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Umsögn. Fjárlög 2018, þingskjal 1, 148. löggjafarþing.
Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga skiptist þrjá hluta. Fyrir það fyrsta, ábending um 
breytingar á vinnufyrirkomulagi í samskiptum landshlutasamtaka við framkvæmdavald og 
löggjafarvald. Í öðru lagi er vakin athygli á mismunandi hagþróun landshluta sem ekki er í 
takt við efnahagsforsendur fjárlagafrumvarps. Í þriðja hluta er komið á framfæri ábendingum 
um nokkra málaflokka, en vegna hins skamma tíma sem frumvarpið er til umfjöllunar tekst 
ekki að fjalla um önnur mikilvæg málefni.

Nýtt vinnulag í samskiptum fjárlaganefndar, ráðneyta, landshlutasamtaka sveitarfélaga 
og sveitarfélaga.
Í framhaldi a f breytingum á lögum um opinber fjármál, hefur Fjórðungssamband Vestfirðinga 
ásamt öðrum landshlutasamtökum sveitarfélaga gert kröfu um breytt vinnulagi í samskiptum 
við Alþingi og ráðuneyti um fjárlagagerð og ríkisfjármálaáætlun. Draga má málið saman í tvo 
meginþætti.

• Ríki og sveitarfélög eru sammála um markmið laganna að auka vægi langtíma 
stefnumörkunar í efnahagsmálum. En þá þarf að auka samráð við mótun 
fjármálastefnu og fjármálaáætlunar til þess að markmið náist s.s. um afkomu og 
efnahag, fjármögnun opinberrar þjónustu og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. 
Samráðsfundir sveitarfélaga og landshlutasamtaka með ráðuneytum verði tímasettir í 
takt við vinnu að fjármálastefnu og fjármálaáætlun.

• Fjárlög hvers árs verða í minna mæli en áður breytt í meðförum Alþingis. Mynda þarf 
því traust um að brýn hagsmunamál hafi tímasetta áfanga ríkisfjármálaáætlunar s.s. í 
uppbyggingu innviða og opinberra stofnana í héraði.

Því er beint til fjárlaganefndar að taka þessa þætti upp í nefndaráliti og beina þessum 
ábendingum til ráðuneyta.

Endurskoðun frumvarps til fjárlaga 2018 með tilliti til hagþróunar landshluta
Hagþróun landsins í heild er samkvæmt fjárlagafrumvarpi á góðri leið og efnahagsaðgerðir 
eru unnar út frá þeirri stöðu. Fjórðungssamband Vestfirðinga bendir fjárlaganefnd hinsvegar á 
skýrslu Byggðastofnun og Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, Hagvöxtur landshluta 2008- 
2015.

Tæp tvö ár eru síðan fyrsta skýrsla sömu tegundar kom út að hálfu sömu aðila. Fyrir Vestfirði 
má sjá jákvæð áhrif a f vexti í fiskeldi og ferðaþjónustu en á sama tíma hafa sjávarútvegur, 
landbúnaður, fjármálaþjónusta, húsbyggingar og opinber þjónusta dregist saman. Á hrif þessa 
má finna í samantekt skýrslunnar þar sem segir; Laun á ársverk eru lægri í fiskveiðum á 
Vestfjörðum en annars staðar og meðallaun á ársverk í öllum atvinnugreinum eru aðeins 
undir landsmeðaltali árið 2015. Fasteignaverð er hvergi lægra en þar. Staðgreiðsluverð á 
fermetra í sérbýli var 88-89þúsund krónur að jafnaði árið 2015, rúm 40% a f  landsmeðaltali.

Fjórðungssam hand
Vestfirðinga
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Fjórðungssamband
Vestflrðinga

Fjórðungssamband Vestfirðinga telur að fjárlagafrumvarp 2018 taki ekki nægjanlega tilliti til 
mismunandi hagþróunar landshlutanna. Því verður að ítreka umsögn FV varðandi 
Fjármálaáætlun 2018-2022.

Fjórðungssamband Vestfirðinga harmar að í forsendum ríkisfjármálaáætlunar er ekki tekið 
tillit til mismunandi stöðu landshluta er varðar efnahagslega og samfélagslega þróun. 
Fjórðungssamband Vestfirðinga telur að þær efnahagslegu aðgerðir sem lagað eru til í 
áætluninni muni leiða til skaða byggð og atvinnulíf á Vestfjörðum. Fjórðungssamband 
Vestfirðinga skorar því á stjórnvöld að endurskoða Fjármálaáætlun 2018-2022.
Fjórðungssamband Vestfirðinga er hinsvegar ljóst vegna skamms tíma við afgreiðslu 
frumvarpsins, er óvíst að komið verði á endurskoðun frumvarpsins hvað varðar mismundandi 
hagþróun landshluta. Markmið nýrrar ríkisstjórnar í byggðamálum sem sett eru fram í kafla 
8.2 eru jákvæð í þessum efnum og ekki síst það markmið um að efla þátt Sóknaráætlana 
landshluta. Hér skal þó ítrekuð sú ábending hér í upphafi umsagnar er varðar kröfu um breytt 
vinnulag við fjármálaáætlun, fjármálastefnu og fjárlög.

