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Byggðastofnun vann samantekt fyrir starfshóp sjávarútvegs og
landbúnaðarráðherra um stefnumörkun í fiskeldi árið 2017. Þar
er áætlað að margföldunaráhrif starfa í tengslum við fiskeldi
þýði að fyrir hvert beint starf í fiskeldi skapist annað starf í
ýmissi virðisaukandi þjónustu.

SLENSKI SJÁVARKLASINN

SEPTEMBER 2021 –
FRAMTÍÐ FISKELDIS Á ÍSLANDI

Nýleg rannsókn í Noregi á efnahagslegum áhrifum fiskeldis
bendir til þess að þau séu umtalsverð.(15) Þannig má segja að
hver króna í veltu norskra eldisfyrirtækja skili að minnsta kosti 2
til 2,5 krónum í aukinni veltu í norsku efnahagslífi.

Miðað við útflutningstekjur fiskeldis árið 2020, sem voru 29,3
milljarðar króna og útflutningsmagn 31,5 þúsund tonn, þá má
gera ráð fyrir að fiskeldi leiði til um 60-70 milljarða veltu fyrir
þjóðarbúið.

Sé þessi tala framreiknuð miðað við að útflutningur nemi
rösklega 100 þúsund tonnum árið 2030, má gera ráð fyrir að
efnahagsleg áhrif fiskeldis geti numið um 180-200 milljörðum
króna árið 2030

ÚTFLUTNINGSVERÐ
2020
ÍSAÐUR FISKUR

Þorskur Frakkland
896 kr/kg
Hagstofa Íslands
Þorskur Bretland
780 kr/kg
Hagstofa Íslands
Lax (5.7-5.8 evrur/kg)
855 kr/kg
SalmonBusiness.com

GJALDTAKA AF
FISKELDI
Rekstrarleyfishafi fiskeldisstöðvar í sjó skal greiða gjald í
ríkissjóð.

Fjárhæð gjalds á hvert kílógramm slátraðs lax skal
miðast við meðaltal alþjóðlegs markaðsverðs á
atlantshafslaxi frá ágúst til október næst fyrir
ákvörðunardag skv. 1. mgr. og nema því hlutfalli af þeim
stofni sem hér segir:
a. 3,5% þegar verð er 4,8 evrur á kílógramm eða
hærra,
b. 2% þegar verð er 4,3 evrur á kílógramm eða hærra
en þó lægra en 4,8 evrur á kílógramm,
c. 0,5% þegar verð er lægra en 4,3 evrur á kílógramm.

GJALDTAKA AF
FISKELDI FISKELDISSJÓÐUR

Miðað við 5,5 evrur pr kg af laxi og 150 kr/evra er
3,5% gjaldið 29 kr/kg.
Til samanburðar er greitt 16,63 kr/kg af þorski í
veiðigjald [20,80 kr/kg slægður]
39% hærra gjald af laxeldinu.
Kalkþörunganám af hafsbotni 1,07 evrur pr
rúmmetra [160 kr.]

GJALDTAKA AF
FISKELDI
UMHVERFISSJÓÐUR
•

Rekstrarleyfishafi sem elur frjóan lax í kvíum
í sjó skal greiða árlegt gjald að upphæð 20
SDR fyrir hvert tonn sem heimilt er að
framleiða samkvæmt rekstrarleyfi.

•

20 SDR eru 3.640 kr/tonn eða 3,64 kr/kg.

GJALDTAKA
AF FISKELDI
- AFLAGJALD

•

VESTURBYGGÐ: AFLAGJALD AF LAXI UM 60% TEKNA HAFNARINNAR

•

AFLAGJÖLD 2019 UM 72 M.KR.

•

AFLAGJÖLDIN 2020 UM 130 M.KR.

