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Samningur milli nemenda Háskólans á Akureyri og 

bókasafns háskólans um meðferð lokaverkefna 

Ég undirritaður,................................................................nemandi við Háskólann á Akureyri 

afhendi hér með bókasafni háskólans þrjú eintök af lokaverkefni mínu, eitt prentað og 

innbundið, annað prentað og óinnbundið og það þriðja á geisladiski.   

 

....................................................................................................... 

 
Prentuð eintök:

Lokaverkefnið er lokað  til __________________ 
 

Ef lokaverkefnið er opið er bókasafninu heimilt að: 
 já nei 
 lána það út til nemenda eða kennara HA  
 

lána það út til utanaðkomandi aðila 
 

lána það til lestrar á staðnum 
 

Ef lokaverkefnið er opið er heimilt: 
 já nei 
 að vitna til þess í ræðu og riti 
 

að vitna til þess í ræðu og riti að fengnu samþykki mínu í hverju   
 tilviki 
 

Ef lokaverkefnið er opið er heimilt: 
 já nei 
 að ljósrita takmarkaða hluta þess til eigin nota 
 

að ljósrita tiltekna hluta þess að fengnu samþykki mínu í hverju   
 tilviki 
 

já nei 
 Bókasafninu er heimilt að ljósrita lokaverkefnið til viðhalds á snjáðum  
 eintökum sínum, þó aldrei svo að það eigi fleiri en tvö eintök í senn 
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Stafrænt eintak:

Lokaverkefnið er lokað  til __________________ 
 
Þó að lokaverkefnið sé lokað er bókasafninu heimilt að leyfa aðgang á vefnum að: 
 já nei 
 efnisyfirliti  
 

útdrætti 
 

heimildaskrám 
 

Lokaverkefnið er opið og bókasafninu heimilt að:  
já nei 
 bjóða opinn aðgang að því á vefnum í heild sinni til allra  
 

bjóða aðeins aðgang að því af staðarneti háskólans 
 

leyfa fjarnemum og starfsmönnum háskólans aðgang utan staðarnets 
háskólans með aðgangs- og lykilorðum 

 

Akureyri /      2005 
 

___________________________  ___________________________ 
 
nemandi     bókavörður 
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afrakstur eigin rannsókna.” 
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Jóhann Rúnar Sigurðsson 
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AAbbssttrraacctt
In this essay the operating basis of a new seaweed plant is examined. The plan is to 

produce an organic growth promoter by enzyme technology. Raw materials are 

seaweed flour, water and enzyme. Nutrition and trace elements necessary for plants 

are extracted with water and enzyme from the seaweed flour. 

 

The two companies behind the new plant are examined and studied as well as 

production of organic fertilizer in general. In order to capture the plant’s scope and 

estimate equipment requirements, a flowchart of the new plant was made. A 

profitability analysis was done in order to get a long term overall picture of the plant 

operation. 

 

The market size of seaweed fertilizer is unknown but the plant’s US distributor 

believes there is a market for the new plant’s products.  

 

The profitability does meet expectation given the assumption outlined in the essay. A 

loss is estimated for the first two years but by year three positive returns is expected. 

Cost of raw materials, freight and foreign exchange rates are the factors that play a 

significant role in the cost basis. 

 

Keyword: 

� Seaweed manufacturer 

� Profitability 

� Growth promoter 

� Flowchart 

� Organic  
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hlýjar móttökur þann 3. febrúar 2005. Auk þess fær Halldór Sigurðsson 
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gestrisni í heimsóknum mínum til hans 2. mars og þann 12. apríl 2005 og allar þær 

upplýsingar sem hann lét í té. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi verkefnisins, Hjörleifur Einarsson, fyrir 

ráðleggingar og yfirlestur. 

Að lokum fá peyjarnir í ,,fiskabúrinu” sérstækar þakkir fyrir góðar sögur og 

innblásturinn. Án ykkar hefði þetta ekki verið eins skemmtilegt ! 
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ÚÚttddrrááttttuurr
Í þessari ritgerð eru rekstrarforsendur fyrir nýrri þörungaverksmiðju kannaðar. 

Ætlunin er að verksmiðjan framleiði lífrænt vaxtaraukandi næringarefni með 

ensímtækni. Hráefnið er þörungamjöl, vatn og ensím. Vatnið og ensímin leysa úr 

mjölinu næringar- og snefilefni sem eru nauðsynleg fyrir plöntur.  

 

Í ritgerðinni er reynt að upplýsa lesandann um fyrirtækin sem standa á bak við 

verkefnið. Auk þess að fræða hann um hvað lífrænn áburður er og af hverju hann er 

lífrænn. Gert var flæðirit fyrir verksmiðjuna til að gera sér grein fyrir umfangi hennar. 

Út frá því var hægt að finna hvers konar tækjabúnað þarf í verksmiðjuna. Gert var 

arðsemismat út frá gefnum upplýsingum og reynt að fá greinagóða mynd af 

rekstrinum næstu ár. 

 

Ekki er vitað með vissu hversu stór markaðurinn er fyrir þörungaáburð en verðandi 

söluaðili verksmiðjunnar í Bandaríkjunum telur að markaðurinn sé nægilega stór til að 

hefja framleiðslu 

 

Helstu niðurstöður voru þær að arðsemi rekstrarins verði nægileg miðað við þær 

upphafsforsendur sem reiknað var með. Líklegt er að tap verði af rekstrinum fyrstu 

tvö árin en eftir það á reksturinn að vera jákvæður. Hráefnis- og flutningakostnaður 

hafa langmest áhrif á kostnaðarhliðina en gengi íslensku krónunnar hefur mikil áhrif á 

það söluverð sem fæst fyrir afurðina. 

 

Lykilorð: 

� Þaravinnsla 

� Arðsemi  

� Vaxtaraukandi næringarefni 

� Flæðirit 

� Lífrænt 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

IX Jóhann Rúnar Sigurðsson 

EEffnniissyyffiirrlliitt

1 Inngangur .............................................................................................................1 

2 Hráefni og núverandi vinnsla .............................................................................2 
2.1 ÞÖRUNGAR ..................................................................................................................................2 

2.1.1 Þörungar sem auðlind ......................................................................................................3 
2.2 ÁBURÐUR ....................................................................................................................................3 

2.2.1 Lífrænn áburður ...............................................................................................................4 
2.2.2 Tilbúinn áburður...............................................................................................................6 
2.2.3 Mismunur á lífrænum og tilbúnum áburði........................................................................7 
2.2.4 Kostir og gallar þörunga sem áburður.............................................................................8 

2.3 ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN Á REYKHÓLUM ........................................................................................8 
2.4 SERO EHF. ...................................................................................................................................9 
2.5 STAÐSETNING VERKSMIÐJU MEÐ TILLITI TIL FLUTNINGA.................................................................9 
2.6 TÚN VOTTUNARSTOFA ...............................................................................................................10 

2.6.1 Reglur Túns varðandi lífræna framleiðslu á þörungum .................................................11 
2.7 VINNSLUAÐFERÐIR HJÁ ÞÖRUNGAVINNSLUNNI ............................................................................11 

2.7.1 Sláttur .............................................................................................................................12 
2.7.2 Verksmiðjan ....................................................................................................................13 

2.8 ÞRÓUN.......................................................................................................................................13 

3 Markaðir.............................................................................................................14 
3.1 ÞYKKNI ......................................................................................................................................16 
3.2 DUFT.........................................................................................................................................17 

4 Nýja verksmiðjan ...............................................................................................18 
4.1 FLÆÐIRIT VERKSMIÐJU ..............................................................................................................18 
4.2 HRÁEFNI & FLUTNINGUR............................................................................................................19 
4.3 VÉLAR & TÆKI ...........................................................................................................................20 

4.3.1 Upplausnartankur...........................................................................................................20 
4.3.2 Skilja ...............................................................................................................................20 
4.3.3 Hitatankur & kælieliment ...............................................................................................21 
4.3.4 Eimari .............................................................................................................................21 
4.3.5 Valsaþurrkari..................................................................................................................21 
4.3.6 Pökkun ............................................................................................................................22 

4.4 HÚSNÆÐI...................................................................................................................................22 

5 Fjárhagsáætlanir................................................................................................23 
5.1 FORSENDUR...............................................................................................................................24 
5.2 TEKJU- & KOSTNAÐARÁÆTLUN ...................................................................................................24 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

X Jóhann Rúnar Sigurðsson 

5.3 FJÁRFESTINGARÁÆTLUN.............................................................................................................29 
5.4 NÚVIRÐING FJÁRFESTINGAR .......................................................................................................30 

6 Niðurstöður og umræður ..................................................................................33 

7 Lokaorð...............................................................................................................35 

8 Heimildir.............................................................................................................36 
8.1 RITAÐAR HEIMILDIR ...................................................................................................................36 
8.2 NET HEIMILDIR ..........................................................................................................................37 
8.3 MUNNLEGAR HEIMILDIR .............................................................................................................39 

9 Viðaukar .............................................................................................................40 
9.1 SAMANBURÐUR Á HELSTU ÁBURÐARTEGUNDUM. ........................................................................I

9.2 MASSAÚTREIKNINGUR V/ ÞURRKUNAR .......................................................................................II 
9.3 TILRAUNARKEYRSLA HJÁ SERO. ................................................................................................III 
9.4 FLUTNINGSKOSTNAÐUR.............................................................................................................IV 
9.5 FLÆÐIRIT ....................................................................................................................................V

9.6 ÞURREFNISINNIHALD ÁKVEÐIÐ ..................................................................................................VI 
9.7 RÚMMÁL ÞÖRUNGAMJÖLS ÁKVEÐIÐ Í VATNI............................................................................ VII 
9.8 ÞANGSKURÐARPRAMMI ........................................................................................................... VII 
9.9 TANKAR FRÁ HANDING OG MUELLER..................................................................................... VIII 
9.10 MARINE SEAWEED INDUSTRY (IN MILLION TONS).................................................................... XII 
9.11 KENNITÖLUR........................................................................................................................... XIII 
9.12 ORKUKOSTNAÐUR VALSAÞURRKARA...................................................................................... XIII 
9.13 NÚVIRÐING SJÓÐSTREYMIS ..................................................................................................... XIV 
9.14 SKREF Í REKSTRAR- OG FJÁRHAGSÁÆTLUN............................................................................. XVI 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

XI Jóhann Rúnar Sigurðsson 

MMyynnddaasskkrráá
MMyynndd 11 –– ÞÞöörruunnggaarr 11

MMyynndd 22 –– KKllóóþþaanngg ((AAssccooppyylllluumm nnooddoossuumm)) 22

MMyynndd 33 –– HHrroossssaaþþaarrii ((LLaammiinnaarriiaa ddiiggiittaattaa)) 22

MMyynndd 44 –– DDææmmii uumm ffrraammlleeiiððsslluuvvöörruurr úúrr þþöörruunngguumm 33

MMyynndd 55 –– IInnnniihhaalldd KK,, NN oogg PP íí áábbuurrððuumm 77

MMyynndd 66 –– ÞÞöörruunnggaavveerrkkssmmiiððjjaann áá RReeyykkhhóólluumm 88

MMyynndd 77 –– RReeyykkhhóóllaarr 99

MMyynndd 88 –– VVoottttuunnaarrmmeerrkkii TTúúnnss 1100

MMyynndd 99 –– FFrraammlleeiiððssllaa 1111 ssttæærrssttuu þþjjóóððaa áá þþöörruunngguumm 11999955 1144

MMyynndd 1100 –– FFrraammlleeiiððssllaa áá AAssccoopphhyylllluumm 11999955 1144

MMyynndd 1111 –– BBóónnddii aaðð ddrreeiiffaa llííffrræænnuumm áábbuurrððii 1177

MMyynndd 1122 –– FFllææððiirriitt vveerrkkssmmiiððjjuu 1188

MMyynndd 1133 –– UUppppllaauussnnaarrttaannkkuurr 2200

MMyynndd 1144 –– SSkkiilljjaa 2200

MMyynndd 1155 –– VVaallssaaþþuurrrrkkaarrii 2211

MMyynndd 1166 –– BBrreeyyttiilleegguurr kkoossttnnaaððuurr 2255

MMyynndd 1177 –– SSuunndduurrlliiððuunn áá bbrreeyyttiilleegguumm kkoossttnnaaððii 2255

MMyynndd 1188 –– SSuunndduurrlliiððuunn áá hhrrááeeffnniisskkoossttnnaaððii 2266

MMyynndd 1199–– FFaassttuurr kkoossttnnaaððuurr 2277

MMyynndd 2200 –– FFrraammlleeggðð 2288

MMyynndd 2211 –– NNúúllllppuunnkkttssggrreeiinniinngg 2288

MMyynndd 2222 –– IInnnnkkaauuppaakkoossttnnaaððuurr 2299

MMyynndd 2233 –– NNúúvviirrððiinngg ssjjóóððssttrreeyymmiiss 3300

MMyynndd 2244 –– NNúúvviirrððiinngg ssjjóóððssttrreeyymmiiss 3311

MMyynndd 2255 –– NNúúvviirrððiinngg ssjjóóððssttrreeyymmiiss 3311



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

1 Jóhann Rúnar Sigurðsson 

11 IInnnnggaanngguurr
Verkefni þetta er lokaverkefni til BS prófs á Auðlindadeild við Háskólann á Akureyri. 

Verkefnið var unnið frá janúar byrjun til lok aprílmánaðar 2005 í samstarfi við 

Þörungaverksmiðjuna á Reykhólum og Sero ehf. á Skagaströnd. 

Menn hafa í aldanna rás nýtt þörunga í ýmsa hluti, meðal annars til matar fyrir 

fólk og dýr og sem áburð fyrir plöntur. Í þörungum er efni sem heitir algínat sem er 

fjölsykrur og er mikið notað í matvæli, lyf og snyrtivörur. 

Í gangi er þróunarverkefnið Þangbót. Einn hluti verkefnisins felur í sér að brjóta 

niður þang með ensímum, til að búa til vaxtaraukandi næringarefni fyrir plöntur. Einn 

angi þróunarverkefnisins er að kanna rekstrarforsendur fyrir því að reisa verksmiðju 

til framleiðslu á þessum næringarefnum. 

Rannsóknarspurning þessa lokaverkefnis er að kanna rekstrarforsendur fyrir nýja 

þurrkverksmiðju fyrir þangmjöl. Markmið er að reikna út hvort það sé hagkvæmt að 

fara í þannig rekstur miðað við fyrirfram gefnar forsendur (sjá kafla 5.1) sem 

stjórnendur fyrirtækjanna setja sér. Verkefninu er skipt í fjóra hluta. Í þeim fyrsta er 

fjallað um hráefni og núverandi vinnslu á þörungum. Í öðrum hluta er fjallað stuttlega 

um markaði fyrir afurðina. Í þriðja hlutanum er reynt að lýsa flæðiriti og uppbyggingu 

verksmiðjunnar. Í síðasta hlutanum er svo farið í rekstrarforsendur. Þar eru tekju- og 

kostnaðarhliðar kannaðar auk þess sem leitað er að tækjabúnaði í verksmiðjuna.  

Til að finna út hráefnismagn og stærð véla þarf að finna út þurrefnisinnihald í 

framleiðsluferlinu sem og útreikningar úr prufukeyrslu sem gerð 

var hjá Sero notaðar. 

Í þessu verkefni eru margar takmarkandi forsendur. Meðal 

annars hefur Þörungaverksmiðjan hf. öðlast vottun sem 

framleiðandi af lífrænu þörungamjöli hjá bandarísku 

vottunarstofunni Quality Assurance International (QAI). Passa þarf 

vel upp á að við stækkun muni verksmiðjan halda vottuninni. 

