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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS-einingar og er hluti af BS-námi í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Ástæða þess að ég valdi fiskeldi, sjávarútveg og COVID-19 er sú að ég hef að hluta 

til alist upp í þorpi á Íslandi þar sem sjávarútvegur er stór þáttur í hinu daglega lífi en þar 

er jafnframt verið að byggja upp nýja atvinnugrein sem er laxeldi í sjókvíum.  Um margra 

ára skeið bjó ég í Noregi þar sem laxeldi er stór atvinnuvegur sem ég hef fylgst vel með í 

gegnum tíðina. Sumrin 2018 til 2020 starfaði ég hjá Löxum Fiskeldi ehf og kynntist því 

uppbyggingarstarfi sem þar á sér stað. Mér þótti áhugavert að kynna mér  aflamarkskerfið 

og skoða það í samhengi við heimildir til áframeldis í sjókvíum á Íslandi og í Noregi.  Þar 

sem við lifum á sérstökum tímum þótti mér áhugavekjandi að kanna áhrif COVID-19 á 

laxeldisiðnaðinn.   

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum Dr. Ástu Dís Óladóttur dósent við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands fyrir góða og markvissa leiðsögn við ritun þessarar 

ritgerðar. Einnig vil ég flytja Gunnari Steini Gunnarssyni Cand Scient Aquaculture og Einari 

Erni Gunnarsyni Magister Legis bestu þakkir fyrir hjálp þeirra við yfirlestur og ábendingar.  
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um laxeldi á Íslandi. Ísland er fiskveiðiþjóð og hefur verið það 

alla tíð og á sagan bakvið aflamarkerfið hér við land sér langa sögu, gert er grein fyrir 

henni í stuttu máli. Seinustu ár hefur fiskeldi, þá sérstaklega laxeldi, verið að byggjast upp. 

Þetta er ekki ný þróun í heiminum, enda hefur Kína lengi verið að framleiða stórt magn af 

eldisafurðum í nokkra áratugi. Stuttlega er farið í sögu eldis á heimsvísu og sögu laxeldis 

á hér á landi, þar sem greint eru þrjár lotur fiskeldis og skoðað magnframleiðslu. Gerð er 

grein fyrir hvaða laxastofn er notaður hér við land og hvaða svæði eru friðuð fyrir laxeldi 

í sjókvíum. Þá verður gerð stuttlega grein fyrir sjókvíaeldi, landeldi og seiðaeldi þar sem 

mikil umræða hefur verið um nýjar landeldisstöðvar sem verið er að skipuleggja hér við 

land. Íslensk laxeldisleyfi hafa verið borin saman við aflamarkskerfið hér við land og 

norsku laxeldisleyfin. Þessi samanburður er skoðaður í stuttu formi.  Frá því í marsmánuði 

2020 hefur COVID-19 faraldurinn haft mikil áhrif á efnahag um allan heim. Markmið 

þessarar ritgerðar er að skoða hvaða áhrif faraldurinn haft á nýja grein eins og íslenska 

laxeldið og meta hvernig viðbrögðin hafa verið. 
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1 Inngangur 

Í lok árs 2019 tók veirusjúkdómur að breiðast út um heiminn sem nefndur hefur verið 

COVID-19. Hann orsakast af SARS-CoV-2 kórónuveirunni og er talinn eiga uppruna sinn í 

borginni Wuhan í Kína (Heilsuvera, 2021). Áhrif kórónaveirunnar hafa haft mikil áhrif á 

efnahag heimsins. Í byrjun faraldursins voru miklar breytingar á verðbréfamarkaði um 

allan heim, FTSE fór niður 14,3% sem er mesta lækkun frá kreppunni 2008. Rétt eftir að 

faraldurinn var staðfestur féllu margir verðbréfamarkaðir skyndilega. Margir fóru úr því 

að mæta í vinnuna yfir í að taka fjarfundi gegnum netið og vinna að heiman (Jones o.fl., 

2020). Ekki er þó hægt að vinna öll störf í fjarvinnu. Mikilvægt var að matarframleiðsla 

héldi áfram eins og áður (Aday og Aday, 2020). Ráðist var í margvíslegar ráðstafanir af 

hálfu yfirvalda árið 2020 og 2021 til að vernda innviði efnahagskerfisins og aðra lykilþætti 

samfélagsins. Stjórnvöld hafa ráðist í fjölda efnahagsúrræða vegna heimsfaraldursins sem 

nýtast heimilum og fyrirtækjum með beinum hætti. Má þar nefna stuðningslán, 

lokunarstyrki, viðspyrnustyrki, tekjufallsstyrki, ferðagjöf, frestun skattgreiðslna og fleira 

(Ísland, e.d.). Markmið aðgerðanna er að verja grunnstoðir samfélagsins, vernda afkomu 

fólks og fyrirtækja og tryggja öfluga viðspyrnu fyrir íslenskt efnahagslíf (Stjórnarráðið, 

2021).  

Ísland er sjávarútvegsþjóð og hefur haft gott aðgengi að fiskimiðum í gegnum tíðina. 

Samspil hagþróunar landsins og sjávarútvegsins er mikið hér á landi og hefur 

tæknivæðingin og þekkingin aukið hagnýtinguna á auðlindum sjávar. Einnig hefur tilkoma 

og aukning í fiskeldi í sjókvíum verið mikil seinustu ár og á sú grein eftir að vaxa í 

framtíðinni (Stjórnarráðið, 2021). 

Í þessari ritgerð verður sjávarútvegurinn á heimsvísu skoðaður. Rýnt verður í laxeldið 

og sögu þess. Rýnt verður í forsendur og markmið greinarinnar, hvernig útgefin eldisleyfi 

eru frábrugðin aflamarkinu í sjávarútveginum og þau borin saman við norsku 

laxeldisleyfin.  

Þar sem laxeldi er frekar ný atvinnugrein á Íslandi er fróðlegt að velta því fyrir sér 

hvernig hún stendur af sér áföll eins og heimsfaraldur. Markmið rannsóknar er að skoða 
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hvaða áhrif heimsfaraldurinn hefur haft á Íslensk eldisfyrirtæki og er 

rannsóknarspurningin þessi:  

Hafði COVID-19 faraldurinn áhrif á sölu á íslenskum laxi? 

Við öflun heimilda og við vinnslu ritgerðarinnar var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem tekin voru djúpviðtöl við fólk sem hefur starfað á ýmsum 

sviðum laxeldis, s.s. við leyfaöflun og undirbúning framkvæmda, framleiðslustjórn og sölu 

afurða. Viðtöl voru tekin með spurningalista til hliðsjónar til að tryggja samræmi milli 

samtala.  
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2 Efnahagsleg áhrif COVID-19 

Á árinu 2018 (fyrir tíma COVID-19 faraldursins) námu veiðar og heildarframleiðsla á 

heilum fiski 179 milljónum tonna á ári, meðtalið bæði veiddur fiskur og eldisfiskur. 

Undanfarna þrjá áratugina hefur orðið mikil aukning fiskivara á markaði sem skýrist að 

miklu leyti á fiskeldi. Veiði er þó enn leiðandi þegar kemur að ákveðnum fiskistofnum. Um 

það bil 89% af framleiðslu fisks eru nýtt til manneldis, 45% af fiskinum sem er notaður í 

manneldi eru svo seld lifandi eða fersk, 34% eru seld frosin, 11% af fiskinum eru seld elduð 

og pökkuðgeymd, 10% eru söltuð, þurrkuð, sett í saltlög eða reykt (FAO, 2021a). 

Í mars árið 2020 þegar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) lýsti því yfir að COVID-

19 væri faraldur kölluðu Food and Agriculture Organzation (FAO) og World Trade 

Organization (WTO) eftir því að leyfa viðskipti milli landa með matvörur. Þetta var gert til 

þess að tryggja fæðuöryggi, þá sérstaklega á þeim svæðum sem fólk er viðkvæmt fyrir 

þessum breytingum. Önnur ástæða fyrir þessu var að tryggja að verð á matvörum myndi 

haldast jafnt en ekki miklar sveiflur upp og niður í verði. Það tryggir að þeir sem eru með 

minni peninga á milli handanna gætu einnig fengið að borða. Mikilvægt var að tryggja 

alþjóðlega samvinnu á milli landa til að tryggja að matvælaframleiðsla héldi áfram eins og 

áður (FAO, 2020; WTO, 2020). 

Þrátt fyrir ráðstafanir sem áttu að tryggja áframhaldandi matvælaframleiðslu og koma 

í veg fyrir mataróöryggi jókst fjöldi fólks sem býr við mikið mataróöryggi um 45 milljónir 

á tímabilinu febrúar til júní 2020. Þessi aukning var að miklu leyti á svæðum þar sem fólk 

er með lág laun og notar stórt hlutfall af tekjum sínum í mat. Oft þarf þetta fólk að velja 

milli afurða sem eru með mikið prótín eða afurða sem geta satt hungur en eru ekki jafn 

næringarríkar. Spár eru um að að um 90 til 150 milljónir manna munu enda í mikilli fátækt 

vegna faraldursins (Belton o.fl., 2021). 

Þar sem sjávarútvegur er nauðsynlegur til að tryggja matvælaöryggi voru gerðir ýmsir 

samningar milli landa til að takmarka áhrif faraldursins á starfsemi greinarinnar (FAO, 

2020). Fyrirtæki urðu þá að fylgja gildandi sóttvarnarreglum á svæðinu og halda áfram 

rekstri með nýjum takmörkunum. Sóttvarnarreglur höfðu áhrif á framleiðslugetu margra 

sjávarútvegsfyrirtækja. Í faraldrinum jukust erfiðleikar fyrirtækja sem vantaði fjármagn 

þar sem efnahagslægð var að byrja og ekki margir sem hugðu á fjárfestingar á þessum 

tíma. Bæði Evrópusambandið og Kína ákváðu að stöðva ákveðin viðskipti á 
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alþjóðamarkaði með það fyrir augum að fyrirbyggja að veiran smitaðist á milli landa. 

Lokanir á landamærum ollu óvissu hjá fiskeldisfyrirtækjum þar sem starfsemi þeirra er oft 

háð innflutningi, t.d. á fóðri, og samgöngur eru mikilvægar til að tryggja þætti eins og 

fiskiheilsu (FAO, 2021a). 

Lokanir sköpuðu einnig vandamál á markaði í Kína vegna þess að mörgum alþjóðlegum 

ráðstefnum sem almennt eru haldnar í sjávarútvegi var aflýst, til dæmis Seafood Expo 

North America og Expo Global. Chen Sheng, framkvæmdastjóri, í Maoming Evergreen 

Aquatic Product Co. Ltd., sagði í viðtali að um 40-50% af viðskiptum þeirra byggðust á 

viðskiptasamningum sem gerðir væru á slíkum ráðstefnum. Mikil hætta væri á að fyrirtæki 

í Kína myndu tapa miklu fjármagni þar sem faraldurinn tefði þá einnig flutning milli Kína 

og Bandaríkjanna (Zhang, 2020). 

Fiskveiðar og -eldi er orðinn mjög alþjóðavæddur iðnaður. Mikið magn af fiski er 

framleitt eða veitt í einu landi, sent til annars lands til þess að vera unnið enn frekar og 

svo sent í þriðja landið þar sem það er selt til neytenda. Þetta sýnir að mikið samstarf er 

á milli landa þegar kemur að framleiðslu og neyslu sjávarafurða. Fiskur er ein mest selda 

varan milli landa á heimsvísu og um 38% af fiski sem er framleiddur eru flutt úr landinu 

þar sem fiskurinn er veiddur eða alinn (FAO, 2021a). 

Fiskeldi og -veiðar voru viðkvæm fyrir þeim áhrifum sem COVID-19 hafði í för með sér. 

Í upphafi faraldursins var hugað að því hvernig gagnkvæm áhrif gætu orðið í greinunum. 

Þegar kemur að vinnslu og framleiðslu sjávarafurða getur atburður á einum stað í 

virðiskeðjunni haft áhrif á allt sem kemur þar á eftir (FAO, 2021a). Í nokkrum 

vinnslufyrirtækjum á kjötvörum, bæði í Þýskalandi og Bretlandi, voru starfsmenn greindir 

með COVID-19. Þetta var talið vera vegna þéttleika starfsmanna á vinnusvæðum og lágs 

hitastigs sem vírusinn þrífst við. Einnig var bent á að margir starfsmenn í vinnslu væru ekki 

frá þeim löndum þar sem þeir störfuðu og óttuðust að lenda í sóttkví eða greinast með 

vírusinn því að það myndi leiða af sér tekjufall, launalaust frí þar sem þeir nytu ekki fullra 

réttinda í starfslandinu (Xuemin, 2020). 

COVID-19 hafði í för með sér efnahagslegar sveiflur sem ekki hefði verið hægt að sjá 

fyrir. Miklar sveiflur voru í virði gjaldeyris sem geta haft áhrif á verð vörunnar sem verið 

er að framleiða. Aukning eða lækkun í verði getur svo haft áhrif á eftirspurnina. Þegar 

útgöngubann var sett á og veitingastöðum og landamærum lokað, dró verulega úr 
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eftirspurninni. Staðir sem áður höfðu verið stórir kaupendur fóru í að þurfa lítið sem 

ekkert af vörunni. Í Frakklandi, Ítalíu og Spáni dróst eftirspurnin á ferskum fiski saman um 

30% á meðan lokað var (FAO, 2021a). Eftirspurn eftir ferskum fiski minnkaði en spurn eftir 

matarvörum með langan geymslutíma, vörum sem voru tilbúnar beint í ofninn jókst til 

muna. Þá jókst sala á netinu verulega, þar sem fólk fékk vörurnar sendar beint heim að 

dyrum. Sumar kannanir benda til þess að matarsóun hafi aukist vegna þessara breytinga 

á neysluvenjum (Freedonia, 2020). Aðrar benda þó til þess að neytendur frysti vörur 

frekar en að henda þeim ef þeir geta ekki borðað allt áður en að það rennur út (FAO, 

2021a). Neytendur voru hvattir til þess að fara sem minnst í matarinnkaup til að draga úr 

smithættu. Þetta getur einnig verið ástæðan fyrir því að eftirspurnin færðist frá ferskum 

vörum yfir í vörur sem eru með lengra geymsluþol, vörur eins og frosinn fisk, niðursoðnar 

sardínur og makríl. Ástandið leiddi til þess að markaðssetning beindist jafnframt að 

heimatilbúnum mat og heimsendingum (FAO, 2020b). Sum eldisfyrirtæki voru ekki 

undirbúin undir það að selja mikið af frosnum vörum þar sem megnið af framleiðslu þeirra 

var selt sem ferskvara (AECOC, 2020). 

