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Ágrip 
Allt frá landnámi Íslands hefur þétting byggðar átt sér stað við sjávarsíðu og hefur sjósókn og 

sjávarútvegur verið ein aðalbúgrein landans í aldanna rás. Miðin í kringum Ísland eru gjöful og 

voru þess virði að berjast fyrir á sínum tíma. Ísland hefur átt í farsælum viðskiptum um allan 

heim og standast íslenskar sjávarafurðir hinar ströngustu kröfur neytandans um til dæmis 

rekjanleika, sjálfbærni og ferskleika. Samhliða því að íbúum heimsins fjölgar hefur orðið mikil 

vitundarvakning og sífellt meiri kröfur gerðar á rekjanleika afurða, lífræna framleiðslu og 

heilnæma fæðu sem aflað er í sátt við umhverfið og að hráefnið sé nýtt til fulls. Auðlindir hafsins 

takmarkast þó ekki við fiskistofna og eitt af því sem hefur að undanförnu fengið aukna athygli 

sem nytjaafurð eru þörungar.  

Verkefni þetta fjallar um mikilvægi þörunga, bæði vistfræðilegt og efnahagslegt. Í 

verkefninu er mögulegt hlutverk þörunga í baráttunni við loftlagsbreytingar í heiminum af 

mannavöldum metið. Hafið og þörungar hafsins binda mikið magn af CO2 úr andrúmsloftinu og 

hafa dregið mikið úr skaðsemi gróðurhúsalofttegunda undanfarin ár. Hreinsunargildi þörunga 

er mikið og nýta þeir sér ólífræn efni sem berast í hafið til vaxtar og hafa þeir verið kallaðir 

regnskógar hafsins. 

Helstu niðurstöður eru þær að kjöraðstæður og þekking eru til staðar og gætu auknar 

þörunganytjar skilað af sér gríðarlegu verðmæti og verið góð viðbót við þær þörunganytjar sem 

eru til staðar á Íslandi í dag. Ef spilað er rétt úr spilunum hefur Ísland alla burði til að skara fram 

úr og vera leiðandi í nýtingu þörunga. 

 

Lykilorð:  Hlýnun jarðar, þörungar, þörungarækt, kolefnisjöfnun, nýsköpun 
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Abstract 
Ever since Iceland was first settled, coastal villages have been growing. Fishing and fishing 

industry have been one of Iceland’s main industry for centuries. The ocean all around Iceland 

are generous and were worth fighting for back in the days. Iceland has had successful trade all 

over the world and Icelandic seafood meets the markets strictest requirements for example, 

for traceability, sustainability and freshness. At the same time as the world's population is 

growing, there has been a great awakening and even more demands are made on product 

traceability, organic production and healthy food that is obtained in a sustainable way and the 

product is fully utilized. However, the ocean's resources are not limited to fishing and one of 

the things that has recently received increasing attention as a useful product is the seaweed. 

This project addresses the importance of seaweed, both ecologically and economically. It 

assesses the seaweed’s possible role in fighting the climate change. The ocean observes a large 

amount of CO2 from the atmosphere and has greatly reduced the harmful effects from the 

climate change in the world through the years. Seaweed takes up the CO2 from the ocean to 

do photosynthesis, the purification value of seaweed forests is high and it has been called the 

rainforest of the ocean.  

The main results are that ideal conditions and knowledge are present Iceland and increased 

seaweed harvest and commercial use could be a great addition to current status. If played 

correctly, Iceland has all the potential to excel and be a leader in the utilization of algae. 

 

Keywords: Global warming, seaweed, seaweed farming, carbon offset 
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1 Inngangur 
Þegar hugsað er um þörunga er ekki ósennilegt að upp í hugann komi illa lyktandi og slímugt 

fyrirbæri sem þvælist bara fyrir, það flækist í netum sjómanna, flækist um fætur fólks í hafinu 

og óhreinkar fjörur. Þrátt fyrir þessa neikvæðu ímynd eru sjómenn, vísindamenn og 

matreiðslumenn í auknu mæli farnir að átta sig á möguleikunum og verðmætunum sem felast 

í þörungum (Stahl, 2018).  

Mikil aukning hefur orðið hérlendis af fyrirtækjum sem nýta þörunga á síðustu árum og eru 

þau nú á annan tug og gert er ráð fyrir meiri vexti í náinni framtíð. Það er þó samhljómur 

fræðimanna að enn sé mikið svigrúm til aukinnar nýtangar á þeim verðmætu og heilsueflandi 

efnum sem þörungar innihalda. Einnig er vaxandi áhugi fyrir þeim möguleika að nýta þörunga í 

baráttunni við losun skaðlegra efna í náttúrunni (Íslenski sjávarklasinn, 2020).  

Í hafinu í kringum Ísland er að finna gríðarlega mikið hráefni sem liggur nánast óhreyft í því 

leynast mikil verðmæti. Tækifærin eru mjög fjölbreytt, með auknu fjármagni til rannsókna á 

þessari auðlind hefur Ísland tækifæri á því að skara fram úr í vinnslu og vöruþróun á þessu sviði. 

Ísland státar af hreinni náttúru og möguleikanum á því að nýta græna orku við framleiðsluna, í 

því felst ákveðið forskot. Matís eru einir af þeim sem hafa rannsakað aðferðir til að vinna efni 

úr þörungum, eftirspurnin eftir þessum efnum er til staðar langt umfram framboð (Hörður G. 

Kristinsson, 2012).  

Með ört fjölgandi íbúum alheimsins og takmörkuðu plássi til vaxtar í landbúnaði og 

fiskveiðum er kannski kominn tími til að snúa sér að ,,illgresinu“ í hafinu. Það er góð leið til þess 

að skapa atvinnu og nýsköpun samhliða hreinsun hafsins (Stahl, 2018). 

 

Þetta verkefni er greining á mikilvægi þörunga með möguleika á nýsköpun og vistfræðileg 

sjónarmið að leiðarljósi. Leitast verður eftir því að svara rannsóknarspurningunni hvort 

þörungar geti nýst til kolefnisjöfnunar. Einnig verður fjallað um stórþara og mögulega vinnslu á 

stórþara sem verið er að koma á laggirnar á Íslandi. Sem er mikil þróun og opnar á enn frekari 

tækifæri á nýsköpun  á þessari verðmætu og vannýttu náttúruafurð. 
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2 Aðferðir 
Þar sem um heimildaritgerð er að ræða þá eru þau gögn sem notuð voru í þessu verkefni eru 

að mestu ritrýndar greinar og bækur. Einnig var stuðst við fréttir tengdar þróun á nýtingu á 

þangi og þara, en töluverð þróun hefur átt sér stað og aukin áhugi hefur kviknað á síðustu árum. 

Leitað var til fræðimanna innan greinarinnar og Karl Gunnarsson hjá Hafrannsóknastofnun 

hjálpaði til við öflun gagna og tegundagreiningu á helstu þörungaásætum á stórþara. Rætt var 

við Erlend Bogason, kafara, til að fá heildstæðari mynd og dýpri skilning á heimkynnum og 

lífsháttum þarans sem og ráð við vinnslu verkefnisins.  

Mikill undirbúningstími fór í að leita heimilda og meta hverjar þeirra myndu nýtast, mikið 

var notast við gögn frá opinberum stofnum eins og til að mynda Food and Agriculture 

Organization og the United Nations (FAO), Sameinuðu þjóðunum og þingskjöl frá Alþingi 

Íslands. Einnig var stuðst við greiningar sem unnar voru af Íslenska sjávarklasanum. 