 

Mynd 1 - Þörungar 

Comment [JRS1]: klippa út 
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22 HHrrááeeffnnii oogg nnúúvveerraannddii vviinnnnssllaa

22..11 ÞÞöörruunnggaarr
Þörungar eru uppistaða gróðurs í sjó. Þeim er skipt í tvo hópa eftir stærð og búsvæði, 

þ.e. svif- og botnþörunga. Botnþörunga er að finna allt í kringum Ísland, nema við 

Suðurströndina, þar sem að sandrof hindrar botntöku þeirra. Mesta magn og 

fjölbreytni þeirra er hins vegar að finna í víðáttumiklum fjörum á 

Vesturlandi. Hér við land vaxa botnþörungar niður á um 50 

metra dýpi. Þegar dýpkar frá landi, dregur úr birtu við botninn og 

takmarkar það útbreiðslu þeirra. 1

Orðið þang er notað um stóra brúnþörunga sem vaxa í 

fjörum. Þangtegundir eiga það sameiginlegt, að þær eru festar 

við botninn með skífulaga festu. Upp af henni er kvíslgreind þykk, leðurkennd og 

greinótt planta, sem ýmist er blaðlaga með miðstreng eða þykk og sporöskjulaga í 

þverskurði. Allmargar þangtegundir finnast við Íslandsstrendur og má þar nefna, 

bóluþang, dvergþang, klapparþang og klóþang, sem er 

algengasta tegundin við Ísland. 2 

Orðið þari er notað á nokkrum tegundum brúnþörunga, 

sem einkennast af því að þeir hafa vel aðgreindan stilk. Þarar 

verða stærstir brúnþörunga og geta náð allt að 7 metra hæð. 

Neðst á honum vaxa út margir sívalir festusprotar sem festa þarann við botninn og á 

efri enda stilksins situr stórt blað. Stilkur þarans er oft nefndur þöngull og festan 

þöngulhaus. Þari vex neðst í fjörum, við stórstraumsfjörumörk. Helstu þarategundir 

hér við land eru hrossaþari, stórþari og beltisþari. 2 

Þær tegundir sem eru nýttar hér við land eru hrossaþari og klóþang. Báðar 

þessa tegundir vaxa allt í kring um landið þar sem er grjót og klappir er að finna. 

Helsta vaxtarsvæði klóþangs er þó í Breiðafirði, sem stafar einkum af miklum fjölda 

skerja og klappa, miklum muni milli flóðs og fjöru og víðáttumikils svæðis. 4

1 Þórunn Þórðardóttir & Kristin Guðmundsson 1998: 2 
2 Karl Gunnarsson ofl. 1998: 79-82 
3 Karl Gunnarsson ofl. 1998: 79-86 

Mynd 2 - Klóþang 

Mynd 3 - Hrossaþari 
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22..11..11 ÞÞöörruunnggaarr sseemm aauuððlliinndd
Þörungar eru talin vera sjálfbær auðlind ef rétt er að staðið, vegna þess að þeir 

endurnýjast. Þeir halda áfram að vaxa eftir að þeir eru slegnir eins og gras.5

Elstu heimildir um að Íslendingar hafi neytt þörunga eru frá 16.öld. Á þeim tíma 

fannst mörgum mönnum að þangið væri aðallega til þess að fjarlægja og hreinsa 

menn af kviðsótt, búkaveiki og öllu slími. Þarinn var sem sagt góð heilsubót. 

Búpeningur borðaði þarann, ýmist við fjöruborðið eða þá sóttu menn þörungana og 

gáfu sem hey. Rotnaða þörunga var hægt að nota sem áburð á tún og akra. Þá þótti 

best að nota í matjurtagarða, sáðland og flög sem átti að þekja með grasi. Margir 

þurrkuðu þörunga og notuðu sem eldivið. 6

Botnþörungar eru mikið nýttir í heiminum bæði til matar, þá sérstaklega í Asíu, 

og í efnavinnslu. Í nokkrum 

löndum SA-Asíu, s.s. Japan og 

Kína, eru þörungar metnir 

mikils og tilheyra oft daglegri 

fæðu manna. Í hinum vestræna 

heimi hefur neysla þörunga að 

mestu leyti lagst af. Neysla hérlendis er nánast 

engin þrátt fyrir að nokkrar þörungategundir hafi 

verið hluti af fæðu Íslendinga í gegnum aldirnar. Þörungar eru einnig notaðir sem 

hráefni í efnavinnslu eins og áður var sagt frá. Margir vöruflokkar innihalda efni sem 

unnin eru úr þörungum eins og t.d. algínat sem er m.a. notað í matvæla- og fataiðnaði, 

sem og í lyfja- og snyrtivöruheiminum.7

22..22 ÁÁbbuurrððuurr
Næringarefni áburðar eru þau 18 – 20 frumefni sem eru lífsnauðsynleg fyrir jurtir til 

að þær geti vaxið og fjölgað sér á eðlilegan hátt. Þessi frumefni kallast áburðarefni. 

Við venjulega ræktun skortir sum af þessum efnum þannig, að nauðsynlegt er að bera 

þau á, til að tryggja góða uppskeru. Helstu næringarefni plantna eru nitur (N), fosfór 

(P), kalíum (K), brennisteinn (S), kalsíum (Ca) og magnesíum (Mg). Önnur 

 
5 Örnólfur Thorlacius 2001: 222 
6 Lúðvík Kristjánsson 1980: 105-140. 
7 Ársæll K. Ársælsson 1995: 1 

Mynd 4 – Dæmi um framleiðsluvörur 
úr þörungum 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

4 Jóhann Rúnar Sigurðsson 

næringarefni svo sem bór (B), kopar (Cu) og zink (Zn) eru kölluð snefilefni og eru 

þau jafn mikilvæg og næringarefnin nema í minna mæli þó.8

Markmið með áburðargjöf er að færa moldinni aftur þau efni sem jurtirnar hafa 

tekið eða munu taka sér til næringar. Allir sem stunda garðrækt, trjárækt eða 

blómarækt vilja kröftugan vöxt og mikla uppskeru. Þess vegna er mikilvægt að vanda 

valið á áburði svo ekki skorti nein meginnæringarefni til að auka vöxt og heilbrigði 

plantna. Í dag er talað um tvo flokka áburðar, lífrænan og tilbúinn áburð. Lífrænum 

og tilbúnum áburðum er svo skipt innbyrðis í undirflokka. 

Fyrir ræktendur er mikilvæg að vita hvaða áburðarefni er um að ræða í 

tilteknum áburði. Þegar áburðarefnin eru rituð með bókstöfunum N, P og K er gefið 

til kynna að um hrein frumefni sé að ræða. Á Norðurlöndum er styrkur áburðar gefinn 

upp í hreinum efnum en í flestum öðrum löndum t.d. Bretlandi og Þýskalandi eru 

áburðarefnin gefin upp í sýringum, þ.e. í samböndum viðkomandi efnis við súrefni. 

Þess vegna eru notaðir stuðlar til að breyta sýringum í hrein efni og öfugt. 
P x 2,29 = P2O5 & P2O5 x 0,436 = P 

K x 1,20 = K2O & K2O x 0,83 = K 9

22..22..11 LLííffrræænnnn áábbuurrððuurr
Margir hafa eflaust velt fyrir sér hvað lífrænt er. Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir 

orðið ,,lífrænn”;- sem líf er í, varðar lífið, kemur lífinu við, sem er líklegur til að lifa 

lengi! Öll matvæli eiga uppruna sinn í lífandi verum s.s. nautgripum, sauðfé, 

fisktegundum, o.fl. eða lifandi plöntum s.s. korni, ávaxtatrjám, berjarunnum, 

matjurtum o.fl.. Að því leiti eru matvælin lífræn, en þegar rætt er um lífrænt vottaðar 

afurðir er verið að tala um framleiðsluferli vörunnar allt frá moldu til matar.10 

Með lífrænni áburðargjöf er reynt að líkja sem best eftir þeim aðstæðum sem 

plantan þarfnast til að ná eðlilegum vexti og þroska og þar með að varðveita 

eiginleika hennar. Fræðileg skilgreining á lífrænum áburði er eftirfarandi:  

Lífrænn áburður er áburður unninn úr dýra- eða jurtaríkinu og inniheldur 

a.m.k. 40% af lífrænum efnum miðað við þurrefni og hefur beint 
 
8 Ágúst H. Bjarnason 1997: 462 
9 Áburðarverksmiðjan hf. 2001: 1.1 
10 Lífræn Miðstöð - Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri 2005 
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áburðargildi umfram önnur jákvæð áhrif sem kunna að skapast fyrir plöntur. 

Þvagefni eða önnur tilbúin lífræn köfnunarefnissambönd eru ekki talin 

lífrænn áburður. 11

Dæmi um lífrænan áburð eru t.d. hænsnaskítur, fiskimjöl, molta, þörungamjöl og 

þörungaupplausn. Stjórnunaraðferðirnar og innra eftirlit er notað til að tryggja 

rekjanleika afurða og afmörkun lífrænna afurða á öllum stigum framleiðslunnar. 

Lífrænn áburður er lengur að komast í kerfi plöntunnar og gefur henni færi á því 

að vinna betur úr næringarefnunum. Það þýðir hins vegar að það er nauðsynlegt fyrir 

plönturnar að áburðurinn blandist saman við moldina, en sé ekki bara á yfirborðinu. 

Þannig bætir hann eiginleika jarðvegsins svo sem örveruflóru, samloðun og eykur 

lífrænu efnin. Lífrænn áburður getur innihaldið of mikið magn af vissum efnum eins 

og kalíum (K) vegna mismunandi samsetningar í áburðinum. 12 

22..22..11..11 GGaarrððaammjjööll

Garðamjöl er þangmjöl, sem einnig er þekkt undir heitinu þörungamjöl. Í þanginu eru 

lífræn steinefni og snefilefni sem bæta vaxtarskilyrði plantna. Helstu kostir 

þangmjölsins sem áburðar eru aðallega þeir að það bætir frjósemi jarðvegs, rótarvöxt 

og aldinmyndun plantna. Auk þess styrkist ónæmiskerfi plantna gegn sjúkdómum og 

sníkjudýrum. Bragðgæði og geymsluþol garðávaxta eykst og skarpari litlir koma á 

blóm, laufblöð og gras. Helsti galli mjölsins er að það inniheldur salt sem er ekki talið 

gott fyrir ungplöntur. 

 Mælt er með því að bera 5 kílógrömm af  þörungamjöli á 100m2 grasflöt og rúm 

20 grömm á hvert tré og runna. Best er að dreifa áburðinum á gróður að vori og aftur 

að hausti. Það magn sem dreift er að hausti til, verður þá uppleyst í jarðveginum og 

tilbúið til upptöku þegar gróðurinn þarfnast næringarefna um vorið. Mjölinu sem 

dreift er á vorin nýtist svo yfir sumartímann meðan vaxtartími gróðursins stendur 

yfir.13 

11 Aðfangaeftirlitið 1995: 2 
12 Frjó hf. 2005 
13 Frjó hf. 2005 
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22..22..11..22 LLííffrræænnnn bbúússkkaappuurr oogg jjaarrððrræækktt

Lífrænn búskapur, (organic farming), tekur til allra þátta búgreina. Þar er farið eftir 

alþjóðlegum reglum. Búskaparhættirnir eru gæðavottaðir og afurðirnar merktar 

sérstökum vörumerkjum. Lífrænn búskapur er ekki það sama og vistvænn búskapur. 

Vistvænn búskapur er í raun bara gæðastýrður landbúnaður þar sem hefðbundin 

eiturefni, lyf og tilbúinn áburður er notaður, sem ekki eru leyfð í lífrænum búskap. 

 Í lífrænum búskap er jarðvegurinn og lífið í honum undirstaðan. Með 

lífrænum ræktunaraðferðum eru jarðvegsgæðin bætt og reynt að koma í veg fyrir 

jarðvegseyðingu. Frjósemi jarðvegsins er aukin með sjálfbærum hætti, þannig að 

hann geti nært þær plöntur sem í honum vaxa, í stað þess að næra plönturnar með 

auðleystum tilbúnum áburði. Byggður er upp varanlegur heilbrigður, lifandi og frjór 

jarðvegur.14 

Þeir bændur sem ætla að rækta lífræn blóm eða tún þurfa að nota lífrænan 

áburð. Þang og þari eru þar á meðal ef hann er af ómenguðum svæðum. Hann þarf að 

vera ferskur eða unnin með þurrkun, frystingu, mölun eða gerjun. Ef hann er unnin 

með úrdrætti með vatni, sýru- eða basalausn er hann háður takmörkunum.15 

Við lífræna ræktun matjurta og gróðurhúsategunda er lögð rík áhersla á 

notkun lífrænna áburðarefna, sem og fyrirbyggjandi aðgerðir gagnvart skordýrum og 

sjúkdómum. Svokallaðar lífrænar varnir eru notaðar, s.s. að nota mismunandi lykt og 

liti geng kálflugu. Ekki er því um að ræða nein tilbúin efni sem svo gjarnan eru notuð 

í hefðbundinni ræktun. Megin áhersla er lögð á útlit varanna og notuð ýmis tilbúin 

efni til að koma í veg fyrir hýðisskemmdir, til að aldin haldi lit og til að auka 

geymsluþol. Í lífrænni ræktun er innhaldið mikilvægara.16 

22..22..22 TTiillbbúúiinnnn áábbuurrððuurr
Tilbúinn áburður er ólífrænn áburður sem inniheldur aðalnæringarefni plantna. 

Áburðurinn inniheldur í langflestum tilfellum öll nauðsynlegustu efni sem plöntur 

þurfa en stundum þó einungis köfnunarefni, kalíum og fosfór. Tilbúinn áburður er 

auðleysanlegur og kemst því fljótt inn í plöntuna og aftur úr henni. Þannig er auðvelt 

að stýra þeim næringarefnum sem plantan fær. Talið er að plantan nái ekki að 
 
14 Bændasamtök Íslands 2005 
15 Vottunarstofan Tún 2001: 74 
16 Lífræn Miðstöð - Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri 2005 
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Innihald í áburðum
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Köfnunarefni (N)

Fosfór (P)

innbyrgða nema helminginn af efnunum sem eru í tilbúna áburðinum vegna þess að 

næringarefnin tapast til neðri laga jarðvegs, áður en plantan nær að nýta þau. Það 

leiðir til þess að bera þarf meira magn á. Við of mikilli gjöf er hætta er á því að gróður 

fái salteitrun og þurrkskemmdir. 17 

Aðfangaeftirlitið setur viðmið um hve mikið magn af ýmsum efnum megi vera 

í ólífrænum áburði s.s. af kadmíum og klór. 

