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VERKEFNASKRÁ ÍSLANDS – LAXVEIÐI EÐA LAXELDI? 
Grein lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) við 

Háskólann í Reykjavík – apríl 2016 

 

Útdráttur 

Í þessari grein er litið til tveggja atvinnugreina sem eru í skipuheildinni Ísland og í 

„verkefnaskrá Íslands“. Fjallað er um verkefnaskrár og þeirra þátta sem ákvarða val þeirra 

verkefna sem verkefnaskráin samanstendur af. Sjónum er beint að laxveiði og laxeldi og hvort 

verkefnið yrði valið inn í verkefnaskrána. Einnig var athugað hvort verkefnin ættu samleið 

innan sömu verkefnaskráar. Höfundur dró fram niðurstöður og lagði mat á efnahagsleg áhrif, 

byggðaþróun, umhverfisáhrif og áhættu beggja verkefna ásamt því að undirstrika stefnumörkun 

skipuheildarinnar. Niðurstöður höfundar sýna fram á að þó bæði verkefnin geta verið 

fjárhagslega ábatasöm eiga þau litla samleið í sömu verkefnaskrá. Möguleg áhætta sem laxeldið 

hefur í för með sér fyrir umhverfið og mikil neikvæð áhrif á framtíðarveiði villtra laxa, sýnir að 

ekki er hægt að ráðast í framkvæmd beggja. Laxveiði er áhættuminna og fjárhagslega traustara 

verkefni ásamt því að samrýmast stefnumörkun Íslands í stórum dráttum sem hreint, grænt og 

sjálfbært land. 
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 Inngangur 

Innan samfélags stangveiðimanna hefur undanfarin ár verið mikið rætt um auknar heimildir 

fiskeldisfyrirtækja til ræktunar á laxi í sjókvíum við strendur Íslands og hvað aukið laxeldi gæti 

haft í för með sér fyrir laxveiðigreinina í heild sinni og áhrif þess til framtíðar? Í þessari grein 

veltir höfundur fyrir sér þeirri stöðu ef Ísland væri rekið eins og hefðbundin skipuheild og með 

verkefnaskrá innan sinna vébanda.  

Hvort verkefnið myndi skipuheildin Ísland velja, laxeldi í sjó eða stangveiði laxa og jafnframt 

er spurt hvort hægt sé að velja bæði verkefnin? Höfundur fór því fram með nám sitt að vopni, 

valdi Ísland sem skipuheildina og reyndi að komast að þjóðhagslegri niðurstöðu um hvort 

verkefnið skyldi velja eða hvort bæði eigi rétt á sér samhliða. Laxeldi eða laxveiði, þar liggur 

spurningin. 

 

Verkefni þjóðríkisins Íslands eru gríðarlega umfangsmikil og fjölbreytt. Þar eru til dæmis 

verkefni sem við fyrstu sýn stangast á, svo sem fjölgun virkjana og fjölgun ferðamanna. Því lék 

höfundi forvitni á að vita hvert valið yrði ef Ísland væri rekið sem hver önnur skipuheild og 

stæði frammi fyrir þeim kostum að velja laxeldi eða laxveiði í sína verkefnaskrá. Væri 

hagkvæmast að velja bæði verkefnin eða væri þar um að ræða andstæða hagsmuni?  

 

Noregur framleiðir tæp 70% af öllum af eldislaxi í heiminum (Directorate of Fisheries, 2015). 

Þó villtur lax sé ekki skilgreindur í útrýmingarhættu hjá Efnahagssamvinnu- og 

þróunarstofnuninni (OECD) er staða hans viðkvæm eftir að stofninn hefur minnkað um tvo 

þriðju á níunda og tíunda áratuginum. Talið er að um 30% af núverandi stofni sé í hættu vegna 

vandamála tengd hinu mikla laxeldi Norðmanna (OECD, 2011). Samkvæmt OECD er laxalús 

eitt af aðalvandamálum villtra laxa í Noregi (OECD, 2011).  

 

Höfundur stundar sjálfur stangveiði eins og fjölmargir aðrir Íslendingar. Til að slíkt verði 

mögulegt um ókomna tíð þarf að tryggja sjálfbærni veiðinnar. Veiðimenn hér á landi veiða og 

sleppa laxi í meira mæli en áður hefur verið gert sem miðar að því að fjölga stórlöxum í ánum 

og stækka stofninn í heild sinni. Tæplega helmingur af öllum náttúrulegum laxi er sleppt aftur 

í árnar eftir að hafa veiðst (Veiðimálastofnun, 2015). Margar ár eru með kvóta á fjölda laxa sem 

veiðimaður má drepa og almennt séð hefur viðhorfsbreyting, varðandi umgengni við laxastofna 

ánna, átt sér stað með fjölgun slepptra laxa ár hvert (Veiðimálastofnun, 2015).  

 

Veiðileyfasalar hafa hagnast af slíkri viðhorfsbreytingu og viðskiptafæri þeirra þróast meira í 

átt að veiða og sleppa fyrirkomunlaginu eða með því að setja kvóta á fjölda laxa sem eru drepnir. 

Viðskiptafæri þeirra byggir á að fleiri laxar í ánni leiði til aukinnar sölu og hærra verðs. Þó má 

færa rök fyrir því að ef veiðimenn vilja eftirláta börnum sínum tækifæri til að veiða í framtíðinni 

þarf að huga vel að auðlindinni. Út frá þessum vangaveltum og mismunandi hagsmunum 

myndaðist rannsóknarspurningin um val verkefna í „verkefnaskrá Íslands“.  
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 Fræðileg umfjöllun 

Þegar fjallað er um verkefnaskrár er alla jafna átt við hefðbundnar skipuheildir eða fyrirtæki. 

Minna hefur verið ritað um hið opinbera eða ríkisstjórnir í því samhengi. Ekki er hefð fyrir því 

að ríkisstjórnir Íslands notist við hefðbundnar verkefnaskrár að frátaldri ríkisstjórn 

Samfylkingar og Vinstri grænna árið 2009 (Stjórnarráð, 2009). Einnig má leiða að því líkum að 

sú verkefnaskrá hafi átt meira erindi sem pólítískt plagg til þess að koma fyrir sjónir almennings 

en sem verkefnaskrá í verkefnastjórnunarlegu samhengi.  

2.1. Verkefnaskrá 

Alþjóða verkefnastjórnunarsambandið (e. International Project Management Association, 

IPMA) gefur út grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra. Þar er verkefnaskrá sögð vera samansafn 

af verkefnum sem þurfa ekki að vera tengd innbyrðis en eru sett saman vegna stýringar, 

samhæfingar og mesta mögulega árangurs á verkefnaskránni í heild sinni (International Project 

Management Association, 2012). Levine (2005) bendir á að tilgangurinn með verkefnaskrá sé 

að búa til samansafn af verkefnum sem eru líklegust til að styðja við markmið og stefnumörkun 

skipuheildar (Levine, 2005).  

