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TILMÆLI 

 

 

Fiskeldi í hringrásarkerfum 

Með tilvísun til 45. og 56. greinar í Helsingforssamningnum samþykkti 

Norðurlandaráð þann 8. apríl 2014 eftirfarandi tilmæli samkvæmt tillögu 

efnahags- og viðskiptanefndar. 

 

Norðurlandaráð beinir tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hún taki þá afstöðu að Eystrasaltið, vegna viðkvæms vistkerfis 

þess, sé hentugt tilraunasvæði fyrir hringrásarkerfi í fiskeldi (RAS) 

innan ramma sameiginlegrar sjávarútvegsstefnu ESB; 

 

að hún beiti sér fyrir því að þróun fiskeldis í hringrásarkerfum hljóti 

stuðning og njóti forgangs í sjávarútvegsstefnu ESB, einkum á 

svæðum eins og Eystrasalti þar sem vistkerfi sjávar stafar hætta af 

ofauðgun; 

 

að hún beiti sér fyrir því að tekið verði nægilegt tillit til áhrifa fisk-

eldis á vistkerfi Eystrasaltsins í stefnumarkandi leiðbeiningum ESB 

sem væntanlegar eru um sameiginlegar reglur og markmið í þróun 

fiskeldis; 

 

að hún beiti sér fyrir því að ESB setji reglu um hámarkslosun 

næringarefna úr sjókvíaeldi í Eystrasalti; 

 

að Norðurlöndin/Eystrasaltsríkin beiti sér fyrir því að staðbundið 

hráefni verði notað í fiskifóður. 

 

 

Akureyri, 8. apríl 2014 

Karin Åström 

Forseti Norðurlandaráðs 

Britt Bohlin 

Framkvæmdastjóri Norðurlandaráðs 
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Nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar um 

 

Þingmannatillögu um fiskeldi í 

hringrásarkerfum 

1. Tillaga nefndarinnar 

Efnahags- og viðskiptanefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hún taki þá afstöðu að Eystrasaltið, vegna viðkvæms vistkerfis 

þess, sé hentugt tilraunasvæði fyrir hringrásarkerfi í fiskeldi (RAS) 

innan ramma sameiginlegrar sjávarútvegsstefnu ESB; 

 

að hún beiti sér fyrir því að þróun fiskeldis í hringrásarkerfum hljóti 

stuðning og njóti forgangs í sjávarútvegsstefnu ESB, einkum á 

svæðum eins og Eystrasalti þar sem vistkerfi sjávar stafar hætta af 

ofauðgun; 

 

að hún beiti sér fyrir því að tekið verði nægilegt tillit til áhrifa fisk-

eldis á vistkerfi Eystrasaltsins í stefnumarkandi leiðbeiningum ESB 

sem væntanlegar eru um sameiginlegar reglur og markmið í þróun 

fiskeldis; 

 

að hún beiti sér fyrir því að ESB setji reglu um hámarkslosun 

næringarefna úr sjókvíaeldi í Eystrasalti; 

 

að Norðurlöndin/Eystrasaltsríkin beiti sér fyrir því að staðbundið 

hráefni verði notað í fiskifóður. 

2. Aðdragandi 

Fiskeldi er ein þeirra fæðuframleiðslugreina í heiminum sem eru í hvað 

hröðustum vexti og getur því lagt töluvert af mörkum til að anna eftir-

spurn jarðarbúa eftir matvælum. Búist er við að innan fárra ára verði 

framleiðsluafköst á eldisfiski komin fram úr afla hefðbundinna fiskveiða 

(FAO Fisheries Statistics). Það er einkum í Kína og löndum SA-Asíu sem 

fiskeldi í hringrásarkerfum fer vaxandi. Hins vegar virðist hafa orðið 

stöðnun í fiskeldi Evrópubúa. Í löndunum umhverfis Eystrasalt hefur 

þróunin verið tiltölulega hæg vegna þess að umhverfisvandinn hefur gefið 
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tilefni til þess að herða kröfur en það hefur haft áhrif á þróunina. Í 

Danmörku hefur stór hluti framleiðslu á regnbogasilungi í ósöltu vatni 

verið færður yfir í hringrásarkerfi og í Noregi er hringrásartækninni 

einkum beitt við framleiðslu á laxaseiðum. Í Noregi er jafnframt stundað 

stóreldi í sjókvíum (ekki í lokuðum kerfum). Sjókvíaeldi verður væntan-

lega enn algengara þegar fram líða stundir.  

 

Greint er frá mikilvægi og sóknarfærum fiskeldis á Norðurlöndum í 

svonefndri PABAN-skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar1 um þróunar-

horfur í fiskeldi á Norðurlöndum. Sóknarfærum í þróun fiskeldis í Eystra-

salti er ennfremur lýst í ýmsum skýrslum AQUABEST-verkefnisins 

(www.aquabestproject.eu/AQUABEST). 

