
Eigum við flotinu 
að neita?

-
Matvælaframleiðsla á krossgötum
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“To meet the increasing demand from a growing 
population we will need to produce more food in the 

next 40 years than has been produced in the previous 
8,000 years.”

Jason Clay, Senior Vice President WWF



..verður heildar mannfjöldi um 10 billions

…þörfin fyrir matvæli um vaxa um 50-70%

...Þörfin fyrir orku mun amk. tvöfaldast.

...miðstéttin mun vaxa mest og verða um 4.5 milljarðar.  

Árið 2050

…Þörfin fyrir vatn mun margfaldast.



Orkuvinnsla

Mannvirkjagerð

35%

6%

11%

20%

28%

Um 30% af gróðurhúsa-
lofttegundum koma vegna 
matvælaframleiðslu.  

28%
Allt annað

72%

Þar af um 60% vegna 
framleiðslu á dýraafurðum. 

Dýraafurðir

58%

Matur

Allt annað

42%

Þar af um 50% bara vegna 
framleiðslu á kinda- og 
nautgripakjöti.  

Kindur og nautgripir

50%
Allt annað

50%

Samgöngur

Iðnaður

Matvælaframleiðsla



Heimsmarkaðurinn

70%
…af öllu veittu 
vatni er nýtt til 
matvælaframl.

28%
…af öllum störfum í 
heiminum eru tengd 

matvælframl.

37%
…af öllu gróðurlandi 

er nýtt til 
matvælaframl.

4000 
Milljón tonn

Stærð markaðar

1,6
trilljónir USD
(1000 billjarðar/ 

1018)

6.9%
framlegð

~30% 
af losun 

gróðurhúsal.teg.



Mannfjöldspá UN

Hlutfall af alþjóðlegri millistétt eftir svæðum (%)

Evrópa, % af íbúafjölda jarðar











“Between 2010 and 2050, as a result of 
expected changes in population and 
income levels, the environmental 
effects of the food system could 
increase by 50–90% in the absence of 
technological changes and dedicated 
mitigation measures, reaching levels 
that are beyond the planetary 
boundaries that define a safe operating 
space for humanity” 

Springmann et al. October 2018

Umhverfið þolir ekki meira álag



Ef Ísland á að viðhalda 3% 
hagvexti þá þurfa þeir að 
tvöfalda útflutning á næstu 20 
árum. 

Við skulum ekki gleyma 1000 milljarða áskoruninni 
(McKinsey)

Það er að segja…
….1000 milljarðar á næstu 20 árum.
….50 milljarðar á ári. 
….~1 milljarður á viku. 





Það liggja mikil tækifæri í stórskala gróðurhúsum



Mikilvægi fiskeldis er að aukast og þegar orðið 
umfram mikilvægi viltra veiða.
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Laxar – öflugt seiðaeldi með 
áratuga reynslu. Hefur vaxið 
mikið á seinustu árum og er 
enn að stækka.  Hyggja á 
frekari framkvæmdir í 
nánustu framtíð.  

GeoSalmo – yfirlýsing er 
frágengin og undirrituð.  
Undirbúningur gengur vel.

Vinna á forsendum 
hringrásarhagkerfis. Stefna 
að þauleldi.

Ljúka þarf skipulagi og 
tryggja aðgengi að orku.

24.000/30.000 tonn

Arnarlax – var lengst af 
fulleldi á silungi en nú er 
horft til þess að þróa það 
yfir seiðaeldi.

Öflugt fyrirtæki og mikil 
þekking og reynsla innan 
fyrirtæksins.  

Landeldi – yfirlýsing er 
frágengin og undirrituð.  

Skipulag er klárt og 
verkefnið komið í gegnum 
umhverfismat. Stefna að 
þauleldi.

Verkleg framkvæmd hafin.

32.500/50.000 tonn

Ice Fish Farm – Unnið er 
gerð lóðasamninga á 
forsendum viljayfirlýsingar.  
Vilji er að verða einbeittari.  
Stefna að þauleldi.

Verkefnið á leið í 
umhverfismat. 

25.000/30.000 tonn

Ísþór – öflugt seiðaeldi með 
áratuga reynslu. Hefur vaxið 
mikið á seinustu árum og er 
enn að stækka.  Hyggja á 
frekari framkvæmdir í 
nánustu framtíð.  





Heildar fjárfestingin á bak við eldisverkefnin 
gæti hæglega legið nærri 160 til 180 milljörðum 
á 5 til 7 árum. Árleg útflutnings verðmæti verða 

nærri 130 – 150 milljörðum.



Hliðarverkefnin eru mörg og fjölbreytt:
Prótein framleiðsla - Deep Branch
Vetni – Proton Venture
Gróðurhús – GeoSalmo og Fin Forelia
Gagnaver – North Venture
Smáþörungar – VAXA (Algaennovation)
Áburðarframleiðsla – Deep Atlantic
...ofl...ofl...ofl...



Holland

• Næst stærsti útflytjandi 
landbúnaðarafurða í heiminum á 
eftir USA. 

• Flytja út afurðir fyrir 120 milljarða 
bandaríkjadala á ári.



Finnland Poland Holland Spain Iceland

The cost (isk.) of heating a 5 hectares  greenhouse.  In Iceland with geothermal but in other cases 
with gas.  The cost has been adopted to different climate.



?

Aluminum and other heavy industry
All other users

Hvernig notum við Íslendingar orkuna okkar?



Ísland getur orðið þátttakandi í 
þeirri bylgju sem þegar er hafin 
og snýr að stóreflingu 
framleiðslu á umhverfisvænum 
matvælu. 

Það sem til þarf er:
Pólitískur vilji 
og aðgengi að orku