Miklar áhyggjur voru uppi um að breytingar á eftirspurn myndi hafa áhrif á magn og 

verð vörunnar. Þeir sem seldu lifandi fisk á markaði áttu erfitt með að halda vörunni 

lengur en vanalega, aukinn kostnaður var við fóðrun og ekki mikið innflæði af fjármagni. 

Eldismenn höfðu þó þann kost að geta dregið úr fóðurkostnaði með því að minnka fóðrun. 

Með þessu gátu eldisfyrirtækin haldið fiski í sama stærðarflokki frekar en að fóðra hann 

með það í huga að láta hann vaxa sem mest og lengt þar með geymslutíma hans (FAO, 

2020). 
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Mynd 1:  

 

(NASDAQ, 2021)  

Meðalverð á laxeldisfiski á tímabilinu janúar 2018 til desember 2020 má sjá á mynd 1 hér 

að framan. Hægt er að sjá sveiflur öll árin en verðið er hátt í lok árs bæði 2018 og 2019 en 

ekki 2020. Einnig má sjá sveiflu niður á við í viku 9 sem er í lok febrúar þegar fréttir bárust 

um að um heimsfaraldur væri að ræða. Verðið helst lágt fram í maí. Þá virðist verðið koma 

upp og verður aftur það sama og árið 2019. Árið 2020 var framleiðsla á laxi sambærileg 

við önnur ár þrátt fyrir áskoranir. Aukning var í framleiðslu á sama tíma og verð hrundi. 

Eldismenn í Síle hafa ákveðið að draga úr framleiðslu á laxi en eldismenn í Noregi ætla sér 

að auka við framleiðsluna og er því spáð að hún verði svipuð 2021 og hún var 2020 (FAO, 

2021b).   

Á Íslandi var einnig gripið inn í þegar faraldurinn blossaði upp. Í hans var gerð 

viðbragðsáætlun og áhersla var lögð á að tryggja lyfjaflutning til landsins. 

Heilbrigðisráðuneytið tók ákvörðun um að fresta valkvæðum skurðaaðgerðum til að létta 

álaginu af starfsfólki. Samkomutakmarkanir á Íslandi voru fyrst kynntar í mars 2020. Þær 

hafa síðan þá verið endurskoðaðar og þeim breytt reglulega til að sporna við útbreiðslu 

veirunnar. Aukið fjármagn var sett peningur í heilbrigðiskerfið og reynt að huga að 

geðheilsu. (Stjórnarráðið, e.d.) 
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Efnahagslegum aðgerðum var einnig hrundið ein þeim var ætlað að efla fyrirtæki, 

einstaklinga, íþrótta- og æskulýðsfélög og hagkerfið okkar. Þessar aðgerðir og styrkir voru 

margs konar. Þann 18. ágúst 2021 hefur ríkið borgað út yfir sex milljarða króna í 

viðspyrnustyrki fyrir fyrirtæki sem hafa orðið fyrir tekjufalli vegna faraldursins. Einnig hafa 

um 2,8 milljarðar króna verið greiddir í lokunarstyrki fyrir fyrirtæki sem hafa hætt rekstri 

(Stjórnarráðið, e.d.). í faraldrinum jókst atvinnuleysi til muna eins og atvinnuleysisbætur 

bættar upp á móti og atvinnuleitendur fengu þann kost að geta farið í nám án þess að 

missa þær (Stjórnarráðið, 2020). 

Á árinu 2020 dróst landsframleiðsla á mann niður um 8,2%, sem er mesti samdráttur 

frá upphafi mælinga, árið 1946 (Hagstofan, 2021). Efnahagshorfur eru betri en áætlað var 

við gerð fjárlaga. Afkoma ríkissjóðs var 27 milljarðar umfram það sem áætlað var. Þetta 

er talið vera vegna þess að það dró úr atvinnuleysi í landinu með tilkomu ferðamanna sem 

hafa komið til landsins í sumar. Spáð er fyrir um að áfram dragi úr atvinnuleysi. Núna eru 

horfur jákvæðar um íslenskan efnahag og farið að líta til sams konar efnahagsvaxtar og á 

árunum 2016 til 2017 (Stjórnarráðið, 2021). 
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3 Saga fiskeldis  

Fiskeldi hefur verið stundað af mannkyninu í yfir 4.000 ár. Ekki eru til neinar skriflegar 

heimildir frá upphafsárum þess. Það er talið að það hafi byrjað í Kína þar sem ræktaður 

var vatnakarpi (FAO, 1988). Eldi hefur ekki verið eins stórt í sniðum og landbúnaður. Þetta 

var að miklu leyti vegna þess að nægilegt var að veiða villtan fisk sér til matar. Það vantaði 

eftirspurn og tækni og þá er erfitt að rækta margar fiskitegundir (Beveridge, 2004).  

Á heimsvísu hefur meðaltalsaukning í neyslu fiskafurða á mann verið 3,1% árlega frá 

1961 til 2017 sem er tvöföld aukning miðað við fólksfjölgun á sama tímabili. Mikil aukning 

hefur einnig verið í þróunarlöndunum seinustu áratugina vegna aukinnar framleiðslu og 

innflutnings (FAO, 2020). Árið 1960 voru veiddar 34,79 milljónir tonna en magn eldisins 

var 2,03 milljónir tonna. Veiði hefur einnig aukist seinustu ár. Eldið fór hægar af stað en 

frá 1980 og eftir aldamótin hefur það margfaldast. Árið 2012 var eldið komið upp í 90,02 

milljónir tonna og veiðin í 90,51 milljón tonna. Frá því hefur eldið haft vinninginn. Það má 

benda á að í þessum tölum er tekin með framleiðsla á fiski, krabbadýrum og 

vatnaplöntum (World Bank, 2020).  

Aukning í fiskeldi hefur verið vegna aukinnar eftirspurnar eftir sjávarafurðum og 

aðstæðna í heiminum. Á mynd 2 hér á eftir má sjá hvernig magnþróun hefur verið á eldi 

og veiðum frá því árið 1950. Veiði hefur verið mjög stöðug árinu 1990 en eldið hefur farið 

hratt upp (FAO, 2020).  
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Mynd 2:  

Magnframleiðsla í veiði og eldi á heimsvísu  

 

(FAO, 2020) 

Árið 2014 voru stærstu fiskeldislöndin á heimsvísu eftirfarandi: Kína, Indónesía, Indland, 

Víetnam, Filippseyjar, Bangladess, Suður-Kórea, Noregur og Síle (Landsbankinn, 2016).  

3.1 Sjávarútvegurinn í Kína 

Á heimsvísu er Kína leiðandi í bæði fiskveiðum og í fiskeldi. Árið 2018 veiddi Kína 15 

milljónir tonna af fiski og framleiddi 66 milljónir af eldisafurðum. Kína leiðir einnig í 

innflutningi og útflutningi á sjávarafurðum (Einar Ágústsson og Ásta Dís Óladóttir, 2021; 

Ren o.fl., 2019 ). Þá á Kína sér langa sögu þegar kemur að eldi sem getur verið rakin 4000 

ár aftur í tímann (Li o.fl., 2011). Sjávarútvegurinn er mikilvægur þáttur í að skapa atvinnu, 

tekjur og næringarríkan mat fyrir milljónir manna í bæði Afríku og í Asíu. (Belton o.fl., 

2021) 

Allt frá 1950 ákváðu stjórnvöld í Kína að láta sérfræðinga innan eldisins vinna 

rannsóknarvinnu um eldi á sjávargrasi og eldi í tjörnum. Þeir áttu þeir að miðla 

tæknilegum upplýsingum til eldisstöðva í landinu sem ríkið stjórnar. Þetta var að mestu 

leyti stundað á landsbyggðinni á þeim tíma (Wang o.fl., 2020). Frá 1970 hafa Kínverjar 

hins vegar einbeitt sér að því að bæta efnahaginn.  
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Þessar breytingar komu fram í mikilli þróun á ferskvatnseldi. Þá var það svæði sem leyft 

var að stunda eldi stækkað til muna sem stuðlaði að þessari þróun (FAO, e.d.). Kína var 

fyrsta landið sem framleiddi meira magn í eldi en það veiddi af sjávarafurðum á ári (Li 

o.fl., 2011). Árið 1979 voru 2,86 milljónir hektara af landsvæði notað í eldi. Árið 2008 hafði 

þetta svæði vaxið upp í 5,63 milljónir hektara. Svæðin sem eru notuð í eldi eru meðal 

annars lón, vötn, tjarnir, botnlönd og hrísgrjónaakrar. Um 70% af eldinu voru í tjörnum 

2018 en eitthvað er einnig um eldi á manngerðum vatnasvæðum (Li o.fl., 2011). Eldi sem 

mikið er stundað í Kína er gert á þann hátt að meginstarfsemin er landbúnaður, með lítið 

magn af eldisfiski í vatni á landbúnaðarsvæðinu þar sem fiskurinn fær næringuna úr 

nærumhverfinu og er því kostnaður af þessu eldi óverulegur (Tacon, 1997). 

Aukin framleiðsla hefur einnig aukið aðgengi manna að vörum í nærumhverfi sínu, á 

ásættanlegu verði og með betri gæði en áður. Árið 1978 var neysla á mann á fiskivörum 

4,3 kg á ári í Kína, minni en meðaleftirspurn á mann í heiminum. Árið 2008 var neysla á 

mann á ári komin upp í 37 kg sem var 10 kg meira en meðaleftirspurn á mann í heiminum 

(Li o.fl., 2011). Framleiðslan hefur skapað mikla atvinnumöguleika í dreifbýli landsins og 

aukið bæði framleiðslu og efnahagslega getu (Li o.fl., 2011). 

Til þess að halda utan um og tryggja matargæði er notast við lagagerðir um framleiðslu 

í fiskeldi. Lögin eru gerð með þau markmið að tryggja mataröryggi, auðlindir og verndun 

umhverfis. Stöðugt er verið að bæta við kröfum um gæði og öryggi fyrir vatnadýr og 

plöntur. Margvíslegar nýjar kröfur hafa verið innleiddar frá árinu 2002, kröfur um 

mengunarlaust eldi eru gerðar og aðeins er leyfilegt að notast við lyf sem eru samþykkt. 

Þessum kröfur og lögum er breytt þegar nýjar upplýsingar liggja fyrir og eru sífellt að 

uppfærast eftir því sem tækni og þekking fleygir fram. Þrátt fyrir þessu eru margs konar 

áskoranir innan eldis, sem dæmi má nefna mengun, breytta erfðasamsetningu, kunnáttu 

og tækni, arðsemi og offramleiðslu (Li o.fl., 2011). Þrátt fyrir að vera stærst innan eldis er 

Kína ekki leiðandi í tæknivæðingu iðnaðarins og notar frekar eldi í hefðbundnum stíl. 

Yfirvöld taka þó skref í átt að tæknivæðingu iðnaðarins (Wang, Ji og Zhang, 2020).  

Sumir vilja halda því fram að tölur sem koma frá kínverskum yfirvöldum geti verið 

misvísandi, óáreiðanlegar eða vitlausar. Þetta á sérstaklega við þegar kemur að veiðum 

og að oft sé veitt meira en skráð er. Hins vegar þegar kemur að eldi er talið að 

upplýsingarnar um magnframleiðslu séu áreiðanlegar. Þessar upplýsingar eru gefnar 
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mánaðarlega, árlega eða annað hvert ár, allt eftir því hvaða stofnanir eiga í hlut (Hsu, Yan 

og Cheng, 20217). 

3.2 Laxeldi  

Til eru nokkrar tegundir laxfiska en aðallega er notast við atlantshafslaxinn (Salmo salar) í 

eldi. Núorðið er meiri vöxtur í laxeldi en í eldi annarra tegunda. Ástæður fyrir þessu er að 

tæknivæðing innan greinarinnar er mikil og byggt hefur verið upp gott kerfi fyrir flutning 

í virðiskeðjunni (Iversen o.fl., 2020). 

Úti í náttúrunni lifir atlantshafslaxinn lífi sínu í bæði saltvatni og í fersku vatni. Klak og 

hrygning fer fram í ám, þ.e. í fersku vatni en þar er fiskurinn í eitt til fjögur ár áður en hann 

fer út í sjó. Þar vex hann og dafnar og kemur svo aftur upp í árnar til þess að hrygna, einu 

til þremur árum eftir að hann fór þaðan (Liu, o.fl., 2020). Þetta ferli tekur skemmri tíma 

hjá eldislaxinum. Laxahrognum er klakið í seiðaeldisstöðvum sem eru 

ferskvatnseldisstöðvar á landi. Tíminn frá klaki þar til seiðin eru orðin sjógönguseiði er 12 

til 16 mánuðir. Á þessu stigi er laxinn fluttur út í eldiskvíar í sjó eða í saltvatnstöðvar sem 

eru á landi. (FAO, 2005) 

Á heimsvísu eru nokkrar þjóðir sem framleiða megnið af eldislaxinum. Fimm stærstu 

löndin eru Noregur, Síle, Skotland, Færeyjar og Kanada. Af þessum löndum framleiðir 

Noregur mest, eða um 55,3%, Síle er þar á eftir með 25,4% af framleiðslunni, Skotland 

með 7,6% og Kanada með 6%. Framleiðsla fer jafnframt fram í átta mismunandi löndum 

þar sem ekki henta mörg svæði til eldis (Iversen o.fl., 2020). 

Þar sem fá lönd standa fyrir stærstum hluta heimsframleiðslunnar getur það haft 

afdrifaríkar afleiðingar fyrir markaðinn ef eitthvað fer úrskeiðis í einu landi. Sjúkdómar 

geta t.d. komið upp sem hafa áhrif á afsetningu en þá getur það leitt til mikillar hækkunar 

á heimsmarkaðsverði (Iversen o.fl., 2020). Gunnar Steinn Gunnarsson, líffræðingur og 

einn af stofnendum Laxar fiskeldis og Salar Islandica segir að „sumir eldismenn, m.a. á 

Íslandi, hafa haft mikla trú á þrílitna eldisfiskum eða ófrjóum löxum. Það vakti athygli 

þegar löggjafinn á Íslandi setti ákvæði í fiskeldislög árið 2019 um notkun ófrjórra laxa, 

einkum í ljósi þess að þróun er mjög skammt á veg komin“. 

Fyrir nokkrum vikum bannaði norska matvælastofnunin framleiðslu á ófrjóum laxi. 