 

22..22..33 MMiissmmuunnuurr áá llííffrræænnuumm oogg ttiillbbúúnnuumm áábbuurrððii
Munur á lífrænum og tilbúnum áburði er mikill. Fyrst skal nefna að uppleysanleiki 

tilbúins áburðar er mun meiri en hjá lífrænum áburði. Aftur á móti er tilbúinn áburður 

með takmarkað magn af næringarefnum og hafa þá aðallega nauðsynleg efni sem 

plöntur þarfnast. Á meðan hefur þörungamjölið mikið magn af vítamínum, 

snefilefnum og 16 tegundir 

amínósýra, sem ekki er í 

tilbúnum áburði. Þessi efni 

auka örveruflóru plantnanna 

sem aftur minnkar líkur á 

plöntusjúkdómum. Bæði 

Græðir 1a og Blákorn eru 

blandaðir tilbúnir áburðir, 

frá Áburðarverksmiðjunni 

hf í Gufunesi, sem eru hentugir fyrir matjurtir. Eins 

og sést á stöplaritinu hér til hliðar er mun meira magn af K, N og P í Blákorni og 

Græðir 1a heldur en í þang- og þaramjöli. Í viðauka 1, samanburður á helstu 

áburðartegundum, má sjá að Blákorn eða Græðir 1a innihalda ekkert af klór og 

natríum, á meðan magn þessara efna er nálægt 10-12% saman í þörungum. Lífrænn 

áburður eykur losun köfnunarefna frá  skordýrum og örverum. 18 & 19 

17 Aðfangaeftirlitið 1995: 2 
18 Áburðarverksmiðjan 2001: 2.2 
19 Þörungaverksmiðjan hf. 2005 

Mynd 5 - Innihald K, N og P í áburðum 
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22..22..44 KKoossttiirr oogg ggaallllaarr þþöörruunnggaa sseemm áábbuurrððuurr

Brúnþörungar innihalda vítamín og snefilefni sem eru eftirsóknarverð þegar kemur að 

áburðargjöf eða fóðurgjöf. Lífræn steinefni, snefilefni og vaxtarhvetjandi 

efnasambönd í þangmjöli bæta vaxtarskilyrði plantna. Þangmjölið á að bæta frjósemi 

jarðvegs, rótarvöxt og aldinmyndun hjá plöntum. Auk þess á mjölið að styrkja 

ónæmiskerfi plantna gegn sjúkdómum og sníkjudýrum. Mjölið eykur bragðgæði og 

geymsluþol garðávaxta auk þess sem það skerpir lit blóma, laufblaða og grasflata.20

Helstu ókostir þörunga sem áburðar, eru óæskileg aukaefni sem geta fylgt með 

þeim úr sjó. Þar er helst horft til mengunar þungmálma s.s. arsen sem er eitt af 

hættulegustu eiturefnum í vatni. Eituráhrif arsens í vatni stjórnast af dreifingu þess 

milli einstakra efnasambanda sem eru miseitruð. Dreifing efnasambandanna stjórnast 

af þáttum eins og sýrustig (pH), oxunarstigi, hitastigi o.s.frv.21 

22..33 ÞÞöörruunnggaavveerrkkssmmiiððjjaann áá RReeyykkhhóólluumm
Þörungaverksmiðjan var stofnuð á Reykhólum árið 1986. Fyrirtækið framleiðir 

lífrænt mjöl úr klóþangi og hrossaþara sem sótt er til vinnslu víðs vegar úr 

Breiðafirði. Undanfari Þörungaverksmiðjunnar hf. var Þörungavinnslan hf. sem hóf 

starfsemi árið 1975. 

Þörungaverksmiðjan framleiðir 

nú um 5.000 tonn á ári af 

þörungamjöli. Mjölið er aðallega flutt 

út sem hráefni til framleiðslu algínats 

(kvoðuefni), til nota í lífrænan áburð 

og fóður, en einnig er það notað í 

heilsupillur. Mjölið fer aðallega til 

Skotlands, Bandaríkjanna, Þýskalands 

og Japans. Þörungaverksmiðjan starfar náið 

með Kelco í Skotlandi sem er jafnframt stærsti kaupandi á afurðum verksmiðjunnar. 

 
20 Þörungaverksmiðjan hf. 2005 
21 Rannsóknamiðstöð Íslands 2005 

Mynd 6 - Þörungaverksmiðjan á Reykhólum 
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Núverandi eigendur Þörungaverksmiðjunnar hf eru bandaríska fyrirtækið 

International Speciality Products (ISP) sem á 67% hlutafjár í verksmiðjunni. Auk ISP 

á Byggðastofnun ríflega 32% hlut í verksmiðjunni og hátt í 70 aðilar eiga um 1%.  

Þörungaverksmiðjan hf. tók formlega á móti vottun um lífræna framleiðslu 

árið 1999. Vottunin er staðfesting þess að fyrirtækið uppfylli ströngustu alþjóðlegar 

kröfur um sjálfbæra nýtingu auðlinda, aðgreiningu hráefna, rekjanleika afurða og 

varnir gegn mengun á öllum stigum framleiðslunnar. Það var Vottunarstofan Tún ehf. 

sem vottar framleiðslu Þörungaverksmiðjunnar hf. Vottunarstofna Tún er jafnframt 

eftirlitsaðili fyrir bandarísku vottunarstofuna Quality Assurance International (QAI) 

sem jafnframt hefur heimilað Þörungaverksmiðjunni að nota vörumerkið sitt.22 

22..44 SSeerroo eehhff..
Sero ehf. var stofnað  1999 og er staðsett á Skagaströnd. Hjá fyrirtækinu starfar að 

jafnaði einn verkamaður, auk Steindórs þróunarstjóra fyrirtækisins. Fyrirtækið 

sérhæfir sig í líftækni verkefnum með ensím tækni. Dæmi um verkefni sem þeir vinna 

að, fyrir utan þörungaáburðinn, má nefna þróun bragðefna og bragðhvata úr 

þangmjöli til manneldis. Bragðefnunum á svo að koma á framfæri sem íslensku 

lífrænt vottuðu bragðefni og bragðhvata til matvælaframleiðslu með það í huga að 

framleiða seljanlega vöru með hagnaði. Þetta verkefni fékk styrk frá AVS 

rannsóknarsjóði.23 

22..55 SSttaaððsseettnniinngg vveerrkkssmmiiððjjuu mmeeðð ttiilllliittii ttiill fflluuttnniinnggaa
Reykhólar standa yst á Reykjanesskaga milli Berufjarðar og 

Þorskafjarðar. Reykhólar eru fornt kirkjusetur og sögufrægt 

höfuðból sem forðum þótti afbragðsgóð bújörð, ein sú besta á 

landinu. Þar voru mikil hlunnindi og jörðinni tilheyrðu um 300 

eyjar á Breiðafirði. Á Reykhólum er nú þorp, sem telur um 120 

íbúa. Á staðnum er meðal annars grunnskóli, heilsugæslustöð, 

verslun, kirkja, flugvöllur og gott tjaldsvæði og sundlaug. Jarðhiti á svæðinu er sá 

mesti á Vestfjörðum og er að finna aragrúa af heitum hverum og laugum þar. 24 

22 Þörungaverksmiðjan hf. 2005 
23 AVS – rannsóknarsjóður í sjávarútvegi 2005 
24 Vestfjarðarvefurinn 2005 

Mynd 7 - Reykhólar 
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Skagaströnd, sem áður hét Höfðakaupstaður, er í Austur – Húnavatnssýslu og 

stendur við austanverðan Húnaflóa. Byggð tók að myndast um verslunina á seinni 

hluta 18.aldar. Um miðja 19.öld fjölgaði húsum nokkuð þegar saltfiskverkun hófst og 

fiskur varð að útflutningsvöru. Íbúar eru nú um 650 talsins25 og eru helstu 

atvinnuvegir sjávariðnaður, þjónusta og annar iðnaður. Á Skagaströnd er öflug 

rækjuvinnsla sem er einn stærsti vinnustaðurinn þar í dag. Á Skagaströnd er einnig að 

finna heilsugæslu, þjónustuíbúðir fyrir aldraða, gistiheimili, tjaldsvæði, sundlaug, 

golfvöll, skíðasvæði og hið landsfræga veitingahús Kántrýbæ. 26 

Frá Skagaströnd eru aðeins 23 km til Blönduós og 267 km til Reykjavíkur eftir 

þjóðveginum og 164 km til Akureyrar. Vegalengdin milli Reykhóla og Skagastrandar 

eru 190 km. Vegalengdin frá Reykhólum til höfuðborgarinnar er um 227 km og til 

Akureyrar eru um 354 km. 27 

22..66 TTÚÚNN VVoottttuunnaarrssttooffaa
Allt eftirlit og vottun lífrænna búskaparhátta hérlendis er á vegum 

Vottunarstofunnar Tún sem hefur fullgilda innlenda og alþjóðlega 

viðurkenningu. Vottunarstofan var stofnuð 1994 til þess að 

móta reglur um lífræna framleiðslu og sjálfbæra nýtingu 

auðlinda. Hún sér einnig um eftirlit og vottun á lífrænni starfsemi  og veitir 

upplýsingar og fræðslu um sjálfbærar og lífrænar aðferðir í framleiðslu matvæla og 

náttúruvöru. 

Tún á aðild að Alþjóðasamtökum lífrænna landbúnaðarhreyfinga (IFOAM) og 

Samstarfsráði Evrópskra vottunarstofa (EOCC) og tekur virkan þátt í samstarfi 

norrænna og baltneskra vottunarstofa á sviði lífrænnar og sjálfbærra framleiðslu. 

Löggildingarstofa faggilti Tún samkvæmt Evrópustaðli EN 45011 fyrir 

vottunarstofur. Reglur Túns eru samræmdar þeim grunnreglum sem IFOAM gefur út. 

Þær hafa að geyma staðla fyrir m.a. jarðyrkju, búfjárrækt, fiskeldi, þaravinnslu, 

matreiðslu o.fl. Tún vottar nú þegar uppskeru og vinnslu sjávargróðurs og æðardún, 

sem hvort tveggja eru verðmætar útflutningsafurðir.28 

25 Hagstofa Íslands 2005 
26 North West 2005 
27 Vegagerðin 2005 
28 Vottunarstofan Tún 2001: 1-4 

Mynd 8 –Vottunarmerki Túns 
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22..66..11 RReegglluurr TTúúnnss vvaarrððaannddii llííffrræænnaa ffrraammlleeiiððsslluu áá þþöörruunngguumm
Lífrænar aðferðir eða afurðir, eru þær sem uppfylla ákvæði laga nr. 162/1994 og 

reglugerðar nr. 219/1995 með breytingum. 

Þeir sem uppskera sjávargróður og vinna úr þeim, sem og verktakar á þeirra 

vegum, þurfa að sækja um vottun Túns, hyggist þeir markaðssetja afurðir sem 

lífrænar. Sérhver vinnsluaðili og undirverktaki verður að halda nákvæmar skýrslur þar 

sem rekja má allar vottaðar afurðir frá uppskeru eða innkaupum þangað til þær eru 

látnar í hendur annarra. 

 Reglur um val á söfnunarsvæðum eru til að ganga úr skugga um að þær 

tegundir sem nýta á, séu þáttur í vistkerfi staðarins og í hæfilegri fjarlægð frá 

hefðbundnum landbúnaði og mengandi starfsemi. Söfnunarsvæði eru valin í samræmi 

við mat á ástandi auðlindar og umhverfis hennar. 

 Markmið reglna um sjálfbæra nýtingu og vöktun er að söfnun eða uppskera 

stuðli að viðhaldi og viðgangi vistkerfisins. Við uppskeru skal hugað að nytjaþoli 

hverrar tegundar og lífkerfis hennar. Notkun viðeigandi og rétt hannaðra 

uppskerutækja heldur skemmdum á jurtum og undirlagi í lágmarki. 

 Aðferðir við flutning lífrænna afurða miða að því að verðveita ferskleika og 

næringargildi þeirra, verja þær gegn mengun og tryggja aðskilnað þeirra frá öðrum 

afurðum.  Aðferðir við þurrkun, meðferð og geymslu sem vernda uppskeru gegn 

mengun og tryggja aðgreiningu hennar frá óvottuðum eða bönnuðum efnum á öllum 

stigum vinnslu og pökkun.29 

22..77 VViinnnnsslluuaaððffeerrððiirr hhjjáá ÞÞöörruunnggaavviinnnnsslluunnnnii
Þörungavinnslan sér um að þurrka, mala og sigta þörungana sem komið er með að 

landi. Helstu vöruheiti á þörungamjöli eru ASCO 10/70, ASCO 70, ASCO 5/40, 

Garðamjöl, LAM 20/50 og LAM 50.  

Garðamjölið og ASCO vörurnar eru unnar úr þangi á meðan LAM vörurnar 

eru unnar úr hrossaþara. Helsti munurinn á ASCO vörunum er kornastærðin, en auk 

þess er örlítill munur er á útliti mjölsins og það sama er að segja um LAM mjölið. 

Þurrefnisinnihaldið er 86-92% af öllum mjölgerðunum.30 

29 Vottunarstofan Tún 2001: 49-62 

30 Þörungaverksmiðjan 2005 
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22..77..11 SSllááttttuurr
Þangið vex á ákveðnu belti í fjörum milli lægstu fjörumarka og hálfflæðismarka. 

Menn sækjast aðallega eftir klóþanginu, því það er sérstaklega mikið af því í 

Breiðafirði. Það er slegið með sérstökum sláttarprömmum, sem Þörungaverksmiðjan 

lánar út til bænda, sem sigla á þeim um fjöruna þegar hásjávað er, því þá rís þangið 

upp. Pramminn slær ekki nærri grjótinu, svo að verulegur hluti þangsplöntunnar 

verður eftir og hún getur haldið áfram að vaxa eftir slátt. Klóþangið er hins vegar 

mjög hægvaxta og er talið að ekki megi slá aftur á sama stað fyrr en eftir fjögur ár í 

hið minnsta.31 

Prammarnir eru allstór flothylki  úr járni sem knúnir eru með spaðahjólum (sjá 

mynd í viðauka 8).  Framan á þeim er sláttubúnaður, sem er hægt að hækka og lækka.  

Þangið kemur síðan með færibandi og safnast saman þar til hæfilegt magn er komið.  

Þá er því hleypt í netpoka sem eru lokaðir. Pokunum er safnað saman í legufæri 

jafnóðum og þeir fyllast.  Þegar nóg er komið í farm, eru þeir sóttir og fluttir til 

verksmiðjunnar. Þangið getur legið í sjónum í allt að 10 daga áður en það er sótt. Með 

þessu móti má taka nokkur þúsund tonn af þangi árlega. 32 

Þarinn er plægður með þarakló sem er um 3,2 metra breið. Skip 

Þörungaverksmiðjunnar, m/b Karlsey, dregur klóna eftir botninum á þriggja til tíu 

metra dýpi og er oftast dregið á tveggja sjómílna ferð í 2 til 5 mínútur í hverju togi. 

Síðan er klóin hífð um borð og sturtað úr. Allt að tvö tonn nást í klónna í einu hali.33 

31 Halldór Sigurðsson, munnlegt 

32 Karl Gunnarsson 1998: 72-73 

33 Karl Gunnarsson 1998: 72-73 
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22..77..22 VVeerrkkssmmiiððjjaann
Þörungavinnslan hefur nýtt sér jarðhita við þurrkun á afurðum sínum þar sem þangið 

er þurrkað við 100°C. Við það varðveitast mikilvæg næringarefni og engin 

brunahætta verður við framleiðslu, en hún getur orðið við notkun olíu eða 

kolaþurrkara. Með því að þurrka þarann með hitameðferð í stað þurrkunar undir beru 

lofti er komið í veg fyrir skemmdir á mikilvægum efnum af völdum baktería og þá er 

framleiðslan ekki eins háð veðurfari. Einnig tekur þurrkunin skemmri tíma í ofni en 

utandyra. Eftir þurrkun er þörungarnir malaðir og sigtaðir í misgróft mjöl. Þurrkun, 

mölun, sigtun og pökkun getur tekið einn til þrjá daga. Að lokum er mjölinu pakkað í 

10, 25, 500 og 1000 kg sekki. 34 

22..88 ÞÞrróóuunn
Í gangi er þróunarverkefnið Þangbót sem felur meðal annars í sér að brjóta niður þang 

með ensímum í áburð. Ensím eru prótínefni með hvataverkun. Þau eru hraðvirkari en 

aðrir hvatar, auk þess sem þau vinna störf sín við líkamshita lífvera og undir 

hóflegum þrýstingi. Ensímin eru mjög sérhæfð og hafa áhrif á mjög þröngan hóp 

áþekkra breytinga. Sama ensímið getur ýmist örvað sundrun eða nýmyndun. 35 

Einn anginn af því verkefni er að kanna rekstrarforsendur fyrir að reisa 

verksmiðju til framleiðslu á vaxtaraukandi næringarefnum fyrir plöntur. Að 

verkefninu koma Þörungaverksmiðjan hf á Reykhólum, Sero ehf á Skagaströnd og 

Háskólinn á Akureyri.  