En hér verða nefnd nokkur þeirra brýnustu málefna sem gera verður kröfu um að verði tekin 
til skoðunar að hálfu fjárlaganefndar.

Samgöngumál
Fjárfestingarframlög.
Í gildandi framkvæmdahluta samgönguáætlunar 2015-2018, er gert ráð fyrir framlögum í 
upphafi framkvæmda við nýjan veg yfir Dynjandisheiði á árunum 2018 til og með 2021 og 
um Veiðileysuháls á árunum 2018 til og með 2020. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018 eru 
þessar framkvæmdir ekki tilgreindar í nýframkvæmdum á næsta ári (d. Fjárfestingarframlög 
bls 263).
Mótmælt er þessu misræmi milli áætlana ríkisins, því að óbreyttu verður um að ræða frestun á 
að bjóða megi út Veiðileysuháls og Dynjandisheiði eins og samgönguáætlun 2015-2018 segir 
til um. Hér um að ræða grundvallaratriði í að koma á heilsárssamgöngum á milli byggðalaga 
á Vestfjörðum og grundvallaratriði um framtíð byggðar í Árneshreppi.
Markmið og aðgerðir (bls 264-266).
b.liður.
Fjórðungssamband Vestfirðinga leggur áherslu á að framlög til almenningssamgangna á 
vegum landshlutasamtaka verði hækkuð til að mæta uppsöfnuðum rekstarvanda. M innt er á að 
samningar landshlutasamtaka og Vegagerðar um almenningssamgöngur renna út í lok árs 
2018. Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar er kveðið á um eflingu almenningssamganga og 
því þarf að treysta rekstargrunn verkefnisins.
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c. liður
Vakin er athygli á því að frumvarpið gerir ráð fyrir að tillaga í fjárlagafrumvarpi frá 147. 
löggjafarþings standi óbreytt og því verði „unnt að bjóða út eftirfarandi verk: Hringvegur 
/Hornafjarðar-fljót, Hringvegur/Berufjarðarbotn, Vestfjarðarvegur/Gufudalssveit, 
Uxahryggjavegur, Kjósarskarð, Dettifossvegur og Snæfellsnesvegur/Skógarströnd.“
Fjórðungssamband Vestfirðinga minnir hér á langvarandi pattstöðu (15 ár) með Vestfjarðaveg 
um Gufudalssveit. Stjórnvöld verða að vera tilbúin með fjármagn til að hefja framkvæmdir á 
þessum vegkafla hvernig sem niðurstaða verður í því máli, með jarðgöngum eða þverun 
Djúpafjarðar og veg um Teigsskóg.

Rétt er hér að tengja við ályktun um 600 manna borgarafundar á Vestfjörðum .
„Borgarafundur á Vestfjörðum 24. september 2017 vill að mat á samfélagslegum áhrifum 
verði í framtíðinni lagt til grundvallar stórframkvæmdum og lagasetningu þegar það á við. 
Jafnframt setur fundurinn fram eftirfarandi þrjár kröfur:

• Ráðist verði strax í vegagerð í Gufudalssveit samkvæmt leið Þ-H (um Teigsskóg), 
vegna brýnna hagsmuna sveitarfélaganna, atvinnulífsins og íbúa

• Raforkumál á Vestfjörðum verði færð í nútímabúning með hringtengingu Vestfjarða 
um Ísafjarðardjúp, þannig að atvinnutækifærum fjölgi á Vestfjörðum.

• Laxeldi verði áfram heimilað í Ísafjarðardjúpi og í því ljósi setji stjórnvöld fram, fyrir 
árslok, ákvæði um nauðsynlegar mótvægisaðgerðir til að verja laxveiðiár í 
Ísafjarðardjúpi gegn hugsanlegri hættu á erfðablöndun“

Tillaga er síðan um hækkun um 1,5 milljarða til að bæta umferðaröryggi og til að greiða úr 
umferð og minnka tafir. FV gerir að tillögu að liðurinn verði hækkaður um 200 mkr og 
fjármagni verði veitt til að hefja framkvæmdir við Veiðileysuháls í Árneshreppi í samræmi 
við samgönguáætlun, en vegurinn er að meðaltali lokaður um 3 til 4 mánuði á ári og tefst 
umferð bíla samkvæmt því.
f. liður
Jákvætt er að hækkun er á framlögum til hafnarbótasjóð eftir að framlög til sjóðsins voru 
lækkuð verulega á árunum eftir hrun og hafa síðan í raun staðið í stað. Framlög til sjóðsins 
þurfa hinsvegar að hækka á næstu árum til að mæta brýnni viðhaldsþörf og eins til að mæta 
nýjum verkefnum.
g.liður
Mótmælt þeirri hversu lítil hækkun er á framlögum til flugvalla og flugleiðsögu í 
innanlandsflugi, en fjárveitingar voru því sem næst þurrkaðar út eftir hrun. Uppbygging 
tækjageymslu við Bíldudalsflugvöll og lagning slitlags við Ísafjarðarflugvöll eru mál sem 
nefna má í þessu samhengi, auk úrbóta á flugleiðsögn.
Fjarskiptamál
FV fagnar því nýja markmið sem sett er fram (bls 267) um að Að 99,9% lögheimila og 
fyrirtækja eigi kost á a.m.k. 100Mb/sþráðbundinni nettengingu árið 2020. Verkefnið Ísland 
ljóstengt hefur gengið hægar á Vestfjörðum vegna fjarlægða og dreifbýlis og o f mikill 
kostnaður er lagður á fámenn sveitarfélög. Það eru hinsvegar vonbrigði að ekki er tillaga um 
hækkun framlaga til verkefnisins á árinu 2018 og lagt er til að framlagið verið hækkað undir 
fjárlagaliðnum eða sem sértæk byggðaaðgerð.