Til þess að átta sig á vistfræðilegu mikilvægi þörunga og tengslum þeirra í baráttunni við 

loftlagsvandamál var nauðsynlegt að byrja á því að skilgreina loftlagsbreytingar af 

mannavöldum í heiminum. Greina frá helstu afleiðingum í kjölfar loftlagsbreytinganna sem og  

þeim mótvægisaðgerðum sem beitt er til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og 

jafna út þann útblástur sem orðið hefur. Loftlagsbreytingar eru mjög umfangsmikið 

umfjöllunarefni og var leitast eftir því að fjalla um það með hafið sem aðalsjónarmið. 

Næsti kafli fjallar um þörunga almennt, þar er nýtingu í gegnum árin gerð skil og möguleikar 

á nýtingu dregnir fram. Einnig er fjallað um vistfræðilegt mikilvægi þeirra og þann möguleika á 

að nýta þörunga í baráttunni við loftlagsbreytingarnar og við hreinsun á heimsöfunum. 

Fjallað verður um stórþara (Laminaria hyperborea) í undirkafla sem byggður er á ritstýrðu 

og ritrýndu efni í bland við kynningarefni frá Íslandsþara ehf. 

Á eftir fræðilegri umfjöllun verða helstu niðurstöður dregnar fram í niðurstöðukafla og þar 

er leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í inngangi verkefnisins. 

Að lokum verða niðurstöður settar í samhengi og ræddar í lokaorðum. 
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3 Hlýnun jarðar 

3.1  Loftlagsbreytingar  
Með aukinni iðnvæðingu síðustu áratugi hefur hlutfall svokallaðra gróðurhúsalofttegunda 

stóraukist í andrúmsloftinu og skapað þann alheims vanda sem í dag þekkist sem hlýnun jarðar. 

Ein af þessum gróðurhúsalofttegund er koltvísýringur (CO2), en í upphafi iðnbyltingunnar var 

styrkur CO2 í andrúmsloftinu 280 ppm en árið 2014 mældist styrkurinn yfir 400 ppm. Þetta 

jafngildir 40% aukningu sem telst vera mjög hröð breyting, miðað við að á síðustu 800 þúsund 

árum hefur styrkurinn verið breytilegur á milli 180 og 280 ppm (Hrönn Egilsdóttir, 2017). 

Afleiðingarnar eru alltaf að koma betur og betur í ljós og alvarleikar vandamálsins svo miklir 

að í dag standa þjóðir heimsins í sameiginlegu átaki sem felst í að hægja á þróuninni með því að 

sporna við losun þessara skaðlegu lofttegunda og reyna bæta fyrir skaðann. Frá árinu 1992 hafa 

verið haldnir reglulegir leiðtogafundir sem Sameinuðu þjóðirnar standa fyrir og sáttmálar gerðir 

þar sem aðildarríki Sameinuðu þjóðanna skuldbinda sig til þess að draga úr losun 

gróðurhúsaloftegunda. Í samkomulagi sem samþykkt var á leiðtogafundi í Kaupmannahöfn árið 

2009 kveður á að iðnríkin skuli fjármagna þess sem nemur 100 milljörðum dala á ári vegna þessa 

til ársins 2020. Í þessum sama sáttmála er ákvæði um að hlýnun jarðar fari alls ekki yfir 2°C  og 

miðast þær 2°C við tíma iðnbyltingunnar í lok 18. aldar. Þessar 2°C eru í raun pólitískt viðmið og 

getur minni hlýnun en það valdið verulegu tjóni. Dæmi um líklegar afleiðingar lítillegar hlýnunar 

eru á borð hækkun sjávarborðs, flóð, þurrkar, öfgakenndar veðurfarsbreytingar og minnkandi 

uppskera (Halldór Björnsson, 2015). 

Hafið þekur 70% af yfirborði jarðar og er mikilvægur hlekkur í að halda jafnvægi í veðri og 

loftslagi jarðar. Þrátt fyrir gríðarlega stærð er hafið ekki ónæmt fyrir þeim loftlagsbreytingum 

sem eru að eiga sér stað því hafið tekur upp mikið magn af CO2 úr andrúmsloftinu sem hefur 

haft þær afleiðingar að sýrustig sjávar hefur lækkað um 0,1 pH. Sýrustig er mælt á pH kvarða 

sem segir til um styrk vetnisjóna (H+) í vatnslausn (Holdren, 2008). Þetta vandamál þekkist í 

daglegu tali sem súrnun sjávar. 
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3.2 Kolefnisjöfnun 
Í 17. Grein Kýótó-sáttmálans, sem samþykktur var í samnefndri borg í Japan árið 1997 og tók 

gildi árið 2005, er fjallað um svokölluð kolefnisviðskipti (e. Carbon trading). Það felur í sér að 

þær þjóðir sem losa umfram þeim einingum sem þeim leyfilegt er losa af 

gróðurhúsalofttegundum, geta keypt sér ónýttar einingar frá þeim þjóðum sem minna losa og 

eiga því umfram heimild. Þannig hefur því verið búin til ný söluvara, sem eru þá þessar 

losunareiningar sem ganga nú kaupum og sölum (United Nations, e.d.). 

Í skýrslu sem kom út árið 2016 kemur fram að með auknum alþjóðlegum kolefnisviðskiptum 

má gera ráð fyrir að hægt sé að draga verulega úr losun með mun lægri tilkostnaði en áður 

hefur verið. Þessar niðurstöður byggðu á markmiðum Parísarsamkomulagsins sem samþykkt 

var árið 2015 og um miðja öld hefur alþjóðlegur markaður möguleika á því að hafa dregið úr 

kostnaði því sem nemur 50%. Samkvæmt skýrslu frá Alþjóðabankanum krefst það aukinna 

kolefnisviðskipta að standa við markmiðið um að halda hlýnun undir 2° á hagkvæman hátt 

(World Bank, 2016). 

Kolefnisviðskipti ganga þannig út á að draga úr losun gróðurhúsalofttegundum en ljóst er 

að draga þarf verulega úr útblæstri ef kolefnishlutleysi á að nást. Erfiðlega hefur gengið að ná 

að draga úr útblæstri og því hefur verið kynnt til sögunnar svokölluð kolefnisjöfnun. Sú aðferð 

gengur úr á að vega á móti útblæstri með því aðkoma í veg fyrir losun koltvísýring eða að 

fjarlægja hann úr andrúmsloftinu. Þetta gerir einstaklingum og fyrirtækjum kleift að kaupa 

þessa svokölluðu kolefnisjöfnun til að vega upp á móti útblæstri starfsemi fyrirtækis eða neyslu 

einstaklinga. Hlýnun jarðar er ekki staðbundið vandamál og þarf því kolefnisbindingin ekki að 

fara fram á þeim stað sem útblástur átti sér stað (Liu, Chen og He, 2015).  

Virði alþjóðlega kolefnismarkaðarins er ekki vitað með vissu en hefur verið metinn gróflega 

og talinn nema á bilinu 40 til 120 milljarða USD og gert er ráð fyrir miklum vexti á komandi árum 

(Dóttir Consulting, 2020). 

Þann 1. janúar 2021 tóku breytingar á lögum um tekjuskatt á Íslandi. Ákvæði í þeim lögum 

heimilar lögaðilum að draga framlög til kolefnisjöfnunar, þó ekki umfram 0,85% af tekjum þess 

árs sem framlögin voru innt af hendi (þingskjal nr.27/2019-2020). 