 

Verkefni sem mynda verkefnaskrá eru öll með ákveðna eiginleika sem sameina þau (Project 

Management Institute, 2006): 

 Þau sýna fram á fjárfestingu skipuheildar  

 Þau styðja við markmið og stefnu skipuheildar 

 Þau hafa ákveðna eiginleika sem auðveldar skipuheild að mynda hópa úr þeim svo 

auðveldara sé að stýra þeim 

 Þau eru mælanleg og hægt að gefa þeim einkunn og forgangsraða 

 

Hægt er að álykta vegna þessa að til þess að verkefnaskrár gangi upp og verði árangursríkar 

þurfa þær að ná þremur markmiðum. Hámarka virði verkefnaskrárinnar, tengja 

verkefnaskránna við stefnumörkun skipuheildarinnar og passa upp á jafnvægi innan hennar 

(Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2002).  

 

Kendall og Rollins (2003) segja í bók sinni að helstu vandamál tengd verkefnaskrám 

skipuheilda séu of mikill fjöldi verkefna í gangi á sama tíma. Einnig að ekki sé ráðist í rétt 

verkefni eða að þau auki ekki virði skipuheildarinnar. Verkefnin séu ekki tengd stefnumörkun 

og markmiðum skipuheildarinnar. Síðast en ekki síst að ekki sé jafnvægi í verkefnaskránni tengt 

forgangsröðun, aðfangastýringu og skammtíma- og langtímahugsun (Kendall og Rollins, 

2003).   

2.2. Val verkefna 

Við val á verkefnum til þess að hámarka virði og skilvirkni verkefnaskrárinnar telur 

Meskendahl (2010) upp fjóra þætti sem verkefnin þurfi að innihalda: (Meskendahl, 2010) 

1. Verkefnin þurfa að falla vel að stefnumörkun skipuheildar 

2. Að hvert verkefni eitt og sér sé árangursríkt og nái sínum markmiðum 

3. Verkefnin séu háð eða tengd hvert öðru 

4. Að jafnvægi ríki innan skrárinnar 
 

Við að velja réttu verkefnin telur Levine (2005) að skipuheildir þurfi að raða gildum og 

ávinningum verkefna eftir mikilvægi, leggja mat á áhættuna sem felst í verkefninu, skrá aðföng 

og aðgengileika, athuga tengingu við stefnumörkun skipuheildar ásamt því að stærð 
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verkefnaskrárinnar sé hentug (Levine, 2005). Einungis eigi að hafa í huga þrjár útkomur við val 

á nýjum verkefnum. Samþykkja verkefnið, breyta umfangi, tímasetningu eða aðföngum 

verkefnis eða þá að hafna verkefninu. 

2.3. Árangursmat 

Þegar verið er að vega og meta mögulega ávinninga og gildi getur verið æskilegt að notast við 

vegið árangursmat (e. balanced scorecard) með einhverjum hætti. Þar er hver þáttur ritaður á 

lista og veginn eftir mikilvægi þess þáttar í verkefninu. Röðunin getur verið fundin út með 

spurningum og frásögn viðkomandi breytt í tölu miðað við fyrirfram gefna valmöguleika í 

fylkinu (Kaplan & Norton, 1996). Samkvæmt grein Coldricks, Longhurst, Ivey og Hannis 

(2005) er álit verkefnastjóra að ekkert eitt líkan eða tæki dugar við öll tækifæri eða skipuheild. 

Sambland af tækjum og tólum sem breytast eftir verkefnum eru notuð til að leggja mat á 

mismunandi verkefni (Coldrick, Longhurst , Ivey, og Hannis, 2005).  

 

Þegar mögulegum ávinningum og gildum verkefna er raðað er algengast að líta til fjárhagslegra 

ávinninga eða arðsemi fjárfestingar (e. Return On Investment) (Levine, 2005). Að líta einungis 

til arðsemi fjárfestinga er þó ekki heppilegt fyrir skipuheildir til lengri tíma litið og líta þarf til 

fleiri þátta svo hægt sé að átta sig á árangri verkefna. Sýnt hefur verið fram á að verkefni sem 

hafa fleiri þætti til að miða við og mæla, eru líklegri að leiða til skilvirkari verkefnaskráar 

(Martinsuo & Lehtonen, 2007). Því þarf að vega og meta við val á hverju verkefni hvaða 

markmiðum og ávinningum sé leitað eftir. 

2.4. Áhætta 

Áhætta er útskýrð með því hverjar séu líkur og áhrif þess að ná ekki fyrirfram ákveðnum 

markmiðum verkefnis (Kerzner, 2013). Áhætturnar geta verið margar og við val á verkefnum í 

verkefnaskrá skal valið með það að leiðarljósi að verkefni hafi rétt hlutfall milli áhættu og 

ávinnings og að þau séu í samræmi við stefnumörkun skipuheildar (Kendrick, 2003). Kendrick 

(2003) heldur áfram og brýtur áhættu í verkefnum niður í þrjá meginþætti (Kendrick, 2003):  

1. Áhættu umfangs 

2. Áhættu aðfanga (kostnaðar) 

3. Áhættu tímasetninga 

 

Til þess að minnka áhættu er hægt að brjóta óvissuþættina niður í smærri einingar (e. work 

brakedown structure). Á þetta við áhættu vegna umfangs, kostnaðar og tímasetninga. Þættir eru 

brotnir niður þangað til auðveldara er að greina óvissuna við hvern þátt og ásættanlegri áhættu 

er náð að mati skipuheildar (International Project Management Association, 2012). Hægt er að 

raða verkþáttum eftir mikilvægi og mæla líkur á að atburður gerist til að sjá hvar óvissan hefur 

mest áhrif. 

2.5. Stefnumörkun 

Stefnumörkun hefur áhrif á alla þætti verkefnaskrár og ekki einungis þau verkefni sem 

skipuheildir ætla að framkvæma heldur einnig verkefni sem þau ætla ekki að ráðast í (Porter, 

1996). Athuga þarf tengingu milli stefnumörkunar verkefnis, verkefnaskráar og 

skipuheildarinnar. Stjórnun verkefnaskráa er mikilvægur hlekkur í að velja, meta og 

forgangsraða verkefnum í takt við stefnumörkun skipuheilda (Archer og Ghasemzadeh, 1999). 

Stefnumörkun getur oft verið óljós og því getur verið erfitt að mæla getu skipuheilda til að 

fylgja eftir stefnumörkun sinni. Dietrich og Lehtonen (2005) sýna fram á í rannsókn sinni að 

skipuheildir sem eru árangursríkastar í stefnumörkun skoða markmið verkefna sinna samhliða 
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mótun hennar (Dietrich og Lehtonen, 2005). Stefnumörkunin þróast út frá og með 

verkefnavinnu skipuheildarinnar. 

