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Stærsti árlegi vettvangur allra sem starfa í strandbúnaði



Strandbúnaður ehf.
Tilgangur félagsins 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. 

Fleiri taka þátt í skipulagningu
Á fyrstu ráðstefnum Strandbúnaðar var það stjórn félagsins sem skipulagði málstofur. Nú taka  
fleiri þátt í skipulagningunni og er von okkar að þannig verði efnisval fjölbreyttara.

Málstofur
Við gerum ráð fyrir að umfang Strandbúnaðar 2020 verði svipað og á síðasta ári og áfram á 
Grand Hótel Reykjavík. Eins og fram kemur hér að neðan eru efnistök fjölbreytt og vonumst 
við til að allir finni eitthvað við sitt hæfi. 

Þróun byggða í tengslum við strandbúnað
Hver er framtíðasýn strandbúnaður á Íslandi?  Hvaða hagrænu-, félagslegu- 
og umhverfisáhrif mun aukinn strandbúnaður á Íslandi hafa ásamt áhrifum 
á byggðaþróun. Hvernig mun strandbúnaður þróast og hvernig eru innviðir 
í stakk búnir til að takast á við meiriháttar framleiðslu á Vestfjörðum og 
Austfjörðum. Hver verða áhrif á aðrar atvinnugreinar á þessum stöðum? 
Segja má að Íslendingar séu sporgöngumenn Norðmanna og því er 
áhugavert að skoða framtíðarsýn norsks laxeldis. Hver er framtíðarsýn 
Norðmanna hvað varðar eldi framtíðar og hvernig má búast við að búnaður 
og tækni þróist. 

Reynslusögur úr fiskeldi og fræðslumál
Gefa yfirlit yfir störf starfsmanna í fiskeldisstöðvum hér á landi. Farið 
verður yfir þær framfarir og tækninýjungar sem hafa átt sér stað að 
undarförnu. Fræðslumál eru mikilvæg fyrir uppbyggingu fiskeldis á Ísland, 
hver er staðan og hvað þarf að bæta?
 

Málstofur á Standbúnaði 2020

Umsjónarmaður:       
Gunnar Þórðarson   
Matís

Umsjónarmaður: 
Steinunn G. Einarsdóttir 
Arctic Fish



Velferð fiska 
Eitt af lykilatriðum í vel heppnuðu og umhverfisvænu fiskeldi er að skapa 
eldisfiskum gott umhverfi til vaxtar. Í því sambandi þarf að líta til fleiri þátta 
en sjúkdóma og sníkjudýra. Umhverfið allt, frá uppsöfnun lífrænna efna til 
uppleystra efna í vatnsbolnum geta haft mikil áhrif á aðstæður sem skapast 
í fiskeldi. Þetta á bæði við í landeldi og sjókvíaeldi. Í málstofunni verður 
ljósi varpað á stöðu velferðamála í fiskeldi, hvernig velferðamálum er háttað 
almennt og hvað er nýtt að gerast í eftirliti og rannsóknum. 

Helstu hindranir á vegi þörungaræktenda á 
Íslandi – Hverjar eru lausnirnar?
Markmið málstofunnar verður að fá innsýn í það hverjar helstu hindranir 
smáþörunga- og þararæktunar á Íslandi eru í dag. Eru vandamálin 
tæknilegs, markaðslegs eða fjárhagslegs eðlis? Kallað verður eftir upplifun 
misunandi fyrirtækja á þessu sviði þ.e. stærri aðila í bransanum en eins 
minni fyrirtækja á þróunarstigi. Með tæknilegum vandamálum er t.d. átt við 
bestun á ræktunaraðstæðum eða hagkvæmni við úrvinnslu. Markaðslegar 
takmarkanir geta falist í því að kynna nýja vöru á markað, ganga í gegnum 
langt skráningarferli eða keppa við þekktar vörur á markaði. Einnig verður 
rætt með hvaða hætti viðkomandi fyrirtæki hafa fjármagnað rekstur sinn 
hingað til og hvaða möguleikar standi til boða fyrir ung fyrirtæki sem eru að 
leita að fjármagni. 

Skeldýrarækt
Eins og undanfarin ár verður málsstofa um skeldýrarækt.  Fjallað verður 
um umhverfismál er kunna að varða skelrækt, svo sem súrnun hafsins og 
örplastmengun.  Einnig um markaðsmál og þróun í greininni. Unnið er að 
því að fá erlenda sérfræðinga til að vera með erindi í málstofunni og munum 
við birta nánari lýsingu á efnistökum í desember.

Umsjónarmaður:      
Þorleifur Ágústson 
NORCE Norwegian 
Research Centre AS

Umsjónarmaður:      
Tryggvi  Stefánsson 
Algalíf

Umsjónarmaður: 
Júlíus Birgir Kristinsson 
Orf líftækni



Framboð af vöru og þjónustu fyrir Strand-
búnað (keypt erindi)
Markmiðið er að gefa þjónustuaðilum strandbúnaðar möguleika á að kynna 
vörur og þjónustu sem fyrirhugað er að markaðssetja, nýlega byrjað að selja 
eða kynna breytingar sem hafa átt sér stað.  Jafnframt kynna niðurstöður 
rannsókna óháðs aðila á vöru eða þjónustu fyrirtækisins. Hér er um kostaðar 
kynningar að ræða og ekki er verið að kynna fyrirtækið eða almennar vörur 
eða þjónustu sem það býður upp á. Kynningar styrktaraðila eru á ýmsu 
formi s.s. fyrirlestrar, myndbönd og sýning á búnaði.