Ákvörðunin byggist á dýraverndunarlögum þar sem slíkur fiskur hefur mjög slæmt 

ónæmiskerfi og þolir illa sýkingar. Hann er talinn fá óverðugt og erfitt líf (Kyst, 2021). 
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4 Laxeldi á Íslandi 

Fiskeldi á Íslandi hefur vaxið mikið á undanförnum tíu árum. Mikil aukning hefur verið á 

milli ára. Árið 2020 var 40.595 tonnum af eldisfiski slátrað sem var 20% aukning á 

heildarframleiðslu milli áranna 2019 og 2020. Mesta aukningin er í laxeldinu og jókst 

framleiðsla á laxi þá um 7.000 tonn í sjókvíaeldi. Þetta er fyrsta árið sem framleiðsla á laxi 

fer yfir 30.000 tonna mörkin. Eldismagnið á því ári hefði orðið nokkuð meira ef 

fiskeldisfyrirtæki á Austurlandi hefðu ekki ákveðið að bíða með slátrun fram yfir áramótin 

(MAST, 2020). Árið 2020 var laxeldi 84% af heildarframleiðslu eldis á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Mesta aukning milli ára hingað til átti sér stað milli áranna 2015 og 2016 þar 

sem aukning í framleiðslu voru heil 82% (Stjórnarráðið, 2017).Spáð er að framleiðsla á laxi 

muni fara upp í 55.000 tonn árið 2023 ef mið er tekið af framförum síðustu ára (SFS, 2021). 

Þó að hagnaður laxeldisfyrirtækja sé töluverður þá hefur það ekki alltaf verið reyndin. 

Áður en farið var í eldi voru notuð hrogn úr laxi til þess að sleppa seiðum í ár og vötn. 

Byrjað var á þessu 1883. Árið 1930 voru komin um 40 klakhús. Fyrsta fiskeldisstöðin á 

Íslandi var ekki reist fyrr en árið 1951 þegar Skúli Pálsson byrjaði með eldisstöð á Laxalóni 

þar sem hann ræktaði regnbogasilung. Skúli átti í mikilli baráttu við hið opinbera vegna 

sýkingar sem fannst í fiskeldisstöð hans. Var honum gert að aflífa allan regnbogaurriða og 

laxinn sem hann hafði í stöðinni á Laxalóni. Margir töldu að þessi aðferð væri yfirdrifin 

viðbrögð. Málið gekk svo langt að það var tekið upp á Alþingi. Ekki löngu síðar féll dómur 

í málinu og voru yfirvöld sýknuð en hins vegar dæmd til að greiða Skúla bætur. Þessi 

aðgerð kom illa við fyrirtækið á Laxalóni og reksturinn enn þungur. Fyrirtækið varð svo 

gjaldþrota árið 1993. Önnur eldisstöð var byggð árið 1953, þar sem sett voru laxaseiði í 

eldisstöð við Elliðaár. Þetta var fyrsta skipti sem fóðrað var yfir sumartímann (Halldór 

Halldórsson, 1992). 

Þetta var byrjunin á sögu fiskeldis á Íslandi. Það má segja að það hafa verið þrjár lotur 

í laxeldi á Íslandi. Fyrsta lotan var frá 1985 til 1991 þá var fiskeldi vaxandi grein þrátt fyrir 

að mikið fjármagn þyrfti til. Skúli og sonur hans vöruðu menn við að setja peningana sína 

í stór laxeldisfyrirtæki án þess að skoða hvernig rekstrargrundvöllur þeirra væri og að 

vísindalegar aðferðir væru tryggðar (Halldór Halldórsson, 1992). Á þessum tíma var notast 

við ókynbættan atlantshafslax sem ekki var vel til eldis (Morgunblaðið, 2016). Ríkið fór í 

miklar fjárfestingar í greininni. Árið 1992 voru 16 fiskeldisfyrirtæki starfandi á Íslandi. 
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Hagnaður var lítill sem enginn þó að eiginfjárstaða fyrirtækja væri jákvæð. Af 150 

fyrirtækjum í eldi voru aðeins 15 sem voru ekki farinn í gjaldþrot eða hætt starfsemi fyrir 

1992. Ástæðan fyrir því að þessi fyrirtæki urðu gjaldþrota var meðal annars vanþekking 

og ekki nægur undirbúningur (Halldór Halldórsson, 1992). Fjárfestingarnar voru gerðar 

með miklum væntingum en lítilli þekkingu. Ekki hafði verið kannað nægilega hver 

eftirspurnin á vörunni væri og hvort hægt væri að selja það sem framleitt var á markaðinn 

í Evrópu (Halldór Halldórsson, 1992).  

Önnur lota byrjaði þegar tvö stærstu útgerðarfyrirtækin á Íslandi fóru í fjárfestingar í 

eldisfyrirtækjum. Þetta byrjaði árið 2000 og framleiðsla á eldislaxi fór úr 2.602 tonnum 

upp í 6.900 tonn árið 2006. HB Grandi fjárfesti í fyrirtæki að nafni Salar Islandica, sem var 

með 8.000 tonna leyfi, staðsett í Berufirði. Samherji fjárfesti í Sæsilfri og var einnig með 

leyfi fyrir 8.000 tonna eldi í Mjóafirði (Gunnar Steinn Gunnarsson, 2021). Eldið á þessum 

tíma var ekki hagstætt vegna gengisþróunar á Íslandi, marglyttur sem komu upp á 

eldissvæðum og sjúkdóma (mbl, 2016). Laxaverð var lágt og erfitt var fyrir fyrirtækin að 

finna langtímafjárfesta til að fjármagna þau. Fyrir hrunið 2008 hætti Sæsilfur að framleiða 

lax og HB Grandi ákvað að færa sig yfir í framleiðslu á þorski (Gunnar Steinn Gunnarsson, 

2021). Í töflu 1 hér á eftir má sjá hvernig magnið dróst fljótt saman frá 2006 til 2008.  

Þriðja lotan byrjaði upp úr 2010 þar sem mörg fyrirtæki voru að byggjast upp og auknar 

fjárfestingar voru innan greinarinnar. Þessi bylgja er enn í gangi og virðist ganga vel (mbl, 

2016). Vegna efnahagshrunsins 2008 lækkaði krónan töluvert og reynt var að tryggja að 

efnahagur á Íslandi næði jafnvægi. Þetta opnaði fyrir tækifæri til þess að fjárfesta í eldi. 

Ekki var mikill áhugi hjá íslenskum fjárfestum að fara inn í eldið þótt þeir hefðu tækifæri 

til þess. Þetta gerði það að verkum að íslenskir aðilar sem stofnuðu eldisfyrirtæki fengu 

fjármagn hjá norskum aðilum sem höfðu mikinn áhuga á að fjárfesta í eldisfyrirtækjum á 

Íslandi (Gunnar Steinn Gunnarsson, 2021). 

Staðan nú er ólík því sem áður var þar sem aukinni þekkingu og reynslu er til að dreifa. 

Fjöldi íslendinga hefur reynslu af störfum í laxeldi, bæði hérlendis og í Noregi sem og í 

Skotlandi. Verð á markaði hefur verið stöðugra. Fjárfestar hafa einnig komið inn með 

verulegt og þolinmótt fjármagn þannig að félögin þola áföll. Áhugi og skilningur yfirvalda 

á laxeldi er að aukast en það hefur mikla þýðingu fyrir framtíðaruppbyggingu eldisins. 
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Jafnframt er þekking almennt innan stofnana meiri og dýpri á laxeldi en áður var (Gunnar 

Steinn Gunnarsson, 2021).  

Núna eru útgefin leyfi á íslandi til að framleiða allt að 93.500 tonn af laxi. Fyrirtækin 

framleiða þó aðeins um 36.000 tonn á ári (MAST, e.d.). Þetta þýðir að eldisfyrirtækin hafa 

gott svigrúm til að stækka á næstu árum. Upphaf þriðju bylgjunnar má rekja til þess að 

sótt var um eldisleyfi bæði á Austfjörðum og Vestfjörðum fyrir sjókvíaeldi á laxi. Erfitt var 

að fjármagna þessi fyrirtæki til að byrja með en fyrstu seiðin fóru í sjó á Vestfjörðum árið 

2012. Stærstu leyfin eru á Vestfjörðum en þau hafa annars vegar Arctic Seafarm með 

samtals 27.300 tonna leyfi og hins vegar Arnarlax með 23.700 tonna leyfi. Stærstu tvö 

fyrirtækin á Austurlandi eru annars vegar Ice Fish Farm (áður Salar Islandica) með 20,800 

tonna leyfi og hins vegar Laxar fiskeldi með 16.000 tonna leyfi (Gunnar Steinn 

Gunnarsson, 2021). 

Mynd 3:  

 

(Hagstofan, e.d.) 

Ekki er vitað nákvæmlega hvenær Íslendingar byrjuðu að flytja út lax en fyrstu heimildir 

sem til eru um það eru frá árinu 1807. Árið 1972 fluttu Íslendingar út um það bil 50 tonn 

af laxi en ekki eru til nákvæmari tölur á framleiðslu eða sölu fyrr en 1984 (Halldór 

Halldórsson, 1992). Á töflu númer mynd 3 má sjá hvernig framleiðsla á laxi og bleikju hefur 
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verið frá því 1984. Hægt er að sjá hvenær laxeldisloturnar áttu sér stað og sú þriðja er 

margfalt stærri en þær sem á undan henni komu. 

4.1 Seiðaeldi og matfiskaeldi (landeldi og sjóeldi) 

Allt sjókvíaeldi er háð seiðaframleiðslu á landi, þ.e. í landstöðvum. Íslensk 

sjókvíaeldisfyrirtæki eru öll með sína eigin seiðaframleiðslu. Ekki er til að dreifa óháðum 

framleiðanda sem hefur aðalstarfsemi sína af því að selja seiði til áframeldis í kvíum. 

Framleiðslu á seiðum á Íslandi árin 2010 til 2019 má sjá á mynd 4 hér á eftir.  

Mynd 4:  

  

(MAST, 2019) 

Árið 1984 var heimilað af íslenskum yfirvöldum að flytja inn norsk laxahrogn í þeim 

tilgangi að koma hér upp hentugum eldisstofni. Fyrirtækið Stofnfiskur sem hefur 

jafnframt frá árinu 2021 notað nafnið Benchmark Genetics stóð að þeim innflutningi. Frá 

því árið 1990 hafa sérfræðingar fyrirtækisins unnið markvisst kynbótastarf og náð miklum 

árangri á því sviði. Stofninn er nefndur „Saga-stofninn“ en uppistaða hans eru þrjár 

Stofnfisk kynbætur á stofninn og náðist góður árangur við kynbætur. Þessi stofn er 

nefndur „Saga-stofninn“ og er hann eini laxastofninn sem notaður er í matfiskeldi á Íslandi 

(Landssamband fiskeldisstöðva, 2009).  

Markmiðið með kynbætum er að fá fram æskilega eiginleika til eldis, svo sem auknum 

vaxtarhraða, seinum kynþroska, betri holdgæðum og betra ónæmiskerfi. (Benchmark 
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Genetics, e.d.) Sjá má á mynd 5 hér á eftir hvernig framleiðslumagn matfisks úr landeldi 

og sjókvíaeldi skiptist. Eins og sjá má er framleiðsla nú meiri í sjókvíaeldi en landeldi 

(Guðsteinn Bjarnason, 2018). Aðeins lítill hluti af matfiski í laxeldi er framleiddur í 

landstöðvum hérlendis. Regnbogasilungur er bæði í land- og sjóeldi, en öll bleikja er 

framleidd á landi (Stjórnarráðið, 2017). 

Mynd 5:  

 

(Hagstofan, e.d.). 

Á Íslandi hefur verið umræða um laxeldi í sjókvíum og hugsanleg erfðafræðileg áhrif saga-

stofnsins á villa laxastofna sem eiga búsvæði sín í ám víða um landið. Gætt er að því að 

draga úr hættu á erfðablöndun eldisfisks við villta stofna. (Guðsteinn Bjarnason, 2018). 

Árið 2004 var gripið til þess ráðs að skilgreina ákveðin friðunarsvæði, þar sem eldi laxfiska 

(fam. Salmonidae) í sjókvíum er óheimil. Var það gert með auglýsingu nr. 460. Á mynd 6 

má sjá framangreind friðunarsvæði (Guðni Ágústsson, 2004). 
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Mynd 6:  

Friðunarsvæði, þar sem eldi laxfiska í sjókvíum er óheimil 

 

(Guðni Ágústsson, 2004). 

Eins og staðan er nú er deilt um það hvort laxeldi á landi eigi eftir að vaxa mikið. Samtök 

fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) telja að ólíklegt sé að landeldi á Íslandi muni aukast að miklu 

leyti (SFS, 2019). Fleiri aðilar skipuleggja tuga þúsund tonna eldi á landi, þar á meðal er 

Fiskeldi Ölfuss sem skipuleggur landstöð með allt að 20.000 tonna framleiðslu á laxi á ári 

(Viðskiptablaðið, 2020). Áætluð heildarframleiðsla þessara félaga í framtíðinni er á bilinu 

50 til 60 þúsund tonn á ári (Guðjón Guðmundsson, 2021). 

Í frummatsskýrslu Laxa eignarhaldsfélags frá 25. ágúst 2020 vegna fyrirhugaðrar 

framkvæmdar í Þorlákshöfn kemur fram að félaginu sé heimilt að ala 500 tonn af 

laxaseiðum árlega. Athyglisverða breytingu er þar að finna þar sem áformað er að auka 

ársframleiðslu stöðvarinnar úr 500 tonnum af laxaseiðum í 2.500 tonn af laxi og 

laxaseiðum. Hér er opnað á þann möguleika að framleiða hvort tveggja seiði og matfisk í 

landstöðinni (Soffía Karen Magnúsdóttir o.fl., 2020). 

Eldismenn í Noregi hafa skoðað möguleikana á landeldi. Áhugi fyrir landeldi hefur líka 

aukist þar. Að hluta til getur aukinn áhugi einnig verið tengdur því að eldið vill hafa fiskinn 

(sjógönguseiðin) stærri þegar hann er settur út í sjó. Það eru til dæmis aðilar sem vilja 
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hafa fiskinn allt að 1.000 grömm áður en hann er settur út í sjó en nú er útsetningastærðin 

120 til 250 gr. Fiskeri- og havbrusknæringens forskningsfinansiering (FHF) veitti Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet Norwegian (NTNU) styrk til þess að gera könnun 

um hvað myndi gerast ef allt sjóeldi væri fært upp á land. Könnunin tók mið af opnum og 

lokuðum landeldiskerfum. Greind var notkun á landsvæði, notkun á vatni, flutningur, 

orkunotkun, koltvíoxíðfótspor, leðja/botnfall, hvað þarf til að tæma og hreinsa stöðvarnar 

og ýmsir aðrir kostnaðarliðir (Bjørndal o.fl., 2018). Niðurstöður úr könnuninni voru að 

framleiðsla á eitt kíló af laxi í landeldi væri 83,9% dýrari en framleiðslukostnaður á laxi í 

sjó miðað við kostnað á framleiðslu árið 2016 (Bjørndal o.fl., 2018). Eldislax framleiðir um 

2 kg CO2e/kg á hvert kíló af fiski sem er notaður í manneldi þegar hann er alinn í sjókvíum 

sem er minni en aðrar kjöttegundir eins og nautakjöt og svínakjöt (Ziegler o.fl., 2012). 