Fjórðungssam hand
Vestfirðinga
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Orkumál
Á stuttum tíma hafa langtímahorfur í orkumálum á Vestfjörðum breyst til hins betra. 
Virkjanaáform gefa vonir um að auka orkuframleiðslu raforku með vatnsaflsvirkjunum um 
130 MW. Með góðu skipulagi á flutningi raforku frá þessum virkjunum má koma á 
hringtengingu um Vestfirði og gera svæðið sjálfbært í sínum orkumálum. Auk þess að skapa 
tækifæri til uppbyggingar nýrra atvinnugreina innan landshlutans. Einnig er unnið að úttekt á 
bættri nýtingu jarðvarma á Vestfjörðum m.a. með uppbyggingu hitaveitu á Hólmavík og 
víðar. Framangreint mál tekst ekki nema með samstilltu átaki ríkis og sveitarfélaga og þar er 
lykilatriði að stofnanir ríkisins og félög í þess eigu hafi fókus á málinu.

Hér er rétt að tilgreina samþykkt 600 manna borgarafundar á Vestfjörðum.
Borgarafundur á Vestfjörðum 24. september 2017 vill að mat á samfélagslegum áhrifum verði 
í framtíðinni lagt til grundvallar stórframkvæmdum og lagasetningu þegar það á við.
Jafnframt setur fundurinn fram eftirfarandi þrjár kröfur:

• Ráðist verði strax í vegagerð í Gufudalssveit samkvæmt leið Þ-H (um Teigsskóg), 
vegna brýnna hagsmuna sveitarfélaganna, atvinnulífsins og íbúa

• Raforkumál á Vestfjörðum verði færð í nútímabúning með hringtengingu 
Vestfjarða um Ísafjarðardjúp, þannig að atvinnutækifærum fjölgi á 
Vestfjörðum.

• Laxeldi verði áfram heimilað í Ísafjarðardjúpi og í því ljósi setji stjórnvöld fram, fyrir 
árslok, ákvæði um nauðsynlegar mótvægisaðgerðir til að veija laxveiðiár í 
Ísafjarðardjúpi gegn hugsanlegri hættu á erfðablöndun“

Landbúnaðarmál
Fjórðungssamband Vestfirðinga lýsir áhyggjum af framtíð sauðfjárbúskapar á Vestfjörðum 
vegna tekjuskerðingar í greininni. Sauðfjárrækt er víða lykilþáttur í atvinnu og samfélagsgerð 
sveitarfélaga á Vestfjörðum, sveitarfélaga sem hafa haft í vök að verjast með tilliti til byggða- 
og atvinnuþróunar. Hér má einnig benda á að vegna fábreytni atvinnulífs og strjálbýlis er erfitt 
að finna eða sækja í aðra atvinnu til að styðja við rekstur sauðfjárbúa, því sé veruleg hætta á 
að sauðfjárbúum fækki á Vestfjörðum. Slík þróun er í raun ótæk með tilliti til hagsmuna 
sauðfjárræktar á Íslandi, þar sem Vestfirðir eru hreint svæði með tilliti til sauðfjársjúkdóma. 
Vestfirðir eru einnig sá landshluti þar sem vandi vegna ofbeitar er lítt til staðar og gæti landið 
í raun þolað meira beitarálag.

Fjórðungssamband Vestfirðinga leggur því til að sett verði fjármagn til að gera úttekt á þeim 
tækifærum sem felast í sérstöðu sauðfjárbúskaps á Vestfjörðum. Slík úttekt verði nýtt til að 
vinna nýjar tillögur sem verði til að efla sauðfjárbúskap á Vestfjörðum í stað þess að draga úr 
honum.

Fiskeldi
Eldi á laxi í sjó hefur vaxið hröðum skrefum á Vestfjörðum á síðustu árum, mestur er vöxtur á 
sunnaverðum Vestfjörðum en einnig í Dýrafirði og Önundarfirði. Áform um uppbyggingu í 
Ísafjarðardjúpi eru í biðstöðu vegna tillagna í áfangaskýrslu starfshóps um stefnumótun í 
fiskeldi.
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Á hrif þessara uppbyggingar er lýst skýrslu KPM G um hagræn áhrif fiskeldis í Ísafjarðardjúpi, 
sem unnin var fyrir Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Fjórðungssamband Vestfirðinga nú í 
september s.l.. (Skýrslan fylgir með þessu erindi).