 

Hefðbundið stóreldi í sjókvíum veldur mikilli losun á m.a. fosfóri og 

köfnunarefni. Þess vegna er það óheppilegt í hálflokuðum og grunnum 

innhöfum eins og Eystrasaltinu þar sem gegnumstreymi er lítið. Fiskeldið 

skapar hins vegar störf á jaðarsvæðum og hagvöxt og sér fyrir fiski á 

alþjóðamarkaði og markaði á Norðurlöndum. Af umhverfisástæðum væri 

þó æskilegt að ESB setti reglur um hámarkslosun næringarefna frá 

sjókvíaeldi í Eystrasalti.  

 

Varðandi Eystrasaltið er lagt til í PABAN-skýrslu Norrænu ráðherranefndar-

innar að: 1) leyfiskerfin á svæðinu ýti undir notkun vistvænnar tækni og 

aðferða; 2) þekkingu og hugmyndum um skipulagsmál verði dreift á 

svæðinu; 3) dregið verði úr aðflutningi næringarefna og frekar notuð stað-

bundin næringarefni; og 4) aðstæður til fiskeldis í hringrásarkerfum (RAS) 

verði metnar og tæknin breidd út á svæðinu.2 Vissulega þarf að huga að 

ýmsum þáttum varðandi svæðisbundnar fisktegundir sem væntanlega 

yrðu notaðar í fóður, þar á meðal uppsöfnun díoxíns og annarra eiturefna, 

almennt þegar sýnd er viðleitni til að nota hráefni sem er framleitt á 

staðnum eða svæðinu. Hvað sem öðru líður verður almennt markmið á 

Norðurlöndum að vera að nota fiskifóður sem er framleitt á staðnum eða 

svæðinu og er það jafnframt í fullu samræmi við áætlun Norrænu 

ráðherranefndarinnar um lífhagkerfi. 

 

Fiskeldi í hringrásarkerfum (RAS) er ört vaxandi tækni á landi, jafnt innan 

ESB sem utan. Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ (FAO) hefur allt frá 

árinu 2005 beitt sér fyrir vistkerfisnálgun í fiskeldi um allan heim.3 Í 

PABAN-skýrslu ráðherranefndarinnar er greint frá því að hringrásartækni í 

silungaeldi í Danmörku hafi gert mönnum kleift að auka framleiðsluna án 

þess að auka álag á umhverfið.4  

 

Norræna ráðherranefndin á sviði fiskveiða og fiskeldis hefur veitt styrk 

sem nemur 565.000 dönskum krónum til þess að setja á laggirnar 

norrænt tengslanet um hringrásartækni, þar á meðal málstofu á 

formennskuári Finna 2011 og jafnframt málstofu í Álaborg í október 2013 í 

tengslum við DanAqua-messuna með upphæð sem nemur 119.500 d.kr. 

Málstofuna sóttu um 200 manns frá 27 löndum. 

 

ESB lætur sjávarútveg aðildarríkjanna umhverfis Eystrasaltið til sín taka. 

Því gæti komið til greina að samræma afstöðu norrænna aðildarríkja ESB 

á vettvangi sameiginlegrar sjávarútvegsstefnu sambandsins.  

                                                
1 Perspectives for sustainable development of Nordic aquaculture (The PABAN report).  

Höf. Rosten Trond W., Paulsen Helge, Alanära Anders, Eskelinen Unto, Bergsson Arnljótur Bjarki 

og Olafsen Trude, 2013. Er að finna á vefslóðinni: 

http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2013-546  

2 Ibid, bls. 70.  

3 Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA). Samkvæmt vefsíðu FAO þann 9.9.2013 kl. 12:54. 

http://www.fao.org/fishery/topic/16035/en 

4 PABAN-skýrslan, bls. 123. 

http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2013-546
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Í nýrri sjávarútvegsstefnu ESB er gert ráð fyrir því að stóreldi geti verið 

svarið við ofveiðum á fiskistofnum heimsins. Ennfremur verður fiskeldi 

aðgerðasvið í nýrri rannsóknaáætlun ESB, Horizon 2020. Þegar ESB 

innleiðir nýja sjávarútvegsstefnu og nýjar reglur fyrir fiskeldi á árinu 2013 

er mikilvægt að huga að áhrifum hefðbundins sjókvíaeldis á umhverfið, 

einkum á viðkvæmt vistkerfi Eystrasaltsins.  

 

Norðurlöndin búa að langri reynslu og mikilli þekkingu á fiskeldi og því 

mætti leggja til að Eystrasaltið yrði tilraunasvæði fyrir grænan hagvöxt á 

sviði sjálfbærs fiskeldis. Væri það í samræmi við ályktun Evrópuþingsins 

um lífhagkerfi í Evrópu (2. júlí 2013)5 og markmið um að samþætta 

viðhorf, þvert á geira og vísindagreinar, til lífhagkerfis og greiða fyrir og 

auka fjárfestingar í lífhagkerfi í Evrópu.  

