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Uniqe material

From Fjord  to Foods

• Calcium Carbonate from Limestone is ROCK
 Mined Land Mineral – only calcium
 Non-porous Structure
 Sandy, Chalky or Gritty Taste
 Not Easily broken down
 Astringent, Dry texture
 Unwanted mouthfeel Properties

• Aquamin from seaweed is PLANT 
 Plant derived marine minerals
 Unique open porous filaments
 Hydrates easily – smooth texture
 Non-sandy/Non-chalky behaviour
 Thermostable to 350⁰ C
 Tasteless, Off-white powder
 Non-Hygroscopic
 Stays in suspension longer

Uniquely Different



Auðlindin

• 21,5 milljón m3 í Arnarfirði

• Höfum leyfi til 30 ára (2033) til að 
vinna allt að 2,5 milljón m3 

• Framleiðsluleyfi 85.000 tonn

• Stækkun í 120.000 tonn
rúmast innan námuleyfis







Tilraun
Plógur/sleði til að taka upp og færa lifandi
kalkþörunga











• Sjálfbærni að leiðarljósi
• Vaktanir og eftirlit
• Vottanir FEMAS, TÚN
• Grænt bókhald
• Verðlaun 2016, Healthy aging
• Samtök Iðnaðarins, Festa, loftslags-

verkefni (20 fyrirtæki). Samfél. ábyrgð
• Manneldisþátturinn stækkandi
• Áburður ekki lengur framleiðsluvara

Umhverfi og framleiðsla



Evaluation of different sources of Magnesium oxide
based on solubilisation of Magnesium in a rumen simulation 

1 g (dry matter) of feed
Acid Buf as dry powder 
added just before 
inoculation
38ml of 
bicarbonate/phosphate 
buffer
2ml of fresh rumen fuid
strained under anoxic gas 
flow
12 randomised replicates 
per treatment

CSM 2013



www.aquamin.com From Fjord  to Foods



Dietary Supplement Product Examples EU

From Fjorde to Foods



Dæmi um vörur til manneldis



Dæmi um viðskiptavini



Fyrstu íbúðarbyggingar á Bíldudal síðan 1989



Framtíðarsýn – fleiri verkefni

Súðavík
• Frummatsskýrsla vegna kalkþörunganáms í 

Ísafjarðardjúpi – lokametrar vonandi
• 100 milljón tonn
• Skipulagsmál Súðavíkurhrepps, staðsetning

verksmiðju
• Rafmagnsmál
• https://www.djupkalk.is/

https://www.djupkalk.is/


Stykkishólmur

• Samstarf um rannsóknir í Breiðafirði
• Skipulagsmál Stykkishólmsbæjar, staðsetning verksmiðju
• Íslenska kalkþörungafélagið beitti sér fyrir frekari rannsóknum og

samstarfi um þær í Breiðafirði
• Talið að 1 – 1,3 milljónir tonna af þangi séu í Breiðafirði
• Ráðherra hefur fengið ráðgjöf um 40.000 tonna kvóta á ári
• Ekki hafa verið tekin meira en 18.000 tonn á ári
• Rannsókn varðandi þarann stendur yfir og endurvaxtarrannsóknir á 

þangi
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