundfiskur sem þarf mikið súrefni.

• Framleiðsla í kvíum og strandlónum í Miðjarðarhafi jókst hratt
• (Grikkland, Tyrkland, Spánn, Portúgal, Ítalía, Túnis, Marocco -170 þús. tonn).

• Verð hefur hrapað frá 1994 og nú allt of lágt(5-7US$/kg) til að
endurnýting sé verjandi.



Lúðueldi H. hippoglossus

• Hófst hér um 1985, merkilegt frumkvöðlastarf- Fiskey hf.
• Líffræðilega ögrandi verkefni –langur kviðpoaktími, sérhæfðar þarfir. 
• Mikilvæg næringarefnaauðgun fæðudýra.
• Framleiddu um tíma >50% af öllum lúðuseiðum í heiminum, sala erlendis.
• Seiðaframleiðslan hrundi af óútskýrðum ástæðum.
• Matfiskeldi – erfiðara- fór mest í um 140 tonn hér á landi (2006).
• Langur framleiðslutími í viðunandi sláturstærð – 3,5+ ár (5kg).
• Kynþroski hænga-vaxtarstopp.
• Heppilegt eldisrými – dýrt eldisrými?



Lúðueldi H. hippoglossus
• Aðeins 5-6 fyrirtæki eftir í lúðueldi í heiminum

• 3-4 í Noregi, í Skotlandi og í Kanada.

• Heimsframleiðslan úr eldi um 2000 tonn.
• ath. Lúðuafli úr Atlantshafi er innan við 7000 tonn. 
• Veiðar bannaðar við Ísland.
• Eftirsóttur fiskur á háu verði.

• Matfiskeldi stundað í kvíum en einnig í landtönkum.
• Eldi á hreinum hrygnustofnum –bætir stöðuna.
• Dæmi um smá-framleiðslu sem hefur gengið býsna lengi!



Þorskeldi (G. morhua)
• Draumur margra –vegna minnkandi afla.
• Fór mest í tæp 2000 tonn hér (áframeldi að

særstum hluta)
• Heimsframleiðsla fór í tæp 25 þúsund tonn.
• Verð allt of lágt (þorskverð lækkaði) til að

standast framleiðslukostnað.
• Nánast allir hættir. (ca 500 tonn í Noregi, ca 

200.þúsund seiði sett út).
• Norðmenn reka kynbótastöðina í Tromsö

enn /Nofima (síðan 2003). 



Þorskeldi (G. morhua)
• Reyndist mun erfiðari eldisfiskur en margir áttu von á.
• Ekkert eldi gengur ef seiðagæði eru léleg!
• Lirfu- og smáseiðaeldi: Há dánartíðni og léleg gæði

/vansköpun
• => hár seiðakostnaður.

• Gekk mun betur í endurnýtingarkerfum (við vorum ekki þar).

• Snemmkynþroski –vaxtarstopp. 
• Geldingar komust vart af rannsóknarstigi- nauðsynlegt!?.
• Sjúkdómar –frumstætt ónæmiskerfi.
• Sjálfrán.
• Snillingur í að sleppa – kynbættur eldisfiskur út í 

umhverfið.!



Hlýraeldi (A. minor)
• Hefur einkum verið reynt í norður Noregi (frá 1994). 
• Nú – endurnýjuð áform.
• Svolitlar æfingar hér – söfnun á klakfiski og

seiðaeldistilraunir (einkum á Neskaupsstað).
• Mun auðveldari fiskur í eldi en flestar okkar

saltvatnstegundir.
• Stór hrogn – beint á þurrfóður (hrognataka og frjóvgun

vandaverk).
• Rólegur og góður eldisfiskur.
• Vill vera í kös – þolir mikinn þéttleika vel.
• Vex vel við 126°C (3+ er um 4,5 kg) 
• Er afurðaverð nægilega hátt?