•

AFLAGJÖLDIN 2021 GÆTI ORÐIÐ UM 150 M.KR.
• (BÆJARINS BESTA 24.3.
2021)

•

Greinargerð með fjárhagsáætlun Vesturbyggðar fyrir 2021:

•

„Rekstur hafnarsjóðs er því áætlaður jákvæður upp á 98 millj. kr. á
árinu 2021.“

•

„Betri afkomu hafnarsjóðs má meðal annars rekja til aukinna umsvifa í
fiskeldi, en mikil aukning hefur verið á magni eldisfisks sem landað er á
Bíldudalshöfn til slátrunar og vinnslu.“

VESTURBYGGÐ:
23%
ÍBÚAFJÖLGUN
FRÁ 2011

•

Íbúum í Vesturbyggð hefur fjölgað um
23% síðustu 10 ár. í byrjun árs 2011
voru íbúarnir 890 og hafði fækkað um
44% frá 1990 eða úr 1.540 manns í
sveitarfélögunum fjórum sem
mynduðu Vesturbyggð árið 1994,
niður í 890 manns.

•

Síðan hefur fjölgað aftur í
sveitarfélaginu og þann 1. apríl voru
þeir orðnir 1.095. (Bæjarins besta
27.4. 2021)

•

1. október 2021 voru íbúarnir í Vesturbyggð orðnir
1.134.
Fjölgunin frá 2011 er orðin 27,4%

•

HVAR ER ARÐRÁNIÐ?

HVAR ER
ARÐRÁNIÐ?

Frá Snæfellsnesi að Horni var 1991-2009 veitt um 33% af öllum þorski á
Íslandsmiðum og 25% af ýsu.
Magn: Um 70.000 tonn af þorski og 12.000 tonn af ýsu.
Markaðsvirði veiðiheimildanna síðustu 12 mánuði (Fiskistofa) er 261 kr/kg af
þorski og 233 kr/kg ýsa.
Samtals : 21milljarður króna.
Veiðigjald af þessum veiðiheimildum er um 1,4 milljarður króna.
Hlutur Vestfjarða: 0 kr.

HVAR ER ARÐRÁNIÐ?

HVAR ER
ARÐRÁNIÐ?

•

Raunlækkun hefur átt sér stað á verði íbúðarhúsnæðis á
Vestfjörðum á tímabilinu en hún varð

•

mest eftir árið 1998. Íbúðarverð á hvern fermetra hefur hækkað
úr 34.312 í 40.006 sem

•

nemur tæpum 17% á meðan verðlag á sama tíma hefur hækkað
um rúm 61%.

•

Á Vestfjörðum er hlutfallið komið niður í 27,8% af verði á
höfuðborgarsvæðinu en var mest á tímabilinu 64% árið 1995.

•

Skýrsla: Landfræðilegt litróf íslenska fasteignamarkaðarins.
Iðnaðarráðuneytið nóv 2005.

•

Fasteignamat 2022: mat á Vestfjörðum 22% af matinu á
höfuðborgarsvæðinu.(Bæjarins besta 2.6.2021)

•

Heildarfasteignamat á Vestfjörðum fyrir 2022: 96 milljarðar
króna og 6.500 fasteignir. (14,9 mkr/fasteign)

•

Verðfallið: ?

HVAR ER ARÐRÁNIÐ?
•

BYGGÐASTOFNUN 2008-16:

•

1% HAGVÖXTUR Á VESTFJÖRÐUM EN 10% Á LANDINU ÖLLU

•

(BÆJARINS BESTA 30/1/2019)

HVAR ER
ARÐRÁNIÐ?

Burðarþolsmat Ísafjarðardjúps er 30.000 tonn af
frjóum laxi.

Hafrannsóknarstofnun sker það niður í 12.000
tonn með áhættumati.

Árlegt tap : 18.000 tonn eða 18 milljarðar króna.

Fórnað fyrir hugsanleg tjón á laxastofnum í
Djúpinu. Veiðihlunnindin eru metin á 100 milljónir
króna.
Á hverju ári er fórnað 180 sinnum meiri
verðmætum en verja á.

ER LAXELDIÐ ARÐRÁN NORÐMANNA
Á AUÐLINDUM ÍSLANDS?
•

Svar: Nei, laxeldið eykur þjóðarframleiðsluna og bætir lífskjör á Íslandi.

•

Skattlagning af starfseminni er síst minni en af sjávarútvegi.

•

Laxeldið hefur fjölgað störfum á Vestfjörðum og knúið á um bættar samgöngum.

•

Almenn stefna stjórnvalda á að ýta undir aukinn virðisauka á Íslandi

•

aðfangavinnsla til landsins- húsbyggingar fyrir vinnuaflið – vinnslan sem mest fyrir
útflutning og beinar tekjur heim í hérað af auðlindinni.

