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Abstract 

The aim of this project is to study whether it is feasible to culture one species of 

brown alga, i.e. sugar kelp (Saccharina latissima) in Icelandic waters. Brown alga has 

gained substantial interest within biotechnology for its polysaccharides and other 

compounds. There is a growing demand to exploit these natural resources, but the 

supply is not unlimited. For this reason sugar kelp, among other native fast-growing 

species, is being culitvated in some of the North Atlantic countries. 

This study looks into available information on cultivating sugar kelp, and compares it 

to the information we have on the environment of Icelandic waters. One of many 

ideas on how to utilise this biomass, is to produce biofuel with microbes and as a 

bioremediation in IMTA systems (Integrated multi-trophic aquaculture) where the 

kelp will accumulate wasted nutrients from finfish cages. Various research has been 

done on the kelp forests and the ecosystems of Icelandic shallow waters, often in 

connection with fish farming and other industry. The productivity of macroalgae in 

Iceland is considered of a great deal, but little research however exists on the output 

of seaweed for the industry. 

Nothing rules out the possibilty of culturing sugar kelp in Iceland. However, as the 

chemical composition of the plant takes on seasonal changes and can vary between 

habitats, the aim of the culture should be clear from start as what product the project 

strives for. Solid comparison of yield from densely cultured sugar kelp in the 

neighbour countries was not possible, but if compared to naturally collected kelp on 

longlines in Breiðafjörður in Iceland, the low sea temperature does not seem to 

considerably delay growth.  

Keywords. Sugar kelp, Saccharina latissima, IMTA, aquaculture, biodiesel.  
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er skoðað hvort fýsilegt sé að rækta í sjó brúnþörunginn beltisþara 

(Saccharina latissima) sem vex hér við land. Brúnþörungar eru mikið rannsakaðir nú 

til dags vegna eftisóknarverðra fjölsykra og fleiri efna. Þessar auðlindir hafsins eru 

ekki ótakmarkaðar og með vaknandi áhuga á nýtingu þeirra hefur m.a. beltisþari, sem 

er hraðvaxta tegund með heimkynni í N-Atlantshafi, verið í tilraunaræktun í sjó víða í 

nágrannalöndunum undanfarin ár. 

Hér eru teknar saman upplýsingar sem tengjast ræktun á beltisþara og þær skoðaðar 

m.t.t. aðstæðna við Ísland. M.a. er áhugi á að nýta hann í lífeldsneyti og sem 

lífhreinsun fyrir fiskeldi í sjó í s.k. IMTA kerfi (Integrated multi-trophic aquaculture) 

þar sem hann byggir upp lífmassa úr úrgangi frá eldinu. Ýmsar vistfræðilegar 

rannsóknir hafa verið gerðar á þaraskógum og grunnsævi við Ísland, m.a. í tengslum 

við fiskeldi og annan iðnað. Framleiðni beltisþara telst góð við landið, en fáar 

rannsóknir eru hins vegar til um afurðir hans fyrir iðnað. 

Flest bendir til að við Ísland verði hægt að rækta beltisþara. Þar sem efnasamsetning, 

vaxtarlag og vaxtarhraði plöntunnar eru breytileg eftir helstu umhverfisþáttum og 
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árstíðum, þarf að skoða ræktunarsvæði vel í upphafi út frá því fyrir hvaða markað á 

að rækta. Ekki var hægt að gera samanburð á heimtum af söfnuðum beltisþara á línur 

hér við land miðað við nágrannalöndin, en m.v. stærð á plöntum úr Breiðafirði virðist 

lágur sjávarhiti hér við land ekki hamla vexti mikið.  

Lykilorð. Beltisþari, Saccharina latissima, IMTA, sjávareldi, lífeldsneyti.  
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1 Inngangur  

Nýting botnþörunga á sér langa sögu og ræktun verið lengi stunduð í mörgum 

Asíulöndum. Skráð heimsnýting á botnþörungum árið 2014 voru 28,5 milljónir tonna 

í 63 löndum, þar af 83,3% í Kína og Indónesíu. Er þetta um 270% aukning á 

uppskeru frá árinu 2000. Af heimsaflanum voru 95,7% ræktaðir þörungar (Mynd 9 

sjá viðauka I) (FAO, 2016). Andvirði þessa hráefnis var árið 2013 5,7 milljarðar USD 

og nýtist það bæði sem fæða og í margvíslega iðnaðarframleiðslu, þ.e. snyrtivörur, 

landbúnaðaráburð og úrvinnslu hleypiefna eða íblöndunarefna fyrir fóður og matvæli 

(FAO, 2014). Botnþörungar eru einnig rannsakaðir í leit að lífvirkum efnum, m.a. 

fyrir heilsu- og lyfjaiðnað, próteinvinnslu fyrir sjávardýraeldi og annað fóður, ásamt 

því að hafa eftirsóknarverðar fjölsykrur til eldsneytisframleiðslu (Brown, Allsopp, 

Magee o.fl. 2014; Chopin & Bastarache, 2004). 

Botnfastir þörungar hafa hingað til ekki verið ræktaðir við Ísland, nema óbeint með 

söfnun á kræklingalínur hjá fyrirtækinu Íslensk bláskel og sjávarfang í Stykkishólmi. 

Útflutningur á brúnþörungum frá Íslandi hefur verið skráður hjá Food and 

Agriculture Organization FAO frá árinu 1950 og hefur meðalársaflinn á þeim tíma 

verið í kringum 16 þúsund tonn, en frá árinu 2000 tæp 20 þúsund tonn (FAO, 2016). 

Þetta er að mestu afli sem Þörungaverksmiðjan á Reykhólum safnar úr Breiðafirði 

(Mynd 10 sjá viðauka I) (Þörungaverksmiðjan, e.d.). 

Síðustu ár hafa verið gerðar tilraunir með forræktun í rannsóknarstofu og 

áframræktun í sjó á nokkrum tegundum þörunga í N-Atlantshafi og er mikill áhugi 

fyrir beltisþara (Saccharina latissima), sem er af flokki brúnþörunga, mjög hraðvaxta 

og algengur við Ísland. M.a. eru ræktunartilraunir gerðar við Írland, Skotland, Noreg, 

NA-strönd Bandaríkjanna og Kanada. Beltisþari kemur inn sem góður kostur þar sem 

hann hefur kolvetni sem talin eru henta fyrir gerjun í lífeldsneyti og vegna aukinnar 

eftirspurnar á lífmassa fyrir stóriðnað. Einnig er hann áhugaverður vegna lífvirkni 

þeirra efna sem finnast í brúnþörungum. Sumar af þessum tilraunum snúa að ræktun á 

honum sem lífhreinsun nálægt fiskeldi, í s.k. IMTA kerfi (Integrated multitropic 
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aquaculture) (FAO, 2009) (Sjá nánar kafla 4.3). Að auki eru gerðar ræktunartilraunir 

með beltisþara og fleiri þörunga í minna magni í kerjum á landi (Lüning & 

Mortensen, 2015). 

Með aukinni þekkingu á lífríki hafsins vakna hugmyndir um hvernig skuli mæta 

ofauðgun í sjó, súrnun og annarri mengun. Botnþörungar taka upp CO2 við ljóstillífun 

og sumar tegundir hafa þá eiginleika að safna í sig margvíslegum sameindum, 

málmum og eiturefnum úr sjó (Spiegel, Noordam & Fels-Klerx, 2013) og eru af þeim 

sökum nýttir sem hreinsikerfi. 

Í þessu verkefni er skoðað hvort raunhæft sé að rækta beltisþara. Í verkefninu er tekið 

mið af upplýsingum úr ræktunarverkefnum í nágrannalöndunum og þær bornar saman 

við íslenskar aðstæður. Þetta er skilvirk framleiðsla á lífmassa sem getur verið 

sjálfbær og þarf hvorki land né ferskvatn. Tegund fyrir ræktun þarf að vera 

staðbundin og geta vaxið í hæfilegan lífmassa, vera arðbær og helst með sess á 

markaði.  

Ritgerðin byggist á þeim áhuga sem kviknaði hjá mér við lestur á nýtingu þara 

erlendis í tengslum við eldsneytisframleiðslu og hreinsun við fiskeldi. Þetta varð til 

þess að ég fór að kynna mér botnþörunga og fiskeldi með skoðunarferðum, m.a. til 

Barðsness á Austfjörðum, Vestfjarða, Akraness og fleiri staða á SV horni landsins. 

Smám saman sannfærðist ég um mikilvægi þess að nýta nám mitt til að draga fram 

þekkingu í þessum efnum og miðla henni. 

 

Verkefnið með söfnun heimilda var unnið yfir veturinn 2015-16.  

Rannsóknarspurningar 

Er raunhæft að rækta beltisþara (Saccharina latissima) í sjó við Ísland? 

Hvaða þættir hafa mest áhrif á vöxt beltisþara og hvernig er hægt að nýta hráefnið? 
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2 Aðferðir   

Gögn þau sem notuð eru til að svara rannsóknarspurningunni eru að stórum hluta 

ritrýndar greinar og bækur, enda um að ræða heimildaritgerð. Stuðst er við efni sem 

birst hefur á síðustu árum í tengslum við þá hröðu þróun sem á sér stað í þessari 

starfsemi í nágrannalöndunum. Það reyndist býsna tímafrekt og flókið að vinsa úr 

þessum heimildum með það að markmiði að ná einhverri sannfærandi heildarmynd. 

Til að lýsa eiginleikum beltisþara er nauðsynlegt að gera grein fyrir búsvæði 

plöntunnar, sem einkennist af flóknu samspili margra ólíkra líffræðilegra og 

eðlisfræðilegra þátta, gjörólíkum því sem maður á að venjast með landplöntur. 

Flokkurinn brúnþörungar hefur verið að fá mikla athygli í vísindasamfélaginu vegna 

margvíslegra eiginleika, ekki síst í sambandi við framleiðslu á heilsuvörum, og ekki 

er hægt að ræða um beltisþara án þess að tengja hann við þá. 

Í ritgerðinni er stuðst við gögn frá FAO um heildarafla í heiminum á veiddum og 

ræktuðum botnþörungum, en fyrir heildarsamhengið var nauðsynlegt að skoða 

hvernig markaðurinn hefur verið. Sumir brúnþörungar hafa verið lengi á markaði í 

Evrópu, og hafa þeir einnig komið frá Íslandi. Flokkunin hefur hins vegar ekki verið 

mjög skýr hjá FAO og brúnþörungar ýmist skráðir sem brown algae, rockweed og 

tangle, eða sem sérstakar tegundir. Beltisþari hefur líklega verið seldur lengur en 

kemur fram í gögnum FAO. Hann er hins vegar ný markaðsvara sem matvæli og er 

kallað eftir rannsóknum ásamt regluverki fyrir þörunga sem fæðu fyrir menn og dýr á 

Evrópumarkaði. 
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3 Beltisþari (Saccharina latissima) 

3.1 Botnþörungar 

Botnþörungar eru yfirleitt flokkaðir eftir lit og þrír meginflokkar þeirra í sjó eru 

rauðþörungar (Rhodophyceae), brúnþörungar (Phaeophyceae) og grænþörungar 

(Chlorophyceae). Lífríki í fjöru er beltaskipt frá efstu flóðmörkum með einærar 

plöntur og skófir og þang niður eftir flæðarmálinu að stórstraumsfjörumörkum þar 

sem þaraskógar taka við niður á 10-20 m dýpi og sumstaðar dýpra, eftir því hvað 

ljósið nær langt. Beltisþarinn liggur misdjúpt eftir svæðum og stundum dýpra en 

hrossaþari. Græn- og rauðþörungar aukast niður eftir fjörunni og vaxa innanum 

þaraskóga, sumt sem ásætur á þönglum. Á þarann safnast einnig ásætur úr dýraríkinu, 

en fáar stærri lífverur nýta þá sem fæðu hér við land, helst ígulker og sniglar. Í 

þaraskógum er minna álag af dags- og árstíðasveiflum en í umróti fjörunnar og 

jafnara hitastig, raki, selta, birta og næringarefni. Einnig er þar minni brotsjór, en 

vatnshraði efst í flæðarmáli getur orðið allt að 14m/s (Guðmundur Páll Ólafsson, 

1995; Inga Dagmar Karlsdóttir, 2000; Hurd, 2000). 

