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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 12.000 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 



Hráefna hlutfall í ECO fiskafóðri



Hráefna notkun breytileg milli landa



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

• Rekjanleiki tryggður frá frá eldisstöð og að uppruna hráefna, það er frá veiðislóð og ræktarland.

• Notum eingöngu náttúrleg hráefni í ECO fiskafóður.

• Notum ekki erfðabreytt hráefni, allt korn er GMO frítt. 

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

• Hráefni öll vottuð sjálfbær “Sustainable”.

• Innkaup vottuð sem ábyrg “Responsible sourcing”.

• Notum ekki 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



• Með hvaða hætti ætlum við að vera umhverfisvænni.
• Verksmiðja.

• Byggja nýja og stærri verksmiðju á Íslandi.

• Úr núverandi 20 þús tonna afkastagetu upp í 120 þús tonn í fyrsta áfanga og svo 240 þús tonn. 

• Samstarf á milli SVN og Biomar um mögulega nýja fiskafóður verksmiðju.

• Vinna í gangi með áreiðanleika könnun.

• Ákvörðun væntanlega tekin fyrir nýtt ár.

• Byggt á grunni Laxár sem hefur 80% hlutdeild á landeldis markaði.

• Mun njóta góðs af Biomar.

• Þekking í fóðurgerð og öflug vöruþróun, stærðar hagkvæmni í innkaupum og flutningi, Þjónusta við

fiskeldið. 

• Mun njóta góðs frá SVN.

• Traustur aðgangur að hágæða hráefnum og möguleikar á virðisauka í samstarfi við fiskeldið. 

• Umhverfisvænn innlendur orkugjafi fyrir framleiðslu.

• Möguleiki á að gera fyrstu fiskafóður verksmiðju í heiminum með núll kolefnaspor.

Umhverfisvænt Innlent Fiskafóður



• Með hvaða hætti ætlum við að vera umhverfisvænni.

• Flutningar.

• Finna hagkvæmustu staðsetningu verksmiðju út frá flutningum.

• Flutningar á hráefnum og fiskafóðri með tilliti til landeldis og sjóeldis. 

• Hagræði í flutningum á fiskafóðri.

• Það er flutt inn til landsins 60 þúsund tonn af fiskafóðri fyrir sjóeldið á laxi.

• Hagræði í flutningum á fiskimjöli og lýsi.

• Erum í raun að flytja út 15.000 tonn af fiskimjöli og 10.000 tonn af lýsi til að flytja aftur heim.

• Aukið afhendingar öryggi með styttri flutningsleið fiskafóðurs.

• Möguleikar á auknu líffræðilegu öryggi hvað varðar smithættu milli eldissvæða.

• Fóðurtankur notaður til afhendingar fiskafóðurs á landeldisstöðvar.

• Möguleikar seinna meir á notkun fóðurtankskips til afhendigar á sjóeldisstöðvar.

• Markmið að lágmarka notkun á plastsekkjum og trébrettum. 

Umhverfisvænt Innlent Fiskafóður



• Með hvaða hætti ætlum við að vera umhverfisvænni.

• Hráefni.

• Nota sem mest mögulegt af innlendum hráefnum.

• Nota hátt hlutfall af hágæða innlendu fiskimjöli og lýsi.

• Láta sig dreyma um aukna innlenda framleiðslu á korn hráefnum.

• Möguleikar á að rækta hveiti, repju, sólblóm og bygg.

• Miklir möguleikar á notkun aukaafurða frá manneldisvinnslu sjávarfangs.

• Notkun á afskurði og slógi hvort sem er frá flökun á uppsjávarfiski eða hvítfiski, s.s. Síld, Makríll, Þorskur.

• Nýta prótein úr hafinu sem fáir vilja borða til að búa til meira aðlaðandi prótein.

• Til dæmis notkun kolmunna í fiskimjöl og lýsi sem endar sem aðlaðandi bragðgóður próteingjafi í 

hágæða máltíð úr laxfiski. 

• Lágmarka kolefnaspor hráefna með ábyrgum innkaupum og sjálfbærni að leiðarljósi. 

• Minnka kolefnaspor með nýjum hráefnum, svo sem SCP hráefnum í fiskafóður.

Umhverfisvænt Innlent 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.



SylFeed project – SylPro Single Cell Protein for fishfeed



Deep Branch project – Proton Single Cell Protein for fishfeed

Our technology
Our proprietary gas fermentation platform, (R)evolve, uses carbon 
dioxide and hydrogen as clean and renewable carbon and energy 
sources to create ingredients for a more sustainable food system.

Þeistareykjavirkjun



EIT Evrópuverkefni með MATIS – Einfrumu prótein - SCP 



• BioMar & SVN signed an MOU in August 2022 in 
order to evaluate the potential for a brand new hight 
tech fishfeed factory in Iceland.

• Both parties see significant advantages in having 
local feed production, particularly:

• Utilisation of local Icelandic marine raw materials and 
by-products which will help to create a premium 
Icelandic brand.

• Local cost-effective logistics solutions focused on 
biosecurity, low carbon footprint and security of 
supply.

• Local BioMar team providing excellent customer 
service and technical support.

• Opportunities around green energy which will further 
increase the sustainability of our feed.
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BioMar & SVN



• Our goal is to create long-term partnerships with our 
customers focusing on product:

• Performance – Optimisation - Sustainability - Branding.

• Our experience with high-performance feeds fit in well with 
the production ambitions of the fishfarmers in Iceland.

• Orbit, our RAS-specific diets date back to 2005 when our first 
R&D trials began. The diets have been continuously 
improved and optimized since through 25 different projects.

• Our BioFarm teams are responsible for on-site support,
• Validating fishfeed performance to optimize fishfarmers results. 
• Providing technical expertise such as flesh quality and growth modelling.
• Provide the link from the market to our R&D teams.

• Our global R&D department is broken into four key areas: 
• Nutrition  - Formulation  - Health  - Process.
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BioMar Group