 
34 Halldór Sigurðsson, munnlegt 

35 Örnólfur Thorlacius 2001: 40 
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Röð Land
1 Írland 9.000 29,0%
2 Noregur 6.600 21,3%
3 Ísland 4.400 14,2%
4 Bretland 3.500 11,3%
5 Kína 3.000 9,7%
6 Kanada 2.500 8,1%
7 Frakkland 1.700 5,5%
8 Bandaríkin 300 1,0%

Samtals 31.000 100%

tonn/ári

Ascophyllum
 framleiðsla

33 MMaarrkkaaððiirr
Með auknum áhuga neytenda á lífrænum búskap hefur eftirspurn eftir lífrænum 

áburði aukist á kostnað þess ólífræna. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á virkni 

þörunga á ræktun ýmiss konar grænmetis og ávaxta. Þær hafa flestar verið á þann veg 

að þörungarnir hafa almennt góð áhrif á plöntur og gróður.36 

Framleiðsla á botnþörungum hefur aukist til muna síðustu áratugi og hafði 

framleiðslan aukist um rúm 119% frá 1984 til 1994. Árið 1994 var framleitt úr 221 

tegundum af þörungum og af þeim voru 145 tegundir notaðar í matvælaframleiðslu. 

Alls var tekið upp 2.005.459 tonn af þörungum (þurrvikt) það ár og kom 90% 

afurðanna frá Kína, Frakklandi, Bretlandi, Kóreu, Japan og Chíle. Helmingur 

uppskerunnar kom úr nokkurskonar þörungaeldi sem er algeng í Asíu.37 Nánast öll 

framleiðsla Asíulanda eru ræktaðar afurðir en ekki villtar 

eins og á Íslandi. Þetta sést á mynd 9, sem sýnir 

framleiðsluna árið 1995 hjá stærstu þjóðunum. 

Ísland er 18. stærsta þjóðin á 

þessum tíma í framleiðslu 

þörunga með hátt í 4.400 tonna 

framleiðslu (þurrvikt). Kína og 

Frakkar eru með lang mesta 

framleiðslu og eru Frakkar bara 

 
36 FAO of the United nations 2005 
37 Zemke-White WL 1999: 369-376 

Röð Land
1 Kína 23.300 2,2% 675.229 61,4% 698.529 32,3%
2 Frakkland 616.762 57,9% 0 0,0% 616.762 28,5%
3 Bretland 205.500 19,3% 0 0,0% 205.500 9,5%
4 Japan 15.714 1,5% 107.360 9,8% 123.074 5,7%
5 Chíle 75.090 7,0% 34.218 3,1% 109.308 5,0%
6 Phillipseyjar 5.000 0,5% 90.912 8,3% 95.912 4,4%
7 N-Kórea 1.390 0,1% 70.045 6,4% 71.435 3,3%
8 S-Kórea 1.310 0,1% 65.740 6,0% 67.050 3,1%
9 Indonesía 0 0,0% 46.894 4,3% 46.894 2,2%

10 Noregur 40.632 3,8% 0 0,0% 40.632 1,9%
18 Ísland 4.400 0,4% 0 0,0% 4.400 0,2%

Samtals 1.065.476 93% 1.100.199 99% 2.165.675 96%

framleiðsla
tonn/ári

Villt
framleiðsla

tonn/ári

Samtals
framleiðsla

tonn/ári

Eldi

Mynd 9 – Framleiðsla 11 
stærstu þjóða á þörungum 
1995 

Mynd 10 – Framleiðsla 
Ascophyllum  1995 
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með villta framleiðslu á meðan Kína er aðallega í eldisframleiðslu. Kína og Frakkland 

eru með rúm 61% af heimsframleiðslu. Öll framleiðsla Íslendinga var úr klóþangi en 

alls var unnið úr tæpum 31.000 tonnum (þurrvikt) úr þeirri tegund, sjá mynd 10. 38 

Árið 2003 var svo 

uppskeran 8 milljónir 

tonna og eins og sést á 

kökuritinu hér til hliðar er 

Kína langstærsti fram-

leiðandinn. Frá Asíu 

kemur rúmlega 80% af 

öllum þörungum sem 

framleitt er úr. Verðmæti 

þörunganna var um 6 

milljarðar bandaríkjadala og voru lang mestu 

verðmætin úr matvörum eða 83%. Úr iðnaði kom 

svo 11% og 6% úr öðru, s.s. áburði.39 

Fjöldinn allur er unnin úr þörungunum en 

ekki liggja upplýsingar fyrir um skiptingu 

markaðar varðandi það magn sem er unnið í 

áburð. Þó er vitað að það sem er selt sem áburður 

er að mest mjöl en ekki þykkni. Verðandi 

verksmiðja getur framleitt tvær mismunandi vörur, þ.e. duft og þykkni. Ljóst er að 

hún verður ekki ein um að framleiða þessar vörur því mörg fyrirtæki framleiða áburð 

úr þörungum. Dæmi má nefna Maxicrop (http://www.maxicrop.com/), og Norsku 

fyrirtækin Algea AS. Frøytang (http://www.froytang.no) og ProBio Arctic Seaweed AS. 

(http://www.nordtang.no/). Maxicrop í Bretlandi er leiðandi framleiðandi á markaðnum í 

dag, að þeirra sögn, og er talið að þeir kaupi nánast alla þanguppskeru sem skorin er í 

Noregi á hverju ári.  

Með framleiðslu á þykkni og dufti með ensímum, er verið að auka virði 

þörunganna. Stefnt er að því að selja afurðir verðandi verksmiðju alfarið erlendis þar 

sem talið er að markaðurinn hérlendis sé það smár. Erfitt gæti þó verið fyrir nýtt 

 
38 Surialink 2005 
39 Pacific Aquaculure Caucus 2005 
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fyrirtæki með fullunnið þykkni sem aðalafurð og nýtt vörumerki að komast inn á til 

dæmis Evrópumarkað eða Bandaríkjamarkað. Það getur tekið langan tíma fyrir nýtt 

vörumerki að festa sig í sessi á meðal sterkra og vel settra fyrirtækja sem eru á 

markaðnum í dag, þó svo að varan verði lífrænt vottuð. 40 Stefnt er að því að fá vottun 

fyrir vörurnar sem lífrænar (organic seaweed products) og þar með að skara fram úr á 

markaðnum þar sem lítið er af þessháttar vörum á markaðnum.  

 

33..11 ÞÞyykkkknnii
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar til að sanna virkni þykknisins. Árið 1991 var 

talið að um 10 þúsund tonn þyrfti af blautum þara til að útbúa 1000 tonn af þara 

þykkni sem þá var 5 milljón dollara virði. Þó er talið að markaðurinn hafi tvöfaldast 

síðasta áratuginn vegna nytsemi varanna og sívaxandi vinsælda lífrænnar ræktunar.41 

Þykknið er talið vera hentugt af því leiti að það er annaðhvort tilbúið til þess 

að vökva á plöntur beint eða það er þynnt út. Talið er að það hafi fljótvirkari virkni en 

mjölið þar sem næringarefnin fara hraðar í jarðveginn í vökvaformi. Kostur þykknis 

til notkunar er sá að auðvelt er að dæla því í gegnum dælukerfi á stórum 

ræktunarsvæðum og það veldur sjaldan stíflunum í dreifikerfum.42 

Þörungaþykkni hefur helst verið beint að bændum/ræktendum í landbúnaði og 

garðyrkju, einnig í smásölu í garðyrkjugeiranum. Aðrir möguleikar eru að nota það á 

golfvelli og jafnvel fótboltavelli þar sem mikið er lagt út úr því að halda völlunum í 

góðu ástandi.  

Fimm helstu kostir þörungaþykknis eru að mati Maxicrop: 

• Efni í þykkninu minnkar skemmdir af völdum þráðormar í jarðvegi. 

• Ákveðin kolhydröt í áburðinum styðja við vöxt jarðvegsbaktería sem koma sér vel 

fyrir plönturnar. 

• Styður við viðhald chlorophylla hjá plöntunum þannig að litur þeirra skerpist. 

• Flýtir fyrir því að plöntur aðlagist framandi veðurfari. 

• Eykur ónæmiskerfi plantna43 

40 Comhairle nan Eilean Siar  2005 
41 FAO 2005 
42 Steindór Haraldsson, munnlegt 
43 Maxicrop 2005 
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33..22 DDuufftt
Duftið hefur sömu eiginleika og þykknið þar sem það er næstum því sama varan og 

þykknið, nema bara þurrkað. Þurrefnisinnihald duftsins er um 90% á móti um 20% í 

þykkninu. Helsti kosturinn við duftið geymsluþolið. Það hefur ótakmarkað 

geymsluþol á meðan geymsluþol þykknis er óþekkt. Annar kostur er sá að það er 

fyrirferða minna í geymslu og flutningum. Sama magn af dufti er um fimm sinnum 

fyrirferðarminna en þykknið. Ástæðan fyrir því er sú að það er lítið sem ekkert vatn í 

duftinu en í þykkninu er 80% vatn. Gallinn er sá að það þarf að blanda það út í vatn 

fyrir notkun og getur það tekið smá tíma að leysast upp og jafnvel leysist ekki allt 

upp. Það er svipað og að leysa upp Nesquik upp í mjólk.  

 

Mynd 11 – Bóndi að dreifa lífrænum áburði á tún 
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44 NNýýjjaa vveerrkkssmmiiððjjaann
Allir þeir sem ætla að flytja inn eða framleiða áburð eða jarðvegsbætandi efni þurfa 

að tilkinna það til Aðfangaeftirlitsins. Auk þess þurfa vörurnar að vera skráðar áður 

en kynning, dreifing og sala hefst. 

Nýja verksmiðjan á að afkasta þegar mest verður rúmlega 500 tonnum af 

þykkni. Þykknið er rúmlega 19% þurrefni svo að við þurrkun færst rúmlega 100 tonn 

af dufti sem er 90 % þurrefni. Stefnt er að því að verksmiðjan framleiði 50 tonn af 

þykkni fyrsta árið til að koma sér hægt á markað og kanna hann. 100 tonn verða svo 

framleidd annað árið. Vonir standa svo til að á þriðja árinu verður svo framleiðsalan 

kominn á fullt.  

Hugmyndir eru uppi um að staðsetja verksmiðjuna fyrst á Skagaströnd á meðan 

framleiðslan er á tilraunarstigi en svo þegar hún kemst á full verður hún flutt á 

Reykhóla. Ljóst er að ef verksmiðjan verður flutt á Reykhóla þá þarf að byggja 

húsnæði undir hana. Aftur á móti er hægt að leigja sæmilegt húsnæði á Skagaströnd 

undir verksmiðjuna í byrjun. 

 Talið er að tveir menn eiga að geta afkastað 500 tonnum auk þess sem hálf 

staða myndast við ræstingastörf í húsnæðinu. Gert er ráð fyrir 230 vinnudögum á ári 

og nást tvö rennsli á sólarhring. Í hverju rennsli fást rúmlega 1,1 tonn af þykkni. 

 Verksmiðjan mun hafa söluaðila í Bandaríkjunum ef viðunandi gæði nást á 

vörunni. Hann mun sjá um sölu og dreifingu til aðila. Söluaðilinn er Thorvin Inc. 

(http://www.thorvin.com) og er framkvæmdarstjóri þess Bill Wolf. 

 

44..11 FFllææððiirriitt vveerrkkssmmiiððjjuu
Framleiðsluaðferðin sem er notuð við gerð þykknisins eru í grófum dráttum sú að 

þörungamjöl, vatn og ensímum er blandað saman í tank. Í dag er verið að miða við að 

mjöl vatn

eða ensím upplausn skilja eiming

þörungar hökkun
geymsla pökkun þykkni

geymsla pökkun duft þurrkun

Mynd 12 – Flæðirit verksmiðju 
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nota mjöl í framleiðsluna en í framtíðinni getur verið gáfulegra að nota hakkaða 

þörunga til að lækka hráefniskostnað með því að sleppa við þurrkun. Kanna verður þá 

hvort það sé hægt með tilliti til lokaafurðar, hvort gæðin verða þau sömu og yfir 

höfuð hvort það sé hægt.  

Mjölið leysist upp og fer það ferli fram við ákveðið hitastig og tekur rúmar 10 

klst. Mjölið fer að soga upp í sig vatn og ensímið er sett í til að ná helstu 

næringarefnum út sem gróðurinn nýtir. Lausninni er síðan dælt í annan tank svo að 

næsta rennsli getur hafist. Lausnin er svo sigtuð í skilju þannig að mikið af mjöli 

skilst frá. Þykknið fer svo áfram í hitatank þar sem ensímin eru gerð óvirk. Efninu er 

dælt þaðan yfir í safntank og þaðan er þykkninu dælt í gegnum kæli og í annan 

safntank. Þá er komið að eimingunni þar sem óæskileg efni og vatn er eimað úr 

þykkninu og það sem eftir verður af þykkninu er dælt í safntank. Þykkninu er síðan 

pakkað í 20 lítra fötur og geymt í kæli þar til hún er send til dreifingaraðila. 

Framleiðsluferli duftsins er í stórum dráttum það, að þykknið er tekið eftir 

eimun og dælt í safntank. Þaðan fer þykknið í þurrkara. Duftið sem kemur úr honum 

er síðan sett í safntank fyrir pökkun. Efnið síðan pakkað í sekki og sett í geymslu á 

þurran og kaldan stað.44 

44..22 HHrrááeeffnnii && fflluuttnniinngguurr
Mjölið sem notað verður kemur frá Þörungaverksmiðjunni á Reykhólum og því þarf 

að flytja það til Skagastrandar ef verksmiðjan verður staðsett þar. Samkvæmt 

upplýsingum frá Landflutningum - Samskip er flutningur innanlands fyrir þörunga-

mjölið um 180 kr/km. Það verð er miðað við að það sé flutt fullfermi (bíll og vagn) 

eða hátt í 28 tonn í ferð. Auk þess þarf að greiða fyrir tóman bíl til Reykhóla. 45 

Miðað við það verð kostar það á ársgrundvelli um 820.800 krónur að flytja rúmlega 

340 tonn af mjöli til Skagastrandar frá Reykhólum.  

 Ensímin eru keypt frá framleiðanda í Danmörku. Því þarf að flytja þau til 

landsins með tilheyrandi kostnaði. Miðað við 500 tonna framleiðslu þarf rúmlega 7 

tonn af ensímum. Með tollum, sköttum og öllum tilheyrandi kostnaði má gera ráð 

fyrir að kostnaður við hvert kílógramm af ensímum heim að verksmiðju kosti rúmlega 

160 kr/kg . 

 
44 Steindór Haraldsson, munnlegt 
45 Hólmar Svansson 2005, tölvupóstur 
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Mynd 13 – Upplausnartankur 

Mynd 14 – Skilja 

44..33 VVééllaarr && ttæækkii
Þegar verið er að vinna lífrænar afurðir eiga vélar og tækjabúnaður eingöngu að vera 

ætlaðar til þess. Mælt er með því að nota vélar og tæki úr ryðfríu stáli, næloni eða 

gleri. Bannað er að nota geymslutanka eða gáma úr alúmíníum eða stáli skv. reglum 

Túns ehf um lífræna framleiðslu.46 

44..33..11 UUppppllaauussnnaarrttaannkkuurr
Í upplausnartank fer fram blöndunin á þykkninu við 

ákveðið hitastig. Þörungamjölið, vatn og ensím eru sett 

í tankinn. Mjölið fer að draga í sig vatn og eykur 

rúmmál sitt fjórfalt, skv. tilraun höfundar (sjá viðauka 

7). Reyndar eykst heildar rúmmál í tanknum ekki, því 

að ensímin og vatn fer inn í mjölið og þenur það út. 

