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Hrein virðiskeðja sjávarútvegs (HVS)

• Hrein virðiskeðja sjávarútvegs (HVS) sett af stað árið 2015
• Markmið um minnkun gróðurhúsalofttegunda að lágmarki 40% til sjós og lands fyrir árið 2030 
• Umhverfisupplýsingum streymt stafrænt frá upprunastað í þar til gerðan gagnagrunn 
• Nýting upplýsinga á markvissan hátt til að draga úr umhverfisáhrifum Brims 
• Tryggir að Brim geti fylgt umhverfislöggjöf
• Getur einnig veitt stjórnvöldum aðgang til stafræns eftirlits

HVS-verkefnið felur m.a. í sér:
• Þekkingaruppbyggingu á umhverfisáhrifum frá virðiskeðjunni
• Að tryggja mælanleika og markmiðasetningu í umhverfismálum
• Að minnka úrgangsmyndun og tryggja betri flokkun á úrgangi
• Að bæta rekstur og ábyrgð gagnvart umhverfinu
• Að styðja við landsmarkmið Íslands í loftlagsmálum



Markmiðin eru skýr: Kolefnishlutlaus 
verðmætasköpun
Markmið Íslands í loftslagsmálum
- 2030: Minnkun losunar CO2 um 1.3 milljónir tonna (bein ábyrgð)
- 2040: Minnkun nettólosunar um 12-14 milljónir tonna (kolefnishlutleysi)

https://ust.is/loft/losun-grodurhusalofttegunda/gagnabirtir/

Losun fiskiskipa
1997: 930þ tonn
2020: 510þ tonn



Grundvöllur framþróunar og nýsköpunar Mannauður 
og upplýsingar



Uppgjör og miðlun upplýsinga
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Loftslagsmál: Mannauður og markaðir
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Kolefnisbinding er hluti af lausninni
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Hversu mikil orka og hvernig á að nýta?
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Losun vegna framleiðslu fiskmjöls fyrstu 6M 2022 
jafngildir losun um 7500 fólksbíla á ári

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=80526#



Hvar viljum við nýta orkuna?
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• Þingeyjarsveit: um 150MW raforkuframleiðsla – virkjað orkumagn ca 1200MW
• Akureyri: 12MW gagnaver – 15 starfsmenn? 

• Önnur gagnaver atNorth með 28 starfsmenn í ríflega 90MW gagnaverum
• Vopnafjörður: ríflega 50MW flutningsgeta (jarðstrengur). Notkun í dag 20-25MW (hámark)

• Fastir starfsmenn Brims milli 60-70. Mun fleiri þegar full vinnsla er í gangi



Meiri orka og/eða bætt nýting orku? 
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Það eru vannýtt tækifæri fyrir hendi

Tilraunavinnsla með kolmunna til 
manneldisvinnslu á Vopnafirði 19. 

október 2022



Mun útgerðarmynstur breytast?



Horft til framtíðar
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