 

Ein leið til þess er að brjóta stefnumörkun skipuheilda niður í smærri markmið svo auðveldara 

sé að festa hendur á raunverulegu stefnumörkunina. Markmiðin sem leitað er eftir er sýnt með 

skammstöfunni „SMART“ (Morgan, Levitt, og Malek, 2007): 

 

 Sérstök (e.specific) 

 Mælanleg (e. measurable) 

 Framkvæmanleg (e. achievable) 

 Raunhæf (e. realistic) 

 Tímabundin (e. time bound) 

 

Morgan, Levitt og Malek (2007) benda einnig á að með því að velja markmið, spurningar sem 

tengja og útskýra markmiðin og hvaða mælieiningu eigi að nota verði stefnumörkunin 

markvissari. Í því ferli verður augljóst hvaða verkefni eigi að ráðast í til að framkvæma 

stefnumörkun skipuheildarinnar (Morgan, Levitt, og Malek, 2007).  

2.6. Hið opinbera 

Ekki hefur verið mikið ritað um val verkefna inn í verkefnaskrár hjá hinu opinbera. Norton 

(2001) setur þó fram í bók sinni hvernig hægt er að útfæra vegið árangursmat fyrir hið opinbera. 

Að hans mati er stefnumörkun innan opinbera geirans oftar en ekki langir listar yfir verkefni og 

aðgerðir en ekki útkoman sem skipuheildin er að reyna að ná. Ásamt þessu þá leggur Norton 

(2001) einnig áherslu á að markmið hins opinbera sé ekki fjárhaglegur í þrengstu skilgreiningu 

þess orðs og því þurfi árangursmatið að leggja mesta áherslu á markmið skipuheildarinnar og 

út frá því langtíma stefnumörkun hennar (Kaplan og Norton, 2001). 

 Aðferðin 

Í greininni verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni, hvort verkefnið skipuheildin 

Ísland ætti að velja í verkefnaskrá sína, laxeldi í sjó eða veiði á villtum laxi í ám landsins eða 

hvort bæði verkefnin séu samrýmanleg. Rannsökuð var stefnumörkun Íslands í tengslum við 

báðar atvinnugreinar, áhrif atvinnugreinanna á hagkerfið, umhverfið, byggðaþróun og lagt mat 

á óvissuna í báðum tilvikum. 

3.1. Stefnumörkun, gildi og ímynd  

Teknar voru saman þær áherslur, stefnur og gildi sem komu fram hjá forsætis- og 

atvinnuvegaráðuneytum sem hafa yfirumsjón með atvinnugreinunum og Íslandsstofu sem sér 

um kynningu Íslands utan landssteina. Enn fremur voru skoðaðar niðurstöður sem 

Þjóðfundurinn skilaði af sér árið 2010 ásamt skýrslu frá vinnuhóp innan forsætisráðuneytisins 

um ímynd Íslands.  

3.2. Þjóhagslegur ábati 

Leitað var í gögnum hjá Landssambandi fiskeldisstöðva og Landssambandi veiðifélaga. Farið 

var yfir ársreikninga hjá þeim fiskeldisfyrirtækjum sem sérhæfa sig í laxeldi og eru með 

rúmlega 90% af laxeldiskvóta Íslands. Þau eru Arnarlax, Fjarðarlax, HB Grandi og Laxar 

fiskeldi. Einnig voru ársreikningar hjá sjö veiðifélögum landsins yfirfarnir. Þau eru F.H.D. ehf., 

Hreggnasi, Lax-á, Sporðablik, Starir, Strengir og Stangveiðifélag Reykjavíkur. Notast var við 



5 

 

skýrslu um efnahagsleg áhrif lax- og silungsveiða frá árinu 2004 sem unnin var af 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands fyrir Landssamband veiðifélaga. Skýrslur um hagræn áhrif af 

laxeldi og laxveiðum á Vestfjörðum sem unnar voru af Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða.  

 

Í því skyni að rannsaka hagrænu áhrifin var annars vegar notuð skýrsla frá Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands um efnahagslegt virði stangaveiða uppreiknað á verðlagi 2016. Hins vegar var 

reiknað virði laxeldis út frá heildarfjölda slátraða laxa margfaldað með heimsmarkaðsverði á 

Atlantshafslaxi. Nokkrar sviðsmyndir voru settar fram með hugsanlegri framleiðslugetu 

laxeldis og breytinga innan laxveiðinnar. 

 

Til þess að meta umhverfisáhrif var notast við skýrslu OECD frá árinu 2011 um árangur í 

umhverfismálum við Noregsstrendur ásamt skýrslu um laxeldi í sjó og áhrif þess. Rýnt var í 

tölur tengdar fjölda veiddra laxa og áhrif þess á lífríki og sjálfbærni laxveiðiáa. 

 

Athugað var hvort og þá í hve miklum mæli atvinnugreinarnar hefðu hagræn áhrif á 

byggðarþróun með því að skoða fjölda starfa, innan hvorrar atvinnugreinar. Litið var til hlutfalls 

atvinnugreina á fólksfjölda í nálægum byggðarkjörnum og landinu öllu. Einnig voru fjölgun 

starfa metin við mismunandi sviðsmyndir í framtíðinni. 

3.3. Áhætta 

Metin var áhætta hvors verkefnis með hefðbundnum hætti. Bæði voru líkurnar á því hvort 

tiltekinn atburður myndi gerast og einnig áhrif þess atburðar á ábata verkefnaskráarinnar 

3.4. Mögulegir annmarkar 

Í hvorugri atvinnugrein taka opinberir aðilar saman gögn um heildarveltu, fjölda starfa eða 

afleiddar tekjur. Því þarf að leita að og uppreikna úr eldri skýrslum ásamt útfærslum á aðferðum 

við fjölda starfa per veltu og óbeinar og afleiddar tekjur til að setja í samhengi við þróun 

hérlendis. Ekkert laxveiðifélag eða laxeldisfyrirtæki var viljugt til þess að láta frá sér 

ársreikninga og einungis eru samandregnir ársreikningar með takmörkuðum upplýsingum að 

finna hjá ríkisskattstjóra. Þó hægt sé að geta sér til hver stefna Íslands sé í náttúruvernd og 

nýtingarmálum er ekki að sjá að neitt skjalfest sé til hjá stjórnarráðinu sem tekur sérstaklega á 

sértækum efnisþáttum. Einnig er  mögulegt að viðhorf  undirritaðs til laxveiða og laxeldis hafi 

áhrif á túlkun niðurstaðna. 

 Niðurstöður 

4.1. Efnahagsleg áhrif 

4.1.1. Laxveiði 

Rúmlega 30% þjóðarinnar á aldrinum 18-69 ára stundar stangaveiði að minnsta kosti hluta úr 

degi á ári hverju eða tæplega 70.000 Íslendingar (Hagstofan, 2016). Í skýrslu um efnahagsleg 

áhrif laxveiða frá árinu 2004 eru dregnar fram niðurstöður um tekjur og gjöld veiðifélaga og út 

frá þeim áætlaðar tekjur stangaveiðifélaga. Einnig eru áætlaðar tekjur þjóðarbúsins af erlendum 

veiðimönnum og síðast en ekki síst efnahagsleg áhrif innlendra veiðimanna (Hagfræðistofnun 

, 2004). Farið verður yfir tölurnar og þær uppreiknaðar á verðlag í janúar 2016.  