Eldisfiskur sem alinn er í landeldi framleiðir hins vegar um 5,1 kg CO2e/kg á kíló af kjöti 

(Bjørndal o.fl., 2018) sem er umtalsvert meira magn. Hætta í landeldi er einnig sú að ef 

eitthvað fer úrskeiðis getur það valdið því að allur fiskurinn í eldisstöðinni drepst. Það má 

þó draga úr hættunni á þessu með því að setja fiskinn í mismunandi deildir eða svæði sem 

eru lokuð hvert frá öðru og þá er aðeins hætta á að fiskur í einni deild drepist ef eitthvað 

fer úrskeiðis. Þá þarf einnig meira fjármagn og framleiðslukostnaður mun aukast (Bjørndal 

o.fl., 2018). 

Ein stærsta áskorun innan landeldis þar sem notast er við endurvinnslukerfi 

(Recirculated Aquaculture System (RAS)) er brennisteinsvetni sem getur myndast í síum 

stöðvanna. Þetta á bæði við um eldi á stórseiðum og í landeldi. Brennisteinsvetni er eitrað 

gas sem getur valdið því að mikið magn af fiski drepst. Gasið getur orðið til í síum sem 

notaðar eru til að hreinsa vatnið ef ekki næst að þrífa þær nógu vel. Brennisteinsvetnið 

byggist þá upp þangað til það fer allt í einu á flakk og fiskurinn fer að drepast (Haaland, 

2018).  

Það sem m.a. hefur staðið í vegi fyrir þessari breytingu í Noregi er að fjárfestar hafa 

ekki haft áhuga á að fara inn í þetta með þær stóru fjárfestingar sem þarf. Bankar vilja 

ekki setja fjármagn sitt í hættu og landeldi hefur ekki verið með miklum hagnaði hingað 

til (Berge, 2018). 

Anne Hvistendahl, yfirmaður sjávarútvegsdeildar DNB í Noregi, sagði árið 2015 að 

bankinn lánaði ekki til landeldisfyrirtækja. Hennar ástæður fyrir þessu voru meðal annars 
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þær að tæknin væri ekki nógu fullkomin og sjúkdómar gætu enn komið upp í landeldinu. 

Þá væri mikill þéttleiki fisks eitt sem gæti skapað vandamál. Einnig sagði hún að ef landeldi 

væri stundað væri eflaust best að það væri gert sem næst þeim markaði sem seldi vöruna. 

Þetta myndi spara mikla peninga í flutningi á vörunni. Þá væru þessar eldisstöðvar til 

dæmis í Suðaustur-Asíu eða Austurlöndum (Berge, 2015). Hvistendahl hefur síðan þá 

endurskoðað afstöðu sína til landeldis og árið 2019 sagði hún að tæknilegar framfarir 

hefðu verið miklar og að líklegt væri að fyrirtækjum færi að ganga vel í landeldi. Bankinn 

hefur fylgst með fyrirtækinu Atlantic Shapphire í Danmörku en það fyrirtæki hefur glímt 

við ýmis vandamál. Félagið hefur verið starfandi í sjö ár, þekkingu þess hefur fleygt fram 

og það hefur lært margt. Hvistendahl segir að þetta sé eflaust grein sem muni vaxa en að 

fyrirtækin sem vinni í landeldinu séu ekki byltingarkennd og munu eflaust ekki taka yfir 

sjóeldið þar sem sjóeldi sé með marga góða kosti fram yfir landeldið (Witzoe, 2019). 
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5 Íslensk laxeldisleyfi, fiskveiðistjórnun og norsk laxeldisleyfi 

Í þessum kafla verður fjallað um þau leyfi sem nauðsynleg eru til laxeldis í sjókvíum. 

Stuttlega verður gerð grein fyrir því ferli sem býr að baki öflunar þeirra. Í almennri 

umræðu um útgefin laxeldisleyfi er oft á tíðum vísað til fiskveiðistjórnunar og 

framleiðsluheimildum þeirra líkt við úthlutun aflamarks í sjávarútvegi. Jafnframt snýst 

umræðan gjarnan um verðmæti eldisleyfa í Noregi þar sem íslensk leyfi eru lögð að jöfnu. 

Gerð verður grein fyrir íslenskum eldisleyfum og öflun þeirra en jafnframt verður fjallað 

um helstu þætti í sögu fiskveiða, forsendur og aðdraganda fiskveiðistjórnunar. Sögu 

laxeldis voru gerð skil í 3. kafla hér að framan. Einnig verður vikið lítillega að því á hvaða 

hátt íslensk laxeldisleyfi eru frábrugðin aflamarki og norskum laxeldisleyfum. Aflamarkið 

og framangreind laxeldisleyfi eiga sér ákveðnar forsendur, markmið og sögu sem 

áhugavert er að líta aðeins til.  

 

5.1 Eldisleyfi, gerð þeirra, markmið og forsendur 

Til að ala lax í sjókvíum hér við land þarf framkvæmdaraðili tvö opinber leyfi:  

1. Starfsleyfi sem gefið er út af Umhverfisstofnun á grundvelli laga um hollustuhætti 

og mengunarvarnir nr. 7/1998 svo og reglugerðar um starfsleyfi fyrir 

atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun nr. 785/1999. Markmið 

laganna er að búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem 

felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi, sbr. 1. gr. þeirra.  

2. Rekstrarleyfi sem gefið er út af MAST á grundvelli laga um fiskeldi nr. 71/2008. 

Markmið laga 71/2008 er að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis og efla 

þannig atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun 

villtra nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að tryggja gæði framleiðslunnar, 

koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja 

hagsmuni þeirra sem nýta slíka stofna. Við framkvæmd laganna skal þess ávallt 

gætt að sem minnst röskun verði á vistkerfi villtra fiskistofna og að sjálfbærri 

nýtingu þeirra sé ekki stefnt í hættu, sbr. 1. grein laganna. 
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Fram til ársins 2019 var það á valdi einstakra fyrirtækja að tilkynna fyrirhugaða 

framkvæmd á tilgreindri staðsetningu til Skipulagsstofnunar og sækja um starfs- og 

rekstrarleyfi í kjölfarið ef niðurstaða stofnunarinnar yrði jákvæð. Róttæk breyting átti sér 

stað með tilkomu breytingalaga nr. 101/2019 við lög 71/2008 en samkvæmt nýju 

regluverki ákveður ráðherra á grundvelli burðarþolsútreikninga (sjá síðar), útreikninga úr 

áhættumati erfðablöndunar (sjá síðar) og svæðaskiptingar fjarða hvaða svæðum skuli 

úthlutað, skulu þau auglýst og boðin upp. Hafrannsóknastofnun ákveður skiptingu fjarða 

eða hafsvæða í eldissvæði á grundvelli burðarþols og bestu heildarnýtingar mögulegra 

eldissvæða. Horft er til laga um skipulag haf- og strandsvæða, nr. 88/2018.  

Ákveðinn agnúa er að finna á uppboðsleiðinni þar sem svæði skulu boðin upp sbr. 4. 

gr. a laga nr. 71/2008 en ekki er gert ráð fyrir því í framangreindum lögum að mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmdar liggi fyrir áður en eldissvæði verði boðin út. Ekki er 

heldur að finna breytingarákvæði í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 sem 

lúta að þessu efni.  

Áður en til útgáfu framangreindra leyfa kemur er það skilyrði samkvæmt 6. gr. laga um 

mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 að framkvæmd sé tilkynnt til Skipulagsstofnunar 

sem ákvarðar um hvort hún skuli háð mati á umhverfisáhrifum. Komist stofnunin að þeirri 

niðurstöðu að framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum er næsta skref að sækja 

um áðurnefnd leyfi. Sé það hins vegar ákvörðun stofnunarinnar að framkvæmd skuli háð 

mati á umhverfisáhrifum hefst formlegt matsferli en fjallað er um málsmeðferð vegna 

matsskyldra framkvæmda í IV. kafla laganna. Í umhverfismatsferlinu er fyrirhuguð 

framkvæmd borin undir stofnanir á borð við Orkustofnun, Hafrannsóknastofnun, 

Fiskistofu, Umhverfisstofnun, MAST, Samgöngustofu, Fornleifastofnun og aðrar 

fagstofnanir ríkisins. Einnig er fyrirhuguð framkvæmd kynnt nærliggjandi sveitarfélögum 

og hagsmunaaðilum á svæðinu. Aðili hefur einnig möguleika á að hefja umhverfismatsferli 

án undangengins tilkynningaferlis. 

Umhverfismatið er gagnsætt ferli þar sem framkvæmdaraðila ber að auglýsa og kynna 

tillögu að matsáætlun fyrir umsagnaraðilum og almenningi áður en hann leggur tillögu 

sína fram til afgreiðslu Skipulagsstofnunar, sbr. 8. gr. 2. mgr. laga 106/2000. Jafnframt ber 

að auglýsa opinberlega frummatsskýrslu, sbr. 10. gr, laganna, auk þess sem álit 

Skipulagsstofnunar skal auglýst. Á öllum þessum stigum er almenningi og 



 

29 

hagsmunaaðilum mögulegt að kynna sér gögn málsins og koma með athugasemdir við 

fyrirhugaða framkvæmd. Í II. kafla laga 106/2000 er fjallað um inntak mats á 

umhverfisáhrifum en þar ber að greina, lýsa og meta með tilliti til framkvæmdar bein og 

óbein umtalsverð áhrif framkvæmdar á íbúa og heilbrigði manna, líffræðilega fjölbreytni, 

land, landslag, víðerni, jarðmyndanir, jarðveg, vatn, loft og loftslag. Einnig ber að líta til 

efnislegra verðmæta, menningarminja, næmni framkvæmdarinnar fyrir hættu á 

stórslysum og náttúruhamförum og samspili allra framangreindra þátta, sbr. 4. gr. b laga 

106/2000.  

Í viðtalsgrein við Gunnar Stein Gunnarsson í Fiskeldisblaðinu segir að undir eðlilegum 

kringumstæðum ætti að taka um tvö ár að fá tilskilin leyfi til laxeldis en ferlið getur teygt 

sig í þessum málaflokki upp í sex ár. Helstu ástæður tafa hafa verið óvæntar breytingar í 

áherslum í stjórnsýslunni og en einnig á lögum og reglum sem beitt er afturvirkt. Sem 

dæmi má nefna að áhættumat leyfði minna eldismagn en burðarþolsmat sömu stofnunar 

(Fiskeldisblaðið, 2018).  

Drög að rekstrarleyfi svo og útgefið rekstrarleyfi ber að auglýsa á heimasíðu MAST, sbr. 

10. gr. a laga 71/2008. Jafnframt ber að auglýsa starfsleyfistillögu svo og starfsleyfi 

opinberlega, sbr. 7. gr. laga 7/1998. Útgáfa beggja leyfanna er kæranleg til 

úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála en leyfi halda gildi sínu þrátt fyrir kæru 

nema úrskurður nefndarinnar sé sá að fella leyfi úr gildi. Hlutverk veitingavaldshafanna 

Umhverfisstofnunar og MAST er jafnframt að fylgjast með að leyfishafar haldi skilyrði laga 

og útgefinna leyfa.  

Mikilvægt er að hafa í huga að ein forsenda fyrir stórskalaeldi á laxi í sjókvíum er sú að 

rækta þarf seiði í landstöðvum til útsetningar. Leyfaferli fyrir landstöð er aðeins 

frábrugðið því sem gerist fyrir eldi í sjó. Ef fyrirhuguð framleiðsla eldisstöðvar er yfir 199 

tonn á ári ber að tilkynna um framkvæmd til Skipulagsstofnunar á grundvelli laga um mat 

á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 en að öðrum kosti ekki.  

Á undanförnum árum hafa verið gerðar miklar breytingar á regluverki í fiskeldi. Stærstu 

breytingarnar hafa verið fólgnar í innleiðingu burðarþolsmats fyrir firði en það var gert 

með breytingalögum nr. 49/2014 við lög um fiskeldi nr. 71/2008. Fram kemur í 

fiskeldislögum að með burðarþolsmati sé átt við mat á þoli fjarða eða afmarkaðra 

hafsvæða til að taka á móti auknu lífrænu álagi án þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríkið 

https://www.althingi.is/altext/stjt/2014.049.html
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og þannig að viðkomandi vatnshlot uppfylli umhverfismarkmið sem sett eru fyrir það 

samkvæmt lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála. Hluti burðarþolsmats er að meta 

óæskileg staðbundin áhrif af eldisstarfsemi. Er það hlutverk Hafrannsóknastofnunar að 

vakta lífrænt álag þeirra svæða sem þegar hafa verið metin til burðarþols og endurskoða 

matið svo oft sem þurfa þykir að mati stofnunarinnar. 

Önnur stór breyting var lögleiðing áhættumats Hafrannsóknastofnunar vegna 

mögulegrar erfðablöndunar en það var gert með breytingalögum nr. 101/2019 við lög um 

fiskeldi nr. 71/2008. Með áhættumatinu er átt við mat á því magni frjórra eldislaxa sem 

strjúka úr eldi í sjó og vænta má að komi í ár þar sem villta laxastofna er að finna. Talið er 

að erfðablöndun eldislax við villta nytjastofna, að teknu tilliti til mótvægisaðgerða, verði 

það mikil að tíðni arfgerða villtra stofna breytist og valdi versnandi hæfni stofngerða 

þeirra, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga 71/2008. 

Árið 2017 setti Hafrannsóknarstofnun fram skýrslu um áhættumat vegna mögulegra 

erfðablöndunar milli eldislaxa og náttúrulegra laxastofna á Íslandi til ráðherra. Hagnýtt 

gildi áhættumatsins var að meta það magn frjórra laxa, mælt í lífmassa, sem heimilt væri 

að ala í sjó hverju sinni á tilteknu hafsvæði. Markmið með áhættumatinu var að koma í 

veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum laxastofnum. Í áhættumatinu voru einnig settar fram 

mótvægisaðgerðir til að draga úr áhættu á erfðablöndun, m.a. staðlar fyrir fiskeldisbúnað 

í sjó, útsetningu stórseiða o.fl. (Ragnar Jóhannsson o.fl., 2017). Þetta áhættumat var gert 

sbr. 6. gr. laga 71/2008.  

