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Er landeldi eitthvað fyrir Ísland ?

• Alþjóðlega er horft til landeldis með það að 
markmiði að færa framleiðsluna nær mörkuðum

• Með fullkomnum endurnýtingarkerfum, RAS, er 
hægt að staðsetja  eldið nánast hvar sem er

• Ekki háð dýrum staðsetningum á strandsvæðum og 
auk þess lítill kostnaður vegna eldisleyfa

Við fyrstu sýn ekki fýsilegt





Spá um eftirspurn eftir Atlantshafslaxi í Kína

• 2019
80.000 tonn – allt innflutt

• 2030 
• 375.000 tonn
• Þar af 232.000 innflutt
• 143.00 tonn framleidd í Kína

130.000 tonn RAS
13.500 tonn  - úthafseldi

2020-2030





Er verið að RAS A um ráð fram ?

• Mikil áskorun að stýra efnajafnvægi og örveruflóru  
eldisvatnsins

• Nýleg dæmi um stórfelldan fiskidauða sem má líklega rekja til 
ójafnvægis í þessum þáttum. 

• Einnig dæmi um mengun frá örveruflóru sem veldur 
moldarbragði fisksins

• Smærri fiskur sérstaklega viðkvæmur fyrir slíkum aðstæðum

• Kolefnisspor 28% hærra en í kvíaeldi í Noregi   ( Sintef, NTNU og 
SNF) 

• Bankar hika við fjármögnun slíkra verkefna. Hækkandi 
fjármagnskostnaður og tryggingar

Hefur ekki gengið þrautalaust



Tækifæri fyrir Ísland

• Hlýsjór við strandlengju Suðvestur og Austurlands

• Víða strandlengja með náttúrulega góðum aðstæðum

• Aðgangur að ódýrri endurnýjanlegri raforku
Eigin súrefnisframleiðsla úr andrúmsloftinu 
Tenging við græna  vetnisframleiðslu einnig uppspretta súrefnis
Eigin orkuframleiðsla með vindorku

• Horfa til eigin seiðaframleiðslu landeldistöðva, þ.e. á sama svæði

• Þróun á almennum framleiðsluinnviðum sem hafa lækkun fóðurverðs 
á Íslandi að markmiði. Sameiginlegir hagsmunir alls fiskeldis á Íslandi



Kröfur til staðsetningar

• Hlýsjór 

• Lág strönd 

• Nýlegt hraun

• Nálægð við jarðhita

• Nálægð við ferskvatn

• Traustir orkuinnviðir raforku 



Helstu landssvæði

• Reykjanesið líklega hagstæðast – Sögulegt hraun, nálægð við jarðhita og 
ferskvatn – talsverð lyftihæð getur verið neikvæð

• Svæðið milli Ölfusár og Þjórsár – Nútímahraun etv. ekki mjög lekt – lítil 
lyftihæð

• Mýrarnar í Borgarfirði  - Að mestu eldra hraun nema í kring um Eldborg. Lág 
strandlengja og víða skjól fyrir brimi. 

• Húnaflói , Skagafjörður og Norðausturland. Víða ákjósanlegar aðstæður með 
tilliti til aðgengis að sjó og vari fyrir brimi. Æskilegt að aðgangur sé að heitu 
vatni – Öxarfjörður



Sjálfbær fóðrun

• Mikil fiskmjölsframleiðsla á Íslandi
Flutt til Noregs og síðan til baka aftur sem fiskeldisfóður

• Vöxtur fiskeldis innanlands skapar grunn fyrir hægkvæmari framleiðslu og 
lækkun fóðurkostnaðar

• Heimafenginn baggi 
Nýta fast efni úr úrgagni sem fæðu fyrir þörunga, skordýr ofl.
 Slíkar lífverur gætu verið nýttar beint sem náttúrulegt fóður
Stórfelld ræktun á jurtapróteini í ylrækt með nýtingu jarðvarma

Lækkun fóðurkostnaður 



Nýting úrgangs

• Gösun úrgangs
Raforkuframleiðsla til eigin nota   - Efnarafalar – Solid state fuel cells

 Útvermið efnahvarf - hægt að nýta glatvarma við fiskeldið 

Föngun CO2 getur verið hluti af ferlinu

• Fasta efnið sem eftir er getur nýst til ræktunar lífvera eða sem áburður 
að því gefnu að seltuvandamál sé leyst eða skipti ekki máli

Bann við urðun lífræns úrgangs árið 2023 



Efnarafalar-Solid State Fuel Cell
Bloom Energy



Framtíð landeldis á Íslandi

• Nýta styrkleika til fulls sem felast í aðgangi  
að ódýrri grænni orku 

• Hagkvæm súrefnisframleiðsla

• Samnýting aðstæðna fyrir seiðaeldi 

• Horfa til innlendra aðstæðna til að lækka 
fóðurkostnað

• Gerir kleift að þróa landeldi án mikillar 
endurnýtingar og flókinna RAS kerfa

• Dregur mjög úr stofnkostnaði og minnkar 
rekstraráhættu og flækjustig við eldið



Takk fyrir