Hér er rétt að minna á að skýrslan nær eingöngu til Ísafjarðardjúps, en ef tölur eru uppfærðar 
miðað við útgefið burðarþol fiskeldissvæða á Vestfjörðum, má með nálgun nota 
margfaldarann 2,8 til að yfirfæra niðurstöður KPM G fyrir Ísafjarðardjúp á alla Vestfirði. 
Samanlagt má telja að um 70 þús tonna eldi verði komið upp á næstu 10 til 15 árum, miðað 
við 80 þús tonna burðarþol. Á hrif þessa eru sem hér segir;

• Heildarverðmæti má áætla að verði því um 65 milljarðar
• Bein störf 730 og afleidd störf um 420, samtals um 1.150 störf (þar af er nú talið að 

um 200 störf séu þegar kominn á Vestfirði miðað við um 10 þ tonna framleiðslu en 
stuðullinn er hár í upphafi eins og KPM G bendir á ).

• Íbúaþróun, miðað við þegar bein störf eru í hámarki að það fjölgi um 2.500 manns 
m.t.t. ruðningsáhrifa. Leggja má það mat að þessi 200 störf sem þegar eru kominn að 
þau standi á bak við um 400 - 450 íbúa. Nettófjölgun er hinsvegar minni, en við sjáum 
bara fjölgun í Vesturbyggð um 130 manns frá árinu 2008, í öðrum sveitarfélögum á 
fiskeldissvæðinu er enn fækkun, en eins má segja að þessi uppbygging hafi komið í 
veg fyrir meiri fólksfækkun að óbreyttu og hugsanlega hrun í einhverjum 
byggðalögum.

• Arðgreiðslur til ríkissjóðs verði 2,8 milljarðar á ári (Dýrafjarðargöng leggjast á 
rúmlega 9 milljarða) og um 700 mkr renni til sveitarfélaga, þegar flest bein störf eru til 
staðar og framleiðsla kominn í hámark

M iklar fjárfestingar eru því framundan á Vestfjörðum með fjármagni frá einkaaðilum. En 
framangreint mál getur tafist verulega ef ekki tekst að ná fram samstilltu átaki ríkis og 
sveitarfélaga og þar er lykilatriði að stofnanir ríkisins hafi fókus á málinu. En á undanförnum 
árum hafa sveitarfélög orðið þess ítrekað vör við að stofnanir ríkisins gefa þessu málum á 
Vestfjörðum, lítinn áhuga og eða bera við mannafls og fjármagnsleysi. Afgreiðsla á 
umsóknum fyrirtækja af hafa af þessum sökum tafist um mörg ár.

Það er eðlileg krafa að stofnanir geti sinnt sínu lögbundna hlutverki og það er því jákvætt í að 
sett er nýtt markmið í kafla 13.2 nr 4.2. (bls 279). Rannsóknir og vöktun áhrifafiskeldis á lífríkið 
sem stuðla að því að við uppbyggingu fiskeldis verði gætt ítrustu varúðar í samræmi við ráðgjöf 
vísindamanna þannig að líffræðilegri fjölbreytni verði ekki ógnað.

Fjórðungssamband Vestfirðinga telur mikilvægt að sækja þekkingu til annarra landa þegar 
litið er til mögulegra mótvægisaðgerða til að draga úr hugsanlegan skaða á líffræðilega 
fjölbreytni vistkerfa. Við endurskoðun laga um fiskeldi telur FV telur einnig mikilvægt að 
heimilt verði skipulagt eftirlit með gögnum laxfiska í árkerfi og einnig að litið verði til 
ákvæða um gildistíma leyfa til laxeldis. En í dag skortir heimildir til að takmarka eða stöðva 
laxeldi ef óvænt neikvæð umhverfisáhrif koma fram eða eftir atvikum skaði á líffræðilegri 
fjölbreytni.

Rétt er hér að tengja við ályktun um 600 manna borgarafundar á Vestfjörðum.

„Borgarafundur á Vestfjörðum 24. september 2017 vill að mat á samfélagslegum áhrifum 
verði í framtíðinni lagt til grundvallar stórframkvæmdum og lagasetningu þegar það á við. 
Jafnframt setur fundurinn fram eftirfarandi þrjár kröfur:
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• Ráðist verði strax í vegagerð í Gufudalssveit samkvæmt leið Þ-H (um Teigsskóg), 
vegna brýnna hagsmuna sveitarfélaganna, atvinnulífsins og íbúa

• Raforkumál á Vestfjörðum verði færð í nútímabúning með hringtengingu Vestfjarða 
um Ísafjarðardjúp, þannig að atvinnutækifærum fjölgi á Vestfjörðum.

• Laxeldi verði áfram heimilað í Ísafjarðardjúpi og í því ljósi setji stjórnvöld fram, 
fyrir árslok, ákvæði um nauðsynlegar mótvægisaðgerðir til að verja laxveiðiár í 
Ísafjarðardjúpi gegn hugsanlegri hættu á erfðablöndun“

Menntamál.
Fjórðungssamband Vestfirðinga tekur undir markmið um eflingu framhaldsskóla og 
háskólanáms.

FV beinir til fjárlaganefndar að taka til umfjöllunar málefni fræðslumiðstöðva en fjárveiting 
þeirra hefur staðið í stað frá hruni og er þeim í raun ekki lengur kleift að halda úti starfsemi 
sinni. Vísað er til erindis Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða í þessum efnum.

