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Eruð þið á réttum stað?

Eldisleyfisferli



Eldisbóndi og leyfismál



• Umhverfismatsferli /eldisleyfi: 12 mánuðir eða 12 ár?
• Hvenær á að panta hrogn?
• Ráða starfsfólk?
• Byggja eða stækka seiðaeldi?
• Byggja eða stækka eldisrými til landeldis?
• Setja kerfisfestingar og annað búnað til undirbúnings sjóeldis?

Þarf að vera fyrirsjáanlegt ferli

Sjónarhóll eldisbóndans
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• 2021 Enn óljóst með næstu skref….
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Ásætuvarnir
•2019 Umhverfisvottuð ásætuvörn með leyfi Evrópu-

sambandsins til notkunar í lífrænni matvælaframleiðslu og
notuð í yfir 60 löndum

• 2019 lok árs UST samþykkir skráningu til innflutnings
• 2020 byrjun árs kynnt UST og MAST um notkun, 

starfsleyfi auglýst um sumarið
• 2020 lok árs úrskurðað að þurfi að fara í umhverfis-

matsferli (eina landið í EU)
• 2021 Enn að fara á milli aðila sveitarfélaga, Hafró, 

MAST, UST, Skipulagsstofnun
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Dýravelferð
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Út frá sjónarhóli eldisbóndans 
Hvað má gera betur?



Undirbúningur
Umhverfisrannsóknir, deiliskipulag o.fl.

Skipulagsstofnun
Mat hvort sé háð umhverfismati
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Tillaga að matsáætlun
Kynning á tilhögun umhverfismatsins

Frummatsskýrsla
Umhverfismatið með álitum fagaðilla og almennings

Matsskýrsla
Loka hluti umhverfismatsferils

Álit Skipulagsstofnunar
4 vikur lögbundið ferli

Umsókn Rekstrar og starfsleyfi
MAST og UST 6 mánuðir lögbundið ferli

Tímamörk
og kærumöguleikar
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Starfsfólk

Græn raforka 

Jarðvarmi

Vatn og sjór til umhverfisvænnar matvælaframleiðslu

Matvælalandið Ísland

Tækifæri



Eldisleyfisuppbygging

ELDISBÆNDA-
LEIKARNIR



Eldisleyfisuppbygging

Reglurnar
- Stefnumótun

• Samráðshópur með fulltrúum eldis-
bænda, stjórnvalda, menntunar og 
rannsókna

• Stefnumótun með tíma og magnset-
tum markmiðum

• Leikreglur skýrar og fyrirsjáanlegar 
með tímamörkum

• Allir með og allir vinna

ELDISBÆNDA-
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Uppbygging

• Ef aðlögun nýrrar eldistækni bætir 
dýravelferð, bætir öryggi starfsfólks, 
hefur jákvæð umhverfisáhrif. Þá í 
samræmi við stefnumótun er stutt 
undir innleiðingu.

ELDISBÆNDA-
LEIKARNIR



Eldisleyfisuppbygging

Reglurnar
- Stefnumótun

• Samráðshópur með fulltrúum eldis-
bænda, stjórnvalda, menntunar og 
rannsókna

• Stefnumótun með tíma og magnset-
tum markmiðum

• Leikreglur skýrar og fyrirsjáanlegar 
með tímamörkum

• Allir með og allir vinna

Tímamörk og 
kærumöguleikar

• Tillaga matsáætlunar má kæra/stöðva
• Eldisleyfaferli með tímamörkum heild 

1 ár.

Upbbygging

• Ef aðlögun nýrrar eldistækni bætir 
dýravelferð, bætir öryggi starfsfólks, 
hefur jákvæð umhverfisáhrif. Þá í 
samræmi við stefnumótun er stutt 
undir innleiðingu.

Innviðauppbyggingaspjaldið

• Í „Betlehem“ hefur verið ákveðið að 
skrásetja skuli allt fiskeldi í sinni 
heimabyggð og greiða eitt 
afnotagjald af sameiginlegum 
auðlindum til uppbyggingar í 
nærsamfélaginu
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