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Útdráttur 

Ýmsar aðferðir eru notaðar til að meta umhverfisleg áhrif vöru. Lögð hefur verið áhersla á 

að meta heildstætt umhverfisáhrif með samræmdri aðferðafræði þar sem horft er til 

heildarlífsferils vöru en slíkar greiningar krefjast umfangsmikillar gagnasöfnunar og 

flókinnar aðferðafræði. Gerðar voru einfaldaðar vistferilsgreiningar fyrir íslensk 

fiskeldisfyrirtæki og felst einföldunin í að nota færri gögn en í fullri vistferilsgreiningu. 

Notast var við hugbúnað sem nýlega var þróaður til að auðvelda fyrirtækjum að sýna fram 

á stöðu sína í umhverfismálum með vistferilsgreiningum (SENSE, www.senseproject.eu). 

Markmiðið var að bera saman umhverfisleg áhrif ólíkra fiskeldiskerfa á Íslandi og að setja 

fram niðurstöður sem gætu nýst sem viðmið til samanburðar við önnur fyrirtæki. Einnig að 

skoða hvernig nýta megi umhverfisáhrif og frammistöðuvísa eins og notkun fóðurs, orku 

og vatns, ásamt magni frárennslisvatns og úrgangs til að lýsa og flokka mismunandi 

eldiskerfi. Einkennandi fyrir sjókvíaeldi var mikil díselnotkun og næringarefnaauðgun 

sjávar, en fyrir landeldi  mikil rafmagnsnotkun, einkum þar sem borað var eftir vatni. Að 

öðru leyti voru umhverfisáhrif fiskeldiskerfa fyrst og fremst tilkomin vegna fóðurnotkunar 

og voru þau svipuð á milli fiskeldiskerfa. Þá var gerð viðhorfskönnun á meðal þeirra sem 

starfa í sjávarútvegs-og fiskeldisfyrirtækjum og spurt um þætti er lúta að umhverfislegri 

vitund. Niðurstöður voru bornar saman við svipaða könnun sem send var út árið 2010 og 

sýndu að umhverfisvitund hefur aukist á síðustu fimm árum. Lítil þekking er á 

vistferilsgreiningum í fiskeldisfyrirtækjum en fyrirtæki hafa áhuga á að geta metið 

umhverfisleg áhrif framleiðslunnar á einfaldan hátt til að miðla um frammistöðu og bera 

saman við aðra. 

 

http://www.senseproject.eu/




 

Abstract 

Various methods are used to evaluate the environmental impact of products. Life cycle 

approach has been recommended where environmental impacts are assessed in a holistic 

way using harmonised life cycle assessment (LCA) methodology. LCAs in general require 

extensive data collection and complex methodology. Simplified life cycle assessments, 

which involve using fewer input data than in a full scale LCA, were carried out for 

Icelandic aquaculture companies using a recently developed web based tool. The tool 

facilitates companies to perform simplified LCA and thereby demonstrate their 

environmental performance (SENSE, www.senseproject.eu). The aim was to compare the 

environmental impacts of different fish farming systems in Iceland. Furthermore to explore 

how environmental performance indicators like the use of feed, energy and water, as well 

as wastewater and waste, can be used to describe and classify different farming systems. 

Such a classification is the first step to benchmarking farming systems according to 

environmental performance. Characteristics for marine cage farms are diesel use and 

marine eutrophication, while farming on land is characterised by electricity use, in 

particular if companies drill for underground water. The results showed that feed has the 

biggest impact on the environment and the impacts were similar between farming systems. 

Additionally, a survey was conducted among employees in fisheries and aquaculture 

companies, looking into aspects of environmental awareness. The results were compared to 

a similar survey conducted in 2010 in the seafood industry and showed that environmental 

awareness has increased in the last five years. There is generally limited knowledge of life 

cycle assessment in companies. However, there is interest among companies to apply easy 

to use tools for assessment of environmental impacts and to communicate and compare the 

results of their environmental performance.  

 

http://www.senseproject.eu/
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1 Inngangur 

Matvælageirinn hefur vaxið hratt á undanförnum áratugum og er fiskeldi sú tegund 

matvælaframleiðslu sem vaxið hefur hraðast í heiminum (FAO, 2010a, World Bank, 

2013). Fyrirséð er að eftirspurn eftir eldisvörum muni aukast á næstu áratugum og vera 

lykil próteingjafi úr dýraríkinu (Hall o.fl., 2011). Búist er við því að árið 2030 muni 

rúmlega 60% af öllum sjávarafurðum sem neytt er koma úr eldi (World Bank, 2013). Það 

má búast við  því að þessi mikla aukning á eldisframleiðslu muni valda talsvert auknu álagi 

á umhverfið, t.d. í formi útblásturs mengandi efna, gæði vatns, súrnunar og 

næringarefnaauðgunar (Samuel-Fitwi o.fl., 2012, Henriksson o.fl., 2012).  

Fiskeldi á Íslandi hefur vaxið undanfarin ár og var heildarframleiðsla laxfiska (lax, bleikju 

og silungs) um það bil 8000 tonn árið 2014. Það er einungis brot af heimsframleiðslu 

laxfiska sem var 3,2 milljón tonn árið 2012 og er Noregur stærsti laxaframleiðandi í heimi 

en framleiðsla þeirra var rúm 1,2 milljón tonn árið 2012. Ísland er stærsti 

bleikjuframleiðandi í heimi með heildarframleiðslu sem nam rúmum 3400 tonnum árið 

2014 (FAO, 2012, Landssamband fiskeldisstöðva, 2014). 

Framleiðslukerfi eru mjög mismunandi, bæði að stærð sem og aðstæður geta verið 

mismunandi. Sums staðar er notað ferskvatn, annars staðar ísalt vatn og enn annars staðar 

er um sjókvíar að ræða. Aðbúnaður getur einnig verið mjög ólíkur og getur verið misjafn 

búnaður til staðar. Samanburður er því oft á tíðum snúinn og er viðbúið að ólíkar tegundir 

fiskeldiskerfa krefjist mismikilla og ólíkra aðfanga og valdi ólíkum umhverfisáhrifum 

(Pelletier og Tyedmers, 2008).  

Vistferilsgreining er alþjóðleg og viðurkennd aðferð sem mælt hefur verið með til þess að 

bera kennsl á og meta magn umhverfislegra áhrifa af völdum matvælaframleiðslu (Pelletier 

o.fl., 2007). Niðurstöður vistferilsgreininga geta nýst til að sýna fram á frammistöðu 

varðandi umhverfisáhrif á heildstæðan hátt og virðist vera aukinn áhugi fyrir því að nota 

aðferðafræði vistferilsgreiningar fyrir framleiðslukerfi í sjávarútvegi og fiskeldi til að skilja 

betur og stýra umhverfislegum þætti sjálfbærni (Pelletier o.fl. 2007). Niðurstöður um 

frammistöðu varðandi umhverfisáhrif framleiðslu og vöru geta nýst til að undirbyggja 

kröfur í samræmi við staðla fyrir umhverfismerkingar (e. eco-labels). Þannig væri hægt að 

merkja sérstaklega þær vörur sem eru umhverfisvænar samkvæmt niðurstöðum 

vistferilsgreininga, og þar með geta neytendur auðveldlega gert samanburð á vörum 

(Guinée o.fl. 2002). Útreikningar á umhverfisáhrifum vöru geta verið gagnlegar fyrir 

fyrirtæki, t.d. er kemur að því að fá vottun samkvæmt umhverfisstöðlum fyrir vörur og við 

markaðssetningu.  

Það getur verið flókið að meta umhverfisáhrif matar- og drykkjarvara og spila margir 

þættir þar inn, t.d. geta fæðukeðjur verið ólíkar og margir aðilar komið að þeim. Fyrirtæki 

hafa oft ekki aðgengi að aðferðum til að meta frammistöðu sína, sér í lagi lítil fyrirtæki í 

matvælaiðnaði. Eins er oft litið á gagnasöfnun sem byrði og þess vegna eru fyrirtæki ekki 

tilbúin til að taka þátt í slíku mati. Jafnframt er oft kostnaðarsamt að framkvæma 

umhverfismat og hafa ekki öll fyrirtæki tök á því. Samt sem áður, ef fyrirtækjum býðst að 

framkvæma vistferilsgreiningu (LCA) þá virðist vera hvati til að nýta niðurstöður í 
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markaðslegu skyni og við þróun á vöru (Witczak o.fl., 2014). Ef hægt er að nýta 

niðurstöður á umhverfismati til að skapa sérstöðu vöru þá geta þær nýst fyrirtækjum til að 

skapa sér markaðsforskot.   

Þessi rannsókn er unnin samhliða innleiðingu á nýjum hugbúnaði sem þróaður var í 

tengslum við Evrópuverkefnið SENSE (www.senseproject.eu). Með SENSE 

hugbúnaðinum geta fyrirtæki framkvæmt einfaldað mat á umhverfisáhrifum með 

aðferðafræði vistferilsgreininga og geta þannig á auðveldan hátt sýnt fram á stöðu sína í 

umhverfismálum. Kostir SENSE forritsins felast í því að notast er við vistferilsgreiningu 

en hún er unnin í samræmi við ISO 14040 og ISO 14044 staðlana. SENSE framkvæmir 

einfaldaðar vistferilsgreiningar og felst einföldunin í því að notaðir eru færri 

frammistöðuvísar heldur en í fullri vistferilsgreiningu. Frammistöðuvísar eru þau gögn sem 

þarf fyrir vistferilsgreiningu, t.d. orkunotkun, vatnsnotkun og hráefnis- og fóðurnotkun. 

Það að fækka frammistöðuvísum auðveldar notanda að afla gagna en fækkun gagna getur 

þó einnig rýrt gildi greiningarinnar þar sem tekið er tillit til færri þátta. Útreikningar með 

SENSE hugbúnaðinum koma því ekki í staðinn fyrir heildarvistferilsgreiningu en slík 

einfölduð vistferilsgreining getur þó verið gagnleg til að skima og fá yfirsýn yfir 

umhverfislega frammistöðu og leggja mat á hvar möguleikar eru á úrbótum. Í upphafi 

þessa verkefnis var gögnum safnað samhliða prófunum á hugbúnaðinum og í kjölfarið voru 

þau gögn sem fengust úr prófunum ásamt fleiri gögnum úr Grænu bókhaldi nýtt til að meta 

umhverfisleg áhrif sem verða í fiskeldisframleiðslu. Með þessu móti var notagildi SENSE 

hugbúnaðarins sannreynt og í senn var unnið að því að fá fyrirtæki til að nota hugbúnaðinn 

sem og að tryggja það að gögn væru rétt. Eitt markmiða verkefnisins var að setja fram 

viðmið þannig að fyrirtæki gætu nýtt sér hugbúnaðinn til samanburðar (e. benchmarking) 

og séð hvernig þau standa sig samanborið við önnur fyrirtæki.  

Uppbygging ritgerðar er þannig háttað að í kafla 2 er fjallað um markmið rannsóknarinnar. 

Kafli 3 fjallar almennt um aðferðafræði og er ferlinu við vinnu rannsóknar lýst,  þá er 

fjallað annars vegar um aðferðafræði vistferilsgreininga og hins vegar um aðferðafræði 

megindlegra rannsókna. Fjórði kafli er fræðilegs eðlis en í honum er sagt frá fiskeldi á 

Íslandi og vistferilsgreining er kynnt til sögunnar. Þá er sagt frá nokkrum 

vistferilsgreiningum sem gerðar hafa verið í fiskeldi hérlendis og erlendis. Einnig er fjallað 

um einfaldaðar vistferilsgreiningar, gagnsemi þeirra í fyrirtækjum og Evrópuverkefnið 

SENSE er kynnt en þetta meistaraverkefni er hluti af því verkefni. Þá er drepið á sjálfbærni 

fyrirtækja og ábyrgð þeirra, staðla, umhvefismerkingar og hvaða kröfur og reglugerðir 

fyrirtæki þurfa að uppfylla. Fimmti kafli fjallar um prófanir sem gerðar voru á 

hugbúnaðinum og helstu takmörkunum sem í ljós komu og nauðsynlegar úrbætur til að 

aðlaga SENSE hugbúnaðinn að notkun fyrir íslenskt fiskeldi. Sjötti kafli fjallar um 

vistferilsgreiningar sem gerðar voru fyrir átta íslenskfiskeldi og eru helstu niðurstöður 

settar fram og túlkaðar. Sjöundi kafli fjallar um megindlega könnun sem send var út á 

meðal fiskeldis- og sjávarútvegsfyrirtækja og niðurstöður hennar eru settar fram og 

túlkaðar. Áttundi kafli inniheldur umræður um rannsóknina í heild, einnig er fjallað um 

helstu takmarkanir og tillögur um framhaldið settar fram. Í viðauka má finna megindlegu 

rannsóknina og gögn. 

http://www.senseproject.eu/
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2 Markmið verkefnis 

Verkefnið felst í því að rannsaka innleiðingu á hugbúnaði til að framkvæma einfaldað mat 

á umhverfisáhrifum lax og bleikju í fiskeldi á Íslandi og jafnframt að kanna viðhorf 

fiskeldis og sjávarútvegs fyrirtækja varðandi not fyrir slíkan hugbúnað sem byggir á 

aðferðafræði vistferilsgreininga.   

Markmið verkefnisins eru tvíþætt:   

i) Í fyrsta lagi var markmiðið að bera saman umhverfisleg áhrif ólíkra fiskeldiskerfa á 

Íslandi og að setja fram niðurstöður sem gætu nýst sem viðmið fyrir fyrirtæki til 

samanburðar við önnur fyrirtæki. Einnig að skoða hvernig nýta megi frammistöðuvísa og 

niðurstöður útreikninga vistferilsgreininga á umhverfisáhrifum til að lýsa og flokka 

mismunandi eldiskerfi.  

Notast var við frumgerð af hugbúnaði (SENSE) sem þróaður hefur verið til að auðvelda 

fyrirtækjum að framkvæma sjálf mat á umhverfisáhrifum. Gögnum var safnað samhliða 

sannprófun á búnaðinum í íslenskum fiskeldisfyrirtækjum. 

ii) Í öðru lagi var markmið verkefnisins að kanna umhverfisvitund á meðal forsvarsmanna 

fyrirtækja og kanna hvort að þeir teldu að það væri hagur í því fyrir fyrirtæki að geta 

framkvæmt einfaldaða vistferilsgreiningu.  

Send var könnun til forsvarsmanna fyrirtækja sem starfa í tengslum við sjávarútveg og 

fiskeldi og spurt spurninga er varða umhverfisvitund. Þá var kannað hvort að fyrirtæki 

teldu sig hafa hag af því að geta framkvæmt einfaldaða vistferilsgreiningu. Sambærileg 

könnun var framkvæmd árið 2010 (Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl., 2010) og voru 

niðurstöðurnar nýttar til að bera saman umhverfisvitund þá og nú.  
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3 Aðferðafræði  

Rannsókn verkefnisins fólst í gagnaöflun, prófunum á hugbúnaði og túlkun á niðurstöðum 

vistferilsgreininga fyrir fiskeldi. Rannsóknin var hluti af innleiðingu á SENSE hugbúnaði 

en það er nýr hugbúnaður sem var í þróun á rannsóknarferlinu (www.senseproject.eu). 

Mynd 1 sýnir meginverkþætti rannsóknarinnar.  

Umfang rannsóknar var skilgreint og ákveðið að skoða þau umhverfisáhrif sem verða í 

fiskeldiskerfi við framleiðslu 1 kg af heilum slægðum laxfiski allt frá seiðaeldi til vinnslu. 

Farið var yfir helstu fræðigreinar og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við 

vistferilsgreiningar og umhverfisáhrif af völdum fiskeldisframleiðslu. Þá var SENSE 

hugbúnaðurinn í stöðugri þróun og við prófanir komu upp ýmsir hnökrar sem kröfðust 

yfirferðar og úrbóta. Þessar prófanir fólust í því að aðstoða fyrirtæki við gagnainnsetningu 

og að sannreyna útreikninga og gæði gagna. Þá voru athugasemdir varðandi frekari þróun á 

hugbúnaðinum og tillögur um úrbætur og aðlögun að íslensku eldi settar fram.  

Líkt og sjá má á Mynd 1 er rannsóknin tvíþætt. Annars vegar var gerð vistferilsgreining á 

umhverfisáhrifum lax og bleikju þar sem gagna var aflað frá átta fyrirtækjum og 

meðaltalsgögn fengin frá Noregi til þess að gera samanburð og gera tillögu að flokkun 

eldiskerfa. Hins vegar var gerð megindleg könnun á meðal forsvarsmanna fiskeldis- og 

sjávarútvegsfyrirtækja til að kanna umhverfisvitund þeirra og bera saman við niðurstöður 

sambærilegrar könnunar sem send var út árið 2010 (Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl., 2010). 

Aðferðafræði hvorrar rannsóknar verður kynnt í næstu tveimur undirköflum. Að lokum 

voru niðurstöður rannsóknanna tveggja teknar saman og túlkaðar. 

http://www.senseproject.eu/
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Mynd 1  Yfirlit um rannsóknina sem byggðist á tvenns konar aðferðafræði, annars vegar vistferilsgreiningum 

og hins vegar megindlegri rannsókn. 

 

3.1  Aðferðafræði vistferilsgreiningar   

Til að uppfylla fyrra markmið rannsóknarinnar sem fólst í að kanna umhverfisleg áhrif 

fiskeldis og setja fram niðurstöður sem gætu nýst fyrirtækjum sem viðmið (e. 

benchmarking) var notuð aðferðafræði vistferilsgreiningar sem gerð verður grein fyrir í 

þessum kafla. Eiginleg útfærsla á aðferðafræðinni er síðan í kafla 5 á bls. 41. 

Vistferilsgreining er unnin samkvæmt alþjóðlegum ISO stöðlum og eru fjórir meginþættir 

hennar:  

Markmið sett fram

Aðferðafræði valin
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greiningar á 
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hugbúnaði

Prófanir á hugbúnaði

Niðurstöður túlkaðar
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fram
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fyrirtækja

Rannsókn á 

viðhorfum 

fyrirtækja 

varðandi      

þörf fyrir mat    

á umhverfis-

áhrifum

Þróun spurningalista

Niðurstöður útreikninga

Gagna og upplýsinga 

aflað
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i. Markmið og umfang vistferilsgreiningar eru skilgreind (e. goal and scope) 

ii. Upplýsingar um ferlin og tilsvarandi gagna er aflað (e. inventory analysis) 

iii. Niðurstöður útreikninga (e. life cycle impact assessment)  

iv. Túlkun á niðurstöðum  (e. interpretation) (Guinéé o.fl., 2002).  

 

Mynd 2 Fjórir meginþættir vistferilsgreiningar, mynd aðlöguð frá Guinée o.fl. (2002). 

Markmið og umfang vistferilsgreiningar  

Í þessu skrefi er markmið rannsóknarinnar sett fram og hvernig fyrirhugað er að nota 

niðurstöðurnar, hverjir hagsmunaaðilar eru og hver stýrir rannsókninni. Jafnframt er 

aðgerðareining (e. functional unit) skilgreind, en það er sú eining sem er til skoðunar í 

rannsókninni og fer það eftir eðli rannsókna hvaða aðgerðareining er notuð. Markmið 

rannsóknar og val á aðgerðareiningu skilgreina að hluta kerfismörkin (e. system 

boundaries), en kerfismörk ákvarða hvaða ferli verða tekin með í LCA greiningu og hver 

verða undanskilin. Sem dæmi, ef frosin flök í matvöruverslun eru valin sem 

aðgerðareining, þá þarf að skilgreina kerfismörk þannig að vinnsla, flutningur og dreifing 

vöru séu tekin með í vistferilsgreininguna. Val á aðgerðareiningu hefur áhrif á hvort að það 

sé hægt að bera saman  vistferilgreiningar fyrir t.d. mismunandi matvæli (Guinée o.fl., 

2002).  

Gagnasöfnun og útreikningar 

Framleiðslukerfið er skilgreint og því skipt niður í skref. Sett er fram flæðirit sem sýnir 

hvert skref í framleiðslu og er gögnum safnað fyrir hvert framleiðsluskref. Síðan eru 

útreikningar gerðir og niðurstöður settar fram í gagnatöflu (Guinée o.fl., 2002).   

Gagnasöfnun getur verið tímafrek og er ekki alltaf hægt að afla allra gagna. Þá þarf að 

gæta þess að tilgreina nákvæmlega hvaða gögnum var safnað og hverju var sleppt. Ef 

lokaafurðir kerfisinis eru fleiri en ein þá þarf annað hvort að útvíkka kerfið eða úhluta 

umhverfisáhrifunum á vörurnar. Það er mikilvægt að tilgreina hvaða aðferð er notuð til að 

skipta (úthluta) áhrifum á milli afurða og gera næmnigreiningu í ljósi þess að sú skipting 

(úthlutun) hefur mjög mikið að segja um frammistöðu framleiðslukerfa (ISO 14044, 2006). 

Í SENSE hugbúnaðinum er valið að úthluta eftir virði í samræmi við ráðleggingar 

ENVIFOOD Protocols á vegum „European Food Sustainable Consumption and Production 

Roundtable“ (Food SCP RT, 2013).   

Gagnsæi gagna er mjög mikilvægt en það er forsenda þess að mögulegt sé að endurtaka 

rannsókn. Þetta er því miður ekki alltaf tilfellið því í  mörgum LCA rannsóknum er erfitt 

fyrir lesanda að átta sig á hvort rannsakandi hafi notað tilbúin gagnasett (t.d. ecoinvent sem 

Markmið og 

umfang

Gagnasöfnun 

og útreikningar
Túlkun 

niðurstaðna

Mat á áhrifum
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er mjög stór gagnagrunnur fyrir vistferilsgreiningar) og þá, hvaða gagnasett hann notaði, 

eða hvort notuð voru raunveruleg gögn. Best væri ef rannsakandi birti gögn og tilgreindi 

þær nálganir og útreikninga sem gerðir voru (Henriksson o.fl., 2012).  

Þar sem aðstæður geta verið mjög svæðisbundnar voru búin til gagnasett í SENSE 

hugbúnaðinum fyrir þrjá frammistöðuvísa, þ.e. fóður, neysluvatn og fráveituvatn. 

Gagnasett fyrir neysluvatn og fráveituvatn fengust í ecoinvent v2.2 en ecoinvent er 

gagnagrunnur fyrir vistferilsgreiningar (Ólafsdóttir, 2014b, http://www.ecoinvent.org/). 

Gagnasett fyrir fóður var unnið af Gyðu Mjöll Ingólfsdóttur hjá EFLU verkfræðistofu 

(persónulegar upplýsingar í tengslum við SENSE verkefnið, 9.september 2013). 

Mat á áhrifum 

Í þessu skrefi er lagt mat á hvaða gildi möguleg umhverfisáhrif hafa og tengsl eru fundin á 

milli þeirra gagna sem safnað var og umhverfisáhrifa og reynt er að skilja þessi áhrif. Mjög 

mikilvægt er að gert sé fyllilega grein fyrir öllum nálgunum og ályktunum sem gerðar eru 

(ISO 14044, 2006).  

Túlkun niðurstaðna 

Að lokum eru niðurstöður túlkaðar og tillögur að betrumbótum settar fram. Nauðsynlegt er 

að sannreyna samræmi og setja fram ályktanir, takmarkanir og meðmæli líkt og mælt er 

með í ISO 14044 (2006). Mikilvægt er að tilgreina veikleika og prófa niðurstöður á 

gagnrýninn hátt.   

Samanburður á vistferilsgreiningum er oft erfiður þar sem rannsakendur geta verið að 

skoða ólíka hluti. Þeir sex þættir sem valda mestu um að vistferilsgreiningar eru 

mismunandi aðgerðareiningar eða kerfismörk, ólík gæði gagna, ólíkar aðferðir við úthlutun 

áhrifa og ósamræmi í aðferðum við að meta áhrif og túlka niðurstöður (Guinée o.fl., 2002).  

Stundum samanstanda gögn af mörgum breytum og er þá þörf á frekari úrvinnslu til þess 

að fækka breytum. Höfuðþáttagreining er aðferð sem hentar vel til þessa en þar eru 

skoðaðar margar breytur sem tengjast innbyrðis og er tengslum á milli þeirra lýst með 

einum eða fleiri þáttum. Gagnasetti er umbreytt í gagnasett með færri víddum og 

skilgreinir hver breyta vídd. Höfuðþáttagreining lýsir breytileika gagnanna þannig að 

heildardreifni er sú sama en ásar eru númeraðir í minnkandi röð eftir útskýrðri dreifni. 

