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Laxá Fiskafóður

• Verksmiðja hóf starfsemi árið 1987

• Fyrrum Skretting verksmiðja

• Laxá stofnað árið 1991

• Framleiðsla og sala á fiskeldisfóðri

• Eingöngu á innanlands markaði



Laxá Fiskafóður
• Verksmiðja gömul en mikið endurnýjuð

• Framleiðslugeta 20.000 tonn

• Framleiðsla um 11.000 tonn á ári

• Starfsmenn 9 persónur

• Fóður fyrir Bleikju, Lax og Regnboga Silung

• Endursala á startfóðri fyrir seiði (<1,5 mm)

frá Biomar og Skretting 



Framleiðsluferill fiskafóðurs
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Fóðurlýsing og uppskrift



Hráefna hlutfall í ECO fiskafóðri
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Hráefna uppruni og flutningar
• Fish meal and fish oil is purchased domestic and fished 

within FAO 027 fishing area in N-Atlantic.

• Wheat and WheatGlutenMeal from EU.  

• Rapeseed meal and oil from Denmark.  

• Hipro Soy and SPC from Brazil/Argentina.

• CGM from China. 

• Vitamins/minerals is premixed from Netherland.

• Natural colorants are Panaferd from NOI in Japan and 
synthetic from BASF in Germany.

• “New” plant meals are like PeaBeanMeal and GuarMeal, 

http://www.mapsofindia.com/worldmap/clickable-world-map.html


Hráefna notkun breytileg milli landa
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• Rekjanleiki tryggður frá frá eldisstöð og að uppruna hráefna, það er frá veiðislóð og ræktarland.

• Global GAP vottun – tekur á gæðum, innkaupum, framleiðslu, öryggismálum og umhverfismálum. 

• Náttúrleg hráefni eingöngu notuð í ECO fóður.

• GMO frí hráefni notuð, það er ekki erfðabreytt hráefni. 

• Jurtamjöl eru GMP+ vottuð og fiskimjöl/lýsi er IFFO vottað.

• Hráefni þurfa öll að vera vottuð sjálfbær “Sustainable”.

• Innkaup vottuð sem ábyrg “Responsible sourcing”.

• Ekki má nota mjöl og fitu úr landdýrum eða fuglum.

• Lágt kolefna fótspor þar sem notuð er hrein orka í framleiðslunni og lágt hlutfall jurtamjöls.

• Yfir 50% af hráefnum eiga uppruna sinn innanlands.

• Stöðug og góð gæði einkenni í gegnum árin.

Einstakt ECO fiskafóður



Kolefna fótspor fiskeldis



Framtíðar hráefni í fiskafóður
• Bestu fáanlegu hráefni til notkunar í fiskafóður eru fiskimjöl og lýsi.

➢ Best næringarlega séð fyrir eldisfisk.

➢ Góðir tæknilegir eiginleikar í framleiðslu.

➢ Áhyggjur snúast að sjálfbærni og framboði.

• Hvað þurfa möguleg staðgengils hráefni að uppfylla:

➢ Gefa betri næringarleg áhrif.

➢ Gefa betri tæknilega eiginleika í framleiðslu ferli.

➢ Vera til í miklu magni.

➢ Vera á samkeppnishæfu verði.

➢ Vera með styttri flutninga leiðir.

➢ Hafa sem minnst neikvæð áhrif á fæðu framboð fólks.

➢ Hafa lágt innihald eiturefna og annanra óæskilegra efna.

➢ Hafa lágt kolefna fótspor.



➢ GMO plöntumjöl

➢ Hækka protein hlutfall, auka Omega3 fitusýrur, minnka andnæringar.

➢ Krill 

➢ Umdeit umhverfislega séð að veiða í suður heimskautinu og að taka massa neðar úr fæðukeðju. 

➢ Þörungar - Micro Algae

➢ Áhugavert með mörgum góðum eiginileikum en dýrt í framleiðslu og lítið magn.

➢ Þari - Macro Algae

➢ Lágt í próteini og hátt í óæskilegum efnum sem verður dýrt að hreinsa út.

➢ Sveppir – Fungus

➢ Mögulegt en stutt komið í þróun og lítið magn.

Framtíðar hráefni í fiskafóður



Framtíðar hráefni í fiskafóður
• Skordýramjöl

➢ Margar tegundir koma til greina en mest notuð Black Soilder Fly (BSF).

➢ Sem fæða fyrir BSF er mögulegt að nota úrgang frá ávöxtum/grænmeti, fiskislóg eða þara.

➢ Umhverfisvænt og góð leið til að nýta lífrænan úrgang frá mannfólkinu.

➢ Inniheldur mögulega óæskileg efni og sjúkdómsvaldandi bakteríur.

➢ Næringarfræðilega mjö áhugaver og er hluti af náttúrulegri fæðu laxfiska.

➢ Bara hægt að nota í lágu hlutfalli í uppskrift vegan Kítin.

➢ Verður sennilega í litlu magni og fremur dýrt.  Gott til að nota í auglýsingum.

https://www.google.is/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vf.is%2Fimages%2Fslor_640.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vf.is%2Ffrettir%2Fslor-af-sudurnesjum-heim-til-utrasarvikinga-og-radamanna%2F46006&docid=H3Eqcl53_F6WKM&tbnid=_bdUSJbsn92hzM%3A&vet=10ahUKEwiE7_aP5o7hAhVnpIsKHYqACsMQMwgyKAMwAw..i&w=640&h=336&itg=1&bih=747&biw=1536&q=fisk%C3%BArgangur&ved=0ahUKEwiE7_aP5o7hAhVnpIsKHYqACsMQMwgyKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.is/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbirgitta.blog.is%2Fusers%2Fb4%2Fbirgitta%2Fimg%2Fdscf3126.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbirgitta.blog.is%2Falbum%2Fsnafellsnes_2008%2Fimage%2F624275%2F&docid=caGUs_COqbS9KM&tbnid=udAMsgCKPS2JxM%3A&vet=10ahUKEwjI753H5o7hAhVBposKHei7ClkQMwg6KAowCg..i&w=3488&h=2616&bih=747&biw=1536&q=%C3%BEari%20og%20%C3%BEang&ved=0ahUKEwjI753H5o7hAhVBposKHei7ClkQMwg6KAowCg&iact=mrc&uact=8


Framtíðar hráefni í fiskafóður
• SylPro - SCP mjöl

➢ Hægt að nota bæði sveppi og bakteríur til að framleiða Single Cell Prótein.

➢ Hráefni fyrir bakteríur er tilfallandi úrgangur frá skógariðnaði.

➢ Trjá úrgangur kurlaður – hita/efna meðhöndun til að fá ligning og cellulose – enzyme til
að brjóta cellulose niður í sykrur – notkun gerbaktería til að umbreyta sykrum yfir í 
prótein – ger massinn þurrkaður og mulinn.

➢ Spennandi hráefni í fiskafóður.

➢ Hefur betri eiginleika en jurtamjöl.

➢ Hægt að framleiða í miklu magni.

➢ Hátt í próteini líkt og jurtamjöl.

➢ Samkeppnishæft verð.

➢ Framleiðsla á Norðurlöndum.

➢ Umhverfisvænt og lægra kolefnaspor.

➢ Sambærilegt verkefni að hefjast á Íslandi.



SylFeed project – SylPro the future raw material for fishfeed



Takk fyrir mig.