 

Meðaltalskostnaður innlendra veiðimanna samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar (2004) var 

rúmlega 78 þúsund krónur á mann sem gerir tæplega fimm og hálfan milljarð króna á ári þar 
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sem lang stærstur hluti kostnaðar kemur til vegna veiðileyfa. Samkvæmt sömu skýrslu og á 

töflu 1 hér að neðan má sjá að beinu áhrifin eru rúmar 3.600 milljónir kr. á ári og þegar tekið er 

tillit til óbeinu og afleiddu áhrifinna er efnahagslegt virði laxveiða tæpir 16 milljarðar króna. Ef 

sú tala er uppreiknuð fram í tímann, með lágmarks verðbólgu samkvæmt Seðlabanka Íslands 

eða 2,5%, í 10 ár verður efnahagslegt virði laxveiða rúmir 20 milljarðar króna. 

(Hagfræðistofnun, 2004). 

 

 
Tafla 1: Tekjur af laxveiði (Hagfræðistofnun , 2004) 

 

4.1.2. Laxeldi 

Fiskistofa gefur út rekstrarleyfi fyrir fiskeldi á Íslandi. Þar kemur fram að laxeldisfyrirtækin eru 

með leyfi fyrir framleiðslu á laxi í sjókvíum upp að 21 þúsund tonnum (Fiskistofa, 2016). 

Einungis var þó framleitt og slátrað tæplega 3.300 tonnum af laxi árið 2015 (Landssamband 

fiskeldisstöðva, 2016).  

 

Heildartekjur vegna laxeldis voru reiknaðar út með því að margfalda fjölda slátraða laxa í 

tonnum með heimsmarkaðsverði á  norskum eldislaxi í byrjun árs 2016 (Nasdaq, 2016). 

Rekstrartekjur laxeldis árið 2015 voru tæplega þrír milljarðir króna. Þegar búið er að margfalda 

með óbeinum og afleiddum áhrifum með margfeldisstuðlinum 1,9, sem er fenginn frá 

kanadískum og skoskum rannsóknum um margfaldara í fiskeldi, kemur í ljós að efnahagslegt 

virði laxeldis eru rúmir átta milljarðir króna (The Scottish Government, 2015).  

 

Í sviðsmynd eitt er litið til áætlaðra framleiðslu af laxi árið 2016 (Landssamband 

fiskeldisstöðva, 2016). Sést þá að heildarrekstratekjur hækka upp í tæplega 14 milljarða króna 

og í sviðsmynd tvö er lagt upp með að framleitt sé upp í hámark framleiðsluleyfisins. 

Neðra mat Efra mat Meðaltal

Bein áhrif

- Tekjur veiðifélaga 1.620.000.000     1.790.000.000     1.710.000.000     

- Tekjur leigutaka 330.000.000         430.000.000         380.000.000         

- Tekjur v/ innlendra 

veiðimanna
940.000.000         1.020.000.000     980.000.000         

- Tekjur v/ erlendra 

veiðimanna
380.000.000         760.000.000         570.000.000         

Bein áhrif samtals 3.250.000.000     3.980.000.000     3.610.000.000     

Óbein og afleidd 

áhrif
11.300.000.000   12.960.000.000   12.130.000.000   

Efnahagslegt virði 

stangaveiða 2016
14.540.000.000   16.930.000.000   15.740.000.000   

Efnahagslegt virði 

stangaveiða 2026
18.620.000.000   21.670.000.000   20.140.000.000   
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     Tafla 2: Tekjur af laxeldi 

 

4.2. Fjöldi starfa og byggðaþróun 

4.2.1. Laxeldi 

Samkvæmt upplýsingum frá Landssamtökum fiskeldisstöðva voru um 360 störf við laxeldi árið 

2015 (Landssamband fiskeldisstöðva, 2016). Þegar miðað er við laxeldi í Noregi og Færeyjum 

eru umtalsvert fleiri störf per tonn af slátruðum laxi á Íslandi. Framleidd voru 380 tonn per hvert 

ársverk í Noregi árið 2013 og 74 tonn per ársverk í Færeyjum (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 

2015). Samkvæmt sömu reikniaðferð er framleiðslan af slátruðum laxi níu tonn per ársverk á 

Íslandi. Iðnaðurinn bæði í Noregi og Færeyjum er lengra á veg kominn en á Íslandi þar sem 

hann er tiltölulega nýleg atvinnugrein.  

 

Þegar litið er á heildarveltu fyrirtækja á Íslandi og deilt með fjölda starfandi einstaklinga um 

land allt kemur í ljós að hvert starf myndast við rúmlega 20 milljónum króna í veltu.  

Hægt er að sjá samanburð fjölda starfa á töflu 3 hér að neðan ásamt sviðsmyndum eitt og tvö í 

laxeldinu. Stangast þær tölur að einhverju leyti á við fjölda starfa í Færeyjum og Noregi og má 

búast við samlegðaráhrifum við fjölgun framleiddra laxa á Íslandi og því ekki þeim veldisvexti 

í störfum sem taflan sýnir. 

Verð pr/kg Fjöldi í kg Samtals

Rekstrartekjur 2015 876         3.260.000     2.860.000.000     

Óbein og afleidd áhrif 5.430.000.000     

Samtals 8.290.000.000     

Sviðsmynd 1 með 

óbeinum og afleiddum 

áhrifum

900         8.000.000     13.680.000.000   

Sviðsmynd 2 með 

óbeinum og afleiddum 

áhrifum

900         21.000.000   35.910.000.000   
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         Tafla 3: Fjöldi starfa (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2015) 

 

Á myndinni hér að neðan má sjá að rekstrarleyfi til laxeldis hafa eingöngu verið veitt á 

Vestfjörðum og Austurlandi. Einnig eru rauðu svæðin friðunarsvæði í sjó þar sem eldi laxfiska 

af eldisstofni er óheimil (Speaking for the Salmon, 2007).  

 

 
Mynd 1: Laxeldi (Íslandsbanki, 2015)  

 

Hlutfall af fjölda þeirra sem starfa við laxeldi og fjölda þeirra sem búa á svæðum sem laxeldi 

er leyfilegt sést á töflu 6. Allir á aldrinum 15-65 ára og búsettir á Vestfjörðum og Austurlandi 

eru rúmlega 12.600 manns og fjöldi sem starfa á viðkomandi svæði er áætlaður út frá 

hámarkskvóta laxeldisfyrirtækja. Má því áætla að 2.9% allra sem búa á Austurlandi og 

Vestfjörðum starfi við laxeldi. 