Þannig útskýrir fyrsta víddin mestu dreifnina, önnur víddin útskýrir næstmestu dreifnina og 

þannig koll af kolli. Með höfuðþáttagreiningu er reynt að búa til bestu línur fyrir gögnin. 

Þessar línur kallast höfuðþættir og eru jafnmargar og breyturnar. Fyrsti höfuðþátturinn er 

besta línan sem passar best við gögnin. Höfuðþáttagreining auðveldar samanburð þegar 

gögn eru takmarkandi þáttur eins og í þessari rannsókn.  

3.2 Aðferðafræði megindlegrar rannsóknar 

Markmið seinni hluta rannsóknarinnar var að kanna umhverfisvitund í fiskeldis- og 

sjávarútvegs fyrirtækjum og kanna hvort að þau teldu sig hafa hag af því að geta 

framkvæmt einfaldaða vistferilsgreiningu. Send var könnun til forsvarsmanna fyrirtækja 

sem starfa í tengslum við sjávarútveg og fiskeldi og þeir spurðir spurninga er varða 

umhverfisvitund. Þá var kannað hvort að fyrirtæki teldu sig hafa hag af því að geta 

framkvæmt einfaldaða vistferilsgreiningu. Sambærileg könnun var framkvæmd árið 2010 

http://www.ecoinvent.org/
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(Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl., 2010) og voru niðurstöðurnar nýttar til að bera saman 

umhverfisvitund þá og nú. 

Könnunin var rafræn og opin frá 21.apríl 2015 – 15.maí 2015. Rafræn slóð var send til 

tveggja starfsmanna hjá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (www.sfs.is) sem tóku að sér 

að senda könnunina út. Til þess að búa til könnunina var notast við SurveyMonkey 

(www.surveymonkey.com) en það er hugbúnaður til að gera rafrænar kannanir. Könnunin 

var send á netföng 110 manns manns en erfitt er að gefa upp nákvæman fjölda þar sem 

mögulegt er að einhver skörun hafi átt sér stað í sendingunum tveimur. Þess fyrir utan var 

notast við svokallað snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) en þátttakendur voru beðnir um 

að senda könnunina á aðra starfsmenn sem þeir töldu að hefðu nægilegar forsendur og 

þekkingu á málaflokknum til að svara. 

Spurningalistinn innihélt 19 lokaðar spurningar og eina opna spurningu í lokin (sjá viðauka 

A). Spurningar 1-6 voru til að kanna bakgrunn þátttakenda og fyrirtækja sem þeir starfa 

hjá. Spurningar 7-13 sneru að rannsóknarefninu, þ.e. umhverfisvitund og viðhorfum til 

umhverfisgilda sjávar- og fiskeldisafurða. Þar af voru spurningar 7-10 skilyrtar þannig að 

ef þeim var svarað neitandi þá gátu þátttakendur ekki séð spurningar 7a, 8a, 9a, 9b, 10a og 

10b. Könnuninni var ætlað að varpa skýrara ljósi á eftirfarandi atriði:  

1. Þekking fyrirtækja á umhverfisáhrifum framleiðsluvara þeirra.  

2. Hvernig fyrirtækin geta nýtt upplýsingar um umhverfisleg áhrif framleiðsluvara 

sinna.  

3. Hvers kyns upplýsinga eru fyrirtæki krafin um og af hverjum?  

 

3.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru tvær:  

1. Hvert er framlag valinna frammistöðuvísa og umhverfisáhrifa við flokkun  

mismunandi fiskeldiskerfa og hvað einkennir hvern flokk 

2. Að hvaða leyti sjá forsvarsmenn fyrirtækja í sjávarútvegi og fiskeldi gagnsemi í því 

að geta metið umhverfislega frammistöðu fyrirtækis síns og afurða?   

Leitast er við að svara fyrri spurningunni með aðferðafræði vistferilsgreiningar og seinni 

spurningunni með megindlegri aðferðafræði. 

http://www.sfs.is/
http://www.surveymonkey.com/
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4 Fræði 

4.1 Fiskeldi  og umhverfið 

4.1.1  Aðstæður á Íslandi  

Á Íslandi eru landeldisstöðvar sem nýta ferskvatn, strandeldisstöðvar sem nýta sjó og ísalt 

vatn og kvíaeldisstöðvar sem nýta sjó. Hinar sérstæður aðstæður á Íslandi bjóða upp á 

kjöraðstæður fyrir strand- og landeldi. Það er nóg af fersku vatni á Íslandi og 

endurnýjanlegum orkugjöfum í formi vatnsorku og jarðvarma  til framleiðslu á rafmagni. 

Bleikja hefur takmarkað seltuþol og þá sérstaklega í köldum sjó og er hún því ræktuð á 

landi. Hins vegar eru laxaseiði ræktuð í landeldi þar til þau hafa náð 400-500 g þunga, þá 

eru þau flutt í sjókvíar. Í sjókvíum eru straumar og hitastig hagstæð fyrir laxinn og hann 

vex vel. Lágt hitastig sjávar stuðlar að bættri heilsu laxins og minnkar líkur á sýkingu. Það 

er meiri hætta á slysasleppingum í kvíum en í landeldi og er reynt að halda blöndun á 

villtum laxi og eldislaxi í lágmarki með því að veita rekstrarleyfi aðeins á svæðum þar sem 

ekki eru stórar laxár (Valdimar Ingi Gunnarsson og Guðbergur Rúnarsson, 2012).  

 

Mynd 3   Slátrun á eldisfiski í tonnum, heill óslægður fiskur (Landssamband fiskeldisstöðva, 2014) 

Fiskeldi á Íslandi hefur vaxið jafnt og þétt undanfarin ár og var heildarframleiðsla laxfiska 

(lax, bleikju og silungs) um það bil 8000 tonn árið 2014. Þar af var lax næstum helmingur 

framleiðslunnar en silungur var innan við 10% framleiðslunnar. Ísland er stærsti 

bleikjuframleiðandi í heimi í dag með heildarframleiðslu uppá rúm 3400 tonn árið 2014 

(Landssamband fiskeldisstöðva, 2014). Það er einungis lítið brot af heimsframleiðslu 

laxfiska sem var 3,2 milljón tonn árið 2012 og er Noregur stærsti laxaframleiðandi í heimi 

með meira en 1,2 milljón tonn árið 2012 (FAO, 2012). Á Mynd 3 má sjá að slátrað magn 

af bleikju hefur farið jafnt vaxandi frá árinu 2005. Árið 2014 fjölgaði slátraðri bleikju um 

30% og er því spáð að önnur eins aukning verði árið 2015. Slátrun á laxi hefur einnig 

aukist mikið frá ári til árs (Landssamband fiskeldisstöðva, 2014). 
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4.1.2  Staðlar og umhverfismerki  

Umhverfismerki og staðlar gera fólki kleift að velja vörur og þjónustu í samræmi við 

umhverfisleg og félagsleg viðmið (Washington, 2008, Finkbeiner o.fl. ,2010). Vottun á 

vöru og merkingar um vistvæna framleiðslu (e. ecolabeling) eru ferli sem notuð eru til að 

veita neytendum upplýsingar um umhverfislega frammistöðu vara og tækifæri til að bera 

saman vörur af sömu tegund. Innleiðing umhverfisstaðla og umhverfismerkinga þjóna 

þeim tilgangi að mæla frammistöðu, miðla upplýsingum og stuðla að sjálfbærari 

framleiðsluháttum, t.d. bættri nýtingu fiskistofna og umhverfisvænni framleiðslu (FAO, 

2015).  

Áður voru slíkar merkingar á vörum nær eingöngu á sérmarkaði (e. niche market) en hafa 

nú færst í aukana á almennum markaði (Pelletier og Tyedmers, 2008). Ef til vill má rekja 

aukinn áhuga á vottuðu eða merktu fiskmeti til aukinnar vitundar neytenda. Í sumum 

fyrirtækjum er talið að lífræn vottun í laxeldi hjálpi til við að ávinna traust neytenda hvað 

varðar umhverfisleg áhrif sem verða af völdum laxeldis (Pelletier, 2003, Graig Farm, 2006, 

Marine Harvest, 2006). Nokkrar merkingar um, uppruna, vistvæna eða umhverfisvæna 

framleiðslu, og vottanir fyrir sjávarútveg hafa litið dagsins ljós á síðustu árum og er 

sjaldnast horft til lífsferils vöru. 

Útbreiddasta vottunin er Marine Stewardship Council (MSC) vottunin en þar er unnið að 

því að viðhalda fiskistofnum og hamla gegn ofveiði. MSC tekur ekki tillit til 

heildarlífsferils vöru og er horft framhjá orkunotkun og notkun efna eins og t.d. 

gróðurhindrandi efni (e.anti-fouling agents). Aquaculture Stewardship Council (ASC) 

staðallinn er einnig mjög útbreiddur en laxeldisfyrirtæki sem hafa yfir 70% 

heimsframleiðslu lax að ráða hafa ákveðið að innleiða staðalinn á næstu árum. Til að 

trygga samkeppnishæfni er líklegt að íslensk fyrirtæki munu fylgja þessu eftir í náinni 

framtíð (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2014). ASC hefur það að markmiði að 

vera leiðandi í umhverfisvottun og umhverfismerkingum og stuðla að ábyrgu fiskeldi. 

Fyrirtæki eru hvött til að lágmarka umhverfis- og félagsleg fótspor fiskeldis og reynt að 

stuðla að því að auka framboð af sjáfbærum eldisafurðum sem framleiddar eru á ábyrgan 

hátt (Aquaculture Stewardship Council, 2012). „Dolphin Safe Tuna“ er dæmi um merkingu 

í sjávarútvegi en þar er eingöngu einblínt á verndun einnar tegundar. Dæmi um 

umhverfisvottun í sjávarútvegi þar sem tekið er tillit til lífsferils vöru er hin sænska KRAV 

sem ætluð er fyrir villtan fisk (Thrane, Ziegler og Sonesson, 2009). Fiskmeti frá Íslandi er 

merkt upprunamerkinu „Iceland Responsible Fisheries“. Merkið var tekið í notkun árið 

2008 í þeim tilgangi að upplýsa neytendur um að íslenskar sjávarafurðir eigi uppruna sinn í 

ábyrgum fiskveiðum Íslendinga (Iceland Responsible Fisheries, 

http://www.responsiblefisheries.is/islenska/upprunamerki). Þá fylgja nokkur íslensk 

fiskeldisfyrirtæki bandaríska Whole Foods staðlinum, dæmi um aðrar vottanir eru 

AquaGAP, GlobalG.A.P og ýmsir BAP (Best Aquaculture Practices) staðlar um góða 

framleiðsluhætti til að tryggja öryggi og gæði vöru.  

Þörf er á aðferðum til að sannreyna og sýna fram á umhverfisáhrif og hvar hægt er að bæta 

frammistöðu í virðiskeðju matvæla. Unnið er að því að samræma innleiðingu á stöðlum og 

mat á sjálfbærni í matvælageira til að hvetja til góðra starfshátta í fiskeldis- og 

matvælaframleiðslu (Food SCP RT, 2013, FAO, 2014). Á sama tíma hefur færst í aukana 

að meta umhverfislega frammistöðu matvælaframleiðenda (Volpe o.fl., 2010). Það að 

horfa til heildarlífsferils vöru er í samræmi við ráðleggingar framkvæmdastjórnar ESB um 

http://www.responsiblefisheries.is/islenska/upprunamerki
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að upplýsingum um umhverfislega frammistöðu á heildarlífsferli vöru sé miðlað 

(Framkvæmdastjórn ESB, 2013).  

Það er því þörf á hugbúnaði sem metur umhverfislega frammistöðu og ber kennsl á 

mögulegar umbætur sem þarf til þess að ná aðalmarkmiðinu, þ.e. að minnka umhverfisleg 

áhrif. Það eru til hugbúnaðarlausnir sem gera vistferilsgreiningar, en ekki neinn 

hugbúnaður sem metur heildstætt alla þætti sem áhrif hafa á sjálfbærni. Þau tæki og 

aðferðir til að meta umhverfisáhrif sem eru til staðar í dag ná ekki að halda utan um alla þá 

þætti sem starfsemi fiskeldis getur haft áhrif á og er á takmarkaðan hátt hægt að nota þau 

við mat á umhverfislegum áhrifum í fiskeldi. Það er því vöntun á tæki sem framkvæmir 

umhverfismat sérsniðið að þörfum fiskeldis (Samuel-Fitwi o.fl., 2012).  

4.1.3  Sjálfbærni, lífsferilshugsun (Life Cycle Thinking) og ábyrgð 
fyrirtækja  

Fyrirtæki þurfa sífellt að finna nýjar leiðir til þess að bæði ná að hagnast og bæta 

umhverfislega frammistöðu framleiðsluferla og vara sinna. Sjálfbærni byggir á stoðum 

efnahags, umhverfis og samfélags (Mynd 4) og er reynt að ná jafnvægi á milli 

efnahagslegrar þróunar og félagslegra og umhverfislegra markmiða. Algengasta 

skilgreining á sjálfbærri þróun kom fram í Brundtlandskýrslunni svokölluðu sem gefin var 

út á vegum Sameinuðu þjóðanna árið 1987 og er hún á þann veg að sjálfbær þróun sé það 

að fullnægja þörfum samtímans án þess minnka möguleika kynslóða framtíðar á því að 

fullnægja sínum þörfum (Brundtland og World Commission on Environment and 

Development, 1987). Markmið með sjálfbærri þróun er að bæta lífsgæði fólks án þess að 

ganga á auðlindir jarðar. Það að skoða heildarlífsferil vöru er nauðsynlegt þegar hugað er 

að sjálfbærri þróun. Þannig huga fyrirtæki ekki einvörðungu að eigin framleiðslu heldur 

taka með í reikninginn umhverfisleg, félagsleg og efnahagsleg áhrif sem vara veldur á 

öllum lífsferli sínum. Meginmarkmið með því að skoða lífsferil vöru er að minnka 

auðlindanotkun og losun í umhverfið sem og að bæta félagslega og hagræna frammistöðu á 

lífsferlinum (Remmen, Jensen og Frydendal, 2007).  

 

Mynd 4 Sjálfbærni skiptist í umhverfislega, efnahagslega og félagslega þætti. 

Varðandi sjálfbæra þróun eru  kröfur um að fyrirtæki hugi að samfélagslegri ábyrgð en hún 

felur í sér að fyrirtæki leggi sitt af mörkum til að bæta samfélagið og umhverfi. Markmiðið 

með samfélagslegri ábyrgð er að stuðla að sjálfbærri þróun (International Organization for 

Standardization, 2010) og er áhersla lögð á mannréttindi, samfélag, umhverfi og 

virðiskeðjuna til að mynda með því að vinna gegn barnaþrælkun, mismunun og 
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verkalýðsbrotum. Þá eru framlög veitt til fjölskyldna starfsmanna eða nærumhverfisins 

(Remmen, Jensen og Frydendal, 2007).  

4.1.4  Skráningar og reglugerðir 

Á Íslandi er eftirfylgni með öllum þremur þáttum sjálfbærni. Með Grænu bókhaldi er fylgst 

með umhverfisþættinum, með ársuppgjöri er fylgst með hagrænu hliðinni og félagslega 

þættinum eru gerð skil með reglugerðum (t.d. leyfilegur fjöldi vinnustunda og bann við 

barnaþrælkun) og með starfsemi verkalýðsfélaga. 

Fyrirtæki sem eru skilgreind sem mengandi starfsemi eins og t.d. fiskeldi og 

fiskimjölsframleiðsla eru skyldug til að skila inn Grænu bókhaldi árlega. Rekstraraðili skal 

færa Grænt bókhald sbr. reglugerð nr. 851/2002 um Grænt bókhald og senda til 

eftirlitsaðila fyrir 1. maí ár hvert. 

Á Íslandi þarf að uppfylla lög og reglugerðir áður en leyfilegt er að hefja rekstur á fiskeldi. 

Regla 70/2008: Aðaltilgangur með þessum reglugerðum er að skapa samkeppnishæft og 

ágóðavænt umhverfi þar sem sjálfbær þróun getur orðið. Ef ársframleiðsla er meira en 200 

tonn og fráveituvatn rennur í ferskvatn þá ber framleiðanda skylda til þess að láta yfirvöld 

vita. Mats á umhverfislegum áhrifum er krafist áður en starfsleyfi fæst.  

Í reglugerð 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem gæti haft í för með sér 

mengun stendur að taka beri tillit til mengunarefna sem hafa óheppileg áhrif á 

súrefnisjafnvægi og eru mælanleg með t.d. BOD (biochemical oxygen demand)  og COD 

(chemical oxygen demand) (Umhverfisráðuneyti, 1999). BOD og COD eru mælieiningar 

sem segja til um hversu mikið súrefni þarf til að brjóta niður lífræn efni í einum lítra 

frárennslisvatns. Mæling á BOD er tímafrek og er því oft í staðinn mæld efnafræðileg 

súrefnisþörf, COD (Stefán Freyr Björnsson, 2012).  

 

4.1.5  Umhverfisáhrif af völdum fiskeldis 

Mynd 5 sýnir dæmi um ílag og frálag á lífsferli fiskeldisafurða og dæmi um umhverfisáhrif 

sem verða af völdum framleiðslu fiskeldisafurða.  

Fóðurframleiðsla er sá þáttur sem veldur mestum áhrifum í fiskeldi, sér í lagi vegna  

orkunotkunar, losunar gróðurhúsaáhrifa, losunar lofttegunda sem valda súrnun og notkunar 

lífrænna auðlinda (Aubin o.fl., 2006, Aubin o.fl. ,2009, Ayer og Tyedmers, 2009, Boissy 

o.fl., 2011, Ellingsen o.fl., 2009, Ellingsen og Aanondsen, 2006, Tyedmers and Pelletier, 

2007, Winther o.fl., 2009, Ziegler o.fl., 2012, Pelletier og Tyedmers, 2007, Jerbi o.fl., 

2012). Ástæða þessa miklu umhverfisáhrifa er sú að fóður er samsett úr fjölda sjávar- og 

plöntuafurða sem eru veidd og ræktuð víðs vegar um heim. Að auki þarf að vinna hráefnið, 

t.d. þarf að vinna úr fisknum olíu og mjöl, og mörg plöntuhráefni þarf að þurrka, mala og 

bæta (FAO, 2014).  

Fóðursamsetning hefur áhrif á það hversu miklum umhverfisáhrifum fóður veldur. Lengi 

hefur verið reynt að auka hlut hráefna úr plönturíkinu á kostnað fiskiafurða en rannsóknir 

benda til þess að það minnki umhverfisleg áhrif fóðurs (Pelletier og Tyedmers, 2007; 

Huntington og Hasan, 2009; Boissy o.fl., 2011; Birgir Örn Smárason, 2013, Ytrestöyl o.fl., 
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2014). Fóður er að hluta til samsett úr soja og hráefnum úr plönturíkinu. Framleiðsla 

þessara hráefna hefur áhrif á umhverfið vegna notkunar á ræktunarlandi sem og notkunar á 

meindýraeiði, áburði og vatni (Ellingsen og Aanondsen, 2006, Ziegler o.fl., 2012). Aukin 

landnotkun getur haft neikvæð áhrif á gæði jarðvegs og líffræðilegan fjölbreytileika (Milá i 

Canals o.fl., 2007).  

Þá hefur geta fisks til að nýta fóðrið og umbreyta því í lífmassa mikið að segja um 

umhverfisleg áhrif. Í þessu samhengi er talað um FCR (e. feed conversion ratio) en það er 

hlutfallið á milli fóðurs og lífmassa fisks. Nýtni fóðurs (FCR) er lykilþáttur til þess að meta 

umhverfislega frammistöðu fiskeldis. Fóðurupptaka og nýtni getur hins vegar breyst á 

líftíma fisks en líftími laxfisks er 2-3 ár og því getur verið villandi að horfa á árleg gögn 

yfir FCR og gagnlegra að horfa á meðaltal yfir þrjú ár (FAO, 2012, Doublet o.fl., 2014).  

Fleiri þættir koma til en fóður en áhrif fiskeldis á umhverfið einkennist einnig af losun 

lífrænna efna, fosfórs og köfnunarefnis (Heldbo et al., 2013). Talið er að losun 

næringarefna í vatn eða sjó frá fiskeldi og fiskvinnslum sé annað helsta mengunarálag á 

vatn á Íslandi (Umhverfisstofnun, 2012). Notkun lyfja og bóluefna (til varnar sjúkdómum 

og til að sporna við lús) og sleppingar á villtum fiski geta minnkað líffræðilegan 

fjölbreytileika. Í landeldiskerfum þarf oft mikla raforku og vatn og sömuleiðis krefst 

fiskvinnsla rafmagns. Þar er fisknum pakkað en töluverð umhverfisleg áhrif verða við það 

að pakka vörum í frauðplast (EPS) þar sem ferlið við að mynda EPS kúlur er orkufrekt 

(Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl., 2010). Flutningar vegna fóðurframleiðslu sem og flutningar 

á vöru geta haft mikil áhrif á kolefnissporið, allt eftir því hve fjarlægð er mikil og hvaða 

flutningsmáti er valinn (Ellingsen o.fl., 2009, Pelletier o.fl., 2009, Winther o.fl., 2009).  

 

Mynd 5   Lífsferill fiskeldisafurða og dæmi um ílag og frálag vegna framleiðslu þeirra. 

Það að taka tillit til svæðisbundinna áhrifa (e. regionalization) er mikilvægur liður í því að 

auka nákvæmni á mati á umhverfislegum áhrifum. Aðstæður geta verið afar ólíkar og 

útblástur efna getur haft mismunandi áhrif eftir því hvar í heiminum losunin á sér stað. 

Sem dæmi má nefna að rafmagn sem framleitt er í kolaorkuverum hefur allt önnur og meiri 

áhrif á umhverfið en íslenskt rafmagn sem framleitt er úr endurnýjanlegum orkugjöfum. 

Veiðar

Jarðrækt

Ílag: Lífrænar og ólífrænar auðlindir, orkunotkun, landnotkun, vatnsnotkun. 

Frálag: Losun í andrúmsloft, vatn og jarðveg. 

Fóður-

framleiðsla

Áfram-

eldi
Slátrun

Fisk-

vinnsla

Söluaðilar 

Neytendur

Seiða-

eldi

Umhverfisleg áhrif: Gróðurhúsaáhrif, súrt regn, næringarefnaauðgun, eituráhrif á fólk, landnotkun, visteituráhrif. 

Meindýraeitur

Áburður

Lyf Pakkningar

Byggingar

Kæl ing

Gróðurhúsa-
lofttegundir

Losun næringarefna Fráveituvatn Úrgangur

Eldsneyti
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Jafnframt er vatni mjög misskipt milli svæða og landa. Á Íslandi er gnægð vatns og veldur 

því vatnsnotkun minni áhrifum á eyðingu vatnsauðlinda en á flestum öðrum svæðum. 

Fiskeldi getur valdið margvíslegum umhverfisáhrifum og er umhugsunarvert að oft er 

einblínt um of á kolefnisspor. Ástæður fyrir því að kolefnisspori er haldið meira á lofti en 

öðrum umhverfisáhrifum geta verið auðveld miðlun til neytenda þar sem langflestir hafa 

skilning á því hvað kolefnisspor er og hvað felst í því. Kolefnisspor getur því haft áhrif á 

val neytenda og ákvarðanatöku og einnig er auðvelt að framkvæma samanburð á milli vara 

með því að bera saman CO2 gildin. Kolefnisspor eitt og sér endurspeglar hins vegar engan 

veginn heildar umhverfisáhrif sem verða af framleiðslu og er mikilvægt að margs konar 

umhverfisáhrif séu metin (Samuel-Fitwi o.fl., 2012).  

