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Abstract 
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This thesis discusses cod farming, monopsony of farmed cod, build-up and 

development at Brim fiskeldi ehf., as well as the profitability of these enterprises at the 

company. The aim is to give a good overview of the state of cod farming and market 

for cod, and explore the most important costs factors for the profitability of cod 

farming. 

 For the past five years there has been about 136% increase in the sale of fresh cod 

fillets from Iceland, but at the same time the export in fresh whole cod has practically 

remained the same. Farmed cod is probably best for the fresh fillet market and it has 

received the highest price per kg. Results of experiments showed that utilization of 

farmed cod was 2.7% greater than that of comparably sized wild cod, and that the 

average price for farmed cod was 8.6% greater.   

 Brim fiskeldi ehf. has been a leader in the development of cod farming in Iceland 

for the past few years, but the company has been careful in its growth. Further growth 

will depend on the success of improvement of breed in cod over the coming years. 

Today, the fish farming space at Brim fiskeldi ehf. is 41,222 square meters, if the 

property in farming equipment is taken into account. This fish farming space allows 

for 1000 ton biomass of cod (25 kg/m3). 

 An evaluation of the profitability of cod farming, based on farmed fingerlings and 

22 month growth period, shows that the production does not return profit. Feed and the 

price received for the product are the most influential factors regarding the profit of the 

farming. The price of fingerlings has less effect on the over all profit, but production 

costs per kg are influenced by the price of fingerlings. According to the evaluation, it 

appears that improvement of breed may result in roughly 8% decrease in production 

cost over 10 years, which may directly be linked to increased growth speed.  

 The result of the project indicate that cod farming based on farmed fingerlings will 

not be profitable until breeding start producing results in the form of increased growth 

speed. According to this, cod farming will remain in the experimental stages for now. 

The most important research projects to conduct so that cod farming may become 

profitable are: increased growth speed, development of vaccines, and postponement or 

prevention of premature pubescence. 
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Úrdráttur 
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Í verkefninu er fjallað um þorskeldi, markaðstöðu eldisþorsk, uppbyggingar- og 

þróunarstörf hjá Brim fiskeldi ehf. og arðsemi uppbyggingar á vegum fyrirtækisins. 

Markmið verkefnisins er að gefa góða yfirsýn yfir stöðu mála í þorskeldi, 

markaðsmálum og kanna mikilvægi helstu kostnaðarþátta fyrir arðsemi þorskeldis.  

 Síðustu 5 ár hefur aukning í sölu á ferskum þorskflökum frá Íslandi numið tæpum 

136% en á sama tíma hefur útflutningur á ferskum heilum þorski nánast staðið í stað. 

Líklegt er talið að aleldisþorskur henti best á markað fyrir fersk flök og á þeim 

markaði fæst jafnan hæsta skilaverð á kg upp úr sjó. Niðurstöður vinnslutilraunar 

sýndu að nýting aleldisþorsks var 2,7% meiri en á sambærilegri stærð af villtum þorski 

og 8,6% hærra meðalverð fæst fyrir afurðir aleldisþorsks.  

 Brim fiskeldi ehf. hefur verið leiðandi í þróun þorskeldis hér á landi undanfarin ár 

en fyrirtækið hefur farið varlega í uppbyggingu. Frekari uppbygging mun taka mið af 

því hvernig til tekst með kynbætur á þorski á næstu árum. Eldisrými Brims fiskeldis 

ehf. er í dag 41.222 rúmmetrar ef tekið er tillit til eigna í eldisbúnaði. Þetta eldisrými 

gefur möguleika á um 1000 tonna lífmassa af þorski (25 kg/m3). 

 Mat á arðsemi þorskeldis sem byggt er á aleldisseiðum og 22 mánaða eldistíma 

sýnir að framleiðslan skilar ekki arði eins og staðan er í dag. Fóður- og afurðaverð eru 

þeir þættir sem hvað helst hafa áhrif á afkomu eldisins. Seiðaverð hefur minni áhrif á 

heildarafkomuna en framleiðslukostnaður á hvert kg er þó undir áhrifum seiðaverðs. 

Samkvæmt matinu er útlit fyrir að árangur kynbóta leiði til ríflega 8% lækkunar 

framleiðslukostnaðar á 10 árum og má rekja það beint til aukins vaxtarhraða.  

 Niðurstaða verkefnisins er sú að þorskeldi byggt á aleldisseiðum verði ekki arðbært 

fyrr en kynbætur fara að skila árangri í formi aukins vaxtarhraða. Þorskeldi mun 

samkvæmt þessu enn um sinn vera á tilraunastigi. Þau rannsóknarverkefni sem brýnast 

er að leysa til þess að þorskeldi geti orðið arðbært eru: aukning vaxtarhraða, þróun 

bóluefna gegn helstu sjúkdómum og að seinka eða koma í veg fyrir ótímabæran 

kynþroska. 

 


