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Árið 2016 var meira selt af laxi í Bretlandi en þorski.

Heildarmyndin er skýr – meira fiskeldi um allan heim.



Staðan við Norður Atlantshaf

Framtíðin: Allar þjóðir sem það geta stunda laxeldi og allar ætla að auka það.
Hvað með Ísland?



Íslenskt fiskeldi

- Stærsti hluti landsins er lokaður fyrir fiskeldi síðan 2004.

- Vestfirðir og  hluti Austfjarða auk Eyjafjarðar.

- Suðurströndin hentar ekki af náttúrulegum ástæðum.

- Ströngustu reglur um búnað.

- Umhverfisvottun fyrirtækja.



Hættan á erfðablöndun er staðbundin – og lítil.



Framleiðslan næstu árin

- Árleg framleiðslugeta í seiðaeldisstöðvum er nú um 5 til 6 milljónir seiða.

- Svarar til um 25 til 30 þúsund tonna framleiðslugetu á laxi.



130.000 tonna laxeldi er á við tvöföldun þorskkvótans!

Hvað er í húfi?



Fiskeldi er komið til að vera!

- Fjárfest hefur verið fyrir tugi milljarða í uppbyggingu fiskeldis í 
mörgum af brothættustu byggðum landsins.

- Miðað við 130.000 tonna ársframleiðslu:

- Um 1.700 bein störf við eldið.

- Um 1.300 afleidd störf.

- Samtals a.m.k. 3.000 störf.

- Nýsköpunartækifæri í aðföngum, þjónustu, fullvinnslu, tækni ofl.



Tækifæri fyrir ungt fólk!



Fiskeldi býður upp á fjölbreytt atvinnutækifæri



Hafsjór tækifæranna

1. Burðarstoð við hlið sjávarútvegsins – „tvöföldun þorskkvótans“.

2. Mun byggjast upp á svæðum sem hafa verið i byggðalegri vörn.

3. Fjölbreytt atvinnutækifæri kvenna jafnt sem karla.

4. Krafa um menntun – Getum við staðið undir þeim kröfum?

5. Aukið fiskeldi felur í sér tækifæri til aukinnar verðmætasköpunar.

6. Afleiddu störfin – Hvar verða þau til?
7. Spurningin er ekki hvort, heldur hvenær og hve mikið?



Takk fyrir
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