Innleiðing áhættumats í löggjöf landsins átti sér stað vorið 2019 með breytingalögum 

við lög um fiskeldi nr. 71/2008. Áður en það varð hluti af lagaumhverfi fiskeldis var því 

beitt við afgreiðslu mála. Byggði til dæmis Skipulagsstofnun álit sitt um 10.000 áframeldi 

Laxa fiskeldis í Reyðarfirði meðal annars á áhættumatinu í desember 2018. (Þorleifur 

Eiríksson o.fl., 2018).  

Áhættumat er lifandi plagg og því getur heimilt eldismagn breyst við útreikninga bæði 

til hækkunar og lækkunar. Með tilkomu áhættumats hefur verið komið á sérstakri 

framleiðslustýringu í sjókvíaeldi á laxi sem mun eðli málsins samkvæmt hafa áhrif á það 

með hvaða hætti laxeldi verður rekið við strendur Íslands í framtíðinni.  Við útreikning á 

áhættumati sem átti sér stað í mars árið 2020 og er enn í gildi má sjá hver er heimil 

framleiðsla í hverjum firði, sjá mynd 7.  
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Mynd 7:  

Heimildir til eldis á frjóum atlantshafslaxi í opnum sjókvíum samkvæmt heimildarmati  

 

(Hafrannsóknastofnun, 2020). 

Eldisleyfi á Íslandi voru fram til ársins 2019 gefin út á grundvelli heildarframleiðslu á einu 

almanaksári. Breyting varð á með nýjum ákvæðum breytingalaga 101/2019 en þá var 

kveðið á um að lífmassi eldisdýra hvers rekstrarleyfis skyldi að hámarki samrýmast 

burðarþolsmati og skyldi MAST breyta útgefnum rekstrarleyfum í samræmi við það. Átti 

þessi breyting jafnframt við um útgáfu starfsleyfa sem gefin höfðu verið út samkvæmt 

lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Hér var um stefnumótandi breytingu að 

ræða þar sem farið var úr framleiðslu á einu almanaksári yfir í svokallað MTB (eða 

Maksimal Tillatt Biomasse á norsku) en á íslensku er það kallað hámarks leyfilegur 

lífmassi. Fyrstu rekstrarleyfin til fiskeldis með hámarkslífmassa voru veitt Arctic Fish í maí 

2020 en ekki er komin mikil reynsla í stjórnsýslunni á þessu breytta fyrirkomulagi 

(Auðlindin, 2020) . 
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Rekstrarleyfi er afturkallanlegt undir ákveðnum kringumstæðum, til að mynda ef aðili 

gerist alvarlega brotlegur við ákvæði leyfisins, lög eða stjórnvaldsfyrirmæli en einnig ef 

eldisleyfi eða hluti þeirra er ekki nýttur. Framsal, leiga og veðsetning á rekstrarleyfi til 

fiskeldis án skriflegs samþykkis MAST er óheimil. Slíku samþykki skal þinglýst í samræmi 

við ákvæði þinglýsingalaga, sbr. 17. gr. laga 71/2008.  

 Eins og fram hefur komið hér að framan þá er forsenda starfs- og rekstrarleyfa vernd 

umhverfis og villtra laxastofna auk þess sem dýravernd og grundvallarforsendur eldis eru 

hafðar að leiðarljósi. Hér er andlagið náttúran sem ber að vernda. Starfs- og rekstrarleyfi 

eru bundin við ákveðnar hnitsettar staðsetningar í fjörðunum þar sem tilgreint er 

eldismagnið og tegund (saga lax). Leyfin eru gefin út til ákveðins tilgreinds tíma og fleira 

sem má sjá í viðauka I og II (starfsleyfi og rekstrarleyfi). Heimildir til laxeldis eru ekki 

færanlegar á milli svæða.  

5.2 Fiskveiðistjórnun 

5.2.1 Saga fiskveiða 

Fiskveiðar hafa verið stundaðar á Íslandi allt frá landnámsöld. Algengast var á öldum áður 

að róa stutt frá landi á bátum með fjórar til átta árar og veiða á handfæri. Sjávarútvegur 

var hliðarbúgrein við landbúnað og fóru menn á vetrarvertíðir til að mynda á Suðurland 

og Snæfellsnes þegar rólegt var í sveitum. Þorsk var að finna nærri landi og þar voru 

fengsæl fiskimið (Ágúst Einarsson, 2016). 

Aðallega var það þorskur sem var veiddur hér við land en það var gert til að afla 

landsmönnum fæðu. Útflutningur sjávarafurða frá Íslandi hófst á 14. öld en þar var 

aðallega um að ræða skreið fram á 19. öld þegar saltfiskvinnsla tók við (Ágúst Einarsson, 

2016). Aflamagn var ekki mikið á þessum tíma eða í mesta lagi nokkrir tugir þúsunda 

tonna af þorski á hverju ári og fóru um 60% af aflanum í innanlandsneyslu. Talið er að 

þorskafli á 17. öld hafi verið um 25 þúsund tonn á ári, á 18. öldinni um 20.000 tonn og á 

19. öldinni var hann talinn hafa verið um 27.000 tonn á ári.  

Árið 1905 markaði tímamót í sjávarútvegi á Íslandi en þá má segja að nútíminn hefjist 

í íslenskum sjávarútvegi þar sem togaraöldin var runnin upp og vélbátavæðing hóf innreið 

sína (Ágúst Einarsson, 2016). Á fjórða áratug tuttugustu aldar hófst vinna við hafnargerð 

víða um land og frystihús risu. Miklar veiðar voru stundaðar af útlendingum við landið og 
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er talið að þeir hafi veitt á tímabilum meira en Íslendingar enda voru skipin þeirra stærri 

(Ágúst Einarsson, 2016). 

Mikilvægasta fiskitegundin hér við land, og þá einkum fyrr á árum, var þorskurinn. 

Þorskafli ársins 1905 var rúmlega 90 þúsund tonn sem skiptust nokkuð jafnt á milli 

Íslendinga og útlendinga (Ágúst Einarsson, 2016). Árið 1954 veiddist mesti þorskafli við 

Ísland sem vitað er um eða tæp 550 þúsund tonn. Vegna ofveiði dró verulega úr aflanum 

eftir 1980 (Ágúst Einarsson, 2016). Fiskveiðiárið samkvæmt aflamarki reiknast frá 1. 

september til 31. ágúst ár hvert. Heildarþorskafli ársins 2019-2020 var 269.320 tonn 

(Fiskistofa, 2020). 

Mynd 8:  

 

(Fiskistofa, 2020). 

Íslendingar hafa stundað veiðar á síld í nokkru magni en hún var lítið veidd hérlendis fram 

á 19. öld er menn tóku að nýta hana í beitu. Ástæða þess var sú að hún hafði lítið 

geymsluþol. Þetta breyttist við tilkomu íshúsa en með þeim jókst geymsluþolið verulega. 

Það var ekki fyrr en á þriðja áratugi tuttugustu aldar að miklar síldveiðar hófust enda var 

mikil eftirspurn eftir henni. Árið 1937 veiddust um 235 þúsund tonn af síld en eitt helsta 

einkenni síldveiðanna voru miklar sveiflur í afla á milli ára (Ágúst Einarsson, 2016). 

 Á síldarárunum urðu miklar framfarir á veiðibúnaði auk þess sem til sögunnar kom 

sónarinn sem auðveldaði mjög að finna síldartorfur (Ágúst Einarsson, 2016). Öllum var 
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frjálst að kaupa skip og halda til síldveiða og mikil keppni ríkti meðal skipstjóra um hver 

væri aflahæstur í lok vertíðar (Ágúst Einarsson, 2016). Íslendingar voru ekki þeir einu sem 

stunduðu þessar veiðar og árið 1968 varð aflabrestur sökum ofveiði (Ágúst Einarsson, 

2016). Árið 1976 var brugðið á það ráð við stjórn síldveiða að úthluta aflakvóta (Frumvarp 

til laga um stjórn fiskveiða nr. 112, 1989-90). 

Aðrar megintegundir sem veiddar eru við landið eru loðna, ýsa, karfi og ufsi. Miklar 

sveiflur einkenna loðnuveiðar. Árið 1985 veiddust 1,3 milljónir tonna (Ágúst Einarsson, 

2016). Á árunum 2019 og 2020 var loðnubrestur þar sem engin loðna veiddist á tímabilinu 

janúar 2019 til desember 2020 (Hagstofan, 2020; Hagstofan 2021a). Á árinu 2021 hafa 

loðnuveiðar verið 70.726 tonn frá því í júlí 2020 til júní árið 2021 (Hagstofan, 2021b). 

Strax á 19. öld settu menn fram hugmyndir um að friða tilteknar fiskislóðir fyrir 

ákveðnum veiðarfærum, svo sem netum, en jafnframt fyrir ágangi útlendinga á íslenskum 

miðum (Sigfús Schopka, 2007). Íslendingar lýstu yfir þriggja sjómílna landhelgi árið 1905 

(utanríkisráðuneytið, 2009). Alþingi samþykkti árið 1948 lög um vísindalega verndun 

fiskimiða landgrunnsins og mörkuðu þau tímamót í landhelgissögunni. Var þar í fyrsta sinn 

kveðið á í lögum að sjávarútvegsráðuneytið gæti sett reglur um friðunarsvæði á 

landgrunni Íslands. Skyldu allar veiðar háðar íslenskum reglum og eftirliti. Allar 

verndarráðstafanir á fiskimiðunum skyldu gerðar að fengnum tillögum frá 

vísindamönnum og sérfræðingum. Eftir setningu landgrunnslaganna hófu stjórnvöld að 

leita samninga um friðun Faxaflóa og lögðu fram tillögu þess efnis á ársfundi 

Alþjóðahafrannsóknaráðsins árið 1948 en ekki var fallist á tillöguna (Sigfús Schopka, 

2007). 

Árið 1952 var landhelgi Íslands færð út í fjórar sjómílur frá grunnlínu sem dregin var út 

frá tilgreindum grunnlínupunktum þannig að flóar og firðir urðu hluti landhelginnar. Með 

aukinni þekkingu á fiskimiðum landsins gerðu menn sér grein fyrir að fiskistofnar, einkum 

þorskstofninn, voru undir miklu veiðiálagi útlendinga sem kallaði á virka veiðistjórnun. 

Íslendingar börðust fyrir rétti til að stjórna fiskveiðum á miðum sínum og fyrirbyggja 

ofveiði. Árið 1958 færðu Íslendingar landhelgi sína út í 12 sjómílur. Árið 1972 var 

fiskveiðilandhelgin færð í 50 sjómílur og síðan árið 1975 í 200 sjómílur. Allar þessar 

útfærslur mættu mikilli andstöðu annarra ríkja (utanríkisráðuneytið, 2009). 
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Erlend skip veiddu árið 1975 um þriðjung þorskaflans. Erlendir veiðimenn voru einnig 

með um helming af ufsa- og karfaaflanum og fjórðung ýsuaflans. Það var ljóst að ekki var 

hægt að koma á virkri fiskveiðistjórn við þau skilyrði (utanríkisráðuneytið, 2009). 

Með gildistöku 200 sjómílna fiskveiðilögsögu árið 1976 varð hlutur erlendra skipa í 

aflanum óverulegur og frá þeim tíma hafa veiðar erlendra aðila við landið byggst á 

milliríkjasamningum. Í kjölfar þessa voru sett lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 

81/1976 þar sem skýrt er kveðið á um að veiðar skuli grundvallast á vísindalegu mati og 

stöðu fiskistofna.  

Við stjórn fiskveiða hérlendis er annars vegar óbeinum aðgerðum beitt og hins vegar 

beinum aðgerðum. Óbeinar aðgerðir eru fólgnar í reglum um veiðarfæri og friðun svæða 

í lengri eða skemmri tíma. Beinast þær að því að vernda fiskistofna með skynsamlegum 

hætti. Bein aðferð er fólgin í því að stjórn veiðanna byggist á því að hámarksafli er gefinn 

út fyrir ákveðnar nytjategundir. Aflinn er þá reiknaður sem fyrirframafrakstur stofns á 

hverjum tíma að teknu tilliti til stærðar, aldursdreifingar og vaxtar. Veiðum er þá stýrt 

með þeim hætti að raunverulegur afli verði í samræmi við afrakstursgetu (Karl 

Gunnarsson o.fl., 1998).  

Á áttunda áratug síðustu aldar jókst sóknargeta íslenskra veiðiskipa verulega en 

fiskistofnar uxu ekki í sama hlutfalli. Fyrirtæki á sviði sjávarútvegs höfðu fjárfest gríðarlega 

í tækjum og búnaði sem leiddi til mikils tapreksturs þeirra. Þó svo að þorskafli hafi verið 

hátt í 400 þúsund tonn að meðaltali þá var mikill taprekstur á útgerðinni (Helgi Áss 

Grétarsson, 2007, bls. 33). 

Verulega dró úr þorskveiði árin 1982 til 1983 og var fljótt ljóst að ástand þorskstofnsins 

væri slæmt. Til að bregðast við ofveiðinni ákváðu stjórnvöld í samráð við hagsmunaaðila 

í sjávarútvegi að breyta með afgerandi hætti stjórn botnveiða við landið. Var tekið upp 

fyrirkomulag sem byggðist á aflakvóta til einstakra skipa árið 1983 með lögum nr. 82. 

Skyldi fyrirkomulagið gilda í eitt ár, þ.e. árið 1984. Hlutdeild aðila var byggð á veiðireynslu 

áranna á undan, þ.e. frá 1981 til 1983. Voru margir ósáttir við þetta viðmið og var þá gripið 

til þess ráðs að setja reglur um svokallað sóknarmark. Margir eigendur fiskiskipa sættu sig 

illa við hlutdeild sína er byggði á veiðireynslu og töldu að rekstrargrundvöllur skipanna 

væri ekki tryggður. Var þá gripið til þess ráðs að veita takmarkaða heimild til að velja 

sóknarmark í stað aflamarks (úr greinargerð með frumvarpi til laga árið 1990). 
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Með aflamarki er kveðið á um hvaða magn hvert skip má veiða af hinum ýmsu 

fisktegundum og eru aðrar tegundir en þorskur gjarnan reiknaðar yfir í þorskígildi. 

Aflamark er framseljanlegt (Örlygur Hálfdanarson, 1990a). Sóknarmark er hins vegar 

fólgið í að skip má vera á veiðum ákveðinn fjölda daga svo lengi sem ekki er veitt fram yfir 

aflahámark ákveðinna fiskitegunda (Örlygur Hálfdanarson, 1990b). 

Árið 1984, við upptöku kvótakerfisins, voru smábátar minni en 10 tonn utan kerfisins. 