Ensímin leysa svo öll þau næringarefni og vítamín úr 

mjölinu sem æskileg eru. Það ferli tekur rúma 10 

klukkutíma og er best að hafa hreyfingu á tanknum svo 

mjölið setjist ekki á botninn. 

 Við fulla afkastagetu, þ.e. 500 tonna framleiðslu 

á ári, þarf rúmlega 10.000 lítra tank ef miðað er við 460 

rennsli á ári. Þá fer í upplausn í hvert skipti um 8.000 

lítrar.  

44..33..22 SSkkiilljjaa
Skiljan skilur af fast efni úr vatni.  Í 

þessu ferli er mjölið sigtað úr þykkninu 

og þar sem mikið vatn er í mjölinu er 

það þrefallt þyngra en þegar það fór í 

upplausnartankinn. Mjölið sem er skilið 

frá, oft kallað hrat, hefur 22% 

þurrefnisinnihald. Á ársgrundvelli er 

 
46 Vottunarstofan Tún 2001: 57 
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Mynd 15 – Valsaþurrkari 

skilið úr þykkninu rúmlega 1.000 tonn, sem er mikið magn. Í hverju rennsli er skilið 

úr rúmlega 2 tonn. 

 Í hverju rennsli þarf að skilja rúmlega 8.000 lítra og fer því vinnslu tíminn 

eftir því hve skiljan er öflug. Hægt er að áætla að það taki rúma þrjá til fjóra tíma að 

skilja þetta magn frá. 

44..33..33 HHiittaattaannkkuurr && kkæælliieelliimmeenntt
Þykknið er hitað allt upp í 90 til 100 °C til þess að drepa ensímin, en þolmörk þeirra 

er um 87°C. Við hitunina gufar einnig mikið magn af vatni upp úr þykkninu og gerir 

það þykkra. Ætla má að rúmlega 250 lítrar af vatni gufa upp í hverju rennsli.  

 Í hitatankinn er sett rúmlega 5.600 lítrar af þykkni. Því þarf hann að vera 

6.000 til 7.000 lítra. Hitunin tekur rúma klukkustund í heild. Þykkninu er dælt í 

safntank og úr honum í gegnum kælieliment og svo aftur í annan safntank. Kælingin 

tekur rúma klukkustund. 

44..33..44 EEiimmaarrii
Til eimingar koma rúmlega 5.300 lítrar í hverju rennsli. Því fer heildar 

eimingartíminn eftir afkastagetu eimarans. Hægt er að áætla að eimarinn gæti eimað 

1000 L/klst. sem þýðir að eimingin tekur rúma 5 klst. 

 

44..33..55 VVaallssaaþþuurrrrkkaarrii
Valsaþurrkari er þannig uppbyggður að efninu sem á að þurrka er dreift á valsa sem 

eru hitaðir upp í 120 – 170°C með gufu sem er dælt undir 

þrýstingi í þá. Þeir eru holir að innan og streymir gufa í 

holrúminu sem hitar valsana sem hægt er að stýra.  Við 

þurrkun eru valsarnir látnir snúast á ákveðnum hraða 

meðan vökva er dreift á þá. Á meðan þeir snúast gufar 

vatnið upp og þurrkuð afurðin er svo skafin af völsunum 

áður en valsinn hefur náð að snúast heilan hring. Talið er 

að valsaþurrkarar hafa góðan þurrkhraða og 

orkunýtingu.47 

47 Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins 2005 
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44..33..66 PPöökkkkuunn
Þykkninu verður pakkað í 20 lítra fötur. Í þessar fötur verður dælt í og þarf að hafa 

eftirlit með því hve mikið magn fer í þær. Merkja þarf föturnar með innihaldslýsingu 

og þess háttar upplýsingum fyrir viðskiptavini. Varan er svo geymd á köldum stað þar 

til hún er send út. 

 Ef þykknið verður þurrkað þarf að pakka duftinu í sekki sem þarf svo að 

geyma á köldum og þurrum stað þar til það fer til kaupenda. 

 Aðfangaeftirlitið setur reglur varðandi merkingar á áburði. Allar vörur eiga að 

vera með vörulýsingu á umbúðum eða fylgimiða. Með vörunni eiga að vera 

upplýsingar um geymsluhita og hvernig hindra megi hugsanlegt tjón við geymslu. Í 

vörulýsingu með þykkninu má gefa upp magn næringarefna í þunga á hverja 

rúmeiningu ( kg/L eða g/L ) til viðbótar við innihald tilgreint sem þungaprósentu. Í 

vörulýsingu skal tilgreina þunga fljótandi áburðar. Auk þess þarf að taka fram 

næringarefnin í fyrirfram ákveðinni röð.48

44..44 HHúússnnææððii
Verksmiðjan ætti ekki að þurfa stærra húsnæði en 450m2. Vinnslan ætti að komast 

auðveldlega fyrir á 200 m2. Aðstaða fyrir starfsfólk, þ.e. kaffistofa, salernisaðstaða og 

búningaaðstaða, ætti að komast fyrir á um 70 m2. Skrifstofuaðstaða gæti verið á 

annarri hæð fyrir ofan.  Lageraðstaða gæti verið töluverð bæði fyrir hráefni, þ.e. fyrir 

þörungamjöl og ensím, og einnig fyrir fullunna vöru.  

 

48 Aðfangaeftirlit 2005 
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55 FFjjáárrhhaaggssááæættllaanniirr
Fjárhagsáætlanir eru nauðsynlegur hluti af stefnumarkandi áætlunum. Fjárhagáætlun 

gefur fjármálalegar upplýsingar um áhrif þeirra áætlana, sem ráðist skal í. Oftast eru 

fjárhagsáætlanir til lengi tíma ekki eins nákvæmar og árleg rekstraráætlun. Í þeim er  

leitast við að sjá fyrir þróun og almennt hvert stefnir, en síður verið að eltast við 

flókna spádóma um þróun verðbólgu og verðlagningar. Þegar fjárhagsáætlun liggur 

fyrir er þeirri spurningu loks svarað, hvort áætlunin sé skynsamleg, hagkvæm og 

framkvæmanleg. 49 

Sérhver framleiðsluvara sem gefur af sér tekjur, kallar jafnframt á breytilegan 

kostnað. Þegar breytilegi kostnaður er dreginn frá tekjunum fæst út það framlag 

vörunnar til þess að þekja fastan kostnað og mynda hagnað. Þetta framlag hefur verið 

nefnt framlegð. Það þarf ákveðið lágmarkssölumagn til þess að heildarframlag 

framleiðsluvaranna nái þeirri upphæð að geta þakið allan fastakostnað. Síðan þarf 

ennþá meiri sölu eða framleiðslu til þess að heildarframlag framleiðslu- eða 

söluvaranna skili einhverjum hagnaði. 
 Sala 

- Breytilegur kostnaður (kostnaður sem breytist í hlutfalli við framleiðslumagn) 

= Framlegð 

- Fastur kostnaður (kostnaður sem breytist ekki þó breytingar verða á framleiðslu- 

= Hagnaður / tap      magni eða sölu) 

Kennitölur framlegðarútreikninga eru fjórar. Þær eru hlutfallstölur sem 

notaðar eru sem mælikvarði á árangur starfseminnar. Þessar tölur hafa fyrst og fremst 

gildi og þýðingu sem samanburðartölur á milli tímabila, áætlana eða fyrirtækja í sömu 

atvinnugrein. Kennitölurnar eru afkastastig, framlegðarstig, núllpunktur og 

öryggismörk. 

 Afkastastig sýnir hversu mikil framlegð fæst fyrir hverja vinnustund, hvern 

vélatíma, hvert kg hráefnis o.s.frv. Tekið er tillit til takmarkandi þátta. Framlegðarstig 

sýnir hve stór framlegðin er í hlutfalli við framleiðsluverðmætið. Framlegðarstigið 

sýnir því sambandið milli söluverðmætis og breytilega kostnaðarins. Núllpunkturinn 

er sú upphæð framleiðsluverðmætis þar sem framlegðin er jafnhá föstum kostnaði, 

 
49 Þorkell Sigurlaugsson 1998: 123 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

24 Jóhann Rúnar Sigurðsson 

þ.e. þar sem hagnaður er núll. Öryggismörk er svo bilið milli söluverðs og núllpunktar 

og gefur því til kynna um hve mörg prósent salan má falla niður áður en tap verður. 50 

55..11 FFoorrsseenndduurr
Helstu forsendur sem liggja fyrir um fjárhagsáætlunar verksmiðjunnar eru byggðar á 

veikum grunni þar sem aðeins hafa farið fram tilraunaframleiðsla á þykkninu. Flest 

allar forsendurnar koma frá Sero og Þörungaverksmiðjunni um verð á ákveðnum 

þáttum. Enn er mörgu ósvarað um hvort að ensímin sem notuð eru, skila áætluðum 

árangri og nægilegt hráefni fáist í náinni framtíð. Vonast er til þess að markaðurinn 

taki við því magni sem framleitt er og borgi fyrir það uppgefið verð. Miðað er við að 

framleiða 500 tonn eftir 3 ár af þykkni og afurðarverðið á því verði 4$ /kg. Það verð 

er fengið frá söluaðilanum Thorvin í Bandaríkjunum. Þörungamjölið sem þarf til við 

framleiðsluna er um 10% af heildarframleiðslu Þörungaverksmiðjunnar og eru þeir 

reiðubúnir til að leggja það til fyrir verksmiðjunna. 

Gert er ráð fyrir að við framleiðsluna þurfi tvo menn. Auk þess er gert ráð 

fyrir því að hráefniskostnaður haldist stöðugur, sem og gengi krónunnar, því að allt 

framleiðslumagn verður flutt út. Framleiðslumagnið í byrjun verður 50 tonn, næsta ár 

100 tonn og svo 2008 nær það 500 tonnum og helst nokkuð stöðugt næstu ár þar á 

eftir. Úr þykkninu er síðan hægt að framleiða duft með því að þurrka þykknið. og að 

verð þykknisins verði 132 kr/kg CIF. Flutningur, tryggingar og allt tilheyrandi eru um 

20 kr/kg svo að EXW verð er um 112 kr/kg. 

Breytilegur kostnaður á þykknið nemur 77,1 kr/kg og skiptist eftirfarandi: 

Hráefni 44,6 kr/kg, umbúðir 12,2 kr/kg, orkukostnaður 6,6 kr/kg og laun og 

launatengd gjöld starfsmanna 13,7 kr/kg. Fastur kostnaður er 9.634.000 kr.  

Söluverð á duftinu er 344 kr/kg CIF. Flutningurinn á því út er sá sami og á þykkninu 

svo EXW verð er 324 kr/kg. Breytilegur kostnaður er sá sami og á þykkninu nema að 

orkukostnaðurinn fer úr 6,6 kr/kg upp í 26,6 kr/kg vegna þurrkunar.  

 

55..22 TTeekkjjuu-- && kkoossttnnaaððaarrááæættlluunn
Tekjuáætlun byggist á þeim forsendum sem gefnar eru um sölu á einstökum vörum á 

hinum margvíslegum mörkuðum. Í þessum áætlunum þurfa markmið fyrirtækisins að 

koma fram.  

 
50 Þór Guðmundsson 1993: 30-31  



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

25 Jóhann Rúnar Sigurðsson 

Sundurliðun á breytilegum
 kostnaði

Launakostnaður 
starfsm.

14%

Flutningur á þykkni 
út

21%

Flutningur á dufti út
0%

Umbúðir
12,6%

Hráefniskostnaður
45,9%

Orkukostnaður
6,80%

Mynd 16 – Breytilegur kostnaður 

Mynd 17 – Sundurliðun á 
breytilegum kostnaði  

 Kostnaðaráætlunin byggist á forsendum um sölu- og framleiðslukostnað. 

Útkoman gefur framlegðina sem stefnt er að. Áætlunin er í sjálfu sér markmiðsáætlun 

og byggist þar að leiðandi af mikilli óvissu. Þess vegna er oftast gerðar þrjár áætlanir, 

bjartsýnisáætlun, svartsýnisáætlun og meðaltalsáætlun.51 

Meðaltalsáætlun miðsast við að framleitt verði 50 tonn 2006, 100 tonn 2007 

og 500 tonn 2008 af þykkni. Breytilegur kostnaður fer úr rúmlega 5 milljónum árið 

2006 í 48,5 milljónir 2008. Fastur kostnaður verður rúmlega 9,6 milljónir árlega. 

 

Launakostnaður starfsmanna verður sá sami hvort sem framleitt er 50 tonn á ári eða 

500 tonn. Jafn margir vinnsludagar verða, óháð framleiðslumagni í byrjun. Reiknað er 

með því að greiða starfsmönnunum laun fyrir uppsetningu og prufukeyrslur. Einnig 

mun fara fram mikið rannsóknarstarf.  

 
51 Þorkell Sigurlaugsson 1990:125 

2006 2007 2008
Hráefniskostnaður................. 2.230.000 4.460.000 22.300.000
Umbúðir.................................. 611.458 1.222.917 6.114.583
Orkukostnaður...................... 330.000 660.000 3.300.000
Launakostnaður starfsm....... 685.000 1.370.000 6.838.800
Flutningur á þykkni út.......... 1.000.000 2.000.000 10.000.000
Flutningur á dufti út.............. 0 0 0

4.856.458 9.712.917 48.553.383

Breytilegur kostnaður
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Sundurliðun á hráefniskostnaði
Flutningur á 

ensímum
4,6%

vatn
0,19%

Flutningur á mjöli
3,7%

mjöl
49,8%

ensím
41,7%

Mynd 18 – Sundurliðun á 
hráefniskostnaði 

Breytilegur kostnaður (BK) skiptist í, hráefniskostnað, umbúðir utanum 

þykknið, orkukostnað við framleiðslu á þykkninu, launakostnað starfsmanna og 

flutningskostnað á markað. Á sundurliðuninni á kostnaðinum, miðað við 500 tonna 

framleiðslu, má sjá að hráefniskostnaður er 46% af heildar BK. Næst stærst er 

flutningur á markað 21%, launakostnaður 14%, 

orkukostnaður 7% og umbúðirnar nærri 13%. 

 Hráefniskostnaður skiptist þannig að 

 nærri 54 % af honum er þörungamjöl og 

 flutningur á því frá Reykhólum til 

 Skagastrandar. 46% er svo ensím  

og flutningur á þeim til landsins. 

Að lokum er vatn um 0,2 % af hráefniskostnaði. 

 

Þykkninu verður pakkað í 20 lítra fötur og kostar hver fata um 200 krónur. 

Fötunum verður svo staflað á bretti og komast 36 fötur á bretti. Hvert bretti er á um 

1.000 krónur. Svo verður plast sett utanum og endist hver rúlla á 2 bretti og kostar 

rúllan um 1.200 krónur. Duftinu verður pakkað í tveggja kílóa sekki. Áætlað verð á 

þeim er 30 krónur stykkið. Miðað við þessar forsendur og að það borgi sig aðeins að 

framleiða þykkni, þá fer umbúðakostnaðurinn úr 600 þúsundum í fyrstu í 6 milljónir 

þegar framleitt verður 500 tonn. 

Orkukostnaður er reiknaður sem 5 % af söluverðmætum til að byrja með því 

erfitt er að ákvarða hann. En eftir einhverja keyrslu er hægt að áætla hann betur. 

Fyrsta árið verður hann um 330.000 kr. en árið 2008 verður hann rúmlega 3.300.000 

kr. 

Tveir starfsmenn verða á launum og fá rúmlega 180.000 krónur á mánuði. 

Ræstingarmaðurinn fær 50.000 krónur á mánuði fyrir sína vinnu. Ofan á þessi laun 

þarf fyrirtækið að greiða launatengdugjöldin. Samkvæmt kjararannsóknarnefnd þarf 

fyrirtækið að greiða meðal annars orlof, lífeyrissjóð og tryggingargjöld ýmiss konar. 

