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Abstract  

Salmon aquaculture has grown rapidly in the last years and has become one of the 

biggest export industries in Norway. Marketing efforts have made the product valuable 

and desirable. With this rapid increase there have been some problems for the industry. 

The most serious one is increased mortality caused by salmon lice. One of the solutions 

the industry has come up with is closed aquaculture systems, that eliminate the access 

for sea lice to enter the sea cage. These closed systems allow more controle over 

enviromental factors by separating the outer environment from the inner environment 

in the sea cage. 

 

In this paper, open and closed aquacultre systems are compared. Mostly from the point 

of difference in operating cost. There are now plans to set up these closed aquaculture 

systems in Eyjafjörður,  Iceland. In this paper an operating plan is made to estimate the 

operating cost for that aquaculture system. 

 

What this research revealed is that closed aquaculture systems are more expensive to 

set up and operate, but the business is still profiable and has the potential to become a 

powerful industry in Eyjafjörður based on the premises today. 

 

Keywords:  Aquaculture, Atlantic salmon, Salmon farming, Closed aquaculture 

systems, Operating cost
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Ágrip 

Laxeldi er iðnaður sem hefur vaxið mjög hratt og er orðin ein stærsta útflutningsgrein 

Norðmanna. Gífurlegt markaðsstarf hefur orðið til þess að varan er verðmæt og 

eftirsóknarverð. Með þessari aukningu síðustu ár eru ýmis vandamál sem steðja að 

greininni. Ber þar helst að nefna aukningu í afföllum vegna laxalúsar og aukins 

kostnaðar við lúsavarnir. Iðnaðurinn hefur því leitað ýmissa leiða til að finna lausnir á 

þeim vandamálum. Ein þeirra lausna eru lokaðar eða hálflokaðar sjókvíar sem eru 

hannaðar til að vera lausar við laxalús, auk þess sem úrgangi er dælt upp á land og líkur 

á slysasleppingum eru litlar. Þær aðskilja ytra umhverfi frá innra umhverfi sjókvíarinnar 

og því er hægt að hafa meiri stjórn á aðstæðum en áður hefur verið hægt í sjókvíaeldi. 

 

Í þessari ritgerð eru opnar sjókvíar bornar saman við lokaðar sjókvíar. Þá aðallega út 

frá sjónarhorni fjárfestingar- og framleiðslukostnaðar. Nú eru áform um að setja upp 

laxeldi í lokuðum sjókvíum í Eyjafirði og í þessari ritgerð var gerð áætlun um 

fjárfestingar- og framleiðslukostnað miðað við þau áform. 

 

Það sem ritgerðin leiddi í ljós var að það kostar meira að framleiða lax í lokuðum 

sjókvíum heldur en opnum sjókvíum. Reksturinn stendur þó undir sér og getur skilað 

hagnaði. Laxeldi í Eyjafirði getur því orðið öflug atvinnugrein miðað við hvernig 

forsendur eru í dag.  

 

Lykilorð: Fiskeldi, Laxeldi, Lokaðar sjókvíar, Atlantshafslax, Rekstrarkostnaður 
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1 Inngangur 

 

Þessi ritgerð er B.S lokaverkefni í sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri. Þetta 

viðfangsefni er valið vegna þessa að undirbúningur á laxeldi í lokuðum sjókvíum í 

Eyjafirði er hafinn. Hér á landi er lítil þekking og engin reynsla á laxeldi í lokuðum 

sjókvíum og því margir sem velta fyrir sér hvort þessi stórtæku áform séu raunhæf. 

 

Framleiðsla á Atlantshafslaxi hefur aukist gríðarlega mikið síðustu ár og verð einnig 

hækkað í kjölfar öflugs markaðsstarfs. Þar eru Norðmenn fremstir í flokki en þeir 

framleiða um 1,2 milljón tonn á ári sem er um helmingur heimsframleiðslunnar. Ýmis 

vandamál hafa skotið upp kollinum með framleiðsluaukningunni og ber þar helst að 

nefna laxalúsina sem kostar iðnaðinn gríðarlega fjármuni. Einnig hafa ýmsir 

sjúkdómar, slysasleppingar og umhverfisáhrif vegið þungt. Iðnaðurinn hefur því leitað 

nýrra leiða til að framleiða betri afurð og losna við vandamál sem fylgja opnum 

sjókvíaeldum. Ein þeirra leiða sem þykir líkleg til árangurs eru lokaðar sjókvíar. Það 

eru sjókvíar sem aðskilja innra og ytra umhverfi sjókvíanna og því hægt að haft betri 

stjórn á aðstæðum (Berle, H. og Rim, S.Y., 2018) . 

 

Mörg fyrirtæki í Noregi hófu að þróa laxeldi í lokuðum sjókvíum eftir að stjórnvöld þar 

í landi hættu hefðbundnum úthlutunum á leyfum til laxeldis árið 2009. Það fyrirtæki 

sem er komið lengst í þeirri þróun og áformar jafnframt að setja upp slíkt eldi hér á 

landi er Akvafuture AS. Það hóf tilraunir árið 2011 og framleiðslu á stærri skala árið 

2016 (Rosten o.fl., 2011) (Anon, 2018).  

 

Svo virðist sem lokuð sjókvíaeldi í Noregi hafi skilað góðum árangri og markmið 

þessarar ritgerðar er því að bera saman kostnað opinna og lokaðra sjókvía. Einnig er 

reiknaður kostnaður við framleiðslu með blandaðri aðferð. Þar sem laxarnir er aldir í 

lokuðum sjókvíum fyrsta árið og svo í opnum sjókvíum þangað til að þeir ná 

sláturstærð. Ritgerðin byggir að miklu leiti á úttekt frá Bjørndal, T. og Tusvik, A. 

(2018) og reynslutölum frá Akvafuture AS.  Svona kostnaðarmat hefur ekki áður verið 

reiknað hérlendis og áhugavert að skoða hvort þessi framleiðsluaðferð á löxum geti 

orðið arðsöm og öflug til uppbyggingar hér á landi.  
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2  Bakgrunnur  

Opnar og lokaðar sjókvíar eru mjög ólík fyrirbæri. Hönnun þeirra og virkni er mjög 

ólík og kostir þeirra og gallar einnig. Fram hafa komið ýmsar hannanir lokaðra sjókvía 

sem hafa mismunandi virkni, styrkleika og veikleika.  

2.1 Opnar sjókvíar 

Opnar sjókvíar eru fremur einfaldar í byggingu. Það eru einfaldlega flothringir með nót 

til að halda löxunum inni. Utan um nótina er svo stundum öryggisnet til að minnka líkur 

á slysasleppingum. Opnar sjókvíar komu fyrst fram í Noregi í kring um 1970 og 

iðnaðurinn hefur vaxið gríðarlega mikið og er einn stærsti útflutningsiðnaður Noregs í 

dag. Árið 2012 voru um 1000 laxeldisstöðvar með leyfi til framleiðslu í Noregi 

(Taranger, G.L., o.fl., 2015).  