3.2 Beltisþari  

Beltisþari (Saccharina latissima hét áður Laminaria saccharina e. sugar kelp) vex í 

kringum Ísland við fremur skjólsælan botn eða í meðalbrimi, mest innanum 

marínkjarna, á belti frá lágfjörumörkum og niður á grunnsævi, ofan við stórþara og 

hrossaþara, en stundum dýpra. Algeng lengd beltisþara er 1,5-3 m og verður hann 

mest 5 m og 5 ára gamall. Þöngull þarans er stuttur og talsvert sveigjanlegur. Löng og 

samfelld blaðka er áföst þönglinum og út frá þeim samskeytum bætir hún við sig í 

vexti. Blaðkan bylgjast á köntum, en hefur ekki áberandi miðtaug, heldur liggur 20-

30 cm belti eftir henni miðri. Aðstæður móta formgerð í þali plöntunnar, sem verður 

mjótt, þykkt og hrukkótt í brimasömum aðstæðum, en breitt og þunnt þar sem hann 

vex í lygnum sjó (Guðmudur Páll Ólafsson, 1995; The Seaweed Site, e.d.; Kerrison, 
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Stanley, Edwards, Black & Hughes 2015a). Heimkynni beltisþara eru í N-Atlantshafi, 

hann er kaldsjávarplanta sem vex við strendur N-Ameríku og Evrópu frá Rússlandi 

og allt suður að ströndum Portúgals (The Seaweed Site, e.d.). Kjörhitastig hefur verið 

áætlað á bilinu 5-15 °C (Tafla 1) en staðbrigði geta fundist sem hafa aðlagast öðrum 

aðstæðum. Þarinn þolir seltusveiflur upp að vissu marki, en við of mikla birtu koma 

fram vefjaskemmdir. Tegundin lagar sig að mismunandi búsvæðum og 

breiddargráðum og kemur það fram í stærð, lögun og efnasamsetningu. (Kerrison 

o.fl., 2015a) Tvö afbrigði af beltisþara eru skráð við Bretlandseyjar, Nova Scotia, 

New England og Ísland og virðast vaxa innan sama vistsvæðis. Önnur er dæmigerð 

evrópsk tegund, með fylltan þöngul og er algeng hér við land, en hin með holan og 

hét sú áður Laminaria faeroensis en þessi afbrigði eru nú flokkuð saman. Sú með 

holan stöngul er talin staðbrigði af kanadísku tegundinni L. longicruris, en líklega 

ekki með nákvæmlega sama erfðamengi. Rannsókn sem gerð var í Berufirði sýndi að 

árstíðabundinn vöxtur hjá báðum afbrigðunum þar, með bindingu kolvetna og nítrats í 

blöðku, er ekki alveg eins og hjá kanadísku tegundinni (Sjøtun & Gunnarsson, 1995). 

3.2.1  Líffræði og vöxtur 

Munur getur verið á vexti beltisþara milli svæða, en í megindráttum frjóvgast hann í 

upphafi vetrar og fer vöxtur af stað um miðjan desember. Plantan aðgreinist fljótlega í 

blöðku, stilk og festusprota. Vaxtarhraðinn eykst fram á vorið og nær hámarki í maí, 

en þarinn telst af bestum gæðum í lok júní. Vöxtur dregst mikið saman yfir sumarið 

og blöðkur geta trosnað þegar líður fram á haustið og skolast hluti með stormum upp 

í fjörur. Ásætum fjölgar á þaranum þegar líður á sumar og er uppskera á honum 

yfirleitt fyrir þann tíma (Kerrisson o.fl., 2015a; Þóra Valsdóttir & Símon Sturluson, 

2012). Ræktaður beltisþari getur verið um 1 m löng og  blaðka þegar hann er tekinn 

upp snemmsumars eftir einn vetur, 4-8 mánuði. Mun betri uppskera fæst hins vegar af 

annars árs plöntum. Til að leysa vandamálið með ásætur er hægt að nota s.k. sumar 

gróliðs aðferð (summer sporophyte method, forced cultivation technique) og forrækta 

kynlið (gametophyte) í gróðurhúsi upp í 5-10 cm langa gróliði (sporophyte) yfir 

sumarið og ná fram lengra vaxtarskeiði út frá heilbrigðum smáplöntum 2-3 mánuðum 
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áður en þær frjóvgast í náttúrunni. Þessar smáplöntur fara í sjó að hausti og ná eftir 

veturinn einkennum annars árs plöntu, sem hefur breið, þung blöð, verður > 2-3 m 

löng og þurrvigt meiri (Lüning & Mortensen, 2015).  

Upplýsingar eru að safnast upp frá tilraunaræktun undanfarinna ára á ýmsum stöðum 

við N-Atlantshaf, en ekki er búið að finna út hvaða þéttleiki í ræktun gefur hámarks 

heimtur. Vitað er að meðalstærð plantna getur verið minni  í þéttri ræktun, en heimtur 

verða betri í  heildina. Plöntur teygja sig í samkeppni um ljós og næringarefni og 

lengjast, en á stórum og þéttum ræktunarsvæðum dregur úr straumi inn að miðju 

(Kerrisson o.fl., 2015a). 

 

Tafla 1: Helstu umhverfisbreytur sem skipta máli fyrir vöxt beltisþara. 
Staðbrigði geta fundist sem hafa aðlagast öðrum aðstæðum (Kerrison, 2015a). 

Hitastig: Kjöraðstæður við 5-15 °C  

Minnkaður vöxtur við 17-21°C 

Dauði við 20-24°C 

Selta: Kjöraðstæður við 24-35 ‰  

Minnkaður vöxtur við 15-21 ‰ 

Mikið stress við 5-11 ‰ í 3-4 daga 

Vatnshreyfing: Kjöraðstæður við lítinn eða hóflegan straum 

Getur vaxið vel í miklum straumi 

Næringarefni: Kjöraðstæður 10 µM NO3
- 

CO2 /pH: Vex við eðlilegar aðstæður í náttúrunni 
Dýpt fyrir vöxt: Vex yfirleitt niður á 20 m. 

Kjöraðstæður við 5-9 m. 

Þéttleiki skóga: Kjöraðstæður ekki þekktar 
 

3.2.2  Frjóvgunarferli (kelp life cycle) 

Beltisþari hefur eins og annar þari í N-Atlantshafi, tvískiptan lífsferil með 

meiósuskiptingu, sem gefur erfðabreytileika á milli kynslóða. Frjóar plöntur eru 

tvílitna, með dökkbrúnan, upphleyptan frjóvef (sorus) sem á Laminaria tegundum 
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myndast eftir miðri blöðku, oft sem blettir. Grósekkir í frjóvefnum losa hreyfanleg 

einfrumu rýrigró með tvær svipur, aðallega að hausti. Gróin festa sig fljótlega við 

undirlag, spíra og mynda fyrstu frumu einlitna kynliðar af sitthvoru kyni, með egg- 

og frjóhirslur. Kynliðir stækka örlítið, en haldast smáir. Kvenkynið framleiðir egg 

sem nær festu og frjóvgast af örsmáu frjói úr nálægum fræfli sem rennur á ilm þess 

og okfruma verður til, fósturvísir sem vex upp í grólið og verður að  botnföstum þara 

(Kerrison, Stanley, Kelly,MacLeod, Black & Hughes 2015b).  

3.2.3  Ræktunarferli 

Við ræktun er mikilvægt að þekkja lífsferli botnþörunga, sem er háð flóknu samspili 

ólífrænna og lífrænna þátta, ljósmagni, vatnshreyfingu, næringarefnum og hitastigi. 

Hér er aðallega stuðst við handbók fyrir ræktendur botnþörunga, sem gefin hefur 

verið út við háskólana í Connecticut og New Hampshire í Bandaríkjunum. Hliðstæð 

handbók hefur verið gefin út af Irish Sea Fisheries Board (Redmond, Green, Yarish, 

Kim, & Neefus, 2014; Edwards & Watson, 2011). Á öllum stigum forræktunar, frá 

því að frjóum vef af botnföstum plöntum er safnað við lágfjöru úr báti eða með 

köfun, er höfð nákvæm stjórnun á hita, seltu, birtu, loftun með CO2 og 

næringarefnum, en því er fylgt að áframræktun í sjó. Mikilvægt er að viðhafa 

sótthreinar aðstæður, sérstaklega í upphafi og er germanium dioxide GeO2 bætt í á 

meðan gróin eru að setjast og fyrstu viku ræktunar til að drepa smáþörunga og aðra 

sem ganga á næringarefnin (Redmond o.fl., 2014; Kerrison o.fl., 2015b). 

Frjóvgun og forræktun í tilraunastofu. Unnið er í svala og við daufa, nákvæmt 

mælda birtu í klakstöð. Frjóvgun verður við kalt hvítt ljós, sem er á bláu litrófi. Ýmist 

er notað tilbúið blandað sjóvatn (artificial) eða sjór, en þá þarf að koma í veg fyrir 

mengun með örsíun, geislun eða hitun, þar sem gró og frævlar eru viðkvæm. Í báðum 

tilvikum er vatnið auðgað þegar vöxtur fer af stað með næringarefnasblöndu sem 

þróuð hefur verið sérstaklega fyrir brúnþörunga, PES (Provasoli’s enriched seawater) 

(Redmond o.fl., 2014). Frjóvefur (sorus) er skorinn af blöðkunni og meðhöndlaður 

skv. leiðbeiningum. Algengast er að vefja seglgarni um PVC rörbúta sem eru settir í 

ræktunarker með tilbúnu sjóvatni (Mynd 11 sjá viðauka II) og eftir að gró hafa losnað 
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frá frjóvef, er þeim deilt út í kerið. Þar festa þau sig við garnið og eru forræktuð við 

nákvæm skilyrði í amk. 8 vikur, eða þar til ungplöntur eru 1-10 mm langar. Skipt er 

reglulega á ræktunarbaði, næringarefnum bætt í og fylgst vel með fyrrgreindum 

eðlisfræðilegum áhrifaþáttum. Seltan þarf að vera í réttu hlutfalli í gegnum alla 

ræktina, yfirleitt á bilinu 28-34 ‰. Væg loftun með CO2 er höfð í kerjum og þarf að 

blanda vel þar sem það leysist hægt upp í vatni. Of mikið af CO2 sýrir vatnið, en 

loftunin hjálpar til við vatnshreyfingu (Kerrison o.fl., 2015b; Redmond o.fl., 2014).  

Í Asíu hefur þari lengi verið ræktaður á reipum í sjó og nýrri útfærslur á því felast í að 

vefja seglgarni með ungum gróliðum umhverfis reipin, sem síðan eru lögð í sjó. 

(Redmond o.fl., 2014; SAMSa, e.d.). 

Lögn í sjó, tímabil ræktunar og aðstæður. Ræktað er á 1-2 m dýpi í sjó yfir 

veturinn, til að forðast UV geislun, og fram á vor eða snemmsumars, plönturnar eiga 

að ná 1 m lengd á 4-8 mánuðum (Kerrison o.fl., 2015a).  

Ræktunartaugar eru svipaður búnaður og kræklingalínur, taugar frá akkerum á botni 

upp í burðarlínu sem er strengd undir yfirborði sjávar. Gróf áferð og loðin 

ræktunarlína heldur betur í þarann, en dregur einnig í sig vatn sem þyngir og skapar 

meira álag á botnfestur. Hugsanlega væri hægt að nota einhverskonar flotlínu með 

baujum, botnfestum og þyngingu til að þær fljóti ekki í yfirborðinu. (Símon 

Sturluson, 2016) Sérstakir útreikningar eru gerðir fyrir eðlisþyngd, styrk og þörf á 

flotholtum, eftir því hversu miklum sjó fullræktuð lína ryður frá sér. Allan búnað þarf 

að yfirfara reglulega og hafa skipulag á mælingum og  sýnatökum á ræktunarstað. 