Þeim fjölgaði því mikið á næstu árum (Ágúst Einarsson, 2016). Voru bátar undir 10 

brúttólestum 1.060 árið 1984 en árið 1990 voru þeir orðnir 2.045 (Helgi Áss Grétarsson, 

2007). Veiðistjórnun smábáta var önnur en hjá stærri skipum sem höfðu framseljanlegar 

aflaheimildir. Margir smábátar voru um tíma á svokölluðu sóknarmarki en aðrir veiddu á 

grundvelli þorskaflahámarks. Nú er kerfið með þeim hætti að flestir smábátar eru með 

krókaaflamark og er það líkt því sem gerist í almenna kerfinu. Aðrir bátar falla undir 

aflamark en þeir eru fáir. Strandveiðar eru sérstakur flokkur þar sem veitt eru sérstök leyfi 

til krókamarksbáta (Ágúst Einarsson, 2016).  

Með tilkomu kvótakerfis eða aflmarkskerfis var lagður grunnurinn að núverandi 

fiskveiðistjórnun. Árið 1990 voru sett ný lög um stjórn fiskveiða nr. 38 en þar sagði að 

nytjastofnar á Íslandsmiðum skyldu vera sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laganna 

var að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu 

og byggð í landinu. 

 Árið 2006 voru sett ný lög um stjórn fiskveiða nr. 116. Orðalag 1. gr. laganna var nánast 

það sama og 1. gr. laga 38/1990 en þó var að finna þar athyglisverða nýjung en þar sagði 

m.a.: „Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða 

óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.“ Lögin byggjast á 

aflamarkskerfinu þar sem aflamarkinu er úthlutað til einstakra skipa á grundvelli 

aflahlutdeildar hvers skips. Kvóti skips á hverju veiðitímabili eða vertíð ræðst þannig af 

leyfðum heildarafla viðkomandi tegundar og hlutdeild skipsins í þeim heildarafla. 

Aflahlutdeildina má framselja á önnur skip en þó eru takmörk sett fyrir framsali 

(utanríkisráðuneytið, 2009). Skip hafa einnig heimild til að veiða ákveðið magn umfram 

úthlutað aflamark í ákveðnum tegundum en þá dregst það frá úthlutuðu aflamarki á 

næsta fiskveiðiári hjá viðkomandi skipi. Sú heimild er einnig fyrir hendi að veiða minna af 
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einstökum tegundum eitt árið og flytja ákveðna hlutdeild af úthlutuðu aflamarki 

viðkomandi skips yfir á næsta fiskveiðiár (utanríkisráðuneytið, 2009). 

Til að tryggja ábyrga nýtingu auðlinda hafsins er mikilvægt að hafa sterka veiðistjórnun 

og eftirlit með veiðum. Það ráðuneyti sem ber ábyrgð á stefnumörkun til lengri tíma í 

sjávarútvegi er atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið en ráðuneytið annast jafnframt 

gerð laga og reglugerða fyrir málaflokkinn. Margar stofnanir ríkisins gegna veigamiklu 

hlutverki í því fiskveiðistjórnunarkerfi sem sett hefur verið upp (Fiskistofa, e.d.-a). Á mynd 

7 má sjá þau ráðuneyti og þær stofnanir sem koma að stjórnkerfi sjávarútvegs.  

 

 

Mynd 9: 

Ráðuneyti og stofnanir í stjórnkerfi sjávarútvegs   

 

(Fiskistofa, e.d.-b) 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra ákveður leyfilegan heildarafla á nytjastofnum fyrir 

hvert fiskveiðiár að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunar (utanríkisráðuneytið, 

2009). Hafrannsóknastofnun sér jafnframt um veiðiráðgjöf og miðlun upplýsinga. 

Fiskistofa sér um úthlutun aflaheimilda til fiskiskipa samkvæmt ákvörðun atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðherra, framkvæmd laga og reglna sem varða stjórn fiskveiða í sjó og fersku 

vatni (Fiskistofa, e.d.-b). 
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Allt frá árinu 1976 hefur markmiðið verið að móta stjórnkerfi fiskveiða sem er í senn 

hagkvæmt og sjálfbært hvað nýtingu auðlinda varðar. Sjávarútvegur er samofinn sögu 

þjóðarinnar en hann er jafnframt ein af helstu stoðum íslensks hagkerfis. Mikilvægt er að 

fiskveiðar séu framkvæmdar með ábyrgum hætti og að markvissri upplýsingamiðlun sé til 

að dreifa þannig að sjávarútvegur haldi áfram að vera öflugur þáttur í atvinnulífi landsins 

og ein af meginstoðum fyrir vöruútflutningi þjóðarinnar (Responsible Fisheries, e.d.).  

Innleiðing aflamarks eða kvótakerfisins hefur verið þrætuepli manna frá fyrstu tíð. 

Skrifaðar hafa verið ótal greinar með og á móti fiskveiðistjórnunarkerfinu. Talað hefur 

verið um að íslenskum ríkisborgurum hafi verið mismunað með úthlutun kvóta en hafa 

ber í huga að við innleiðingu kvótakerfisins var horft til veiðireynslu þeirra sem höfðu 

stundað veiðar í atvinnuskyni. Þar var fylgt almennum reglum sem fóru ekki í 

manngreinarálit (Atli Harðarson, 1999). Mikilvægt er að hafa í huga að við innleiðingu 

kvótakerfisins féllu fiskiskip í verði um allt að helming og jafnvel meira. Með tilkomu 

kvótakerfisins var unnið gegn ofveiði um leið og skapaðar voru aðstæður til að reka útgerð 

með arðvænlegri hætti en áður. Við það að útgerðarfyrirtæki nýttu sér þær aðstæður 

jókst verðgildi kvótans eða aflamarksins (Atli Harðarson, 1999). Í þingræðu sinni vegna 

fyrirhugaðrar innleiðingar aflamarkskerfisins árið 1991, sagði Halldór Ásgrímsson:  

Með því að skipta veiðiheimildum upp á milli fiskiskipa er ekki verið að taka 
verðmæti frá hinum almenna borgara. Fiskiskipin hafa haft veiðiréttinn svo 
lengi sem þetta land hefur verið byggt, en hinn almenni borgari hefur hins 
vegar notið afrakstursins af auðlindinni á hverjum tíma. 

 

Meðal annars hefur verið deilt um það hvort kerfið sé réttlátt eða ranglátt en einnig um 

raunverulegan eignarrétt veiðiheimilda þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga 116/2006. Hefur 

umræða og jafnvel dómsmál snúist um það hvort aflaheimildir njóti verndar 

eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, laga 33/1944. Einnig hefur verið umræða um það 

hvort úthlutun aflamarks brjóti í bága við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sem er að 

finna í 65. gr. svo og atvinnufrelsisákvæði 75. greinar hennar.  

Kvótakerfið og loforð um breytingar á því er meðal þeirra málefna sem ákveðnir 

stjórnmálaflokkar setja gjarnan á oddinn í baráttu sinni fyrir Alþingiskosningar. Má þar 

sem dæmi nefna háværa kröfu ákveðinna afla um að setja auðlindaákvæði í stjórnarskrá. 
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Í þessari ritgerð er ekki svigrúm til að gera framangreindu efni skil en málið varðar mikla 

hagsmuni og er afar flókið.  

5.3 Norsk eldisleyfi  

Noregur er stærsti framleiðandi á Norður-Atlantshafs laxi og hefur verið það um 

áratuga skeið. Laxeldi hófst þar á litlum mæli árið 1960 en straumhvörf urðu í greininni 

þegar bræðurnir Grøntvedt smíðuðu og settu út fyrstu sjókvína árið 1970. Þar með var 

lagður grunnur að þeirri eldistækni sem notuð er enn þann dag í dag (Fjeldvær, 2021). 

Laxeldi var hugsað upphaflega af norskum yfirvöldum sem aukabúgrein fyrir strandhéruð 

landsins.  

Fyrstu heilstæðu lög um fiskeldi voru sett í Noregi árið 1973 en þar var meðal annars 

kveðið á um að enginn gæti farið í fiskeldi nema með leyfi yfirvalda. Einnig var sett í lög 

að enginn gæti átt meira en eitt eldisleyfi (Regjeringen, 2019). Framleiðslu var stýrt með 

því að skilgreina eldisleyfið sem 65 tonn á hvern 1000m3 af eldisrými. Þessu var breytt 

árið 2006 og var þá eitt eldisleyfi skilgreint sem 12.000 m3 með 780 tonna standandi 

lífmassa en í Tromsö og Finnmörku voru leyfin sett í 900 tonna standandi lífmassa á 

12.000 m3 til þess að bæta samkeppnishæfni þessara svæði (Holm o.fl., 2002; 

laksetildelingsforskriften, 2004). 

Yfirvöld í Noregi stýrðu úthlutun eldisleyfa í beinni tengingu við byggðastefnu, þar sem 

meðal annars var lögð áhersla á staðbundin tengsl eigenda. Árið 1991 var slakað á því 

skilyrði að á bak við hvert eldisleyfi yrði að vera meirihlutaeign staðbundinna aðila. Með 

tilkomu þessarar tilslökunar urðu miklar sameiningar í greininni sem leiddu til þess að 

eldisfyrirtæki stækkuðu en þeim fækkaði jafnframt verulega. Einnig var gefið leyfi til að 

safna fleiri eldisleyfum á eina staðsetningu (Regjeringen, 2019). Þessar breytingar gerðu 

eldið skilvirkara og framleiðslan jókst verulega á árunum á eftir. Árið 1986 var 

framleiðslan komin í u.þ.b. 60.000 tonn og var framleiðslan 1.300.000 tonn árið 2020 

(Fiskeridirektoratet, 2020).  

Fyrir utan lagabreytingar sem stuðlað hafa að hagkvæmni í greininni hefur 

framleiðsluaukning orðið vegna tækniframfara, áratuga reynslu, aukinnar menntunar, 

góðs samstarfs framkvæmdaraðila við yfirvöld og rannsóknastofnanir (Regjeringen, 

2019). 
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Leyfi annarra fiskitegunda á borð við þorsk eru almennt afgreidd af yfirvöldum í þeirri 

röð sem þau koma. En eldisleyfi fyrir matfiskeldi á laxi, urriða og regnbogaurriða í sjó eru 

eftirsótt og gefin út í takmörkuðu magni. Í staðinn fyrir umsóknarferli ákveður ráðuneytið 

hvenær slík leyfi skuli vera gefin út. Þetta skapar mikla eftirspurn en það gefur yfirvöldum 

möguleika á að hafa stjórn á vexti greinarinnar með tilliti til umhverfis og markaðar.  

Samkvæmt 7. gr. akvakulturloven, 2005, (norsku fiskeldislaganna) getur atvinnu- og 

sjávarútvegsráðuneyti skipað með reglugerðum úthlutun leyfa sem byggist á: 

1. Fjölda leyfa sem á að gefa út 

2. Landfræðilegri dreifingu leyfa 

3. Forgangsröðun. 

4. Vali á hæfum umsækjendum út frá forgangsröðunarstöðlum og/eða eftir 

handahófi 

5. Kaupverði leyfa 

Einnig kemur fram í 19. gr. framangreindra laga að hægt sé að færa eldisleyfi milli aðila 

en ekki sé leyfilegt að leigja þau út nema með samþykki ráðuneytisins. Ráðuneytið getur 

sett reglugerð og kveðið nánar á um millifærslu eldisleyfa. Í 6. gr. er kveðið á um almenn 

skilyrði fyrir veitingu eldisleyfa sem er eins og áður hefur komið fram í höndum atvinnu – 

og sjávarútvegsráðuneytisins. Samkvæmt lögunum er einnig frjálst að kaupa og selja 

eldisleyfi, sbr. 19. gr. laganna. Það þarf að sækja um slíka eignartilfærslu til ráðuneytisins. 

Almennt er eignatilfærslan heimiluð nema ef hún brýtur gegn skilyrðum sem upphaflega 

voru sett á eldisleyfið. Ekki er leyfilegt að leigja út eldisleyfi. Ráðuneytið getur þó gefið 

undanþágu frá þessari reglu í einstaka tilfellum. Hægt er að veðsetja eldisleyfi. Veðréttur 

fær gildi við þinglýsingu. Stjórnvöld hafa fyrsta veðrétt fyrir framan alla aðra kröfuhafa. 

Engum er heimilt að reka fiskeldi án þess að vera skráður eigandi að fiskeldisleyfi sem 

skráð er opinberri skráningu. Eldisleyfum er venjulega úthlutað í þeirri röð sem 

umsóknirnar bárust. Fjöldi eldisleyfa í lax- og urriðaeldi er háð takmörkunum og er 

eftirspurnin eftir þeim leyfum mikil. Það er í höndum ráðuneytisins að ákveða hvenær 

slíkar úthlutanir eigi sér stað (Fiskedirektoratet, 2017). 
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Ráðuneytið getur ákveðið hvers mörgum eldisleyfum skuli úthlutað, hvernig þeim sé 

landfræðilega dreift, hvaða forgangsröðunarviðmið eigi að gilda, val á hæfum 

umsækjendum og hve mikið skuli greitt fyrir fiskeldisleyfið . 

Eldisleyfunum er venjulega úthlutuð í tveimur skrefum:-. Fyrst tekur 

Fiskeridirektoratet (Fiskistofa) afstöðu til hvaða umsækjendur eigi að fá umsögn um 

eldisleyfi. Í mikilli samkeppni mun Fiskistofa velja milli einstaklinga (annaðhvort 

manneskju eða löggildan forráðamann). Þetta er ekki nægjanlegt til að geta hafið eldi. 

Hægt er að kæra niðurstöðu Fiskistofu. Næst tekur við meðhöndlun og viðurkenning á 

staðsetningu sem valin hefur verið til fiskeldis. Í Noregi gerir „Fylkeskommunen“ þetta 

sem er samhæfingarstofnun milli ríkis og sveitafélaga. Slík stofnun finnst ekki á Íslandi. 

Hér er nærtækast að segja að Umhverfisstofnun og MAST myndu fara með þessi mál. 

Þegar staðsetningin hefur verið samþykkt og Fiskeridirektoratet hefur sagt sitt er hægt að 

hefja eldi (Fiskedirektoratet, 2017). 

Mat á svæðum til fiskeldis er gert út frá rannsóknum á líffræðilegri burðargetu 

staðsetningar og umhverfi hennar. Hér er einnig tekið tillit til ytri þátta eins og veðurfars, 

ölduhæðar og hugsanlegs möguleika á að smit berist milli stöðva.  