FV beinir til fjárlaganefndar að framlag til Háskólaseturs Vestfjarða verði hækkað að 
lágmarki um 10 mkr til að koma á nýrri námsleið, Sjávarbyggðarfræði. Framlagið legðist þá 
jafnt á móti framlögum sem Sóknaráætlun Vestfjarða og fleiri aðilar hafa samþykkt í 
verkefnið, auk framlags Háskólaseturs. Í heild er áætlaður kostnaður við verkefnið um 35 mkr 
á ári. Vísað er til erinda Háskólaseturs Vestfjarða til menntamálaráðuneytis sem send hafa 
verið ráðuneytinu á þessu ári, nú síðast þann 12. desember s.l.. Beiðni byggir á tillögu í 
skýrslu nefndar forsætisráðherra um samfélags- og atvinnuþróun á Vestfjörðum (sept 2016).

Umhverfismál
Fjórðungssamband Vestfirðinga fagnar þeim áfanga að lögð er til fjárveiting 20 mkr, við gerð 
fyrsta strandsvæðaskipulags á Íslandi í tengslum við áforma um framlagningu frumvarps um 
skipulag haf- og strandsvæða. M innt er á frumkvæði vestfirskra sveitarfélaga og 
Fjórðungssambands í þessum efnum með gerð nýtingaráætlunar Arnarfjarðar. Rökrétt er því 
að fyrsta skipulag strandsvæðis á grundvelli nýrra laga verði á Vestfjörðum.

M álefni Árneshrepps
Sveitarfélagið ásamt Fjórðungssambandi Vestfirðinga hafa um áratuga skeið barist fyrir 
uppbyggingu innviða og eflingu samfélagsins í Árneshreppi en með takmörkuðum árangri.

Byggðastofnun hefur samþykkt umsókn Árneshrepps um að sveitarfélagið gerist þátttakandi í 
verkefninu Brothættar byggðir. En telja verður að nú sé samfélagið á þeim tímamótum að skýr 
svör þurfa að koma frá stjórnvöldum þ.e. til viðbótar verkefninu Brothættar byggðir, um 
aðgerðir í innviða-, atvinnu- og samfélagsuppbyggingu. Hér er þörf á samstilltu átaki ríkis og 
sveitarfélagsins og þar er lykilatriði að stofnanir ríkisins hafi fókus á málinu.

En sett á oddinn þá er það lykilatriði að tekin verði ákvörðun um að veita fjármagni til hefja 
endurbyggingu vegar um Veiðileysuháls á árinu 2018. Í samgönguáætlun 2015-2018 var 
áætlað að setja 200 mkr í þá framkvæmd en í heild var verkefnið metið um 700 mkr á árinu 
2015. Ekki er tillaga um verkefnið í frumvarpi til fjárlaga 2018 eins og kemur fram í 
umfjöllun um samgöngumál hér að frama. Þess er krafist að fjárlaganefnd fylgi þessu máli 
eftir við ráðuneyti og stofnanir í umfjöllun um frumvarp til fjárlaga 2018.
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Fjórðungssamband
Vestflrðinga

Ótímabundið verkefnafjármagn héraðsbundinna stofnana, sléttuð út við endurskoðun 
heildarsamninga.
Fjórðungssamband Vestfirðinga hefur hér upphafi greinargerðar lagt til nýtt vinnulag í 
samskiptum landshlutasamtaka, ráðuneyta og Alþingis. En hér við afgreiðslu fjárlaga 2018 
verður að taka tilliti til að verið sé að þróa verkferla og það verði að vera mögulegt að grípa 
inn í einstaka fjárlagaliði að þessu sinni. Ráðuneytin hafi í tilfellum sett fram tillögur sem 
munu að óbreyttu hafa slæmar afleiðingar fyrir rekstur stofnana á Vestfjörðum. Tillögur sem 
hefðu þurft aukið samráð / samtal um áður en þær voru settar fram og hefðu ekki komið fram 
í breyttu samskiptaumhverfi ríkis og sveitarfélaga.

Málasvið 17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Islands.
Fjárlagaliður 14.403. 121 Náttúrustofur. Fjárlagaliður lækkar um 20,5 mkr úr 162,1 mkr í 
141,6 mkr. Hér er um að ræða lækkun á sérframlagi til Náttúrustofu Vestfjarða og 
Náttúrustofu Húsavíkur. Samkvæmt skýringum UAR, þá er unnið að gerð nýrra 
langtímasamninga við náttúrustofur og samræma þurfi samninga. Lækkun framlaga 
Náttúrustofu Vestfjarða (Nave) mun nema um 10,1 mkr eða úr 27,8 mkr í 17.7 mkr. A f 
þessari skerðingu eru 8,8 mkr vegna ótímabundins framlags sem komu inn með tillögu í 
fjárlögum ársins 20081. Markmið tillögunnar voru í megindráttum að efla starfsemi Nave og 
að vera hluti a f stærra verkefni þ.e. að efla atvinnulíf og efla rannsóknar og þróunarumhverfi á 
sunnanverðum Vestfjörðum með nýju stöðugildi Nave á því svæði. Fjórðungssamband 
Vestfirðinga krefst þess að þessi tillaga fjárlaga 2018 verði dregin til baka og framlög til Nave 
hækkuð. Stjórnvöld hafa ekki kvikað frá því markmiði að efla samfélög og atvinnulíf á 
Vestfjörðum og gengur því tillaga um lækkun gegn þeim markmiðum.