Evrópuþingið og aðildarríki Evrópusambandsins hafa gert með sér pólitíska skuldbindingu 

um að draga að minnsta kosti úr losun því sem nemur 55% fyrir árið 2030, miðað við losun árið 
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1990. Með þessu háleita markmiði er stefnt að því að Evrópa verði fyrsta kolefnishlutlausa 

heimsálfan um miðja þessa öld. Stjórnvöld á Íslandi hafa nú þegar gefið það út að Ísland muni 

taka þátt í þessu nýju áformum (Kjartan Kjartansson, 2021).  

3.3 Bláa hagkerfið 
Hafsjór af tækifærum og verðmætum felast í hafinu fjörunum og hafinu í kringum Ísland. 

Möguleikarnir eru ekki aðeins bundnir við fiskveiðar, vinnslu og sölu fiskafurða.  

Dæmi um tækifæri innan Bláa hagkerfisins eru aukin tækniþróun tengdri umhverfismálum, 

aukinni markaðsetningu íslenskra sjávarafurða erlendis, stofnun nýrra veiðitegunda og nýtingu 

og ræktun þörunga. Spáð er fyrir um að velta innan Bláa hagkerfisins eftir 20 ár verði lítið eða 

ekkert tengd hefðbundnum veiðum, einnig er talið að umfang kerfisins mundi þrefaldast á sama 

tíma (Íslenski sjávarklasinn, 2019).  

Hugmyndafræðin á bak við Bláa hagkerfið byggir á því að skapa og finna leiðir til þess að 

búa til enn meiri verðmæti úr auðlindinni. Með áherslu á aukna nýsköpun, nýtingu afurða, 

markaðssetningu og hugvitsamlegri vöruþróun. Ef vel er staðið að hlutunum hefur Ísland 

framúrskarandi möguleika á að verða að alþjóðlegri miðstöð nýsköpunar  og umhverfisvernd 

tengda hafinu, bæði efnhagslegrar, vísindalegrar og menningalegrar (Þór Sigfússon og Þórlindur 

Kjartansson, 2020).  

4 Þörungar 
Þörungar er samheiti yfir nokkrar fylkingar plantna, það sem þær eiga flestar sameiginlegt eru 

búsvæði þeirra, sem eru vatn, raklendi eða sjór. Þekktar tegundir eru um 30 þúsund sem skipt 

er upp í 14 fylkingar (Helgi Hallgrímsson, 2007). Þörungar skipa jafn mikilvægan sess í vistkerfinu 

líkt og plöntur á landi (Evert, Ray F., Eichorn, Susan E. og Raven, Peter H., 2013). 

Þörungar hafa ekki alltaf fengið jákvæða umfjöllun í samfélaginu og oft frekar neikvæða 

heldur en hitt. En án þeirra væri hafið ekki nærri því eins gjöfult og raun ber vitni. Þeir stuðla að 

fjölbreytileika í lífríkinu og eru grundvöllur fyrir því að líf þrífist í hafinu. Þeirra mikilvægasta 

hlutverk er framlag þeirra í frumframleiðslu jarðar. Þeir fanga orku sólarinnar og mynda lífræn 
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efni úr koltvísýringi og losa súrefni og næringarefni út í umhverfið sem aðrar lífverur innan 

vistkerfisins lifa síðan á (Raven og Giordano, 2014).  

Árið 1950 ritaði Óskar B. Bjarnason efnafræðingur að í fjörunum og í hafinu í kringum Ísland 

lægju ónotaðir möguleikar til sköpunar í efnaiðnaði. Hann vísar til þess að við ættum ekki að 

vera verr í stakk búin en aðrar þjóðir sem reka stórar verksmiðjur sem vinna þara og þang sem 

dæmi má þá helst nefna Norðmenn og Skota (Óskar B. Bjarnason, 1950).  

 

4.1 Nytjar á Íslandi 
Þörungar hafa verið nýttir á Íslandi frá örófi alda, til dæmis til fjörubeita en þar er um að ræða 

sauðfjárbeit að vetri til. Einnig var þang og þari sem rekið hafði að landi nýtt sem eldiviður og til 

áburður á jarðir og er talið að kornrækt á Íslandi í upphafi hafi verið háð notkun þörunga til 

áburður (Helgi, 2007; Námsgagnastofnun og Hafrannsóknarstofnun, e.d.).  

Vinnsla á þörungum á Íslandi hefur verið stunduð í atvinnuskyni frá árinu 1975, þá hóf 

Þörungavinnslan hf. starfsemi á Reykhólum við Breiðafjörð. Þar er enn starfrækt vinnsla í dag 

en það er Þörungaverksmiðjan hf. sem stofnuð var árið 1986 sem starfar þar í dag. 

Meirihlutaeigandi í Þörungaverksmiðjunni er bandaríska fyrirtækið Dupont en það er eitt 

stærsta efnaframleiðslufyrirtæki heims (Morgunblaðið, 2017). Þar er framleitt lífrænt vottað 

þörungamjöl úr klóþangi (Ascophyllum nodosum) og hrossaþara (Laminaria digitata). 

Mynd 1 Fyrirtæki sem nýta þörunga (Íslenski sjávarklasinn) 
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Verksmiðjan býr að góðu aðgengi og  fersku hráefni við Breiðafjörð og nýtir sér jarðvarmann á 

svæðinu til mildrar þurrkunaraðferðar (Thorverk hf., e.d.). 

Fyrirtækjum á Íslandi sem koma að nýtingu á þörunga á einhvern hátt hefur með tímanum 

fjölgað og í dag eru 15 fyrirtæki sem gera það með einum eða öðrum hætti. Á mynd 1 sem er 

af vef sjávarklasans má sjá staðsetningar þessara fyrirtækja. Skýringin á því að þau séu flest á 

Vestur- og Suðvesturlandi er sú að flest fyrirtækjanna eru að nýta afurðir frá 

Þörungaversksmiðjunni. Myndin er ekki tæmandi listi yfir þau fyrirtæki sem koma að nýtingu 

þörunga og gæti fjöldi og dreifing hafa breyst. Með því að styrkja rannsóknir á þessu sviði og 

auka fjárfestingar gæti Ísland orðið ein af forystuþjóðum í fullnýtingu á þara. Þörungar eru ein 

af þeim sjávarauðlindum sem í dag er talin hafa hvað mestan möguleikann til vaxtar á heimsvísu.  

Mynd 2 er kortlagning sem var unnin af Michaela Garland fyrir sjávarklasann og sýnir hún 

þær afurðir sem í dag eru unnar úr þörungum og sýnir nokkur af þeim fjölmörgu möguleikum 

og tækifærum sem búa í sjávargróðrinum við Ísland (Íslenski sjávarklasinn, 2020).  

Árið 2018 var heildarframleiðsla þörunga á heimsvísu 32,4 milljón tonn, af villtum og 

ræktuðum þörungum samanlagt. Frá árinu 2000 til ársins 2018 hefur framleiðsla á heimsvísu 

meira en þrefaldast, en árið 2000 var hún 10,6 milljón tonn (FAO, 2020). Gert er ráð fyrir vexti 

í veltu upp á 7,4% í þörungaframleiðslu á heimsvísu til ársins 2024 og er áætlað að veltan nemi 

um 1,1 milljarð Bandaríkjadala árið 2024 (Sjávarklasinn, 2019).  