 

Ýmis vandamál fylgja opnum sjókvíum. Laxalúsin er þar stærsta vandamálið og kostar 

iðnaðinn gríðarlega mikið vegna affalla og lyfjameðferða. Kostnaðurinn var að 

meðaltali um 4 NOK/kg árið 2016 eða um 12 % af framleiðslukostnaði. Norðmenn 

framleiða nú um 1,2 milljón tonn og kostnaðurinn fyrir iðnaðinn er því  um 4,8 

milljarðar NOK. Árið 2011 var kostnaðurinn vegna laxalúsar ekki nema 1,5 NOK/kg 

og því hefur kostnaðurinn aukist gríðarlega síðustu ár. Nú er staðan orðin þannig að 

fimmti hver lax drepst á eldistímanum, mest vegna skaða af laxalús eða vegna 

meðhöndlunar gegn laxalús. Einnig eru vandamál með slysasleppingar en árlega sleppa 

nokkur hundruð þúsund laxar úr opnum sjókvíum í Noregi. Það hefur þó dregið úr 

slysasleppingum með strangari löggjöf og auknu eftirliti. Þó er talið að það sleppi um 

200.000 laxar á ári en árið 2006 er talið að um milljón laxar hafi sloppið úr kvíum í 

Noregi.  Fóðurleifar og úrgangur fellur á botninn og hefur áhrif á lífríkið í kringum 

sjókvíarnar. Gríðarlega mikið magn næringarefna fellur til við laxeldi og það getur 

aukið þörungablóma og því þarf að færa sjókvíar til og hvíla svæði reglulega (Taranger, 

G.L. o.fl., 2015) (Berle, H. og Rim, S.Y., 2018) (Fiskeridirektoratet, 2018) (Trana, K. 

og Nilsen, P.N., 2018). 

 

Laxeldi í opnum sjókvíum var fyrst prófað á Íslandi árið 1972. Það gekk erfiðlega og 

landeldi var ríkjandi en framleiðslan var mjög lítil og náði aldrei yfir 2 þúsund tonn. 

Það var ekki fyrr en eftir árið 2000 sem áhugi á sjókvíaeldi jókst. Árin 2004-2006 náði 
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framleiðslan um 6 þúsund tonnum. Reksturinn gekk ekki vel og framleiðslan hrundi 

árið 2007. Eldi í sjókvíum jókst svo aftur árið 2012 og hefur vaxið síðan en árið 2017 

voru framleidd um 10 þúsund tonn, þar af 9 þúsund í opnum sjókvíum. Framleiðsluleyfi 

fyrir um 60 þúsund tonnum hafa verið gefin út og því má reikna með áframhaldandi 

aukningu meðan verð á laxi helst hátt og rekstur gengur vel (Ragnar Jóhanssson, o.fl., 

2017) (Jón Örn Pálsson, munnleg heimild, 28. mars 2019). 

 

2.2 Lokaðar sjókvíar 

Með auknum áhuga á umhverfisvænu og sjálfbæru laxeldi hefur verið leitað nýrra leiða 

sem uppfylla þær kröfur betur en hefðbundnar opnar sjókvíar. Lokaðar sjókvíar hafa 

verið í þróun og tilraunir hafa verið gerðar með þær í Noregi og víðar. Lokuð sjókví er 

skilgreind þannig að vatnsgæðum er stjórnað fullkomlega. Þétt hindrun sé milli vatnsins 

í sjókvínni og sjónum í kring, þ.e.a.s að yfirborðssjórinn blandist ekki sjónum í 

sjókvínni (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 

 

Lokaðar sjókvíar geta því aðskilið ytra umhverfi frá innra umhverfi sjókvíarinnar. Hægt 

er að stjórna vatnsinntakinu og útskiptihraða vatnsins. Vatninu er dælt af 25-40 metra 

dýpi til að losna við laxalús og vandamálum sem henni fylgja. Laxalúsin lifir einungis 

í efstu metrum við yfirborð sjávar. Það er því lykilatriði í hönnun hverskyns lokaðrar 

sjókvíar að laxalúsin geti ekki komist í sjókvína. Tilraunir með lokaðar sjókvíar gefa til 

kynna að mjög litlar líkur séu á því að laxalús komist í sjókvína. Einungis eitt tilfelli 

hefur verið skráð snemma í þróunarferli Akvafuture og það var vegna þessa að laxar 

syntu út gegnum vatnsinntakspípu, sem ekki hafði verið gert ráð fyrir vegna 

straumþunga. Með einföldum lokubúnaði hefur slíkt verið fyrirbyggt. (Bjørndal, T. og 

Tusvik, A., 2018) (Jón Örn Pálsson, munnleg heimild, 28. mars 2019) . 

 

Sumar gerðir lokaðra sjókvía súrefnisbæta vatnið og þurfa því ekki að skipta jafn ört 

um vatn. Það er því hægt að hafa laxana við meiri þéttleika í lokuðum sjókvíum heldur 

en opnum sjókvíum. Þéttleiki laxanna í opnum sjókvíum er að meðaltali um 12 kg/m3 

og í mesta lagi um 25 m3. Menn vonast eftir að geta haft hann allt að 80 kg/m3 í lokuðum 

sjókvíum. Það þarf þó að gera meiri rannsóknir og tilraunir til að finna raunhæfan 

þéttleika til að áhættan sé æskileg og velferð laxanna sé ekki stefnt í voða (Bjørndal, T. 

og Tusvik, A., 2018). 
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Hitastig vatnsins er jafnara yfir árið en í opnum sjókvíum vegna þess að vatninu er dælt 

af dýpi þar sem hitastig er stöðugra en í yfirborðssjónum. Hitastigshækkun yfir sumarið 

er minni í dýpri sjávarlögum en í yfirborðssjónum. Yfir veturinn getur hinsvegar verið 

hlýrra í dýpri sjávarlögum. (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 

 

Lokaðar sjókvíar hafa margt annað fram yfir opnar sjókvíar vegna þess að það er hægt 

að stjórna aðstæðum betur. Lífslíkur laxins eru 97-99 % á meðan það er ekki nema 80-

85 % í opnum sjókvíum. Fóðurstuðullinn er lægri eða um 1,0-1,1 á meðan hann er um 

1,1-1,2 í opnum sjókvíum. Hætta á slysasleppingum minnkar verulega. Mengun vegna 

úrgangs og fóðurleifa í sjónum minnkar mikið þar sem 70 % af honum er dælt upp á 

land (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018) (Anon, 2018). 

 

Þar sem hægt er að stjórna straumnum í sjókvínni þá fær laxinn alltaf næga hreyfingu. 

Rannsókn var gerð þar sem borin voru saman 2 straumhraðar, annarsvegar 6-8 cm/s og 

hinsvegar 19-21 m/s. Rannsóknin sýndi að laxarnir sem voru í meiri straumhraða voru 

7,9-12,1 % þyngri en laxarnir sem var í minni straumhraða og holdmeiri og holdfastari, 

sem skilar betri flakanýtingu. Þyngdarmismunurinn var aðallega tilkominn vegna meiri 

vöðvamassa en ekki var neinn marktækur munur á lengd laxanna. Einnig var hjarta og 

lifur laxanna stærri og fóðurinntaka og holdgæði betri. 

Straumhraði í lokuðum sjókvíum er á bilinu 20-25 cm/s en í opnum sjókvíum á Íslandi 

er meðalstraumhraðinn ekki nema 3-5 cm/s. Það fæst því betri afurð úr lokuðum 

sjókvíum og eldistími er styttri (Nilsen, A., 2018) (Hugrún Gunnarsdóttir og Áki 

Thoroddsen, 2017). 