Vísað er að öðru leiti til erindis Samtaka náttúrustofa til fjárlaganefndar þann 15. desember 
s.l..

i
Fjárlög 2008
14 403 112 Náttúrustofa Bolungarvík Efling starfsemi stofnana innan Þróunarseturs Vestfjarða á
Patreksfirði Lagt er til að veitt verði 8 m.kr. framlag til að efla starfsemi stofnana innan Þróunarseturs 
Vestfjarða á Patreksfirði með það fyrir augum að efla atvinnulíf og samfélag í Vestur-Barðastrandasýslu. Gert er 
ráð fyrir að verkefnin verði á sviði fiskeldis, ferðaþjónustu, fugla-, gróðurs- og vistfræðirannsókna og 
nýsköpunar í atvinnurekstri. Með samþykkt þessarar tillögu er gert ráð fyrir að bæta megi við einu stöðugildi 
hjá Náttúrustofu Vestfjarða. Til viðbótar er gert ráð fyrir jafn háum framlögum til Atvinnuþróunarfélags 
Vestfjarða og Rannsókna- og fræðaseturs Háskóla Íslands, og er sótt um þau í sérstökum tillögum á 
fjárlagaliðum Byggðastofnunar og Háskóla Íslands. Alls er því sótt um 24 m.kr. í frumvarpinu til þessa verkefnis í 
heild, auk þess sem sótt er um 5 m.kr. til þess í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2007 á lið Byggðastofnunar. 
Tillagan er hluti af ráðstöfunum sem ríkisstjórnin ákvað að grípa til með hliðsjón af skýrslu nefndar um leiðir til 
að styrkja atvinnulíf á Vestfjörðum.
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Vestfirðinga 
Leiðrétting framlaga.
Málasvið 14.1. Stjórnun ferðamála. Fjárlagaliður 04-551. 101 Ferðamálastofa. 
Fjárlagaliðurinn hækkar um 283,3 mkr, þar er að hluta breyting á samningum Ferðamálastofu 
við M arkaðsstofur landshlutanna sem lið í eflingu markaðastofanna. Tillaga er um að 80 mkr 
framlag renni til hækkun samninga (bls 285) sem er jákvætt og í takt við áherslur í 
stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar. Hinsvegar er slæmt að tillaga í fjárlagafrumvarpi 2018 
sem lagt var fyrir 147. löggjafarþing er um framlagið verði að fjárhæð 91 mkr, sem er lækkun 
um 11 mkr. Unnið hefur verið nú á síðustu mánuðum að endurskoðun samninga á grundvelli 
hærra framlags og mun að óbreyttu setja þá vinnu í uppnám. FV krefst þess að þetta verði 
leiðrétt og fjárveiting hækkuð að nýju í 91 mkr.

Rétt er að vekja athygli á að texti greinargerðar fjárlagafrumvarpa 148. og 147. löggjafarþings 
um kafla 14.1 er óbreytt að öðru leyti. Því er líklegt að hér sé um að ræða mistök í 
framsetningu.

Ísafirði 18. desember 2017

f.h. Fjórðungssambands Vestfirðinga

Aðalsteinn Óskarson, framkvæmdastjóri
Fylgiskjal.
Laxeldi í Ísafjarðardjúpi -  greining á áhrifum þess á efnahag og íbúaþróun. KPMG (sept 2017) 
Laxeldi í Ísafjarðardjúpi -  greining á áhrifum þess á efnahag og íbúaþróun. Skjákynning.
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Fyrirvari
KPMG ber ekki ábyrgð á að uppfæra efni og niðurstöður skýrslunnar í tengslum við atburði eða upplýsingar sem kunna að koma síðar fram.
Ekki hefur verið framkvæmd sérstök könnun á áreiðanleika þeirra gagna sem byggt er á en miðað er við að um heimildir traustra aðila sé að ræða. KPMG getur 
ekki ábyrgst nákvæmni né áreiðanleika þeirra upplýsinga sem hér koma fram né að þær séu tæmandi.
KPMG ber enga ábyrgð á ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli skýrslunnar. Öll ábyrgð vegna ákvarðana sem teknar verða á grundvelli skýrslunnar eða 
niðurstaðna sem í henni eru, er á höndum sveitarfélaganna eða annarra aðila er að málinu kunna að koma.
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Laxeldi í Ísafjarðardjúpi - greining á áhrifum þess á efnahag og íbúaþróun

qanq
Inngangur

Mikill vöxtur hefur verið í fiskeldi og þá ekki síst laxeldi á heimsvísu síðustu 
áratugi. Nágrannalönd okkar í norðanverðu Atlantshafi hafa ekki farið varhluta af 
þessari þróun og er umfang laxeldis stærra í norska hagkerfinu en við 
hefðbundin sjávarútveg svo dæmi sé tekið. Svipaða sögu er einnig að segja frá 
Færeyjum.

Laxeldi hefur nú skotið rótum á sunnaverðum Vestfjörðum og í fjörðum 
Austurlands, með tilheyrandi atvinnusköpun og jákvæðum byggðaáhrifum.

Í Ísafjarðardjúpi hefur enn ekki verið veitt leyfi til laxeldis, en Hafrannsóknar- 
stofnun hefur metið burðarþol þess. Telur stofnunin að hægt sé að leyfa allt að 
30 þús. tonna lífmassa í laxeldi í Ísafjarðardjúpi á hverjum tíma.