Mynd 2 Nytjar og mögulegar nytjar á þara (Michaela Garland) 
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Meirihlutinn eða 97,1% af þörungaframleiðslu er af ræktuðum þara og restin af villtum 

þara. Þessi mismunur útskýrist á miklum vinsældum og ræktun þara í Asíu. Í Evrópu er mesta 

uppskeran af villtum þörungum en þar hefur þörungaræktun vakið aukin áhuga (FAO, 2020). 

Undanfarin ár hefur ræktun á þörungum fengið aukna athygli sjómanna, vísindaheimsins 

og matvælageirans sem uppspretta mikilvægra næringarefna, atvinnu- og nýsköpun og hlutverk 

í baráttunni við loftlagsvandamál heimsins (Stahl, 2018).  

Í dag eru í það minnsta þrjú fyrirtæki sem hafa sýnt því mikinn áhuga á að koma á fót 

þörungavinnslu á Íslandi. Tvö þeirra hafa áhuga á að staðsetja vinnslu sína í Stykkishólmi og nýta 

þarann í Breiðafirði. Annað þeirra fyrirtækja er Acadian Seaplants Ltd. frá Kanada hefur stundað 

sjálfbæra þangtekju og vinnslu á þörungum í 38 ár. Hitt fyrirtækið sem er í eigu Marigot á Írlandi 

er Íslenska kalkþörungafélagið ehf. Bæði þessi fyrirtæki hyggjast vinna safa úr þaranum sem 

notaður er til áburðar en einnig setja mikinn þunga í rannsóknarstarf á lífmassa og efnisinnihaldi 

þara og þangs með auknu virði í framleiðslu að leiðarljósi (Stykkishólmsbær, 2019). Þriðja 

fyrirtækið er Íslandsþari ehf. sem hyggst koma á fót þaravinnslu á Húsavík. Þar stendur til að 

safna stórþara, þurrka og fullvinna afurðina. Húsavík varð fyrir valinu því bærinn liggur vel að 

þaramiðum, býr yfir góðri hafnaraðstöðu bæði fyrir löndun og útflutning. Einnig er hægt að nýta 

jarðhita við þurrkun. Vinnslunni er ætlað að auka nýsköpun í sjávarútvegi, bæta nýtingu innviða, 

auka fjölbreytileika á vinnumarkaði og nýta verðmæta náttúruafurð til útflutnings svo eitthvað 

sé nefnt. Eru enn á nýsköpunarstigi, en njóta aðstoðar frá nærsamfélaginu í formi styrkja 

(Hafþór Jónsson og Snæbjörn Sigurðarson, e.d.). 

Í fréttagrein frá árinu 2012 spáði Hörður G. Kristinsson rannsóknarstjóri hjá Matís því að 

eftir örfá ár yrðu komin hingað til landsins nokkur erlend fyrirtæki til þess að hefja 

þörungaframleiðslu. Í sömu frétt greinir hann frá sérstöðu Íslands hvað þörunga varðar, hann 

bendir á þörungar við Ísland vaxa í hreinni náttúru en víðast hvar þekkist og við erfið skilyrði. 

Þessi erfiðu skilyrði hafa skilað sér í því að eftirsóknarverð lífvirk efni í þaranum mælast meiri 

hér en annarsstaðar í heiminum. Síðast en ekki síst bendir hann möguleikann að nýta græna 

orku við framleiðsluna, svo sem jarðvarma, sem er eins dæmi og engar aðrar þjóðir geti keppt 

við það (Hörður G. Kristinsson, 2012).  
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4.2 Vistfræðileg áhrif 
Með aukinni iðnvæðingu í heiminum og þeirri gríðarlegu aukningu á losun Co2 út í 

andrúmsloftið hefur magn CO2 í hafinu aukist samhliða því. Eitt af afleiðingum aukins 

koltvísýrings í hafinu er að heimshöfin súrna sem hefur gríðarlegar afleiðingar á lífríkið þar 

(Hreiðar Þór Valtýsson og Hörður Sævaldsson, 2017).   

Súrnun sjávar er mjög varhugaverð þróun og alls ekki síður en alvarleikar hlýnun jarðar. En 

ef það væri ekki fyrir heimshöfin er það vafalaust að áhrif hlýnun jarðar væru fyrirfinnanlegri og 

lengra gengin en raun ber vitni. Heimshöfin, ásamt grænum landssvæðum sjá um upptöku allt 

að helmingi þess CO2 sem mannkynið blæs út. Af þeim hluta sér hafið um 30% upptöku og 

grænu landsvæðin 20%. Við alla þessa CO2 upptöku hafsins úr andrúmsloftinu hefur sýrustig 

hafsins fallið og er spáð að fyrir árið 2100 geti fall þess orðið um 0,3-0,4 pH gildi, en fyrir hvert 

heilt pH gildi sem fellur þá eykst súrnun í hafinu tífalt (Hrönn Egilsdóttir, 2011).  

Þarinn myndar svokallaða þaraskóga neðansjávar og líkjast þeir mjög skógum á landi í sjón. 

Þessir þaraskógar eru mikilvægur þáttur í vistkerfinu frá flæðamáli niður á hafsbotn. Þeir skila 

af sér mikilli frumframleiðni ásamt því að mynda skjól fyrir aðrar þarategundir og smærri 

sjávarlífverur (Kregting, Blight, 

Elsäßer og Savidge, 2013). 

Fyrir hinar ýmsu lífverur í 

hafinu eru þari og þang 

mikilvæg fæðuuppspretta, 

bæði sem frumframleiðendur 

en einnig fyrir örverur og ýmsa 

hryggleysingja sem nærast 

beint á þörungum og groti 

þeirra. Áhrif þangs og þara á 

lífríkið í hafinu ná langt út fyrir 

eiginlega útbreiðslu samkvæmt rannsóknum og eru áhrifin ekki bundin við hafið sjálft, til að 

mynda eru klóþangsbreiður nauðsynlegar á ákveðnu tímabili í fæðuöflun hjá æðarungum á 

landi (Þingskjal nr. 379-272/2016-2017. Umsögn Náttúrustofu Vesturlands).  

Mynd 3 Þaraskógur (Erlendur Bogason) 
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Þaraskógar hafa áhrif á meira en bara lífríkið í sjónum, undanfarin ár hefur það til dæmis 

fengið töluverða umfjöllun að hafið og gróður hafsins gæti nýst í baráttunni við 

loftlagsvandamál heimsins. Framleiðsla á þörungum hefur margfaldast gríðarlega á 

undanförnum árum og enn mikið svigrúm til vaxtar. Því fylgja mikil tækifæri og ekki síst hvað 

varðar að draga úr loftlagsbreytingum í heiminum. Þaraskógar binda mikið magn CO2 og grefur 

það í set eða flytur það út í úthöfin og losar það þannig úr vistkerfinu. Einnig nýtist það til 

framleiðslu á lífefnaeldsneyti og vegur þannig upp á móti kolefnislosunar jarðefnaeldsneytis, 

eða því sem samsvarar um 1.500 tonn af CO2 á km2  á ári (Duarte, Wu, Xiao, Bruhn og Krause-

Jensen, 2017). Um það bil 50% af þyngd þörunga er olía sem hægt er að nýta til að framleiða 

lífefnaeldsneyti sem hægt er að nota fyrir bíla, vörubíla og flugvélar. Ameríski sjóherinn eru 

bæði með skip og þyrlu sem knúið er af lífefnaeldsneyti unnið úr þörungum og líta þeir á 

þörunga sem eitt af lykilatriðum í að minnka kolefnisspor sitt (Smith, 2011). Framleiðsla á 

þörungum getur einnig hjálpað til við að draga úr kolefnislosun frá landbúnaði. Þörungamjöl 

hefur verið notað í áburð og bætir þannig jarðvegsgæði og skilar sér líka í minni losun metans 

hjá nautgripum (Duarte, Wu, Xiao, Bruhn og Krause-Jensen, 2017). 