Þegar vöxtur þarans verður hraður, þyngist línan. Þá þarf eftirlit með dýptarmæli úr 

bát að vera tíðara og reipin eru hæðarstillt með sökkum og flotholtum. Einnig þarf að 

grisja þarann úr báti, í miðjum vexti. Taug með fullræktuðum þara er dregin um borð 

með krana.  

3.2.4 Upptaka næringarefna 

Nitur (N), fosfór (P) og kolefni (C) eru þau efni sem skipta sköpum við ræktun 

þörunga ásamt eðlisþáttunum seltu, hitastigi og birtu. Önnur snefilefni, snefilmálmar 
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og EDTA andoxunar málmhremmar (metal chelators) fyrir vöxt og viðgang eru 

yfirleitt til staðar sem hluti af seltu í sjó, ásamt kalki, kalíum, natríum, klóríð, 

brennisteini, járni, mangani, sinki o.fl. B-vítamín eru í þessu samhengi einnig 

mikilvæg, þ.e. Biotin, B12 o.fl. (Redmond o.fl., 2014). Kalsíum hefur mikla þýðingu 

fyrir boðefnaferla tengda hreyfingu og umhverfi og er talið að það losni í 

vatnsstraumi, svipað og gerist hjá landplöntum í hlutfalli við vindhraðann (Hurd, 

2000).  

Flestir þörungar í flæðarmáli geta ljóstillífað bæði í vatni og lofti og nýta ólífræn 

uppleyst næringarefni úr vatnsflæðinu, fosfat og nitursambönd, sem eru árstíðabundin 

í sjó við Ísland, en Hafrannsóknstofnun sér um að mæla næringarefni við landið. 

Sveiflur eru í styrk næringarefna að vetri, bæði á milli ára og svæða. Atlantssjórinn er 

næringarríkari en pólsjórinn, en skil mismunandi strauma skipta miklu máli um 

framboð næringarefna, sem er t.d. mikið út af Vestfjörðum, suðvestan og suðaustan 

við landið. Að vetri í uppblönduðum sjó er nítratstyrkur hár í yfirborði sjávar, en með 

lagskiptingu að vori lækkar hann, fyrst upp við landið (Mynd 1) (Unnsteinn 

Stefánsson & Jón Ólafsson, 1991). N og P í sjó koma á forminu fosfat (PO4
-3), nítrat 

(NO3
—),  nítrít (NO2

—) og ammóníak (NH4
+). Upptaka þörunga á næringarefnum við 

ljóstillífun er mæld út frá N, sem ljóstillífendur í hafinu við Ísland taka upp í hlutfalli 

við P: ∆N/∆P=14,1-14,8/1. Yfirleitt klárast N fyrst og styrkur P er þá 0,2 μmól/L. 

Ferskvatn sem rennur í sjó hefur lágan styrk af nítrati en fosfór er hins vegar í 

svipuðu hlutfalli og í sjó. (Sólveig Ólafsdóttir, 2002; Unnsteinn Stefánsson & Jón 

Ólafsson, 1991). Þessi frumefni eru auk þess bundin í lífrænum leifum (POM) sem 

m.a. berast með affalli frá landi, frá fiskeldi eða sem niðurbrot á botnseti. 

Hryggleysingjar á botni og ásætur gefa frá sér ammoníum, urea og koldíoxíð  (Hurd, 

2000). 
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Mynd 1: Lóðrétt dreifing nítrats (µmól l-1) á Faxaflóasniði í febrúar og maí. 
a) 10.–11. febr. og b)14.-15. maí 2014. Úr mælingum Hafrannsóknastofnunar 
(Hafrannsóknastofnun, 2014). 

 

CO2 hlutfall er fremur lágt í sjó, sérstaklega í litlum straumi, en mest er af bíkarbonati 

HCO3
-. Margir þörungar hafa ensímið carbonic anhydrase (CA) til að breyta því í 

CO2. Við þau efnaskipti safnast O2 og OH- jónir upp við þal plöntunnar og pH 

hækkar. Hins vegar er talið að a.m.k. sumir botnþörungar geti ekki nýtt sér CO3
2- og 

ef mikið er af því upp við þalið, getur það teppt aðgengi að nýtanlegu kolefni (Hurd, 

2000). Súrnun hafanna er talin hafa aukist að meðaltali úr pH 8,2 í 8,1 frá því í 

upphafi 19. aldar og spár segja að yfirborðssjór verði kominn í pH 7,6 fyrir næstu 



20 

 

aldamót og lækkunin 50% hraðari hér en nær miðbaug í Atlantshafi 

(Hafrannsóknastofnun, 2013). Ekki er ljóst hver áhrif súrnunar eru á beltisþara, en 

hugsanlega getur það dregið úr vexti eða breytt efnasamsetningunni. Plantan þarf CO2 

til að ljóstillífa en of mikið af því sýrir vatnið. Þegar vöxtur þara er þéttur og 

vatnsflæði takmarkað, gengur á CO2 en þarinn getur þá framleitt það sjálfur úr 

bikarbónati, HCO3
-  sem nóg er af í umhverfinu, til að viðhalda ljóstillífun, þó svo að 

pH hækki. Ljóstillífun með CO2 úr lofti er hægari eftir því sem það er kaldara. Hátt 

pH í frumum þarans getur lækkað upptökuhraða á öðrum næringarefnum og stuðlað 

að meiri kolefnisupptöku fyrir frumuvegg. (Kerrison o.fl., 2015a; Hurd, 2000) 

Næringarsnauður sjór og litlar bylgjuhreyfingar virðast hvetja vöxt híalíns, þ.e. 

hármyndunar á yfirborði margra þörungategunda. Það kemur ólgu á vatnsflæðið upp 

við þalið og eykur þannig aðgengi að næringarefnum. Utanfrumuensímið alkaline 

phosphatase AP er talið tengjast hármynduninni. Það eykur aðgengi að fosfati með 

því að breyta lífrænu formi þess í ólífrænt, en getur skolast burt í miklum straumi. 

Ásætur á þörungum eru taldar gegna svipuðu hlutverki og hárin (Hurd, 2000).  

3.2.5 Birta og ljóstillífun 

Ljóstillífandi jurtir nýta PAR (photosynthetically active radiation) ljósbylgjur sem er 

sýnilegt ljós á bilinu 400-700nm. Þari ljóstillífar mest á blágrænu litasviði ljósgeisla 

sem ná dýpst ofan í vatnið. Fundið hefur verið út að hentugasta lýsingin í 

forræktuninni sé á því litrófi, sem samsvarar köldu, hvítu flúorljósi, eða ljóshita um 

4000K (kelvin) (Redmond o.fl., 2014). Ljósmagn er flókinn þáttur í samspili við 

umhverfisþætti og virðist plantan vera stillt inn á staðbundnar aðstæður og dýpi. 

Ungir gróliðir eru sérstaklega viðkvæmir. Hátt PAR og UV á heitum degi getur 

skemmt eða drepið plönturnar (Kerrisson o.fl., 2015a). Birtumagn og litróf er 

mismunandi eftir hafsvæðum og tengist sólargangi, skýjafari, vatnshreyfingum, 

brimróti og gruggi frá árframburði og skólpi. 

Bylgjuhreyfing í blaktandi þarablöðum sem sést oft hjá Laminaria tegundum á 

fremur skjólsælum stöðum, myndar ljósbletti sem auka upptöku á fótónum og CO2. 
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Þessar bylgjuhreyfingar geta verið 2-12 sinnum meiri í miklum straumi og við 

venjulegan straum, >10 cm s-1, geta blöðkur aukið heildarupptöku næringarefna 

(Hurd, 2000). 

Tilraunaræktun með beltisþara á köðlum í Skotlandi sýndi stigvaxandi heimtur með 

birtu upp að yfirborði sjávar, minnstar á 5 m dýpi og mest 1 m undir yfirborði. 

Aðstæður sem skyggja fyrir ljós, draga einnig úr vexti. Þessi ræktun stóð yfir frá 

desember til júní, en einnig hefur verið sýnt fram á betri heimtur eftir því sem ræktun 

í sjó hefst fyrr um vetur. (Sanderson, Dring, Davidson & Kelly, 2012). Stundum getur 

þó hentað að sökkva ræktunarlínum dýpra í kaldari og næringarefnaríkari lög og gaf 

önnur tilraun við Noreg bestu heimtur á 5 m dýpi upp við laxeldiskvíar (Handå o.fl., 

2013). 

3.2.6 Vatnsflæði við strendur 

Fyrir þararæktun þarf að þekkja strauma og hegðun vatns við mismunandi aðstæður. 

Forrannsóknir fyrir ræktun krefjast samfelldra vatnsmælinga yfir langan tíma, 

ljósmælinga og þreifara fyrir magnmælingar á nitri og fosfór í sjó. Þetta tengist 

árstíðum og hafa ölduhreyfingar, vatnshraði og breytilegar umhverfisaðstæður mikil 

áhrif á lífeðlis- og lífefnafræðileg viðbrögð þörunga, þol og vaxtarhraða. Í flæðarmáli 

getur straumur mælst 2-3 m s-1 og mun sterkari í ölduróti, en dýpra við þaraskógana 

er vatnshraðinn yfirleitt mældur í cm. Ölduhreyfingar í yfirborði dreifast með 

núningskröftum niður í vatnsmassann. Sveiflur og hringiður myndast gjarnan þar sem 

farvegur þrengist og við árósa (Hurd, 2000) 

Ljóstillífun og upptökuhraði næringarefna eykst með vatnshraða upp að 

mettunarmarki og sumar tilraunir benda til að rensli undir 2-6 cm/s dragi úr vexti. 

Hins vegar hefur allt að 20 cm/s verið skráð sem vatnshraði við mettun þarans (Hurd, 

2000). Í náttúrunni heldur beltisþari sig í hóflegum straumi, þar sem áhrif frá 

sjávarföllum eru minni. Hann hefur hins vegar verið ræktaður með góðum árangri við 

mikinn straum, allt að 1,53 m s-1. Lagt hefur verið til að ræktunarsvæði hafi straum 

>0,1-0,25 m s-1 til að viðhalda CO2 og næringarefnum (Kerrisson o.fl., 2015a).  
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Erfitt er að alhæfa um samhengi vaxtar og ölduhreyfinga. Í vægum straumi verður 

blaðka beltisþara breið, þunn og riffluð, oft með bylgjaða kanta. Í miklum 

straumhraða fer vöxturinn í stöngul og festuna. Þari sveigir yfirleitt blöðkur með 

straumum og rannsókn á stórþara sýnir að það dempar vatnskrafta sem lenda á 

honum. Bylgjuhreyfing þalsins myndar ólgu og umrót í sjónum og stærri blaðka nær 

fleiri fótónum, CO2 og næringarefnum. (Kerrisson o.fl., 2015a; Hurd, 2000) 

Rannsóknir á stórþara hafa sýnt að vatnshreyfingar innan um þaraskóginn er flókið 

samspil, háð þéttleika, lögun og hæð gróðurs, vatnsdýpt og sveiflum í straumi. Innan 

um skógana getur flæðið verið hægara, sérstaklega við botn, þar sem fyrirfinnast 

gróblöð, kímplöntur, lággróður, og er ein tegund oft ásæta á annarri. Straumur getur 

snúist eða orðið lóðréttur næst þali og smáar iður (eddies) bera að því næringarefni 

(Hurd, 2000; ).  

3.3 Vöxtur við Ísland 

Fundist hafa 238 tegundir þörunga við Ísland, þar af eru 42 á válista og ein talin 

útdauð. Eitraðir stórþörungar eru ekki þekktir hér (Válisti, 2001). Allur þari sem vex 

við Ísland eru kuldaþolnir brúnþörungar af Laminariales ættbálki og eru þeir algengir 

við strendur N-Atlantshafs. Skv. skiptingu FAO á sjávareldi í þrjú loftslagsbelti. 

Liggur Ísland á tempruðu belti innan 23,5°N til 66,5°N, með sjávarhita 7-25°C, en 

getur farið niður undir frostmark á hæstu gráðunum (Barrington, Chopin & Robinson, 

2009). Almennt er talið að frumframleiðni stórþörunga í sjó sé sambærileg við 

afkastamestu framleiðslu á lífmassa á landi (Hurd, 2000). 