 

Norðmenn gefa út sérstök rannsóknar- og þróunarleyfi til að hvetja fyrirtæki til að þróa 

og prófa nýjungar sem gagnast iðnaðinum. Ýmsar gerðir lokaðra sjókvía hafa fengið 

þessi leyfi og þau eru veitt endurgjaldslaust ef hugmyndin uppfyllir kröfur Norsku 

hafrannsóknarstofnunarinnar. Eftir að leyfistímanum líkur geta þau breyst í venjuleg 

framleiðsluleyfi og þá þarf að borga um 10 milljónir NOK fyrir hvert framleiðsluleyfi.  

Hvert framleiðsluleyfi er takmarkað við 780 tonn MTB (Maximum total biomass) og 

hver hugmynd getur fengið 1-10 þróunarleyfi. Þróunarleyfi hafa verið veitt 8 

mismunandi gerðum af sjókvíum og þar af eru 4 lokaðar sjókvíar og fleiri hugmyndir 

bíða eftir samþykki (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 



 5 

2.3 Akvadesign 

 

Mynd 1 Helstu hlutir sjókvíarinnar frá Akvafuture (Anon, 2018) 

Akvadesign kerfið er eitt af þeim kerfum sem fékk rannsóknarleyfi í Noregi. Sjókvíin 

er lokuð og hefur verið prófuð í Noregi frá árinu 2011 með góðum árangri. Hönnun var 

breytt árið 2015 til að auka stöðugleika og öryggi í meiri ölduhæð. Sjókvíin er opinn  

hefðbundinn flothringur í yfirborðinu. Trefjapokinn er festur í flothringinn sem er svo 

umlukinn öryggisneti ef ske kynni að gat kæmi á trefjapokann. Umhverfis sjókvínna er 

flotkragi sem er samsettur úr 8 steypueiningum sem er haldið saman með stálvírum og 

þolir allt að 2 metra ölduhæð. Sjókvíin dælir sjó af 25 metra dýpi í lokaðan trefjapoka. 

Vatninu og fóðrinu er síðan sprautað inn í sjókvína með fjórum stútum sem staðsettir 

eru með jöfnu millibili í sjókvínni. Dælurnar afkasta allt að 1000l/s samtals. Það býr 

jafnframt til straum fyrir laxana svo þeir hreyfi sig nægilega og að holdgæði þeirra séu 

góð. Vatnið endurnýjar sig því algjörlega á um 100 mínútna fresti. Fóðurstuðullinn er 

töluvert betri en í opnum sjókvíum en reynslan hefur sýnt að hann er um 1,05 á meðan 

hann er 1,1-1,2 í opnum sjókvíum. Úrgangi og fóðurleifum er síðan dælt upp á land í 

gegnum botnventil neðst á pokanum. Fljótandi súrefni er bætt í vatnið til að tryggja það 

að súrefnismettun sé aldrei minni en 80 %. Hver eldiskví er 6.000m3 og skilar um 250 

tonnum af laxi á 2 árum. Þéttleikinn í sjókvínni er því um 40 kg/m3, sem er um helmingi 

meiri þéttleiki en er mögulegur í opnum sjókvíum. Áform eru um að setja þessar 

sjókvíar upp á Íslandi í Eyjafirði og Ísafjarðardjúpi (Anon, 2018). ( Jón Örn Pálsson, 

munnleg heimild, 20. febrúar, 2019).  
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3. Kostnaður 

Kostnaður við fjárfestingu og framleiðslu er sá þáttur sem mun skera úr um það hvort 

laxeldi með lokuðum sjókvíum geti verið samkeppnishæft við laxeldi með opnum 

sjókvíum. Við samanburð á fjárfestingarkostnaði mismunandi framleiðsluaðferða er 

stuðst við fjölda framleiðsluleyfa eins og það er skilgreint í Noregi. Hvert leyfi hefur 

780 tonna MTB (Maximum total biomass) sem er hámarks lífmassi í sjókvíunum á 

hverjum tímapunkti. Framleiðsluleyfin eru varanleg og kosta því mjög mikið. Í úttekt 

Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018 er áætlað að framleiðsluleyfið kosti um 120.000 

NOK/tonnið en það getur þó kostað mun meira. Gert er ráð fyrir því að 780 tonna 

framleiðsluleyfi kosti 93,6 milljónir NOK. Uppboð var á nýjum framleiðsluleyfum árið 

2018 í Noregi og seldust leyfin á allt að 257.000 NOK/tonnið. Þess utan er reiknað með 

að laxaseiðin (smolt) séu 100 grömm við útsetningu í þessari áætlun og 9 

framleiðsluleyfi séu til staðar. Þar sem framleiðsluleyfin eru tengd hámarks lífmassa 

takmarka þau framleiðslugetuna og hvetja til þess að afföll séu sem minnst (Bjørndal, 

T. og Tusvik, A., 2018) (Fiskeridirektoratet, 2016) (Olsen, S., 2018). 

 

Opnar sjókvíar eru stærri heldur en lokaðar. En á móti kemur að hægt er að hafa laxana 

við meiri þéttleika í lokuðu sjókvíunum og því er betri nýting á hvern rúmmeter. Opin 

sjókví í þessari kostnaðaráætlun er 25.000 m3 á meðan lokuð sjókví er 6.000 m3 

(Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 
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3.1 Fjárfestingarkostnaður opinna sjókvía 

Hér má sjá áætlaðan fjárfestingarkostnað 6 eldissvæða þar sem hvert svæði hefur 6 

opnar sjókvíar eða um 150.000 m3 eldisrými, þar að segja 36 opnar sjókvíar í heildina 

með 9 framleiðsluleyfi sem heimilar að hámarkslífmassinn í sjókvíunum geti orðið allt 

að 7.020 tonn á hverjum tímapunkti. Fjárfesting í búnaði sem þarf til að fullnýta 

framleiðsluleyfin eru því í töflu 1 (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018).  

 

Tafla 1 Áætlaður fjárfestingarkostnaður í opnum sjókvíum í Noregi (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 

2018). 

Kostnaðarliður STK Verð NOK Samtals Líftími 

Árlegar 

afskriftir  

og vextir 

Opin sjókví(1 stk, 25.000m3) 6 1.375.000 8.250.000 8 1.225.355 

Nótapoki 6 300.000 1.800.000 3 648.627 

Lýsing, skynjarar og fóðurslanga 6 157.500 945.000 3 340.529 

Fóðurstöð 1 20.000.000 20.000.000 10 2.465.819 

Lítill vinnubátur 1 450.000 450.000 10 55.481 

Samtals fyrir hvern stað   31.445.000  4.735.811 

Samtals öll 6 svæðin 6  188.670.000  28.414.866 

Skrifstofuhúsnæði 1 15.000.000 15.000.000 20 1.103.726 

Stór vinnubátur 1 3.000.000 3.000.000 10 369.873 

Heildarfjárfesting búnaðar    206.670.000  29.888.465 

Lóð og bryggjusvæði 1 20.000.000 20.000.000  800.000 

Rafmagn/orka 1 20.000.000 20.000.000  800.000 

Framleiðsluleyfi 9 93.600.000 842.400.000  33.696.000 

Samtals allt   1.089.070.000  65.184.465 

Fjárfesting per m3   1.210  72 

 