Frumframleiðni á fermetra í þaraskógunum er mjög há og með því hæsta sem þekkist, hún 

svipar til frumframleiðni frumskóga hitabeltisins (Hreiðar Þór, e.d.a). Framleiðni á landgrunninu 

í kringum Ísland er metin vera um það bil 55 milljón tonn af kolefni árlega og samtals 122 innan 

íslenskrar lögsögu, framleiðni er öllu jafna hærri yfir landgrunni en í úthöfum. Frumframleiðni 

við Ísland er talin vera frekar há samanborið við önnur svæði í heiminum (Hreiðar Þór og Hörður, 

2017).  Þaraskógar hafsins nýta sér CO2 til ljóstillífunar og hækka þannig sýrustig sjávar sem 

dregur þannig úr súrnun sjávar, með markvissri þörungarækt væri hægt að hámarka 

loftlagsávinninginn til muna (Duarte, Wu, Xiao, Bruhn og Krause-Jensen, 2017).  

Sumir þörungar geta tekið upp þungamálma úr menguðu vatni, eins og sink og kadmín. Við 

fiskeldi fellur til töluverður úrgangur sem getur verið til vandræða í nærliggjandi umhverfi. 

Þörungar geta hins vegar nýtt mikið af þeim ólífrænu efnum sem falla til við fiskeldi og hafa 

verið gerðar tilraunir á ræktun þörunga í nærumhverfi eldisstöðva (FAO, 2003). 

Samkvæmt greiningu Íslenska sjávarklasans standa nú yfir rannsóknir á því að nýta þang og 

þara  í lokuðum kerfum í fiskeldi á Íslandi. Þar sem hlutverk þarans væri bæði að nýta sér úrgang 

eldisfisksins og einnig sem hluti af fæðu fisksins (Íslenski sjávarklasinn, 2020). 
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Það að rækta þörunga samhliða fiskeldi getur aukið sjálfbærni fiskeldis og dregið úr mengun 

þeirra. Í dag kemur meira en helmingur af 

sjávarfangi frá fiskeldi. Það er alveg ljóst að ef 

fiskeldi heimsins ætla að geta mætt aukinni 

eftirspurn eftir sjávarafurðum þarf að setja 

mikinn þunga í að gera það með 

umhverfissjónarmið að leiðarljósi og að 

aukningin fari fram með sjálfbærum hætti. Ein 

leiðin til að auka sjálfbærni væri að nota 

þörunga til að sía og endurvinna úrgang frá 

eldinu, þá binda þörungarnir ólífrænu efnin og 

nýta þau til vaxtar. Þær tegundir sem ræktaðar 

yrðu samhliða fiskeldinu geta sjálfar orðið að 

söluafurð og aukið tekjur fiskeldisfyrirtækja 

(Lamprianidou, Telfer og Ross, 2015). 

Á mynd 4 má sjá á mjög myndrænan hátt 

samspil útblásturs iðnaðar á landi, fiskeldi og 

hreinsunarmöguleika með ræktun á 

þörungum. Þar sem þörungar myndu svo einnig nýtast við framleiðslu á lífefnaeldsneyti og 

þannig draga enn fremur úr losun gróðurhúsalofttegunda (Peteiro, Sánchez og Martínez, 2016). 

 

4.3  Stórþari 
Í þessum kafla verður fjallað almennt um stórþara, líffræði og lífshætti og nytjar.  

4.3.1  Líffræði og vöxtur 

Stórþari tilheyrir brúnþörungum, meðal brúnþörunga eru 2.000 þekktar tegundir og um 265 

ættkvíslir. Hins vegar er ekki talinn skyldleiki þeirra á milli, en þó eiga þeir það allir sameiginlegt 

að vera fjölfrumungar. Brúni liturinn er þeirra helsta einkenni en liturinn skýrist af litarefninu 

fúkóxantín sem hylur blaðgrænuna ásamt fleiri efnum. 

Mynd 4 Möguleikar í ræktun þörunga (César Peteiro) 
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Flest allir brúnþörungar lifa í sjó og eru iðulega botnfastir á hörðu undirlagi svo sem 

steinum, klettum, skeljum eða mannvirkjum. Það þekkjast þó einnig fljótandi tegundir í 

suðurhöfum og má þar sem dæmi nefna Þanghafið við Bermúdaeyjar, þar rekur brúnþari í 

gríðarlegu magni. Í fjörum Íslands og á grunnsvæði hafa verið skráðar 77 tegundir botnfasta 

brúnþörunga (Helgi, 2007). 

Sá þari sem við sjáum gjarnan í fjörum og á grunnsævi 

er oftast brúnþari en hann er stærsti og mest áberandi af 

öllum botnþörungum. Þarar sem teljast til Laminaria 

tegunda skera sig úr frá öðru fjöruþangi með stórum og 

sverum stilki. Brúnþörungar hafa blöð áföst við oft 

greinóttan stilkinn að ofan, neðst á stilknum eru 

festusprotar sem eru gjarnan kallaðir þöngulhausar. 

Þöngulhausarnir líkjast mjög rót háplantna en tilgangur 

þeirra er að festa þörunginn við botninn (Hreiðar Þór 

Valtýsson, e.d.b). 

Stórþari (Laminaria hyperborea) finnst við strendur 

Portúgal í suðri og alveg norður til Kola-skagans í 

Rússlandi, einnig finnst hann í kringum Bretlandseyjar, 

Orkneyjar, Færeyjar og Ísland (Vea og Ask, 2010). Á mynd 

5 má sjá teiknaða mynd eftir Jón Baldur Hlíðberg af stórþara. Myndin passar við almennar 

útlitslýsingar brúnþara, þ.e. langur greinóttur stilkur með festusprota neðst og stóra margklofna 

blöðku efst. 

Stórþarinn er sá þari sem nær hvað mestri lengd við Ísland en hann getur orðið allt að 5 m 

að lengd. Hann hefur langan greinóttan stilk sem gjarnan er kallaður þöngull, neðst á stilknum 

eru festusprotar sem kallast þöngulhaus og efst er margklofin leðurkennd blaðka. Langur og 

sterkur stilkur stórþarans nýtist öðrum smærri þarategundum og botnföstum dýrum svo sem 

hveldýrum sem sitja áföst á honum (Hreiðar Þór Valtýsson, e.d.b). 

