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• Helga Sigurrós Valgeirsdóttir

– Viðskiptastjóri í sjávarútvegi á fyrirtækjasviði Arion banka
– B.sc. sjávarútvegsfræði frá Háskólanum á Akureyri
– Master in international business, Grenoble Graduate School of Business

• Arion banki og fiskeldi

– Aðalbakhjarl Sjávarútvegsráðstefnunnar í ár
– Tökum þátt í fjármögnun nokkurra eldisstöðva
– Byggt upp þekkingu í málaflokknum

• Erindi dagsins

– Örstutt um stöðuna í dag
– Hver er leiðin áfram, skoðum þróun í samanburðarlöndum
– Flöskuhálsar
– Fjárfesting í fiskeldi
– Framtíðin?

HVER TALAR OG UM HVAÐ?
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FRAMLEIÐSLA HELSTU ELDISTEGUNDA Á ÍSLANDI
ÁRIN 2005-2015
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• Sjókvíaeldi fram til þessa ekki gengið upp hér við land. 

– Áætlanir hafa verið uppi um uppbyggingu nú gera ráð fyrir vexti upp í allt að 100 þúsund tonna ársframleiðslu

• Er þessar áætlanir raunhæfar?

• Margt sem vinnur með okkur

– Annað ekki

HVERNIG VÖXUM VIÐ?
Í UPPHAFI SKAL ENDINN SKOÐA



SAMANBURÐARÞJÓÐIR OG SAMKEPPNISHÆFNI

Helstu 
laxeldisþjóðir 
heims eru:

Noregur, 
Færeyjar, Chile, 
Skotland,  og 
Kanada

HELSTU LAXELDISÞJÓÐIR HEIMS
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Lax þarf passlegan hita, samkeppnisforskot annarra þjóða nokkuð þegar 
kemur að hitastigi sjávar. Hér er frekar kalt….



• …en það getur líka verið gott að hafa kalt

– Laxalús á erfiðara uppdráttar
– Hér þrífst minna af sjúkdómum

• Fyrir vikið

– Minni meðhöndlun eldisfisks og því lægri 
lyfjakostnaður sem vinnur að nokkru leyti upp 
kostnað við lengri framleiðsluferil

– Tækifæri að öðrum neytendum á grundvelli 
vottana sem skila hærra afurðaverði

• Hreint vatn, aðgangur og verð á rafmagni 

• Lágt hitastig, hægari vöxtur

– Lengri eldisferill, hærri fóðurkostnaður

• Erum enn að læra á eldissvæðin okkar

• Veður vond

– Frost getur grandað laxi

• Umhverfisvá eins og þörungablómi og annað 
þess háttar

– Samkeppnislönd okkar glíma við það líka

KOSTIR OG GALLAR SJÓKVÍAELDIS Á ÍSLANDI
Í SAMANBURÐI VIÐ SAMKEPPNISÞJÓÐIR
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KOSTIR GALLAR



HUGSANLEG ÞRÓUN

20 þúsund tonna 
múr rofinn eftir 

10 ár

Útflutningsverðm
æti á verðum 

ársins 2014 í 50 
þúsund tonna 
framleiðslu á 

bilinu 40-65 ma
IKR

Í FRAMLEIÐSLU HELSTU ELDISTEGUNDA Á ÍSLANDI TIL 2050
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FLÖSKUHÁLSAR
GETA ÞRENGT AÐ
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LEYFISMÁL - STJÓRNSÝSLAN
FLÆKJUSTIG, RANNSÓKNIR, MÁLSHRAÐI



FRAMLEIÐSLUGETA OG FJÁRMAGN

• Þolinmótt mikið fjármagn. 
Eldisferillinn er langur, og 
það þarf fjármagn til að 
byggja um næstu kynslóð

Framleiðsluheimild Fjármagn Seiði

• Ef við reiknum með að 1 
seiði skili að meðaltali 4 kg í 
lokaafurð, þá þarf rúmlega 8 
milljónir seiða árlega til að 
framleiða 33 þúsund tonn af 
laxi árlega – sem er sú 
framleiðsluheimild sem er í 
gildi í dag. 

BYGGT Á GRUNNINUM
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• Grunnrannsóknir þurfa að 
vera til staðar til að þannig 
að hægt sé að sækja heimild 
til framleiðslu

• Gefin hafa verið út leyfi fyrir 
33 þúsund tonna framleiðslu





LYKIL ÁRANGURSÞÆTTIR
ÞAÐ ÞARF MARGT AÐ VINNAST SAMAN
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• Umhverfisþættir

– Sjávarhiti
– Hafís
– Þörungar og sjúkdómar

• Stjórnvöld

– Grunnrannsóknir þurfa að ganga hratt fyrir sig í framhaldinu
– Skýra þarf leikreglur enn frekar

• Iðnaðurinn

– Nýta samtakamáttinn
– Tryggja aðgengi að þolinmóðu fjármagni
– Ná upp stærðar hagkvæmni

– Færri og stærri fyrirtæki

ÞAÐ ÞARF MARGT AÐ GANGA UPP
… OG TIL MARGS AÐ VINNA
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ÞRÓUN Í NOREGI OG CHILE
FÆRRI OG STÆRRI
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ÍSLAND, BESTI Í HEIMI?
ERLEND FJÁRFESTING Í FISKELDI Á 
ÍSLANDI





• Hvað laðar að erlenda fjárfesta?

– Hvernig er verð íslensku leyfanna samanborið við 
þau erlendu?

– Eldissvæði samkeppnisþjóða full nýtt

• Mjög mikilvæg þekking sem flyst inn í íslenska 
iðnaðinn með erlendri fjárfestingu

• Það er „augnablik“ núna til þess að fjárfesta í 
fiskeldi á Íslandi

• En stærsta spurningin hlýtur að vera-

Hvar eru íslensku fjárfestarnir?

SJÓKVÍAELDI Á ÍSLANDI
GULL SEM GLÓIR?
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