Eins og sést í töflu 1 er kostnaðurinn við sjókvíarnar og búnað ekki mikill í hlutfalli við 

framleiðsluleyfin sem eru 77 % kostnaðarins. Heildarfjárfesting er rúmlega milljarður 

NOK og fjárfesting á hvern rúmmeter er 1.210 NOK 

3.2 Framleiðslukostnaður opinna sjókvía 

Framleiðslumagnið og framleiðslukostnaður við eldi eins og í töflu 1 veltur meðal 

annars á hversu mikil afföllin eru. Við bestu aðstæður þar sem ekki þarf að meðhöndla 

við laxalús gæti framleiðslan orðið um 14.270 tonn á ári og þá er 

framleiðslukostnaðurinn um 28 NOK/kg. Ef meðhöndla þarf oft við laxalús og afföll 

eru mikil má reikna með að framleiðslan sé um 12.146 tonn á ári og 

framleiðslukostnaðurinn um 33,8 NOK/kg (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 
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Til fróðleiks er áhugavert að skoða rauntölur um framleiðslukostnað í norsku laxeldi 

 

Tafla 2 Heildarkostnaður og hagnaður í opnum sjókvíum í Troms og Finnmörk 

(Fiskeridirektoratet, 2018) 

 

Taflan hér að ofan sýnir rauntölur fyrir heildarkostnað og hagnað við framleiðslu á 

eldislax í opnum sjókvíum í Troms og Finnmörk. Troms og Finnmörk eru nyrst í Noregi 

og þykja aðstæður þar líkastar Íslandi af þeim stöðum í Noregi þar sem lax er alinn. 

Eins og sjá má í töflunni var framleiðslukostnaðurinn árið 2017 30,61 NOK/kg 

(Fiskeridirektoratet, 2018). Sem sýnir að útreikningar Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018 

eru ekki langt frá lagi.  

 

Mynd 2 Verðþróun á laxi frá 2008-2017 í Troms og Finnmörk (Fiskeridirektoratet, 2018) 

Eins og sést á myndinni hér að ofan, sem unnin er úr töflu 2, sést hvernig bæði 

söluverðið og framleiðslukostnaðurinn hefur hækkað síðustu ár. Söluverðið hefur þó 

hækkað hraðar og hagnaður aukist. Bilið milli línanna sýnir hagnaðinn sem var um 

15,40 NOK/kg árið 2017. 

 20081) 20091) 20101) 20111) 20121) 20131) 20141) 20151) 20161) 20171)

Söluverð pr. kg seldur lax 21,31 24,84 31,02 25,47 22,18 32,42 32,57 35,07 51,81 49,10

Smolt pr. Kg 2,53 2,30 2,43 2,82 2,33 2,60 3,00 3,23 3,89 3,45

Fóðurkostnaður pr. kg 9,42 10,23 11,22 10,97 10,32 11,36 11,87 13,63 15,18 15,05

Tryggingarkostnaður pr. kg 0,15 0,16 0,17 0,14 0,14 0,12 0,14 0,26 0,15 0,14

Launakostnaður pr. kg 1,52 1,59 1,76 1,96 1,70 2,08 1,96 2,18 2,20 2,63

Afskriftarkostnaður pr. kg 1,20 1,02 1,33 1,39 1,21 1,23 1,22 1,45 1,64 1,98

Annar rekstrarkostnaður pr. kg 2,69 2,91 3,83 2,80 2,00 3,79 4,52 5,71 6,26 7,41

Netto fjármagnskostnaður pr. kg 1,18 0,59 0,52 0,29 0,57 0,26 0,23 0,23 -0,27 -0,05

Framleiðslukostnaður pr. kg 18,69 18,79 21,25 20,38 18,26 21,45 22,95 26,69 29,04 30,61

Slátrun með flutningi pr. kg 2,64 2,81 2,98 2,76 2,64 2,31 2,99 3,23 3,41 3,09

Heildarkostnaður pr. kg 21,33 21,60 24,23 23,14 20,91 23,76 25,94 29,92 32,45 33,70

Hagnaður pr. kg -0,01 3,24 6,79 2,33 1,27 8,66 6,63 5,15 19,36 15,40
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3.3 Fjárfestingarkostnaður lokaðra sjókvía 

Hér má sjá kostnaðarmat á lokuðum sjókvíum frá Akvafuture á 7 svæðum, þar sem 

hvert svæði hefur 12 lokaðar sjókvíar og 72.000 m3 eldisrými. Framleiðsluleyfin eru 9 

sem heimilar samanlagðan hámarkslífmassa allt að 7.020 tonn í sjókvíunum á hverjum 

tímapunkti. Búnaðurinn sem þarf til þess að geta fullnýtt framleiðsluleyfin er því í töflu 

3. 

Tafla 3 Fjárfestingarkostnaður á lokuðum sjókvíum í Noregi (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 

Kostnaðarliður STK Verð Samtals Líftími 

Árlegar 

afskriftir  

og vextir 

Lokuð sjókví (1 stk) 12 7.635.000 91.620.000 10 11.295.916 

Úrgangshreinistöð 1 30.000.000 30.000.000 15 2.698.233 

Fóðurstöð, bryggja/landfesta 1 25.820.000 25.820.000 10 3.183.372 

Lítill vinnubátur 1 450.000 450.000 10 55.481 

Samtals fyrir hvern stað 1  147.890.000  17.233.002 

Samtals öll 7 svæðin 7  1.035.230.000  120.631.014 

Skrifstofuhúsnæði 1 15.000.000 15.000.000 20 1.103.726 

Rafstöð/orka 7 20.000.000 140.000.000  5.600.000 

Framleiðsluleyfi 9 93.600.000 842.400.000  33.696.000 

Samtals leyfi og innviði   862.400.000  34.496.000 

Samtals allt   2.032.630.000  161.030.743 

Fjárfesting per m3   4.033  320 

 

Heildarfjárfesting eru rúmlega 2 milljarðar NOK. Þar af er framleiðslubúnaður um 55 

% af kostnaðinum og leyfisgjöldin eru um 44 % kostnaðarins. Eins og sést í töflu 1 og 

3 þá kosta lokuðu kvíarnar um sexfalt meira en hefðbundnar opnar sjókvíar. En ef litið 

er á heildarkostnaðinn þá kostar það um tvöfalt meira að fjárfesta og setja upp lokað 

sjókvíaeldi heldur en opið sjókvíaeldi í Noregi. 