Jafnframt gerði Hafrannsóknarstofnun áhættumat m.t.t. hættunnar á 
erfðablöndun á eldislaxi við náttúrulega stofna í laxgengum ám í nágrenninu og 
fleiri þátta. Á grundvelli þess mats leggst stofnunin gegn eldi í Ísafjarðardjúpi að 
sinni.

Ýmsir hafa gagnrýnt að ráðherra, sem endanlega tekur ákvörðum um 
leyfisveitingar, muni að öllu óbreyttu ekki hafa neitt formlegt mat á 
efnahagslegum og samfélagslegum áhrifum þessa mögulega eldis á 
sveitarfélögin á svæðinu. Þau hafa öll barist við erfiðleika í atvinnulífi og 
fólksfækkun á liðnum áratugum.

Í hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar eins og hugtakið er skilgreint af s.k. 
Brundtland-nefndar, er gert ráð fyrir að jafnvægis verði gætt í ákvarðanatöku á 
milli hinna þriggja þátta sjálfbærrar þróunar, umhverfis, samfélags og efnahags.

Við Ísafjarðardjúp eru fjögur sveitarfélög, Bolungarvíkurkaupstaður, 
Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur og Strandabyggð. Hafa þessi sveitarfélög 
áhuga á að leggja mat á hver hugsanleg áhrif slíks eldis yrðu á efnahag og 
samfélag á svæðinu. Telja þau að slíkt mat eigi erindi í umræðuna.

Fjórðungssamband Vestfjarða hefur óskað eftir því við 
ráðgjafarsvið KPMG að framkvæma greiningu á áhrifum laxeldis 
á efnahag og íbúaþróun í sveitarfélögunum við Djúp og leggja 
fyrrnefnt burðarþolsmat Hafrannsóknarstofnunar þar til 
grundvallar.

Nánar tiltekið er hlutverk KPMG að framkvæma:

• Mat á fjölda starfa

• Mat á áhrifum á tekjur og gjöld ríkis og sveitarfélaga

• Mat á áhrifum á íbúaþróun

• Samanburð við hagræn og samfélagsleg áhrif laxveiða á 
stöng á svæðinu

KPMG fékk Dr. Daði Már Kristófersson Prófessor í auðlindahag- 
fræði við Háskóla Íslands til að aðstoða við hagfræðileg málefni.

Sjá lfbæ r þróun skv. sk ilg re in ingu B rund tland-nefndar bygg ir á ja fnvæ gi á m illi þ riggja þátta, 

efnahags, umhverfis, og samfélags. Ý m sir hafa gagnrýnt að aðe ins e inn þessara þriggja þátta 
eru til skoðunar í ákvörðunarferlinu um laxeldi í Ísafjarðardjúpi
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Laxeldi í Ísafjarðardjúpi - greining á áhrifum þess á efnahag og íbúaþróun
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Að gefnum þeim forsendum sem greint er frá í þessari skýrslu er það mat skýrsluhöfunda að líkleg áhrif á efnahag og íbúaþróun við 25 
þús. tonna laxeldis við Ísafjarðardjúp verði með þeim hætti sem talið er upp í töflunni hér að neðan. Vísað er í rökstuðning á viðeigandi 
blaðsíðu í dálknum þar á eftir.

Nokkurrar óvissu gætir með helstu forsendur slíks mats og er hér farin sú leið að birta n iðurstöður grunnsviðsmynda án þess að tiltaka 
óvissubil.

Helstu niðurstöður Bls

Störf • Fjöldi beinna nýrra starfa er áætlaður um 260 og nái hámarki um 11 árum eftir að ákvörðun um að leyfa 
eldi yrði tekin.

• Fjöldi afleiddra starfa sem verða til á svæðinu verði um 150 á sama tíma.
24

Íbúaþróun • Íbúaþróun snúist við og áætluð fjö lgun verði um 900 manns í sveitarfélögum við Djúp á sama tíma og 
bein störf ná hámarki. 25

Saman- 
burður við 
stangveiði

• Heildarumfang beinna og óbeinna áhrifa 25 þús. tonna laxeldis er talið verða um 23 ma.kr. á ári við 
hámarksframleiðslu.

• Heildarumfang beinna og óbeinna áhrifa stangveiði á svæðinu er metinn um 220 m.kr. á ári.
28

Tekjur hins 
opinbera

• Greiðslur á ári til ríkissjóðs nema um 1.070 m.kr. og um 380 m.kr. til sveitarfélaga þegar framleiðsla er í 
hámarki og flest bein störf verða til. 29

Þó ýmsar forsendur séu háðar óvissu eins og fyrr segir er ljóst að hér er um að ræða stórt tækifæri til atvinnuuppbyggingar og styrkingu 
samfélaga í byggðalögunum við Ísafjarðardjúp.
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Staða Vestfjarða

Ibúaþróun

Undir lok síðasta árs bjuggu 6.870 manns á Vestfjörðum sem 
nam um 2,0% alls mannfjölda á Íslandi.

Þróunin hefur verið stöðug niður á við þó merkja megi hægari 
fækkun á allra síðustu árum eins og sjá má á súluritinu hér til 
hliðar. Hlutfallsleg fækkun er hinsvegar ennþá hröð þar sem 
íbúum landsins alls heldur áfram að fjölga.