Fyrirtækið þarf því að greiða 38,2 % ofan á mánaðarlaunin. Út frá þessum forsendum 

fer launagreiðslan úr 685 þúsundum í byrjun í rúmar 6,8 milljónir þegar allt verður 

komið á fullt. 
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Mynd 19 – Fastur kostnaður 

Fastur kostnaður er eins og sést á mynd 19. Talið er að best sé að lágmarka 

hann í upphafi vegna áhættu sem fylgir því að koma nýir inn á markað. 

 

Reiknað er með því að húsaleigan verði 200.000 kr á mánuði. Um leið og 

verksmiðjuhúsnæðið verður byggt þá verður leigunni sagt upp og starfsemin flutt 

vestur á Reykhóla. Þá er reiknað með því að afborganir af húsinu koma í staðinn og 

verða jafn háar og leigan var. 

 Viðhald véla og húsnæðis verður um 100.000 kr á mánuði, rafmagn 20.000 kr, 

hitaveita 30.000 og sími og internet verður um 6.000 kr á mánuði. 

 Leyfisgjald til Túns er um 150.000 kr á ári fyrir þennan stærðarflokk af 

verksmiðju, en verður eitthvað breytilegur eftir árum. Leyfisgjald til Aðfangaeftirlits 

er um 0,1% af söluverðmætum og er greitt tvisvar sinnum á ári. Gert er ráð fyrir því 

að það verði fast 132.000 krónur á ári. 

 Í tryggingar er áætlað 70.000 kr á mánuði. Skrifstofukostnaður er áætlaður 

240.000 kr á ári, auglýsinga- og kynningarkostnaður 2 milljónir á ári og annar 

kostnaður er áætlaður 2 milljónir á ári. 

 

Auglýsingar............................ 2.000.000 kr
Hitaveita................................. 360.000 kr
Húsaleiga................................ 2.400.000 kr
Laun yfirmanna auk ltgj....... 0 kr
Leyfisgjald Aðfangaeftirlit... 132.000 kr
Leyfisgjald Tún...................... 150.000 kr
Rafmagn................................. 240.000 kr
Sími & internet...................... 72.000 kr
Skrifstofukostnaður.............. 240.000 kr
Tryggingar............................. 840.000 kr
Viðhald véla & húsnæðis...... 1.200.000 kr
Ýmislegt annað...................... 2.000.000 kr

9.634.000 kr

Fastur kostnaður
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Mynd 20 – Framlegð 

Mynd 21 – Núllpunkts greining 

Miðað við ofangreindar forsendur er hægt að finna framlegðina og helstu kennitölur 

sem tengjast henni. 

Árið 2008 er framlegðarstigið 26,4% sem segir okkur framlegðin er 26,4% af 

söluverðmæti. Öryggismörkin eru 45% sem þýðir að salan megi falla niður um 45% 

áður en tap verður á rekstrinum. Afkastarstigið sýnir okkur að það fæst 3.199 kr/klst í 

framlegð miðað við að það taki rúma 0,7 mín að framleiða eitt kílógramm þykkni.  

 

Núllpunkturinn sýnir okkur að salan má dragast saman um rúma 36,5 milljónir 

áður en tap verður á rekstrinum. Það samsvarar nærri 276 tonnum í magni miðað við 

uppgefið verð. 

 

2006 2007 2008
Sala................................. 6.600.000 13.200.000 66.000.000
Flutningur á afurð út.... 1.000.000 2.000.000 10.000.000
Hráefniskaup................. 2.230.000 4.460.000 22.300.000
Vinnslulaun.................... 6.838.800 6.838.800 6.838.800
Umbúðir......................... 611.458 1.222.917 6.114.583
Orkukostnaður.............. 330.000 660.000 3.300.000
Framlegð........................ -4.410.258 -1.981.717 17.446.617

Fastur kostnaður........... 9.634.000 9.634.000 9.634.000
Hagnaður / (tap) fyrir skatt -14.044.258 -11.615.717 7.812.617

Framlegðarstig %.......... -66,82 -15,01 26,43
Núllpunktur (kr)........... -14.417.387 -64.171.030 36.445.118

 => samdr. um (kg) -109.223 -486.144 276.099
Öryggismörk %............. 318,45 586,14 44,78
Afkastastig (kr/klst)...... -8085,5 -1816,6 3198,5

Framlegð
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Mynd 22 – Innkaupakostnaður 
F ram leiðsla  á  þykkni:

Upplausnartankur 10.000 L...... 55.000 D kk*
Safntankur 7.000 L.................... 60.000 D kk*
Safntankur 7.000 L.................... 75.000 D kk*
Safntankur 7.000 L.................... 75.000 D kk*
Safntankur 1.500 L.................... 50.000 D kk*
Skilja........................................... 2.000.000 kr
Eimari........................................ 2.000.000 kr
Vatnsdælur................................. 800.000 k r
Slöngur....................................... 300.000 k r
Samtals....................................... 10.455.000 kr

F ram leiðsla  á  dufti:
Safntankur 500 L....................... 40.000 D kk*
Valsaþurrkari............................. 3.000.000 kr
Safntankur 100 L....................... 30.000 D kk*
Vatnsdæla................................... 100.000 k r
Samtals....................................... 4.100.000 kr

Innkaupakostnaður

55..33 FFjjáárrffeessttiinnggaarrááæættlluunn
Gera þarf áætlun um það hvað fjárfestingar eru nauðsynlegar til að ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að. Ekki er aðeins tekið tillit til efnislegra eigna s.s. véla og 

húsnæðis, heldur þarf að taka tillit til óefnislegra þátta s.s. markaðssetningar og 

hugvit. Oft sýna langtímaáætlanir glæsilegar niðurstöður en oftast hefur þá gleymst að 

taka tillit til nauðsynlegra fjárfestinga, afskrifta og fjármagnskostnaðar. Einnig er oft 

gert fyrir því að verð á afurðum fari ekki lækkandi í framtíðinni. Þá er oftast horft til 

eigin reksturs, en ekki til annarra keppinauta og hvað þeir eru að gera. 52 

Stofnkostnaður eru þau gjöld sem stofnað er til áður en starfsemin hefst. Auk 

þeirra eigna sem keyptar eru fyrir reksturinn eru einnig eignir sem eru til staðar í 

upphafi líka stofnkostnaður. Eignirnar eru svo afskrifaðar í takt við endingartíma 

þeirra. 

 

Aðeins fékkst tilboð frá einum aðila í búnað sem þarf. Það var frá Handing ApS 

í Danmörku, en þeir selja notaða hluti. Tilboð fékkst í flest alla tanka sem þarf, allt frá 

500 lítrum upp í 10.000 lítra. Verðbilið var 30 til 75 þúsund danskar krónur (EXW). 

Þá á eftir að flytja þá að höfn í Danmörku og með skipi til Íslands, borga tolla, skatt, 

flytja til Skagastrandar og setja þá upp. Gert er ráð fyrir því að það leggist um 70% 

við kaupverðið á tönkunum af þeim ástæðum. Verðið á skiljunni, eimaranum, 

valsaþurrkara og dælum er áætlað vegna þess að engin tilboð bárust í þau. 

 
52 Þorkell Sigurlaugsson 1990: 126 
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Mynd 23 – Núvirðing sjóðstreymis 

55..44 NNúúvviirrððiinngg ffjjáárrffeessttiinnggaarr
Núvirðing sjóðstreymis (NPV) er notað til að sýna hvernig reksturinn skapar eða 

tekur til sín peninga. Sjóðstreymi má reikna sem veltufé frá rekstri og handbært fé frá 

rekstri. Einnig er hægt að sjá hvert reksturinn hefur burði til að standa undir sjálfum 

sér og fjárfestingum. Til að koma þessu til skila er sjóðsstreymið núvirt með 

ávöxtunarkröfu. 

 Í verksmiðjunni verður framleitt 50 tonn fyrsta árið, svo 100 tonn næsta ár og 

500 tonn til framtíðar. Gert er ráð fyrir 12% ávöxtunarkröfu. Talið er að eigi að 

samþykkja að fara í framkvæmdir ef NPV er stærra en núll. Einnig er talið gott að 

fara í framkvæmdir ef innri vextir (IRR) og (MIRR) er stærra en ávöxtunarkrafan. 

 Fjárfest er fyrst í tækjabúnaði fyrir rúmar 10,5 milljónir. Fyrst í stað fer 

framleiðslan fram á Skagaströnd í leiguhúsnæði. Gert er ráð fyrir því að árið 2008 

verður farið í framkvæmdir í byggingu á verksmiðju fyrir 20 milljónir á Reykhólum 

og flytja starfsemina þangað. Sá ávinningur er sá að flutningskostnaður sparast að 

andvirði einni milljón á ári. Núvirðing sjóðstreymis er eftirfarandi: 

 
Hér fáum við að NPV er stærra en núll og IRR og MIRR er stærra en 

ávöxtunarkrafan sem var 12%. Endurgreiðslutími eignanna er rúmlega 9,6 ár, eða það 

tekur 9,6 ár að ná fjárfestingargjöldum til baka. 

 

50,100,500 tonna framleiðsla, Hús á 3.ári
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stækkun/útvíkkun 0 1 2 3 4 5 6
Bygging -20.000.000
Vélar og tæki -10.455.000
Aukning veltufjármuna 0
Sölutekjur 6.600.000 13.200.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000
Breytilegur kostnaður 4.856.458 9.712.917 47.553.383 47.553.383 47.553.383 47.553.383
Fastur kostnaður 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000
Fyrning bygginga (4%) 800.000 768.000 737.280 707.789
Fyrning véla og tækja (15%) 1.568.250 1.333.013 1.133.061 963.102 818.636 695.841
Hagnaður fyrir skatta -9.458.708 -7.479.930 6.879.556 7.081.515 7.256.701 7.408.987
Skattar (40%) 0 0 2.751.823 2.832.606 2.902.680 2.963.595
Hagnaður eftir skatta -9.458.708 -7.479.930 4.127.734 4.248.909 4.354.020 4.445.392
Fyrningar 1.568.250 1.333.013 1.933.061 1.731.102 1.555.916 1.403.630
fjárstreimi frá rekstri -7.890.458 -6.146.917 6.060.794 5.980.011 5.909.937 5.849.022
Söluverð bygginga
Söluverð véla
Losun veltufjármuna
Skattur af söluhagnaði

-10.455.000 -7.890.458 -6.146.917 -13.939.206 5.980.011 5.909.937 5.849.022
NPV = 146.351
IRR = 12,05% Á að fara í framkvæmdir ? Já, NPV er jákvætt

MIRR = 12,02%
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Mynd 24 – Núvirðing sjóðstreymis 

Mynd 25 – Núvirðing sjóðstreymis 

Skoðum hvort verði ekki betra að framleiða 200 tonn á öðru ári í stað 100. 

 

Hér fæst hærra NPV, IRR og MIRR svo að þessi möguleiki er mun betri en sá 

fyrri. Endurgreiðslutíminn styttist niður í 9 ár. 

Skoðum svo hvað gerist ef við framleiðum 100 tonn 2006, 300 tonn 2007 og 

svo 500 tonn þar sem eftir er. 

 Hér fæst enn hærra NPV, IRR og MIRR svo að þessi möguleiki er mun betri 

en þeir fyrri. Endurgreiðslutíminn styttist niður í 8,1 ár. 

 

50,200,500 tonna framleiðsla, Hús á 3.ári
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stækkun/útvíkkun 0 1 2 3 4 5 6
Bygging -20.000.000
Vélar og tæki -10.455.000
Aukning veltufjármuna 0
Sölutekjur 6.600.000 26.400.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000
Breytilegur kostnaður 4.856.458 19.425.833 47.553.383 47.553.383 47.553.383 47.553.383
Fastur kostnaður 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000
Fyrning bygginga (4%) 0 0 800.000 768.000 737.280 707.789
Fyrning véla og tækja (15%) 1.568.250 1.333.013 1.133.061 963.102 818.636 695.841
Hagnaður fyrir skatta -9.458.708 -3.992.846 6.879.556 7.081.515 7.256.701 7.408.987
Skattar (40%) 0 0 2.751.823 2.832.606 2.902.680 2.963.595
Hagnaður eftir skatta -9.458.708 -3.992.846 4.127.734 4.248.909 4.354.020 4.445.392
Fyrningar 1.568.250 1.333.013 1.933.061 1.731.102 1.555.916 1.403.630
fjárstreimi frá rekstri -7.890.458 -2.659.833 6.060.794 5.980.011 5.909.937 5.849.022
Söluverð bygginga
Söluverð véla
Losun veltufjármuna
Skattur af söluhagnaði

-10.455.000 -7.890.458 -2.659.833 -13.939.206 5.980.011 5.909.937 5.849.022
NPV = 2.926.233
IRR = 13,14% Á að fara í framkvæmdir ? Já, NPV er jákvætt

MIRR = 12,35%

100,300,500 tonna framleiðsla, Hús á 3.ári
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stækkun/útvíkkun 0 1 2 3 4 5 6
Bygging -20.000.000
Vélar og tæki -10.455.000
Aukning veltufjármuna 0
Sölutekjur 13.200.000 39.600.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000
Breytilegur kostnaður 9.712.917 29.138.750 47.553.383 47.553.383 47.553.383 47.553.383
Fastur kostnaður 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000
Fyrning bygginga (4%) 0 0 800.000 768.000 737.280 707.789
Fyrning véla og tækja (15%) 1.568.250 1.333.013 1.133.061 963.102 818.636 695.841
Hagnaður fyrir skatta -7.715.167 -505.763 6.879.556 7.081.515 7.256.701 7.408.987
Skattar (40%) 0 0 2.751.823 2.832.606 2.902.680 2.963.595
Hagnaður eftir skatta -7.715.167 -505.763 4.127.734 4.248.909 4.354.020 4.445.392
Fyrningar 1.568.250 1.333.013 1.933.061 1.731.102 1.555.916 1.403.630
fjárstreimi frá rekstri -6.146.917 827.250 6.060.794 5.980.011 5.909.937 5.849.022
Söluverð bygginga
Söluverð véla
Losun veltufjármuna
Skattur af söluhagnaði

-10.455.000 -6.146.917 827.250 -13.939.206 5.980.011 5.909.937 5.849.022
NPV = 7.262.847
IRR = 15,16% Á að fara í framkvæmdir ? Já, NPV er jákvætt

MIRR = 12,93%
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Í viðauka 13 eru fjórar aðrar leiðir bornar saman við þessar tvær. Annars vegar 

þegar húsnæðið er leigt til lengri tíma eða þá að húsnæðið er byggt strax í byrjun. 

Helstu niðurstöður úr þeim samanburði er að það fékkst neikvætt núvirði af því að 

leigja til eilífðar. Jákvætt núvirði fékkst hins vegar af því að byggja hús strax, en samt 

minni en fékkst fyrir að byggja húsið árið 2008. 
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66 NNiiððuurrssttööððuurr oogg uummrrææððuurr
Í þessu verkefni var ætlunin að svara þeirri rannsóknarspurningu hvort það væri 

rekstrargrundvöllur fyrir nýja þurrkverksmiðju fyrir þangmjöl. Markiðið var að reikna 

út framlegðina miðað við fyrirfram gefnar forsendur um sölumagn, afurðarverð og 

fyrirfram ákveðna kostnaðarliði. Lagt var upp með það að frameliðslan myndi verða 

50 tonn fyrsta árið, 100 tonn annað árið og svo 500 tonn þar á eftir. Þetta veikir 

svolítið verkefnið og leggur höfundur til að þeir þættir verði skoðaðir nánar áður en 

ráðist er í framkvæmdir. 

