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F I S K E L D I
EFLA hefur veitt fiskeldisfyrir-
tækjum þjónustu um áratuga-
skeið og hefur komið að ýmsum 

verkefnum innan fiskeldisgeirans 
á Íslandi. Höfuðstöðvar EFLU eru 
í Reykjavík og öflugar starfs-
stöðvar í öllum landshlutum. 
Blaðamaður hitti Skúla Björn 
Jónsson, sviðsstjóra iðnaðar-

sviðs, og Brynjar Bragason raf-
magnstæknifræðing að máli og 
spurði út í lausnir sem EFLA hefur 
þróað varðandi rafmagnsteng-
ingu við fóðurpramma í sjóeldinu 
með streng úr landi.

„Þetta hefur verið vaxandi 
verkefni hjá okkur enda aukinn 
áhugi á að nýta innlenda og vist-
væna orku við eldið m.a. til dæl-
ingar á fiski og til að knýja fóður- 
og súrefniskerfi til eldisins. Olían 

er þó áfram sem varaafl. Hug-
myndir okkar ganga út á að þróa 
staðlaðar lausnir sem hægt er að 
nýta á öllum fóðurprömmum og 
við mismunandi aðstæður. Við 
höfum að undanförnu unnið að 
slíkum verkefnum í Reyðarfirði og 
á Vestfjörðum og má segja að 
helsta áskorunin sé sú að byggja 
upp rafdreifikerfið á viðkomandi 
svæði til að þetta sé hægt. Veitu-
fyrirtækin Rarik og Orkubú Vest-
fjarða vinna hins vegar hörðum 
höndum að þeim þætti og þar 
með geta orkuskiptin farið á fulla 
ferð – ekkert því til fyrirstöðu,“ 
segir Brynjar. 

Áhersla á umhverfisþáttinn
Fiskeldi er ekki aðeins vaxandi at-
vinnugrein hér á landi heldur um 
heim allan. Með nýjum aðferðum 
og aukinni tækniþekkingu í fisk-
eldi hafa afköst aukist. „Mjög 
strangar umhverfiskröfur eru 
gerðar til fiskeldis þar sem mark-
miðið er að vernda náttúruna 
gegn mengun, m.a. frá olíu. Af 
þessum ástæðum er afar mikil-
vægt að byggja eldið sem allra 
mest á grænni orku og stuðla þar 
með að verndun lífríkisins. Fram-
leiðendur eru meðvitaðir um 
þetta og neytendur eru reiðubúnir 
að kaupa vöruna á hærra verði ef 
hún er framleidd með vistvænum 
hætti. Íslenska raforkan er kjörin 
til að gegna þessu hlutverki en 
einnig eru ýmsar vetnislausnir og 
aðrir orkugjafar í farvatninu sem 
við höfum trú á að geti gagnast í 
þessu ferli á næstu árum,“ segir 
Skúli.

Rafvæðing hafnanna
Landtenging skipa við rafmagn er 
mikilvægur þáttur í að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda og 
bæta loftgæði við hafnir. Á síð-
ustu árum hafa möguleikar á því 
að tengja stærri skip landraf-
magni verið kannaðir ítarlega og 
lofa þær rannsóknir góður. Brynjar 
segir EFLU hafa komið að nokkr-
um slíkum verkefnum, m.a. hjá 
Faxaflóahöfnum, á Seyðisfirði og í 
Neskaupstað. „Við höfum verið að 
undirbúa landtengingu fyrir Smyril 
Line en það verkefni er í bið um 