Framleiðsla í tonnum Ársverk í fiskeldi
Framleiðsla per 

ársverk í tonnum

Noregur 1.239.875                  3.267                380                      

Færeyjar 62.246                        837                    74                        

Ísland 3.260                           360                    9                           

Heildarvelta
Heildar fjöldi 

starfsfólks

Hvert starf per 

veltu

Öll fyrirtæki 3.820.000.000.000  190.000            20.105.263        

Laxveiði 15.700.000.000        781                    20.105.263        

Landbúnaður 67.700.000.000        3.900                17.358.974        

Laxveiði 

miðað við  

landbúnað

15.700.000.000        904                    17.358.974        

Sviðsmynd 1  

laxeldi
13.680.000.000        680                    20.105.263        

Sviðsmynd 2  

laxeldi
35.910.000.000        1.786                20.105.263        
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    Tafla 4: Hlutfall fjölda starfa laxeldi 

 

4.2.2. Laxveiði 

Heildarvelta laxveiðinnar eru tæpir 16 milljarðar króna og ef hvert starf myndast við 20 milljón 

króna veltu, eins og kemur fram í töflu 3, þá eru í kringum 780 störf í laxveiði árið 2015. Ef 

miðað er við fjölda starfa og heildarveltu í landbúnaði og yfirfært á laxveiði væru störfin um 

900 ár hvert (sjá töflu 3). Laxveiðin skapar því á bilinu 780-900 störf á Íslandi ár hvert. Erfiðara 

er að reikna út áhrif laxveiða á hvern byggðarkjarna út frá störfum sem laxveiðin skapar. Tekið 

er dæmi í töflu 5 þar sem hlutfall af fjölda starfa í laxveiði og heildarfjölda íbúa á öllu landinu 

og einnig á öllu landinu fyrir utan höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskagann. Þetta er ekki 

fullkomin aðferð en tekið er mið af hvar helstu laxveiðiár landsins eru staðsettar. Heildarfjöldi 

fólks á aldrinum 15-65 ára er rúmlega 62 þúsund og hlutfallið af þeim sem starfa við laxveiði 

er 1,3%. 

 

 
               Tafla 5: Hlutfall fjölda starfa laxveiði 

 

4.3. Áhætta  

Hér að neðan hefur höfundur sett saman áhættufylki fyrir báðar atvinnugreinar þar sem litið er 

til alvarleika afleiðinganna og líkum á því að atvikið sem um ræðir geti gerst. Í töflu 6 er horft 

til laxeldis en laxveiði í töflu 7.  

4.3.1. Laxeldi 

Mesta áhættan fyrir laxeldið samkvæmt matinu hér að neðan er útbreiðsla sníkjudýra og þá sér 

í lagi laxalúsarinnar innan sjókvía. Slysasleppingar er stór áhættuþáttur ásamt rekstrarlegri 

áhættu. Samkvæmt reynslu við norskt laxeldi sleppur einn lax við hvert tonn sem er framleitt 

og reynsla undanfarinna áratuga við laxeldi í sjó við Ísland sýnir að skipuheildir hafa farið illa 

fjárhagslega. 

 

Heildarfjöldi       

15-65 ára
Fjöldi starfa Hlutfall

Vestfirðir 4.508         144 3,2%

Austurland 8.121         216 2,7%

Samtals 12.629      360 2,9%

Heildarfjöldi 

15-65 ára
Fjöldi starfa Hlutfall

Allt landið 223.245    843          0,4%

Allt landið 

mínus 

Hfb.svæðið og 

Suðurnes

62.528      843          1,3%
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       Tafla 6: Áhætta laxeldi 

 

4.3.2. Laxveiði 

Í töflu 5 er má sjá að óvissuna sem steðjar að laxveiðinni. Laxalús sem berst úr sjókvíum ásamt 

erfðablöndun villtra og eldislaxa er mikil áhætta sem þarf að hafa í huga. Önnur atvik sem geta 

átt sér stað hafa ekki eins alvarlegar afleiðingar eða líkurnar á því að atvik eigi sér stað eru ekki 

eins miklar. 

 

 
       Tafla 7: Áhætta laxveiði 

 

4.4. Umhverfisáhrif 

4.4.1. Laxveiði 

Lítið hefur verið ritað um umhverfisáhrif laxveiða. Það má þó leiða líkur að því að hætta geti 

verið á ofveiði, erfðablöndun á laxastofnum milli mismunandi áa og rask við þeirra nánasta 

umhverfi. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á smávægilegar breytingar á hegðun laxa þegar 

þeir kanna bestu hrygningarstaðina eftir að þeir hafa verið veiddir og sleppt aftur. Slík hegðun 

gæti breytt hvar og hvenær laxar hrygna ef vatns- og veðurskilyrði eru þeim óhagsstæð 

(Richard, Bernatchez, Valiquette, og Dionne, 2014). Tölur um fjölda veiddra villtra laxa hafa 

verið teknar saman frá því 1974 af Veiðimálastofnun. Í mynd 1 hér að neðan sjást að sveiflur í 

fjölda laxa hafa alltaf átt sér stað en fleiri laxar eru veiddir nú á hverju ári en áður fyrr 

(Veiðimálastofnun, 2015). 

 

Nr. Atvik Afleiðingar (1-5) Líkur (1-5) Áhættutala (A*L)

1 Slysasleppingar 3 4 12

2 Laxalús og önnur sníkjudýr 5 3 15

3 Rekstrarleg áhætta laxeldis 4 3 12

4 Styrking krónunnar 3 1 3

5 Breyting á laga- og regluumhverfi 4 1 4

6 Kólnun sjávar 4 2 8

Nr. Atvik Afleiðingar (1-5) Líkur (1-5) Áhættutala (A*L)

1 Slysasleppingar 3 4 12

2 Erfðablöndun eldislaxa og villtra laxa 4 3 12

3 Laxalús og önnur sníkjudýr 5 3 15

4 Virkjanir 3 3 9

5 Rekstrarleg áhætta laxveiði 4 2 8

6 Viðvarandi léleg laxveiði 4 2 8

7 Styrking krónunnar - laxveiði 3 1 3

8 Ofveiði 4 2 8
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Mynd 2: Fjöldi veiddra laxa án hafbeitaráa 

 

4.4.2. Laxeldi 

Í Noregi þar sem laxeldi er stór og þroskuð atvinnugrein hefur verið lagt mat á umhverfisáhrif 

laxeldis í sjó og sýnt fram á eftirfarandi þætti. Í 21 af 34 ám, sem voru rannsakaðar í Noregi á 

árunum 2010-2012, var miðlungs til mikil áhætta á erfðabreytingum í villtum laxi vegna 

eldislaxa sem sluppu úr sjókvíum. Á árunum 2010-2013 voru miðlungs til miklar líkur á að 

villtir sjóbirtingar dræpust vegna laxalúsar í 67 af 109 stöðvum í ám sem rannsakaðar voru. Há 

tíðni nýrnaveikis, sveppasýkingar, hjarta- og beinabólgu og laxalúsar í sjókvíum leiða til þess 

að miklar líkur eru á smitun villtra laxa (Taranger, o.fl., 2014).  