Vöxtur þara við landið telst góður og af þeim sex tegundum sem finnast við Ísland 

eru fjórar nú þegar nýttar villtar, tröllaþari/stórþari (Laminaria hyperborea), 

hrossaþari (Laminaria digitata), beltisþari (Saccharina) og marinkjarni (Alaria 

esculenta). Vöxturinn er háður samspili margra umhverfisþátta og vaxa þessar 

þarategundir hratt í skammdegisbirtu yfir veturinn þegar nóg framboð er af 

næringarefnum í uppblönduðum sjó. Lögun er misjöfn eftir tegundum en þær 
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samanstanda allar af blöðku á stilk/þöngli og þöngulhaus sem festir sig við undirlag 

(Guðmudur Páll Ólafsson, 1995; Eydís M. Jónsdóttir, 2011). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á beltilþara í Berufirði 1985-86 var vöxtur blöðku 

hægastur að hausti, október-desember, þegar sjávarhitinn fór lægst niður í 1°C. Seltan 

fór hinsvegar í 34 ‰ í október og lægst í apríl-maí, eða 30 ‰. Í jan-feb tók vöxtur við 

sér og náði hámarki í maí, 0,8 cm/dag. Hann var heldur hraðari á 3m en 5m dýpi, en 

dró svo hratt úr honum (Sjøtun & Gunnarsson, 1995). Hjá fyrirtækinu Bláskel í 

Breiðafirði eru kræklingalínur lagðar í sjó í desember þar sem beltisþari safnast á þær. 

Hann nær eftir veturinn allt að 1 m lengd og 10 cm breidd, en er þunnur (Mynd 2). 

Þarinn er ræktaður í eitt og hálft ár og verður þá 2 m löng, breið og efnismikil planta, 

eins og sjá má á Mynd 3, uppskorin í maí og ágúst, en seinni uppskeran fer í mölun 

þar sem hún hefur mikið af ásætum (Símon Sturluson, 2016). 

 

af ásætum (Mynd 3) (Símon, 2016).   

 

 

Mynd 2:  Beltisþari af kræklingalínu í Breiðafirði uppskorinn í maí eftir einn vetur. 
(Símon Sturluson, 2015). 
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Mynd 3: Beltisþari af kræklingalínu í Breiðafirði uppskorinn í júní eftir tvo vetur. 
(Símon Sturluson, 2016) 
 

3.3.1 Landslag og aðstæður við strendur 

Munur á hæð flóðs og fjöru er mestur við Vesturland og í Breiðafirði verður hann 

ríflega 4 m á stórstraumi en tæpir 2 m í lágstreymi. Þessi munur er minnstur fyrir NA- 

og A-landi, að meðaltali um 1,2 m í stórstreymi en 60 cm við smástraum. Einnig geta 

eyjar og sund skapað mikla strauma og eru þeir sterkastir mitt á milli flóðs og fjöru 

(Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson og Ólafur Karvel Pálsson, 1998). Norðan við 

landið eru sjávarfallastraumar veikir en sterkir sunnan til við Austfirði (Steingrímur 

Jónsson, 1999). Landið telst fremur vogskorið, með flóa, firði, víkur og voga og víða 

að finna góða botnfestu og skjólsælar aðstæður til ræktunar, nema við suðurströndina, 

sem stendur fyrir opnu úthafi. Lögun og stærð fjarða getur haft mikið að segja þegar 

meta skal hvort næg vatnsskipti séu á svæðinu til að viðhalda framboði næringarefna, 

loftun og þynningu á mengandi efnum. Í Breiðafirði nær fjaran lengra út en austan og 

norðan við landið og þar vaxa miklir þaraskógar og t.d. er framleiðni hrossaþara á við 

það mesta sem þekkist. Lauslega er áætlað að í norður hluta fjarðarins myndi 

þaraskógar hundruð þúsund tonna (Karl Gunnarsson, 1980; Þóra Valsdóttir & Símon 

Sturluson, 2012). 
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3.3.2 Hafstraumar, hitastig og selta við Ísland 

Fjölbreytilegar aðstæður við Íslandsstrendur skapast af átökum og blöndun kaldra og 

heitra hafstrauma. Heitur og selturíkur Atlantshafssjór veldur því að sjávarhitinn er 

hæstur við suðurströndina, og þar eru minnstar sveiflur (Mynd 4). Þessi sjór verður 

kaldari og sveiflukenndari eftir því sem vestar dregur með landinu og norðurfyrir. 

Ískaldur lágseltu pólsjór blandast honum út af Vestfjörðum og áhrifin ná austur með 

norðurströnd landsins með auknum íshafseinkennum, miklum sveiflum og breytileika 

á milli ára (Steingrímur Jónsson, 2004). Niður með Austfjörðum fer kaldur, lágseltu 

og næringarsnauðari A-Íslandsstraumur, sem skapar subarctic aðstæður frá 

Vopnafirði til Berufjarðar, með kröftuga sjávarfallastrauma sem blanda upp sjónum. 

Seltan er yfirleitt í kringum 34,5 til 35,25 ‰, nema þar sem ferskvatnsáhrifa gætir 

(Steingrímur Jónsson, 1999; 2004; Unnsteinn Stefánsson & Jón Ólafsson 1991). 

Ferskvatnsstreymi úr ám, með hámark í vorleysingum maí-júní og aftur smá toppi 

með haustrigningum, veldur síðan því að strandsjór gengur réttsælis upp við landið 

frá vori og fram á sumar (Mynd 12 sjá viðauka III). Þó að seltumunur teljist almennt 

lítill í hafinu við landið eykur innstreymi ferskvatns á lagskiptingu í fjörðum þar sem 

það er eðlisléttara en saltur sjór (Steingrímur Jónsson, 1999). Einnig hefur það áhrif á 

framboð næringarefna, seltu og strauma. Sjávarselta við Ísland hefur farið aðeins 

lækkandi undanfarin ár sem er skýrt með ferskvatni og ísbráðnun í samspili við 

hringrás í andrúmslofti. Mælingar Hafrannsóknastofnunar vorið 2014 sýndu að 

sjávarhiti í efri lögum sjávar var í meðallagi við suður- og vesturströndina en um of 

yfir meðaltali norðan og austanmegin (Hafrannsóknastofnun, 2014).  

Straumar með sjávarfallabylgjum við Ísland virðast liggja samsíða dýptarlínum. Þeir 

ganga í stórum dráttum réttsælis um landið og fara þannig inn firði öðrum megin og 

út hinumegin. Vatnsskipti teljast hröð í fjörðum landsins og líklega meiri að vetri þar 

sem vindur utan við firði virðist hafa mikil áhrif. Talsverður breytileiki er á 

meðalstraumhraða, en rannsóknir úr nokkrum fjörðum gefa 5 cm s-1. Rannsókn í 

Reyðarfirði á Austurlandi sýndi að sjórinn endurnýjaði sig á 8-9 dögum innst í 

firðinum, en á 4-5 vikum í firðinum í heild (Steingrímur Jónsson, 1999; 2004).  
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Mynd 4: Hitadreifing í yfirborði hafsins við Ísland í janúar 2008. 
Myndin er tekin úr gervihnetti. Golfstraumurinn (grænt) nær upp að suðurströnd Íslands en 
kaldur sjór (blátt) að mestu ættaður úr Íshafinu nær inn á Breiðafjörðinn og suður með 
austurströnd landsins. Hlýr Atlantshafssjór umlykur Bretlandseyjar og áhrifin þynnast upp 
með ströndum Noregs. Vestan megin í hafinu fer kaldur sjó niður fyrir Fundy bay við Nova 
Scotia (University of Bergen. Copyright: NOC/UK Met-Office OSTIA data). 
 
 

Fyrir ræktun á þörungum þarf að huga að meðalhitastigi í sjónum og ekki síður 

dreifingu hitans yfir árið, hámarki og lágmarki og hversu stöðugt hafsvæðið er. 

Allsstaðar við landið er yfirborðssjór hlýjastur í ágúst og fram í september, en 

kaldastur í febrúar-mars. Meðalsjávarhiti yfir árið lækkar réttsælis umhverfis landið. 

Hann er hæstur við Vestmannaeyjar (6-11°C) en lægstur við Stöðvarfjörð (1-7°C), en 

þar er árstíðasveiflan einnig minnst á milli ára (Mynd 8) (Steingrímur Jónsson,  

2004). Í innfjörðum vestan- og norðanlands eru miklar sveiflur (-1-12°C), þar eru 

minni vindar og ferskvatnsáhrif að sumri sem eykur lagskiptingu vatnsmassans. En 

almennt eru  lítil frávik í seltu við landið, nema við árósa (Karl Gunnarsson o.fl., 

1998). 
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Ekki er ljóst hvernig þróunin verður í hafinu við Ísland í komandi framtíð, t.d. hvort 

bráðnun jökla og veikari Golfstraumur muni valda kólnun. Nú þegar hafa suðlægar 

tegundir færst norðar og austar og lífverur úr Kyrrahafi hafa borist til landsins með 

straumum (Umhverfisráðuneytið, 2005). 

Beltisþari þolir hita niður að -1,5°C, en vex hægar í miklum kulda og verður eldri. 

Hitastig hefur bein áhrif á efnaskipti og frjóvgun og þarinn er viðkvæmur fyrir 

miklum hita í langan tíma (Kerrison o.fl., 2015a). En hér við land nær sjávarhitinn 

ekki upp í efri mörk kjörhita beltisþara sem eru 15°C (Tafla 1; Mynd 8). Sveiflur í 

sjávarhita geta þó verið á grunnsævi, sérstaklega þar sem ferskvatnsáhrifa gætir. 

Þessar plöntur eru þó aðlagaðar mismunandi aðstæðum og þyrfti að rannsaka þetta 

við Ísland. 

Næringarefnaskortur ætti ekki að vera vandamál fyrir þara sem vex yfir veturinn 

þegar sjórinn er uppblandaður með uppleyst næringarefni úr djúpsjónum. Þegar 

lagskipting kemst á sjóinn að vori verður samkeppni við smáþörunga um 

næringarefnin, sem klárast úr yfirborðssjónum. (Karl Gunnarsson o.fl., 1998) 

Vikulegar mælingar frá febrúar árið 2000 í Mjóafirði sýndu svipaðar niðurstöður og 

þekkist annarsstaðar við landið. Styrkur niturs og fosfór er hár frá febrúar, en 

hverfandi í lok þörungablóma um miðjan maí og yfir sumarið, með undantekningu í 

lok júlí og hækkaði aftur frá hausti (Sólveig Ólafsdóttir, 2002).  

3.3.3 Kjöraðstæður fyrir ræktun 

Rannsóknir í nokkrum íslenskum fjörðum sýna að vaxtarskilyrði þörunga eru 

mismunandi eftir því hvort þeir eru utarlega þar sem skjól er minna, fyrir miðjum 

firði eða innst þar sem er skjólsælla, meiri ferskvatnsáhrif og framburður. Beltisþari 

þrífst best í innfjörðum og lónum og því skynsamlegt að prófa ræktun á honum við 

skjólsælar aðstæður, þar sem gætir minni úthafsöldu, en nóg flæði næringarefna þarf 

að vera á svæðinu. Þrátt fyrir að áhrif frá íshafssjó í Berufirði séu minni en norðar við 

austurströndina, sýna rannsóknir sömu tegundir botnþörunga í stórum dráttum þar og 
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frá Mjóafirði að Stöðvarfirði, með marínkjarna ríkjandi niður að neðri fjörumörkum 

en þétta skóga þar fyrir neðan (Munda, 1994). 

Þekkja þarf vel til hafstrauma, botngerðar, og vistkerfisins við lögn í sjó og velja 

svæði sem er í skjóli frá úthafsöldu til að orkan fari meira í vöxt blöðku en festingar. 

Næg vatnsskipti með streymi næringarefna er skilyrði fyrir vexti og telst straumhraði 

mikilvægur þáttur fyrir aðstreymi næringaefna. Yfirleitt festir þarinn sig við harðan 

botn, klappir og steina og vex síður í sand- og malarfjörum. (Barrington o.fl., 2009; 

Inga Dagmar Karlsdóttir, 2000).  