Hægt er aldursgreina stórþara þar sem hann myndar árhringi í stilknum líkt og þekkist með 

tré. Árhringirnir myndast vegna mismunar í vaxtarhraða eftir árstímum, það gerist þó stundum 

að það myndist fleiri en einn hringur en í flestum tilfellum má greina eiginlega árhringi frá 

Mynd 5 Stórþari (Jón  Baldur Hlíðberg) 
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aukahringum, því árhringirnir eru dekkri. Í rannsókn sem Karl Gunnarsson og Konráð Þórisson 

gerðu á stórþara í Breiðafirði árið 1979 mældust mest 25 árhringir og virtust plönturnar sem 

voru í efri hluta þarabeltisins ná hærri aldri en þær sem neðar voru. Plönturnar sem voru á 6-

12 m dýpi voru elstar 14 ára. Ný blaðka vex af stilknum á hverju ári og þá fellur blaðka frá fyrra 

ári af. Í sömu rannsókn og getið er hér að ofan var mælanlegur munur á stærð og þyngd 

blaðkanna eftir dýpi en þætt sem voru á grynnri stöðvum náðu um 1.100 g að þyngd en þær 

sem voru á 12-16 m dýpi náðu aðeins um 400 g að þyngd. Stórþarinn vex frá stórstraumafjöru 

og niður á það dýpi þar sem enn gætir sólarljós, eða niður á um 30 metra dýpi ef sjórinn er tær. 

(Karl Gunnarsson og Konráð Þórisson, 1979).  

 

4.3.2  Nytjar á stórþara 

Hinir ýmsu rauð- og brúnþörungar eru notaðir við framleiðslu á agar, algínati og karrageenan, 

sem eru vatnsleysanleg kolvetni og eru notuð til sem hleypiefni og bindiefni, til dæmis í rjómaís 

til að hindra að vökvinn skilji sig frá fitunni (FAO, 2003). 

Nytjar á stórþara hafa verið svipaðar og nytjar á öðrum þarategundum og hann  hefur verið 

nýttur í áburð en einnig er hann nýttur í framleiðslu á gúmmíefninu algín. Algín er fjölsykra sem 

nýtt er við ýmis konar iðnað, til dæmis í matvæla- og lyfjaiðnaði og í vefnaði (Námsgagnastofnun 

og Hafrannsóknarstofnun, e.d.).  

Sykrur þekkjum við í daglegu tali sem kolvetni, en þær eru lífræn efni sem eru helsti 

orkugjafi plantna og verða til við ljóstillífun. Sykrum er skipt upp í einsykrur, tvísykrur, fásykrur 

og fjölsykrur eftir uppbyggingu þeirra. Einsykrur eru úr einni einingu af efnasambandinu 

C6H12O6, en tvísykrur eru gerðar úr tveimur samtengdum einingum. Þegar þrjár til níu einingar 

eru samsettar heita þær fásykrur. Hins vegar eru fjölsykrur oftast samsettar úr þúsundum 

eininga. Lítið er um fjölsykrur í dýraafurðum og fær mannfólk því sykrur nær einungis úr 

plöntuafurðum. Mjölvi er næringarforði plantna og er gerður úr mörg þúsund glúkósaeiningum. 

Líkaminn nýtir tvísykrur og mjölva úr fæðu með því að umbreyta því í glúkósa við meltingu sem 

nýtist líkamanum sem orka. Hins vegar meltir mannslíkaminn ekki beðma og aðrar fjölsykrur 

sem finnast í frumuvegg plantna en þær fjölsykrur nýtast mannslíkamanum sem trefjaefni sem 

eru nauðsynleg til að viðhalda eðlilegri meltingu (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2011). Einsykrur, 

tvísykrur og fásykrur flokkast sem einföld kolvetni og frásogast snögglega út í blóðrásina sem 
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gerir það að verkum að blóðsykur hækkar hratt upp og gefur það skjóta orku. Fjölsykrur flokkast 

hins vegar sem flókin kolvetni sem frásogast í flestum tilfellum mun hægar en þau einföldu sem 

stuðlar þar af leiðandi að stöðugri blóðsykri (Richards, 2009).  

Algínat er fjölsykra sem finnst í stórþara sem svipar til sellulósa að byggingu og gegnir 

áþekku hlutverki hjá þörungum og sellulósinn gerir hjá landjurtum, þ.e. að mynda styrktarvef 

plöntunnar (Óskar B., 1950).  

Litarefnið fúkóxantín í stórþara er eftirsóknarvert fyrir þær sakir að dæmi um heilsubætandi 

áhrif þess eru meðal annars andoxunarvirkni, bólgueðandi, krabbameinsvarnadi virkni og virkni 

gegn sykursýki og offitu (Rósa Jónsdóttir, 2013). 

Íslandsþari ehf. sem stefna á að hefja vinnslu á stórþara á Húsavík sumarið 2021 stefna að 

því að sækja og fullvinna 35.000 tonn af stórþara þegar vinnslan verður komin í full afköst. 

Miðað við full afköst á vinnslu ætti það að skila veltu upp á 2,5-3 milljarða króna á ári. Sú tala 

tekur aðeins mið af algínötum. En í stórþara er fjölda annarra lífvirkra efna að finna sem gætu 

komið til með að gefa af sér enn meiri verðmæti (Egill Páll Egilsson, 2020). Það sem hefur drifið 

starfsemina áfram hjá Íslandsþara er eftirspurn eftir efni sem virkar gegn bakflæði, í stilk 

stórþara er að finna efni sem er talið vera eitt það áhrifaríkasta efni sem hægt er að nota við 

bakflæði. Innan lyfjageirans er mikil eftirspurn eftir þessu efni. Mynd 6 sýnir áætlun í 

uppbyggingu fyrirtækisins næstu 6 árin og sýnir hún hraðan vöxt á milli ára. Afurðin er til staðar 

hér í kringum landið og aðferðirnar við öflun og vinnslu eru þekktar. Samkvæmt 

undirbúningsvinnu Íslandsþara ehf. er áætlað magn af stórþara við Norðurland að minnsta kosti 

Mynd 6 Uppbygging stórþaravinnslu (Íslandsþari ehf.) 

 

 



 

 15 

4 milljónir tonna. Fyrirtækið mun sjá um að afla þarann, landa honum í vinnslu og vinna úr 

honum fullunna afurð því í henni leynast mestu verðmætin (Snæbjörn Sigurðsson og Hafþór 

Jónsson, 2020). Möguleikarnir á ræktun stórþara var skoðuð í sambandi við vinnsluna á Húsavík 

en þær upplýsingar sem lágu fyrir gáfu til kynna að það væri illframkvæmanlegt og óhagkvæmt. 

Þá sérstaklega vegna þeirra aðstæðna sem þurfa að vera til staðar og erfitt að stýra vexti 

(Snæbjörn Sigurðsson, munnleg heimild, 21. Apríl 2020). 

Það eru fleiri verðmæt efni sem finna má í þara og þangi, Skotar og Norðmenn eru 

framarlega í söfnun og vinnslu á þeim (Helgi, 2007).  

Blaðkan á stórþaranum telur til hliðarafurða þar sem þöngulhaus og blaðka eru skorin frá 

og stilkurinn er nýttur sérstaklega. Innihald fjölfenól er ríkt í brúnþörungum og er töluvert magn 

að finna í blöðku stórþarans. Dæmi um lífvirkni fjölfenóla er mikil andoxunarvirkni, vinna gegn 

bólgum og sykursýki, hafa blóðþrýstingslækkandi áhrif og krabbameinsvarnandi áhrif (Rósa, 

2013). Þörungavinnslan á Húsavík mun koma til með að nýta alla afurðina og þar með talda 

blöðkuna (Snæbjörn Sigurðsson, munnleg heimild 21. apríl 2021).  

Á stilk og þöngulhaus þarans vaxa bæði smærri þörungar og dýr og kallast þau ástætur. 