 

Í skýrslu Efnahagssamvinnu og þróunarstofnuninni (OECD) frá árinu 2011 um árangur í 

umhverfismálum í Noregi er tekið undir þessi sjónarmið þegar fjallað er um helstu hættur villtra 

laxa. Tekið er fram að laxastofninn sé ekki skráður á lista dýra í útrýmingarhættu en staða hans 

er varasöm. Á níunda og tíunda áratuginum fækkaði villtum laxi um tvo þriðju. Stofninn hefur 

haldist stöðugur síðan en áætlað er að um 30% til viðbótar sé í hættu. Helstu ógnir villtra laxa í 

Noregi eru talin sníkjudýr, snerting við eldislax, sýrustig áa og vatnsaflsvirkjanir (OECD, 

2011). 

 

Á Íslandi hefur Umhverfissjóður sjókvíaeldis verið settur á laggirnar sem hefur það markmið 

að lágmarka umhverfisáhrif sjókvíaeldis. Sá sjóður fór af stað með lagasetningu árið 2014 og 

því reynslan af hans virkni takmörkuð (Lög um fiskeldi nr. 14/2014, 2014). 

4.5. Stefnumörkun Íslands 

Ekki var hægt að sjá neina stefnumörkun á vegum Atvinnuvegaráðuneytis sem fer með mál 

beggja atvinnugreina. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra svaraði þó fyrirspurn um fiskeldi 

á 145. löggjafarþingi Alþingis. Þar nefnir ráðherrann að ákveðið hafi verið að endurskoða lög 

um fiskeldi og tryggja að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvíaeldi standist ströngustu staðla. 

Með þessari lagasetningu er meðal annars stuðlað að því að bæta ímynd íslenskrar 

framleiðsluvöru á þessu sviði (Alþingi , 2016) 
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Þjóðfundur um stjórnarskrá og stefnumörkun Íslands til framtíðar var haldinn í lok árs 2010. 

Einn þáttur í niðurstöðum fundarins var „Náttúra Íslands, vernd og nýting“. Innan þess þáttar 

voru undirkaflar sem útskýrðu hann frekar. Hér að neðan má sjá nokkur þau atriði sem komu 

fram (Þjóðfundur, 2010): 

 Hver kynslóð búi þeirri næstu betri kjör og gangi ekki á landsins gæði og auðlindir 

o Sjálfbært Íslands 

o Allar endurnýjanlegar auðlindir skal nýta með sjálfbærum hætti 

o Skynsöm nýting og verndun án öfga 

o Umboðsmaður komandi kynslóða 

 Náttúruvernd sé á einhvern hátt bundin í stjórnarskrá 

o Verndun ónsortinna svæða 

o Náttúru sé ekki spillt fyrir skyndilausnir í efnahagsmálum 

 Lýðræðisleg málsmeðferð í auðlindastjórnun og öðrum umhverfismálum 

o Gæta hófsemi í höftum og úthlutunum á auðlindum 

 Forysta í umhverfismálum 

o Vernda vatnssvæði 

o Dælum ekki ólífrænum efnum í hafið 

o Ímynd Íslands, passa uppá hana, grænt hreint land 

 

Í fyrstu grein laga um Íslandsstofu kemur fram að markmið hennar sé meðal annars að efla 

ímynd og orðspor Íslands (Lög um Íslandsstofu nr. 38/2010, 2010). Í kynningarefni lýsir 

Íslandsstofa Íslandi sem land öfgafullra andstæðna, með stórbrotna náttúru, dásamlegan mat og 

innblásna list og menningu. Markhópur Íslands er upplýsti ferðamaðurinn á aldrinum 20-65 ára 

með menntun og tekjur yfir meðallagi og sem vill fara á spennandi áfangastaði og er reiðubúinn 

„standa utan við hjörðina“ (Íslandsstofa, 2013).   

 

Forsætisráðuneytið skipaði hóp sem skilaði af sér skýrslu árið 2008 um tillögur þess efnis að 

styrkja ímynd Íslands. Þar stendur um ímynd Íslands: 

Mikilvægt er að tryggja að Ísland verði áfram „best í heimi“ – land sem býður þjóð sinni 

mestu lífsgæði sem völ er á. Forsenda þess er að skapa skilyrði fyrir fjölbreytt, 

framsækið þekkingarsamfélag sem skarar fram úr á sviði sjálfbærrar nýtingar hreinnar 

náttúru, kraftmikils atvinnulífs, frumlegrar menningar og skapandi mannauðs.  

(Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 4) 

 

Hlutverk Fiskistofu er að annast framkvæmd laga og reglna um fiskveiðistjórnun og stuðlar því 

meðal annars að sjálfbærri nýtingu fiskistofna (Fiskistofa, 2013). Matvælastofnun sinnir 

stjórnsýslu, eftirliti og fræðslu fyrir fiskeldi á Íslandi. Tilgangur hennar er að stuðla að heilbrigði 

og velferð, heilnæmi og gæðum matvæla. Framtíðarsýn Matvælastofnunar er meðal annars að 

leiða til nýsköpunar í matvælaframleiðslu og auknum útflutningi (Matvælastofnun, 2016).  

 Umræða 

Laxeldi er tiltölulega ný og vaxandi atvinnugrein hér á landi eftir erfiða tíma og mikil gjaldþrot 

laxeldisfyrirtækja á árunum 1982 – 1994. Vaxtarmöguleikar laxeldis eru miklir bæði út frá þeim 

framleiðsluleyfum sem eru til staðar og vilyrði er fyrir ásamt samlegðaráhrifum sem myndast 

með auknum umsvifum. Rekstrartekjur í laxeldinu árið 2015 voru tæpir þrír milljarðar króna 

en áætlanir gera ráð fyrir mikilli aukningu í framleiðslu og slátrun eldislaxa árið 2016 sem getur 

leitt til rekstrartekna upp á rúma sjö milljarða króna. Rekstrarleyfin árið 2016 samkvæmt 

Fiskistofu eru rúmlega 21 þúsund tonn en ólíklegt er út frá fyrri reynslu að skipuheildir nái upp 
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þeirri framleiðslu á næstu árum. Það er þó gerlegt á næstu 5 – 10 árum og hljómar sú sviðsmynd 

upp á tæplega 36 milljarða króna í rekstrartekjur. 

 

Ljóst er að rekstrartekjur og efnahagslegt virði laxveiði er meira en hjá laxeldinu árið 2016. 

Efnahagslegt virði laxveiða á Íslandi árið 2016 verður tæplega 16 milljarðar króna og rúmir 20 

milljarðar króna árið 2016. Leigutekjur og veiðileyfi hafa í gegnum árin hækkað umfram 

verðlag og því er líklegt að vanmat sé um að ræða í útreikningi á efnahagslegu virði. 

Vaxtamöguleikar laxveiðinnar eru þó ekki eins miklir og hjá laxeldisfyrirtækjum þar sem ekki 

er hægt að auka framleiðslugetu og þar með framboðið í laxveiðinni með einföldum hætti. 

Laxveiði er í eðli sínu er því líkari þjónustu- en framleiðsluvöru. Laxveiði er munaðarvara og 

verðlögð sem slík.  

