
Áhrif fiskeldis á 
samfélag og 

byggðaþróun

S i g r í ð u r  Ó l ö f  K r i s t j á n s d ó t t i r
F r a m k v æ m d a s t j ó r i  V e s t f j a r ð a s t o f u



AFLSTÖÐ ÞEKKINGAR 
EÐA VERSTÖÐ?



Umhverfi

Samfélag Efnahagur

Samfélagsleg hagkvæmni
Aukin lífsgæði

Viðbót ekki ruðningur
Fjölmenning

Almannahagsmunir
Þekking

Gegnsæi
Samráð og samstarf

Traust

Sjálfbærni
Orkuskipti
Vottanir
Virðing fyrir umhverfi
Besta fáanlega tækni1

2 3

Samkeppnishæfni
Stöðugleiki
Fyrirsjáanleiki
Framtíðarsýn fyrirtækja
Verðmætasköpun
Alþjóðleg þróun
Heimsmarkaður
Takmarka ruðningsáhrif

LYKILÞÆTTIR TIL FRAMTÍÐAR



SAMFÉLAGSSÁTTMÁLI Í FISKELDI Á 
VESTFJÖRÐUM

6 sveitarfélög
Bolungarvíkurkaupstaður 

Ísafjarðarbær
Súðavík

Strandabyggð
Tálknafjarðarhreppur

Vesturbyggð



•Nærsamfélögin njóti ávinnings af fiskeldisuppbyggingu og starfsemi
•Fiskeldi á Vestfjörðum lúti ströngustu umhverfiskröfum, er vottað og 
umhverfisáhrif lágmörkuð
• Innviðir svæðisins tryggi fyrirtækjum samkeppnishæft umhverfi
•Fiskeldi í sátt við umhverfi og samfélag
•Uppbygging atvinnugreinarinnar byggi á langtímasýn

LEIÐARLJÓS 
SAMFÉLAGS
SÁTTMÁLA



SAMEIGINLEG 
MARKMIÐ

•Að á Vestfjörðum verði 50 
þúsund tonna sjálfbært fiskeldi

•Auðlindagjöld sem skapast í 
fiskeldi á Vestfjörðum renni til
sveitarfélaganna

•Hratt verði unnið að því að
innviðir svæðisins svari kröfum
atvinnulífs og samfélags



40%
Af orku aðflutt um 

Vesturlínu

?
Uppsöfnuð

uppbyggingar og 
viðhaldsþörf innviða

sveitarfélaga

3 
Jarðgöng til að
tryggja öruggar

samgöngur innan
atvinnusvæða

27 km
af ónýtum malarvegum

á leiðinni
Patreksfjörður-

Reykjavík

INNVIÐAGJÁ

270
Skipti sem lokað var á 

Súðavíkurhlíð, Hálfdán eða 
Mikladal vegna 

snjóflóðahættu, óveðurs eða 
ófærðar 2018-2020

30 km
af ónýtum malarvegum

á leiðinni
Patreksfjörður-

Ísafjörður



220 
Störf í fiskeldi á 

Vestfjörðum

3% 
af heildarvöruútflutningi

Íslands úr fiskeldi á 
Vestfjörðum 2020

20+ 
Milljarða

fjárfestingar
55% 

hækkun fasteignaverðs
2016-2021 

Hækkun á landsvísu 38%

17,5 
milljarðar

Útflutningsverðmæti
eldisafurða frá

Vestfjörðum 2020

JÁKVÆÐIR HLUTIR AÐ GERAST

1 milljarður
Áætlað skattspor 

fiskeldisfyrirtækja á 
Vestfjörðum 2021

Án fiskeldissjóðs



MÖGULEG ÁHRIF Á STÖRF OG FJÖLDA ÍBÚA

4,7% 
Fjölgun íbúa frá 2016 – 2021 

m.v. 9,8% fjölgun á landsvísu

-13,4% 
Fækkun íbúa frá 2000 – 2020
m.v. 30,5% fjölgun á landsvísu



Helstu
niðurstöður –
Jákvæðar

•Aðspurðir 81% jákvæðir gagnvart fiskeldi

•Fasteignaverð hefur hækkað á Vestfjörðum

•Fjölbreyttari störf í boði

• Íbúar með laun yfir 1.000.000 kr eru mjög jákvæðir

•Fiskeldið styrkir aðrar atvinnugreinar

VIÐHORF ÍBÚA TIL FISKELDIS



Helstu
niðurstöður –
Neikvæðar

• Aldurshópurinn 31-45 ára hefur áberandi neikvæðari sýn á fiskeldi en aðrir hópar
• Umhverfismálin
• Atvinnutækifærin
• Viðhorfið/ ímyndin