Birta í sjó, selta, hitastig og loftflæði skal vera skráð fyrir og á meðan á ræktun 

stendur og þarf að mæla kornastærð úrgangs í vatninu POM (Particulate organic 

matter). Algengt er að birta í sjó við Ísland nái niður á 15-25 metra dýpi, en hún 

minnkar með magni næringarefna í svifinu sem er mest við vor- og haustblóma 

svifþörunga (Guðmundur Páll Ólafsson, 1995; Hafrannsóknastofnun (2014). 

Sýnt hefur verið fram á að vöxtur beltisþara í Berufirði er árstíðabundinn, en virðist 

ekki alfarið háður birtu og næringarefnum. Blöðkur þarans uxu þar best í lítilli birtu 

yfir veturinn en þó aðeins hraðar á 3m en 5m dýpi út frá kortaviðmiði (chart datum). 

Mest myndast af frjóvef að hausti þegar dagar eru stuttir og minni birta, samtímis því 

dregur úr vexti og blöðkur fara að rifna. Í Berufjarðarrannsókninni fannst frjóvefur 

allt árið nema að vori þegar vöxtur var mestur í mars til maí. Mest var af frjóum 

plöntum (50-75%) á tímabilinu frá nóv til febr þegar vöxtur var í lágmarki, og jafnt á 

3 og 5 m dýpi. Sama vaxtarferli var í upptöku á nítrati hjá beltisþara með holan og 

fylltan þöngul. Beltisþari í N-Atlantshafi vex hægt síðsumars og að hausti þrátt fyrir 

aukið nítratframboð þegar sjórinn verður uppblandaður. Hins vegar er talið að 

nítratframboð að sumri skipti máli fyrir vöxtinn (Sjøtun & Gunnarsson, 1995). 

Beltisþari er fremur viðkvæmur fyrir seltubreytingum og ef hann fer nokkrar °C yfir 

sitt kjörhitastig (Tafla 1) í lengri tíma getur það valdið frumuskemmdum. 

Skynsamlegt getur verið að rækta hann utar í sjó ef hætta er á innstreymi ferskvatns 

frá landi sem breytir seltustigi (Kerrisson o.fl., 2015a). 
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3.4 Efnasamsetning, uppsöfnun málma og mengandi efna 

3.4.1   Efnasamsetning 

Beltisþari samanstendur að miklum hluta úr kolvetni, eða um 60%. Próteininnihald er 

lágt, um 7% og fita óveruleg. Einnig er hann ríkur af kalíum salti og sinki (Tafla 2). 

Tafla 2: Næringarefnainnihald í íslenskum beltisþara, sem var veiddur í maí 2008, m.v. 
100 g þurrvigt (Hotchkiss, S., 2010). 
 
 

Orka (k júl)  1173 

Orka (k kaloríur)  276 

Heildar prótein (g)  7,3 

Heildar kolvetni (g)  59,5 

Heildar fita (g)  1,00 

Mettaðar (g)  0,34 

Einómettaðar (g)  0,31 

Fjölómettaðar (g  0,31 

Transfitusýra (g)  <0,10 

Raki (g)  11,6 

Aska (g)  20,63 

Kalsíum (g)  1 

Járn (g)  0,02 

Magnesium (g)  0,6 

Kalíum (g)   11 

Natríum (g)  2,5 

Sink (mg/kg)  22 

 

Þar sem þari drekkur í sig mikið af sameindum og málmum sem sumir hafa þekkta 

virkni í efnaskipum þeirra, getur verið nokkur munur á efnasamsetningu eftir 

búsvæðum, auk þess sem forðaefni hans breytast eftir árstíma. Ef vinna á t.d. ákveðin 

lífvirk efni úr plöntunni, þarf að hafa búsvæði og uppskerutíma í huga (Karina & 

Alban, 2014). Rannsóknir við Ísland hafa sýnt að munur getur verið á magni 
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snefilmálmanna kóbalt, kopar, sink og mangan eftir búsvæðum hjá nokkrum 

brúnþörungum, seltu og jafnvel aldri sömu tegunda. Einhver stjórn virðist vera á 

upptöku Mn (Munda, 1978). Joð gegnir lykilhlutverki við oxun efnaskipta hjá 

Laminariales ættbálki. Innihald joðs í beltisþara virðist hækka með seltu í sjó og hefur 

hlutfall þess í beltisþara verið mælt langt umfram það sem ráðlagt er til manneldis. 

Sama rannsókn sýndi að suða í 1-2 mínútur lækkaði joð innihaldið, án þess að missa 

mikið að öðrum efnum (Lüning & Mortensen, 2015). 

Helstu byggingar- og forða-fjölsykrur í beltisþara eru algínat, mannitól og laminaran. 

Algínat er flókin fjölsykra í frumuvegg brúnþörunga, sem á þátt í sveigjanleika 

plöntunnar og er yfirleitt hærra þar sem þarinn er í meiri straumi. Alginsýra er 

framleidd upphaflega sem veikt gel af poly-mannuronic sýru og breytt með ensímum í 

sterkt gel af poly-guluronic sýru. Þessi efni eru í mismunandi hlutfalli og magn 

algínsýru í breytilegu magni eftir vatnsflæði. Þetta segir til um sveigjanleika þalsins hjá 

þörungum, sem hjálpar þeim að auka vatnshraðann upp við blöðin (Hurd, 2000). 

Algínat er í raun rakadrægt trefjaefni með gúmmíkennda eiginleika sem agar er 

framleiddur úr. Vísbendingar eru um að sem fæðuviðbót geti það dregið úr upptöku 

kólesteróls, sem fólk í mikilli yfirþyngd tekur upp meira af en aðrir (Paxman, 

Richardson, Dettmar & Corfe, 2008). Margar rannsóknir hafa bent til þess að 

brúnþörungar hafi ýmis efni með virkni á heilsu manna og er það mikið skoðað í dag, 

en tilraunir eru margar ennþá takmarkaðar við frumur og dýr (Brown, o.fl., 2014). 

Laminaran er fjölsykra úr D-glúkósa en mannitol (C6H8OH6) er einsykra og 

auðmeltanlegri. Báðar þessar sykrur eru í mismunandi hlutfalli í blöðku eftir árstíðum, 

mest að sumri og fram á haust. Laminaran er mest um þriðjungur af þurrvigt en 

mannitol næstum helmingur. Hlutfallið lækkar fyrri hluta ársins og getur farið mjög 

lágt. Mannitól er notað í ýmsan iðnað og hentar í etanólframleiðslu. Það eykst einnig 

með seltu, þar sem það tekur þátt í osmótískum þrýstimun við himnuflæði á milli 

ferskvatns og saltvatns Hærri selta á því að gefa betri vöxt. Laminaran hefur ýmsa 

virkni fyrir heilsu manna (Løvstad, Kraan, 2011; Kerrison o.fl., 2015a). 
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Fucoidan er heiti yfir fremur tormeltar súlfatfjölsykrur, sem finnast í frumuvegg og á 

milli fruma í brúnþörungum. Þær hafa hátt hlutfall af hexósasykrunni fúkósa en 

innihalda einnig galaktósa, guluronic sýru, xýlósa o.fl. efni og eru í dag rannsakaðar 

fyrir lyfjaiðnaðinn, m.a. vegna krabbameinsvarnandi eiginleika. Einnig virðast þær 

vinna gegn segamyndun í æðum manna og hafa ónæmis- og andoxunarvirkni. Þær eru 

einnig taldar varna ofþornun á lágfjöru (Løvstad & Kraan, 2011; Brown, o.fl., 2014). 

Brúnn litur beltisþara kemur frá fucoxanthin litarefninu sem er úr flokki karotenóíða. 

Þeir hafa einnig blaðgrænu a og c, sem blandar litrófi þeirra yfir í grænbrúnt. Litarefni 

þörunga eru mörg nýtt í iðnaði, þau myndast við mismunandi PAR ljósbylgjur sem 

gefur þeim ólíka eiginleika. 

Í Berufjarðarrannsókninni var fylgst með mannitol og laminaran kolvetnum í 

beltisþaranum. Plantan safnaði upp kolvetnisforða sem dreifðist jafnt um blöðku frá 

júlí fram að áramótum, þegar vöxtur plöntunnar var í lágmarki. Kolvetnið er orkugjafi 

fyrir upptöku á nítrati úr sjó þegar vöxtur fer af stað í janúar, við lágmarks sjávarhita 

og birtu. Magn nítrats í sjó var í hámarki frá des til mars og hlóðst upp í blöðku í feb-

apríl á sama tíma og kolvetnisinnihald hennar minnkaði smám saman. Hámark nítrats 

var 100-190 umol//g dw, en mun lægra á öðrum árstíma. Í þessari tilfærslu á forða 

gekk fyrst á mannitol sem fór lægst 4% í febrúar, en hæst í júlí, 18% í rannsókninni. 

Laminaran mældist 15-19% frá okt til jan, en lágmark 6-7% í apríl-maí og var aftur 

komið í 16% í júlí. Einnig flyst nítrat til í blöðkunni, í átt að þöngli (Sjøtun & 

Gunnarsson, 1995).  

Ásætur og POM smáagnir úr umhverfinu geta þakið blöðkur þara sem ekki er talið 

æskilegt fyrir matvæla- og lífefnaiðnað. Einnig geta ásætur eins og mosadýr, skeljar og 

þangtegundir skaðað og eytt upp vef þarans. Þessi efni geta þó verið áhugaverð fyrir 

annan iðnað. Ásætur herja að sumri og er þari til manneldis því tekinn upp 

snemmsumars (Kerrisson o.fl., 2015a; Sanderson o.fl., 2012;). Niðurstöður úr tilraun í 

Danmörku hefur gefið til kynna að það sé ósamræmi í gæðum á uppskeru beltisþara. 

Mesta uppskeran er í maí og þá er hún laus við ásætur, en próteininnihald mældist 

lægst þá, 1,3% af þurrvigt. Það var hæst í nóvember 10,8% og jafnframt voru 
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lífsnauðsynlegar amínósýrur (EAA) í hámarki. Einnig var hlutfall  þurrefnisinnihalds 

hæst frá júlí til september, fór upp í 22,5%, en lægst í janúar 11,3% (Marinho, Holdt & 

Angelidaki, 2015).  

3.4.2   Mengun 

Í skýrslu Matís frá 2013 um árlega mengunarvöktun á lífríki í sjó við Ísland kemur 

fram að styrkur lífrænna mengandi efna mælist lítill miðað við önnur svæði í hafinu 

og ekki hefur mælst aukning að neinu marki undanfarin ár. Þarna eru mæld ólífræn 

snefilefni og klórlífræn efni. Hafa ber í huga fyrir ræktun þörunga að við Ísland geta 

skapast sérstakar tilfallandi svæðisbundnar aðstæður þar sem hlutfall þungmálma, 

einkum kadmíum, verður hátt í sjónum (Hrönn Jörundsdóttir, Natasa Desnica, 

Þuríður Ragnarsdóttir & Helga Gunnlaugsdóttir, 2013). 

Upplýsingar frá rannsóknum og umhverfisvöktun við álver og aðra stóriðju við 

strendur landsins ættu að liggja fyrir. Við val á ræktunarstað þarf að gera 

heilnæmiskönnun á svæðinu þar sem brúnþörungar geta safnað upp margvíslegum 

efnum úr umhverfinu (Spiegel, o.fl., 2013). Hröð vatnsskipti þynna út áhrifin. Gæði 

og öryggi hráefnis byggja á umhverfi eldisins og  brýnt er að taka á mengandi þáttum 

í upphafi, og setja starfsreglur fyrir alla virðiskeðjuma. Neikvæð áhrif þararæktunar á 

umhverfið eru hins vegar ekki þekkt.  