 

Þegar litið er til fjölda starfa sem hvor atvinnugrein framkallar þá skapar laxveiði þó fleiri störf 

árið 2016 en laxeldi. Slíkt má teljast eðlilegt miðað við veltutölur í hvorri atvinnugrein. Störf 

innan laxveiði eru mun dreifðari í kringum landið en í laxeldi. Laxeldi einskorðast við Vestfirði 

og Austurland enn sem komið er og mynda allt að 2,9% allra starfa í þeim byggðakjörnum. 

Vestfirðir og Austurland eru þau svæði á Íslandi sem hafa orðið einna verst úti vegna 

fólksflutninga. Það má þess vegna færa rök fyrir því að störf innan laxeldis séu að hluta til 

mikilvægari en önnur vegna staðsetningu þeirra. 

 

Mikið hefur verið ritað um umhverfisáhrif laxeldis í sjó hjá nágrannaríkjum Íslands og ljóst er 

að iðnaðurinn hefur haft slæm áhrif á náttúru og lífríki þeirra. Í Noregi er staða villtra 

laxastofnsins í verulegri hættu og þá einna helst vegna tilkomu laxeldis. Mikið hefur verið um 

slysasleppingar úr sjókvíum sem leiða til mögulegra erfðabreytinga, sýkingahættu og annarra 

sjúkdóma hjá villtum löxum. Fjölgun laxalúsa hefur gríðarlegar alvarlegar afleiðingar bæði 

innan laxeldis sem og utan þar sem óhófleg notkun sýklalyfja hefur gert lúsina ónæma á 

mörgum svæðum Noregs. 

 

Að einhverju leyti virðast Norðmenn náð tökum á þessum vanda en ástandið leiddi til fækkunar 

laxa um tvo þriðju og um 30% af laxastofninum í verulegri hættu. Ljóst er að gríðarlega mikil 

umhverfisröskun hefur átt sér stað við Noregsstrendur. Í ljósi þessarar reynslu Norðmanna hefur 

verið brugðist við því á Íslandi með lagasetningu og stofnun umhverfissjóðs sem þó er ekki er 

komin nægjanlega reynsla á til staðfesta virkni. Á móti koma lítil áhrif laxveiða á umhverfið. 

Ein helstu áhrifin gætu átt sér stað við ofveiði á stofninum en með vinsældum og fjölgun áa 

sem notast við veiða og sleppa laxinum aftur má telja það ólíklegt.  

 

Vandi stefnumörkunar Íslands er óstaðfesta, ósamræmi og skortur á stefnumörkun á milli 

mismunandi ríkisstjórna og ráðuneyta. Slíkt getur átt sér stað hjá skipuheildum almennt en 

sjaldnast er þar vikið í stórum dráttum frá upprunalegri mörkun á fjögurra ára fresti eins og 

getur átt sér stað hjá hinu opinbera. Að því sögðu þá er rauði þráðurinn, í þeim gögnum sem 

finnast um ímynd og stefnumörkun Íslands, hrein og græn náttúra - nýting og vernd hennar, 

sjálfbærni ásamt gæðum og heilnæmi matvæla. Ljóst þykir að með stefnumörkuninni er leitast 

við að skapa ímynd og stefnu sem skipar Íslandi sérstöðu á fjölbreytilegum markaði og 

hámörkun aðfanga svo hægt sé að skapa sem mestan auð og velsæld fyrir íbúa. Laxveiðin passar 

vel við þessa stefnu með nýtingu auðlindar á sjálfbæran hátt og viðheldur ímynd Íslands út fyrir 

landsteinana. Að sama skapi er laxeldi samstíga ásýnd Íslands þegar litið er til kraftmikils 

atvinnulífs, nýsköpunar og aukins útflutnings.  

 

Áhætta er útskýrð með því hverjar séu líkur og áhrif þess að ná ekki fyrirfram ákveðnum 

markmiðum verkefnis (Kerzner, 2013).  
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Þó nokkuð er um áhættur í báðum verkefnum. Hjá laxveiðinni eins og í laxeldinu er stór hluti 

af áhættunni vegna hugsanlegra slysasleppinga laxa úr laxeldum. Afleiðingar þeirra eru mjög 

alvarlegar og óafturkræfar eins og dæmin hafa sannað í Noregi og fleiri löndum. Eins og með 

laxeldið eru virkjanir í ám eitthvað sem leigutakar og veiðileyfasalar hafa litla stjórn á öðruvísi 

en að fræða almenning og stjórnvöld um afleiðingar þessara verkefna. Helstu áhættur laxeldis 

eru sníkjudýr og laxalús í kvíunum. Dæmi hér- og erlendis sýna að rekstrarleg áhætta er til 

staðar sem er umtalsvert meiri en í öðrum atvinnugreinum.  

 

Hægt er að færa góð rök fyrir að ráðast í framkvæmd beggja verkefna þegar litið er á þau sem 

einstök verkefni en ekki sem hluti af stærri verkefnaskrá. 

 

Þrátt fyrir óstöðugan rekstur í loks síðustu aldar hjá laxeldisfyrirtækjum hefur hann batnað og 

haldist stöðugri undanfarin ár. Aukning framleiðslu og meiri reynsla ætti að leiða til aukningar 

í rekstrartekjum og hagnaði fyrirtækja þar sem vaxtamöguleikar geta verið miklir. Fjölgun 

starfa á sér stað í byggðarkjörnum þar sem þeirra er þörf. Verkefnið samræmist að sumu leyti 

mörkun og ímynd Íslands með heilnæmum matvælum til útflutnings. Óvissan við verkefnið er 

umtalsverð en með nútímalegri og öruggari kvíum, auknu eftirliti og þróun ætti að vera hægt 

að koma í veg fyrir alvarlegustu atvikin. 

 

Laxveiði hefur verið tiltölulega stöðugur atvinnuvegur sem skapar góðar tekjur, fjölgun 

ferðamanna og þar af leiðandi aukinn gjaldeyri til landsins. Fjöldi starfa er stöðugur víðsvegar 

um landið, þó svo flest séu á landsbyggðinni og óbeinu og afleiddu störfin eru fjölmörg. Nánast 

engin óheillavænleg umhverfisáhrif eru vegna laxveiða á Íslandi og samræmist atvinnugreinin 

því mjög vel stefnumörkun Íslands og ýtir enn frekar undir jákvæða ímynd landsins erlendis. 

Áhættan, tengd þeim þáttum sem hægt er að stjórna ef litið er eingöngu á þetta verkefni, er 

smávægileg og líkurnar sem og afleiðingarnar viðráðanlegar. 

 

Þegar verkefnin eru metin ein og sér þá er mjög líklegt að skipuheild myndi ráðast í framkvæmd 

þeirra beggja. Raunveruleikinn býður þó upp á aðra mynd og þá sérstaklega fyrir laxveiðina. 