3.4 Framleiðslukostnaður lokaðra sjókvía 

Áætlað er að framleitt magn úr laxeldi eins og í töflu 3 sé um 14.267 tonn. Þar sem 

lokaðar sjókvíar eru nýlegt fyrirbæri er ekki komin mikil reynsla á hver 

framleiðslukostnaðurinn er. Töluverð óvissa er um ýmsa kostnaðarliði eins og meðferð 

úrgangs og rafmagnsnotkun en áætlað er að framleiðslukostnaðurinn sé 37,9 NOK/kg 

með mögulega skekkju upp á 9,5 % og því gæti kostnaðurinn verið á bilinu 34,3 - 41,5 

NOK/kg (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 
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3.5 Fjárfestingarkostnaður í skiptieldi 

Hér er skoðaður kostnaður við það þegar laxarnir er látnir vaxa upp í um 1000g í 

lokuðum kvíum og eru svo færðir í hefðbundnar opnar sjókvíar til að vaxa upp í 

sláturstærð til að minnka kostnaðinn. Lokuðu sjókvíarnar verða því nokkurskonar 

millistöð fyrir laxana. Hér eru því 7 eldisstöðvar sem hafa samanlagt 9 framleiðsluleyfi, 

þar sem hver stöð hefur 4 lokaðar sjókvíar, 6 opnar sjókvíar og er það áætlað að sé 

búnaðurinn sem þarf til að fullnýta framleiðsluleyfin (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 

 

Tafla 4 Fjárfestingarkostnaður í skiptieldi í Noregi (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 

Kostnaðarliður STK Verð NOK Samtals Líftími 

Árlegar 

afskriftir  

og vextir 

Lokuð sjókví 4 7.635.000 30.540.000 10 3.765.305 

Úrgangshreinsistöð 1 30.000.000 30.000.000 15 2.698.233 

Opin sjókví 6 1.375.000 8.250.000 8 1.225.355 

Nótapoki 6 300.000 1.800.000 3 648.627 

Lýsing, skynjarar og fóðurslanga 6 157.500 945.000 3 340.529 

Fóðurstöð 1 25.820.000 25.820.000 10 3.183.372 

Lítill vinnubátur 1 450.000 450.000 10 55.481 

Samtals    0  11.916.903 

Samtals öll 7 svæðin 7 97.805.000 684.635.000  83.418.321 

Skrifstofuhúsnæði 1 15.000.000 15.000.000 20 1.103.726 

Rafstöð 7 20.000.000 140.000.000 - 5.600.000 

Framleiðsluleyfi 9 93.600.000 842.400.000 - 33.696.000 

Heildarkostnaður   1.682.035.000  123.818.047 

Fjárfesting per m3   1.381  102 

 

Eins og sjá má á töflu 4 er töluvert ódýrara að blanda þessum tveimur aðferðum saman. 

Það sparast um 350 milljónir NOK í fjárfestingarkostnað við það að nota báðar 

eldisaðferðirnar. Miðað við það að láta laxana vaxa allan eldistímann eingöngu í 

lokuðum sjókvíum. 

3.6 Framleiðslukostnaður í skiptieldi 

Áætlað er að framleiðslumagnið úr skiptieldi sé það sama og ef laxarnir væri allan 

eldistímann í lokuðum sjókvíum, eða um 14.267 tonn fyrir eldi eins og í töflu 4. Það 

getur þó bara gengið eftir sé engin laxalús í seinni fasa eldisins sem færi fram í opnum 

sjókvíum. Kostnaður og afföll geta verið fljót að aukast ef það þarf að meðhöndla við 

laxalús. Framleiðslukostnaðurinn fyrir skiptieldi með opnum og lokuðum sjókvíum er 
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áætlað að sé um 32,6 NOK/kg. Það er því um 5,3 NOK/kg ódýrari framleiðsla en ef 

laxinn væri allan eldistímann í lokuðum sjókvíum. Það útskýrist af því að það þarf ekki 

að borga fyrir súrefni, rafmagn og meðferð úrgangs í seinni fasa eldisins sem fer fram 

í opnum sjókvíum og því er þessi framleiðsluaðferð ódýrari. (Bjørndal, T. og Tusvik, 

A., 2018). 

3.7 Samanburður á afköstum ólíkra eldisaðferða 

Hér er tekinn saman niðurstaða um framleiðslukostnað og slátrað magn á ári með 

ólíkum framleiðsluaðferðum og forsendum úr köflum 3.1-3.6 hér að framan. Til 

viðbótar er sýndur kostnaður vegna aflúsunar í opnum sjókvíum. 

 

Tafla 5 Afköst og framleiðslukostnaður mismunandi framleiðsluaðferða (Bjørndal, T. og Tusvik, 

A., 2018). 

 

Opin kví 

0 aflúsingar 

Opin kví 

5 aflúsingar 

Opin kví 

10 aflúsingar Lokuð Sjókví 

Blanda 

opin/lokuð 

Framleiðslukostnaður  

(NOK/kg) 28,0 31,3 33,8 37,9 32,6 

Slátrað á ári (tonn) 14.271 12.761 12.146 14.267 14.267 

 

Í töflu 5 sést hvernig afföll aukast og framleiðslukostnaður hækkar með fjölda meðferða 

við laxalús í opnum sjókvíum. Í Noregi er hámarks leyfilegur lífmassi sem setur 

takmörk fyrir framleiðslugetunni. En hægt væri að framleiða meira úr þessum sjókvíum 

ef ekki væru lífsmassa takmörk. Einnig virðist ekki vera tekið mið af nýjustu 

rannsóknum  sem sýna að laxinn vex betur í lokuðum eldiskvíum  (Bjørndal, T. og 

Tusvik, A., 2018) (Nilsen, A., 2018). 
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4. Framleiðsla í Eyjafirði 

Fyrirhuguð er framkvæmd á allt að 20.000 tonna laxeldi í Eyjafirði í lokuðum sjókvíum 

frá Akvafuture á sex aðskildum stöðvum í Eyjafirði. Eldissvæðin eru samtals 430 

hektarar og utan siglingaleiða og öll meira en 115m frá landi (Anon, 2018). 

 

Mynd 3 Fyrirhugið eldissvæði í Eyjafirði (Anon, 2018). 

Laxeldið yrði sett upp í áföngum og í 1. áfanga væri 6.000 tonna framleiðsla, í 2. áfanga 

12.000 tonna framleiðsla og í 3. áfanga 20.000 tonna framleiðsla. Áætlun gerir ráð fyrir 

að ná 20.000 tonna framleiðslunni árið 2027. Til að ná sem bestri nýtingu á kvíunum 

er eldisfasanum skipt í tvo eldisfasa. Í eldisfasa 1 eru laxaseiðin alin í 9-11 mánuði frá 

um 150g upp í 1500g. Þau eru síðan flutt á tvö önnur eldissvæði þar sem þau vaxa upp 

í sláturstærð 4-7 kg á 20-22 mánuðum. Það væru því 5 eldissvæði í notkun á hverjum 

tímapunkti (Anon, 2018). 
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4.1 Fjárfestingarkostnaður 

Hér er notast við að búnaður og byggingar kosti það sama og í Noregi og að fjöldi 

eldissvæða sé eftir matsskýrslu fyrir laxeldi í Eyjafirði til að áætla kostnað við 

fjárfestingu. Áætlunin gerir ráð fyrir 6 stöðvum og að á hverri stöð séu 12 sjókvíar til 

að ná 20.000 tonna framleiðslu. 

 

Tafla 6 Fjárfestingarkostnaður lokaðara sjókvía í Eyjafirði (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 

Kostnaðarliður STK Verð NOK Samtals Líftími 

Árlegar 

afskriftir  

og vextir 

Hálflokuð sjókví(1 stk) 12 7.635.000 91.620.000 10 11.295.916 

Úrgangshreinsistöð 1 30.000.000 30.000.000 15 2.698.233 

Fóðurstöð, bryggja/landfesta 1 25.820.000 25.820.000 10 3.183.372 

Lítill vinnubátur 1 450.000 450.000 10 55.481 

Samtals fyrir hvern stað 1  147.890.000  17.233.002 

Samtals fyrir alla 6 staðina 6  887.340.000  103.398.012 

Skrifstofuhúsnæði 1 15.000.000 15.000.000 20 1.103.726 

Rafstöð/orka 6 20.000.000 120.000.000  5.600.000 

Framleiðsluleyfi 0 0 0  0 

Samtals allt   1.022.340.000  110.101.738 

Fjárfesting per m3   2.028  218 

 

Í töflu 6 hér að ofan má sjá áætlaðan uppsetningarkostnað við fiskeldið í Eyjafirði. Ólíkt 

því sem er í Noregi þarf ekki að borga háar upphæðir fyrir framleiðsluleyfi og því er 

fjárfestingarþörfin minni. Búið er að setja fram frumvarp þar sem auðlindagjald er sett 

á hvert kíló af slátruðum laxi svo það kemur inn í rekstrarkostnaðinn. 