  



33 

 

4 Nýting beltisþara  

4.1 Hefðbundin nýting 

FAO skráir og flokkar afla á veiddum og ræktuðum þörungum. Mest er framleitt af 

rauðþörungum eða 16,5 milljón tonn á ári og brúnþörungum, þ.m.t. þara, samtals 10,2 

milljónir tonna á ári (Mynd 5) (FAO, 2016). Rauðþörungategundir hafa carrageenan 

litarefni og fara mest til manneldis. Japansþari (Laminaria japonica) er næst 

algengasta tegundin. Hann er mikið ræktaður á reipum í Asíu og mest notaður í sweet 

kombu rétti, en einnig er unnið úr honum joð og algín. Hann hefur verið aðlagaður 

hlýrri sjó sunnar í álfunni, sem eykur framleiðsluafköstin til muna. Beltisþari telst 

líkjast japansþara í bragði og útliti. Fleiri tegundir eru algengar sem matþörungar í 

Asíu, fyrir sjávardýraeldi og annan iðnað. Áætlað er að árið 2012 hafi um 9 milljónir 

tonna af sæþörungum farið til manneldis (FAO, 2014). 

 

 
Mynd 5: Skráning FAO á veiddum og ræktuðum botnþörungum í heiminum eftir litaflokkum. 
Heimsafli frá árinu 1950 til 2014 í tonnum m.v. blautvigt úr sjó. Langmestur vöxtur hefur verið 
í rauðþörungum síðustu 15 ár, en jafnari aukning í brúnþörungum síðustu tvo áratugi. 
Heildarafli rauðþörunga var árið 2014 16,5 milljón tonn en brúnþörunga 10,2 milljón tonn 
(FAO, 2016). 
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Meðal helstu nágrannalanda sem nýta botnþörunga eru Frakkland, Írland, Skotland, 

Noregur og Kanada. Mest framleiðsla úr þörungum hefur verið á kvoðu og mjöli og 

algengustu afurðirnar alginate og carrageenan eru þykkingar- og hleypiefni fyrir 

matvælaframleiðslu, sem er orðið ódýrt hráefni á markaði. Mikið er nýtt í 

jarðvegsáburð, dýra-, fiskeldis- og mannafóður. Eftirspurn á brúnþörungum fer 

vaxandi og eru þeir talsvert rannsakaðir m.a. vegna lífvirkra efna sem eingöngu 

finnast þar (sjá kafla 3.4.1. Efnasamsetning) (Edwards & Watson, 2011; Brown o.fl., 

2014).  

FAO hefur skráð beltisþara á markaði frá árinu 2007 og þá eingöngu ræktaðan frá 

Danmörku og Spáni (Mynd 6). Gagnagrunnur FAO er of ónákvæmur til að hægt sé 

að greina nytjar á einstaka tegundum brúnþörunga í N-Atlantshafi. Megnið er skráð 

sem brúnþörungar (brown algae) og getur hluti af beltisþara fallið í þann flokk. 

Einnig er Tangle skráð sérstaklega, en það getur verið blanda af hrossaþara og 

beltisþara (Tafla 3, Mynd 7 og Mynd 10 sjá viðauka). 
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Mynd 6: Skráning FAO á ræktuðum beltisþara yfir tímabilið 2007 til 2014, 
m.v. blautvigt úr sjó. Enginn veiddur beltisþari hefur verið skráður (FAO, 2016). 

 

Tafla 3: Skráning FAO á ræktuðum og veiddum brúnþörungum í löndum við N-Atlantshaf.  
Allir þessir flokkar geta verið þari, nema þangið. Heildarafli tonn/ári m.v. blautvigt úr sjó. Tangle eru 
blöðkur af beltisþara og hrossaþara og wakame er sömu ættar og marínkjarni. Þau lönd sem þessi 
afli tilheyrir eru Spánn, Frakkland, Írland, Danmörk, Noregur, Bandaríkin, Kanada, Bretland og Ísland.  
Hluti af aflanum frá Bandaríkjunum, Kanada Frakklandi og Spáni er hugsanlega ekki úr Atlantshafi 
(FAO, 2016). 
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Mynd 7: Skráning FAO á veiddum og ræktuðum þara, þangi og óskilgreindum brúnþörungum 
frá löndum við N-Atlantshaf yfir tímabilið 1950 til 2014. 
Tonn á ári m.v. blautvigt upp úr sjó. Allur þari eru einnig brúnþörungar og þang líklega að 
hluta. Langmest er framleitt af brúnþörungum en bæði þang og þari hafa verið að aukast á 
kostnað þeirra. Þyngd m.v. blautvigt úr sjó (FAO, 2016). 
 

Hjá FAO er ekki skráður sá íslenski beltisþari, sem safnað er á kræklingalínur í 

Breiðafirði. Hann hefur undanfarin ár verið seldur til Norðurlanda, þurrkaður sem 

snakk og fyrir íblöndun í mat, en saltaður fer hann á markað í Frakklandi. Innanlands 

er hann seldur sem þurrkuð og söltuð vara í snakk. Í fyrra var uppskeran 30 tonna 

blautvigt upp úr sjó og heimtur eftir vinnslu eru 9% af þurrkuðum þara (Símon 

Sturluson 2016). Þörungaverksmiðjan á Reykhólum vinnur klóþang (Ascophyllum 

nodosum) og hrossaþara (Laminaria digitata) úr Breiðafirði og hefur haft lífræna 

vottun frá Vottunarstofunni Tún ehf frá árinu 1999. Á Reykhólum hefur verið 

framleiðsla úr villtum sjávarþörungum frá árinu 1975. 95% af framleiðslunni er flutt 

út, helst á markaði í Skotlandi, Bandaríkjunum, Bretlandi, Noregi, Hollandi, 

Þýskalandi, Frakklandi, Japan og Taiwan (Þörungaverksmiðjan, e.d.).  

Þurrefnisinnihald beltisþara getur verið breytilegt og hefur t.d. verið reiknað 1/9 af 

blautvigt (Sjøtun & Gunnarsson, 1995) og allt upp í 15%. Beltisþari hefur verið 
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markaðssettur í Þýskalandi sem matvæli og fóður fyrir sæeyrnaeldi (Sanderson o.fl., 

2012).  

Algengar vinnsluaðferðir við þara er að skola úr ferskvatni og þurrka, salta eða selja 

sem kælivöru. Gæðaflokkun getur verið eftir lit, stærð eða gæðum. Beltisþari hefur 

stutt geymsluþol ómeðhöndlaður. Íslenskur beltisþari var tekinn með við úttekt á 

matþörungum á Írlandi og sýna niðurstöður þar jákvæð viðbrögð við lykt og bragði á 

unninni vöru en neikvæð við hráum og þurrkuðum þara. (Hotchkiss,  2010).  

4.2 Neysluhæfi  

Matvælaeftirlit í Evrópu gerir athugasemdir við neyslu á afurðum þörunga frá 

Austurlöndum fjær og þarf að finna leiðir til að lækka hátt innihald joðs. Margfaldur 

munur er þó á hlutfalli þess eftir litaflokkum og tegundum þörunga, t.d. er um tíu 

sinnum lægra joðinnihald í Porphyra rauðþörungi sem notaður hefur verið í sushi rétti 

á Vesturlöndum í mörg ár (Lüning & Mortensen, 2015). 

Ef þörungar verða hluti af nýjum leiðum í uppsprettu mikilvægra próteina fyrir fóður- 

og matvælamarkað í Evrópu, þarf að rannsaka þau sem ný og ókunn prótein og setja 

skýrar reglur hjá Evrópusambandinu. Háskar sem fylgja þörungum eða koma með 

vinnslunni eru helst þungmálmar, sýklar, sveppaeiturefni, eða leifar af skordýraeitri 

(Spiegel, o.fl., 2013). Vinna þarf eftir opinberum gæðastöðlum og samstilla 

framleiðsluna við leyfileg mörk á markaði fyrir þessar mismunandi afurðir. Þær eru 

síðan efnagreindar á viðurkenndri rannsóknarstofu. 

4.3   IMTA (Integrated multi-trophic  aquaculture) 

IMTA (Integrated multi-tropic aquaculture) er lífhagfræðileg leið sem samnýtir 

auðlindir og tekur umhverfiskostnað með í reikninginn. Markaðsáhætta dreifist á 

fjölbreyttari afurðir, sem getur aukið afkomuöryggi, skapað störf og stutt við 

byggðastefnu í strandhéruðum (FAO, 2009).  

IMTA er ný leið á Vesturlöndum í samþættingu á eldi sjávarlífvera sem eru á 

mismunandi fæðuþrepi, e.k. tilbúið „vistkerfi“, sem hámarkar nýtingu næringarefna. 
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Hægt er að líta á þetta sem lífhreinsun í mismunandi útfærslu, þar sem úrgangur frá 

eldi á einni tegund verður aðfang í annað, en hefði annars verið sóað. Í útvíkkaðri 

mynd getur úttak úr landbúnaði verið inntak í sjávareldi (FAO, 2009). 

Uppsöfnun umfram næringarefna frá fiskeldi geta skapað skaðlegan þörungablóma 

og fleiri umhverfisvandamál. Uggafiskur losar sig við niturúrgang sem ammoníum út 

um tálkn og með þvagi frá nýrum. Fóðurafgangar, úrgangur og sníkjudýr frá 

eldisfiski skila léttum ólífrænum næringarefnum út í strauminn, en stærstu agnirnar 

falla til botns og mynda lífræn setlög undir kvíum. Þessi efni innihalda nitur og fosfór 

á mismunandi formi og breyta samsetningu næringarefna í vatnssúlunni (Chopin o.fl., 

2001). Botnrannsóknir undir eldiskvíum sýna oft aukinn fjölbreytileika lífvera í 

upphafi, en mikla fækkun með vaxandi eldisálagi og að lokum hverfa þær nánast 

(Erlín Emma Jóhannsdóttir, Þorleifur Eiríksson & Böðvar Þórisson, 2012). Beltisþari 

var prófaður ásamt 25 öðrum tegundum af botnþörungum þar sem var leitað eftir 

virkni gegn algengum bakteríusýkingum í fiski, sem leið til að draga úr notkun 

sýklalyfa í fiskeldi. Hann var eini brúnþarinn í rannsókninni og mældist ekki mikil 

virkni í honum, en nokkrir rauðþörungar komu vel út (Bansemir, Blume, Schröeder & 

Lindequist, 2006).  

Algengt IMTA form er kvíaeldi með uggafisk á fóðrum, en skeldýr og sjávargróður á 

reipum í nágrenni við það (Mynd 13 sjá viðauka IV). Mikill vöxtur hefur verið í eldi 

á lífverum í öllum þessum fæðuþrepum frá 1970, með spám um áframhaldandi 

aukningu og á IMTA sér lengri sögu í Asíu í mismunandi formi, m.a. með japansþara 

í samrækt með karpa og skeldýrum. Kræklingur getur hangið á reipum ofarlega í 

nágrenni fiskeldisbúra. Hann nýtir fóðuragnir og sýkla frá fiskeldiskví, en gefur frá 

sér næringarefni og þörungar hanga aðeins fjær á reipum, lausir frá botni (FAO, 

2009; Redmond o.fl., 2014). Á Vesturlöndum hefur sérhæft, háþróað eldi með eina 

fisktegund, oftast lax, verið algengast og er hægt að þróa það í IMTA kerfi. 

Innleiðing á IMTA er byggð á vísindalegu, þverfaglegu þróunarstarfi og með 

samvinnu á milli landa til að flýta fyrir innleiðingu. Þessu fylgir kynningarstarf, 
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þjálfun og menntun og markmiðið er að ná sátt um sjávardýraeldi á vel skilgreindum 

strandsvæðum (Barrington o.fl., 2009). 

4.3.1   Þróunarverkefni í N-Atlantshafi á IMTA kerfum 

Hér er reynt að gefa mynd af hluta þeirra verkefna sem hafa farið af stað í tengslum 

við IMTA hugmyndafræði með beinum eða óbeinum hætti. Fyrsta og líklega stærsta 

skrefið í samþættu eldi er að ná árangri með ræktun á þörungunum. Ræktun sem 

tengist eldsneytisframleiðslu er í sér kafla,  en getur alveg tengst svona verkefnum. 

