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Er markaður fyrir meira af skelfiski?

Áhrif meginbreytinga (“megatrends”) í fæðuframleiðslu heimsins
Áhrif á samspil framboðs og eftirspurnar eftir dýrapróteinum

Dæmi um nýlega þróun markaða fyrir skelfisk



Global production and market demand for animal proteins

Kjöt

• Minnkun í framleiðslu árin 2019 -2020 vegna svínaflensu, m.a í Kína
• Framleiðslan komin yfir þau mörk sem náttúran ræður við
• Eftirspurn eykst um 3 %, (10 milljónir tonna) á ári
• Ekki hægt að auka framleiðslu kjöts án þess að ganga alvarlega á umhverfi heimsins



Fiskur og aðrar sjávarafurðir

Heimsframleiðsla og markaður fyrir dýraprótein

• Fiskveiðar heimsins geta ekki vaxið
• Fiskeldi heimsins hefur vaxið hratt á undanförnum 40 árum, sérstaklega í Asíu.  Merki um stöðnun

seinustu 5 árin
• Eftirspurn á markaði eykst um 3 - 6 %, (5-10 milljónir tonna) á ári



Landbúnaðarland til framleiðslu matvæla

Ofnotkun á landi til landbúnaðar er orðin mikill umhverfisvandi og 
fer vaxandi.

Eftirspurn eftir dýrapróteinum vex um a.m.k. 3 % / ár

Tíðar fréttir af skógarbruna í Brasilíu eru ekki tilviljun

Landbúnaðarland per íbúa hefur minnkað hratt á undanförnum
áratugum vegna fólksfjölgunar.

Stór þéttbýl svæði, Austur-Asia, Vestur-Europe og Suðaustur-Asia, eru
komin að þolmörkum með ræktunarland.



Losun gróðurhúsategunda vegna matvælaframleiðslu

Matvælaframleiðsla veldur um 26 % af losun
gróðurhúsalofttegunda í heiminum

Kjöt og önnur dýraprótein valda meirihluta þessa (yfir 60 %), beint
eða óbeint

Kjöt og önnur dýrprótein valda meiri losun gróðurhúsalofttegunda per 100 g 
proteins en aðrar gerðir próteina. 

Losun gróðurhúsategunda per 100 g próteina úr ræktaðri skel er minni en í 
Tofu og á góða möguleika til að ná nettó-núll kolefnisfótspori



• Heimsframleiðsla skeldýra árið 2020: 17,5 milljónir tonna
• Bláskel er einungis 0,16 milljónir tonna

Ræktun skeldýra (bivalve) í heimingum

Bláskel – tækifæri til
arðbærrar og 
vistvænnar
framleiðslu á 
frábærri sjávarafurð

• Bláskel er einungis 0,16 milljónir tonna

• Er pláss fyrir meira af Bláskel á markaðnum?

• Eftirspurn á markaði fyrir sjávarafurðir eykst um 
3 – 6 % (5-10 milljónir tonna) á ári



Þróun markaðsverðs skeldýra á tímum hratt vaxandi framboðs

Dæmi: Green (green-lipped) mussel, Nýja Sjálandi Dæmi: Chilean mussel, Chile

Dæmin sýna að markaðsverð á alþjóðlegum mörkuðum

Á ofangreindu tímabili tóku fyrirtæki í greininni og yfirvöld höndum saman um skipulega tækni- og vöruþróun ásamt átaki í 
markaðsmálum

Árangur þessa:  Markaðsverðin hækkuðu mikið á sama tíma og framboð margfaldast

https://www.fao.org/fishery/statistics-query/en/aquaculture/aquaculture_value



Aukning í hefðbundinni framleiðslu dýrapróteina er vart möguleg

Örþörungar í sjónum geta auðveldlega staðið undir stóraukinni framleiðslu

Eftirspurn á markaði fyrir sjávarafurðir eykst um 5- 10 milljónir tonna á ári

Dæmin sýna að vænta má viðvarandi mikillar aukningar í eftirspurn eftir
skelfiski á heimsmarkaði og hækkunar vöruverðs á komandi árum

Mikil tækifæri fyrir Bláskeljarækt ef vel er staðið að málum í samstarfi fyrirtækja
í greininni og opinberra aðila

Miklir möguleikar á vexti í arðbærri og vistvænni matvælaframleiðslu



Takk fyrir áheyrnina