 � Skúli Björn Jónsson sviðsstjóri (t.v.) og Brynjar Bragason rafmagnstæknifræðingur. „Landtenging skipa og fóðurpramma við rafmagn er mikilvægur þáttur í að draga úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda.“
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stundarsakir. Þá er í undirbúningi 
verkefni á athafnasvæðum Eim-
skips og Samskipa í Sundahöfn. Í 
Neskaupstað hefur EFLA verið að 
hanna lausnir fyrir Síldarvinnsluna 
(SVN) þannig að uppsjávarveiði-
skipin geta tengst frá bryggju á 
meðan verksmiðjurnar eru að 
framleiða. Fyrsta verkefnið fyrir 
SVN er að klárast í vor, bæði 
breytingar tengibúnaðar um borð 
í skipunum sem og tengihlutinn í 
landi. Ég veit að fleiri uppsjávar-
fyrirtæki eru að horfa til slíkra 
lausna enda er þetta stórt um-
hverfismál og mikill áhugi hjá 
höfnum og fyrirtækjum um land 
allt að ráðast í slík verkefni.“ 

Orkuskiptin halda áfram
Þeir félagar segja að víða erlend-
is, t.d. í gámhöfn Rotterdam, sé 
verið að efla landtengingar flutn-
ingaskipa fyrir vistvæna orku í því 
skyni að draga úr mengun. Þróun-
in í þeim efnum er afar hröð enda 
kolefnisfótsporið mikið þegar um 

er að ræða risagámaskip og 
skemmtiferðaskip sem brenna 
svartolíu allan sólarhringinn. 
„Sérfræðingar EFLU hafa unnið 
skýrslu um kostnað við að tengja 
stóru skemmtiferðaskipin við ís-
lenska orku úr landi þannig að 
þau þurfi ekki að knýja ljósavélar 
með svartolíu þegar þau eru í 
höfn. Slík grunnfjárfesting, sem 
líka myndi nýtast öðrum skipum, 
kostar milljarða króna. Þetta er 
hins vegar að flestra mati brýnt 
verkefni varðandi loftslagsað-
gerðir og hluti af nauðsynlegri 
uppbyggingu innviða landsins á 
næstu árum,“ segir Skúli Björn hjá 
EFLU að lokum.

efla.is

 � EFLA vinnur að landtengingu fóðurpramma fyrir fiskeldi Laxa á Reyðarfirði. Ljósm. Laxar.

Mikill sam-
dráttur í 

þorskafla 
við Færeyjar
Þorskafli af Færeyjamiðum á 
síðasta ár féll um ríflega 
helming miðað við árið 2019. 
Aflinn í fyrra varð 9.435 tonn, 
en 20.291 tonn árið 2019. 
Ýsuafli dróst saman um 
fjórðung, fór úr 8.282 tonn-
um niður í 6.320 tonn. Ufsa-
afli í fyrra varð 20.540 tonn á 
móti 18.855 tonnum 2019. 
Nokkur aukning var í veiðum 
á öðrum botnfisktegundum 
eins og löngu, 21% og keilu, 
36%.

Verðmæti landaðs afla féll 
um fjórðung eða 4,8 millj-
arða Íslenskra króna. Sam-
bærilegur samdráttur varð í 
verðmæti þorsks og ýsu og í 
magninu. 

Landaður afli af uppsjáv-
arfiski af öllum svæðum varð 
svipaður og árið 2019 og 
sömu sögu er að segja af 
aflaverðmætinu. Veiðar á 
kolmunna jukust um 2% og 
11% aukning varð í makrí-
lafla. Verðmæti síldar féll um 
9% í samræmi við samdrátt í 
afla. 

Útflutningur af sjávaraf-
urðum frá Færeyjum á síð-
asta ári féll í kjölfarið um 
12% í verðmæti en um 1% í 
magni miðað við árið 2019. 
Verðfallið nemur 25 milljörð-
um íslenskra króna.

Verðmæti útfluttra afurða 
úr laxeldi lækkaði um um 15 
milljarða og í þorski var sam-
drátturinn 6,3 milljarða 
króna. Þá dróst verðmæti 
síldarútflutnings saman um 
2,5 milljarða. Útflutningur á 
makríl skilaði 21 milljarði ís-
lenskra króna.

 � Þorskaflinn af Færeyjamiðum 
varð í fyrra aðeins rúmlega 
helmingur aflans árið 2019.


