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Strictly Private & Confidential

Matorka rekur
bleikjueldi í Grindavík.  

Stöðin er 
gegnumstreymisstöð

sem reynir þó að
spara orku með því

að nota sama vatnið í
mörgum kerjum, 
súrefnisbætir og

afloftar.



Strictly Private & Confidential

Mission Statement:  

Tilvist Matorku snýst um að framleiða besta
fisk í heimi á sjálfbæran máta.



Stöðin byggð í tveimur áföngum á 
árunum 2016 – 2019



Hönnun og hugsun

• Vatni er einungis dælt einu sinni – á hæsta punkt -
inn í stöðina.  Eftir það flæðir vatnið sjálfkrafa eftir 
þyngdaraflinu í gegnum stöðina.  

• Á milli kerja eru afloftarar
• Súrefniskerfi frá Linde Gas – Solvox
• 75% af vatni rennur á milli kerja í gegnum 

hliðarúttak
• 25% rennur út í gegnum botnin – fer þaðan í 

tromlufilter og svo í afloftun og aftur í notkun.
• Sterkur straumur í hringkerjum svo að fiskur fær 

mikla hreyfingu og tankarnir hreinsa sig sjálfir
• Heildareldisrými er um 20.000 rúmmetrar



Frá hrogni til neytanda á 18 mánuðum

1
Egg klakin í seiðastöð
félagsins í Landsveit

2

Seiðin flutt 10 gr í
Grindavík, bólusett og

alin innandyra þar til þau
komast í 150-250 gr.

3

4-6 mánuðum fyrir
slátrun fara fiskarnir í
stóru kerin – sem eru

1500 rúmmetrar.

4
Fiskinum svo slátrað í 1,5 

kg meðalstærð
5

Vinnsla félagsins í
Grindavík leggur áherslu
á fersk beinhreinsuð flök.

Nálægð við ferjur, 
gámaskip og

alþjóðaflugvöll hjálpar
félaginu að bregðast við

kröfum viðskiptavinarins.



Sláturmagn og áform

• 2018 600 mt
• 2019 800 mt
• 2020 1000 mt
• 2021 1450 mt
• 2022 2200 mt
• 2023 3000 mt



fóðrið

• Matorka notar fóður frá Fóðurblöndunni

• Litarefnið náttúrulegt úr Panaferd

• Hátt hlutfall af umhverfisvænu/sjálfbæru
fiskimjöli og lýsi

• Varan með hátt hlutfall af DHA, og sér í lagi
EPA sem þykir sérstakur kostur.



• Félagið hefur fundið fyrir mikilli
eftirspurn eftir vottuðum vörum
og því einhent sér í að tryggja
sem bestar vottanir.

• Þetta getur verið mikil vinna og
kallar á fagleg vinnubrögð.

• Kostnaður getur verið
töluverður en heilt yfir teljum
við þetta klárlega
fyrirhafnarinnar/kostnaðarins
virði.

• ASC
• Global GAP
• Kolefnisjöfnun
• Brátt þriðja vottunin í hús



Félagið var fyrst
hér á landi til að

tryggja sér ASC 
og Global GAP 

vottun fyrir
Bleikju og hefur
nú sett markið á

að hreinsa allt
affall frá stöðinni.



Markaðsstarf og
möguleikar:

Félagið rekur söluskrifstofu
í Seattle. 

Viðskiptavinir félagsins
hafa mikla þörf fyrir
umhverfisvænar lausnir í
sjávarafurðum.

Félagið vill vera leiðandi í
sjálfbærni

Íslenska bleikjan er 
aðalvara félagsins.



Næstu skref

Með auknu magni horfum við til pökkunar í
neytendapakkningar fyrir bæði Evrópu og BNA.

Stefnum á Asíumarkað með auknu magni.

Hluti af þessari vegferð eru vottanir sem félagið hefur verið
að tryggja sér á undanförnum misserum.

Stefnum á að stækka eldið eftir 1-2 ár.



Convertible 
Note Issue

Takk fyrir áheyrnina