5.4 Samanburður á íslenskum leyfum til laxeldis, aflamarki og norskum 

laxeldisleyfum 

Í 2. mgr. 6. gr. laga 7/1998 skal starfsleyfi gefið út til tiltekins tíma og skulu rekstrarleyfi til 

fiskeldis gefin út til 16 ára, sbr. 10. gr. laga 71/2008. Ekki er hægt að fullyrða hér um stöðu 

eignarréttar á tímabundnum afnotaheimildum eins og starfs- og rekstrarleyfum til laxeldis 

þar sem engum fræðilegum greinum er til að dreifa um efnið og aldrei hefur reynt á þetta 

efnisatriði fyrir dómstólum. Í skilningi norskra laga eru laxeldisleyfi þar í landi eign þess 

sem þau eru skráð á og gilda þau um ókomna framtíð. Á Íslandi eru starfs- og rekstrarleyfi 

afnotaheimildir sem eru ávallt gefnar út til ákveðins tíma.  

Ekki er að sjá á lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 að aflamark sé bundið við 

tilgreindan gildistíma. Hámarksafli hvers fiskveiðiárs er breytilegur en hins vegar er 

aflamarkið sem bundið er við bát eða skip ekki tímabundið. Í 1. gr. laga 116/2006 segir að 

úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögunum myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt 

forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Áhugavert er í því ljósi að skoða orð 

sjávarútvegsráðherra sem komu fram í þingræðu um frumvarp til laga um 
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fiskveiðistjórnun. Þar sagði Halldór Ásgrímsson að þótt veiðiheimildum hefði verið skipt 

upp á milli fiskiskipa væri ekki verið að taka verðmæti frá hinum almenna borgara. 

Fiskiskipin hefðu haft veiðiréttinn svo lengi sem þetta land hefði verið byggt en hinn 

almenni borgari hefði hins vegar notið afrakstursins af auðlindinni á hverjum tíma.  

Meðal álitaefna er hvort með úthlutun aflaheimilda til skipa og útgerða hafi stofnast 

eignarréttindi sem varin séu af eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, 72. gr. laga 

33/1944. Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir hvað þetta varðar þar sem sumir telja aflamark 

vera eignarréttindi í hefðbundnum skilningi en aðrir telja svo ekki vera. Helgi Áss 

Grétarsson lögfræðingur telur með vísan til genginna dóma Hæstaréttar að réttindin séu 

það sérstök að það leiði af lögum á hverjum tíma hvers eðlis þau séu. Kallar hann þau 

„kvótaréttindi“. Segir hann að sumir fræðimenn færi réttindin undir atvinnuréttindi en 

aðrir felli þau undir afnotaréttindi. Bendir hann jafnframt á að fyrrverandi 

hæstaréttardómarinn Jón Steinar Gunnlaugsson telji réttindin vera hefðbundin 

eignarréttindi (Baldur Arnarson, 2013).  

Þegar litið er til þessara heimilda sem veittar eru af opinberum aðilum er áhugavert að 

sjá að allar eru þær framseljanlegar með heimild yfirvalda. Í 6. mgr. 12 gr. laga nr. 

116/2006 kemur fram heimild til að framselja aflahlutdeild skips að hluta eða öllu leyti 

enda leiði flutningur aflahlutdeildar ekki til þess að veiðiheimildir þess skips, sem flutt er 

til, verði bersýnilega umfram veiðigetu þess. Framsalið tekur jafnframt til 

krókaaflahlutdeildar en þó með takmörkunum. Við framsal aflamarks skal tafarlaust leitað 

staðfestingar til Fiskistofu á að flutningur aflaheimildar sé innan heimilaðra marka. 

Flutningur aflamarks öðlast ekki gildi fyrr en staðfesting Fiskistofu liggur fyrir. Óheimilt er 

að framselja aflahlutdeild skips nema fyrir liggi samþykki þeirra aðila sem samningsveð 

áttu í skipinu 1. janúar 1991. Í 17. gr. laga 71/2008 kemur fram að óheimilt sé að veðsetja 

rekstrarleyfi nema með heimild MAST.   

Eins og fram kom í 17. gr. laga 71/2008 þá er ekki heimilt að framselja eða leigja 

rekstrarleyfi nema með samþykki MAST. Sá eðlismunur er á aflamarki og eldisleyfi að ekki 

er hægt að flytja framleiðsluna á milli eldissvæða og er hún bundin eðli málsins samkvæmt 

á tilgreinda, hnitsetta staðsetningu í firði. Þetta á einnig við um norsk fiskeldisleyfi, 

samkvæmt 6. gr. laga um eldi (akvakulturloven), þar sem kemur fram í viðauka að ekki sé 

leyfilegt að flytja leyfi yfir í annan landshluta. Þessu er öðruvísi farið þegar litið er til 

aflamarks þar sem hægt er að flytja það á milli svæða og virkum markaði með aflamark 
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er til að dreifa. Á heimasíðu Fiskistofu er að finna samanteknar upplýsingar um viðskipti 

með aflamark þar sem getið er m.a. um fiskitegund, magn, meðalverð, lægsta verð, hæsta 

verð og heildarverðmæti fyrir tilgreind tímabil hverrar tegundar (Fiskistofa, e.d.). Í 

norskum fiskeldislögum (akvakulturloven) er heimilt að selja og yfirfæra eldisleyfi milli 

aðila.  

Þegar litið er til veðsetningar á rekstrarleyfum til fiskeldis þá er hún óheimil án skriflegs 

samþykkis MAST og skal samþykkinu þinglýst í samræmi við ákvæði þinglýsingalaga, sbr. 

17. gr. laga 71/2008. Hér er því um skilyrta heimild til veðsetningar að ræða.  

Hvað varðar aflamark þá er ekki heimilt að veðsetja aflaheimildir einar og sér en virði 

báta með aflaheimildir er að miklu leyti háð virði aflaheimildanna sem skráðar eru á 

bátinn. Við lánveitingar er því báturinn ásamt aflaheimildum sem bundnar eru við hann 

veðandlag. Er þetta í samræmi við 4. mgr. 3. gr. laga nr. 75/1997 um samningsveð en þar 

segir með skýrum hætti að ekki sé heimilt að veðsetja réttindi til nýtingar í atvinnurekstri 

sem skráð eru opinberri skráningu á tiltekið fjárverðmæti og stjórnvöld úthluta lögum 

samkvæmt, t.d. aflahlutdeild fiskiskips. Eins og áður greinir eru norsk fiskeldisleyfi eign 

viðkomandi og er eiganda heimilt að veðsetja þá eign sína. 

Bæði rekstrarleyfi svo og starfsleyfi til laxeldis á Íslandi eru afturkallanleg. Rekstrarleyfi 

er afturkallanlegt undir ákveðnum kringumstæðum, til að mynda ef aðili gerist alvarlega 

brotlegur við ákvæði leyfisins, lög eða stjórnvaldsfyrirmæli en einnig ef eldisleyfi eða hluti 

þeirra er ekki nýttur. Í 9. gr. norskra fiskeldislaga (akvakulturloven) segir að ráðuneytið 

geti afturkallað leyfi ef ákveðnum skilyrðum er ekki mætt, þá meðal annars ef leyfin eru 

ekki nýtt eða til þess að vernda umhverfið. Þegar kemur að afturköllun aflamarks þá er 

mikilvægt að horfa til 1. gr. laga nr. 116/2006 þar sem tekið er fram að úthlutun 

veiðiheimilda samkvæmt lögunum skapi ekki eignarrétt né óafturkallanlegt forræði 

einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Í 15. gr. c laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 er að 

finna heimild til að breyta eða afturkalla leyfi hvenær sem er ef það telst nauðsynlegt til 

verndar umhverfinu eða til að endurskipuleggja stjórn nýtingar, sé um að ræða gróf eða 

endurtekin brot á ákvæðum gildandi laga.  
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6 Aðferðafræði  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhrif COVID-19 faraldurinn hefði haft á 

íslensk laxeldisfyrirtæki. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research method) þar sem markmiðið var að sjá raunverulega mynd af upplifun þeirra 

sem starfa í greininni og til þess að geta gert greinarmun á upplifun mismunandi fyrirtækja 

(Hameed, 2020; MMR, e.d.). Viðmælendur voru valdir með kerfisbundnum hætti (e. 

purposive sampling). Þeir voru valdir vegna reynslu sinnar og innsæis í iðnaðinum. Tekin 

voru persónuleg djúpviðtöl við viðmælendur til þess að fá nákvæmar upplýsingar um 

upplifun þeirra á tímabilinu sem um er að ræða (Merriam, 2009). Viðtölin voru 

hálfstöðluð viðtöl (e. semi structured interview) sem hentar þegar verið er að leitast eftir 

opnum svörum til að sjá skoðanir mismunandi einstaklinga (Adams, 2015).  

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 10.-28. maí 2021 og voru þau innan við 40 mínútur. 

Spurningarnar voru flokkaðar í átta yfirspurningar og 13 undirspurningar og eru þær í 

viðauka 3. Viðtölin voru öll tekin á netinu í gegnum Teams. Þetta var gert vegna gildandi 

samkomutakmarkana. Viðtöl voru tekin upp til að tryggja flæði í samræðum og að athygli 

væri á samtali viðmælanda og svo til að auðvelda vinnslu gagna. Þegar viðmælendur voru 

valdir var staða þeirra í fyrirtækjum og reynsla höfð í huga. Kynningarbréf var sent í 

tölvupósti og svo haft samband og fundinn tími sem hentaði fyrir viðtal. Áður en viðtal 

var tekið fengu viðmælendur sendan spurningalista til skoðunar áður en viðtalið var tekið. 

Þá var einnig boðið upp á að sleppa því að svara spurningum ef þær þóttu viðkvæmar en 

enginn óskaði eftir því. Viðmælendur eru eftirfarandi:  

Arve Solskjær sem vinnur sem söluaðili á íslenskum laxi í fyrirtækinu Seaborn sem er 

fyrirtæki sem selur eldisfisk. Fyrirtækin sem Seaborn selur fyrir er Arctic Fish, Laxar fiskeldi 

og Ice Fish Farm. Seaborn er fyrirtæki sem var stofnað 2001 af eldismönnum í Noregi. 

Markmið fyrirtækisins er að selja vörur að miklum gæðum sem eru sjálfbærar og hægt er 

að treysta (Seaborn, e.d.).  

Sigurður Pétursson sem vinnur hjá Arctic Fish og hefur einnig stofnað sölufyrirtæki í 

Frakklandi að nafni Novo Food. Hann kom því með tvenns konar nálgun að viðfangsefninu 

og svaraði bæði um hvernig þetta væri frá sjónarhorni Artic Fish og svo Novo Food. Arctic 

Fish var stofnað af Sigurði Péturssyni og Guðmundi Stefánssyni og byrjaði sem bleikju- og 
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hvítfiskeldi en fór svo yfir í að framleiða lax árið 2017. Novo Food er fjölskyldufyrirtæki 

sem stofnað var 2006. Það selur bæði eldisfisk og villtan fisk.  

Ómar Grétarsson er sölustjóri í fyrirtækinu Arnarlaxi sem var stofnað 2009. Menn frá 

Bíldudal stofnuðu fyrirtækið með það markmið að vinna á móti þróun fólksflutnings frá 

svæðinu. Þeir sáu möguleikana sem voru á svæðinu til þess að stunda laxeldi.  
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7 Niðurstöður 

Allir viðmælendurnir voru fyrst beðnir um að greina frá fyrirtækinu sem þeir unnu hjá. 

Þeir gerðu grein fyrir markaði þeirra svo unnt væri að greina á milli fyrirtækjanna og sjá 

hver staða þeirra var á markaðinum fyrir COVID-19.  

Lögð var áhersla á eftirfarandi atriði: 

1. Markaði 

2. Aðaláskoranir árin 2020 og 2021 

3. Flutninga 

4. Magn og verðþróun 

5. Lærdóm dreginn af COVID-19 

6. Sjókvíaeldi og landeldi  

Í þessum kafla eru aðeins skoðaðar niðurstöður úr viðtölum við viðmælendur. Í 

umræðukafla eru niðurstöður bornar saman við fræðileg gögn í köflunum hér að framan.  

7.1 Markaðir  

Allir viðmælendur voru með samskonar markaðssamsetningu þar sem megnið er selt til 

Evrópu en eitthvað til Asíu og Bandaríkjanna. Seaborn selur vörurnar sínar til yfir 60 landa 

en aðalmarkaðurinn er í Evrópu. Fyrirtækið selur á mismunandi staði, beint til neytenda, 

til annarra fyrirtækja (e. B2B) og einnig til heildsala sem neytendapakka vörunum og 

senda þær síðan á neytenda. Arctic Fish ásamt þremur öðrum fiskeldisfyrirtækjum á 

Íslandi selja laxinn sinn í gegnum fyrirtækið Seaborn svo þeir sjá ekki um söluna sjálfa en 

hafa yfirsýn yfir því hvert varan fer. Sigurður sagði að laxeldisvörur á Íslandi færu að mestu 

inn á þrjá aðalmarkaði sem eru meginland Evrópu, aðallega til Frakklands og Þýskalands 

en svo er einnig mikið selt til Bretlands og Bandaríkjanna. Þá selur Arnarlax megnið af 

vörunum sínum til meginlands Evrópu.  

 Stærsti markaður Novo Food er í Frakklandi og annars staðar í Evrópu. Frakkland er 

stærsti markaðurinn fyrir lax í heiminum. Novo Food selur mikið af sínum vörum á önnur 

fyrirtæki, stórmarkaði og HORECA (Hotel/Resturant/Café).  
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7.2 Aðaláskoranir árin 2020 og 2021  

Þegar spurt var um áskoranir árið 2020 voru allir viðmælendurnir sammála um að þær 

áskoranir sem komu upp voru aðallega tengdar COVID-19. En áskoranir voru bæði 

mismunandi og samskonar. Arve sagði að það fyrsta sem hafi komið upp þegar COVID-19 

var skilgreindur sem faraldur var óvissan: „það var mikil óvissa þegar lokað var 

landamærunum, við vorum með áhyggjur um að geta ekki komið vörum á milli 

landamæra. Því var sem betur fer fljótlega kippt í lag og matvælaflutningur fékk 

undanþágu.“  

Sigurður sagði eftirfarandi um áskoranir sem væru sér Íslenskar:  

Fyrsta áskorunin var í raun lokun á mögulegum asíumarkaði, þá sérstaklega 
Kína. Þar sem Ísland er með fríverslunarsamning við þá og er eina 
Evrópulandið með svona samning. Við vorum á mjög góðu róli þegar þetta var 
allt að byrja í október í 2019 og mikil aukning var hjá okkur inn á Kína markað. 
En um áramótin 2020 lokuðu þeir þessum markaði og voru ekki að flytja inn 
lax lengur. Það er ekki fyrr en núna að það er aðeins að opnast upp aftur.  

