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Hver er ég?

• Byrjaði skrautfiskaeldi 1980 og ræktaði yfir 30 tegundir í 20 
búrum, seldi í allar helstu skrautfiskabúðir í mörg ár

• Hóf störf hjá Óla Skúla á Laxalóni árið 1986 og vann jöfnum
höndum í Hvammsvík, Fiskalóni og á Laxalóni

• Gekk til liðs við Hermann í Vaka árið 1994



Vaki Pentair

• Lífmassamælar og Loftun sjókvía
• Fiskiteljarar fyrir allar stærðir og aðstæður
• Fiskidælur og flokkunarvélar
• Vatnsdælur og súrefnisbæting
• Fóðurkerfi og fóðrarar
• UV ljós og filterar af öllum toga
• Mælibúnaður og stjórntæki



Kvíar

• Fyrstu kvíar voru trékvíar, sumar 10 x 10 m
• 200 m kvíar eru að verða normið og stærstu kvíar í dag eru 314 m í ummál (100m þvermál)
• Allt að 200.000 seiði sett í hverja kví, upp undir 1.000 tonn við slátrun
• Mikil þróun í netpokum, festingum og samsetningu kvíanna sjálfra
• Aukin áhersla á framleiðslu stærri smolts á landi
• Úthafskvíar og lokaðar kvíar í þróun
• Mowi Blue Revolution centre, Nordlaks Havfarm, Salmar Ocean Farm ofl.



Kvíar

• Fyrstu



Fóðurkerfi

• Í upphafi var handfóðrað með ausum
• Síðan komu fóðurbátar þar sem fóðri var blásið í kvíarnar
• Fóðri var svo blásið úr landi
• Nú eru stórir fóðurprammar og fóðurskip við flestar stöðvar
• Fjarfóðrun margra stöðva frá einum stað
• Djúpfóðrun í þróun, fóðra laxinn á meira dýpi þar sem minna er af lús
• Mikil þróun í fóðri og efnasamsetningu þess, minna af fiskimjöli og olíu



Brunnbátar

• Fyrsti íslenski brunnbáturinn Snæfugl, kom til landsins í apríl 2003, byggður 1966, 600 m3 lest
• Stærsti brunnbátur heims í dag er Ronja Storm (500M NOK) með 7.450 m3 lest
• Ferskvatnstankar til að baða fiskinn eru 5.000 m3, eigin fersvatnsframleiðsla um borð
• Ozon og UV sótthreinsibúnaður, allt ballast vatn og vatn úr tönkum hreinsað
• Súrefnisframleiðsla um borð og nákvæm stýring í tönkum, CO2 stripping
• Síubúnaður fyrir allan lífrænan úrgang
• Filter fyrir aflúsunarkerfi, 3.300 m3/klst
• Fullkomnir teljarar frá Vaka, 4 x B3000 + S2100 smoltteljari



Talning

• Dyravarðaklukkur í upphafi
• Innrauðir Bioscanner teljarar tóku við og eru reyndar enn að
• Línuskanna myndavélar – mjög aukin afköst og nákvæmni með Macro línunni
• Fullvatnsteljarar í þróun, ásamt Density control
• Nú fara allar upplýsingar í skýjalausn og talningaupptökur vistaðar



Framtíðarþróun tækninnar

• Gervigreind og tauganet ma. notað til að kenna teljurum að tegundagreina
• Stærðarmæling, lúsatalning og eftirlit með myndavélum
• Hægt að greina einstaka fisk eftir munstri
• Aukin sjálfvirkni við dælingu, flokkun og talningu – SmartFlow
• Sjálfvirkt loftunarkerfi tengt við mælibúnað
• …..
• Samkeyrsla allra upplýsinga lykilatriði í rekstri framtíðarinnar



Samtenging gagna

• Stærðarmælingar
• Umhverfismælingar
• Lúsatalning
• Loftun og 
• Fóðrun og skipulagning slátrunar



Takk fyrir

Lögmál Amara: Við höfum tilhneigingu til að 
ofmeta áhrif tækninnar til skamms tíma og 
vanmeta áhrifin til lengri tíma litið.
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