 Mikil þörungavinnsla er í heiminum og eru Asíuþjóðir þar lang öflugastar eða 

með rúma 90% uppskerunnar. Þar á eftir koma Evrópuþjóðir með rúm 5%. Þar eru 

Frakkar, Bretar og Norðmenn öflugastir. Mikið af uppskeru Asíulandana er svokallað 

þörungaeldi. 

Í þessa framleiðslu þarf þangmjöl sem verður fengið frá Þörunga-

verksmiðjunni. Það magn verður um 10% af ársframleiðslu verksmiðjunnar. Einnig 

þarf mikið magn af ensímum, og er spurning hvort að nægilegt magn fæst af þeim 

fyrir framleiðsluna í framtíðinni. 

Helsta vandamálið við athugun á verksmiðjunni er markaðurinn eins og áður 

var getið. Gert var ráð fyrir því að markaðurinn myndi gleypa við öllu, sem hann gerir 

að sjálf sögðu ekki alltaf. Engin athugun hefur farið fram á markaðnum svo erfitt 

hefur verið að áætla hve miklu magni hann tekur við. Þó er vitað að meira er selt af 

mjöli heldur en þykkni sem áburður. Með framleiðslunni er reynt að fara inn á 

blómaræktunarmarkaðinn erlendis, þ.e. að selja til gróðurhúsa víðsvegar í heiminum.  

 Við framleiðslu á dufti er framleiðslukostnaður allt of hár. Hann er hærri en 

það verð sem fæst fyrir vöruna á markaði. Þar af leiðandi er ekki talið gott að 

framleiða duftið miðað við gefnar forsendur. Auk þess hefur komið í ljós vandamál 

við upplausn á duftinu svo að tilraunir við það er ekki lokið. 

 Mun ákjósanlegra er að framleiða þykknið og selja það. Framlegð þess er 

jákvæð eftir að framleiðslan fer á fullt. Tap veður á rekstrinum fyrstu tvö árin en á því 

þriðja fer verksmiðjan að skila af sér. Núvirðing sjóðstreymis til langs tíma er jákvæð 

þegar verksmiðja er byggð á þriðja ári en neikvæð þegar verksmiðjan er byggð strax. 

Leiga allan tíman tímann gefur einnig jákvætt núvirði og mun meira en byggingin 

gefur. Svo virðist vera að virðisaukinn við að byggja sé ekki nógu mikill, nema að 

eitthvert not finnst fyrir hratið og einhver vinnsla hefst á því. 
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Helstu kennitölur framlegðarútreikninga sýna góða niðurstöðu þegar 

framleiðslan er komin á fullt. Árið 2008 verður framlegðarstigið 26,4%, 

öryggismörkin 44,8%, afkastastig er 3.199 kr/klst og núllpunkturinn í rúmum 36,5 

milljónum. 

 Miðað við gefnar forsendur verður hagnaður fyrir skatt rúmar 7,8 milljórnir 

króna við 500 tonna sölu. Næstu skref fyrir fyrir fyrirtækin er þó að athuga 

markaðinn. Það er nauðsynlegt að gera markaðskönnun til að fá einhverja nasasjón af 

framhaldinu. Eins og áður sagði þarf að kanna virkni og geymsluþol þykknisins og 

duftsins og bera þau saman. Auk þess þarf að fá betri tölur varðandi kostnaðinn, sölu 

og verð.  
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77 LLookkaaoorrðð
Í Morgunblaðinu þann 31.ágúst 1997 er viðtal við Bjarna Óskar Halldórsson, 

þáverandi framkvæmdarstjóra Þörungaverksmiðjunnar. Haft er eftir honum að gerðar 

hafa verið rannsóknir á umhverfinu í Breiðafirði. Samkvæmt þeim er hægt að nýta 

rúmlega 500.000 tonn á ári á meðan nú er verið að nýta á bilinu 15 – 20 þúsund tonn. 

Maður spyr sig óneitanlega af hverju ekki er þá verið að nýta meira, sérstaklega þegar 

maður heyrir fréttir frá Noregi um að verðmæti þang- og þaravinnslu hafi numið um 

átta milljörðum árið 2004 og að það skapi hátt í 250 manns atvinnu. Norðmenn nota 

14 þaratogara til að afla 150 þúsund tonnum af þörungum að verðmæti 250 milljóna. 

Staða Norðmanna sýnir að við eigum langt í land. Reyndar er full nýting á 

Þörungaverksmiðjunni á Reykhólum og ef það á að framleiða meira þarf að stækka 

verksmiðjuna. Einnig er staða okkar vesturlandabúa ekki sterk að keppa við 

Asíuþjóðirnar sem eru með rúmlega 90% af heildar uppskeru þörungagróðurs.  

 Varðandi framleiðsluvörurnar er margt sem ekki er vitað um. Ekki er vitað 

með virkni þeirra. Í gangi eru þó tilraunir með virkni þeirra á plöntum, en þær eru 

skammt á veg komnar. Einnig er ekki vitað um geymslutímann á þykkninu. Reikna 

má með því að þykknið þurfi að endast í allt að 5 ár. Eitt ár að komst frá framleiðanda 

til dreifingaraðila. Svo gæti þetta verið eitt til tvö ár í búðum og svo annað eins hjá 

bændum, því þeir dreifa bara áburði að vori og hausti. 

 Þar sem mikið er í umræðunni núna um hve hár flutningskostnaður er í 

landinu þá er hægt að gera ráð fyrir að verksmiðjan gæti þurft að borga hátt í 5,5 

milljónir í flutning fyrstu þrjú árin á landi. Fyrsta árið hálfa milljón, eina milljón ár 

tvö og svo fjórar milljónir á þriðja árinu. Þessi upphæð getur tvöfaldast ef þeir geta 

fundið not fyrir ,,hratið” og flytja það til Reykhóla til frekari vinnslu, auk þess að aka 

því þá á markað eftir vinnslu. Ef engin not finnst fyrir hratið þarf að farga því með 

tilheyrandi kostnaði. 

 Framleiðsla á dufti er engan vegin arðbær og til þess að svo verði er spurning 

að finna aðra framleiðsluleið. Til dæmis væri hægt að hakka þörungana og setja þá 

svo í upplausnartank með ensímum. Þá er losnað við eina þurrkun og 

framleiðslukostnaður minnkar. Það verður sennilega ekki nóg því markaðsverðið þarf 

að hækka til muna ef þetta á að standa undir sér. 
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99..11 SSaammaannbbuurrððuurr áá hheellssttuu áábbuurrððaarrtteegguunndduumm..

Blákorn Græðir 1a Þaramjöl Þangmjöl Þangþykkni
Steinefni

.Klór (Cl)........................... 9,80% 6,20% 2,80%

.Natríum (Na).................... 3,20% 4,30% 1,65%

.Brennisteinn (S).............. 7,40% 6,70% 1,00% 2,80% 0,65%

.Kalíum (K)........................ 14,10% 15,80% 8,30% 2,50% 1,29%

.Kalsíum (Ca).................... 2,10% 1,40% 1,60% 0,31%

.Köfnunarefni (N)............. 12,00% 12,00% 1,40% 1,40% 0,43%

.Magníum (Mg)................. 1,00% \ 0,67% 0,75% 0,29%

.Fosfór (P2O5).................. 14,60% 19,00% 0,50% 0,28%

.Fosfór (P)......................... 6,40% 8,40% 2177 ppm 0,16% 897 ppm

.Joð (I)............................... 0,57% 862 ppm

.Bór (B)............................. 0,10% 58 ppm

.Kalíumoxíð(K2O)............ 17,00% 19,00% 9,96% 3,00%

.Natríumklóríð (NaCl)....... 4,70%

.Kolefni (C)....................... 8,80%

Snefilefni (ppm)
.Járn (Fe).......................... 1293 514 170
.Ál (Al)............................... 496 268
.Arsen (As)........................ 49 21
.Mangan (Mn)................... 26 33 18
.Ólífrænt Arsen................. 21 0,3
.Zink (Zn).......................... 14 12 3
.Tin (Sn)............................ 5,1 6,5
.Blý(Pb)............................. 4,3
.Selenium (Se).................. 4,9
.Barium (Ba).....................
.Cadmium (Cd).................
.Chromium (Cr)................
.Cobalt (Co)......................
.Coober (Cu)..................... 1
.Kvikasilfur (Hg)...............
.Molybdenum (Mo)...........
.Nickel (Ni)........................

Vítamín (ppm)
.Thiamin (B1).................... 0,6
.Riboflavin (B2)................ 5,6 4,9
.Niacin (B3)....................... 288 183
.Amínósýrur (C)................ 167 375
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99..22 MMaassssaaúúttrreeiikknniinngguurr vv// þþuurrrrkkuunnaarr
Hér er kannaðir massaútreikningar. Fyrst þegar þörungar eru þurrkaðir í mjöl á 

Reykhólum og svo þegar þykkni er þurrkað í duft á Skagaströnd. 

Út frá þessari mynd má sjá að það þarf rúmlega 1.000 tonn af þangi úr sjó til þess að 

framleiða það mjöl sem til þarf að framleiða 500 tonn af þykkni. Úr því magni má fá 

um 102 tonn af dufti. 

 

Reykhólum

Hráefni inn Þurrkun Afurð

Uppgufun
Þurrefnisinnihald 26,6% 0,0% 85,9%
Vatnsinnihald 73,4% 100,0% 14,1%
Massi 1.024.532 kg 707.273 kg 317.259 kg

Skagaströnd

Hráefni inn Þurrkun Afurð

Uppgufun
Þurrefnisinnihald 18,3% 0,0% 90,0%
Vatnsinnihald 81,7% 100,0% 10,0%
Massi 500.000 kg 398.333 kg 101.667 kg
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99..33 TTiillrraauunnaarrkkeeyyrrssllaa hhjjáá SSeerroo..
Þann 12. apríl fór fram tilraunarkeyrsla á þykkni. Sett voru alls 1.377,5 kg í upplausn 

og skilju. Út úr því kom 370 kg. af hrati og 950 kg. þykkni. Það var síðan sett í 

eimingu og út úr henni fékkst 197 kg. af þykkni til sölu. 

 

Uppgufun 57,5

Mjöl Hrat 370
Vatn

Ensím Þunni 950

1377,5 1377,5

Eimað út 753

Þunni 950 Þykkni 197

950 950

Upplausn &
Skiljun

Eimun
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99..44 FFlluuttnniinnggsskkoossttnnaaððuurr

RReeyykkhhóóllaarr –– SSkkaaggaassttrröönndd

Ferðin kostar 180 kr/km * 190 km á milli staða * 2 (tómur & fullur bíll) = 68.400 

krónur ferðin. 

28 tonn flutt í ferð gerir að það þarf 12 ferðir á ári sem gerir 820.800 krónur alls. 

(Hér er gert ráð fyrir að bíllinn sé tómur 190 km leið og 190 km leið fullur.) 

 

SSkkaaggaassttrröönndd –– RReeyykkjjaavvííkk

Samskip gera fastan kostnað í flutningskostnað upp á 90.500 kr gámurinn og er sama 

verð fyrir 20 og 40 feta gáma. 

 

RReeyykkjjaavvííkk –– NNoorrffoollkk íí ((UUSSAA)) eeððaa CCuuxxhhaavveenn ((ÞÞýýsskkaallaannddii))

Sjóflutningur; Reykjavik -> Norfolk        USD 2.980,-/40ft + BAF 130 USD per gám  

Sjóflutningur; Reykjavik -> Norfolk        USD 2.086,-/20ft + BAF 65 USD per gám  

Sjóflutningur; Reykjavik -> Cuxhaven     EUR 1.730,-/40ft + BAF 130 USD per gám 

Sjóflutningur; Reykjavik -> Cuxhaven     EUR 1.330,-/20ft + BAF 65 USD per gám  

 *BAF = oíugjald 

Kostnaður í Reykjavík:

Farmbréf   ISK 2.805,-/sendingu  

Útskipun   ISK 31.668,-/40ft  

Útskipun   ISK 15.834,-/20ft  

Vörugjöld   ISK 1.527,30,-/tonn  

SCS ( öryggisgjald ) EUR 26,-/gám  

 

Ofangreind verð miðast við gjaldskrá Samskipa í dag (11.04.2005) og taka 

breytingum til samræmis við hana og lækkun/hækkun á BAF (eldsneytisgjald).    

 

Flutningsskilmálar miðast við Incoterms 2000 og almenna flutningsskilmála sem 

koma fram í frambréfum Samskipa hf.    

Fyrirvari er gerður um hefðbundin Force Majore tilvik. 
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99..55 FFllææððiirriitt
1a)  Sláttur

1b)  Mölun 1c)  Þurrkun 1d)  Sigtun

Flutningur 1e)  Pökkun

Þangmjöl
Ensým 2a)  Upplausnartankur
Vatn

2b)  Skilja Hrat

2c)  Ensým gerð 4a)  Þurrkun
óvirk

4b)  Safntankur
2d)  Safntankur

4c)  Pökkun
2e)  Kælir

2f)  Safntankur

2g)  Eimari Úrgangur

2h)  Safntankur 3a)  Safntankur

2i)  Pökkun

3b)  Valsa- Uppgufun
2j)  Geymsla þurrkari

3c)  Safntankur

3d)  Pökkun

3e)  Geymsla

Dæling

Dæling

Dæling

Dæling

Dæling

Dæling

Dæling

Dæling

Dæling
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99..66 ÞÞuurrrreeffnniissiinnnniihhaalldd áákkvveeððiiðð
Hjá Sero var gerð prufukeyrsla á gerð þykknis þann 12. apríl 2005. Höfundur og 

leiðbeinandi fóru á staðinn og tóku sýni á fimm stöðum í ferlinu til að geta ákvarðað 

þurrefnisinnihald í þykkninu.  

Framkvæmd tilraunar fór þannig fram: 

Sýni 1 til 5 voru tekin á Skagaströnd. Þegar heim var komið voru skálar settar inn í 

hitaskáp í 2 klst. til að þurrka þær. Þær voru svo vigtaðar og sýni vigtað ofan í þær. 

Skálarnar voru svo þurrkaðar í 22 klst. við 105°C. Skálarnar teknar út og vigtaðar. 

Mismunur á þyngdum má skýra þannig að það var það vatn sem gufaði upp. Eftir sat 

þurrefnin.  Reyndar sýni 1 og 2 innihéldu þörungamjöl svo ekki var mikið að marka 

þær niðurstöður sem úr því fékkst svo að þetta sýnin voru sett í skilvindu í 10 mín til 

að skilja úr mjölið. Sýni A og B gefa þar af leiðandi betri sýn á þurrefnisinnihaldið í 

vökvanum.  

Einnig var kannað þurrefnisinnihaldið í þörungamjölinu sem sett var í og hratinu sem 

skildist úr.  

Sýni C er: 70 gr af þörungamjöli var sett í mæliglas auk 700 ml af kranavatni. Það var 

látið leysast upp í 48 klst. áður en þurrefnisinnihaldið var ákveðið. Ekki var hrært 

mikið í mæliglasinu. 