Tegundasamsetning er mismunandi eftir dýpi, almennt eru færri tegundir á stilkum stórþara 

innar í fjörðum en utar. Tegundafjölbreytnin er mest rétt fyrir neðan neðstu fjörumörk, 

tegundum fækkar svo smám saman eftir því sem dýpra verður og birtan minnkar samhliða því. 

Af þeim fjölmörgu tegundum sem lifa í stórþaraskógi eru það rauðþörungar sem eru algengastir 

(Karl Gunnarsson, 2005).   

Algengustu þörungaásæturnar á stórþara á dýpri svæðum við Ísland eru þunnaskegg 

(Polysiphonia stricta), klóblaðka (Fimbrifolium dichotomum) og skarðafjöður (Phycodrys 

rubens). Á grynnri svæðum eru það fiðurþari (Ptilota gunneri), söl (Palmaria palmata) og rauðló 

(Rhodochorton purpureum) sem eru algengastar. Margar tegundirnar eru mjög smáar eins og 

til dæmis rauðló (Karl Gunnarsson, munnleg heimild, 10. Mars 2020).  
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5 Niðurstöður 
Hafið er mikilvægur þáttur í baráttunni við alheimsvandann sem hlýnun jarðar er, en meiri hluti 

jarðar er þakin hafi. Hafið hefur lagt sitt af mörkum í baráttunni og dregið all verulega úr 

skaðsemi með því að binda mikið magn gróðurhúsalofttegunda úr andrúmsloftinu. Niðurstöður 

sýna hins vegar að hafið er ekki ónæmt fyrir loftlagsbreytingunum og er súrnun sjávar gott 

dæmi um það. Við það að hafa bundið mikið magn af CO2 úr andrúmsloftinu hefur sýrustig í 

hafinu lækkað sem nú þegar er farið að hafa skaðlega áhrif á lífríkið í hafinu og getur haft mikil 

áhrif á vistkerfið í heild sinni.  

Frá árinu 1992 hafa Sameinuðu þjóðirnar staðið fyrir því að aðildarríki taki þátt í samheldnu 

átaki við það að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þegar frá liðu stundir kom í ljós að það 

eitt að reyna að draga úr losun var ekki að skila nægjanlegum árangri, þá var gripið til þeirra 

ráða að einnig leggja áherslu á að binda það magn gróðurhúsalofttegunda sem losað hefur verið 

í andrúmsloftið. Við þessar aðgerðir skapaðist markaður fyrir kolefnisviðskipti sem hefur gert 

þjóðum kleift á að kaupa losunarheimildir annara þjóða sem ekki voru að fullnýta sína. Önnur 

söluvara varð einnig til sem er kolefnisjöfnun, sem gengur einmitt út að það að binda þann 

útblástur sem átt hefur sér stað af mannavöldum. Til hafa orðið fyrirtæki sem selja þessa afurð 

í formi skógræktar, verndun regnskóga og orkuskipti, skipta út jarðefnaeldsneyti fyrir 

endurnýjanlega orkugjafa eða lífefnaeldsneyti. Þar sem ekki er um staðbundið vandamál þá er 

þessi vara alþjóðlega söluvara og einstaklingar eða fyrirtæki geta jafnað út kolefnisspor sitt með 

því að greiða fyrir kolefnisjöfnun.  

Íslenska ríkið hefur gefið það út að landið muni taka þátt í auknum markmiðum 

Evrópusambandsins við það að verða fyrsta kolefnishlutlausa heimsálfan. Sú yfirlýsing rennir 

miklum stoðum undir nokkuð sem kallast hið Bláa hagkerfi. Innan Bláa hagkerfisins er leitast 

eftir að því að finna leiðir til að auka enn verðmæti auðlindarinnar sem hafið í kringum Ísland 

er. Þar er lögð áhersla á nýsköpun, fullnýtingu afurða og hugvitsamlega vöruþróun og 

markaðssetningu. Talið er að eftir fáein ár verði veltan innan hagkerfisins lítið sem ekkert tengd 

hefðbundnum veiðum. Með aukinni vitundarvakningu og eftirspurn eftir heilnæmri fæðu sem 

aflað er í sátt við umhverfið hafa þörungar fengið meiri athygli undan farin ár. 

Sem leiðir okkur að svari við rannsóknarspurningunni hverjir möguleikar þörunga séu til 

kolefnisjöfnunar á Íslandi. 
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Miðin í kringum Ísland eru stór og þar er að finna mikið magn af þörungum. Við athuganir 

á stórþara við Ísland hefur komið í ljós að hann ber af í samanburði við sömu tegund annars 

staðar í heiminum. Þar spilar stórt hlutverk sú blöndun sem á sér stað í hafinu vegna heitra og 

kaldra hafstrauma sem mætast hér við land. Það gerir það að verkum að mikið er af 

næringarefnum í hafinu sem nýtist þörungum til vaxtar þrátt fyrir skammdegið á haustin. Einnig 

getur verið mjög brimasamt yfir vetrarmánuðina sem skilar sér í því að þarinn verður 

harðgerðari og inniheldur eftirsóknarverð efni í meira magni en þekkist annars staðar.  

Nytjar á þörungum hafa verið stundaðar í atvinnuskyni frá árinu 1975 og eru í dag um það 

bil 15 fyrirtæki sem koma að nýtingu þörunga með einum eða öðrum hætti.  

Þörungaverksmiðjan í Breiðafirði sér að mestu leiti um öflun á þeim þörungum sem nýttir eru á 

Íslandi í dag og hin fyrirtækin nýta þörunga frá þeim við framleiðslu á sínum vörum.  

Greining sjávarklasans sýnir að nú þegar er verið að nýta þörunga í margvíslegar afurðir en 

þar er einnig sýnt frá þeim fjörmörgu tækifærum sem er að finna í sjávargróðri við Ísland. Á 

heimsvísu hefur á framleiðslu þörunga farið hratt vaxandi undanfarin ár og gert er ráð fyrir 

áframhaldandi vexti og aukinni veltu um 7,4% til ársins 2024. 

Hörður G. Kristinsson hjá rannsóknarstjóri hjá Matís spáði því árið 2012 að hingað til 

landsins myndu leita erlend fyrirtæki í þeim tilgangi að rækta þara og má segja að það hafi verið 

raunin. Þau þrjú fyrirtæki sem greint var frá í fræðilega kaflanum, sem sýnt hafi áhuga á öflun 

og vinnslu þörunga á Íslandi hafa öll erlend fyrirtæki á bakvið sig. Það sama á við um 

Þörungaverksmiðjuna sem hefur verið starfandi í Breiðafirði síðan 1986 en hún er í meirihluta 

eigu bandaríska fyrirtækisins Dupont. Þörungaverksmiðjan framleiðir lífrænt vottað 

þörungamjöl sem er þurrkað með jarðvarma á svæðinu og er selt í sekkjum mest erlendis til.  

Íslandsþari ehf. sem hyggjast hefja starfsemi sína á þessu ári, ætla að ganga skrefinu lengra 

og fullvinna afurðina í lokaafurð þar sem mesta verðmætið er að finna. Við það að fullvinna 

afurðina eykst þekking, þróun, sérhæfing og nýsköpunartækifæri skapast. 