Undanfarin ár hefur áherslan færst í þá átt að horfa til margvíslegra umhverfisáhrifa og ná 

þar með heildstæðari mynd af áhrifum fiskeldis. Þær aðferðir sem eru hvað mest notaðar til 

að meta umhverfisleg áhrif fiskeldis mæla:  

 loftslagsbreytingar vegna losunar gróðurhúsalofttegunda 

 súrt regn vegna losunar á súrum lofttegundum  

 næringarefnaauðgun vegna losunar á efnum sem innihalda köfnunarefni og fosfór 

 losun á efnum sem eyða ósonlaginu 

 ólífræna og lífræna eyðingu auðlinda (Pelletier o.fl., 2007).  

Vistferilsgreining er sú aðferðafræði sem mælt er með til að framkvæma heildrænt mat þar 

sem kolefnisspor er einungis eitt af áhrifunum sem metin eru (JRC, 2010). 

4.1.6  Dæmi um vistferilsgreiningar fyrir fiskeldis og 

sjávarafurðir  

Vistferilsgreining er fremur ný aðferðafræði og voru fyrstu greiningarnar fyrir fiskeldi 

gerðar uppúr árþúsundamótum. Papatryphon o.fl. (2004) rannsökuðu fóður fyrir 

regnbogasilung og komust að því að bætt fóðursamsetning getur minnkað umhverfisleg 

áhrif. Aubin o.fl. (2006) rannsökuðu sandhverfueldi í fiskeldiskerfi þar sem vatnið er 

endurnýtt (e. water recirculating system) og reyndist umbreyting fóðurs í fisk í eldinu (þ.e. 

sjálf fiskiframleiðslan) vera mesti valdur að næringarefnaauðgun. Ellingsen og Aanondsen 

(2006) mátu umhverfisáhrif þorskveiða og laxeldis og báru þau saman við 

kjúklingaræktun. Helstu niðurstöður voru þær að botnvörpur sem notaðar eru við 

þorskveiðar eru mjög skaðlegar sjávarbotninum og að fóður hefur mikil umhverfisleg áhrif, 

bæði í tilfelli lax og kjúklings. Grönroos o.fl. (2006) gerðu vistferilsgreiningu fyrir 

finnskan regnbogasilung og sýndu niðurstöður að losun í andrúmsloftið kemur aðallega til 

vegna fóðurs og fóðurframleiðslu en losun í vatn kemur að mestu til vegna fiskeldis. Þá 

hafa einnig verið rannsökuð hefðbundin og lífræn fóðurframleiðsla fyrir lax (Pelletier og 

Tyedmers, 2007, 2008), óhefðbundin framleiðslutækni fyrir lax (Ayer og Tyedmers, 2009) 

og umhverfisáhrif vegna alþjóðlegrar laxaframleiðslu, t.d. í Noregi, Englandi, Kanada og 

Chile (Pelletier o.fl., 2009). Eins voru áhrif vegna tvegggja mismunandi eldiskerfa fyrir 

silung borin saman (d‘Orbcastel o.fl., 2009).   

Á Íslandi voru Helga Eyjólfsdóttir o.fl. (2003) frumkvöðlar á sviði vistferilsgreiningar en 

þær gerðu vistferilsgreiningu fyrir frosnar þorskafurðir. Skoðaður var allur lífsferill 

fisksins, eða frá því hann er veiddur þar til hann er borinn á borð á veitingastað í Englandi. 
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Rannsóknin sýndi að mestu umhverfislegu áhrifin verða vegna olíunotkunar við veiðar en 

botnvörpur eru mjög olíufrekar. Niðurstöður sýndu að til þess að framleiða 400 gramma 

fiskiflak sem borið er á borð fyrir neytanda þarf að meðaltali 0,65 l af olíu.  

Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir (2009) gerði vistferilsgreiningu og bar saman 

umhverfisleg áhrif þess að veiða þorsk með botnvörpu annars vegar og línu hins vegar. 

Kolefnisspor þess að veiða með botnvörpu reyndist vera 5,14 CO2 eq en 1,58 kg CO2 eq 

með línuveiðum. 

Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl. (2010) gerðu vistferilsgreiningu fyrir vinnslu og útflutning á 

fiski. Niðurstöðurnar sýndu að framleiðsla á frauðplasti er mjög orkufrekt ferli sem veldur 

töluverðum umhverfisáhrifum. Jafnframt kom í ljós að flutningsmáti skiptir máli en  

kolefnisspor reyndist vera margfalt hærra þegar fiskur er fluttur með flugi heldur en skipi.  

Banze (2011) gerði fyrstu vistferilsgreiningu fyrir fiskeldi á Íslandi en hann rannsakaði 

umhverfisáhrif af einu tonni af laxi sem ræktaður er í sjókvíum. Tekið var tillit til 

fóðurframleiðslu, seiðaeldis, sjókvíaeldis, veiðarfæra og flutninga á öllum stigum. 

Niðurstöðurnar bentu til að fóðurframleiðsla valdi mestum umhverfisáhrifum og að 

fóðursamsetning skipti máli. Eins komst Banze að því að sjálfvirkt fóðrunarkerfi valdi 

minni umhverfisáhrifum heldur en að nota bát til að fóðra.  

Birgir Örn Smárason (2013) nýtti sér aðferðafræði vistferilsgreiningar til þess að meta 

umhverfisáhrif af 1 kg af lifandi bleikju sem ræktuð er í íslenskri landeldisstöð. 

Niðurstöður vistferilsgreininga fyrir þrjár tegundir af fóðri studdi við aðrar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á fóðri, þ.e.a.s. að fóðurframleiðslan sé sá þáttur sem veldur mestum 

umhverfisáhrifum í lífsferli bleikju.  

Birgir Örn Smárason, Jónas R. Viðarsson, Gunnar Þórðarson og Lilja Magnúsdóttir (2014) 

gerðu vistferilsgreiningu fyrir ferska þorskhnakka sem annars vegar voru veiddir með 

botnvorpu og hins vegar á línu. Niðurstöðurnar sýndu að val á veiðarfærum skiptir máli en 

kolefnisspor þorskhnakka sem veiddir voru á línu var lægra en þeirra sem veiddir voru með 

botnvörpu. Áhrif veiðarfæra eru hins vegar lítil í samanburði við flutninga þar sem 

flutningar með flugi valda 60% af heildar kolefnisspori þorskhnakkanna. Sé varan flutt út 

með skipi verður kolefnisspor flutninga mjög lágt og skipta þá innanlandsflutningur meira 

máli en sjóflutningur.  

Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl. (2013) gerðu vistferilsgreiningu fyrir íslenskan lax og var sú 

greining grunnur að mótun SENSE hugbúnaðarins. Borin voru kennsl á þá 

frammistöðuvísa sem valda mestum umhverfisáhrifum og var í kjölfarið ákveðið að nota 

þá í SENSE hugbúnaðinum. Aðgerðareining var annars vegar ferskur, heill, slægður lax 

(HOG) og hins vegar reykt laxaflök. Kerfismörk innihéldu fóðuframleiðslu, seiðaeldi, 

sjókvíaeldi, vinnslu og flutninga til Evrópu. Heili slægði laxinn var sendur beint til 

söluaðila en flökin voru reykt í reykhúsi í Frakklandi og voru síðan send til söluaðila eða í 

geymslu. Helstu niðurstöður voru í samræmi við fyrri rannsóknir að fóðurframleiðsla 

veldur mestum umhverfisáhrifum. Jafnframt veldur fiskeldisstigið mestri 

næringarefnaauðgun en hún er háð fóðursamsetningu og fóðurnýtni.  
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4.2 Einfaldaðar vistferilsgreiningar – SENSE 

hugbúnaður 

Vistferilsgreining (e. Life Cycle Assessment, LCA) er stöðluð og viðurkennd aðferðafræði 

til að meta umhverfisleg áhrif sem vara veldur á sérhverju stigi í lífsferlinum (Guinee o.fl., 

2002). Slík greining getur tekið yfir allan lífsferil vöru (frá vöggu til grafar), en einnig má 

meta styttri feril, t.d. frá vöggu þar til vara er send á markað (cradle to gate). Samkvæmt 

ISO 14040 (International Organization for Standardization, 2006) er vistferilsgreining það 

að taka saman og meta ílag (e. input) og frálag (e.output) og möguleg umhverfisáhrif af 

völdum vöru á öllum lífsferli hennar.  

Vistferilsgreiningar gefa niðurstöður um umhverfisáhrif eins og gróðurhúsaáhrif eða 

næringarefnaauðgun sem nýtist m.a. til að staðfesta frammistöðu í samræmi við kröfur sem 

felast í umhverfismerkingum eða vottunum um umhverfisáhrif í fiskeldi. 

Vistferilsgreiningar geta líka gefið vísbendingar um hvar umbóta er þörf til að bæta 

skilvirkni í framleiðslu og varpa ljósi á takmarkanir mögulegra lausna. Hins vegar eru LCA 

skýrslur oft mjög tæknilegar og í þeim er langur listi af mismunandi umhverfisáhrifum sem 

gerir þær óaðgengilegar fyrir aðra en fræðimenn. Til þess að auka líkur á því að neytandi 

taki upplýsta ákvörðun um val á fiski til neyslu þarf að miðla umhverfislegum áhrifum á 

einfaldara formi (Samuel-Fitwi o.fl., 2012).  

SENSE er evrópskt rannsóknarverkefni þar sem heildstæður hugbúnaður hefur verið 

þróaður til þess að auðvelda fyrirtækjum að meta umhverfisleg áhrif af matvæla- og 

drykkjarframleiðslu. SENSE stendur fyrir „HarmoniSed Environmental Sustainability in 

the European food and drink chain“ (www.senseproject.eu).  

4.2.1  Frammistöðuvísar í SENSE hugbúnaðinum  

Markmið SENSE verkefnisins var að þróa hugbúnað sem er auðveldur í notkun og 

framkvæmir umhverfislegt mat þar sem gögnum og upplýsingum sem notendur þurfa að 

slá inn er haldið í lágmarki (Ramos o.fl., 2014). Þeir þættir sem valda mestum 

umhverfislegum áhrifum eru kallaðir lykilframmistöðuvísar (e. Key Environmental 

Performance Indicators (KEPIs)) og eru þeir mæling á frammistöðu varðandi t.d. 

orkunotkun, fóðurnotkun, vatnsnotkun og magn úrgangs og frárennslis.  

SENSE hugbúnaðurinn byggir á aðferðafræði vistferilsgreiningar en framkvæmir einfaldað 

mat þar sem ekki er tekið tillit til allra þátta í framleiðslunni heldur valinna 

frammistöðuvísa sem valda mestum umhverfisáhrifum. Það er mikilvægt að valdir séu 

viðeigandi frammistöðuvísar og krefst það skilnings á starfsemi og framleiðsluferli. Miðað 

var við að auðvelt væri að afla lykilgagna og að framleiðendur ættu að geta nálgast þau 

auðveldlega. Með því að rýna vistferilsgreiningar sem gerðar hafa verið fyrir fiskeldiskerfi 

og matvælakeðjur voru borin kennsl á helstu vandamál og þá lykilþætti sem valda 

umhverfislegum áhrifum (Ólafsdóttir o.fl., 2014b). Tafla 1 sýnir þá frammistöðuvísa sem 

valdir voru í fiskeldishluta SENSE, annars vegar fyrir fiskeldi og hins vegar fyrir vinnslu. 

Mikilvægi valinna frammistöðuvísa var síðan sannreynt með því að gera 

heildarvistferilsgreiningu fyrir þrjár mismunandi matvælakeðjur, þ.e. ávaxtasafa, 

nautakjöts- og mjólkurafurðir og fiskeldisafurðir. Niðurstöður vistferilsgreiningarinnar sem 

gerð var fyrir fiskeldi sýndu, í samræmi við eldri niðurstöður, að fóður var 
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lykilframmistöðuvísir fyrir fiskeldi (olli nær 60% af umhverfisáhrifum) og vatn var 

skilgreint sem lykil frammistöðuvísir fyrir bæði fiskeldi og vinnslu. Auk þess var lífrænt 

efni sem losað er í sjó og fráveituvatn úr fiskeldi valin sem lykilframmistöðuvísir (valdur 

að 97% af næringarefnaauðgun sjávar). Frammistöðuvísar fyrir fiskeldishluta SENSE voru 

þannig sannreyndir þar sem niðurstöður vistferilsgreiningarinnar sýndu að þeir orsaka um 

95% heildarumhverfisáhrifa (Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl., 2013). 

Tafla 1  Lykilframmistöðuvísar (KEPIs) sem valdir voru fyrir fiskeldishluta SENSE hugbúnaðarins (Ramos 

o.fl., 2014).   

KEPIs – Ílag Eining Framleiðsluskref 

            

Orka (rafmagn eða 

dísel) 

kWs/ár, l/ár Notkun á eldsneyti fyrir skip og báta við veiðar og notkun 

á rafmagni. 

Ferskvatnsnotkun l/ár, m
3
/ár Vatnsnotkun fyrir heilt ár. Hér er eingöngu átt við 

neysluvatn.  

Fóður kg/ár Gagnasettum fyrir dæmigert "íslenskt fóður" og "norskt 

fóður" var bætt við SENSE hugbúnaðinn út frá gögnum 

frá SINTEF (Hognes o.fl., 2011). Fóðursamsetning er 

mjög breytileg og fer eftir framboði á milli ára. Þessi 

gagnasett þyrftu því að vera uppfærð reglulega. Jafnframt 

getur notandi valið samsetningu á fóðri en það er þeim 

takmörkunum háð að það á eftir að gera ráð fyrir 

vinnsluþáttum.  

Pakkningar   kg/ár Notandi getur valið tegund pakkningar sem notaðar eru 

og skráir síðan massa þeirra.   

KEPIs - Frálag         

            

Fráveituvatn   l/ár, m
3
/ár Fyrir landeldi þarf notandi að tilgreina magn 

fráveituvatns. Hér er valið um fráveituvatn eftir því hvert 

magn fosfórs og köfnunarefnis er í því (hátt magn stendur 

fyrir losun uppá 0,00015 kg P-eq/m3 og 0,0045 kg N-

eq/m3 og lítið fyrir losun uppá 6,6E-05 kg P-eq/m3 og 

0,00023 kg N-eq/m3). Jafnframt geta notendur á Íslandi 

valið um fráveituvatn fyrir íslenskar aðstæður og er þá 

magn fosfórs og köfnunarefnis enn minna. Fyrir 

sjókvíaeldi hefur verið reiknað meðaltalsgildi af losun 

köfnunarefnis (N) í sjóinn vegna úrgangs og fóðurafganga 

(41 kg N eq/1 tonn af fiski) (Heldbo o.fl., 2013).  

Úrgangur*   kg/ár Notandi tilgreinir hvers kyns úrgangur er losaður og síðan 

hvað er gert við hann (endurvinnsla, landfylling, 

brennsla).  

*
 Úrgangur er frammistöðuvísir fyrir vinnslu, ekki fiskeldi  

Gagnasett fyrir valda frammistöðuvísa fengust í ecoinvent v2.2 en ecoinvent er 

gagnagrunnur fyrir vistferilsgreiningar (Ólafsdóttir, 2014b, http://www.ecoinvent.org/). 

Undanskilið frá þessu er gagnasett fyrir fóður unnið af Gyðu Mjöll Ingólfsdóttur hjá EFLU 

verkfræðistofu (persónulegar upplýsingar í tengslum við SENSE verkefnið, 9. september 

2013). Tekið var tillit til svæðisbundinna aðstæðna fyrir fjóra frammistöðuvísa, þ.e. fóður, 

raforka, neysluvatn og fráveituvatn. Það að bakgrunnsgögn séu skilgreind í SENSE 

http://www.ecoinvent.org/
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hugbúnaðinum auðveldar notkun á hugbúnaðinum en veldur einnig takmörkunum þar sem 

ekki er hægt að skilgreina sérstæðar aðstæður. 

Þar sem um einfaldaða vistferilsgreiningu er að ræða var ekki unnt að taka tillit til allra 

þátta. Til dæmis er notkun lyfja gegn útbreiðslu sjúkdóma og lúsar stórt mál í fiskeldi en 

lyfjanotkun var ekki valin sem frammistöðuvísir í SENSE hugbúnaðinum. Hið sama má 

segja um líffræðilegan fjölbreytileika (e.biodiversity). Þá eru ekki til neinar aðferðir í 

vistferilsgreiningu til þess að meta áhrif sem villti stofninn verður fyrir vegna sleppinga 

(e.escapees) en þær geta valdið því að fiskistofn tapar fjölbreytileika sínum og sjúkdómar 

og sníkjudýr (t.d. lús) breiðast út og veikja stofninn (Ellingsen og Aanondsen, 2006).  

Það að hafa frammistöðuvísana fáa auðveldar notendum en minnkar að sama skapi gildi 

greiningarinnar þar sem ekki er tekið tillit til allra þátta (Aronsson o.fl., 2014). Það er því 

mikilvægt að halda því til haga að mat á umhverfisáhrifum í SENSE kemur ekki í staðinn 

fyrir fulla vistferilsgreiningu.  

4.2.2  Umhverfisáhrif í SENSE hugbúnaðinum  

Út frá fræðigreinum og vistferilsgreiningum sem gerðar hafa verið fyrir fiskeldi var í 

SENSE verkefninu valið að reikna 11 tegundir umhverfisáhrifa sem þykja mikilvægastar 

fyrir matvæli (Landquist o.fl., 2013). Valdar voru viðurkenndar aðferðir sem eru í 

samræmi við þær aðferðir sem mælt er með í ILCD handbókinni (JRC, 2011). Þessum 

sömu aðferðum er einnig mælt með af framkvæmdastjórn ESB í Product Environmental 

Footprint (EC, 2013) og í ENVIFOOD leiðbeiningum (Food SCP RT, 2013). Þær aðferðir 

sem SENSE byggir á til að reikna umhverfisleg áhrif (Tafla 2) eru í samræmi við 

leiðbeiningar ENVIFOOD að eyðingu vatnsauðlinda undanskilinni en útreikningur hennar 

er í endurbættri útgáfu ENVIFOOD (Ramos o.fl., 2014).  
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Tafla 2  Umhverfisáhrif sem metin eru í SENSE hugbúnaðinum og sú aðferðafræði sem notuð er. Tafla 

aðlöguð frá Ramos o.fl. (2014) 

Tegund áhrifa Eining Valin LCIA aðferð   Heimild 

              

Loftslagsbreytingar/ 

gróðurhúsaáhrif 

kg CO2 eq Líkan Berns – IPCC    Solomon, 2007 

Súrt regn   molc H+ eq Uppsafnað umframmagn    

(e. Accumulated 

Exceedance) 

  Posch o.fl., 2008 

Næringarefna-

auðgun á landi 

molc N eq Uppsafnað umframmagn     

(e. Accumulated 

Exceedance) 

  Posch o.fl., 2008 

Næringarefna-

auðgun í ferskvatni 

kg P eq EUTREND líkan    Goedkoop o.fl., 2009 

Næringarefna-

auðgun sjávar 

kg N eq EUTREND líkan    Goedkoop o.fl., 2009 

Eituráhrif á fólk  CTUh USEtox líkan   Rosenbaum o.fl., 2008 

Visteituráhrif CTUe USEtox líkan   Rosenbaum o.fl., 2008 

Landnotkun kg C/m
2
/a Jarðvegslíkan (e. Soil 

organic matter model) 

  Milà i Canals 2007 

Eyðing ólífrænna 

auðlinda 

kg Sb eq CML 2002   Guinée o.fl., 2002 

Eyðing 

vatnsauðlinda 

m
3
 H2O eq Vistfræðilegt líka fyrir 

vöntun (e. Ecological 

scarcity model) 

  Frischknecht o.fl., 2009 

 

Við þróun hugbúnaðarins var leitast við að hafa hann notendavænan og er þess ekki krafist 

að notendur hafi mikla bakgrunnsþekkingu í vistferilsgreiningu (LCA) og eins eiga 

niðurstöðurnar að vera auðtúlkanlegar. Notandi býr til flæðirit eftir því hvernig lífsferill 

vöru er (Mynd 6, t.v.).  



38 

   

Mynd 6  Flæðirit sem notandi hefur skilgreint (t.v.) og upplýsingar sem þarf að slá inn (t.h.) í SENSE 

Notandi fyllir inn fyrir hvert framleiðsluskref ársmagn af þeim lykilmælikvörðum (KEPIs) 

sem metið var að skiptu mestu máli til að meta umhverfisáhrif (Mynd 6, t.h.). Notandi fær 

niðurstöður á töfluformi en einnig getur hann valið um stöplarit sem sýnir framlag hvers 

frammistöðuvísis (KEPIs) á tiltekin umhverfisáhrif (Mynd 7) eða skífurit sem sýnir 

heildarframlag hvers ferlis fyrir sig á sérhver umhverfisáhrif (Mynd 8). Þá er hægt að bera 

saman vörur ef um fleira en eina framleiðsluvöru er að ræða (Mynd 9). 
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Gróðurhúsaáhrif | kg CO2 eq/kg 

 
 

Mynd 7  Framsetning niðurstaðna í SENSE hugbúnaðinum sem sýnir framlag frammistöðuvísa (hér fóður og 

orka) til kolefnisspors. Sambærileg mynd er gerð fyrir sérhver umhverfisáhrif. 

 

Mynd 8   Framsetning niðurstaðna í SENSE hugbúnaðinum sem sýnir framlag hvers framleiðsluskrefs fyrir 

sig á umhverfisáhrif (hér súrt regn) 

 

Mynd 9 Framsetning niðurstaðna í SENSE hugbúnaðinum sem sýnir framlag hverrar framleiðsluvöru til 

kolefnisspors í öllum framleiðsluþrepum 
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Nánari upplýsingar um SENSE hugbúnaðinn er að finna í skýrslum á heimasíðu 

verkefnisins þar sem einnig er hægt að prófa vefrænt síðustu útgáfu hugbúnaðarins 

(www.senseproject.eu).  

4.2.3  Prófanir SENSE hugbúnaðar í fyrirtækjum 

Sannprófanir á frammistöðu SENSE hugbúnaðar voru þríþættar og tók höfundur þátt í 

þriðja og síðasta fasanum. Í fyrsta lagi var réttmæti útreikninga SENSE hugbúnaðarins 

sannreynt með samanburði við niðurstöður þar sem notuð voru bæði SimaPro og GaBi 

forritin en bæði eru viðurkennd á sviði vistferilsgreiningar (Ólafsdóttir o.fl., 2014b). Í öðru 

lagi voru niðurstöður útreikninga með SENSE hugbúnaðinum borin saman við niðurstöður 

heildarvistferilsgreiningar (Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl., 2013) til að sýna hversu vel 

valdir frammistöðuvísar nýttust til að sýna fram á heildarumhverfisáhrif. Niðurstöður 

sýndu að valdir frammistöðuvísar ollu að meðaltali 95% umhverfisáhrifa fyrir 

fæðukeðjurnar þrjár (Ólafsdóttir o.fl., 2014b). Í þriðja lagi var virkni sannreynd með 

ítrekuðum prófunum á hugbúnaðinum. Samhliða og í kjölfar prófana voru uppfærslur og 

nauðsynlegar lagfæringar gerðar til að hugbúnaðurinn virkaði sem skyldi (Ólafsdóttir o.fl., 

2014a). Prófanir á frumgerð að hugbúnaðinum fólust í að framkvæma einfaldaða 

vistferilsgreiningu fyrir lax, bleikju og silung í samvinnu við fiskeldisfyrirtæki. Fyrirtækin 

fengu hjálp við innsetningu gagna, ýmist í gegnum síma, á símafundum þar sem tölvuskjá 

var deilt með fundarmeðlimum eða í persónu. Þar sem SENSE hugbúnaðurinn var í þróun 

þá komu upp ýmsir agnúar á þessu stigi sem eðlilegt er í slíku ferli. Tilkynnt var um alla 

vankanta og þeir lagfærðir af forriturum SENSE verkefnisins. Þá var aflað frekari gagna 

frá fiskeldisfyrirtækjum til að rannsaka betur og fá viðmið um frammistöðu mismunandi 

fiskeldiskerfa á Íslandi. Einnig var gerð viðhorfskönnun á meðal þeirra varðandi upplifun í 

tengslum við notkun á SENSE hugbúnaðinum.  