Hlýri í einföldu og ódýru eldisrými (Troms seinbit)



Sandhverfueldi (S.maximus)
• 2315°C í saltvatni.
• Framleiðsla í Evrópu um 12.000 tonn (Spánn/Portúgal).
• Framleiðsla í Kína – 60.000 tonn!?
• Fór mest í um 70 tonn á Íslandi.
• Vel viðráðanlegt eldi – miðað við sjávartegund.
• Klakfiskur til hér og hrognaframleiðsla.
• Tegund sem við ættum að ala hérlendis – með hjálp

jarðhita og einhverrar endurnýtingar á vatni.
• Hægt að skapa stöðugri kjöraðstæður en víða!

• Markaður – já það er ómögulegt annað!
• Verð um þessar mundir – 12-18 júrur/kg
• Kínverjar ala sandhverfu í endurnýtingarkerfum!!



Samanburður á vexti sandhverfu hjá Silfurstjörnunni (frá 2004) við spanskar tölur.
(Benedikt Kristjánsson)



Samanburður á vexti nokkurra fisktegunda í eldi í 
Silfurstjörnunni 2004 (Benedikt Kristjánsson)



Risarækjueldi -M. rosenbergii

• Flutt til landsins – 2003
• Verðmæt tegund – en þá þegar var

heimsframleiðslan um 200 þúsund tonn.
• Hvarvetna í hitabeltinu –undir sólinni í 

jarðtjörnum.
• Framleiðsla hér – í nokkra rækjukokteila!
• Jarðtjarnir í skafrenningi í Ölfusi!
• Greinilegt að hér voru menn ekki að hætta

eigin fé í tilraunir!
• Fullkomlega út í hött!!



Tilapíueldi!
• Já góðan daginn!
• Heimsframleiðsla á tilapíu er um 6 milljónir tonna.
• Jafn algeng og kjúklingur.
• Trópískur fiskur sem aðallega er alinn í jarðtjörnum (26-32°C)
• Skilaverð til kínverskra framleiðenda er innan við 1US$ /kg.
• Eldi í endurnýtingarkerfum –afar hæpið.
• Einmitt ekki fiskurinn sem við ætlum að ala hér á landi.
• Hvernig gat það gerst að íslenskir rannsóknarsjóðir styrktu rannsóknir á eldi

þessarar tegundar um mjög marga milljónatugi (hundruð)?
• Það er sérstakt rannsóknar- og umhugsunarefni!!



Humareldi (Homarus gammarus)
• Mjög verðmæt eldistegund
• 18-22°C heitt saltvatn.
• Fjölgun lítið vandamál.
• Sjálfrán aðal vesenið.
• Þarf prívat hótelherbergi.
• Hál silla að sitja á! Hobby?



Sólflúrueldi (S. solea & S. senegalensis)
• Kjörhiti: 18-23°C – saltvatn.
• Heimsframleiðsla rétt um 1000 tonn

(250500 tonn hér).
• Verðmæt tegund (14-20$/kg?).
• Dæmi um tegund í smáum stíl og

nýtingu jarðvarma -stöðugleiki.
• (Stolt sea farm –sterkur bakhjarl).

• Markaður verið metinn í tugum
þúsunda tonna.

• Hefur sínar áskoranir, einkum tengdar
fjölgun, fóðrun og jöfnun vaxtar.



Niðurstaða
• FAO –kallar eftir aukinni fjölbreytni í eldi (aquaculture) – til að

stuðla að meiri sjálfbærni.
• Hér er hægt að skapa margvísleg skilyrði til eldis.

• Stöðugar stýrðar eldisaðstæður geta gefið forskot.
• Hvað mun endurnýtingarbyltingin gera?

• Verðmæt og eftirsótt.
• Seiða- (ungviða)eldi ýmissra (erfiðra) tegunda getur verið þar á 

meðal.
• Verður tæplega í miklum mæli -sérmarkaðir.

• Markaðsstarf hjá framleiðendum sjálfum.
• Þarf að ráða við lífsferilinn. Gæði ungviðis skipta sköpum.



• Hér er mörgu sleppt – t.d. skeldýrum, þara og styrju........

• ....en rauða spjaldið væntanlega löngu komið á loft hjá Valdimar.

• takk fyrir!
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