Uppsetningarkostnaður fyrir 20.000 tonna fiskeldi er því um rúmlega milljarður NOK. 

 

 

 

 

 

 



 14 

4.2 Framleiðslukostnaður 

Töluverð óvissa er um ýmsa kostnaðarliði í lokuðum sjókvíum á Íslandi þar sem það er 

nýtt fyrirbæri sem hefur aldrei verið prófað á Íslandi. Hér er því áætlun um helstu 

kostnaðarliði fyrir fiskeldið í Eyjafirði miðað við að framleiðslan sé 20.000 tonn á ári. 

 

Fóður  

Varfærin áætlun gerir ráð fyrir að fiskeldið í Eyjafirði þurfi 22.200 tonn af fóðri fyrir 

hverja kynslóð og að afföll af fiski séu um 10 %. Fóðurstuðullinn er þá um 1,1 en 

reynslan frá lokuðum sjókvíum hefur sýnt að hægt er að ná honum niður í 1,05 og afföll 

um 5% 

Miðað er við að verð á fóðri sé 12,5 NOK/kg sem er verðið sem notað er til viðmiðunar 

í Noregi árið 2018. Fóðurkostnaðurinn er þá 15,26 NOK/kg af slátruðum laxi (Anon, 

2018) (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018).  

 

Súrefni 

Súrefnisnotkun er um 0,5 kg fyrir hvert kíló af fóðri. Það þarf því um 11.100 tonn af 

súrefni fyrir 20.000 tonna laxeldi. Hægt er að framleiða súrefni með eigin tækjum eða 

kaupa það í fljótandi formi frá öðrum framleiðenda. Reiknað er með að súrefnið fyrir 

fiskeldið í Eyjafirði verði keypt af framleiðenda. Súrefniskostnaður í Noregi er um 2,6 

NOK/kg. Súrefniskostnaðurinn er því 1,43 NOK/kg af slátruðum laxi (Bjørndal, T. og 

Tusvik, A., 2018) (Jón Örn Pálsson, munnleg heimild, 12. febrúar 2019). 

 

Rafmagn 

Aflþörf fyrir eina sjókví er 40 kW fyrir dælingu á sjó. Aflþörf á ári er því 350.400 kWh. 

Fyrir 12 sjókvíar þá þarf 4.204.800 kwh. Líklegt er að það sé ekki 100% orkunotkun 

alltaf og því er reiknað með um 80% nýtni af afltoppnum. Þá væri orkunotkunin 

3.363.840 kwh á ári. 
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Tafla 7 Verðskrá fyrir flutning og dreifingu á rafmagni (Rarik, 2019) 

 

Samkvæmt verðskrá Rarik mundi það kosta 15.743.919 kr. eða 4,7 kr/kWh 

Dreifbýlistaxti fyrir flutning og dreifingu er því 4,7 kr/kWh. Þá er eftir aflgjald fyrir 

háspennu en það er 5kr/kwh. 

 

Kostnaður fyrir flutning, dreifingu og orkukaup verður því  9,7 kr/kwh   eða 0,7 

NOK/kwh. Orkukostnaður í Noregi er 0,8 NOK/kwh. Raforkukostnaðurinn er því 

14,3 % lægri á Íslandi. 

 

Að auki þarf um 10% aukalega af rafmagni í lýsingu, dælingu á úrgangi og fleira. Það 

þarf því 3.700.224 kwh. Rafmagnið kostar þá 35.892.173 kr fyrir eina stöð með 12 

sjókvíum. Hver sjókví getur alið um 250 tonn á 2 árum. Því er stöð með 12 kvíum 

með um 3.000 tonn á 2 árum. Rafmagnskostnaðurinn á hvert kíló er því 23,85 kr/kg 

eða 1,7 NOK/kg slátruðum laxi. (Jón Örn Pálsson, munnleg heimild, 18. Febrúar 

2019) (Jón Skúli Skúlason, munnleg heimild, 13. Febrúar 2019) (Rarik, 2019)  

Úrgangur 

Áætlað er að úrgangur sé 26.000 tonn fyrir fiskeldi með um 15% þurrefni. Um 70 % 

af þessum úrgangi er dælt upp á land eða um 18.000 tonnum. Til að minnka 

flutningskostnað eru áform um að þurrka úrganginn til að minnka flutningskostnað á 

honum, þá væri hann fluttur í Moltu. Það má því reikna með að úrgangurinn sé um 

6000 tonn eftir þurrkun með 30% þurrefni. Borga þarf Moltu 26kr/kg fyrir að taka við 

úrganginum og kostnaðurinn er því 156 milljónir ISK eða 0,56 NOK/kg af slátruðum 

laxi.  Þar er ekki tekinn með flutningur (Anon, 2018) (Jón Örn Pálsson, munnleg 

heimild, 18. Febrúar 2019) 
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Launakostnaður 

Miðað við að í Noregi vinni 40 manns við 6000 tonna laxeldi Akvafuture má gera ráð 

fyrir að það þurfi 130 starfsmenn í fullu starfi í Eyjafirði og að þeim séu borguð 

meðallaun sem árið 2017 voru 706.000 kr á mánuði á Íslandi. Þá er heildarkostnaður 

launagreiðenda á mánuði 841.819 kr á hvern starfsmann. Þá er kostnaðurinn 1,3 

milljarðar ISK á ári. Sem væri þá 4,7 NOK/kg af slátruðum laxi (Virtus, E.d) (Anon, 

2018) (Hagstofa Íslands, 2018) (Jón Örn Pálsson, munnleg heimild, 12. Febrúar 2019) 

 

Viðhald 

Áætlað er að viðhald á búnaði sé um 5% af kostnaðarverði hans á ári. Ef við áætlum 

að búnaðurinn sé allt sem er í töflu 6, þá er er kostnaðurinn 51 milljón NOK á ári eða 

2,56 NOK/kg af slátruðum laxi (Bjørndal, T. og Tusvik, A., 2018). 

 

Auðlindagjald 

 Í dag eru engin auðlindagjöld á fiskeldi á Íslandi, einungis er borgað fast árgjald í 

umhverfissjóð. Frumvarp um endurskoðun laga um fiskeldi hefur verið birt og þar 

kemur fram að auðlindagjald verði sett á rekstrarleyfishafa fiskeldis í sjókvíaeldi. 

Verði frumvarpið samþykkt verður gjald lagt á hvert kíló af slátruðum laxi miðað við 

nýjasta 12 mánaða meðaltal alþjóðlegs markaðasverðs. Álagningarprósentan er 

þrískipt og fer eftir markaðsverðinu. 