Til að sannreyna útreikninga og fá vísindalega staðfestingu á SENSE hugbúnaðinum hefur 

hann verið notaður á þrjár fæðukeðjur, þ.e. rúmverska kjöt- og mjólkurframleiðslu, íslenskt 

laxeldi og spænska appelsínusafakeðju. Sú aðferð sem notuð er til að skipta 

umhverfisáhrifum á milli framleiðsluvöru og aukaafurða (e. by-products) getur haft mikil 

áhrif. Við þróun SENSE búnaðarins var valið að úthluta umhverfisáhrifum eftir virði vöru, 

þ.e. þannig að framleiðsluvaran sjálf beri umhverfisáhrifin en ekki verðlausar aukaafurðir 

en mælst er til þess í ENVIFOOD leiðbeiningunum (Ramos o.fl., 2014, Food SCP RT, 

2013). 

http://www.senseproject.eu/
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5 Einfölduð vistferilsgreining á 
laxfiskum 

5.1 Markmið og umfang vistferilsgreiningar 

Markmiðið var að kanna umhverfisleg áhrif fiskeldis á Íslandi með einfaldaðri 

vistferilsgreiningu og skoða hvernig nýta megi frammistöðuvísa og niðurstöður útreikninga 

á umhverfisáhrifum til að lýsa og flokka mismunandi eldiskerfi. Notast var við frumgerð af 

hugbúnaði sem þróaður hefur verið til að auðvelda fyrirtækjum að framkvæma sjálf mat á 

umhverfisáhrifum. Gögnum var safnað samhliða sannprófun á búnaðinum í íslenskum 

fiskeldisfyrirtækjum. Vistferilsgreining var gerð til að meta umhverfisleg áhrif sem verða í 

hverju skrefi á vistferli fisks (lax, bleikju eða silungs). Notaður var SENSE hugbúnaður 

sem auðveldar fyrirtækjum að framkvæma vistferilsgreiningu þar sem gagnasöfnun er 

einfölduð en hugbúnaðurinn byggir á aðferðafræði vistferilsgreininga í samræmi við ISO 

staðla 14040 og ISO 14044.  Aðgerðareining var 1 kg af heilum slægðum laxfiski (HOG). 

Tegund fisks var ýmist bleikja, lax eða regnbogasilungur og var fiskurinn ræktaður í 

fiskeldi og unninn á Íslandi.  

 

Mynd 10 Kerfismörk rannsóknarinnar. 

Mynd 10 sýnir kerfismörkin en þau halda utan um feril fisks og voru í þessari 

vistferilsgreiningu frá hliði til hliðs (e. gate to gate), þ.e.a.s. frá fiskeldi (eða seiðaeldi) 

Ílag: Frálag: 

Hrogn

Seiða-

eldi

Orka 

Vatn Úrgangur

Pakkningar

Fiskveiðar Akuryrkja

Losun 

lofttegunda í 

andrúmsloft

Áframeldi

Vinnsla

HOG  (kg)

Fráveituvatn

Fóður

Bakgrunns-

upplýsingar í SENSE 

hugbúnaðinum

Upplýsingar fengnar 

beint frá fyrirtækjum 

eða úr Grænu 

bókhaldi
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fram að vinnslu þar sem fiskurinn var fullunninn og honum pakkað. Í hugbúnaðinum sem 

notast var við er gagnasett sem gerir ráð fyrir áhrifum fóðurs og er þess vegna brotalína 

utan um fóðurþáttinn. 

5.2 Upplýsingaöflun og gagnasöfnun  

Haft var samband við forsvarsmenn átta íslenskra fiskeldisfyrirtækja og þeim boðið að 

prófa hugbúnaðinn. Allir samþykktu að taka þátt en vegna tímaskorts og annríkis fengu 

þau aðstoð við gagnainnsetningu. Að auki var farið í gegnum Grænt bókhald en samkvæmt 

starfsleyfum skulu fiskeldisfyrirtæki taka saman upplýsingar um mikilvæga umhverfisþætti 

og skrá í Grænt bókhald. Umhverfisstofnun hefur frá árinu 2003 birt gögn Græns bókhalds 

opinberlega á netinu með það að leiðarljósi að upplýsa almenning og stjórnvöld um 

hvernig umhverfismálum er háttað í starfsemi sem getur verið mengandi. Meginmarkmiðið 

er að fá tölulega yfirsýn yfir rekstur en það er forsenda þess að draga úr sóun og stuðla að 

hagræðingu (Umhverfisstofnun, 2014). Ekki hefur áður verið gert umhverfismat út frá 

gögnum úr Grænu bókhaldi svo höfundur viti til. 

Grænt bókhald er umfangsmikið en líkt og Tafla 3 sýnir þá er í því krafist meiri gagna 

heldur en í SENSE hugbúnaðinum. Samt sem áður nýttust upplýsingar úr Grænu bókhaldi 

ekki fyllilega þegar reiknuð voru umhverfisáhrif í SENSE og verður hér gert grein fyrir 

því.  

Tafla 3  Upplýsingar um hráefnis- og auðlindanotkun sem þarf að gefa upp í Grænu bókhaldi og SENSE. 

 

Í Grænu bókhaldi gefa mörg fyrirtækjanna ekki upp eiginlega notkun á vatni heldur 

afkastagetu. Vænta má að vatnsnotkun sé almennt minni heldur en afkastageta segir til um 

og væri gott ef þessi tala væri nákvæmari. 

Í Grænu bókhaldi er beðið um notkun umbúða og pökkunarefnis í hráefnisnotkun en 

misbrestur er á því að að fyrirtæki fylli þann þátt út þó ljóst megi vera að einhvern veginn 
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verður að pakka fisknum áður en hann fer á markað. Þar sem upplýsingar um pakkningar 

vantaði var farin sú leið að nota meðaltalsgögn fyrir pakkningar og gengið út frá að í þeim 

tilfellum sem ekki fengust upplýsingar frá fyrirtækjum að 20 kg af heilum slægðum fiski 

(HOG) ásamt ís til kælingar væri pakkað í 23 kg kassa og 5 kg af flökum væri pakkað í 5 

kg kassa ásamt tveimur ísmottum. Hver 23 kg kassa vegur 750 grömm, hver 5 kg kassi 

vegur 219 grömm og ísmotta vegur 125 grömm (PromensTempra ehf, 2015). 

Framleiðslumagn úr Grænu bókhaldi var umreiknað i lífmassa en það er það magn af fiski 

sem er slátrað. Í öllum tilfellum var gert ráð fyrir  88% nýtingu á heilli slægðri bleikju 

(HOG) og 53% nýtingu á bleikjuflökum sem og 82% nýtingu á heilum slægðum laxi 

(HOG) og 53% nýtingu á laxaflökum. Í Grænu bókhaldi vantaði upplýsingar um vinnsluna 

og var því farin sú leið að notast við meðaltalsgögn fyrir vatn og rafmagnsnotkun. 

Meðaltalsgögn voru fengin frá einu af fyrirtækjunum sem prófuðu hugbúnaðinn og einnig 

var byggt á gögnum sem notuð voru í skýrslu Birgis Arnar Smárasonar o.fl. (2014). Áætlað 

var að ferskvatnsnotkun væri 2,30% af lífmassa og fráveituvatn 1% af lífmassa. Það er 

mikill kostur að gögn úr Grænu bókhaldi séu aðgengileg á netinu en Henriksson o.fl. 

(2012) benda á mikilvægi þess að gögn séu gagnsæ og að búnir séu til gagnagrunnar fyrir 

fiskeldi. Það er miður að upplýsingar í Grænu bókhaldi skyldu ekki alltaf vera fullnægjandi 

og er brýnt að gögnin séu góð og gagnsæ. 

Tafla 4  Yfirlit yfir gagnasöfnun frá fyrirtækjum. 

Fyrir-

tæki 

Gögn 

fyrir: Ár Fiskur 

Tegund 

kerfis 

Leyfileg 

árleg 

fram-

leiðsla 

(tonn) Kerfismörk 

1 4 ár 2010-2013 Bleikja Landeldi 1000 

Seiðaeldi - Flutningar - 

Áframeldi - Flutningar 

- Vinnsla 

2 1 ár 2013 Bleikja Landeldi 150 Fiskeldi - Vinnsla 

3 4 ár 2010-2013 Bleikja Landeldi 800-1000 

Seiðaeldi - Flutningar - 

Áframeldi - Vinnsla // 

Fiskeldi - Vinnsla 

3 1 ár 2013 Lax Landeldi 900 
Seiðaeldi - Flutningar - 

Áframeldi - Vinnsla 

4 1 ár 2013 Silungur Sjókvíaeldi 500 Fiskeldi - Vinnsla 

5 3 ár 2011 Lax Landeldi 250 Fiskeldi - Vinnsla 

5 4 ár 2011, 2013 Bleikja Landeldi 250 Fiskeldi - Vinnsla 

6 2 ár 2012-2013 Bleikja Landeldi 170 Fiskeldi - Vinnsla 

7 1 ár 2012 Bleikja Landeldi 170 Fiskeldi - Vinnsla 

8 1 ár 2012 Lax Sjókvíaeldi 1200 
Seiðaeldi - Áframeldi - 

Vinnsla 

9 1 ár 2010 NO Lax Sjókvíaeldi 9000 Fiskeldi - Vinnsla 
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Átta fyrirtæki tóku þátt í að prófa hugbúnaðinn og þau voru tekin til frekari skoðunar þar 

sem bætt var við gögnum úr Grænu bókhaldi í þeim tilfellum þar sem þau gögn voru til. 

Einnig fengust gögn frá norsku sjókvíakeldi fyrir árið 2010 frá SINTEF (Hognes, E.S, 

persónuleg samskipti, 27.nóvember 2014). 

Lýsing á fyrirtækjunum (Tafla 4):  

1. Landeldi á bleikju þar sem náðst hefur stöðugleiki í framleiðslu. Fyrirtækið borar eftir 

ísöltu vatni úr jörðu sem ekki er drykkjarhæft og rennur til sjávar. Með vatnsnotkun í 

SENSE er átt við neysluvatn og því er vatnsnotkun ekki skráð. Farin var sú leið að skrá 

vatnsnotkun sem losun á fráveituvatni þar sem um sjálfrennandi vatn til sjávar er að ræða. 

Gögn fengust frá forsvarsmanni fyrirtækis fyrir árið 2013 en fyrir 2011 og 2012 var notast 

við Grænt bókhald. Í þeim tilfellum þar sem gögn úr Grænu bókhaldi nægðu ekki var gerð 

sú nálgun að nota hlutfallslega (m.v. lífmassa fisks) sömu magntölur og gefnar voru upp 

fyrir 2013. Kerfismörk voru seiðaeldi, flutningar, fiskeldi, flutningar, vinnsla. 

Aðgerðareining er 1 kg af heilli slægðri bleikju. 

2. Landeldi á bleikju þar sem ekki hefur náðst stöðugleiki í framleiðslu vegna þess að 

fyrirtæki er nýtt í rekstri. Nýtni fóðurs er mjög lág en það skýrist af því að líftími bleikju er 

2-3 ár, því væri æskilegt að taka meðaltal af 3 árum til að fá raunhæfari mynd. Vatni er 

dælt og er rafmagnsnotkun mjög há. Gögn voru fengin frá fyrirtæki fyrir árið 2013 og ekki 

er til Grænt bókhald sökum þess hve nýtt fyrirtækið er. Ekki fengust upplýsingar fyrir 

vinnsluna og því var  notast við meðaltalstölur fyrir pakkningar og vatnsnotkun, uppgefin 

rafmagnsnotkun var bæði fyrir vinnslu og eldi. Kerfismörk eru fiskeldi og vinnsla og 

aðgerðareining er 1 kg af heilli slægðri bleikju. 

3.  Landeldi á bleikju þar sem vatni úr jörðu er dælt. Rafmagnsnotkun er fremur há. 

Upplýsingar fyrir árið 2013 voru fengin frá forsvarsmanni fyrirtækisins en gögn fyrir 2010-

2012 voru úr Grænu bókhaldi. Í Grænu bókhaldi er ekki skráð eiginleg vatnsnotkun heldur 

afkastageta (500 l/s) og er það sama tala í Grænu bókhaldi fyrir árin 2010-2013. Því var 

ákveðið að gera þá nálgun að vatnsnotkun sé sú sama á milli ára og skrá sömu tölu og 

fengin var frá fyrirtæki fyrir árið 2013, þ.e. 380 l/s. Það væri gott ef fyrirtæki mældi 

vatnsnotkun sína en þá mætti gera gögn í Grænu bókhaldi áreiðanlegri. Sem fyrr segir er 

með vatnsnotkun í SENSE bara átt við neysluvatn, því voru 380 l/s skráð sem fráveituvatn 

en þar sem um gegnustreymi er að ræða rennur vatnið beint til sjávar. Notast var við 

meðaltalsgögn í vinnslu fyrir pakkningar, ferskvatnsnotkun og fráveituvatn. 

Aðgerðareining er 1 kg af heilli slægðri bleikju.  

4. Sjókvíaeldi á silungi þar sem gögnin voru fengin úr Grænu bókhaldi en þar sem upp á 

vantaði voru notuð meðaltalsgögn fyrir vinnslu. Þar sem um sjókvíaeldi er að ræða er 

rafmagnsnotkun lítil og eins er í SENSE ekki mögulegt að skrá neitt fráveituvatn í eldinu 

heldur er í SENSE reiknað með losun næringarefna (N og P) í sjó. Kerfismörk eru fiskeldi 

og vinnsla og er aðgerðareining 1 kg af heilum slægðum silungi.  

5. Hvorki er um eiginlegt landeldi né sjókvíaeldi að ræða því fiskeldið er í lóni þar sem er 

saltvatn á botni en ferskvatn flýtur ofan á. Fiskeldinu er stýrt og svipar því meira til 

landeldis og var skráð sem slíkt í SENSE. Regluleg eftirfylgni er með eldinu en þar er 

settjörn þar sem gerðar eru mælingar til að fylgjast með umhverfisgildum. Gögn fyrir árið 

2013 voru fengin frá forsvarsmanni fyrirtækis en leitað var í Grænt bókhald fyrir 2008, 

2010 og 2011. Þar sem gögnin úr Grænu bókhaldi voru frekar einsleit var ákveðið að láta 
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árið 2011 nægja til þess að niðurstöður fyrirtækisins fengju ekki meira vægi en niðurstöður 

annarra fyrirtækja. Upplýsingar um pakkningar voru að hluta skráðar í Grænt bókhald en út 

frá gögnum um fjölda ísmotta má reikna sig til baka því í hverjum flakakassa eru tvær 

ísmottur og hver fiskikassi vegur 375 g. Rafmagnsnotkun er mjög lág þar sem vatni er ekki 

dælt. Kerfismörk eru fiskeldi og vinnsla og aðgerðareining bæði heil slægð bleikja og heill 

slægður lax.  

6. Bleikjueldi. Upplýsingar eru fengnar úr Grænu bókhaldi og þar er skráð afar há 

vatnsnotkun. Þar sem um sjálfrennandi vatn til sjávar er að ræða þá er sú vatnsnotkun skráð 

sem fráveituvatn. Kerfismörk eru fiskeldi og vinnsla og er notast við meðaltalstölur fyrir 

pakkningar, vatnsnotkun, fráveituvatn og rafmagnsnotkun í vinnslu. Aðgerðareining er 1 

kg af heilli slægðri bleikju.  

7. Bleikjueldi. Sjálfrennandi vatn. Gögn fengin frá fyrirtæki. Kerfismörk eru fiskeldi og 

vinnsla.  

8. Ungt sjókvíaeldi sem er í uppbyggingu. Þar sem ekki hefur náðst stöðugleiki í 

framleiðslu eru seiðaárgangar mjög misstórir og eru allt að þrír árgangar í eldi í einstökum 

mánuði. Það tekur 16-28 mánuði að klára framleiðsluferil fyrir hvern seiðaárgang og var 

því ekki hægt að notast við gögn úr Grænu bókhaldi en þau eru gefin upp á ársgrundvelli. 

Fyrir árið 2013 voru gögn fengin frá forsvarsmanni fyrirtækis fyrir bæði seiðaeldi og 

fiskeldi. Notast var við meðaltalsgögn í vinnslu. Kerfismörk eru seiðaeldi, fiskeldi og 

vinnsla, aðgerðareining er 1 kg af heilum slægðum laxi.  

Að auki voru meðaltalsgögn fengin frá Noregi:  

9. Gögn fyrir framleiðslumagn, orkunotkun, díselolíunotkun og fóðurnýtni hjá norsku 

sjókvíaeldi árið 2010 voru fengin frá SINTEF (Hognes, E.S, persónuleg samskipti, 

27.nóvember 2014). Kerfismörk eru fiskeldi og vinnsla, aðgerðareining er 1 kg af heilum 

slægðum laxi. Gert var ráð fyrir að framleiðsla væri 9000 tonn fyrir tvær eldisstöðvar 

fyrirtækisins og að hlutfallslegt magn hrogna í áframeldi væri 4% af þunga fisks. Fyrir 

vinnsluna var notast við sömu meðaltalsgögn og fyrir íslensku fyrirtækin.  

Líkt og kemur fram í Tafla 4 þá eru kerfismörk ekki alls staðar þau sömu en því miður gátu 

einungis þrjú fyrirtækjanna (nr. 1, 3 og 8) veitt upplýsingar úr seiðaeldi. Þetta eru vissulega 

takmarkanir í rannsókninni en hins vegar eru umhverfisáhrif sem verða í seiðaeldi einungis 

brot af þeim umhverfisáhrifum sem verða í áframeldi. Í tilfelli fyrirtækis 1 voru 

umhverfisáhrif í seiðaeldi um 7% af heildaráhrifum en 88% umhverfisáhrifanna voru í 

áframeldi og 4% í vinnslu. Í fyrirtækjum nr. 3 og 8 var hlutfall seiðaeldis enn lægra, eða á 

bilinu 2,3-2,8% af heildarumhverfisáhrifum.  
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Tafla 5  Gögn fyrir átta  íslensk fiskeldisfyrirtæki og norsk gögn 

            Frammistöðuvísar per kg fiskur (HOG) 

Nr 

fyrirtækis; 

Ár; Vara 

Uppruni 

gagna Ár Tegund 

Aðgerðar-

eining Lífmassi Umbúðir  Dísel Rafmagn Ferskvatn 

Fóður 

(FCR) 

Fráveitu-

vatn 

        kg kg kg /kg l/kg  kWh/kg  m3/kg kg/kg m3/kg 

1A2013a Fyrirt.  2013 landeldi HOG 400.985 0,016 0,000 4,164 0,017 1,249 3,638 

1A2012a GB 2012 landeldi HOG 400.047 0,016 0,005 4,496 0,017 1,376 2,917 

1A2011a GB 2011 landeldi HOG 378.221 0,022 0,004 5,281 0,018 1,515 3,085 

1A2010a GB 2010 landeldi HOG 416.125 0,022 0,012 5,124 0,016 1,490 2,804 

2A2013a Fyrirt.  2013 landeldi HOG 46.278 0,037 0,000 11,722 0,013 2,097 2,852 

3S2013a Fyrirt.  2013 landeldi HOG 1.123.859 0,046 0,000 6,420 0,015 0,962 15,026 

3A2013a Fyrirt.  2013 landeldi HOG 104.138 0,045 0,000 12,226 0,028 1,832 28,617 

3A2012a GB 2012 landeldi HOG 547.317 0,075 0,000 6,723 0,023 1,193 10,958 

3A2011a GB 2011 landeldi HOG 418.410 0,075 0,000 9,678 0,030 1,314 14,331 

3A2010a GB 2010 landeldi HOG 398.815 0,075 0,000 10,284 0,023 1,263 15,034 

4T2013a GB 2013 sjókvíaeldi HOG 254.214 0,033 0,046 0,473 0,023 1,227 0,010 

5A2013a Fyrirt.  2013 landeldi HOG 150.000 0,014 0,017 1,026 0,023 1,816 12,624 

5S2011a GB 2011 landeldi HOG 151.800 0,006 0,020 0,543 0,023 1,501 6,242 

5A2011a GB 2011 landeldi HOG 144.000 0,006 0,020 0,543 0,023 1,501 6,580 

6A2013a GB 2013 landeldi HOG 82.214 0,023 0,012 3,305 0,023 1,299 47,958 

6A2012a GB 2012 landeldi HOG 83.803 0,023 0,016 2,668 0,023 1,287 47,049 

7A2012a Fyrirt.  2012 landeldi HOG 17.400 0,106 0,015 1,479 0,013 1,458 2,402 

8S2012a Fyrirt.  2012 sjókvíaeldi HOG 1.369.512 0,026 0,026 1,725 0,023 1,422 0,740 

9S2010a NO gögn 2012 sjókvíaeldi HOG 9.000.000 0,021 0,017 0,609 0,023 1,300 0,010 
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5.3 Niðurstöður útreikninga 

5.3.1 Flokkun á fiskeldiskerfum 

Til að átta sig á hvort mögulegt væri að flokka fiskeldiskerfi og afurðir í samræmi við 

umhverfislega frammistöðu fyrirtækja var kannað hvort fylgni væri á milli valinna 

frammistöðuvísa, bæði innbyrðis og svo við útreiknuð umhverfisáhrif. Ákveðið var að 

kanna ekki fylgni pakkninga, ferskvatns og fráveituvatns við aðra frammistöðuvísa eða 

umhverfisáhrif. Ástæður þessa eru eftirfarandi:  

i) í fæstum tilfellum fengust upplýsingar um pakkningar frá fyrirtækjum og voru 

þær því áætlaðar út frá meðaltalsgögnum 

ii) ferskvatnsnotkun er eingöngu skráð ef um neysluvatn er að ræða, það er 

einungis brot af vatnsnotkun fyrirtækja 

iii) í sjókvíaeldi er einungis fráveituvatn í vinnslu, ekki í fiskeldinu 

Fyrst var því könnuð fylgni á milli díselolíu, rafmagns og fóðurs (Tafla 6).  

Tafla 6  Fylgni á milli notkunar á díselolíu, rafmagns og fóðurs. 

  Díselolía Rafmagn FCR 

Díselolía 1.0000 -0.7384 0.0296 

Rafmagn -0.7384 1.0000 0.2146 

FCR 0.0296 0.2146 1.0000 

 

Neikvæð fylgni er á milli díselolíu og rafmagns en það skýrist af því að sjókvíaeldi nota 

díselolíu til að fara á bátum  í kvíarnar við fóðrun og eftirlit. Lítil sem engin díselolía er 

notuð í landeldisstöðvum en þar er hins vegar rafmagnsnotkun mikil. Þessi neikvæða 

fylgni díselolíu við rafmagn styður það að fyrirtæki séu flokkuð eftir því hvort þau séu 

landeldi eða sjókvíaeldi (Mynd 11).  

 

Mynd 11  Fyrsta flokkun: fyrirtæki 4, 8 og 9 eru sjókvíaeldi, fyrirtæki 1-3 og 5-7 eru landeldi. 

Þá voru fylgni frammistöðuvísa við umhverfisáhrif könnuð með því að nota fylgnistuðul 

Pearsons en formúlan fyrir fylgni á milli tveggja breyta, x og y, er:  

𝑟 =
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

√∑(𝑥 − �̅�)2∑(𝑦 − �̅�)2
 

Útkoman er gildi á bilinu -1 og 1 og ef r er nálægt 1 þá er sterk jákvæð fylgni á milli 

breytanna en sé r nálægt -1 þá er sterk neikvæð fylgni. 

Fiskeldi

Sjókvíaeldi Landeldi

4, 8, 9 1-3, 5-7
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Tafla 7 sýnir fylgni frammistöðuvísa við útreiknuð umhverfisáhrif. Notkun fóðurs hefur 

mikla fylgni við öll umhverfisáhrif fyrir utan næringarefnaauðgun sjávar en eins og áður 

hefur verið fjallað um sýna rannsóknir að fóður er sá þáttur í fiskeldi sem veldur hvað 

mestum umhverfisáhrifum. Rafmagn hefur fylgni við nokkur umhverfisáhrif en díselolía 

hefur aðeins fylgni við næringarefnaauðgun sjávar, enda eru báðir þessir frammistöðuvísar 

einkennandi fyrir sjókvíaeldi. Tafla 8 sýnir fylgni á milli umhverfisáhrifanna sem hafa 

mikla fylgni sín á milli að næringarefnaauðgun sjávar undanskilinni. Þau eru því ekki nógu 

aðgreinandi til þess að hentugt sé að nýta þau til flokkunar á fiskeldisfyrirtækjum. 

