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Íbúaþróun og 
samsetning

• Íbúum fjölgar

• Hlutfallslega færri ungir íbúar

miðað við landsmeðaltal

• Vöxtur á sunnanverðum

Vestfjörðum hjá 20-39 ára

• Fjölgun íbúa á Vestfjörðum

rakin til fiskeldis



Íbúaþróun eftir
svæðum

• Fylgjum ekki landsmeðaltali

• Fjölgar á suðursvæði

• Fjölgar á norðursvæði

• Fækkar á Ströndum og 

Reykhólum



Fasteignamat
hækkað á 
Vestfjörðum

• Hækkaði um 8,2 % frá

2020-2021

• Fermetraverð í einbýli hefur

hækkað um 84% frá

2015-2020

• Fermetraverð í fjölbýli hefur

hækkað um 75% frá

2015-2020



Uppbygging fiskeldis á 
Vestfjörðum

• Framleiðsla á eldisfiski hefur
fjórfaldast síðan 2010

• Heildarframleiðsla á Íslandi 2019 
nam 34 þús. tonnum

• Heildarframleiðsla á Íslandi 2020 
nam 40 þús. tonnum Þar af
helmingurinn á Vestfjörðum

• Fjöldi starfsmanna 2019 var     
170 á Vestfjörðum þar af 150 
staðsettir hér



Hafnarbótasjóður
Framlög ríkisins vegna
atvinnuuppbyggingar

• Í gildi eru lög um ívilnanir

vegna nýfjárfestinga á Íslandi, 

nr. 99/2010

• Ríkið kemur inn með fjármagn

vegna atvinnuuppbyggingar



Íbúafjöldi vegna starfa í 
eldi á Vestfjörðum

• Miðað er við framleiðslumagn

• Miðað við 51.000 ton

• Bein störf 640 manns

• Óbein störf 390 manns

• Áætlað að 1,8 íbúi fylgi hverju

starfi eða 820 manns

• Samtals 1.850 manns

• 20% íbúa byggi afkomu sínu á 

fiskeldi



Skattar og gjöld

• Framleiðsla 51.000 ton

• Ríkið 1,1 miljarður

• Sveitarfélögin 1,1 miljarður



Framleiðsla á Íslandi

• Árið 2019 var útflutningur

eldisafurða tæplega

30 þúsund tonn

• Útflutningsverðmætin voru

30 ma.kr.

• Hlutfall elidsafurða 10,9% af

útflutning sjávarafurð 2020

• 2018 voru 24 störf/1.000 tonn

• 2019 voru 19 störf/1.000 tonn



Umhverfissjóður
2015-2020

• Hafrannsóknarstofnun og 
opinberar rannsóknarstofur
88,4 %

• Einkareknar rannsóknastofur
og fyrirtækin 11,6% 

• Örfáar skýrslur birtar á síðu
sjóðsins

• Lítil fjölgun rannsóknarstarfa á 
landsbyggðinni vegna fiskeldis

• Engin stefnumótun fyrir sjóðinn

“Markmið sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif sjókvíaeldis.”

“Styrkir sjóðsins eru ætlaðir stofnunum, fiskeldisfyrirtækjum og öðrum einstaklingum

og lögaðilum.”

Hlutverk sjóðsins:  “Með sjóðnum skal greiða kostnað við rannsóknir vegna burðarþolsmats, 
vöktunar og annarra verkefna sem stjórn sjóðsins ákveður. Jafnframt er heimilt að veita

veiðiréttarhöfum styrki úr sjóðnum til að mæta þeim kostnaði eða tekjumissi sem þeir hafa orðið
fyrir vegna tjóns sem er ekki hægt að rekja til ákveðinnar eldisstöðvar.”

Umhverfissjóður sjókvíaeldis 2015-2020   

Umsóknaraðili Upphæð úthlutð Hlutfall af heild 

Hafrannsóknarstofnun (Veiðimálastofnun) 478.398.000 71,5% 

Hafrannsóknarstofnun/ Matís 11.000.000 1,6% 

Matís 15.500.000 2,3% 

Tilraunastöðin Keldum 25.505.000 3,8% 

Akvaplan-niva 40.000.000 6,0% 

Arnarlax, Matís, Artic Protein og Háskóli Íslands 5.500.000 0,8% 

Landsamband fiskeldisstöðva og Umhverfisráðgjöf 

Íslands 2.500.000 0,4% 

Landsamband veiðifélaga 1.000.000 0,1% 

Náttúrustofa Austurlands 4.979.000 0,7% 

NAVE 25.940.000 3,9% 

Norðanlax ehf 3.000.000 0,4% 

Rannsóknarsetur HÍ á Vestfjörðum 8.000.000 1,2% 

Rorum ehf 18.574.000 2,8% 

Rorum ehf/ Laxar fiskeldi ehf 1.500.000 0,2% 

Rorum/ HÍ/ HA/ IRIS AS, ECOBE, fiskeldi Austfjarða 8.000.000 1,2% 

Stofnfiskur/ HÍ 19.800.000 3,0% 

Samtals 669.196.000 100,0% 

 



Fiskeldissjóður

• Á fjárlögum

• Þriggja manna stjórn ákveður

áherslurnar

• Samkeppnissjóður

• Ætlaður sveitafélögunum til að

• Byggja upp innviði

• Byggja upp þjónustu

• Engin stefnumótun fyrir sjóðinn



Helstu niðurstöður

• Fjöldi starfa og veldisáhrif minni en
áætlað var 2017

• Endurskoða þarf tekjuskiptingu ríkis
og sveitafélaga

• Endurskoða þarf Umhverfis- og 
fiskeldissjóðinn

• Íbúum hefur fjölgað og meðalaldur
lækkað

• Fasteignaverð hefur hækkað

• Brýnt að vinna að heildar
stefnumótun fyrir greinina
á Íslandi