3,5 % þegar verð er 4,8 €/kg eða hærra. 

2 % þegar verð er 4,3 €/kg eða hærra en þó lægra en 4,8 €/kg. 

0,5 % þegar verð er 4,3 €/kg eða lægra (Þingskjal nr. 1134/2018-2019). 

 

Eins og sést á mynd 4 hefur meðaltal markaðsverðs síðustu ár verið í kring um 60 

NOK sem eru um 6,2 €. Miðað við markaðsverð í dag þá þyrfti að greiða 3,5 % af 

markaðsverðinu til ríkissjóðs. Fyrir laxeldið í Eyjafirði yrði það um 42 milljónir NOK 

eða 2,1 NOK/kg af slátruðum laxi. 

Afskriftir og vextir 

Eins og sést í töflu 6 eru afskriftir og vextir 110.101.738 NOK á ári eða 5,5 NOK/kg af 

slátruðum laxi. 
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Tryggingar 

Tryggingar í opnum sjókvíum í Troms og Finnmörku voru að meðaltali 0,14 NOK/kg 

árið 2017 eins og sjá má í töflu 2. Hér er þó um að ræða töluvert meira af búnaði. Reikna 

má með að meðalverðmæti lífmassans sé um 1,1 milljarður NOK og verðmæti búnaðar 

er um 1 milljarður NOK. Þá má gera ráð fyrir að árleg iðgjöld séu um 20-30 milljónir 

NOK á ári. Ef gert er ráð fyrir að iðgjöldin séu 25 milljónir NOK þá er kostnaðurinn 

1,25 NOK/Kg (Aðalsteinn Heimir Jóhannsson, munnleg heimild, 13.mars 2019). 

Laxaseiði (Smolt) 

Eins og sjá má í töflu 2 var meðalkostnaður laxaseiða (smolt) árið 2017, 3,45 NOK/kg 

af slátruðum laxi í Noregi. 

 

Áætlaður framleiðslukostnaður fyrir lokuðu sjókvíarnar frá Akvafuture í Eyjafirði er 

því 38,51 NOK/kg 

 

Tafla 8 Áætlaður framleiðslukostnaður í Eyjafirði 

Kostnaðarliður  
Kostnaður pr. Kg af afurð í 
NOK 

Fóður 15,26 

Súrefni 1,43 

Rafmagn 1,7 

Launakostnaður 4,7 

Úrgangur 0,56 

Viðhald 2,56 

Auðlindagjald 2,1 

Afskriftir og vextir 5,5 

Trygging 1,25 

Laxaseiði (Smolt) 3,45 

Samtals 38,51 
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5. Markaðsverð  

Mikil samþjöppun hefur verið í greininni í Noregi frá árinu 1980 sem hefur gert það að 

verkum að ákveðinni stærðarhagkvæmni hefur verið náð og raunframleiðslukostnaður 

er um 33 % lægri í dag en hann var í kringum 1980. Þá voru mörg lítil fyrirtæki í 

greininni en í dag er þetta stór iðnaður þar sem 4 stærstu aðilarnir framleiða um 50 % 

af laxinum. Það ásamt gífarlegu umfangsmiklu markaðsstarfi hefur valdið því að laxinn 

er dýr og eftirsóknarverð vara. Árið 2016 eyddu Norðmenn 219 milljónum NOK í 

markaðsstarf (Intrafish, 2017) (Larsen, T.A. og Asche, F., 2011). 

 

Mynd 4 Verðþróun á laxi frá 2008-2018 (Fishpool, e.d.) 

Eins og sést á myndinni hér að ofan hefur meðalverð á laxi frá Noregi hækkað mikið 

síðustu ár. Árið 2008 var kílóið að meðaltali á 26,35 NOK og náði toppnum árið 2016 

þegar það kostaði að meðaltali 63,13 NOK/kg (Fishpool, e.d.). 

Frá 2015-2016 hækkaði verð á laxi um 40 %. Þá var mikil eftirspurn og minna framboð 

af laxi vegna affalla sökum laxalúsar. En framleiðslan minnkaði um 6% frá 2015-2016. 

Síðan þá hefur eftirspurnin verið mikil og verðið því haldist hátt (FAO, 2017). 

 

Þar sem laxinn úr lokuðu sjókvíunum þykir betri vara og umhverfisvænni þá eru vonir 

bundnar við að kaupandinn sé tilbúinn að borga um 15 % hærra verð fyrir lax úr 

lokuðum kvíum miðað við verðið á laxi í opnum sjókvíum (Jón Örn Pálsson, munnleg 

heimild, 20.mars 2019). 
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6. Niðurstaða 

Þegar uppsetningarkostnaðurinn í Noregi og Íslandi er borinn saman er reiknað með að 

kostnaður við búnað og byggingar sé sá sami en aðlagaður að stærð laxeldissins sem á 

að setja upp í Eyjafirði. Hér má sjá samanburð á fjárfestingarkostnaði fyrir hvern 

rúmmeter  

 

Mynd 5 Framkvæmdakostnaður mismunandi fiskeldisstöðva 

Eins og sjá má á mynd 5 er uppsetningarkostnaður lokaðra sjókvía í Eyjafirði ódýrari 

en í Noregi og kemur til af því að á Íslandi þarf ekki rándýr framleiðsluleyfi sem í 

Noregi eru 44% af uppsetningarkostnaði lokuðu sjókvíanna. Bláu línurnar eru áætlaður 

kostnaður í Noregi. 
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Mynd 6 Framleiðslukostnaður mismunandi fiskeldisstöðva 

Eins og sjá má á mynd 6 er áætlaður framleiðslukostnaður í Eyjafirði nánast sá sami og  

áætlaður kostnaður lokaðra sjókvía í Noregi, einungis munar 0,61 NOK/kg. Bláu 

línurnar eru reiknuð meðtaltöl frá Noregi eftir því hvað aflúsingar eru margar. Meðal 

framleiðslukostnaður árið 2017 í Noregi var 30,74 NOK/kg. Framleiðslukostnaður er 

breytilegur eftir fylkjum í Noregi. Í Norður-Noregi er lægsti framleiðslukostnaðinn og 

þar er  kostnaður vegna laxalúsar  minnstur. Þar eru aðstæður líkastar því sem finna 

mætti í Eyjafirði (Fiskeridirektoratet, 2018). 

Söluverð laxins úr opnum kvíum í Noregi hefur verið um og yfir 60 NOK/kg síðustu 3 

ár og því getur þetta laxeldi staðið undir sér og skilað hagnaði svo lengi sem verðið 

fellur ekki undir 38,51 NOK/kg. Það þarf þó ekki að líta langt aftur í tímann til að finna 

slíkt verð en árið 2014 var söluverðið 40 NOK/kg og árin á undan því var verðið lægra 

en það (Fishpool, e.d.). 
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7. Umræður 

Helsti munurinn á kostnaði milli Noregs og Íslands eru framleiðsluleyfin. Þar sem ekki 

þarf að kaupa dýr leyfi á Íslandi þá er áætlaður uppsetningarkostnaður um helmingurinn 

af því sem hann er í Noregi. Samkvæmt þessari niðurstöðu er framleiðslukostnaðurinn 

nánast sá sami á Íslandi og í Noregi. Miðað við það þá getur laxeldið í Eyjafirði orðið 

öflug atvinnugrein í sátt við íbúa og umhverfi. Það ræðst af því að verð á laxi haldist 

yfir 38,51 NOK, íslenska krónan sé ekki of sterk og ef eldið gengur stórslysalaust fyrir 

sig. Miklar líkur eru á því að lax úr lokuðum eldiskvíum fái sterka umhverfisvottun og 

og afurðin verði því eftirsótt og verðmæt á mörkuðum. 