 
Tafla 7 Fylgni frammistöðuvísanna við umhverfisáhrif. 

  

 
Fylgnistuðull (r) 

    Umbúðir Dísel Rafmagn 

Fersk-

vatn 

Fóður 

(FCR) 

Fráveit

u-vatn 

Umbúðir kg/kg 1 
     

Dísel l/kg -0.3094 1 
    

Rafmagn kWh/kg 0.4298 -0.7529 1 
   

Ferskvatn m3/kg -0.0157 0.1706 0.0449 1 
  

Fóður (FCR) kg/kg -0.1740 -0.0799 0.2651 -0.0615 1 
 

Fráveituvatn m3/kg 0.0011 -0.1708 0.1719 0.3763 -0.1052 1 

Gróðurhúsaáhrif 
kg CO2 

eq/kg 
0.1285 -0.2541 0.5237 -0.3437 0.7546 -0.1120 

Eituráhrif á fólk 

(krabbameinsvaldandi) 
CTUh/kg 0.1451 -0.3255 0.6146 -0.3196 0.7223 -0.0682 

Eituráhrif á fólk (ekki 

krabbameinsvaldandi) 
CTUh/kg 0.0627 -0.1817 0.4738 -0.3479 0.7646 -0.0863 

Súrt regn 
molc H+ 

eq/kg 
0.0543 -0.2161 0.4714 -0.3475 0.7803 -0.1280 

Næringarefnaauðgun á 

landi 

molc N 

eq/kg 
0.0666 -0.1984 0.4751 -0.3534 0.7725 -0.0953 

Næringarefnaauðgun 

ferskvatns 

kg P 

eq/kg 
0.1862 -0.4384 0.7229 -0.2836 0.6625 -0.0254 

Næringarefnaauðgun 

sjávar 

kg N 

eq/kg 
-0.1595 0.6687 -0.3649 0.2617 -0.1491 -0.1859 

Visteituráhrif (ferskvatn) CTUe/kg 0.0786 -0.2433 0.5122 -0.3488 0.7656 -0.0849 

Landnotkun 
kg C 

deficit/kg 
0.0256 -0.1838 0.4344 -0.3619 0.7869 -0.1004 

Eyðing vatnsauðlinda 
m3 

water/kg 
0.1423 -0.2937 0.5741 -0.3307 0.7370 -0.0909 

Eyðing ólífrænna auðlinda 
kg Sb 

eq/kg 
0.1890 -0.3784 0.7045 -0.2736 0.6542 -0.0357 
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Tafla 8 Fylgni umhverfisáhrifa sín á milli 

  Fylgnistuðull (r) 

 

Gróður-

húsaáhrif 

(kg CO2 

eq/kg) 

Eituráhrif 

á fólk 

(krabba-

meins-

valdandi) 

(CTUh/kg) 

Eituráhrif 

á fólk, ekki 

krabba-

meins-

valdandi 

(CTUh/kg) 

Súrt regn 

(molc H+ 

eq/kg) 

Næringar-

efna-

auðgun á 

landi 

(molc N 

eq/kg) 

Næringar-

efna-

auðgun 

ferskvatns 

(kg P 

eq/kg) 

Næringar-

efna-

auðgun 

sjávar (kg 

N eq/kg) 

Visteitur-

áhrif 

(ferskvatn) 

(CTUe/kg) 

Land-

notkun (kg 

C 

deficit/kg) 

Eyðing 

vatns-

auðlinda 

(m3 

water/kg) 

Eyðing 

ólífrænna 

auðlinda 

(kg Sb 

eq/kg) 

Gróðurhúsaáhrif (kg CO2 eq/kg) 1 
          

Eituráhrif á fólk (krabbameins-

valdandi) (CTUh/kg) 
0.9913 1 

         

Eituráhrif á fólk, ekki 

krabbameinsvaldandi (CTUh/kg) 
0.9760 0.9742 1 

        

Súrt regn (molc H+ eq/kg) 0.9966 0.9827 0.9777 1 
       

Næringarefnaauðgun á landi 

(molc N eq/kg) 
0.9842 0.9794 0.9988 0.9861 1 

      

Næringarefnaauðgun ferskvatns 

(kg P eq/kg) 
0.9616 0.9876 0.9343 0.9454 0.9400 1 

     

Næringarefnaauðgun sjávar (kg 

N eq/kg) 
-0.1118 -0.1659 -0.1579 -0.0976 -0.1583 -0.2224 1 

    

Visteituráhrif (ferskvatn) 

(CTUe/kg) 
0.9858 0.9857 0.9968 0.9858 0.9987 0.9536 -0.1888 1 

   

Landnotkun (kg C deficit/kg) 0.9714 0.9640 0.9964 0.9777 0.9970 0.9191 -0.1880 0.9948 1 
  

Eyðing vatnsauðlinda (m3 

water/kg) 
0.9978 0.9976 0.9740 0.9913 0.9812 0.9774 -0.1332 0.9854 0.9661 1 

 

Eyðing ólífrænna auðlinda (kg Sb 

eq/kg) 
0.9647 0.9869 0.9325 0.9480 0.9375 0.9947 -0.1350 0.9481 0.9117 0.9792 1 
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Það er mikilvægt að mistúlka ekki niðurstöður um fylgni þegar um óháðar breytur er að 

ræða eins og hér kemur í ljós varðandi háa fylgni á milli díselolíunotkunar og 

næringarefnaauðgunar í sjó. Ástæðan er sú að sjókvíaeldin eru þau fyrirtæki sem nota 

mesta díselolíu. Fyrir sjókvíaeldi er gert ráð fyrir meðaltalslosun á köfnunarefni (N) í 

sjóinn vegna úrgangs fisks og afgangsfóðurs (41 kg N eq/ tonn af fiski) (Heldbo o.fl., 

2013). Það er því ekki díselolían sem slík sem veldur næringarefnaauðgun í sjó, heldur sú 

staðreynd að valið er sjókvíaeldi í stað landeldis í SENSE hugbúnaðinum.  

Mikil fylgni er á milli fóðurs og flestra umhverfisáhrifa en þar sem nýtni á fóðri er nokkuð 

jöfn á milli fyrirtækja gagnast það ekki við flokkun fyrirtækja. Fóðurnýtni er hins vegar 

mikilvægur þáttur varðandi mat á frammistöðu fyrirtækja í fiskeldi og til að setja viðmið. Í 

raun eru fyrirtæki mjög meðvituð um þennan frammistöðuvísi og fylgjast grannt með FCR 

þar sem fóðurkostnaður er afar hár í eldinu.  

Jafnframt er skoðaður frammistöðuvísirinn rafmagn en rafmagnsnotkun er mismikil á 

meðal fyrirtækja. Fyrirtæki 1-3 hafa hærri rafmagnsnotkun en önnur fyrirtæki og stafar það 

af því að þar er borað eftir vatni í jörðu og því dælt. Þar sem rafmagn er frammistöðuvísir 

sem veldur nokkrum umhverfisáhrifum þá liggur beint við að flokka fyrirtækin í samræmi 

við þetta, þ.e. að landeldi þar sem vatni er dælt (nr. 1-3) séu einn flokkur og landeldi þar 

sem vatn er sjálfrennandi (nr. 5-7) séu einn flokkur (sjá Mynd 12).  

 

Mynd 12   Flokkun fyrirtækja í flæðiriti 

Með því skoða eingöngu gögn fyrir eitt ár fyrir hvert fyrirtæki er kannað hvaða 

frammistöðuvísar leggja mest til kolefnisspors. Mynd 13 sýnir framlag hvers 

frammistöðuvísis eftir hinni nýfengnu flokkun eldiskerfa og er greinilegt að fóður hefur 

afgerandi mest áhrif á kolefnissporið eins og búast má við.  

 

4, 8, 9 

1, 2, 3

Flokkar: I II III

Sjálfrennandi 

vatn

Borað eftir 

vatni

5, 6, 7

Fiskeldi

Sjókvíaeldi Landeldi
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Mynd 13  Framlag frammistöðuvísa til kolefnisspors eftir flokkun eldiskerfa. Hópur I eru sjókvíaeldi þar sem 

rafmagnsnotkun er afar lítil, hópar II og III eru landeldi með mismikla rafmagnsnotkun. Aðeins er tekið eitt 

ár fyrir hvert fyrirtæki.  

Hópur I eru sjókvíaeldi þar sem rafmagnsnotkun er lítil en díselnotkun há. Jafnframt er 

fóðurnotkun nokkuð lægri en hjá hópi II og eru sjókvíaeldin með lægra kolefnisspor en 

landeldin. Hópur II eru landeldi þar sem vatn er sjálfrennandi og rafmagnsnotkun er lítil. 

Hópur III eru líka landeldi en þar er vatni úr jörðu dælt og rafmagnsnotkun er há. Sá hópur 

kemur illa út á Mynd 13 en á því er einföld skýring því í hópi III er fyrirtæki 2 sem er nýtt í 

framleiðslu og með sérlega lága fóðurnýtni og mikla rafmagnsnotkun per lífmassa. Bæði 

fóðrið og rafmagnið valda mun meiri kolefnisspori en hjá hópi I og II og munar þar mestu 

um fóðrið. Aðstæður fyrirtækis tvö eru dæmigerðar fyrir nýtt fiskeldi sem hefur ekki náð 

jafnvægi og er villandi að hafa niðurstöður fyrirtækisins með þar sem það hefur mikil áhrif 

á meðaltalstölur. Því sýnir Mynd 14 framlag frammistöðuvísa til kolefnisspors eftir 

flokkun án fyrirtækis 2. Hér er það eins og áður fóðrið sem á stærstan þátt í kolefnisspori 

fiskeldisframleiðslu eins og búast má við.  

 

Mynd 14 Framlag frammistöðuvísa til kolefnisspors eftir flokkun eldiskerfa. Hér er fyrirtæki 2 sleppt. 
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5.3.2  Frammistöðuvísar 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum um frammistöðuvísa (orku, fóður, 

vatn, fráveituvatn og pakkningar) en í töflu í viðauka má sjá heildarniðurstöður 

vistferilsgreininga. Skýrt verður frá því helsta sem upp kom við prófanir á hugbúnaði 

varðandi frammistöðuvísana (KEPIs) sem valdir höfðu verið sem inntak/ílag (e. input) fyrir 

einfaldaðar vistferilsgreiningar með SENSE hugbúnaðinum. Niðurstöður eru birtar á 

myndrænan hátt þar sem sjá má hæsta og lægsta gildi, miðgildi og jafnframt ef um frávik 

er að ræða en þau eru birt í formi punkta. Fyrirtækin átta og norsku meðaltalsgögnin eru 

flokkuð í flokka I, II og III. 

Rafmagnsnotkun 

Mynd 15 sýnir hlutfall rafmagnsnotkunar og lífmassa fyrir flokkana þrjá. Rafmagnsnotkun 

í flokki I (sjókvíaeldisfyrirtæki) er lægst með miðgildi 0,609 kWh/kg. Rafmagnsnotkun 

fyrir flokk II er eilítið hærri en miðgildið er 1,253 kWh/kg. Mun hærri er rafmagnsnotkun í 

flokki III þar sem miðgildið er 6,572 kWh/kg . Þessi mikla notkun kemur til vegna þess að 

í flokki III eru landeldisfyrirtæki sem bora eftir vatni og nota því meira rafmagn  

 

Mynd 15   Hlutfall rafmagnsnotkunar og lífmassa (kWh/kg) fyrir flokka I, II og III. (Flokkur I sjókvíaeldi, 

flokkur II landeldi með sjálfrennandi vatn, flokkur III landeldi borað-dælt)  

Fyrirtæki nr.3 er landeldi í flokki III sem borar eftir vatni og notar mikið rafmagn. Fyrir 

árið 2013 fengust gögn frá forsvarsmanni fyrirtækisins og var tveimur vörum, heilli 

slægðri bleikju (HOG) og heilum slægðum laxi (HOG) úthlutað eftir virði. Massahlutfall 

varanna er þannig að 92% lífmassans er lax en 8% bleikja en hins vegar á laxinn tilkall til 

85% virðisins en bleikjan 15% virðisins. Þar sem úthlutað er eftir virði tekur bleikjan því á 

sig meiri rafmagnsnotkun en lífmassinn segir til um og laxinn þeim mun minni. Þetta 

skýrir það að rafmagnsnotkun heillar slægðrar bleikju hjá fyrirtæki nr.3 er hæsta gildið, eða 

12,23 kWh/kg. Til samanburðar er rafmagnsnotkun heils slægðs lax hjá sama fyrirtæki 

6,42 kWh/kg. Hefði verið farin sú leið að úthluta eftir massa hefði rafmagnsnotkun beggja 

framleiðsluvara verið 6,91 kWh/kg (Tafla 9) og er því ljóst að tegund úthlutunar getur 

skipt miklu máli.  
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Tafla 9  Rafmagnsnotkun fyrirtækis 3 fyrir tvær afurðir annars vegar með virðisúthlutun og hins vegar með 

massasúthlutun.  

  Úthlutað eftir virði Úthlutað eftir massa 

  

Hlutfall 

virðis 

Rafmagn 

(kWh/kg) 

Úthlutun e. 

massa 

Rafmagn 

(kWh/kg) 

Lax (HOG) 92% 6,42 85% 6,91 

Bleikja (HOG) 8% 12,23 15% 6,91 

 

Rafmagnsnotkun hjá fyrirtæki nr.2 í flokki III er mjög há, eða 11,72 kWh/kg. Eins og áður 

segir er fyrirtækið nýtt í rekstri og því með lítinn lífmassa. Það borar eftir vatni og er því 

rafmagnsnotkun nokkuð há en þar sem lífmassinn er sérlega lítill verður hlutfallið rafmagn 

á móti lífmassa hátt. Líftími laxfiska er um 2 ár og geta árleg gögn því verið villandi þar 

sem það tekur tíma að ná stöðugleika í framleiðslu. Mynd 16 sýnir hlutfall 

rafmagnsnotkunar og lífmassa þar sem bæði er úthlutað eftir massa fyrir fyrirtæki 3 og 

fyrirtæki 2 er sleppt.  

 

Mynd 16 Hlutfall rafmagnsnotkunar og lífmassa (kWh/kg) fyrir flokka I, II og III. Hér er til samanburðar 

úthlutað eftir massa, en ekki virði hjá fyrirtæki 3. Jafnframt er fyrirtæki nr. 2 sleppt. 

Díselnotkun 

Hlutfall díselnotkunar og lífmassa (l/kg) á hvern flokk má sjá á Mynd 17. Flokkur I hefur 

mesta díselnotkun með miðgildi 0,026  l/kg en það eru sjókvíaeldin sem nota díselolíu til 

að sigla út í kvíar. Flokkar II og III eru landeldi sem nota mun minni díselolíu (miðgildi 

0,016 l/kg og 0 l/kg).  
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Mynd 17  Hlutfall notkunar á díselolíu og lífmassa fyrir flokka I, II og III. (Flokkur I sjókvíaeldi, flokkur II 

landeldi með sjálfrennandi vatn, flokkur III landeldi borað-dælt) 

Í SENSE hugbúnaðinum hefur verið gert ráð fyrir því að rafmagn er umhverfisvænna hér 

en víða annars staðar. Það reiknast því minni umhverfisáhrif af rafmagnsnotkun hér en til 

að mynda þar sem notuð eru kol. Ekkert sérstakt kom í ljós í prófunum varðandi rafmagn.  

Fóður  

Mynd 18 sýnir hlutfall fóðurs á móti lífmassa eftir flokkum. Miðgildi fyrir fóðurnýtingu er 

á 1.30 fyrir sjókvíeldisfyrirtækin (flokkur I),  1.48 fyrir landeldisfyrirtæki í flokki II og 

1.35 fyrir landeldisfyrirtæki í flokki III. Fyrirtæki nr.2 í flokki III er með lökustu 

fóðurnýtnina en það kemur til af því að fyrirtækið er nýtt í rekstri og það tekur tíma að ná 

upp fullvaxinni bleikju sem hægt er að slátra. Bleikjan fær því mikið fóður en litlu er 

slátrað (lífmassi er magn slátraðs fisks). 

 

Mynd 18  Hlutfall fóðurs á móti lífmassa fyrir flokka I, II og III. (Flokkur I sjókvíaeldi, flokkur II landeldi 

með sjálfrennandi vatn, flokkur III landeldi borað-dælt) 

Þar sem aðstæður fyrirtækis nr.2 eru ekki dæmigerðar og skekkja niðurstöður fyrir flokk III 

er prófað að taka það út og sýnir Mynd 19 hlutfall fóðurs og lífmassa án fyrirtækis nr. 2. 

Miðgildi fóðurnýtingar fyrir flokk III lækkar þá í 1,31.  
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Mynd 19  Hlutfall fóðurs á móti lífmassa fyrir flokka I, II og III. Hér er fyrirtæki 2 í flokki III sleppt. 

 

Gagnasett fyrir fóður  

Í SENSE hugbúnaðinum eru tvö gagnasett tengd fóðri, íslenskt fóður og norskt fóður, og 

má sjá samsetningu þeirra í Tafla 10. Samsetning íslenska fóðursins er í samræmi við 

upplýsingar frá fóðurframleiðanda fyrir árið 2013 (maí til ágúst). Samsetning norska 

fóðursins var unnin í samræmi við meðaltalsupplýsingar um laxafóður fyrir árið 2010 

(Hognes o.fl., 2011; Ytrestöyl o.fl., 2012).  

Tafla 10  Fóðursamsetning fyrir gagnasettin í SENSE, þ.e. íslenskt fóður og norskt fóður, ásamt 

meðalfóðursamsetningu í Noregi árið 2012. 

Hráefni 

Gagnasett fyrir 

íslenskt fóður í 

SENSE - Hlutfall 

heildarmassa 

Gagnasett fyrir 

norskt fóður í 

SENSE - Hlutfall 

heildarmassa * 

Norskt meðalfóður 

2012 - Hlutfall 

heildarmassa * 

Fiskimjöl (e. Marine meal)  24,1% 24,8% 19,2% 

Fiskiolía (e. Marine oil)  17,2% 16,6% 11,2% 

Repjuolía (e. Rapeseed oil)  10,2% 12,5% 19,0% 

Sojaprótein þykkni (e. Soy Protein 

Concentrate) (SPC)  

 

19,6% 24,7% 

Baunaprótein þykkni (e. Pea 

Protein Concentrate) (PPC)  

 

4,5% 2,1% 

Hveitiglúten (e. Wheat gluten)  1,8% 6,4% 5,4% 

Hveitikorn (e. Wheat grain) 15,3% 8,5% 9,0% 

Sólblómamjöl (e. Sunflower meal)  

 

4,9% 6,2% 

Vítamín og steinefni og (e. 

Vitamins, minerals and micro) NA 2,2% 3,2% 

Maís (e. Maize) 16,5% 

  Soja (e. Soy) 3,4% 

  Repjumjöl (e. Rapeseed meal) 10,0%     

 *Gögn fengin frá SINTEF (Hognes, E.S, persónuleg samskipti, 27.nóvember 2014).  

Gagnasettin sem útbúin voru fyrir SENSE hugbúnaðinn fyrir fiskimjöl og fiskiolíu  voru 

unnin af Gyðu Mjöll Ingólfsdóttur hjá EFLU verkfræðistofu (persónulegar upplýsingar í 
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tengslum við SENSE verkefnið, 9.september 2013). Athygli vekur að fóðursamsetning er 

afar breytileg á milli ára en norskt meðalfóður árið 2012 hefur mun minna hlutfall hráefna 

sem koma úr sjávarríkinu (30,4%) heldur en samsetningin frá árinu 2010 sem notuð er fyrir 

gagnasettið í SENSE (41,4%) (Tafla 10). Samsetning fóðurs fer eftir framboði sjávarafurða 

sem og stefnum og straumum í fóðursamsetningu. Fóðursamsetning skiptir máli en 

Pelletier o.fl. (2009) könnuðu kolefnisspor Atlantshafslax og kom í ljós svæðisbundinn 

munur eftir því hvort laxinn var framleiddur í Noregi (1,78 kg CO2 eq/kg) eða Bretlandi 

(3,27 CO2 eq/kg). Helsta útskýring á þessum mikla mun var talin vera ólík 

fóðursamsetning en það var töluvert meira af sjávartengdum afurðum í breska fóðrinu þar 

sem notaður var afskurður frá bolfiskvinnslu. Það veldur meiri umhverfisáhrifum að veiða 

fisk og vinna hann fyrir fiskafóðrið heldur en að rækta og vinna afurðir úr plönturíkinu. Í 

ljósi þess að fóðursamsetning er mjög breytileg á milli ára væri æskilegt að meðaltalsgögn 

fyrir íslenska og norska fóðrið væru uppfærð reglulega.  

Tafla 11  Frávik umhverfisáhrifa  þegar gagnasett í SENSE fyrir norskt fóður er valið miðað við þegar 

nákvæmlega eins fóðursamsetning er valin handvirkt í SENSE. 

    

Norsk gögn fyrir sjókvíaeldi byggt á meðaltali fyrir 

árið 2010 

      

 

 

Umhverfisáhrif Eining/kg 

 "Norskt 

fóður" 

gagnasett í 

SENSE -  

Valin 

fóðursamsetning í 

SENSE * 

Hlutfallslegur 

munur milli 

gagnasetts og 

handvirks vals 

innihaldsefna  

Kolefnisspor kg CO2 eq 2,37E+00 1,80E+00 24% 

Eituráhrif á fólk 

(krabbameinsvaldandi) CTUh 3,76E-08 1,94E-08 48% 

Eituráhrif á fólk (ekki 

krabbameinsvaldandi) CTUh 1,65E-06 1,80E-07 89% 

Súrt regn molc H+ eq 3,29E-02 2,62E-02 20% 

Næringarefnaauðgun á landi molc N eq 6,15E-02 1,74E-02 72% 

Næringarefnaauðgun ferskvatns kg P eq 8,63E-05 3,84E-05 56% 

Næringarefnaauðgun sjávar kg N eq 7,58E-02 6,22E-02 18% 

Visteituráhrif (ferskvatn) CTUe 5,81E+00 1,16E+00 80% 

Landnotkun kg C deficit 1,98E+02 3,36E+01 83% 

Eyðing vatnsauðlinda m
3
 water eq 1,12E-03 7,23E-04 35% 

Eyðing ólífrænna auðlinda kg Sb eq 2,15E-05 1,30E-05 40% 

  * hér vantar að taka tillit til vinnslu á fóðrinu 

Á meðal þeirra íslensku fyrirtækja sem prófuðu hugbúnaðinn voru aðilar sem vildu setja 

fram sína eigin fóðursamsetningu (í stað þess að velja gagnasettið fyrir íslenskt fóður).  

Niðurstöður sýndu mun lægri umverfisáhrif heldur en ef íslenska fóðrið var valið. Þar sem 

þessi munur þótti óeðlilega mikill var prófað að velja annars vegar norska fóðrið eins og 

það var skilgreint í SENSE og síðan nákvæmlega eins samsetningu handvirkt. Í ljós kom 

að mun lægri umhverfisáhrif urðu af fóðrinu sem valið var handvirkt (sjá Tafla 11), t.d var 

kolefnissporið 24% lægra miðað við gagnasettið „Norskt fóður“ og var því ljóst að eitthvað 

var vanáætlað í SENSE. Við nánari skoðun uppgötvaðist að ekki er gert ráð fyrir 

vinnsluþáttum fóðurs í SENSE, t.d. orkunotkun við framleiðslu fóðurs og flutningum, og 

því fást alltaf lægri umhverfisáhrif þegar notandi velur eigin fóðursamsetningu. Þetta þarf 

að lagfæra því það er vissulega áhugaverður möguleiki að notandi geti sjálfur slegið inn 
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fóðursamsetningu að eigin vali og skoðað þannig umhverfisáhrif mismunandi 

fóðursamsetningar. Ein möguleg lausn væri að hafa valmöguleika sem tekur með í 

útreikninga áhrifin sem verða vegna meðalvinnslu á fóðri. Önnur lausn væri að gera 

einfaldlega ráð fyrir þessum vinnsluþætti þegar notandi velur fiskimjöl eða fiskiolíu.  