Írland. Háskólarnir í Galway á Írlandi og í Belfast standa að tilraunum við að þróa 

ræktun á þara og fleiri flokkum botnþörunga upp í stórskala og hafa komið upp 

eldisstöð til að forrækta í ræktunarverkefninu The Seaweed Hatchery Project. Þeir 

gerðu tilraunir á þararæktun í skjólgóðum fjörðum umhverfis Írland árin 2007-2013 

(Edwards & Watson, 2011). Einnig hefur Irish Seaweed Centre (ISC) við háskólann í 

Galway staðið að IMTA verkefnum í írskum fjörðum með uggafisk, skelfisk og 

ræktun á þörungum (Barrington o.fl., 2009). IDREEM (Increasing Industrial 

Resource Efficiency in European Mariculture) er EU styrkt IMTA þróunarverkefni 

starfrækt frá 2012. Þeir hafa m.a. verið með tilraunaræktun á marínkjarna í Bantry 

Bay í 30-50 m fjarlægð frá laxeldiskvíum (IDREEM, e.d.). 

Skotland. Fyrsta tilraun í köldum sjó við N-Evrópu var gerð með ræktun beltisþara 

upp við fiskeldiskvíar í norðvesturhluta Skotlands sumarið 2005 (Sanderson o.fl., 

2012) SAMS (Scottish Association for Marine Science) hafa einnig verið í miklu 

þróunarstarfi með þararæktun og m.a. ræktað beltisþara með laxi við eyjar og firði á 

norðvesturströnd Skotlands (SAMSb, e.d.; Barrington o.fl., 2009). Útfærslur við 

ræktun geta verið af ýmsum toga og hjá Sams hefur t.d. verið prófað að rækta á 

mottum í stað reipa. Þeir hafa lagt upp úr að finna hvaða yfirborðsáferð þarinn binst 

fastast við, til að ná hámarks afköstum í ræktun (SAMSa, e.d.; Kerrisson o.fl., 

2015b).  

Noregur. Norðmenn eiga orðið uppsafnaða þekkingu tengda sjávareldi og þekkja 

virðiskeðjuna fyrir þetta hráefni sem ætti að nýtast þeim við innleiðingu á IMTA 
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kerfi. Ýmsar smærri tilraunir hafa verið gerðar á ræktun þara, m.a. nálægt 

fiskeldiskvíum. Þari hefur m.a. verið ræktaður í Lysefjorden og í Sotra nálægt Bergen 

og haustið 2013 fór af stað ræktun á  botnföstum reipum rétt undir yfirborði sjávar í 

nálægð við laxeldiskvíar og kræklingalínur. Fyrsta norska IMTA tilraunin stóð yfir í 

eitt ár 2011-2012 upp við laxeldi í miðvestur Noregi (Handå o.fl., 2013). Bellona eru 

óháð umhverfissamtök sem hafa, ásamt Leroy Seafood Group, sett á laggirnar IMTA 

verkefnið Ocean Forest fyrir framleiðslu á matvælum, fóðri og orku, og leggja 

áherslu á samvinnu við vísindasamfélagið (Bellona, e.d.). 

NA-strönd Bandaríkjanna. Samstarfsverkefni NOAA (National Oceanic And 

Atmospheric Administration) við háskóla New Hampshire (UNH) og Connecticut 

(UCONN) er í gangi um að þróa leiðir fyrir ræktun botnþörunga í sjó (Redmond o.fl., 

2014). Í Fundy flóa við landamæri Bandaríkjanna og Kanada hefur tilraunaeldi með 

beltisþara, krækling og lax sýnt hvernig sameldi dreifir áhættunni og réttir af 

heildarafkomu rekstursins (Barrington o.fl., 2009). 

Ísland. IMTA tilraunir eru ekki þekktar við Ísland en það má etv. líta  á starfsemina 

hjá Íslensk bláskel og sjávarfang í Stykkishólmi sem óbeina ræktun. Samhliða söfnun 

kræklinga á línur hafa þeir farið út i að safna beltisþara og marínkjarna með 

samskonar útbúnaði og voru talsvert í samstarfi við Matís árin 2010-2011 í því 

samhengi (Símon Sturluson, 2016; Þóra Valsdóttir & Símon Sturluson, 2012). 

4.4 Lífeldsneyti með örverum 

Vaxandi áhugi er fyrir framleiðslu á lífeldsneyti úr lífmassa þara, þar sem margar 

tegundir þeirra hafa ekki lignin og mynda hratt lífmassa. Hugmyndin er ekki ný, en 

vandamál hafa verið við að rjúfa tormeltar fjölsykrur brúnþörunga, sérstaklega 

fjölsykruna Fucoidan niður í fúkósa (Williams, A.G., Withers, S. & Sutherland, A.D., 

2013). Beltisþari telst henta mjög vel í þessa framleiðslu þar sem hann er hraðvaxta 

og með hátt kolvetnisinnihald. Lausnir hafa verið að koma við þessu og í dag kemur 

þessi lífmassi inn sem þriðja kynslóð í framleiðslu lífeldsneytis með örverum. Fyrsta 

kynslóð nýtti kolvetnisríkar matjurtir sem gekk á ræktunarland og hækkaði 
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matarverð. Önnur kynslóð gerði tilraunir með nýtingu á grösum og hliðarafurðum úr 

ræktun, sem erfiðlega hefur gengið að sundra með nægum afköstum. (Kerrisson o.fl, 

2015a) 

Nýlega hefur verið sýnt fram á næg afköst við gerjun í metan úr helstu sykrufjölliðum 

í algengum tegundum brúnþörunga N-Atlantshafs, m.a. alginate, laminaran, fucoidan 

og carboxymethylcellulose. Til þess voru niðurbrotsörverur einangraðar úr 

meltingarvegi hrúta sem gengu á fjörur í Skotlandi (Williams o.fl., 2013). Einnig 

hefur örverum verið breytt með erfðaverkfræði í Kaliforníu til að geta melt alginöt og 

framleitt 1 kg etanól úr 3 kg brúnþörungum, þurrvigt (Wargacki o.fl., 2012). Enn 

önnur ný lausn hefur náðst fram með erfðaverkfræði, þar sem gersveppurinn 

Saccharomyces cerevisiae hefur fengið gen úr sjávarsveppi og nær að gerja helstu 

sykurfjölliður brúnþörunga með miklum afköstum í etanól (Enquist-Newman o.fl., 

2014). 

Fjölmargar stofnanir frá sjö Evrópulöndum eru nú sameinaðar undir 

samstarfsverkefninu EnAlgae og hafa margvísleg verkefni tengd orkuframleiðslu með 

ör- og stórþörungum farið af stað síðustu ár við strendur N-Atlantshafs. Í þeirri 

samvinnu eru háskólar og rannsóknarstofur á Írlandi, Skotlandi og fleiri aðilar á 

Bretlandseyjum, aðilar frá Noregi, Frakklandi Þýskalandi, Niðurlöndum o.fl. 

(Enalgae, e.d.). Í Noregi hefur Seaweed Energy Solutions (SES) starfað síðan 2006, 

með eitt stærsta tilraunaverkefni á sviði ræktunar sjávargróðurs í Evrópu. Þeir eru 

m.a. í samstarfi við Bio Architecture Lab (BAL) um að framleiða etanól úr þara og 

hafa verið styrktir af Statoil (Seaweed Energy Solutions, 2016; Murphy, Devlin, 

Deverell & McDonnell, 2013). 

4.5 Hugsanleg ræktunarsvæði við Ísland 

Fiskeldiskvíar í fullsöltum sjó við Ísland eru í dag aðallega við Vestfirði og ein í 

Berufirði við austurströndina. Leyfilegt er að hafa eldi í Eyjafirði og einnig við 

suðurströndina, en hún er opin fyrir hafi og ekki talin henta fyrir eldi af nokkru tagi 

(Guðbergur Rúnarsson, 2016). Ræktun skv. IMTA kerfi hér við land lendir því í 
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köldum sjó við Vestfirði og einnig sunnarlega við Austfirði, en þar eru minni sveiflur 

í meðalhita yfir árið (Mynd 8). Mikill vöxtur er víðast hvar við landið, þar sem þarinn 

finnur sér botnfestu og er mikil framleiðsla þarategunda á stóru svæði í Breiðafirði 

(Karl Gunnarsson, 1980). Vetrarhitastig í sjónum við Flatey getur hins vegar verið 

lægra en við Vestfirði. Áhrif frá hlýjum Atlantshafssjó ná inn á Vestfirðina, en þar 

geta verið sveiflur. Við Vestfirði er t.d. alinn regnbogasilungur í sjókvíum, en hann er 

í raun ættaður úr hlýrri sjó. Fiskeldi er fundinn staður við aðstæður sem eru líklegar 

til að henta þaranum, þ.e. með hæfilegan straum og lítil frávik í seltu.  

 

Mynd 8: Hitadreifing á nokkrum stöðum í hafinu við Ísland árið 2012. 
Myndin sýnir lægsta hitann við Stöðvarfjörð og jafnframt minnstu hitasveiflur þar yfir árið. 
Seinni hluta vetrar er sjórinn kaldastur við Flatey og Vestfirði, en hlýjastur við Reykjavík og 
Stöðvarfjörð. (Hafrannsóknastofnun, sjórannsóknir, e.d.). 
 

4.6 Umhverfisábati, upptaka næringarefna og koltvísýrings 

Mengunarbótaregla Evrópusambandsins (e. polluter pays principle eða PPP), hefur 

verið innleidd í íslensk lög. Hún fjallar um varnir gegn umhverfistjóni og úrbætur 

vegna þess. Rekstraraðili sem veldur mengun ber kostnað af henni og bæti tjón, óháð 

því hvort um gáleysi eða ásetning sé að ræða. Umhverfisstofnun hefur umsjón með 

lögunum sem gilda í 30 ár frá tjóni og kveða á um rannsóknir og úrbætur 
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(Umhverfisráðuneyti, 2012). Sem viðbrögð við PPP reglunni og til að mæta ört 

vaxandi sjávardýraeldi í heiminum, eru bundnar vonir við að í framtíðinni geti falist 

arðsemi í lífhreinsun með þörungum, m.a. frá fiskeldi og upptöku CO2 úr hafinu. 

Þörungar eru nú þegar notaðir í þessu samhengi og einnig sem íblöndunarefni í 

eldisfóður fyrir ýmis sjávardýr (FAO, 2009;2014; Troell o.fl., 2003). Sjávarlífverur 

nýta á mismunandi hátt súrefni og koltvísýring og þola misvel sveiflur í því 

samhengi. Fiskar nýta súrefni úr vatninu, en þarinn ljóstillífar úr koltvísýringi, bindur 

næringarefni og framleiðir súrefni. Með samþættu eldi undir góðri stjórn er hægt að 

rétta þetta af.  

Tilraunir með ræktun á beltisþara upp við fiskeldiskvíar í N-Atlantshafi eru stutt á 

veg komnar og niðurstöður þeirra ekki samhljóða. Mæla þarf næringarefnagildi upp 

við fiskeldi á hverjum stað fyrir ræktun og líklega þarf að prófa ræktun í stórum skala 

til að fá betri mynd. Í norskri tilraun með ræktun beltisþara við fiskeldi í Tristein voru 

gróliðir settir í sjó upp við kvíarnar á mismunandi dýpi, 2m, 5m og 8m og einnig á 

mismunandi árstíma, í ágúst, nóvember og febrúar. Plöntur sem settar voru út í ágúst 

og febrúar á 5 m dýpi náðu talsvert meiri lengd í júní, en samanborið við 

viðmiðunarræktun fjarri fiskeldiskví. Lítill munur var hins vegar á plöntum sem uxu á 

8 m dýpi. Þarna vex þarinn hraðast að vori og fram á sumar en fiskurinn er að nýta 

mest af fóðri og taka út hraðan vöxt að hausti. Ósamræmi af þessu tagi þarf að hafa í 

huga við IMTA innleiðingu (Handå o.fl., 2013). Í eldri tilraun við Skotland yfir 

sumarið 2005 var beltisþari ræktaður upp við fiskeldiskvíar og mældist vöxtur allt að 

61% hraðari og lífmassaheimtur í lok júní 27% meiri en í viðmiðunarræktun fjarri 

fiskeldi. Út frá þessari tilraun var áætlað að við kjöraðstæður megi heimta 200 tonn á 

hektara af beltisþara (blautvigt) úr tveimur ársuppskerum frá ræktun upp við laxeldi 

sem skilar 500 tonnum af sláturfiski eftir 2 ár. Miðað er við að fiskeldið gefi frá sér 

23 tonn af uppleystu nitri og varfærnislega megi álykta að plantan taki upp af því um 

5,3% (Sanderson o.fl., 2012). 