Áskoranir fyrir NOVO Food voru miklar breytingar í markaðssamsetningu, þeir selja ekki 

aðeins lax heldur einnig aðrar fiskivörur. Töluvert hlutfall af laxi fór inn á HORECA og sá 

markaður lokaðist alveg, næstum yfir nótt. Sigurður sagði: „þetta er ekki eitthvað sem 

laxeldismenn á Íslandi finna mikið fyrir en sölufyrirtækin sem selja vörur sjálf þurftu að 

takast á við þetta.“ Arve fann fyrir samskonar breytingar á markaðssamsetningu og 

Sigurður í NOVO Food:  

HORECA markaðurinn lokaðist fljótt, fólk var ekki lengur að fara út að borða. 
Stærsta áskorunin hjá okkur var í rauninni þegar kom að flutningum og að 
finna nýja markaði að selja á  

Allir viðmælendur voru sammála um að markaðssamsetningin hafi því breytts mikið undir 

COVID-19, HORECA-markaðurinn hvarf og stórsölumarkaðurinn tók yfir og tók megnið af 

laxaafurðum í staðinn. Allir viðmælendur útskýrði að það var frekar farið að selja frosinn 

fisk og selja í hann bitum. Ómar útskýrði „lax er oft seldur heill á HORECA-markaðinn þar 

sem veitingastaðir vilja sjálfir dæma gæði fisksins“. Hann bætti við að það var þó ekki 

erfitt að finna nýja markaði sem voru tilbúnir að taka við vörunni.  Allir viðmælendur 

tókust á við breytingar á markaði með að selja meir af þeim afurðum sem var eftirspurn 

á og á þá markaði sem auðveldara var að sækjast í.   
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7.3 Flutningar 

Þegar talað var við viðmælendur kom upp athugasemdir um flutningaraðferðir og hvernig 

COVID-19 hefði haft áhrif á þær. Þar sem Ísland er í miðju hafi væri fljótlegasta leiðin að 

senda vörur á milli með flugi en vegna COVID-19 fækkaði flugferðum til muna. Sigurður 

útskýrði þó að tækniframfarir hafa verið miklar og að neikvæð áhrif þess að flytja vörur 

með skipum sé minni en áður: 

Farið var að senda meira með flutningaskipum sem tekur auðvitað talsvert 
lengri tíma en með flugvélum. Kælitækni er þó orðin mjög góð. Varan er enn 
fersk þegar hún er flutt á milli landa með skipum og að þetta getur verið 
langtímalausn sem er betri fyrir umhverfið en að senda allt með flugvélum. 
Það er bara jákvæður hlutur í sjálfu sér. Einnig er ódýrari að senda hluti með 
bátum en flugvélum.  

Arve og Ómar voru sammála því að þessi takmörkun á flugferðum hafði neikvæð áhrif 

þegar kemur að flutningu vara á svæði langt frá Evrópu, svo sem Bandaríkin og Asíu. Arve 

nefndi að í Evrópu væri enn hægt að flytja vöruna á milli landa með bílum svo engin 

breyting var á því sviði:  

það sem hefur verið flutt með vörubílum er enn gert með sama hætti og það 
hefur ekki mikið breyst þar. Þegar flugleiðir lokuðust varð mun erfiðara að 
senda vöruna á markað í Bandaríkjunum og til Asíu. Þetta er líkleg ástæða fyrir 
því að það var mun meiri lax á markaði í Evrópu og samkeppnin þar varð því 
meiri. Þetta gerði það að verkum að laxaverðið hrundi á tímabili.  

Breyttar flutningaraðferðir virðast því hafa neikvæð áhrif á meira en flutningartíma 

afurða, heldur einnig samkeppni og verði þeirra.  

7.4 Magn og verðþróun 

Þegar Arve var aðspurður um magn og verðþróun laxaafurða sagði hann:  

Magnið milli áranna 2019 og 2020 jókst en verðið fór niður. Magn hefur verið 
að aukast milli ára. Ekki er óvenjulegt að verð sveiflast en í 2020 hefur það 
verið meira en árin áður. En eflaust mun verðið fara aftur upp strax og 
HORECA markaðurinn opnar aftur 

Sigurður útskýrði að laxaverði í heiminum væri í raun stjórnað í Noregi „Laxaverðið 

breytist eftir því hvernig gengur í Noregi á hverjum tíma“ og bætti við „þetta er einn af 

fáum hlutum sem eru mældir í norskum krónum en ekki bandarískum dollurum“.  
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Ómar nefndi einnig þennan punkt um að laxaverð væri stjórnað í Noregi og sagði: „lítil 

fyrirtæki þar eru í sömu stöðu og Íslensku fyrirtækin og þurfa bara að reyna að fylgja 

þessum sveiflum“ Ómar bætti svo við „sveiflur eru ekki óvenjulegar en þær gætu eflaust 

verið lengri og dýpri árið 2020 en önnur ár“, en fannst þó kannski ekki verðbreytingin eins 

athugaverð og hinir viðmælendurnir.  

Samkvæmt Sigurði voru áhrif COVID-19 á verð þau að óhagstætt var að slátra á 

ákveðnum tímabilum en þá var dregið úr slátrun eins og hægt var: 

Við finnum fyrir því að verðið fer niður, þá geta fiskeldisbændur brugðist við 
því með því að draga úr slátrun en bara upp að ákveðnu marki, svo sem þegar 
lífmassin er kominn upp í hámark þá þarf maður að slátra. Í Noregi voru 
stjórnvöld miklu meira meðvituð um þetta og leyfðu ákveðið svigrúm. Hér var 
það ekki gert… kannski vegna fáfræði og hvað þetta er tiltölulega ný grein hér 
á landi. 

Virðast því allir viðmælendur sammála um að laxaverð sé vanalega sveiflukennt og ekki 

sé óvenjulegt að það sé breytilegt. En að eflaust væru sveiflurnar öðruvísi árið 2020 en 

annars hefur verið.  

7.5 Lærdómur dreginn af COVID-19 

Arve sagði að COVID-19 hefði ekki aðeins haft í för með sér neikvæð áhrif heldur hefur 

faraldurinn eflaust kennt meira fólki að elda fyrir sig sjálft: „Jákvæð áhrif COVID-19 hafa 

verið að meira fólk er að elda fisk heima hjá sér. Aukin sala hefur verið á afurðum sem eru 

í bitastærðum og tilbúið að borða beint úr búðum.“ Arve vonar að þetta þýðir að 

eftirspurn á fiskafurðum muni aukast.  

Allir voru sammála um að markaðurinn hefði eflaust breyst að einhverju leyti til 

langtíma en þegar samkomutakmarkanir eru ekki lengur til staðar mun HORECA fara hratt 

af stað. Sala af frosnum vörum mun þá minnka samsvarandi, þar sem frosni fiskurinn var 

hentugur til þess að hamstra mat og geta fækkað búðarferðum.  

Sigurður nefndi að flutningsleiðirnar gætu líka hafa breyst til lengri tíma:  „Líklegt er að 

meira hlutfall af fiski mun fara með skipum en flugvélum. Það er bæði hagstæðara fyrir 

fyrirtæki sem eru að selja fiskinn og fyrir umhverfið þar sem kolefnisfótspor skipa er 

minna en flugvéla. Yngri neytendur huga meira að þessum þáttum en þeir eldri. „  

Arve nefndi einnig: „COVID-19 hefur dregið úr fundaferðum, fundir eru nú að miklu 

leyti á netinu. Eflaust verður eitthvað ferðast en ekki eins mikið og fyrir faraldur“.  
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7.6 Sjókvíaeldi og landeldi  

Allir viðmælendur höfðu heyrt um þessa umræðu en höfðu aðeins mismunandi túlkun á 

því hvernig þeir teldu að þróunin gæti orðið í framtíðinni. Arve sagði að landeldi gæti verið 

stundað á mörgum stöðum og sagði: „landeldi opnar fyrir aukna samkeppni á 

laxaafurðum og eflaust gæti framleiðsla tvöfaldast. En þá mun verðið á vörunni einnig 

lækka“.  

Sigurður sagði að landeldið væri að aukast. Það væri hins vegar ólíklegt að framleiðsla 

þess yrði jafnt mikil og í sjóeldinu.  

Ein af ástæðunum fyrir þessu er sú að landeldi er með mjög hátt 
kolefnisfótspor og það eru margar áskoranir óleystar í landeldisstöðvunum. 
RAS-kerfin sem eru notuð í landeldinu nota mikla orku sem sjóeldið þarf ekki. 
Frá náttúruvænu sjónarhorni er landeldið ekki betri kostur en sjóeldið. Líklega 
munu útsjávarkerfi vera notuð í auknu mæli í staðinn.  

Ómar var á sömu nótum „landeldi mun aukast næstu árin. Það er skiljanlegt að margir 

hafa bjartar vonir um þessi kerfi. Eflaust mun tæknin þróast og vonandi gæti orðið einhver 

framtíð í þessu.“ Hann bætti einnig við  

landeldi er mjög gott þegar hugað er að erfðablöndun eldisfisks við villta 
stofna, en þetta er  kannski umræða sem er mjög tifinningahlaðin fyrir marga. 
Það eru þó miklu harðari kröfur gerðar til sjóeldis á Íslandi en gert væri í 
Noregi, einmitt til þess að koma í veg fyrir hugsanlega erfðablöndun og það 
er bara jákvætt   
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8 Umræða  

Í þessum kafla verður farið í niðurstöður rannsóknarspurningarinnar skoðaðar. Markmið 

þessarar ritgerðar var að skoða áhrif COVID-19 á sölu eldislax.  

Fyrir faraldur voru allir viðmælendur með samskonar markaðssamsetningu og breyttist 

hún að miklu leyti með samskonar hætti árið 2020. Þetta er samsvarandi gögnum frá FAO 

sem fullyrti um að sala á vörum með langtímageymsluþol, eða neytendapakkað jókst í 

sölu meðan ferskir afurðir fóru niður á við. (FAO, 2020) Fundu viðmælendur fyrir þessu 

og seldu því meira af þeim vörum til að takast á við breyttri eftirspurn. Markaðssvæði 

viðmælanda breyttust á sama tíma. Ekki var hægt að selja vörur beint á alla markaði vegna 

þess að flug féllu niður, einnig lokaði Kína á innflutningi á m.a. lax.  Þetta er passar við 

upplýsingar um ákvörðun af Kínverskum stjórnvöldum að stöðva ákveðin viðskipti til að 

koma í veg fyrir útbreiðslu veirunnar. (FAO, 2021a)   

Allir viðmælendur lentu í erfiðleikum með flutningu á vörum með flugi, en miðað við 

upplifun viðmælenda var flutningur með skipum og vörubílum ekki fyrir sömu áhrifum. 

Þetta er eflaust vegna lokana á landamærum sem var einnig gert til að fyrirbyggja 

útbreiðslu veirunnar á milli landa. (FAO, 2021a)  

Arve sagði að magnþróun laxaafurða fór upp milli ársins 2019 og 2020. þetta eru 

samskonar upplýsingar og koma frá FAO um magnþróun áranna. (FAO, 2021b) 

Viðmælendur voru allir á sömu nótum þegar kom að verðsveiflur á laxaafurðum, og ekki 

fannst þeim óvenjulegt að verðið sveiflaðist til. Þó voru þeir allir sammála um að verðið 

árið 2020 væri hefði haft dýpri sveiflur og lægri markaðsverð miðað við önnur ár. Þetta 

má einnig sjá í tölulegum upplýsingum frá NASDAQ á laxaverðum árin 2018 til 2020. 

(NASDAQ, 2019)  

Engin viðmælenda nefndu efnahagslega erfiðleika þrátt fyrir lágt verð, og virðist sem 

sala laxaafurða hafi ekki verið fyrir samskonar áskoranir og margar aðrar atvinnugreinar, 

þar sem atvinnuleysi á Íslandi fór mikið upp á þessu tímabili (Stjórnarráðið, 2020).  

Þegar kom að athugasemdum um landeldi var jákvæð sýn á möguleika innan þess, en 

mismunandi sýn viðmælenda á stærð landeldis. Landeldi er enn ný grein og áhuginn er til 

staðar en ekki er komin mikil reynsla á það eldi, með tæknilegum framförum gæti það 

verið grein sem á sér góða framtíð þó að ádeila er um hvernig magnþróun verður í 

framtíðinni. (Witzoe, 2019; Berge, 2015)  
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Það má segja að COVID-19 hafi haft áhrif á sölu eldislax með óbeinum hætti. Lokanir á 

flutningarleiðum gerði það að verkum að ekki var hægt að flytja afurðina á aðrar 

heimsálfur og hafði það áhrif á verð og söluhagnað.    
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Viðauki 1 – Starfsleyfi 
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Viðauki 2 – Rekstrarleyfi 
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Viðauki 3 – Spurningalisti 

1. Á hvaða markaði eru þið að selja?  

2. Voru árin 2020 og 2021 á einhvern hátt frábrugðin fyrri  árum þegar kom að sölu 

laxaafurða?  

- Voru einhverjar áskoranir við sölu afurða tengdar COVID-19? 

- Hverjar voru megináskoranirnar og hvernig brugðust þið við þeim? 

- Áttu sér stað einhverjar  breytingar á sölu afurða á þessum tíma sem voru ekki 

tengdar COVID-19?  

3. Komu upp óvæntar áskoranir við flutning á  laxaafurðum á markað á 

undanförnum 14 mánuðum?  

4. Hafið  þið greint breytingu á eftirspurn eftir laxaafurðum ykkar  á undanförnum 

14 mánuðum? 

- Hvernig brugðust þið við þeirri breytingu? 

- Hafði eftirspurnin áhrif á selt magn, verð eða annað? 

- Breyttust flutningaraðferðir? 

ef já: Hafði sú breyting áhrif á  verð og magn?  

5. Hvernig hefur magn og verðþróun verið yfir árin?  

- Eru vanalega miklar sveiflur í laxaverði?  

- Voru meiri sveiflur undanfarna 14 mánuði en venjulega?  

- Hvernig heldur þú að verðið þróist eftir að við höfum náð tökum á faraldrinum?  

6. Hefur COVID-19 kennt ykkur eitthvað? Lærðuð þið eitthvað nýtt við að glíma við 

áskoranir tengdum COVID-19? 

- Hafa átt sér stað jákvæðar breytingar í faraldrinum? 

- Hafa átt sér stað einhverjar langtímabreytingar vegna covid 19?  

- Breytti faraldurinn sölustrúktúrnum eitthvað?  

- Ef já: Á hvern hátt breyttist strúktúrinn?    

7. Hver er ykkar sýn á þeirri umræðu sem nú er uppi um að fiskeldi muni leggjast 

af?   

8. Hvernig sjái þið framtíðina fyrir ykkur?  

 