• Íbúar á Ströndum og Reykhólum hafa neikvæðari sýn á fiskeldi en aðrir hópar

• Íbúar með laun undir 400.000 kr á mánuði sjá ekki sömu tækifæri og aðrir
tekjuhópar

• Blikur á lofti varðandi viðhorf á sunnanverðum Vestfjörðum þar sem komin er 
meiri reynsla af fiskeldi

VIÐHORF ÍBÚA TIL FISKELDIS



Hafnalög

Dýraverndunarlög, 
matvælaeftirlit, lög um 

matvælaframleiðslu, lög um 
dýrasjúkdóma

Lög um náttúruvernd

Strandsvæðaskipulag

Lög um fiskeldi 
71/2008

Lög um gjaldtöku og 
umhverfissjóð

STEFNA? 

Lög um umhverfismat

Sveitarstjórnarlög

Lög um töku gjalds vegna 
fiskeldis í sjó og 

fiskeldissjóð



MÖGULEG ÁHRIF Á GREIÐSLUR TIL 
OPINBERRA AÐILA



3
Starfsmenn Mast á 

Vestfjörðum

6
Starfsmenn 

Hafrannsóknarstofnunar á 
Vestfjörðum 

Af 158 starfsmönnum

2
Starfsmenn

Umhverfisstofnunar
á Vestfjörðum

Ekki tengdir fiskeldi

Þekkingaruppbygging í 
nærumhverfi?

0
Starfsmenn

Skipulagsstofnunar
á Vestfjörðum



73%
styrkja til

Hafrannsóknarstofnunar

860 milljónir
Úthlutað úr Umhverfissjóði 

sjókvíaeldis 2015-2021

4,9%
Styrkja til starfsemi

á Vestfjörðum

Umhverfissjóður
sjókvíaeldis

Markmið sjóðsins er að lágmarka
umhverfisáhrif sjókvíaeldis. 

Með sjóðnum skal greiða kostnað við rannsóknir vegna
burðarþolsmats, vöktunar og annarra verkefna sem

stjórn sjóðsins ákveður.



100 milljónir
Áætluð aflagjöld
sveitarfélaga á 
Vestfjörðum

af fiskeldi 2021

Aflagjöld
Stærsti tekjustofn fiskeldissveitarfélaga en fer 

aðeins til þess sveitarfélags þar sem afla er 
“landað”. 

Byggir á hafnarlögum þar sem löndun á villtum
fiski er lögð til grundvallar. 0

aflagjöld sveitarfélaga 
ef slátrað er í 

sláturprömmum



300 milljónir
Áætlaðar greiðslur
fiskeldisfyrirtækja á 

Vestfjörðum í Fiskeldissjóð
2022

1400 milljónir
Áætlaðar greiðslur
fiskeldisfyrirtækja á 

Vestfjörðum í 
Fiskeldissjóð 2026

Hlutur sveitarfélaga á 
Vestfjörðum af greiðslum 

fiskeldisfyrirtækja á 
Vestfjörðum úr Fiskeldissjóði

Fiskeldissjóður
er sjálfstæður opinber sjóður sem hefur það

hlutverk að styrkja uppbyggingu innviða þar sem
fiskeldi í sjókvíum er stundað og þar með

samfélög og stoðir atvinnulífs á þeim svæðum

34 af 105 
milljónum

Úthlutað til sveitarfélaga á 
Vestfjörðum af úr
Fiskeldissjóði 2021



Fiskeldissjóður 3.50% Fjárhæðir í þús.kr.

Tonn 2022 2023 2024 2025 2026 og síðar

12,000 144,000 192,000 240,000 288,000 336,000 

25,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 

50,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 

Aflagjöld 0.70% Fjárhæðir í þús.kr.

Tonn 2022 2023 2024 2025 2026 og síðar

12,000 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 

25,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

50,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 

Verð pr kg 800 (Nasdaq meðaltal ágúst-október 2021)

505 milljónir
Veltufé frá rekstri A 

hluta 2020 
fiskeldissveitarfélaga á 

Vestfjörðum

8,3 ma
Tekjur A hluta 2020 

fiskeldissveitarfélaga á 
Vestfjörðum



ER RÉTT GEFIÐ?