Vistfræðilegt mikilvægi þörunga er gríðarlega mikið og eru þaraskógar hafsins uppspretta 

næringar og heimkynni margra sjávarlífvera og smærri platna. Mikilvægi þörunga er ekki aðeins 

bundið við hafið sjálft og hefur vísindaheimurinn að undanförnu fjallað um það hvort þörungar 

gætu nýst í baráttunni við loftlagsvandamál heimsins.  
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Þörungar virka eins og hreinsikerfi fyrir hafið, þeir taka upp ólífræn efni og nýta sér við 

ljóstillífun og skila frá sér næringarefnum sem nýtast öðrum lífverum í hafinu. Þörungar binda 

mikið magn af CO2 úr hafinu og frumframleiðni þeirra svipar til framleiðni frumskóga 

hitabeltisins. Margir þörungar geta tekið um þungamálma úr umhverfinu. Þegar þari eða hluti 

af honum fellur til botns grafast þessi ólífrænu efni í set og eru þar með fjarlægt endanlega úr 

vistkerfinu. Fordæmi eru fyrir því að þari hafi verið ræktaður samhliða fiskeldi sem er góð leið 

til þess að kolefnisjafna starfsemina og auka jákvæða umfjöllun í leiðinni. Það er einnig kostur 

að þörungar eru einnig söluvara og getur því aukið verðmætasköpun fyrirtækisins samhliða 

kolefnisjöfnun. Margir þörungar eru hraðvaxta og stútfullir að eftirsóttum og verðmætum 

innihaldsefnum.  

Í dag er kolefnisjöfnun orðin söluvara sem gengur kaupum og sölum, kolefnisjöfnun gerir 

einstaklingum og fyrirtækjum kleift að binda kolefni á móti útblæstri og neyslu og jafna þannig 

kolefnisspor sitt. Það sama gildir um sjávargróður og gróður á landi og binda þörungar mikið 

magn ólífrænna efna sem þeir nýta sér til vaxtar og ljóstillífunar. 

Einnig hafa þörungar verið nýttir til framleiðslu á lífefnaeldsneyti sem er einn liður í 

orkuskiptum, þeim er þá skipt inn fyrir jarðefnaeldsneyti og draga þannig beint úr losun 

gróðurhúsalofttegunda.  

Íslandsþari ehf. hyggst hefja starfsemi sína á þessu ári og eru miklir möguleikar til staðar í 

vinnslu á stórþara. Stefnt er á mikla verðmætasköpun með því að fullvinna þarann í lokaafurð. 

Sá möguleiki að rækta stórþara (L. Hyperborea) í sambandi við þaravinnsluna var skoðaður en 

það þótti ekki hagkvæmt og þá sérstaklega vegna tímans sem það tekur stórþarann að vaxa upp 

í nýtanlega stærð. Sá tími er um 4 ár en einnig er erfitt að stýra aðstæðum sem þurfa að vera 

til staðar. Helstu þörungaástætur sem finnast á stórþara voru tegundagreindar en við heimilda 

vinnu var ekki mikið að finna um nytjar á þeim fyrir utan söl sem hafa lengi verið nýtt á Íslandi 

til manneldis.  
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Lokaorð 
Í þeirri ógn sem steðjar að okkur vegna hlýnun jarðar gefur það augaleið að lífríkið í hafinu og 

vistkerfið þar er í hættu ef ekkert er aðhafst. Hafið hefur nú þegar dregið mikið úr áhrifum 

hlýnun jarðar með því að draga í sig CO2 úr andrúmsloftinu. En með því er málið ekki leyst, því 

aukið magn CO2 í hafinu hefur haft þau áhrif að heimshöfin eru farin að súrna.  

Mikilvægt er í baráttunni við hlýnun jarðar er að draga verulega úr losun 

gróðurhúsalofttegunda, en sú losun er að mestu til komin út af bruna jarðefnaeldsneyta á borð 

við kolum, gasi og olíum. Farnar hafa verið leiðir eins og að auka nýtingu raforku í stað brennslu 

á þessum efnum en önnur lausn er einnig nýting á lífefnaeldsneyti. Þörungar hafa verið notaðir 

við þá framleiðslu og þannig beint komið að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegundum.  

En það að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hefur undanfarin ár ekki skilað 

nægjanlegum árangri og þar af leiðandi verið gripið til þeirra ráða að markvisst að binda kolefni 

úr andrúmsloftinu og er það kallað kolefnisjöfnun. 

Í Parísarsáttmálanum kveður á um að vernda eigi og efla þau svæði sem binda kolefni og 

þar eru skógar, gróin landsvæði og höf tiltekin. Til þess að standa við sína skuldbindingu hefur 

Evrópusambandið og aðildarríki þess gert samkomulag um ganga enn lengra en áður í 

kolefnisjöfnun og stefnt er að því að verða fyrsta kolefnishlutlausa álfan um miðja þessa öld. 

Íslensk stjórnvöld hafa gefið það út að þau ætli að taka þátt í þessu markmiði sem er mikið 

sóknarfæri fyrir nýsköpun innan bláa hagkerfisins, þar á meðal þörungaræktun. Eiginleikar 

þörunga falla vel undir þá kosti sem nýtast til kolefnisjöfnunar. 

Í þaranaum leynast mikil verðmæti sem vert er að skoða betur og reyna að ná betri nýtingu 

úr afurðinni. Áhuginn og eftirspurnin eftir lífvirkum efnum úr náttúrunni er til staðar og eru 

möguleikarnir á mikilli verðmætasköpun í sjávargróðri við landið. 

Möguleiki er fyrir hendi að nýta þarann bæði með efnahagslegu og vistfræðilegu sjónarmiði 

að leiðarljósi. Mikilvægt er að vita hver þolmörk náttúrunnar eru og virða þau, það er það sem 

sjálfbærni gengur út á. Það hefur oft á tíðum reynst erfitt að bæta fyrir þegar gengið hefur verið 

á ákveðna veiðistofna, hafsvæði og fleira.  

Vandamál við hafið er að það getur verið erfitt viðureignar og erfiðleikar við athuganir og 

rannsóknir gerir það að verkum að hafið er ekki eins vel þekkt og landsvæði heimsins. Annað 
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vandamál gæti verið af pólitískum toga vegna þess að mörg hafsvæði eru sameign margra þjóða 

sem flækir stjórnun auðlindarinnar. 

Ísland hefur í aldanna rás staðið framarlega í stjórnun fiskveiða sem og í veiðum og vinnslu. 

Við ættum ekki að láta þar við sitja heldur stíga skrefið og marka skýra stefnu og áætlun um 

aðlögun að loftlagsbreytingum og í mótvægisaðgerðum. Ekki er talið vera mikið svigrúm til 

vaxtar í veltu í fiskveiðum en þörungar og sjávargróður eru talin vera ein sú sjávarafurð sem 

hefur hvað mesta svigrúmið til vaxtar á næstu árum. Í því felst mikið sóknarfæri fyrir Ísland og 

það sem hjálpar til mikið til er hrein náttúra og möguleikinn á nýtingu grænnar orku við 

framleiðslu.  

Þörungarækt er góð leið til að framleiða heilnæma afurð og styrkja vistkerfið í hafinu sem 

og sporna við loftlagsbreytingum af mannavöldum. Ekki þótti það álitlegur kostur að rækta 

stórþara. Aðrar tegundir hafa hins vegar hentað vel til ræktunar og má þar nefna beltisþara. 

Þörf er á frekari rannsóknum á virði þörungaásæta á stórþara, þar sem heimildaleit skilaði ekki 

miklum árangri á því sviði en þar leynast klárlega aukin verðmæti. 
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