 Ferskvatn 

Vatnsauðlindum er nokkuð ójafnt skipt á milli landa og var því ákveðið að mat á eyðingu 

vatnsauðlinda (m
3
 vatn eq/kg) væri svæðisbundið í SENSE. Sú ráðstöfun nær hins vegar 

ekki fyllilega að taka tillit til íslenskra aðstæðna þar sem einungis er hægt að skrá notkun 

neysluvatns í SENSE. Íslensk landeldisfyrirtæki nota lítið neysluvatn en bora eftir ísöltu 

vatni í jörðu eða nota vatn sem rennur hvort sem er óhindrað út í sjó. Þar sem aðeins er 

hægt að skrá neysluvatn í SENSE er ekki hægt að gera grein fyrir þessari vatnsnotkun, 

einungis eru skráðar meðaltalstölur fyrir neysluvatnsnotkun í vinnslunni og er það magn 

hverfandi á við hina eiginlegu vatnsnotkun.  

 Fráveituvatn  

Til þess að gera grein fyrir vatnsnotkun landeldisfyrirtækjanna var farin sú leið að skrá 

vatnsnotkun eins og hún er skráð í Grænu bókhaldi sem losun á fráveituvatni. Þetta þótti 

rétt að gera þar sem helstu áhrif þessarar vatnsnotkunar eru ekki eyðing vatnsauðlinda 

heldur koma þau til vegna losunar fráveituvatns sem veldur næringarefnaauðgun sjávar. Þá 

kom upp það vandamál að magn fráveituvatns var nú afar hátt og næringarefnaauðgun eftir 

því. Á Íslandi flæðir fráveituvatnið yfirleitt í gegnum settjarnir og síðan beint í sjóinn án 

nokkurrar meðhöndlunar. Í kringum Ísland eru sterkir hafstraumar og þess vegna tíðkast 

vatnshreinsistöðvar ekki fyrir fráveituvatn og er einungis frummeðhöndlunar krafist til þess 

að fá starfsleyfi. Erlendis þarf að meðhöndla fráveituvatnið mun meira og er gert ráð fyrir 

þeirri meðhöndlun í gagnasetti SENSE fyrir fráveituvatn. Í kjölfar prófana var því ákveðið 

að bæta við valmöguleika fyrir notendur þar sem þeir gátu valið gagnasett fyrir 

fráveituvatn miðað við íslenskar aðstæður og var þar gert ráð fyrir lítilli meðhöndlun vatns.  

 Pakkningar 

Eins og áður hefur verið greint frá þá var í flestum tilfellum notast við meðaltalsgögn fyrir 

pakkningar. Ekkert sérstakt kom í ljós í prófunum varðandi pakkningar.  

 

5.3.3  Höfuðþáttagreining 

Til að skoða betur framlag allra breyta til flokkunar fyrirtækja, þ.e. eftir sjókvíaeldi og 

landeldi og í tilfelli landeldis eftir því hvort borað sé eftir vatni eða um gegnustreymi vatns 

sé að ræða, var notast við höfuðþáttagreiningu (e. principal component analysis, PCA) 

Í þessari rannsókn hafa sum fyrirtæki gögn til nokkurra ára á meðan önnur hafa bara gögn 

fyrir eitt ár. Til að vinna úr mismunandi gögnum fyrir ílag og umhverfisáhrif er mögulegt 

að taka meðaltalsgildi fyrir þau fyrirtæki sem hafa gögn til tveggja eða fleiri ára eða líta á 

hvert ár sem eitt einstakt fyrirtæki. Lozano o.fl. (2010) stinga upp á síðarnefndri 

aðferðafræðinni í þeim tilfellum þar sem lítið er um gögn en þau gerðu rannsókn á 

umhverfisáhrifum vegna kræklingaræktunar. Hér er farin sú leið að skoða hvoru tveggja 

meðaltalsgildi fyrir hvert fyrirtæki sem og að líta á hvert ár sem sjálfstætt fyrirtæki.  
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Meðaltalsgögn 

Til að byrja með er farin sú leið að taka meðaltal á milli ára og sýna eitt meðaltalsgildi fyrir 

hvert fyrirtækjanna átta sem og gildi fyrir norsku meðaltalsgögnin. Í höfuðþáttagreiningu 

þurfa gildi að vera jafnmörg eða fleiri en breytur (fleiri svört númer en rauð breytuheiti) og 

þar sem gildin eru níu talsins var ákveðið að velja alla fimm frammistöðuvísana(fóður, 

orka, ferskvatn, fráveituvatn og pakkningar) og þrenns konar umhverfisáhrif 

(næringarefnaauðgun sjávar, súrt regn og kolefnisspor).  

 

Mynd 20   Höfuðþáttagreining fyrir meðaltalsgildi allra frammistöðuvísanna og þrenns konar 

umhverfisáhrifa per kg af HOG. Fyrirtækin eru númeruð frá 1 til 9 og dregnir eru hringir utan um flokka I, II 

og III. (Flokkur I sjókvíaeldi, flokkur II landeldi með sjálfrennandi vatn, flokkur III landeldi borað-dælt)  

Mynd 20 sýnir höfuðþáttagreiningu þar sem höfuðþáttur 1 skýrir um 50% breytileika 

gagna og höfuðþáttur 2 skýrir um 20%. Mikil díselnotkun og næringarefnaauðgun í sjó er 

einkennandi fyrir fyrirtæki 4, 8 og 9 sem eru sjókvíaeldi, en þau eru með mun hærri 

díselnotkun en landeldisstöðvar.  

Skráning á fráveituvatni í sjókvíaeldi á ekki við (enda opið kerfi í sjó) en til þess að meta 

næringarefnaauðgun sjávar er innbyggt gildi í SENSE hugbúnaðinum fyrir köfnunarefni 

(N) sem reiknast fyrir sjókvíaeldi en ekki landeldi. Það að meta einungis köfnunarefni er 

einföldun í SENSE hugbúnaðinum en losun lífrænna efna í sjó er oft metin með því að taka 

tillit til BOD, köfnunarefnis og fosfórs  (Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl., 2013). Með þessu 

meðaltalsgildi (41 kg N eq/tonn af fiski) er reynt að gera ráð fyrir þeim úrgangi sem fellur 

til sjávar í sjókvíaeldi og veldur næringarefnaauðgun, t.d. vegna úrgangs og fóðurafganga 

(Heldbo o.fl., 2013). Fyrirfram hefði mátt búast við fylgni á milli fráveituvatns og 

næringarefnaauðgunar sjávar en höfuðþáttagreining sýnir hið gagnstæða. Skýring á því 

liggur í þessu innbyggða gildi köfnunarefnis sem veldur því að sjókvíaeldisfyrirtækin sýna 
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sterk tengsl við næringarefnaauðgun sjávar en landeldisfyrirtæki sem hafa mikið 

fráveituvatn (t.d. nr 3 og 6) ekki.  

Rafmagnsnotkun er hærri fyrir landeldi þar sem borað er eftir vatni heldur en sjókvíaeldi. 

Þannig er með fyrirtæki 1-3 og eru þau með mikla rafmagnsnotkun. Fyrirtæki 2 er ungt 

fyrirtæki og hefur framleiðsla þess ekki náð jafnvægi og eru því umhverfisáhrifin meiri en 

ella á framleiðslueiningu. Eins er fóðurnýtni fyrirtækis 2 afar lág (hátt FCR) og kemur það 

til vegna þess að fyrirtækið er nýtt í rekstri. Það má ætla að það taki 2-3 ár að ná jafnvægi í 

framleiðslu (Eldisbóndinn - http://www.sjavarutvegur.is/bleikja/pdf/eldisbondinn.pdf). 

Fyrirtæki 2 veldur miklu súru regni, er með lága fóðurnýtni og er með hátt kolefnisspor. 

Líkt og við mátti búast eru mikil tengsl á milli hás FCR og kolefnisspors.  

Fyrirtæki 5, 6 og 7 eru landeldisfyrirtæki þar sem er sjálfrennandi vatn og rafmagnsnotkun 

fremur lág. Á mynd sést að fyrirtæki 6 er með mjög mikið fráveituvatn en það er tala sem 

fengin er úr Grænu bókhaldi og er merkt sem afkastageta. Það er því líklegt að sú tala sé 

ofáætluð og því má hugsa sér að rökrétt sé að flokka fyrirtæki 5, 6 og 7 saman.  

 
Öll gögn 

Hér eru öll gögn tekin til greina og litið hvert ár sem sjálfstætt fyrirtæki (Mynd 21). 

 

 

Höfuðþáttur 1 skýrir mestan breytileika gagnanna eða 67,3% og höfuðþáttur 2 skýrir 

13,1%. Tölur 1-19 standa fyrir gögn mismunandi ára hjá fyrirtækjunum átta og norsku 

Marine Eut = 
Næringarefnaauðgun sjávar 
 

Umhverfisleg áhrif neðar-
lega til  hægri:  
 
   GWP = Gróðurhúsaáhrif 
   Freshwater Eut 
=Næringarefnaauðgun í 
ferskvatni  
   Aci = Súrt regn 
   Human Tox 
Cancer=Eituráhrif á fólk 
(krabbameinsvaldandi) 
   Human Tox Non Cancer 
= Eituráhrif á fólk (ekki 
krabbameinsvaldandi) 
   ARD = Eyðing ólífrænna 
auðlinda 
   WRD = Eyðing 
vatnsauðlinda 
FreshwEcotox = 
Visteituráhrif (ferskvatn) 
TerrEut = 
Næringarefnaauðgun á 
landi 
Land Use = Landnotkun 
FCR=Hlutfall fóðurs og 
lífmassa 
 
 

Mynd 21 Höfuðþáttagreining fyrir öll gögn 

http://www.sjavarutvegur.is/bleikja/pdf/eldisbondinn.pdf
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gögnin (Mynd 21). Eins má sjá að mikil fylgni er á milli umhverfisáhrifanna 

(kolefnisspors, næringarefnaauðgunar í vatni, eyðingar ólífrænna auðlinda, eyðingar 

vatnsauðlinda, visteituráhrifa í vatni, landnotkunar, eituráhrifa á fólk og súrs regns). Það 

vatn sem notað er er skráð sem fráveituvatn í tilfelli landeldis. Líkt og greint hefur verið frá 

er næringarefnaauðgun sjávar í sjókvíaeldi reiknuð út með innbyggðu gildi í SENSE 

hugbúnaðinum. Díselnotkun var lítil eða engin í landeldi en töluverð í sjókvíaeldi því þar 

eru notaðir bátar til að fara út í sjókvíar.  

Merkingar sem táknaðar eru á mynd með tölum 1-10 eru gagnasett frá mismunandi árum 

fyrir landeldisfyrirtækin 1, 2 og 3 sem tilheyra flokki III þar sem dæling á ísöltu vatni er 

notuð. Rafmagnsnotkun er há, sömuleiðis er kolefnisspor þessara fyrirtækja hátt, töluverð 

næringarefnaauðgun í ferskvatni og súrt regn af völdum framleiðslunnar. Eins og sést þá 

veldur fyrirtæki 5 langmestum umhverfisáhrifum en það var viðbúið þar sem það er nýtt og 

hefur ekki náð stöðugleika í framleiðslu.  

Tölurnar 11, 18 og 19 eru sjókvíaeldi sem staðsett eru í fjörðum og voru þau flokkuð 

saman í I. Fyrirtækin eiga það sameiginlegt að díselnotkun er mikil og þau valda meiri 

næringarefnaauðgun sjávar en hin fyrirtækin.  

Tölur 12-17 eru margar hverjar staðsettar fyrir miðju og eru það landeldisfyrirtæki þar sem 

er sjálfrennandi vatn og rafmagnsnotkun er lítil. Þau voru í flokki II.  

Hér var litið á gögn hvers árs sem sjálfstætt fyrirtæki og fengust svipaðar niðurstöður og 

þegar fundin voru meðaltalsgildi fyrir hvert fyrirtæki.  

Útvaldir frammistöðuvísar 

Einnig var prófað að gera nýja höfuðþáttagreiningu með einungis þremur 

frammistöðuvísum. Ferskvatnsnotkun, pakkningum og fráveituvatni var sleppt af 

neðangreindum ástæðum:  

i) Ekki er hægt að skrá aðra vatnsnotkun en neysluvatnsnotkun í SENSE 

hugbúnaðinum, því er ferskvatnsnotkun sleppt.  

ii) Pakkningar eru byggðar á meðaltalsgögnum og eru afar svipaðar á milli 

fyrirtækja og ára.  

iii) Fráveituvatn er aðeins í landeldi, ekki sjókvíaeldi. 

Mynd 22 sýnir frammistöðuvísana fóður, díselolíu, fráveituvatn og rafmagn auk valinna 

umhverfisáhrifa þar sem höfuðþáttur 1 skýrir mestan breytileika gagna eða 71,6% og 

höfuðþáttur 2 skýrir 12,1% breytileikans.  

Enn leitast sjókvíaeldisfyrirtækin (nr 11, 18 og 19) saman. Erfiðara er að greina á milli 

landeldisfyrirtækja en þau sem bora eftir vatni og nota mikið rafmagn eru númer 1-10. Þau 

eru flest ofarlega til hægri en landeldisfyrirtækin sem notast við sjálfrennandi vatn eru 

aðeins neðar (nr. 12-17). Eins og fyrr segir sker fyrirtæki 5 vegna þess að það hefur ekki 

náð stöðugleika í framleiðslu.  
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Mynd 21 og Mynd 22 sýna enn skýrar hvernig öll umhverfisáhrifin, fyrir utan 

næringarefnaauðgun sjávar, leitast saman í einn hnapp. Það væri því óskynsamlegt að ætla 

að flokka fiskeldisáhrif út frá umhverfisáhrifum en hins vegar mætti hugsa sér flokkun út 

frá orkugjöfunum tveimur, þ.e.a.s. eftir því hvort fyrirtæki nota heldur rafmagn eða 

díselolíu.   

5.3.4  Umhverfisáhrif 

Í þessum kafla verða niðurstöður fyrir helstu umhverfisáhrif (kolefnisspor og  

næringarefnaauðgun í sjó) birt á myndrænan hátt og eru fyrirtækin sem fyrr flokkuð í I, II 

og III. Mynd 23, Mynd 24 og Mynd 25 sýna hæsta og lægsta gildi, miðgildi og í tilfelli 

frávika eru þau sýnd í punktaformi. Í viðauka B eru niðurstöður annarra umhverfisáhrifa.  

Kolefnisspor (kg CO2 eq/kg) 

Kolefnisspor flokkanna þriggja má sjá á Mynd 23. Miðgildi hvers flokks um sig er 2,52 kg 

CO2 eq/kg (I), 2,69 kg CO2 eq/kg (II) og 2,85 kg CO2 eq/kg (III). Fyrirtæki 2 í flokki III er 

augljóst frávik með kolefnisspor 10,3 kg CO2 eq/kg. 

Mynd 22 Höfuðþáttagreining fyrir fóður, díselolíu og rafmagn auk 

umhverfisáhrifa 
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Mynd 23  Kolefnisspor (kg CO2 eq/kg) eftir flokkum I, II og III. (Flokkur I sjókvíaeldi, flokkur II landeldi með 

sjálfrennandi vatn, flokkur III landeldi borað-dælt) 

Þar sem aðstæður hjá fyrirtæki nr.2 eru óvenjulegar sýnir Mynd 24 kolefnisspor allra 

fyrirtækja fyrir utan fyrirtæki nr. 2. Þá eru miðgildi flokka I og II þau sömu, eða 2,52 kg 

CO2 eq/kg (I) og 2,69 kg CO2 eq/kg (II), en miðgildi flokks III er nú örlítið lægra eða 2,82 

kg CO2 eq/kg. Ekki er marktækur munur á flokkunum þremur. Flokkur III er enn með eitt 

frávik og er það fyrirtæki nr.3 sem hefur langhæsta kolefnisspor með 4,57 kg CO2 eq/kg 

fyrir bleikju.  

 

Mynd 24  Kolefnisspor (kg CO2 eq/kg) eftir flokkum I, II og III. Fyrirtæki 2 er sleppt þar sem aðstæður þess 

eru óvanalegar. 

Þess má geta að jafnframt var gerð vistferilsgreining fyrir lax og reyndist kolefnisspor hans 

aðeins vera 2,70 kg CO2 eq/kg. Ástæða þessa mismunar á framleiðsluvörunum tveimur er 

tegund úthlutunar en hér var úthlutað eftir virði. Í þeim tilfellum sem gögn fengust úr 

Grænu bókhaldi var einungis mögulegt að úthluta eftir massa og þar sem gögn fengust frá 

fyrirtæki var lítill munur á milli þess að úthluta eftir massa og virði. Það var aðeins í tilfelli 

fyrirtækis 3 sem teljanlegur munur var. Ef sú leið hefði verið farin að úthluta eftir massa en 

ekki virði hefði kolefnisfótspor beggja framleiðsluvara verið um 3 kg CO2 eq/kg, í stað 

4,57 kg CO2 eq/kg og 2,70 kg CO2 eq/kg. 
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Næringarefnaauðgun í sjó (kg N eq/kg)  

Næringarefnaauðgun í sjó fyrir hvern flokk um sig má sjá á Mynd 25. Flokkur I er með 

mesta næringarefnaauðgun í sjó en í flokki I eru sjókvíaeldi. Eins og kemur fram í Tafla 1 

er ekkert fráveituvatn í sjókvíaeldi en í staðinn hefur verið reiknað meðaltalsgildi af losun 

köfnunarefnis (N) í sjóinn til að meta  næringarefnaauðgun í sjó fyrir sjókvíaeldi (41 kg N 

eq/1 tonn af fiski) (Heldbo o.fl., 2013). Flokkar II og III eru landeldi þar sem ekki hefur 

verið reiknað meðaltalsgildi af losun köfnunarefnis. Ekki er marktækur munur á milli 

flokka II og III en miðgildi hvers flokks um sig er 0,355 kg N eq/kg, 0,027 kg N eq/kg og 

0,033 kg N eq/kg.  

 

Mynd 25  Næringarefnaauðgun í sjó (kg N eq/kg) eftir flokkum I, II og III. (Flokkur I sjókvíaeldi, flokkur II 

landeldi með sjálfrennandi vatn, flokkur III landeldi borað-dælt) 

5.3.5  Lykilmælikvarðar og umhverfisáhrif 

Kannað var kolefnisspor á hverju stigi framleiðslu út frá flokkunum þremur. Þar sem gögn 

frá fyrirtækjum 2 og 7 voru ekki skipt niður á framleiðsluskref (samtölur teknar fyrir 

fiskeldi og vinnslu) var þeim sleppt í þessari greiningu. Í ljós kom að langmesta 

kolefnissporið var í áframeldinu en það stafar af því að í áframeldi er mesta fóðurnotkunin, 

en eins og áður segir á fóður stærstan þátt frammistöðuvísanna í kolefnisspori. Ekki 

reyndist teljanlegur munur á flokkunum þremur (Mynd 26). 
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Mynd 26 Framlag framleiðsluskrefa til kolefnisspors skipt niður á flokka fiskeldisfyrirtækja. (Flokkur I 

sjókvíaeldi, flokkur II landeldi með sjálfrennandi vatn, flokkur III landeldi borað-dælt)  

 

5.4 Túlkun á niðurstöðum 

Fóður er sá frammistöðuvísir sem hefur langsamlega mest áhrif á kolefnisspor. Í ljósi þessa 

og þess að fóðursamsetning hefur mikið að segja um kolefnisspor þá ættu forsvarsmenn 

fiskeldis- og sjávarútvegsfyrirtækja að huga vel að vali á fóðri.  

Mynd 27 sýnir kolefnisspor fyrir heilan slægðan laxfisk fyrir flokkana þrjá sem og birtar 

niðurstöður fyrir sambærilegar vistferilsgreiningar. Þessar birtu niðurstöður hafa útreiknað 

kolefnisspor á bilinu 2,1-5,4 kg CO2 eq og falla meðaltalsgildi flokkanna innan þessara 

gilda.  
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Mynd 27 Kolefnisspor (kg CO2 eq/kg) fyrir heilan slægðan fisk fyrir flokkana þrjá borið saman við birtar 

niðurstöður. (Flokkur I sjókvíaeldi, flokkur II landeldi með sjálfrennandi vatn, flokkur III landeldi borað-

dælt)  

Þar sem fyrirtæki nr.2 sem er í flokki III hefur ekki náð stöðugleika í rekstri er kolefnisspor 

þess afar hátt. Það skekkir því meðaltal flokksins og sé því sleppt þá reiknast kolefnisspor 

flokksins 2,9 kg CO2 eq/kg í stað 3,7 kg CO2 eq/kg áður (Mynd 28).  

 
Mynd 28 Kolefnisspor (kg CO2 eq/kg) fyrir heilan slægðan fisk, hér án fyrirtækis nr.2. 

 

Í rannsókninni var kannað hvort grundvöllur væri fyrir því að flokka fiskeldisfyrirtæki í 

þrjá flokka, þ.e. sjókvíaeldisfyrirtæki, landkvíaeldisfyrirtæki sem bora eftir vatni og nota 
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mikið rafmagn og landkvíaeldisfyrirtæki þar sem um sjálfrennandi vatn er að ræða. Við 

samanburð á gögnum og niðurstöðum útreiknaðra umhverfisáhrifa kom hins vegar í ljós að 

ekki var marktækur munur á milli flokkanna þriggja. Í ljósi þess að landeldisfyrirtæki nota 

meira rafmagn en sjókvíaeldisfyrirtæki sem á móti nota meiri olíu þá væri áhugavert að 

kanna hvort grundvöllur væri fyrir því að flokka fiskeldisfyrirtæki eftir því hvaða orkugjafa 

þau nota. Hugsanlega hefðu niðurstöður orðið aðrar ef gögn frá fleiri fyrirtækjum hefðu 

verið til staðar og eins má nefna að aðstæður sumra fyrirtækja voru sérstæðar og er hæpið 

að þau smellpassi í einhvern einn flokk. Sem dæmi var eitt fyrirtækjanna með strandeldi og 

sköpuðust umræður um hvort rétt væri að skrá það sem landeldi eða sjókvíaeldi í SENSE 

hugbúnaðinum. Farin var sú leið að prófa báða möguleika og kom þá í ljós mikill munur á 

gildum næringarefnaauðgunar sjávar sem reyndist afar hátt þegar sjókvíaeldi var valið. 

Ástæða þess er að í SENSE hugbúnaðinum er innbyggt gildi fyrir köfnunarefni (N) sem 

reiknast fyrir sjókvíaeldisfyrirtæki (sjá Tafla 1).  

Þegar fyrirtæki eru með fleiri en eina framleiðsluvöru þarf að ákveða tegund úthlutunar. Í 

SENSE hugbúnaðinum er lagt upp með að úthlutað sé eftir virði þegar mögulegt er, en 

annars massa. Í rannsókninni var farin sú leið að úthluta eftir virði þegar gögn fengust beint 

frá fyrirtækjum og reyndist það í flestum tilfellum mjög nálægt því að úthluta eftir massa. 

Helsta undantekningin var fyrirtæki nr.3 en þá var tveimur vörum, heilli slægðri bleikju og 

heilum slægðum laxi úthlutað eftir virði. Hlutfall virðist skiptist þannig að heill slægður lax 

átti tilkall til 85% virðis en heil slægð bleikja 15% virðis. Hins vegar var laxinn 92% af 

heildarmassa en bleikjan einungis 8% af heildarmassa og hafði tegund úthlutunar því mikil 

áhrif á niðurstöðurnar. Þær vistferilsgreiningar gerðar voru út frá gögnum úr Grænu 

bókhaldi voru út frá massaúthlutun enda voru engar forsendur til annars.
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6 Viðhorfskönnun  

Gerð var viðhorfskönnun þar sem könnuð voru viðhorf fyrirtækja varðandi þörf fyrir mat á 

umhverfisáhrifum. Samtals svöruðu 31 manns og er því alhæfingargildi könnunarinnar 

takmarkað en líta má á niðurstöðurnar sem vísbendingu um viðhorf og umhverfislega 

vitund forsvarsmanna fiskeldis- og sjávarútvegsfyrirtækja. Þar sem ekki allar spurningar 

voru skilyrtar þá var ekki jöfn svörun á milli spurninga. Það þarf fleiri svarendur til að fá 

marktækar niðurstöður. Hér verður farið yfir niðurstöður könnunarinnar.  