 

Eftir Þurrefnis-
Skál Sýni Samtals þurrkun Sýni eftir innihald Meðaltal þurrkað í 22 klst. 13.apríl

M1 43,461 gr 20,034 gr 63,495 gr 60,66 gr 17,199 gr 85,8% 85,9% ASCO 10/70 þangmjöl

M2 41,472 gr 20,025 gr 61,497 gr 58,67 gr 17,198 gr 85,9%
1a 41,471 gr 9,959 gr 51,43 gr 41,91 gr 0,439 gr 4,4% 4,2% Fyrir ensím og upplausn

1b 41,008 gr 10,008 gr 51,016 gr 41,414 gr 0,406 gr 4,1%
B1 41,031 gr 8,311 gr 49,342 gr 41,283 gr 0,252 gr 3,0% 3,0% Skilvinda nr 1 ( fyrir ensím og upplausn )

B2 41,008 gr 8,418 gr 49,426 gr 41,255 gr 0,247 gr 2,9% v/ efni með sýnum áður

C1 41,63 gr 16,712 gr 46,819 gr 41,788 gr 0,158 gr 0,9% 0,9% Þangmjöl og kranavatn í lausn í 2 sólahringa

C2 41,414 gr 16,751 gr 58,165 gr 41,573 gr 0,159 gr 0,9% sett í kolbu og látið standa

2a 41,032 gr 10,009 gr 51,041 gr 41,475 gr 0,443 gr 4,4% 4,4% Eftir upplausn, fyrir skilju

2b 43,617 gr 10,052 gr 53,669 gr 44,064 gr 0,447 gr 4,4%
A1 40,754 gr 7,833 gr 48,587 gr 41,012 gr 0,258 gr 3,3% 3,3% Skilvinda nr 2 ( eftir upplausn, fyrir skilju )

A2 - gr - gr - gr - gr - gr - v/ efni með sýnum áður

5a 53,472 gr 20,086 gr 73,558 gr 57,87 gr 4,398 gr 21,9% 21,8% Hrat

5b 54,599 gr 20,002 gr 74,601 gr 58,922 gr 4,323 gr 21,6%
3a 43,463 gr 10,003 gr 53,466 gr 43,838 gr 0,375 gr 3,7% 3,7% Eftir upplausn, eftir skilju

3b 40,755 gr 10,012 gr 50,767 gr 41,128 gr 0,373 gr 3,7%
4a 36,778 gr 10,041 gr 46,819 gr 38,532 gr 1,754 gr 17,5% 18,3% Eftir eimingu  => Lokaafurð

4b 41,414 gr 10,024 gr 51,438 gr 43,325 gr 1,911 gr 19,1%

Skýringar

M ASCO 10/70 þangmjöl frá Þörungaverksmiðjunni
1 Sýni tekið hjá Sero, vatn og þangmjöl í potti
B Sýni 1 sett í skilvindu og mælt þurrefnisinnihald í vökva
C Sett var 70 gr. af þangmjöli og 700 ml af kranavatni í kolbu og látið standa í 2 sólahringa, hrært tvisvar á þeim tíma
2 Sýni tekið hjá Sero, eftir upplausn og áður en það fer í skilju
A Sýni 2 sett í skilvindu og mælt þurrefnisinnihald í vökva
5 Mælt þurrefnið sem var í hratinu sem skildist úr við skiljun
3 Sýni tekið hjá Sero, eftir upplausn og skiljun, áður en það fer í eimingu
4 Sýni tekið hjá Sero, eftir eimingu, þ.e.a.s. Lokaafurð
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99..77 RRúúmmmmááll þþöörruunnggaammjjööllss áákkvveeððiiðð íí vvaattnnii
• Höfundur setti 70 gr. af ASCO 10/70 þörungamjöli í mæliglas auk 700 ml af 

volgu kranavatni. 
Heildarrúmmál í glasinu var 760 ml.  

 
• 14 klst síðar var rúmmálið kannað. 

Heildarrúmmál í glasinu var 755 ml. og þar af var mjölið 310 ml. 
 

• Eftir sólarhring var rúmmálið orðið 750 ml. og var mjölið 330 ml. af því. 
 

• Eftir tvo sólarhringa var rúmmálið það sama og eftir einn sólarhring. 
 

� Mjölið 5,5 faldaði rúmmál sitt á tveimur sólarhringum  
(330/60 = 5,5 sinnum)  
 

99..88 ÞÞaannggsskkuurrððaarrpprraammmmii
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99..99 TTaannkkaarr ffrráá HHaannddiinngg oogg MMuueelllleerr

Teikning af tanki sem Handing var með til sölu.
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Teikning af 10.000 L tanki sem Handing var með til sölu.
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Handing ApS 
Nordkranvej 5-9, Vassingerød 

DK – 3540  Lynge 

Danmark 

Telefax  (+45) 48 16 01 65 

Telefon  (+45) 48 16 01 66 

http://www.handing.dk/

Dato: 18. april 2005 
E-mail.: ha020205@unak.is 
Til: Johan Sigurdsson 
 
Tank, stainless steel, second hand.

According to your mail offer for 
 

1 500 l tank, stainless steel, standing on 3 legs. 
 Double jacket, insulated. 
 Conical top and bottom. 
 Stirrer in the top. 
 Manhole in the top. 
 Washing turbine in the top. 
 D 900 mm. 
 Price Dkk 30.000,00. 
 

1 500 l tank, stainless acid resistant steel, standing on legs. 
 Double jacket, insulated. 
 Dished top and bottom. 
 Stirrer in the top. 
 Manhole in the top. 
 Ø 650 mm. 
 Price Dkk 40,000.00. 
 

1 7.000 l tank, stainless steel, open with 2 lids, 
 standing on 4 legs. 
 Double jacket, insulated. 
 Conical bottom. 
 Frame agitator in the top. 
 Ø 2180 mm. 
 Price Dkk 75.000,00. 
 

1 7.500 l tank, stainless steel, standing on 4 legs. 
 Double jacket, insulated. 
 Conical top and bottom. 
 Stirrer in the center, in the top. 
 Manhole in the top and side. 
 Ø 1900 mm. 
 Price Dkk 60.000,00. 
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1 10.000 l tank, stainless steel, standing on legs. 
 Double jacket, insulated. 
 Stirrer in the top. 
 Manhole in the top and side. 
 Ø 1980 mm. 
 Price Dkk 55.000,00. 
 

1 10.000 l tank, stainless steel, standing on 4 legs. 
 Conical top and bottom. 
 Manhole in the side. 
 Ø 1680 mm. 
 Price Dkk 32.500,00. 
 
All prises EXW. 
 
Subject to prior sales. 
 
Best regards 
Handing 
 
Michael Jensen 
_____________________________________________________ 
 
Einnig var leitað eftir tönkum frá Mueller, en ekkert tilboð barst í tæka tíð frá Sid 
Azhar, Area Marketing Manager hjá Paul Mueller Company í Bandaríkjunum. Hann 
sendi bækling þar sem þessar myndir voru m.a. teknar úr af mismunandi gerðum 
tanka. 
 

Model F   Model D    Model J 
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99..1100 MMaarriinnee SSeeaawweeeedd IInndduussttrryy ((iinn mmiilllliioonn ttoonnss))

1. Africa 
2. 
Europe 
3. 
Americas 
(North 
and 
South 
4. Asia 

Heimild: United Nations Atlas of the Oceans. 

http://www.oceansatlas.org/unatlas/about/biology/other/bioresources.html 
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99..1111 KKeennnniittöölluurr

Framlegðarstig = Framlegð x 100
Söluverðmæti 

 
Núllpunkturinn = Fastur kostnaður x 100

Framlegðarstig 
 
Öryggismörkin = (söluverðmæti - núllpunktur) x 100

söluverðmæti 
 
Afkastastig =  framlegð  

takmarkandi þáttur 
 td. =      Framlegð á einingu  

framleiðslutími á einingu 

99..1122 OOrrkkuukkoossttnnaaððuurr vvaallssaaþþuurrrrkkaarraa
Gufunotkun: 1,1 – 1,2 kg/ kg uppgufað vatn 

Gufuþrýstingur: 3-8 atm 

Svartolía: 10 kg gufu per. Olíu við 7 atm þrýsting 

Verð á svartolíu er 30,815 kr/kg hjá Shell þann 11.apríl 

Verð á gufu er áætlað 1 kr/kg 

Gufa: 1,2*(500.000 – 101.667) = 478.000 kg gufu � 478.000 kr/ári 

Svartolía: 478.000 / 10 = 47.800 kg olíu � 1.472.957 kr/ári 

Út frá þessu er framleiðslukostnaður við þurrkunina rúmar 20 kr/kg af dufti. 

 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

xiv Jóhann Rúnar Sigurðsson 

99..1133 NNúúvviirrððiinngg ssjjóóððssttrreeyymmiiss
� Hér verður ekkert húsnæði byggt. Framleitt 50 tonn, 100 tonn og svo 500 til 

framtíðar. 

 

Hér fæst jákvætt núvirði og einnig eru innri vextir hærri en ávöxtunarkrafan. Þessi 

leið borgar sig miðað við gefnar forsendur. Uppgreiðslutíminn er um 6,9 ár. 

 

� Hér verður ekkert húsnæði byggt. Framleitt 50 tonn, 200 tonn og svo 500 til 

framtíðar. 

 

Hér fæst enn betra núvirði og einnig eru innri vextir hærri en ávöxtunarkrafan. Þessi 

leið borgar sig enn betur miðað við gefnar forsendur. Uppgreiðslutíminn er um 6,2 ár. 

50,200,500 tonna framleiðsla, leiga alla tíð
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stækkun/útvíkkun 0 1 2 3 4 5 6
Bygging 0
Vélar og tæki -10.455.000
Aukning veltufjármuna 0
Sölutekjur 6.600.000 26.400.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000
Breytilegur kostnaður 4.856.458 19.425.833 48.553.383 48.553.383 48.553.383 48.553.383
Fastur kostnaður 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000
Fyrning bygginga (4%) 0 0 0 0 0 0
Fyrning véla og tækja (15%) 1.568.250 1.333.013 1.133.061 963.102 818.636 695.841
Hagnaður fyrir skatta -9.458.708 -3.992.846 6.679.556 6.849.515 6.993.981 7.116.776
Skattar (40%) 0 0 2.671.823 2.739.806 2.797.592 2.846.710
Hagnaður eftir skatta -9.458.708 -3.992.846 4.007.734 4.109.709 4.196.388 4.270.066
Fyrningar 1.568.250 1.333.013 1.133.061 963.102 818.636 695.841
fjárstreimi frá rekstri -7.890.458 -2.659.833 5.140.794 5.072.811 5.015.025 4.965.907
Söluverð bygginga
Söluverð véla
Losun veltufjármuna
Skattur af söluhagnaði

-10.455.000 -7.890.458 -2.659.833 5.140.794 5.072.811 5.015.025 4.965.907
NPV = 11.556.801
IRR = 18,37% Á að fara í framkvæmdir ? Já, NPV er jákvætt

MIRR = 13,74%

50,100,500 tonna framleiðsla, leiga alla tíð
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stækkun/útvíkkun 0 1 2 3 4 5 6
Bygging
Vélar og tæki -10.455.000
Aukning veltufjármuna 0
Sölutekjur 6.600.000 13.200.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000
Breytilegur kostnaður 4.856.458 9.712.917 48.553.383 48.553.383 48.553.383 48.553.383
Fastur kostnaður 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000
Fyrning bygginga (4%) 0 0 0 0 0 0
Fyrning véla og tækja (15%) 1.568.250 1.333.013 1.133.061 963.102 818.636 695.841
Hagnaður fyrir skatta -9.458.708 -7.479.930 6.679.556 6.849.515 6.993.981 7.116.776
Skattar (40%) 0 0 2.671.823 2.739.806 2.797.592 2.846.710
Hagnaður eftir skatta -9.458.708 -7.479.930 4.007.734 4.109.709 4.196.388 4.270.066
Fyrningar 1.568.250 1.333.013 1.133.061 963.102 818.636 695.841
fjárstreimi frá rekstri -7.890.458 -6.146.917 5.140.794 5.072.811 5.015.025 4.965.907
Söluverð bygginga
Söluverð véla
Losun veltufjármuna
Skattur af söluhagnaði

-10.455.000 -7.890.458 -6.146.917 5.140.794 5.072.811 5.015.025 4.965.907
NPV = 8.776.919
IRR = 16,46% Á að fara í framkvæmdir ? Já, NPV er jákvætt

MIRR = 13,24%



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

xv Jóhann Rúnar Sigurðsson 

� Hér verður hús keypt í upphafi auk tækjabúnaðar. Framleiðsla 50 tonn, 100 

tonn og svo 500 tonn til framtíðar. 

 

Hér fæst neikvætt núvirði og einnig eru innri vextir lægri en ávöxtunarkrafan. 

Þessi leið borgar sig ekki miðað við gefnar forsendur. Uppgreiðslutíminn er um 

9,3 ár. 

 

� Hér verður hús keypt í upphafi auk tækjabúnaðar. Framleiðsla 50 tonn, 200 

tonn og svo 500 tonn til framtíðar. 

Hér fæst neikvætt núvirði og einnig eru innri vextir lægri en ávöxtunarkrafan. 

Þessi leið borgar sig ekki miðað við gefnar forsendur. Uppgreiðslutíminn er um 

7,7 ár. 

50,200,500 tonna framleiðsla, Hús strax
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stækkun/útvíkkun 0 1 2 3 4 5 6
Bygging -20.000.000
Vélar og tæki -10.455.000
Aukning veltufjármuna 0
Sölutekjur 6.600.000 26.400.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000
Breytilegur kostnaður 3.856.458 18.425.833 47.553.383 47.553.383 47.553.383 47.553.383
Fastur kostnaður 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000
Fyrning bygginga (4%) 800.000 768.000 737.280 707.789 679.477 652.298
Fyrning véla og tækja (15%) 1.568.250 1.333.013 1.133.061 963.102 818.636 695.841
Hagnaður fyrir skatta -9.258.708 -3.760.846 6.942.276 7.141.727 7.314.503 7.464.478
Skattar (40%) 0 0 2.776.911 2.856.691 2.925.801 2.985.791
Hagnaður eftir skatta -9.258.708 -3.760.846 4.165.366 4.285.036 4.388.702 4.478.687
Fyrningar 2.368.250 2.101.013 1.870.341 1.670.890 1.498.114 1.348.139
fjárstreimi frá rekstri -6.890.458 -1.659.833 6.035.706 5.955.926 5.886.816 5.826.826
Söluverð bygginga
Söluverð véla
Losun veltufjármuna
Skattur af söluhagnaði

-30.455.000 -6.890.458 -1.659.833 6.035.706 5.955.926 5.886.816 5.826.826
NPV = -1.288.130
IRR = 11,61% Á að fara í framkvæmdir ? Nei, NPV er neikvætt

MIRR = 11,87%

50,100,500 tonna framleiðsla, Hús strax
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stækkun/útvíkkun 0 1 2 3 4 5 6
Bygging -20.000.000
Vélar og tæki -10.455.000
Aukning veltufjármuna 0
Sölutekjur 6.600.000 13.200.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000
Breytilegur kostnaður 3.856.458 8.712.917 47.553.383 47.553.383 47.553.383 47.553.383
Fastur kostnaður 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000 9.634.000
Fyrning bygginga (4%) 800.000 768.000 737.280 707.789 679.477 652.298
Fyrning véla og tækja (15%) 1.568.250 1.333.013 1.133.061 963.102 818.636 695.841
Hagnaður fyrir skatta -9.258.708 -7.247.930 6.942.276 7.141.727 7.314.503 7.464.478
Skattar (40%) 0 0 2.776.911 2.856.691 2.925.801 2.985.791
Hagnaður eftir skatta -9.258.708 -7.247.930 4.165.366 4.285.036 4.388.702 4.478.687
Fyrningar 2.368.250 2.101.013 1.870.341 1.670.890 1.498.114 1.348.139
fjárstreimi frá rekstri -6.890.458 -5.146.917 6.035.706 5.955.926 5.886.816 5.826.826
Söluverð bygginga
Söluverð véla
Losun veltufjármuna
Skattur af söluhagnaði

-30.455.000 -6.890.458 -5.146.917 6.035.706 5.955.926 5.886.816 5.826.826
NPV = -4.068.012
IRR = 10,81% Á að fara í framkvæmdir ? Nei, NPV er neikvætt

MIRR = 11,61%
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99..1144 SSkkrreeff íí rreekkssttrraarr-- oogg ffjjáárrhhaaggssááæættlluunn

Heimild: heimasíða Nýsköpunar 2005,  www.nyskopun.is/Nyskopun/uploads/72.ppt 
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