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Sjókvíaeldi laxfiska 

 
 

 



Nýtt frumvarp til laga um fiskeldi 

 

 Er enn í meðförum alþingis og því erfitt að álykta 

 

 Ýmislegt til bóta 
 Einfaldara umsóknarferli og leyfisveitingar 

 Mat á umsóknaraðilum 

 Umhverfissjóður 

 Skilvirkara eftirlit 

 



Lagarammi fiskeldis 

 

 Ýmislegt ekki í lögum en þörf á í starfsumhverfi í ábyrgu fiskeldi 
 

 Samstarf um nýtingu eldissvæða milli eldisaðila s.s. útsetningu seiða og 

hvíldartíma 

 Samstarf við hagsmunaaðila á starfssvæðum sjókvíaeldis 
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Stefna Landssambands Fiskeldisstöðva 

 Meginstoðir sjálfbærrar þróunar eru; 

Hagrænar, félagslegar og umhverfislegar 
 

„Taka verður tillit til allra þessara þriggja grunnstoða til að ná fram 

sjálfbærri þróun og farsælum rekstri. Kynslóðaskipt eldi, þar sem 

staðsetningar eru hvíldar í lok hverrar eldislotu er lykill að eldi sem 

uppfyllir þessi skilyrði“ 

 

 „Á undanförnum áratugum hefur orðið jákvæð þróun á verklagi og 

lagaramma sjókvíaeldis í nágrannalöndum okkar, sérstaklega í Færeyjum 

en einnig í Noregi. Almennt er viðurkennt að smithætta milli stöðva og á 

milli kynslóða er höfuðáhættuþáttur í sjókvíaeldi. Því hefur í auknum mæli 

verið litið til kynslóðaskipts eldis sem áhrifaríkrar varnar gegn slíkri 

smithættu. LF vill stuðla að uppbyggingu á slíku eldi til langs tíma á 

Íslandi“ 



Stefna Landssambands Fiskeldisstöðva 

 Meira úr stefnunni...: 

 „Séu tveir eða fleiri aðilar á sama eldissvæði (firði) skal hafa samráð um 

útsetningu seiða, slátrun eldisfisks og hvíld svæða. Einungis verði einn 

árgangur í eldi á hverju svæði. Mikilvægt er að sá sem hefur í hyggju að 

stofna til fiskeldis á svæði þar sem fiskeldi er fyrir geri áætlanir sínar með 

tilliti til þeirra sem fyrir eru og leiti umsagnar hjá yfirvöldum og 

fyrirtækjum á viðkomandi svæði til að lágmarka sjúkdóma-, smit- og 

sníkjudýrahættu“ 

„Vöktun skal beina að viðtaka úrgangs og nærumhverfi fiskeldisins, hvort 

sem eldið er í sjó, strandsjó eða í fersku vatni. Skilgreina þarf 

vöktunarstöð (grunnstöð) og grunnástand (viðmið) þannig að mögulegt 

sé að meta breytingar á eða í viðtaka“ 



Hvað viljum við eldismenn? 

 Kynslóðaskipt sjókvíaeldi 

 Strangar öryggisrelgur og fjarlægðarmörk 

 Hvergi slegið af sjúkdómavörnum og 

umhverfismálum 

 Verjast útbreiðslu laxalúsar með öllum ráðum 

 Einföldun regluverks, eftirlits og leyfisveitinga 

 Horfa til annarra eldislanda eftir reynslu 

 

 

 



Og hvað hefur gerst í öðrum eldislöndum...? 

 Sjúkdómar og lúsagengd (síðasta málstofa) 

 Atvinnugreinin sjálf hefur lagt á sig auknar kröfur 

vegna öryggismála 

 - Noregur 

 - Færeyjar 

 - Skotland 

 - Írland 



Landeldi  
(Seiðaeldi) 

 

 

Sjóeldi 

Vinnsla 

Ábyrgt fiskeldi - kröfur viðskiptavina 

 Náttúrulegt/Lífrænt eldi 
 Umhverfi Íslands er “náttúrulegt” 

 Jarðvarmi og græn orka 

 Heilbrigðir eldisstofnar 

 Hreint vatn og sjór 

 Kröfur um eldisbúnað og þéttleika í eldi 

 Kröfur um fóður, vinnuferla o.fl. 

 Sá rammi sem viðskiptavinir setja eru oftast strangari en 

núverandi lagaumgjörð setur 
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Þróun fiskeldis 

 Aukningin í framboði 

fiskafurða verður úr 

fiskeldi til framtíðar 

Spáð aukningu í 

neysla fiskafurða 

 
Heimild:: FAO, OECD, Kontali 

 Vöxtur síðustu þrjú ár 

Fer líklega í sögulegt 

hámark í ár (2014) 

 Varð hæðst 10 þ. tonn 

árið 2006 



Samlegðarþættir umræðunnar 

 Öryggismál 

 Umhverfismál 

 Sjúkdómavarnir 

 Lúsavarnir 

 



Staðsetningar fiskeldis á Íslandi 