  

6.1.1  Bakgrunnur þátttakenda 

Upplýsingar um bakgrunn þátttakenda var safnað. Þar sem úrtakið er lítið voru 

niðurstöðurnar ekki greindar sérstaklega út frá bakgrunnsupplýsingum. Í spurningu 1 var 

spurt um starfsemi fyrirtækis sem svarendur starfa hjá/og eða reka og starfa flestir við 

fiskveiðar eða fiskvinnslu (Mynd 29). Að auki var einn sem starfaði við hagsmunagæslu 

fyrir fiskeldisfyrirtæki.  

 

Mynd 29  Hlutfall svarenda greint eftir starfsemi fyrirtækja (n=32)  

Í spurningu 2 var kannað hvers konar afurðir fyrirtæki verslar með. Helstu afurðir 

fyrirtækja eru ferskar og/eða kældar afurðir með 84% hlut, síðan frosnar afurðir með 66% 

hlut (sjá Mynd 30). 
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.  

Mynd 30 Tegund afurða sem fyrirtæki svarenda versla  með (n=32).  

Í spurningu 3 var spurt að stærð fyrirtækja en hún er allt frá smáu með færri en tíu manns í 

stórt með fleiri en 250 manns.  65% svarenda starfa í meðalstóru eða stóru fyrirtæki og 

34% starfa í litlu eða smáu fyrirtæki (sjá Mynd 31). 

 

Mynd 31 Hlutfall svarenda greint eftir stærð fyrirtækja (n=32).  
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Í spurningu 4 var spurt um starfssvið þátttakenda innan fyrirtækja sinna (sjá Mynd 32) og 

koma langflestir svarenda að stjórnun og rekstri, eða 81%. Hér var hægt að haka við fleiri 

en eitt atriði.  

 

 

Mynd 32 Hlutfall svarenda greint eftir starfssviði innan fyrirtækja sinna (n=32). 

Í spurningu 5 var kannað hvort fyrirtæki væru með umhverfisstefnu, 

umhverfisstjórnunarkerfi eða umhverfisstaðla. 70% svarenda sögðu að fyrirtæki sitt væri 

með umhverfisstefnu (Mynd 33) og er áhugavert að í sambærilegri könnun sem send var út 

2010 (Gyða Mjöll Ingólfsdóttir o.fl.) sögðu 44% svarenda að fyrirtæki sín væru með 

umhverfisstefnu. Það virðist því hafa orðið aukning í því að fyrirtæki séu með 
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umhverfisstefnu en þó ber að geta þess að aðeins 20 þátttakenda svöruðu spurningunni. 

 

Mynd 33 Hlutfall svarenda sem starfa í fyrirtækjum sem eru með umhverfisstefnu, umhverfisstjórnunarkerfi 

eða umhverfisstaðla (n=20). 

Á meðal þeirra sem hökuðu við umhverfisstaðla var kannað hvers konar umhverfisstaðla 

um ræðir. Aðeins 6 þátttakendur svöruðu þessari spurningu, fjórir nefndu ASC, tveir MSC, 

einn nefndi IRF (Iceland Responsible Fisheries) og þá gerði einn athugasemd og nefndi 

The Whole Food Markets. 

 

Mynd 34 Helstu markaðssvæði fyrirtækja (n=31) 
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Í spurningu 7 voru þátttakendur spurðir hver markaðssvæði vöru þeirra væri og virðist 

Norður-Evrópa, þ.e. Norðurlöndin, Bretland og Þýskaland vera stærsta markaðssvæðið þar 

sem 81% svarenda hökuðu við hana (Mynd 34). Um helmingi færri nefndu Suður-Evrópu 

og Bandaríkin. Að auki sögðu fimm þátttakendur að Austur-Evrópa væri helsta 

markaðssvæði fyrirtækisins, einn nefndi Ísland, tveir Asíu og einn sagði að saltfiskur væri 

sendur til Suður-Evrópu en fiskeldisafurðir til Bandaríkjanna og á meginland Evrópu. 

6.1.2  Svör við spurningum um umhverfisvitund fyrirtækja 

 

Mynd 35 Þekking fyrirtækja á umhverfisáhrifum framleiðslu- og flutningsferla afurða (n=31) 

Í spurningu 8 var spurt um þekkingu á umhverfisáhrifum framleiðslu- og flutningasferla 

afurðanna. 61% þátttakenda telja fyrirtæki sitt búa yfir þekkingu á umhverfisáhrifum 

framleiðslu- og flutningsferla afurðanna en 13% segja fyrirtækið ekki búa yfir slíkri 

þekkingu (Mynd 35). Þetta eru svipaðar niðurstöður og fengust í könnuninni sem var gerð 

árið 2010 en þá sögðu 58% að fyrirtæki byggi yfir slíkri þekkingu en 20% að fyrirtæki 

byggi ekki yfir slíkri þekkingu.  
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Mynd 36 Þættir sem  svarendur telja að valdi helstu umhverfisáhrifum í framleiðslu (n=18) 

Í spurningu 9 var spurt um þætti sem svarendur telji að valdi helstu umhverfisáhrifum í 

framleiðslu. Þeir þættir sem þátttakendur telja að valdi helstu umhverfisáhrifum eru 

flutningar (10 manns, 56% hökuðu við), fóðurnotkun (44%) og díselnotkun (39%) (Mynd 

36). 18 manns svöruðu.  

 

Mynd 37 Hlutfall svarenda greint eftir því hvort þeir telji að upplýsingar um umhverfisgildi (t.d. 

kolefnisspor/CO2 fótspor) gæti haft vægi fyrir íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir (n=30) 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir teldu að upplýsingar um umhverfisgildi (t.d. 

kolefnisspor/CO2 fótspor) gæti haft vægi fyrir íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir 

Helmingur þátttakenda taldi að umhverfisgildi geti haft vægi fyrir íslenskar sjávar- og 

fiskeldisafurðir og helmingur var óviss hvort að umhverfisgildi hefðu vægi (Mynd 37). 
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en þá töldu 45% að umhverfisgildi gæti haft vægi, 44% voru óviss og 11% töldu ekki að 

umhverfisgildi gætu haft áhrif.  

 

Mynd 38 Greining á vægi upplýsinga um umhverfisgildi fyrir íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir (n=15) 

Þeir sem töldu að upplýsingar um umhverfisgildi geti haft vægi fyrir íslenskar sjávar- og 

fiskeldisafurðir voru spurðir að því í hverju það vægi fælist (Mynd 38). Flestir (87%) 

hökuðu við að vægið fælist í markaðssetningu á afurðum og/eða bættri ímynd fyrirtækis, 

67% töldu að vægi fælist í minni úrgangi og/eða betri nýtingu og 47% töldu vægi felast í 

bættri stýringu virðiskeðjunnar og/eða meiri hagnaði. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Gyðu o.fl. (2010) en í þeirri rannsókn töldu flestir að upplýsingar um umhverfisgildi hefðu 

markaðslegt vægi. Það er í samræmi við stefnu og strauma í fiskiðnaði en það er áhugi á 

meðal fyrirtækja að nýta sér umhverfismerkingar á borð við MSC og ASC til að koma 

fiskvöru á framfæri (Washington, 2008). 
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Mynd 39  Hlutfall þeirra sem telja vera eftirspurn eftir upplýsingum um umhverfisgildi (t.d. kolefnisspor) 

vegna framleiðslu fyrirtækis (n=29) 

Spurt var hvort að eftirspurn væri eftir upplýsingum um umhverfisgildi (t.d. kolefnisspor) 

vegna framleiðslu fyrirtækis. Einungis 17% sögðu að það væri eftirspurn eftir upplýsingum 

um umhverfisgildi vegna framleiðslu fyrirtækisins (Mynd 39) og er það lægra hlutfall en í 

samanburðarrannsókninni 44% svarenda sögðu að það væri eftirspurn eftir upplýsingum 

um umhverfisgildi.  

Þeir sem töldu vera eftirspurn eftir upplýsingum um umhverfisgildi voru spurðir frá hvaða 

aðilum sú eftirspurn kemur. Aðeins fimm manns svöruðu og hökuðu fjórir þeirra við það 

að eftirspurn kæmi frá kaupendum, einn frá neytendum og einn frá opinberum aðilum.  

Þá var spurt frá hvaða markaðssvæðum eftirspurn kaupenda um umhverfisgildi vöru kæmi. 

11 manns svöruðu spurningunni og nefndu allir nema einn Norður-Evrópu (Norðurlöndin, 

Bretland og Þýskaland) en tveir nefndu Suður-Evrópu (Miðjarðarhafslöndin) og tveir 

Norður-Ameríku. Þetta er í samræmi við niðurstöður samanburðarrannsóknar Gyðu 

Mjallar Ingólfsdóttur o.fl (2010).  
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Mynd 40 Hlutfall svarenda greint eftir því hvort þeir þekkja hugtakið vistferilsgreiningu (n=29) 

Þá voru þátttakendur spurðir hvort þeir þekktu hugtakið vistferilsgreiningu og svaraði um 

þriðjungur þátttakenda játandi (Mynd 40). Þeir sem svöruðu játandi (9 manns) voru spurðir 

að því hvort þeir teldu að niðurstöður vistferilsgreiningar gætu haft vægi fyrir íslenskar 

sjávar- og fiskeldisafurðir (Mynd 41). Meirihluti þeirra telur að niðustöðurnar geti haft 

vægi.  

 

Mynd 41 Gagnsemi niðurstaðna  vistferilsgreininga fyrir íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir (n=9) 
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Spurt var hvaða umhverfisáhrif sem fást metin með vistferilsgreiningu þátttakendur töldu 

gagnlegust fyrir sitt fyrirtæki (Mynd 42). Flestir telja að það sé gagnlegast að fá mat á 

kolefnisspori (56%, 9 manns). Einnig þótti nokkuð gagnlegt að fá mat á eyðingu ólífrænna 

auðlinda (44%, 7 manns), eituráhrifum á fólk (31%, 5 manns), eyðingu vatnsauðlinda 

(25%, 4 manns) og næringarefnaauðgun (25%, 4 manns). 16 manns svöruðu þessari 

spurningu. 

 

Mynd 42 Gagnsemi mats á umhverfisáhrifum sem fást metin með vistferilsgreiningu (n=16) 
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Mynd 43 Mikilvægi þess að fyrirtæki hafi aðgang að hugbúnaði sem á einfaldan hátt gerir kleyft  að meta 

umhverfisáhrif afurðarinnar (n=26) 

Spurt var hvort að þátttakendur teldu mikilvægt fyrir sitt fyrirtæki að hafa aðgang að 

hugbúnaði sem á einfaldan hátt gerir kleyft  að meta umhverfisáhrif afurðarinnar. 35%, 9 

manns telja að það sé mikilvægt fyrirtæki þeirra að hafa aðgang að hugbúnaði sem metur 

umhverfisáhrif framleiðsluvöru, 15%, 4 manns töldu það ekki gagnlegt að hafa aðgang að 

slíkum búnaði, 50% voru óvissir (Mynd 43). 

  

Mynd 44 Gagnsemi þess að fyrirtæki geti borið saman niðurstöður um umhverfisáhrif framleiðslunnar við 

niðurstöður annarra fyrirtækja í svipuðum geira (e. benchmarking) (n=26) 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir teldu hag vera í því fyrir sitt fyrirtæki að hægt 

væri að bera saman niðurstöður um umhverfisáhrif framleiðslunnar við niðurstöður annarra 
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fyrirtækja í svipuðum geira (e. benchmarking). Það virðist vera áhugi fyrir því að geta 

borið umhverfislega frammistöðu fyrirtækja saman en 46% telja að mjög mikill eða frekar 

mikill hagur sé í því að hægt sé að bera saman niðurstöður um umhverfisáhrif framleiðslu 

við niðurstöður annarra fyrirtækja í svipuðum geira. 39% eru hlutlaus og 15% telja að lítill 

hagur sé í slíkum samanburði (Mynd 44).  

 

Mynd 45 Samfélagsleg ábyrgð innan fyrirtækja (n=26) 

Spurt var hvort að hugað væri að samfélagslegri ábyrgð í fyrirtæki svarenda Mikill 

meirihluti þátttakenda (85%, 22 manns) segja að hugað sé að samfélagslegri ábyrgð í þeirra 

fyrirtæki (Mynd 45) og voru þeir spurðir að því að hvaða þáttum sú samfélagslega ábyrgð 

snýr (Mynd 46). Langflestir (91%, 20 manns) haka við að samfélagsleg ábyrgð snúi að 

réttindum starfsmanna, jafnframt eru 17 (77%) sem haka við fræðslu fyrir starfsmenn, 17 

(77%) við að styrkir séu veittir til nærumhverfis og 15 (68%) að hugað sé að heilsu 

starfsmanna og 13 (59%) að starfsmannaviðtöl séu haldin reglulega. (22 manns svara.) 
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Mynd 46 Samfélagsleg ábyrgð greind í þætti (n=22) 

 

6.1.3  Helstu niðurstöður spurningakönnunar  

Eins og komið hefur fram þá voru þátttakendur könnunarinnar of fáir til að hægt sé að 

alhæfa um niðurstöðurnar. Þær gefa hins vegar vísbendingar um viðhorf forsvarsmanna 

fyrirtækja í sjávarútvegs- og fiskeldisfyrirtækjum.  

Meirihluti þátttakenda telja fyrirtæki sitt búa yfir þekkingu á umhverfisáhrifum sem verða 

við framleiðslu og vegna flutninga á afurðum. Helmingur telur upplýsingar um 

umhverfisgildi geta gagnast fyrir íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir og þá aðallega í 

markaðslegu skyni, þ.e.a.s. til að bæta ímynd fyrirtækis eða við markaðssetningu. 

Jafnframt sá hluti svarenda hag í því að nýta upplýsingar um umhverfisgildi til þess að 

minnka úrgang, bæta nýtingu, bæta stýringu virðiskeðjunnar eða auka hagnað.  

Þrátt fyrir að flestir telji að upplýsingar um umhverfisgildi geti gagnast þá virðist vera lítil 

eftirspurn eftir slíkum upplýsingum og kemur hún einna helst frá kaupendum. Það kemur á 

óvart að eftirspurnin eftir upplýsingum um umhverfisgildi sé mun minni nú en í rannsókn 

Gyðu Mjallar Ingólfsdóttur o.fl. (2010).  

Um þriðjungar svarenda þekkir hugtakið vistferilsgreiningu og telur meirihluti þeirra að 

niðurstöður vistferilsgreiningar geti gagnast fyrir íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir. Eins 

telur um þriðjungur að það gæti gagnast fyrirtæki þeirra að hafa aðgang að hugbúnaði sem 

metur umhvverfisáhrif á einfaldan hátt og nær helmingur svarenda sá hag í því fyrir 

fyrirtæki að bera saman niðurstöður um umhverfisáhrif framleiðslunnar. 
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7 Umræður og niðurstöður  

Vistferilsgreiningar: 

Í þessari rannsókn voru gerðar einfaldaðar vistferilsgreiningar fyrir átta íslensk 

fiskeldisfyrirtæki auk þess sem meðaltalsgögn fengust frá Noregi. Rannsóknarspurningin 

sem lagt var upp með var: Hvert er framlag valinna frammistöðuvísa og umhverfisáhrifa 

við flokkun  mismunandi fiskeldiskerfa og hvað einkennir hvern flokk? 

Niðurstöður vistferilsgreininga sýndu að fóður er sá frammistöðuvísir sem hefur stærsta 

framlag til umhverfisáhrifa en fóður hefur mikla fylgni við 10 af 11 útreiknuðum 

umhverfisáhrifum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna og 

komu ekki á óvart.  

Gerð var tillaga að því hvernig mætti flokka fiskeldisfyrirtækin í þrjá flokka, í fyrsta lagi 

sjókvíaeldisfyrirtæki, í öðru lagi landkvíaeldisfyrirtæki sem bora eftir vatni og nota mikið 

rafmagn og í þriðja lagi landkvíaeldisfyrirtæki þar sem um sjálfrennandi vatn er að ræða. 

Helstu gögn og niðurstöður útreiknaðra umhverfisáhrifa voru borin saman og kom í ljós að 

ekki reyndist marktækur munur á milli flokkanna og því lítill grundvöllur fyrir flokkun. 

Ástæður þessa gætu verið að fyrirtækin voru fá og aðstæður sumra þeirra það sérstakar að 

þau pössuðu ekki í neinn flokk. Sem dæmi var erfitt að meta hvort rétt væri að skrá eitt 

fyrirtækjanna sem landeldi eða sjókvíaeldi. Mjög gagnlegt hefði verið að fá gögn frá fleiri 

fyrirtækjum. Jafnframt væri áhugavert að kanna hvort grundvöllur væri fyrir því að flokka 

fiskeldisfyrirtæki eftir því hvaða orkugjafa þau nota. Landeldisfyrirtæki nota mikið 

rafmagn á meðan sjókvíaeldisfyrirtæki nota meiri olíu.  

Í þeim tilfellum sem fyrirtæki eru með fleiri en eina framleiðsluvöru þarf að ákveða eftir 

hvaða þáttum á að úthluta umhverfisáhrifum. Í SENSE hugbúnaðinum er lagt upp með að 

úthlutað sé eftir virði en einnig er mögulegt að úthluta eftir massa. Í þeim tilfellum þar sem 

gögn fengust beint frá fyrirtækjum var úthlutað eftir virði. Sú úthlutun var í flestum 

tilfellum mjög nálægt massaúthlutun en þó ekki alltaf. Til að mynda fengust gögn fyrir 

fyrirtæki 3 árið 2013 frá forsvarsmanni fyrirtækis og var tveimur vörum, heilli slægðri 

bleikju og heilum slægðum laxi úthlutað eftir virði. Virði varanna tveggja er þannig skipt 

að laxinn er 85% virðis en bleikjan 15%. Hins vegar er laxinn 92% af heildarmassa en 

bleikjan 8% af heildarmassa. Það að úthlutað sé eftir virði veldur því að bleikjan tekur á sig 

tvöfalt meiri umhverfisáhrif heldur en ef úthlutað væri eftir massa og er því ljóst að huga 

þarf vel að tegund úthlutunar við gerð vistferilsgreininga. Í þeim tilfellum þar sem gögn 

fengust úr Grænu bókhaldi voru engar forsendur til að úthluta eftir öðru en massa.  

Athygli vakti að í tilfelli fyrirtækja sem eru með sjókvíaeldi reyndist næringarefnaauðgun 

sjávar afar há. Ástæða þessa er að í tilfelli sjókvíaeldis fara fram fram bakgrunnsreikningar 

í SENSE hugbúnaðinum þar sem ákveðið gildi fyrir köfnunarefni N er tekið með í 

reikninginn (sjá Tafla 1) og fyrir vikið verður næringarefnaauðgun í sjó afar há fyrir 

sjókvíaeldi. 
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Megindleg könnun:  

Rannsóknarspurningin sem var lagt upp með var: Að hvaða leyti sjá forsvarsmenn 

fyrirtækja í sjávarútvegi og fiskeldi gagnsemi í því að geta metið umhverfislega 

frammistöðu fyrirtækis síns og afurða?  

Aukning hefur orðið á því að fyrirtæki séu með umhverfisstefnu en 70% svarenda sögðu 

fyrirtæki sín vera með umhverfisstefnu, en í könnun Gyðu Mjallar Ingólfsdóttur o.fl. 

(2010) var sambærilegt hlutfall 44%.  

Meirihluti (61%) telur að þekking sé á umhverfisáhrifum framleiðslu- og flutningsferla 

afurða innan fyrirtækis síns. Helmingur taldi að upplýsingar um umhverfisgildi geti haft 

vægi fyrir íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir. Er það lítilleg aukning frá árinu 2010 en í 

samanburðarrannsókninni töldu 45% slíkt hafa vægi.  

Einungis 17% svarenda töldu að eftirspurn væri eftir upplýsingum um umhverfisgildi 

vegna framleiðslu fyrirtækis. Á óvart kom að þetta eru mun færri heldur en í 

samanburðarrannsókn árið 2010 en þá var sambærilegt hlutfall 44%. Um þriðjungur 

þátttakenda þekkir til vistferilsgreiningar og taldi meirihluti þeirra að niðurstöður 

vistferilsgreiningar geti haft vægi fyrir íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir. Mesta gagn 

þykir vera í að fá kolefnisspor metið og einnig töldu margir gagnlegt að fá mat á eyðingu 

ólífrænna auðlinda.  

35% svarenda sáu gagn í því að hafa aðgang að hugbúnaði sem metur umhverfisáhrif 

framleiðsluvöru og einnig töldu 46% vera gagn í því að geta borið saman frammistöðu 

fyrirtækja sinna við önnur fyrirtæki. Útreikningar með SENSE hugbúnaðinum koma ekki í 

staðinn fyrir heildar vistferilsgreiningu þar sem ekki er tekið tillit til allra aðfanga heldur 

einungis þeirra sem hafa mest áhrif. Notkun á SENSE hugbúnaðinum getur verið gagnleg 

til að skima og fá yfirsýn og síðan til að meta hvar hægt væri að bæta frammistöðu. 

Niðurstöður könnunarinnar benda til að þörf sé á einfölduðum hugbúnaði eins og SENSE 

þar sem hægt er að framkvæma umhverfismat. Það er í samræmi við erlendar rannsóknir 

en fyrirséð er aukin eftirspurn frá neytendum eftir upplýsingum um umhverfisáhrif vöru 

sem og félagsleg áhrif fyrirtækja. Fyrirtæki ættu því að hagnast af því að miðla 

umhverfislegum og félagslegum áhrifum. Aðalhindranir sem standa í vegi fyrir litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum hvað varðar umhverfisvitund er lítil þekking á mögulegum 

ávinningi umhverfisstjórnunarkerfa, skortur á fjármagni og mannauði til að innleiða 

hugbúnað sem og skammtímahugsun og lítill markaðslegur hvati (Barling o.fl., 2015). 
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8 Takmarkanir og tillögur um 
framhaldið 

Eitt af markmiðum SENSE hugbúnaðarins var að sérsníða hann að fiskeldi og var unnið að 

því með því að velja þá frammistöðuvísa sem mestum umhverfisáhrifum valda í fiskeldi og 

með því að bæta við sérsniðnum gagnasettum. Bakgrunnsgögn voru valin inn og var mikill 

hagur í því fyrir notendur að geta valið aðstæður sem eru lýsandi fyrir starfsemi einstakra 

fyrirtækja. Nauðsynlegt er að uppfæra gagnasett reglulega, t.d. er fóðursamsetning afar 

breytileg á milli ára, og því þarf hugbúnaðurinn að vera í sífelldri endurskoðun. Með því að 

hafa eingöngu fáa frammistöðuvísa er hugbúnaðurinn einfaldur í notkun en á móti kemur 

að ekki er horft til allra þátta sem skipta máli.  

Prófanir á hugbúnaði leiddu í ljós nokkur atriði sem kröfðust lagfæringar. Reiknuð voru 

umhverfisáhrif fyrir mismunandi fóðursamsetningar og kom þá í ljós að vinnsla fóðurs og 

flutningar á fóðri voru vanáætluð í SENSE hugbúnaðinum og því reyndust umhverfisáhrif 

vanáætluð í þeim tilfellum sem notendur völdu fóðursamsetningu handvirkt í stað þess að 

velja innbyggt gagnasett fyrir íslenskt fóður. Jafnframt væri mikið gagn í því að gagnasett 

fyrir fóður væru uppfærð árlega þar sem fóðursamsetning er afar breytileg á milli ára og 

hefur mikil áhrif á niðurstöður útreikninga um umhverfisáhrif.  

Þá þótti það ókostur að einungis væri hægt að skrá neysluvatnsnotkun í SENSE 

hugbúnaðinum en raunin hjá íslenskum fyrirtækjum er sú að langmesta vatnsnotkunin felst 

í því að notast er við dælingu vatns úr jörðu eða sjálfrennandi vatn. Það væri gott að hafa 

möguleika á að velja öðruvísi vatnsnotkun en neysluvatnsnotkun í SENSE hugbúnaðinn 

þannig að fyrirtæki geti skráð notkun á vatni sem er dælt úr jörðu eða vatni í sírennsli.   

