
Diplómanám í fiskeldisfræði

Bjarni K. Kristjánsson



• Háskólinn á Hólum (áður Bændaskólinn á Hólum) hefur boðið upp á 
nám í fiskeldisfræðum frá 1984

• Alls hafa 228 útskrifast úr náminu

Útskrifaðir



• Markmið námsins er að efla þróun fiskeldis á 
Íslandi í anda sjálfbærar þróunar

• Áhersla hefur verið lögð á líffræði eldislífvera
• Námið er reglulega endurskoðað og áherslur 

breytast
• 2004 boðið upp á bæði stað- og fjarnám
• 2010 – Öll námskeið stokkuð upp, boðið upp á 

lotunámskeið í blönduðu námi
• 2014 – Eingöngu boðið upp á fjarnám
• 2019/20 – Viðskiptanámskeið tekin út og í staðinn kom 

grunnámskeið og sérhæft námskeið um eldistækni og 
búnað

• Frá 2010 hefur námskeiðum kenndum á ensku fjölgað, 
samhliða fjölgun kennara

Rakel Þorbjörnsdóttir





• Nýlega (2019 og 2020) voru gerðar viðhorfskannanir til námsins. 
Leitað var til 

• útskrifaðra (2011 – 2017), 
• stöðvastjóra fiskeldisstöðva, 
• Starfsmanna stærstu fyrirtækjanna
• starfsmanna í þjónustuiðnaði 
• hætt höfðu námi (Brottfall – um 20% innritaðra)

• Um 50% svörun
• Af útskrifuðum voru 68% að vinna við iðnaðinn og 9% í áframhaldandi 

námi.
• Flestallir í stjórnunarstörfum (verkstjórar, stöðvastjórar osfrv)
• Við innritun höfðu 64% reynslu af fiskeldi og 50% starfaði við iðnaðinn



• 91% sagði að námið skipti máli fyrir þá
• Nemendur voru ánægðir með námið
• Brottfall 

• Byrja aldrei
• Fara ekki í verknám 

Rakel Þorbjörnsdóttir
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Hversu vel þekkir iðnaðurinn okkar nemendur
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Skipti það máli?



Er greinin ánægð með þá þekkingu 
sem nemendur okkar hafa

• Flestir eru ánægðir með þá þekkingu sem nemendur koma 
með

• Helst Equipment og technology sem mætti bæta
• Bættum við námskeiði sem svar við því

• Við spurðum einnig um þörf á aukinni þekkingu í fiskeldi. 
• Þar var greinilegt að iðnaðurinn kallar eftir aukinni þekkingu á öllum 

skólastigum (menntaskóli -> MS)
• Nefndir voru fjölmargir þættir sem mætti auka þekkingu á

• Velferð
• Fóður
• Líffræði
• Endurnýtingarkerfi
• Vatnsgæði
• Sjávarlíffræði
• Eldistækni
• Og margt fleira

Rakel Þorbjörnsdóttir



Hver er framtíðin?

• Diplomanám í fiskeldisfræðum í stöðugri endurskoðun
• Aukin áhersla á verknám og þjálfun verknámskennara
• Endurskoðun kennsluaðferða og miðlun kennsluefnis

• BRIDGES 
• Endalaus tækifæri til að efla og byggja upp nám í fiskeldi
• Nauðsynlegt að heyra raddir iðnaðarins

• MAR-BIO meistaranám 
• Samnorrænt meistaranám
• Tækifæri til meistaraverkefna inn í fyrirtækjum

• Viðræður um BS nám í fiskeldi í samstarfi HH og HA



• Nám í fiskeldisfræði (á öllum skóla- og námsstigum) er þróað til að 
styðja við greinina

• Til þess að ná sem bestum árangri er mikilvægt að við eigum lifandi 
samstarf 

• Virkt samtal
• Virk þátttaka fyrirtækja þegar kemur að menntun