Framleiðsla af ræktuðum beltisþara er talin geta náð allt að 28,4 kg m-1y-1 blautvigt í 

línuræktun, en upplýsingar vantar um framleiðslu á hektara. Lítil ræktun á hring með 
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5 m þvermál í Norðusjó skilaði 20,3 kg m-2 blautvigt. Þéttleiki í villtum 

beltisþaraskógum getur verið á bilinu 5-10 kg m-2 blautvigt, en hefur verið skráður 

upp í 12,5 kg m-2. Áætlað hefur verið að það samsvari 125 tonnum ha-1y-1 og m.v. 

85% vatnsinnihald í þaranum fáist 6,1 tonn ha-1y-1 af kolefni úr þurrkuðu efni með 

30-35% kolefnisinnihald (Kerrison o.fl., 2015a). 
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Lokaorð 

Ræktun á botnþörungum í N-Atlantshafi tengist umræðu um fæðuöryggi, heilsu, 

sjálfbærni og hreinsun sjávar í heiminum. Í þessari ritgerð er tekið til umfjöllunar 

hvort sérstök ræktun á beltisþara við Íslandsstrendur sé fýsilegur kostur. Ekkert 

bendir til annars en að slík ræktun sé möguleg við landið yfir veturinn, sem er 

vaxtartími þarans. Helstu vandamál í sjónmáli við svona ræktun eru samkeppni um 

næringarefni við ljóstillífandi einfrumuþörunga sem hafa mikilvægu hlutverki að 

gegna í fæðukeðju hafanna. Einnig þarf að afmarka svæði í sjó. Miðað við uppgefið 

kjörhitastig sjávar niður að 5°C fyrir beltisþara, ætti kuldinn við norður- og 

austurströnd landsins að vera helsta hindrunin hér við land. Ræktunarsvæði við 

Skotland og Írland eru í talsvert hlýrri sjó yfir veturinn, en svo þarf ekki að vera í 

Fundy bay við Nova Scotia eða norður eftir Noregsströndum. Hins vegar er einn af 

kostunum við hafsvæðið umhverfis Ísland mikil blöndun þess, með miklu 

næringarefnaframboði yfir veturinn og góðum vatnsstraumum við strendur ásamt 

lítilli uppsafnaðri mengun.  

Spár eru um aukið fiskeldi hér við land sem annarsstaðar og ber að taka með í 

reikninginn þá ofauðgun sem fylgir slíkum umsvifum, ásamt vísbendingum um aukna 

súrnun í hafi á norðurhveli jarðar. Tilraunir með ræktun í N-Atlantshafi og 

sérstaklega IMTA kerfi eru ekki langt komnar, en ef þær skila árangri við bindingu á 

umfram næringarefnum hlýtur það að teljast eftirsóknarverð lausn í 

mengunarvarnarmálum til stuðnings auknu fiskeldi. Erfitt er að meta hversu arðbær 

ræktun á þara verði hér við land samanborið við þau tilraunaverkefni sem verið hafa í 

gangi í nágrannalöndunum. Þó að ekki sé tækifæri til þess í ritgerð sem þessari að 

fara út í kostnaðargreiningu, er það engu að síður mat höfundar að allar mögulegar 

umhverfisbætandi leiðir séu þess verðar að skoðast af fullri alvöru.  

Um leið er ljóst að ýmsir möguleikar felast í nýtingu á þara, aðrar en mengunarvarnir, 

t.d. fyrir lífdísel, landbúnaðaráburð og ýmis sérvirk efni fyrir lyfja- og snyrtiiðnað. 

Starfsemi þörungaverksmiðjunnar á Reykhólum er rótgróin og vaxandi, og 
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endurspeglar þörf heimsmarkaðarins fyrir hráefni úr brúnþörungum. Þeir selja sína 

vöru þurrkaða úr landi, en hægt væri að þróa aðferðir til að vinna úr honum 

mismunandi afurðir hér heima. Það er hins vegar efni í sérstaka rannsókn og 

viðskiptaáætlun.  

Þaraskógar skipta máli fyrir heilbrigt vistkerfi við strendur. Mikið safnast í botnlög 

og brotnar niður með hjálp örvera og skilar sér upp í næringarefnakeðjuna. Þeir 

mynda skjól fyrir fiskseiði og fleiri lífverur, hafa áhrif á vatnsflæði og mynda 

hringrás efnaskipta við loft. Þaraskógum er ógnað vegna starfsemi manna, breytinga í 

vistkerfum og loftslagsbreytinga. 

Aukin ásókn í þessar auðlindir vekur spurningar um hversu langt megi ganga í að 

nýta þær villtar. Meðvitund manna hefur aukist í þessum efnum á undanförnum árum, 

sem birtist í því að framundan er setning laga um nýtingu á villtum sjávargróðri hér 

við land (Drög að frumvarpi til laga). Lög um lagareldi á Íslandi ná ekki yfir samþætt 

eldi, en til að stefna mönnum í átt til sjálfbærrar nýtingar og ábyrgrar umgengni í 

þessu samhengi væri hægt að umbuna einstaklingum og fyrirtækjum með styrkjum og 

skattaívilnunum. Það minnkar flækjustigið við lagaútfærslur að landgrunnið er 

aðskilið frá öðrum löndum. 

Hitastig í sjó hér við land er undir efri þolmörkum beltisþara, en >15°C eiga að draga 

úr vexti. Það gerir kaldur sjór líka og fer langt undir neðri mörkin á Vestur-, Norður- 

og Austurlandi. Beltisþari er nú þegar ræktaður óbeint í Breiðafirði, þ.e. með söfnun á 

línur og nær hann um 1 m lengd eftir veturinn, þrátt fyrir kuldann. Það er svipaður 

vöxtur og gefinn er upp í nágrannalöndunum, við ræktun í talsvert hlýrri sjó (Tafla 1, 

Mynd 8). Mestar heimtur úr ræktun ættu að fást við suðurströndina, þar sem sjórinn 

fer ekki undir kjörhitastig þarans. Hún er hins vegar opin fyrir úthafi og telst ekki 

henta fyrir eldi af nokkru tagi. Út frá henni til austurs og vestur er etv. heppilegra 

landslag fyrir ræktun. SA-strönd Íslands hefur mikið af lónum. Þarna er líka 

næringarríkur sjór, en þá þarf að huga að straumum og vatnsskiptum. Þarinn getur 

þolað seltubreytingar niður í allt að 24‰, en þá vex hann hægar. Því ber að forðast 

svæði í námunda við árósa eða þar sem mikið innstreymi er frá landi. Í 
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nágrannalöndunum eru ræktunarstaðir í skjólgóðum fjörðum, lónum og innan um 

eyjar. Almennt er selta í sjó við Ísland stöðug og ætti því ekki að vera vandamál, 

jafnvel þó hún sveiflist í hafinu og hafi lækkað aðeins síðustu ár. Framtíðarvandamál 

geta etv fylgt miklu innstreymi ferskvatns við ísbráðnun og spám um hraðari súrnun á 

norðurstlóðum en annarsstaðar, en áhrif sýrustigsbreytinga eru ekki nógu vel þekktar 

hjá þessum plöntum. Kjörselta er talin vera 24-35 fyrir beltisþara og lægri selta 

dregur úr vexti. Vísbendingar eru um að joðinnihald hækki með seltu og þarf að 

fylgjast með því ef þarinn er markaðsettur sem matvara. 

Fiskeldiskvíar eru líklega staðsettar í fremur stöðugu seltuumhverfi við Ísland. Flestar 

eru við Vestfirði og þar eru hugsanlega meiri kuldasveiflur en þekkist við 

Breiðafjörð, en meðalhitinn hefur mælst svipaður. Í hafinu þar út af eru einnig 

næringarrík svæði. Í Berufirði hefur lengi verið stundað fiskeldi. Þar virðist 

beltisþarinn vaxa ágætlega þó svo meðal árshiti í sjó sé lægstur yfir landið á því 

svæði. Ef tilraunaræktun við fiskeldiskvíar við Vestfirði og Austfirði skilar minni 

heimtum en t.d. í Breiðafirði, getur lífhreinsun með þararæktun upp við kvíar verið 

ábati út af fyrir sig og væri því áhugavert að skoða hvort aðstæður myndu batna fyrir 

fiskeldið sjálft. Einnig skal hafa í huga að þarinn fær mismunandi eiginleika eftir 

aðstæðum, en eftirspurn eftir þessum lífmassa er fyrir margvíslegan iðnað og í 

mismiklu magni, frá framleiðslu á sérvöldum lífvirkum efnum upp í 

stóriðnaðarframleiðslu. Með því að skapa fleiri en eina afurð væri hægt að dreifa 

markaðsáhættu. 

Val á hentugum ræktunarsvæðum getur orðið flókið, auk þess sem strandsvæði eru 

víða háð ströngu skipulagi og leyfisveitingum. Þessar sjávarlífverur virðast vera 

stilltar inn á aðstæður í sínu búsvæði, og þarf etv. að hafa það í huga þegar á að velja 

frjóa plöntu fyrir ræktun. Það ferli sem tengist forræktun er starfsemi sem krefst 

sérþekkingar og ætti í raun að hafa tengsl við háskóla og aðrar rannsóknarstofnanir 

sem síðan þjónusta þá aðila sem vilja rækta í sjó. Þekking á svona starfsemi við N-

Atlantshaf hefur verið að safnast upp undanfarin ár og getur rannsóknar- og 
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þróunarkostnaður orðið þó nokkur, en starfsemin í framhaldinu þarf hvorki að vera 

flókin né dýr.  
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Viðaukar 

Viðauki I. Skráning FAO á veiddum og ræktuðum þörungum. 

 
Mynd 9: Skráning FAO á heimsafla af veiddum og ræktuðum botnþörungum frá árinu 1950 til 
2014. 
Tonn á ári, m.v. blautvigt úr sjó. Stigvöxtur hefur verið í ræktuðum afla yfir tímabilið, fram til 
ársins 2013, en árið 2014 var hann orðinn 95,7% af heimsframleiðslunni, 27,3 milljón tonn á 
móti 1,2 milljón tonn af veiddum. (FAO, 2016). 
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Mynd 10: Skráning FAO á veiddum þara og þangi við Ísland yfir tímabilið 1950 til 2014. 
Tonn á ári m.v. blautvigt upp úr sjó. Allur aflinn hefur verið flokkaður undir brúnþörunga fram 
til ársins 1997, en aðgreint eftir það. Skráð eru 3-4 þúsund tonn af Tagle, sem er líklega bæði 
hrossaþari og beltisþari. Stórþari (North European kelp) hefur verð í kringum 1 þúsund tonn 
síðustu tvö árin. Langmest er framleitt af þangi (rockweed), að meðaltali tæp 16 þúsund tonn, 
sem mun vera klóþang að stórum hluta. Heildaraflinn árið 2014 var 18,4 þúsund tonn (FAO, 
2016). 
 

Viðauki II. Þari ræktaður á seglgarni sem hefur verið vafið um PVC rörbúta. 

 
Mynd 11: Forræktun þara á seglgarni sem hefur verið vafið um PVC rörbúta.  
Lengst t.v. er strax eftir sáningu, fyrir miðju er 14-21 degi eftir sáningu og t.h. um 28-35 
dögum eftir sáningu. (Redmond, o.fl., 2014). 
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Viðauki III. Yfirborðsstraumar í hafinu við Ísland 

 

Mynd 12: Yfirborðsstraumar í hafinu við Ísland.  
Rautt: hlýr og saltur Atlantshafssjór. Blátt: kaldur, lágseltu pólsjór. Grænt: Íshafssjór.  
Gult: strandsjór. (Unnsteinn Stefánsson og Jón Ólafsson, 1991) 
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Viðauki IV: IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture) 

 

Mynd 13: IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture) er samþætt eldi sjávarlífvera á 
mismunandi fæðuþrepi.  
Ein tegund nýtir úrgang frá annarri, sem annars hefði verið sóað. (FAO, 2014). 
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