Afleiðingar þeirra vandamála og óvissu sem er að finna hjá laxeldinu bitna að miklu leyti á 

laxveiðinni einnig. Slysasleppingar með tilheyrandi erfðablöndun og sníkjudýrum geta haft 

alvarlegar afleiðingar á ímynd Íslands, fjölda villtra laxa og framtíð laxveiðinnar í heild sinni á 

Íslandi. Þeir ferðamenn sem borga alla jafna mest til Íslands, skilja sem mest virði eftir á landinu 

og veiða á dýrustu tímum ánna eru að leita að ósnortinni náttúru, erfðahreinum og villtum 

Atlantshafslaxi sem viðheldur ímynd þeirra af Íslandi. Er Ísland að auka tekjur með laxeldi en 

á sama tíma að minnka líkur á framtíðarlaxveiðitekjum og skaða ímynd Íslands? 

 

 
Tafla 8: Vegið árangursmat 

 

Greinarhöfundur setti upp vegið árangursmat svo hægt væri að bera saman verkefnin miðað við 

þá þætti sem unnið hefur verið út frá. Hverjum þætti hefur verið gefið vægi á skalanum einn til 

fimm miðað við mikilvægi og hvað helst er lagt áherslu á.  

Þeir þættir sem fá mesta vægið eru þau efnahagslegu- og umhverfisáhrif og því næst áhættan 

sem verkefnið felur í sér ef ráðist er í bæði verkefnin og hvort verkefnið samræmist stefnu 

(5) (5) (3) (3) (4) (4)

Efnahagslegt 

virði

Umhverfis- 

áhrif

Fjöldi starfa / 

Byggðarstefna

Áhætta 

verkefnis 

Áhættuáhrif á 

heildina

Samræmist 

stefnu
Samtals

Laxeldi 20 10 12 9 8 12 71

Laxveiði 15 20 9 15 20 20 99
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Íslands. Lægsta vægi fær byggðaþróunin eða fjöldi starfa við hvert verkefni og áhættan á því 

að markmið verkefnisins náist ekki. Þá eru allir þættir lagðir saman og heildareinkunn fengin. 

Mögulega hæsta einkunn verkefnis er 150 stig. 

 

Laxveiði fær hærri einkunn þar sem umhverfisáhrif og áhættan á verkefnaskránna í heild sinni 

ráða þar mestu um. Laxeldi skorar hærra í efnahagslegu virði og þar ræður framtíðar 

vaxtamöguleikar atvinnugreinarinnar mestu. Laxveiði er stöðugri og þroskaðri markaður en ef 

miklir fjármunir eru lagðir í vöxt laxeldis getur það stækkað umtalsvert á næstu áratugum.  

 

Umhverfisáhrif verkefnanna eru mismikil og því minni áhrif því hærri einkunn. 

Slysasleppingar, erfðablöndun og sníkjudýr eru því miður enn raunveruleikinn í laxeldi og 

afleiðingarnar gríðarlega alvarlegar. Þó svo að fleiri störf séu í laxveiðinni árið 2016 þá er einnig 

litið til vaxtamöguleika innan hvorrar greinar fyrir sig ásamt því að laxeldið er staðsett þar sem 

þörfin eftir atvinnu og uppbyggingu er sem mest. Laxveiði og þar á meðal störfin dreifast frekar 

um landið og möguleikar til vaxta eru takmarkaðir. Tiltölulega lítil áhætta er af laxveiði ef litið 

er einangrað á verkefnið. Viðskiptafærið hefur staðist tímans tönn og umframeftirspurn er eftir 

veiðileyfum í venjulegu árferði. Meiri áhætta liggur í laxeldinu þar sem dæmin á Íslandi sýna 

erfiða byrjun á níunda og tíunda áratuginum og sjúkdómahætta skekur enn atvinnugreinina. 

Þegar litið er til hættunnar sem verkefnin skapa hvort öðru ef ráðist væri í framkvæmd þeirra 

beggja þá hefur laxveiði lítil sem engin áhrif á laxeldi. Laxeldi aftur á móti getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir laxveiði á landinu ef litið er á reynslu nágrannaþjóða. Hægt er að færa rök fyrir 

því að báðar greinar samræmist stefnumörkun Íslands en laxveiði er þó mun nærri þeirri ásýnd 

sem Ísland hefur reynt að skapa sér sem hreint, grænt og sjálfbært land.  

 Lokaorð 

Af niðurstöðum þessarar greinar hefur höfundur dregið þá ályktun að vegna mikillar áhættu og 

mögulegra neikvæðra umhverfisáhrifa myndi þjóðríkið Íslands ekki ráðast í framkvæmd 

laxeldis innan sinnar verkefnaskráar. Óafturkræfar breytingar á erfðamengi villtra laxa, 

sýkingahætta og sníkjudýr ásamt reynslu af mikilli rekstraráhættu eru allt þættir sem vega þungt 

í valinu. Laxveiði hefur á hinn bóginn sýnt fram á ábatasaman, traustan og umhverfisvænan 

rekstur sem samrýmist þeirri stefnumörkun sem er til staðar. 

Hægt er deila um hvaða þáttur eigi að vega mest í samanburði og vali á verkefnum sem þessum. 

Þar sem efnahagslegu áhrifin jafna hvort annað út þá er óhjákvæmilegt að líta til áhættu og 

umhverfisáhrifa verkefnanna. Þar liggur óvissan og áhættan öll laxeldis megin. Málshátturinn, 

að pissa í skóinn sinn er skammgóður vermir, kemur upp í huga höfundar við þá hugmynd að 

ráðast í framkvæmd beggja verkefna. Við framkvæmd beggja verkefna er skammtímagróði 

laxeldis látinn vega jafnt og sjálfbærni laxveiðinnar. Á sama tíma sýna dæmi og reynsla annarra 

þjóða eyðileggingu villtra laxastofna af völdum aukins laxeldis í sjó. Verkefni sem samrýmast 

ekki stefnumörkun skipuheildar og ógna tilveru annarra verkefna innan verkefnaskárinnar eiga 

ekki rétt á sér innan hennar að mati höfundar. 

Löggjafinn þekkir áhættuna sem felst í laxeldinu og hefur sett upp all stranga reglugerð í 

kringum iðnaðinn til þess að sporna við henni. Reynsla annarra þjóða sýnir þau slæmu áhrif 

sem laxeldi í sjó hefur á villta Atlantshafslaxinn og er það mat höfundar að öll rök sýni fram á 

að náttúran eigi að njóta vafans.  
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 Þakkir 

Þakkir fá allir aðstandendur MPM náms. Kennarar,forstöðumenn og ekki síst nemendur 

útskriftarárgangs 2016. Páll Jensson fær þakkir fyrir ráðgjöf við útfærslu og efnisgjöf á 

viðfangsefninu. Móðir mín fær sérstakar þakkir fyrir að koma mér enn og aftur til bjargar.  

Fjölskylda höfundar fær einnig sérstakar þakkir og kossa fyrir stuðning og þolinmæði þessi tvö 

ár sem höfundur hefur stundað MPM námið. Að lokum fær náttúra Íslands baráttukveðjur og 

megi hún njóta vafans og dafna um ókomna tíð. 
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