3. Remissbehandling 

Näringsutskottet behandlade medlemsförslaget på sitt möte i oktober 

2013. Det fanns i utskottet en enighet om att frågan var viktig men att 

det saknades kunskap i utskottet kring huruvida tekniken var nog utveck-

lad till att kunna användas praktiskt i Norden.  

 

För att få saken närmare belyst inviterade Näringsutskottet Jesper Heldbo, 

från industrin/Aqua Circle i Danmark, och Per Bovbjerg Pedersen från 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), till ett gemensamt möte med  

miljö- och naturresursutskottet, i januari 2014.  

 

Båda presentatörerna var eniga i att tekniken för fiskodling i recirkulat-

ionssystem finns men att det fortfarande finns utmaningar kopplade till 

slutavfallet och att det är en kostbar teknik som kräver avsevärda inve-

steringar. Jämfört med traditionell fiskodling i öppna kassar är dock såväl 

miljöfördelarna som fiskens hälsofördelar stora. Utsläppen av bl.a. fosfor 

och kväve kan reduceras med 80, respektive 50 %. Man förbrukar också 

avsevärt mycket mindre vatten med recirkulationstekniken. Från 50 000 

liter vatten per kilo fisk till bara 50 liter vatten/kilo fisk. I och med att 

vattnet befinner sig i ett slutet system där man också kan kontrollera 

temperaturen, kan också sjukdomar lättare hållas borta. Tillväxten blir 

också bättre i och med att man kan reglera förhållandena som fisken lever 

under.  

 

Innan mötet hade medlemsförslaget även sänts på informell remiss till 

Helge Paulsen på Danmarks Tekniske Universitet, och till Nordiska 

ministerrådets arbetsgrupp för fiskeri. Bland annat framfördes att 

ökningen av andelen fiskodling i recirkulationssystem är mindre i Öster-

sjön än i andra tillväxtmarknader, framför allt p.g.a. miljörestriktioner. 

Informella synpunkter hade även inhämtats från Nordiska ministerrådets 

arbetsgrupp för fiskeri redan i samband med utarbetandet av medlemsför-

slaget. Alla relevanta synpunkter från dessa har inarbetats i detta betän-

kande. 

4. Álit nefndarinnar 

Á Norðurlöndum eru aðstæður til fiskeldis góðar og gefur það ástæðu til 

að Norðurlöndin leggi áherslu á fiskeldi. Ennfremur er líklegt að hringrása-

kerfistæknin feli sér ný og óþekkt tækifæri.  

 

                                                
5 Ályktun Evrópuþingsins dags. 2. júlí 2013 um Nýsköpin í þágu sjálfbærs hagvaxtar: Lífhagkerfi 

fyrir Evrópu (2012/2295(INI)) 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2295(INI)
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Ókostir við hina nýju tækni eru hár fjárfestingarkostnaður og meiri orku-

notkun og eins krefst tæknikrefjandi framleiðslan sérstakrar menntunar. 

Þetta gefur tilefni til þess að veita henni sérstakan stuðning. 

 

Efnahags- og viðskiptanefndin telur, líkt og umhverfis- og náttúru-

auðlindanefndin, að þingmannatillagan sé tímabær og að ráðið hafi 

ástæðu til að styðja við þá viðleitni sem greint er frá í þingmanna-

tillögunni. 

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur efnahags- og viðskipta-

nefndin til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hún taki þá afstöðu að Eystrasaltið, vegna viðkvæms vistkerfis 

þess, sé hentugt tilraunasvæði fyrir hringrásarkerfi í fiskeldi (RAS) 

innan ramma sameiginlegrar sjávarútvegsstefnu ESB; 

 

að hún beiti sér fyrir því að þróun fiskeldis í hringrásarkerfum hljóti 

stuðning og njóti forgangs í sjávarútvegsstefnu ESB, einkum á 

svæðum eins og Eystrasalti þar sem vistkerfi sjávar stafar hætta af 

ofauðgun; 

 

að hún beiti sér fyrir því að tekið verði nægilegt tillit til áhrifa fisk-

eldis á vistkerfi Eystrasaltsins í stefnumarkandi leiðbeiningum ESB 

sem væntanlegar eru um sameiginlegar reglur og markmið í þróun 

fiskeldis; 

 

að hún beiti sér fyrir því að ESB setji reglu um hámarkslosun 

næringarefna úr sjókvíaeldi í Eystrasalti; 

 

að Norðurlöndin/Eystrasaltsríkin beiti sér fyrir því að staðbundið 

hráefni verði notað í fiskifóður. 

 

 

 

 

Kaupmannahöfn, 3. apríl 2014 

Anders Karlsson (S) 

Arto Pirttilahti (cent) 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), 

formaður 

Eero Suutari (saml) 

Finn Thranum (V) 

Gunvor Eldegar (A) 

 

Heidi Nordby Lunde (H) 

Mikkel Dencker (DF) 

Ruth Mari Grung (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG), 

varaformaður 

Tarja Filatov (sd) 

Torgeir Knag Fylkesnes (sv) 

 

 