 

Ef horft er á söguna hefur laxeldi á Íslandi gengið erfiðlega en nú með nýrri og bættri 

tækni lítur út fyrir að betri tímar séu framundan. Þar sem verið er að prófa nýja tækni í 

laxeldi á Íslandi þá er ennþá ýmislegt sem er óljóst.  

 

Miklar rannsóknir eru í gangi um meðferð úrgangsins svo kostnaður við hann er enn 

frekar óljós. Einnig má gera ráð fyrir því að ef það tekst að nýta hann til að búa til 

virðisaukandi afurð sem hægt væri að selja, eins og til dæmis metan. Þá má búast við 

því að það nægi til að vega upp á móti kostnaðinum að miklu eða öllu leyti. Í opnu 

sjókvíaeldi þarf að færa eldisþyrpingar til og hvíla svæði í nokkra mánuði fresti vegna 

uppsöfnunar á úrgangi, laxalúsar og sjúkdóma. Það er mikill kostnaður við að koma 

fyrir nýjum akkerum og rammafestingum. Það er oft kostnaður sem er vanmetinn í 

áætlanagerð fyrir opnar sjókvíar og fellur ekki til við lokaðar sjókvíar. 

 

Súrefniskostnaðurinn er einnig óljós þar sem ekki er búið að byggja verksmiðjuna sem 

á að framleiða súrefnið fyrir laxeldið og því ekki til tölur um kostnaðinn og því eru 

notaðar tölur frá Noregi. 

 

Enginn fóðurframleiðandi á Íslandi í dag ræður við magnið sem þarf til að fóðra laxeldi 

af þessari stærð og því þarf að flytja inn fóður að minnsta kosti að hluta til eða byggja 

nýja fóðurverksmiðju á Íslandi. Fóðurstuðullinn sem er notaður við útreikning er einnig 

varfærinn og kostnaðurinn gæti því verði lægri. 
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Þar sem kostnaðarmat í lokuðu sjókvíunum í þessari ritgerð er að mestu byggt á 

áætlunum frekar en rauntölum, kostnaðarliðir eru margir og sumir þeirra eru breytilegir 

þá má búast við skekkju. Norðmennirnir Bjørndal, T. og Tusvik, A. (2018)  áætla að 

skekkjan geti verið um 9,5 % fyrir framleiðslukostnaðinn og um 30 % fyrir 

fjárfestingarkostnaðinn. Þar sem kostnaðarmatið fyrir Eyjafirði er að stórum hluta 

byggt á aðferðum þeirra auk reynslu forsvarsmanna Akvafuture er vonast til þess að 

skekkjan verði heldur minni. 

 

Hér virðist vera komin raunhæf lausn sem minnkar líkur á ýmsum stórum vandamálum 

sem opnar sjókvíar standa frammi fyrir. Þar ber helst að engin laxalús, minni líkur á 

slysasleppingum, minni afföll og minni mengun vegna lífrænna leifa frá laxeldinu í 

lífríki sjávar. 
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9.Viðauki-útreikningur 

Fóður 

Fóðurkostnaður fyrir 20.000 tonn af laxi er þá 22.200.000*12,5*1,1 = 305.250 NOK. 

305.250.000/20.000.000 = 15,2625 NOK/kg 

 

Súrefni 

Súrefniskostnaður er 2,6*11.100.000 = 28.600.000 NOK eða 28.600.000/20.000.000 = 

1,43 NOK/kg 

 

Rafmagn 

Aflþörf fyrir eina sjókví er 40 kW fyrir dælingu á sjó. Aflþörf á ári er því 40 

kW*24klst.* 365 dagar = 350.400 kWh. Fyrir 12 sjókvíar þá þarf 12* 350.400 kWst = 

4.204.800 kwh. Líklegt er að það sé ekki 100% orkunotkun alltaf og því er reiknað með 

um 80% nýtni af afltoppnum. Þá væri orkunotkunin 0,8*4.204.800 = 3.363.840 kwh á 

ári. 

Tafla 7 (Rarik, 2019) 

 

Samkvæmt verðskrá Rarik mundi það kosta 15.743.919 kr. eða 

15.743.919kr/3.363.840kwh = 4,7 kr/kWh 

Dreifbýlistaxti fyrir flutning og dreifingu er því 4,7 kr/kWh. Þá er eftir aflgjald fyrir 

háspennu en það er 16.862.617 kr/ 3.363.840 kwh = 5kr/kwh. 

Kostnaður fyrir flutning, dreifingu og orkukaup verður því  4,7kr/kwh + 5,0 kr kwh = 

9,7 kr/kwh   eða 0,7 NOK/kwh. Orkukostnaður í Noregi er 0,8 NOK/kwh. 

Raforkukostnaðurinn er því 14,3 % lægri á Íslandi. 

Að auki þarf um 10% aukalega af rafmagni í lýsingu, dælingu á úrgangi og fleira. Það 

er því 3.363.840 kwh*1,1 = 3.700.224 kwh. Rafmagnið kostar því 3.700.224 kwh * 

9,7 kr = 35.892.173 kr fyrir eina stöð með 12 sjókvíum. Hver sjókví getur alið um 250 

tonn á 2 árum. Því er stöð með 12 kvíum með um 3.000 tonn á 2 árum. 
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Rafmagnskostnaðurinn á hvert kíló er því (35.781.173 kr * 2 ár) / 3.000.000 kg = 

23,85 kr/kg eða 1,7 NOK/kg.  

Úrgangur 

Borga þarf Moltu 26kr/kg fyrir að taka við úrganginum og kostnaðurinn er því 26 

kr*6.000.000 kg = 156.000.000 kr 

Kostnaðurinn er því 156.000.000 / 20.000.000 = 7,8 kr/kg eða 0,56 NOK + flutningur 

 

Launakostnaður  

Kostnaðurinn er 841.819*130*12  = 1.313.237.640 kr á ári. Ef framleiðslan er 20.000 

tonn á ári. Þá er 1.313.237.640/20.000.000 kg = 65,66 kr/kg eða 4,7 NOK/kg 

 

Viðhald 

Áætlað er að viðhald á búnaði sé um 5% af kostnaðarverði hans á ári. Ef við áætlum að 

búnaðurinn sé allt sem er í töflu 6 þá er er 1.022.340.000*0,05 = 51.117.000 NOK á ár. 

Þá er 51.117.000 /20.000.000 = 2,56 NOK/kg 

 

Afskriftir og vextir 

Eins og sést í töflu 6 eru afskriftir og vextir 110.101.738 NOK á ári. Þá er 

110.101.738/20.000.000 = 5,5 NOK/kg 

 

Auðlindagjald 

Markaðsverð er 60 NOK =6,2 € 

20.000.000 kg * 60 NOK = 1.200.000.000 NOK 

1.200.000.000 NOK * 0,035 = 42.000.000 NOK 

42.000.000 NOK / 20.000.000 kg = 2,1 NOK/kg 


