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Málefni: Fjárfestingarsamningur milli Ríkisstjórnar íslands og fyrirtækis í fiskeldi

Stjórn Landssambands fiskeldisstöðva (Lf) fundaði í gær, mánudaginn 9. mars varðandi ósk 
Atvinnuveganefndar um að Lf kæmi á fund nefndarinnar varðandi ofangreint mál. Á fundinum kom 
fram að talsverðar fjárfestingar eru fyrirhugaðar á næstu árum í fiskeldi og að fiskeldisgreinin myndi 
fagna því ef Ríkisstjórn íslands styddi við alla í greininni. A.m.k. 13 fyrirtæki í fiskeldi hafa tjáð sig um 
fyrirhugaðar fjárfestingar í eldi í sjókvíum, strandeldi og landeldi. Fyrirhugaðar fjárfestingar í fiskeldi á 
næstu árum nemur milljörðum.

Fiskeldismenn fagna stuðningi við greinina en vilja minna á að slíkur stuðningur þarf vera í boði fyrir 
öll fyrirtæki í fiskeldi sem hyggjast auka fjárfestingar í greininni og að stuðningurinn þarf að vera á 
jafnréttisgrundvelli. Ef stuðningurinn verður aðeins til eins eða fárra félaga veldur það 
samkeppnismismunun sem er óásættanlegt fyrir þá sem eftir sitja. Auk þess getur framleiðsla frá 
fyrirtækjum sem nutu eða njóta stuðnings ríkisins valdið lækkun á markaðsverði afurða og haft mjög 
neikvæðar afleiðingar fyrir greinina.

Lög um nýfjárfestingar voru (nr. 99/2010) feld úr gildi 31. desember 2013. Það virðist sem að 
áðurnefndur fjárfestingarsamningur byggi á lagafrumvarpi sem bíður þriðju umræðu á Alþingi. 
Jafnframt kemur fram í bókun 9 við ESS samninginn um viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir í 4. 
gr. að aðstoð sem veitt er af ríkisfjármunum til sjávarútvegs og raskar samkeppni, skal afnumin. Vilji 
samningsaðila er þvi ótvíræður um þetta atryði.

í umsögn um frumvarp til laga (Um ívilnanir til fjárfestinga á íslandi) kemur fram að "sérstök áhersla 
verður lögð á vöxt útflutningsgreina, nýsköpun og nýtingu vaxtartækifæra framtíðarinnar auk þess að 
tryggja jafnræði gagnvart lögum". í þessu samhengi er rétt að taka fram að ekki eru til hrogn í landinu 
til að mæta þessari aukningu og tekur það nokkur ár að byggja upp klakfiskastofn. Samningurinn 
tryggir því ekki jafnræði á milli fyrirtækja í fiskeldi. Eldi á bleikju hefur lengi verið viðkvæmt fyrir 
miklum sveiflum í magni vegna smæðar markaðsins. Það er því að okkar mati ekki um að ræða hreina 
aukningu, heldur tilfærslu á milli eldisfyrirtækja og aukið ójafnræði með tilheyrandi vandræðum 
þeirra sem ekki njóta styrkja. í umsögn við frumvarpið segir að tilgangur ívilnana til svæða utan 
höfuðborgarinnar er að jafna misvægi með því að styrkja byggð í landinu með nýsköpun og 
atvinnuþróun. Eins og þekkt er, er allt fiskeldi stundað á landsbyggðinni.

Það er engin nýsköpun í fiskeldi í þessum samningi milli ríkisstjórnarinnar og félagsins sem um er að 
ræða. Eldi í strandeldisstöð á laxfiskum hefur verið stundað á íslandi í rúm 30 ár. Þekking er mikil í 
strandeldi og nær væri að fyrirhugaður styrkur, 2 milljónir evra, yrði nýtturtil að styðja við þekkingu í 
fiskeldisgreininni almennt í stað þess að beina þeim fjármunum til þjálfunar hjá einu fyrirtæki. Fram 
kemur í samningi milli Ríkisstjórnarinnar og fyrirtækisins að Ríkisstjórnin hyggst útvega fjármuni til 
þjálfunar í fjárlagafrumvarpi árið 2016. Reiknað með að, samanber gr. 1.2 í samninginum, að
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fyrirtækið framleiði allt að 3000 tonn sem er allt að tvöfalt meira en stærsta eldisfyrirtæki í strandeldi 
framleiðir í dag.

í athugasemdum við frumvarpið (Um ívilnanirtil fjárfestinga á íslandi) kemurfram rökstuðningur fyrir 
nauðsyn ívilnunar til verkefnisins og tillaga um það hve há ívilnun skuli vera. Lagt er til að áður en 
nefndin geri tillögu til ráðherra geti hún óskað þess að óháður sérfróður aðili leggi mat á 
fjárfestingarverkefnið og arðsemi þess ívilnunar til verkefna og tillaga um það hve há ívilnunin á að 
vera. Niðurstöður sýna eftir tilhlýðilega könnun á hagkvæmni verkefnisins samkvæmt samningi milli 
ríkisstjórnarinnar og fyrirtækis um ívilnun. Landssamband fiskeldisstöðva mun kalla eftir 
áðurnefndum niðurstöðum frá ANR. Stjórn Landssambands fiskeldisstöðva mótmælir harðlega 
sértækum styrkjum til einstakra aðila sem raska samkeppni í greininni.

Fjárfestingar hjá fyrirtækjum í fiskeldi:
• Laxar Fiskeldi ehf í Reyðarfirði
o Fiskeldi Austfjarða hf
• Matorka Holding AG
® ísþór hf.
• Náttúra fiskeldi ehf
• íslandsbleikja ehf
• Stofnfiskur hf
• Fjarðalax ehf
® Arnarlax ehf
® Dýrfiskur ehf
® Hraðfrystihúsið Gunnvör hf 
® Rifós hf
® Stolt Sea Farm hf
• Fiskeldið Haukamýri ehf
• auk annarra smærri fjárfestinga í fiskeldinu.

Reikna má með að fyrirtækin hér að ofan fjárfesti fyrir 10 til 20 milljarða ef áætlanir ganga eftir.
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Slátrun á eldisfiski í tonnum, heill óslægður fiskur - Round fish

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Lax Atlandic 
Salmon 6.094 6.894 1.158 292 714 1.068 1.083 2.923 3.018 3.965 5.205

Bleikja Arctic 
Charr 977 1.426 2.851 3.124 2.405 2.427 3.021 3.089 3.215 3.411 3.810

Regnbogi Rainbow 
Trout 50 10 11 6 75 88 226 422 113 603 1.760

Hekluborrri Tilapia 0 0 0 0 0 0 2,5 0,3 0,8 0,5 1
Þorskur
Cod 1.050 1.412 1.467 1.502 1.805 1.317 877 893 482 310 289

Lúða
Halibut 129 141 31 39 49 72 33 13 0,2 0 0

Sandhverfa Turbot 115 47 70 51 68 46 20 28 58 0 0
Senegal flúra
Senegal Sole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540

8.415 9.930 5.588 5.014 5.116 5.018 5.263 7.368 6.887 8.290 11.605
Heimild: MAST 
*Áætlun- projection