Leyfisveitingar til sjókvíaeldis
Umsóknir og leyfisveitingar fyrir sjókvíaeldi er mörgum leikmanninum 
óskiljanleg. Málstofunni er ætlað að útskýra feril umsókna og hvernig 
leyfisveitingar eru framkvæmdar í dag og hver er framtíðarsýn í þeim 
málum. Hvernig er staðið að strandveiðiskipulagi sem grundvöllur fyrir 
staðarvali fyrir sjókvíaeldi. Hvernig er leyfisveitingakerfið í Noregi þar sem 
sjókvíaeldi á sér áratuga sögu og framleiðsla yfir milljón tonn á ári og hver 
er reynsla Norðmanna af eldinu? Hver er aðkoma ríkisins að leyfisveitingum 
og hvert er markmið stjórnvalda til framtíðar? Hvernig snúa þessi mál að 
eldisgreininni til að vaxa og dafna og skila verðmætum fyrir samfélagið á 
sjálfbæran hátt? Leyfisveitingar eru grunnur að uppbygginu á sjókvíaeldi 
og hafa því mikil áhrif á aðliggjandi sveitarfélög, umhverfislega, félagslega 
og efnahagslega, og getur haft mikil áhrif á búsetu á Vestfjörðum og 
Austurlandi.  

Öryggismál starfsfólks í landeldi
Tekið er fyrir öryggismál starfsmanna í landeldisstöðvum og hvernig 
hægt er að auka öryggi þeirra með markvissum fyrirbyggjandi aðgerðum 
samfara aukinni tæknivæðingu.  Tekið verður fyrir vinnuvernd, áhætta, 
áhættugreining, öryggiskröfur, verklag, fræðsla og þjálfum starfsmanna í 
landeldisstöðum. Er þörf á að stofna Slysavarnarskóla fiskeldismanna til að 
tryggja betur öryggi starfsmanna í strandbúnaði?

Umsjónarmaður:      
Valdimar Ingi Gunnarsson 
Strandbúnaður

Umsjónarmaður:             
Gunnar Atli Gunnarsson 
Sjávarútvegsráðuneytið

Umsjónarmaður:         
Kjartan Már Másson 
ÍSAGA



Tækniþróun í seiðaeldi
Farið verður yfir tækniþróun í seiðaeldi með áherslu á endurnýtingu vatns, 
framleiðslu stórseiða og flutning á þeim.  Jafnframt verður tekið fyrir 
sjúkdómar, umgengis- og hreinlætismál í seiðaeldi og hvað við getum lært 
af okkar nágrannalöndum. Farið verður yfir leiðir við framleiðslu stórseiða, 
framleiðslukostnað og samkeppnishæfni í samanburð við hefðbundið eldi. 

Umsjónarmaður:           
Soffía Karen Magnúsdóttir 
Laxar fiskeldi

GULL STYRKTARAÐILI, 450.000 kr. + VSK
Ávinningur styrktaraðila er:
• Logo fyrirtækis: Áberandi á forsíðu dagskrá, ráðstefnuheftis, ráðstefnuvef, 

fréttabréfum og auglýsingum. Logo fyrirtækisins ásamt logo annarra 
aðalstyrktaraðila verður varpað á tjald í ráðstefnusal áður en hún hefst, 
meðan panel stendur yfir og í kaffi og matartímum.

• Auglýsing/kynningarefni: Styrktaraðili fær til ráðstöfunar eina blaðsíðu (210 
× 297mm) í ráðstefnuhefti til kynningar á sínu fyrirtæki eða auglýsingu.

• Sýningarrými: Bás þar sem styrktaraðili getur kynnt sýna starfsemi (3 m x 
2 m).

• Boðsmiðar: Aðgöngumiðar inn á ráðstefnuna fyrir 10 manns og innifalið 
eru allar veitingar og ráðstefnugögn.

• Keypt erindi: Fræðandi kynningar, til ráðstöfunar allt að 20 mínútur í 
málstofum með keyptum kynningum.

SILFUR STYRKTARAÐILI, 225.000 kr. + VSK
Ávinningur styrktaraðila:
• Logo fyrirtækis: Logo á vefsíðu ráðstefnu, bakhlið ráðstefnuheftis og einnig 

dagskrá sem verður að finna á vef ráðstefnunnar.
• Auglýsing/kynningarefni: Jafnframt fær styrktaraðili hálfa síðu í 

ráðstefnuhefti (148 x 210 mm) til kynningar á sínu fyrirtæki eða 
auglýsingu.

• Sýningarrými: Bás þar sem styrktaraðili getur kynnt sýna starfsemi (2 m x 
2 m).

• Boðsmiðar: Aðgöngumiðar inn á ráðstefnuna fyrir tvo og innifalið eru allar 
veitingar og ráðstefnugögn.

• Keypt erindi: Fræðandi kynning, til ráðstöfunar allt að 10 mínútur í 
málstofum með keyptum kynningum.

BRONS STYRKTARAÐILI 75.000 kr. + VSK
Ávinningur styrktaraðila:
• Veggspjald: Eitt veggspjald til sýnis í Gullteigi á meðan á ráðstefnu stendur 

þar sem hægt er að kynna starfsemi stofnunar/samtaka, vöru og þjónustu 
fyrirtækis eða rannsókn. Rými að hámarki 1,5 m á breidd.

• Boðsmiðar: Aðgöngumiðar inn á ráðstefnuna fyrir tvo og innifalið eru allar 
veitingar og ráðstefnugögn.
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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.