Varðandi magn af frárennslisvatni frá fiskeldi sem notað er til útreikninga á 

næringarefnauðgun vatns og  sjávar í SENSE hugbúnaðinum þá hafði þessi mikla 

vatnsnotkun bein áhrif. Í tilfelli landeldisfyrirtækja var farin sú leið að skrá vatnsnotkun 

sem fráveituvatn enda flæðir vatnið í sjóinn og er yfirleitt lítið endurnýtt hjá viðkomandi 

fyrirtækjum. Í kjölfarið kom í ljós að útreikningar á næringarefnaauðgun sjávar sýndu há 

gildi sem ekki voru raunhæf. Þá var bætt við gagnasetti í SENSE þar sem notandi getur 

valið fráveituvatn fyrir íslenskar aðstæður. Frekari útfærsla á útreikningum um 

næringarefnaauðgun ætti að miðast við að fyrirtæki gætu sett inn raungildi fyrir mælingar á 

lífrænum efnum í frárennsli. Önnur umhverfisáhrif eins og gróðurhúsaáhrif reyndust líka 

ofmetin þar sem gagnasett fyrir fráveituvatn gerði ráð fyrir orkufrekri hreinsun á vatni eins 

og tíðkast víða í Evrópu, en hér er fráveituvatn ekki hreinsað með slíkum aðferðum. 

Ástæða þessa er að í kringum Ísland eru sterkir hafstraumar sem tryggja þynningu á 

frárennsli og tíðkast ekki að hreinsa fráveituvatn hér á landi nema í þéttbýli á 

höfuðborgarsvæðinu.   

SENSE hugbúnaðurinn hefur ekki náð því markmiði að miðla niðurstöðum á einföldu 

formi en birtar eru niðurstöður fyrir ellefu umhverfisáhrif og er hætt við því að hinn 
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almenni notandi þekki einungis kolefnisspor. Hins vegar má segja að hefðbundnir 

frammistöðuvísar eins og fóðurnotkun, orkunotkun og vatnsnotkun og magn úrgangs og 

frárennsis á framleiðslueiningu séu þeir frammistöðuvísar sem auðvelt sé að miðla og nýta 

í samanburði til að meta frammistöðu.  

Settar voru fram tillögur að úrbótum en þær voru ekki allar útfærðar í hugbúnaðinum. Ekki 

er búið að byggja upp gagnagrunn í SENSE hugbúnaðinum til að fyrirtæki geti borið 

saman frammistöðu varðandi umhverfisáhrif við önnur fyrirtæki. Þróun á einföldum 

viðmiðum um frammistöðu voru ekki útfærð í SENSE verkefninu (t.d. voru hugmyndir um 

að gefa einkunn með litunum gulum, rauðum og grænum). Þróun á slíkum viðmiðum er 

vandasöm og krefst þess að gerðar verði umfangsmeiri rannsóknir á mismunandi 

eldiskerfum og mismunandi löndum með aðferðafræði vistferilsgreininga.  

Einnig hefur verið bent á að einfaldaðar vistferilsgreiningar nái ekki utan um að meta öll 

umhverfisáhrif sem eru mikilvæg í fiskeldi eins og t.d. áhrif sleppinga á líffræðilegan 

fjölbreytileika og notkun lyfja til að sporna við laxalús og sjúkdómum.  

Aðstæður eru mjög mismunandi hjá fyrirtækjum. Eitt af fyrirtækjunum var strandeldi við 

mjög sérstakar aðstæður og var rætt hvort rétt væri að skrá það sem sjókvíaeldi eða 

landeldi í SENSE hugbúnaðinum. Eldið er staðsett í lóni þar sem ferskvatn flýtur ofan á 

saltvatni. Mjög vel er fylgst með því sem fellur til botns, þar eru settjarnir og reglulega 

kemur efitirlitsaðili og tekur sýni. Með því að prófa að skrá fyrirtækið hvoru tveggja sem 

landeldi og sjókvíaeldi sást að útreikningar á næringarefnaauðgun í sjó voru níu sinnum 

hærri fyrir sjókvíaeldi en landeldi. Ástæða þessa er að í SENSE er innbyggt gildi fyrir 

köfnunarefni N sem er tekið með í reikninginn fyrir sjókvíaeldi en þar er gert ráð fyrir því 

að lífrænt efni falli til botns, t.d. dauðir fiskar og afgangsfóður. Það var því ákveðið að skrá 

fyrirtækið sem landeldi þar sem það þótti vera meira lýsandi fyrir fyrirtækið.  

Í skýrslu Matís (Birgir Þórisson, Gísli Kristánsson, Sigrún Elsa Smáradóttir og Ólafur 

Ögmundarson, 2011) um bleikju kemur fram gagnrýni á það hversu erfitt er að fá gögn frá 

íslenskum framleiðendum. Einnig kemur fram sú skoðun höfunda að iðnaðurinn í heild 

myndi hagnast af aðgengi upplýsinga og að miklir vaxtarmöguleikar felist í því að íslenskir 

framleiðendur beiti sér í sameiningu að markaðssetningu á bleikju á alþjóða vettvangi.  

Í þessu verkefni var haft samband við átta íslensk fyrirtæki og voru þau öll viljug til þess 

að taka þátt og prófa SENSE hugbúnaðinn til að meta umhverfisáhrif. Fyrirtæki sem hafa 

verið lengi í framleiðslu gátu veitt greinargóðar upplýsingar og höfðu tiltæk gögn, en ný 

fyrirtæki áttu erfiðara með það og reyndist stundum erfitt að nálgast gögn þar sem þau 

höfðu aldrei fyllt út Grænt bókhald og því voru gögnin ekki til reiðu. Á Íslandi eru margir 

eftirlitsaðilar sem krefja fyrirtæki gagna og fælist tímasparnaður og þægindi í því að 

samræma form á þeim gögnum eins og kostur er og gera aðgengileg. 

Heitt vatn og orka eru mikilvæg fyrir bleikjueldi, jarðvarmi á Íslandi getur gefið 

Íslendingum forskot í verðsamkeppni. Aðgengi að hreinu vatni og jarðvarma gerir 

framleiðsluna vistvæna sem höfðar til umhverfisvitundar neytenda. Niðurstöður 

megindlegrar könnunar benda til þess að meirihluti fyrirtækja séu með umhverfisstefnu og 

væri hagur í því fyrir bleikjuframleiðendur að nýta sér hugbúnað sem framkvæmir 

vistferilsgreiningar og geta þannig miðlað niðurstöðum um umhverfisáhrif, bæði í 

umhverfislegu og markaðslegu skyni.  
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Það er mjög gott að hafa aðgengi að gögnum eins og Grænu bókhaldi og hefur Ísland 

sérstöðu í því að gera slík gögn opinber. Í Noregi eru slíkar upplýsingar ekki aðgengilegar 

og reyndust fyrirtæki þar ekki jafnviljug og fyrirtæki hérlendis að miðla gögnum. Grænt 

bókhald er hins vegar takmarkað og voru upplýsingar þar ekki fullnægjandi til að skoða 

heildarlífsferil vöru þar sem eingöngu eru upplýsingar um eldið. Það þurfti því að nota 

meðaltalsgögn fyrir vinnslu og áætla meðalnýtingu á fiski. Eins var vatnsnotkun oft ekki 

gefin upp, en í staðinn var hámarks afkastageta gefin upp. Það má því ætla að sú tala sé í 

sumum tilfellum of há og mælist rannsakandi til þess að fyrirtækin fjárfesti í rennslismæli 

og mæli vatnsnotkun sína.  
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Viðauki A: Gagnatöflur með 
frammistöðuvísum og niðurstöðum 

vistferilsgreininga  
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            Frammistöðuvísar per kg 

Nr 

fyrirtækis; 

Ár; Vara 

Uppruni 

gagna Ár Tegund 

Aðgerðar-

eining Lífmassi 

Kg af 

umbúðum/ 

kg heill 

fiskur 

Lítrar af 

dísel/ kg 

heill 

fiskur 

kWh/ kg 

heill 

fiskur 

Ferskvatn/ 

kg heill 

fiskur 

FCR (kg 

fóður/ kg 

heill 

fiskur) 

Fráveitu-

vatn/ kg 

heill 

fiskur 

        kg kg kg /kg l/kg  kWh/kg  m3/kg kg/kg m3/kg 

1A2013a Fyrirtæki  2013 landeldi HOG 400.985 0,016 0,000 4,164 0,017 1,249 3,638 

1A2012a GB 2012 landeldi HOG 400.047 0,016 0,005 4,496 0,017 1,376 2,917 

1A2011a GB 2011 landeldi HOG 378.221 0,022 0,004 5,281 0,018 1,515 3,085 

1A2010a GB 2010 landeldi HOG 416.125 0,022 0,012 5,124 0,016 1,490 2,804 

2A2013a Fyrirtæki  2013 landeldi HOG 46.278 0,037 0,000 11,722 0,013 2,097 2,852 

3S2013a Fyrirtæki  2013 landeldi HOG 1.123.859 0,046 0,000 6,420 0,015 0,962 15,026 

3A2013a Fyrirtæki  2013 landeldi HOG 104.138 0,045 0,000 12,226 0,028 1,832 28,617 

3A2012a GB 2012 landeldi HOG 547.317 0,075 0,000 6,723 0,023 1,193 10,958 

3A2011a GB 2011 landeldi HOG 418.410 0,075 0,000 9,678 0,030 1,314 14,331 

3A2010a GB 2010 landeldi HOG 398.815 0,075 0,000 10,284 0,023 1,263 15,034 

4T2013a GB 2013 sjókvíaeldi HOG 254.214 0,033 0,046 0,473 0,023 1,227 0,010 

5A2013a Fyrirtæki  2013 landeldi HOG 150.000 0,014 0,017 1,026 0,023 1,816 12,624 

5S2011a GB 2011 landeldi HOG 151.800 0,006 0,020 0,543 0,023 1,501 6,242 

5A2011a GB 2011 landeldi HOG 144.000 0,006 0,020 0,543 0,023 1,501 6,580 

6A2013a GB 2013 landeldi HOG 82.214 0,023 0,012 3,305 0,023 1,299 47,958 

6A2012a GB 2012 landeldi HOG 83.803 0,023 0,016 2,668 0,023 1,287 47,049 

7A2012a Fyrirtæki  2012 landeldi HOG 17.400 0,106 0,015 1,479 0,013 1,458 2,402 

8S2012a Fyrirtæki  2012 sjókvíaeldi HOG 1.369.512 0,026 0,026 1,725 0,023 1,422 0,740 

9S2010a NO gögn 2012 sjókvíaeldi HOG 9.000.000 0,021 0,017 0,609 0,023 1,300 0,010 
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        Umhverfisleg áhrif per kg af HOG  

Nr fyrir-

tækis; 

Ár; Vara 

Uppruni 

gagna Ár Tegund 

Gróður-

húsaáhrif 

Eituráhrif á 

fólk 

(krabba-

meins-

valdandi) 

Eituráhrif á 

fólk, ekki 

krabba-

meins-

valdandi Súrt regn 

Næringar-

efna-

auðgun á 

landi 

Næringar-

efna-

auðgun 

ferskvatns 

Næringar-

efna-

auðgun 

sjávar 

Visteitur

-áhrif 

(fersk-

vatn) 

Land-

notkun 

Eyðing 

vatns-

auðlinda 

Eyðing 

ólífrænna 

auðlinda 

        

kg CO2 

eq/kg CTUh/kg CTUh/kg 

molc H+ 

eq/ kg 

molc N eq/ 

kg kg P eq/ kg kg N eq/ kg 

CTUe/ 

kg 

kg C 

deficit/ kg 

m3 water/ 

kg 

kg Sb eq/ 

kg 

1A2013a Fyrirt 2013 landeldi 2,373 4,364E-08 1,488E-06 0,033 0,061 1,359E-04 0,018 4,582 157,869 1,154E-03 3,047E-05 

1A2012a GB 2012 landeldi 2,631 4,850E-08 1,682E-06 0,036 0,068 1,490E-04 0,018 5,083 174,938 1,281E-03 3,470E-05 

1A2011a GB 2011 landeldi 2,890 5,375E-08 1,846E-06 0,040 0,075 1,677E-04 0,019 5,598 192,071 1,412E-03 3,882E-05 

1A2010a GB 2010 landeldi 2,885 5,394E-08 1,880E-06 0,040 0,075 1,657E-04 0,019 5,554 189,318 1,415E-03 4,057E-05 

2A2013a Fyrirt 2013 landeldi 10,297 2,081E-07 6,578E-06 0,142 0,264 7,270E-04 0,063 20,174 664,563 5,244E-03 1,681E-04 

3S2013a Fyrirt 2013 landeldi 2,696 5,319E-08 1,549E-06 0,034 0,063 1,884E-04 0,044 4,859 152,255 1,367E-03 4,377E-05 

3A2013a Fyrirt 2013 landeldi 4,574 9,278E-08 2,756E-06 0,060 0,111 3,329E-04 0,078 8,556 271,264 2,345E-03 7,769E-05 

3A2012a GB 2012 landeldi 2,593 4,883E-08 1,462E-06 0,033 0,060 1,653E-04 0,029 4,603 147,090 1,285E-03 3,776E-05 

3A2011a GB 2011 landeldi 2,893 5,779E-08 1,637E-06 0,036 0,067 2,091E-04 0,036 5,152 158,469 1,477E-03 4,874E-05 

3A2010a GB 2010 landeldi 2,825 5,750E-08 1,586E-06 0,035 0,064 2,129E-04 0,037 4,998 150,722 1,457E-03 4,996E-05 

4T2013a GB 2013 sjóeldi 2,521 4,354E-08 1,815E-06 0,034 0,069 9,955E-05 0,346 4,677 163,044 1,194E-03 3,405E-05 

5A2013a Fyrirt 2013 landeldi 3,287 5,558E-08 2,248E-06 0,047 0,090 1,385E-04 0,038 6,528 238,982 1,530E-03 3,349E-05 

5S2011a GB 2011 landeldi 2,722 4,491E-08 1,816E-06 0,040 0,075 1,125E-04 0,026 5,522 206,525 1,249E-03 2,298E-05 

5A2011a GB 2011 landeldi 2,673 4,412E-08 1,784E-06 0,039 0,073 1,105E-04 0,025 5,424 202,867 1,227E-03 2,258E-05 

6A2013a GB 2013 landeldi 2,551 4,572E-08 1,645E-06 0,035 0,066 1,316E-04 0,090 4,832 166,892 1,229E-03 3,259E-05 

6A2012a GB 2012 landeldi 2,524 4,459E-08 1,650E-06 0,035 0,066 1,237E-04 0,089 4,780 166,405 1,206E-03 3,145E-05 

7A2012a Fyrirt 2012 landeldi 3,868 6,207E-08 2,280E-06 0,050 0,094 1,551E-04 0,023 6,808 237,740 1,778E-03 3,729E-05 

8S2012a Fyrirt 2012 sjóeldi 3,148 5,294E-08 2,157E-06 0,044 0,085 1,268E-04 0,374 6,038 217,283 1,466E-03 3,465E-05 

9S2010a 

NO 

gögn 2012 sjóeldi 2,080 2,439E-08 3,076E-07 0,029 0,022 4,955E-05 0,355 1,382 37,268 8,965E-04 1,966E-05 
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Viðauki B: Umhverfisáhrif eftir 
flokkum fiskeldiskerfa  

Umhverfisáhrif metin fyrir öll fyrirtæki eftir flokkum I, II og III: 
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Umhverfisáhrif eftir flokkum I, II og III. Hér er fyrirtæki nr. 2 undanskilið:  
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Viðauki C: Megindleg könnun 

 

 

Könnun á umhverfisvitund og viðhorfum á umhverfisgildum sjávar- og 

fiskeldisafurða 

Ég er nemandi í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands og er að vinna meistaraverkefni mitt um 

umhverfisáhrif framleiðslu sjávarafurða og fiskeldisafurða. Tilgangur þessarar könnunar er að 

athuga umhverfisvitund og viðhorf hagsmunaaðila í virðiskeðju sjávar- og fiskeldisafurða til 

umhverfisgilda og að kanna hvernig hún hefur breyst en sambærileg könnun var send fyrir 

nokkrum árum. Einnig að kanna hvaðan eftirspurn eftir umhverfisgildum og/eða 

umhverfismerkingum koma. Svör þín eru mikilvægt innlegg í upplýsingaöflun fyrir íslenskar 

sjávar- og eldisafurðir.  

Það tekur um það bil 5 – 10 mínútur að svara könnuninni. Könnunin er nafnlaus og þriðja aðila 

verða ekki afhentar niðurstöður hennar. Ef þú telur að annar starfsmaður innan fyrirtækisins sé 

betur til þess fallinn að svara könnuninni vil ég vinsamlegast biðja þig um að áframsenda 

könnunina á viðeigandi starfsmann.  

Kærar þakkir, 

Ragnhildur Eva Guðmundsdóttir 

Umhverfisgildi (e. environmental indicator) er mælanleg stærð sem gefur upplýsingar um 

umhverfisáhrif ýmissa afurða. Umhverfisgildi nýtast til að gefa viðmið um hvort áhrif úrbóta í 

framleiðslu- og flutningaferlum tiltekinna afurða sé jákvæð fyrir umhverfið.  
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 Vinsamlegast svarið eftirfarandi spurningum. 

1.  Hver er starfsemi fyrirtækisins sem þú starfar hjá/rekur? Merkið við allt sem við á.  

a  Fiskveiði 

b  Fiskeldi 

c  Fiskvinnsla 

d  Flutningar 

e Innflutningur 

f  Útflutningur 

g  Dreifing til smásala/stóreldhúsa  

h  Annað, hvað?_________________________________________________________ 

2.   Hvers konar afurðir verslar fyrirtækið með? Merkið við allt sem við á.  

a  Ferskar afurðir/kældar 

b  Frosnar afurðir 

c  Saltaðar afurðir 

d  Þurrkaðar afurðir 

e Fullunnar afurðir/tilbúnir réttir 

f  Annað, hvað?_________________________________________________________ 

3.   Hver er stærð fyrirtækisins með tilliti til fjölda starfsmanna?  

a  Stórt, fleiri en 250 manns 

b  Meðalstórt, frá 50 til 249 manns 

c  Lítið, frá tíu til 49 manns 

d  Smátt, færri en tíu manns  

4. Hvert er starfssvið þitt innan fyrirtækisins? 

a  Sala og markaðssetning 

b  Vöruþróun og gæðamál 

c  Stjórnun og rekstur 

d  Framleiðsla/vinnsla/tækni 

e  Annað, hvað?__________________________________________________________ 
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5. Merkið við viðeigandi: 
Fyrirtækið er með:  

a  Umhverfisstefnu (e. Environmental policy) 

b Umhverfisstjórnunarkerfi (e. Environmental Management System) (t.d. ISO 14001) 

c Umhverfisstaðla.  

 Ef já, hvaða:  

a Marine Stewardship Council (MSC)  

b Aquaculture Stewardship Council (ASC)  

c Iceland Responsible Fisheries (IRF) 

d Annað, hvað? 

____________________________________________________ 

6. Hver eru helstu markaðssvæði þinnar vöru? Merkið við allt sem við á. 

a  Norður-Evrópa (Norðurlöndin, Bretland, Þýskaland) 

b  Suður-Evrópa (Miðjarðarhafslönd) 

c  Norður-Ameríka 

d  Önnur svæði, hver?__________________________________________________ 

 

Næstu spurningar snúa að umhverfisvitund og viðhorfum til umhverfisgilda sjávar- og 

fiskeldisafurða. 

7.  Býr fyrirtækið yfir þekkingu á umhverfisáhrifum framleiðslu- og flutningsferlum 

afurðanna?  

1  Já 

2  Nei  

77  Veit ekki 

7a. Ef já við spurningu 7: Hvaða þáttur/þættir telur þú að valdi helstu umhverfisáhrifum í 

þinni framleiðslu? 

a  Rafmagnsnotkun  

b  Díselnotkun 

b  Vatnsnotkun  

c  Fóðurnotkun  

d  Pakkningar  

e  Fráveituvatn  

f  Úrgangur 

g  Botnfall á lífrænu efni 

h  Flutningar 

i Annað, hvað? _______________________________________________________ 

8.   Telur þú að upplýsingar um umhverfisgildi (t.d. kolefnisspor/ CO2 fótspor) geti haft vægi 

fyrir íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir? 

1  Já 

2  Nei  

77  Veit ekki  

8a.  Ef já við spurningu 8: Í hverju felst það vægi? 

a  Markaðssetningu afurða/ bættri ímynd fyrirtækisins (Neytendavægi) 

b  Bættri stýringu virðiskeðjunnar/ meiri hagnaði (Hagræn gildi) 

c  Minni úrgangi/ betri nýtingu (Umhverfisgildi) 
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d Öðru, hverju? _________________________________________________________ 

9. Er eftirspurn eftir upplýsingum um umhverfisgildi (t.d. kolefnisspor) vegna framleiðslu 

þíns fyrirtækis?  

1  Já 

2  Nei  

77  Veit ekki  

9a. Ef já við spurningu 9: Frá hvaða aðilum kemur sú eftirspurn á upplýsingum um 

umhverfisgildi vöru? Merkið við allt sem við á. 

a  Kaupendum 

b  Neytendum 

 c Opinberum aðilum 

 d Öðrum, hverjum? ____________________________________________ 

 

9b. Ef hakað er við „Kaupendum“ í spurningu 9a: Frá hvaða markaðssvæðum er eftirspurn 

um umhverfisgildi vöru? Merkið við allt sem við á. 

a  Norður-Evrópu (Norðurlöndunum, Bretlandi, Þýskalandi) 

b  Suður-Evrópu (Miðjarðarhafslöndum) 

c  Norður-Ameríku 

d  Öðrum svæðum, hverjum? 

_________________________________________________ 

 

10.   Þekkir þú hugtakið vistferilsgreining (e. Life Cycle Assessment)? 

1  Já 

2  Nei 

77  Veit ekki  

10a. Ef já við spurningu 10: Telur þú að niðurstöður vistferilsgreiningar geti haft vægi fyrir 

íslenskar sjávar- og fiskeldisafurðir? 

1  Já 

2  Nei  

77  Veit ekki  

10b.  Ef já við spurningu 10: Hvað af eftirtöldum umhverfisáhrifum sem fást metin með 

vistferilsgreiningu telur þú að séu gagnlegust fyrir þitt fyrirtæki?  

a  Eyðing ólífrænna auðlinda, t.d. jarðeldsneyti 

b  Eyðing vatnsauðlinda 

c  Kolefnisspor/CO2-fótspor 

d  Landnotkun  

e Næringarefnaauðgun (e. eutrophication) 

f Súrt regn  

g  Visteituráhrif á náttúru og lífríki ( e.ecotoxicity) 

h Eyðing ósonlagsins  

i Eituráhrif á fólk  

 

11. Telur þú mikilvægt fyrir þitt fyrirtæki að hafa aðgang að hugbúnaði sem á einfaldan hátt 

gerir kleyft  að meta umhverfisáhrif afurðarinnar? 
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1  Já 

2  Nei 

77  Veit ekki  

12. Telur þú að hagur væri í því fyrir fyrirtæki þitt að hægt væri að bera saman niðurstöður 

um umhverfisáhrif framleiðslunnar við niðurstöður annarra fyrirtækja í svipuðum geira 

(e. benchmarking)?  

1  Mjög mikill  

2  Frekar mikill   

77  Hvorki né  

3  Frekar lítill  

4  Mjög lítill   

13. Er hugað að samfélagslegri ábyrgð  (e. Corporate Social Responsibility – CSR) í 

fyrirtækinu þínu?  

1  Já 

2  Nei  

77  Veit ekki 

13a. Ef já við spurningu 13: Að hvaða þáttum snýr sú samfélagslega ábyrgð?   

a  Réttindi starfsmanna (t.d. lágmarkslaun, vinnutími) 

b  Starfsmannaviðtöl eru haldin reglulega 

 c Fræðsla er í boði fyrir starfsmenn 

 d Hugað er að heilsu starfsmanna, t.d. íþróttastyrkur 

 e Styrkir eru veittir til nærumhverfis, t.d. til félagsstarfs eða góðgerðarmála 

f Öðru, hverju? _____________________________________________________ 

 

14. Viltu bæta einhverju við? __________________________________________________ 

 

 

 

Bestu þakkir fyrir að svara spurningalistanum 
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Viðauki D: Veggspjald 

 