Hagvöxtur

Hagvöxtur á Vestfjörðum segir sömu sögu, en heildartekjur 
landshlutans hafa dregist saman um 6% á s.l. sjö árum. Á 
sama tíma hefur landsframleiðsla aukist um 4% að raungildi, 
eins og sjá má í töflunni hér til hliðar.

Í nýútkominni skýrslu Byggðastofnunar um hagvöxt 
landshluta segir að „nokkur kyrkingur hafi verið í 
efnahagsstarfseminni á Vestfjörðum“, laun séu undir 
meðaltali landsins alls og fasteignaverð sé hvergi lægra en 
þar.

Ólíklegt er að ný atvinnustarfsemi hafi mikil ruðningsáhrif þar 
sem slaki er í efnahagslífi. Aftur á móti, ef uppbyggingin er 
hlutfallslega mikil þarf að taka tillit til þess að slíkra áhrifa 
gætir að lokum.

Þróun íbúafjö lda  á V estfjö rðum
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Íbúaþróun Vestfjarða
Heimild: Hagstofa Ís lands 

Tö lu r fy rir 2. ársfjó rðung 2017

Hagvöxtur e ft ir  landshlutum  2008-2015

Hlutfall af heildarmannfjölda

O  °  TT 
C N C N l O

Höfuð-
borg

Lands-
byggð

Suður-
nes

Vestur-
land

Vest-
firð ir

Norð
vestra

Norð Austur- 
eystra  land

Suður-
land

A llt
landið

2009 -7% -6% -11 % -4% 1% 2% 0% -16% -5% -6%
2010 -4% 0% 0% 4% -8% -2% -1% 11% 1% -3%
2011 3% 0% -6% 5% 0% -1%| 2% -3% 1% 2%
2012 0% 4% 3% 5% -2% 3% 5% 3% 6% 1%
2013 3% 5% 10% 7% 3% 3% -1% 4% 8% 4%
2014 4% -1% -1% -4% -4% -4% 0% 6% -4% 2%
2015 5% 4% 14% 3% 5% 2% 4% -2% 1% 5%
08-15 3% 6% 8% 7% -6% 3% 8% 1% 8% 4%

Heimild: Byggðastofnun

Heim ild: Hagsto fa  Ís lands og Byggðastofnun
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Staða Vestfjarða

na q nc atv ;s
Áhrif atvinnulífs á íbúaþróun

Einhæfni atvinnulífs hefur oft verið talin ein helsta ástæða fólksflótta af 
landsbyggðunum. Ef starfsmaður missir vinnuna á svæði þar sem atvinnulíf 
er fábreytt eru meiri líkur á að hann flytji heldur en þar sem fjölbreytni ríkir.
Ef til vill af þessum sökum hefur atvinnuleysi ávallt mælst undir meðaltali á 
landsvísu þrátt fyrir ýmis áföll en íbúaþróun hinsvegar verið með þeim hætti 
sem sjá má á línuritinu hér til hliðar. Meðalatvinnuleysi á Vestfjörðum á 
tímabilinu 2010-2016 var 2,6%, en ríflega tvöfalt hærra á landinu öllu.

Í þeim byggðalögum sem tekist hefur að byggja upp nýjar atvinnugreinar má 
sjá þess merki að neikvæðri íbúaþróun hafi verði snúið við. Ágætt dæmi er 
sveitarfélagið Fjarðarbyggð og Fljótsdalshérað þar sem álver með um 400 
beinum störfum tók til starfa árið 2007. Á línuritinu hér til hliðar má greina 
þessi áhrif, en einnig eru þar augljós áhrif sem eingöngu vörðu á 
byggingartíma álversins.

Annað dæmi er Vesturbyggð sem bjó við stöðuga fækkun íbúa fram til 
ársins 2010 þegar fiskeldisfyrirtæki fóru að festa þar fætur. Nú veita þau yfir 
100 manns atvinnu með beinum hætti, og íbúaþróun hefur verið í takt við 
íbúaþróun landsins.

Gæti Laxeldi í Ísafjarðardjúpi haft slík áhrif á sveitarfélögin þar og hversu 
mikil yrðu þau? Þeirri spurningu verður reynt að svara hér á eftir.

M annfjö ldaþróun 1997- 2017 (vís ita la  1997 = 100)
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Heimild: Hagstofa Ís lands 

* Tö lu r fy rir 2. ársfjórðung 2017

Þróun íbúafjölda hvers sve ita rfé lags

O  O  TT 
CN CN O

2000 2006 2010 2016 2017*
Bolungarvík 997 902 888 908 940
Ísafjarðarbær 4.224 4.090 3.824 3.608 3.660
Reykhólahreppur 311 255 278 282 280
Tálknafjarðarhreppur 367 293 306 236 260
Vesturbyggð 1.162 939 890 1.030 1.040
Súðavíkurhreppur 234 225 192 186 190
Árneshreppur 60 49 52 46 50
Kaldrananeshreppur 131 101 106 106 110
Strandabyggð 573 507 501 468 460
V e s tfirð ir  alls 8.059 7.361 7.037 6.870 6.990

Heimild: Hagstofa Ís lands 

*Tö lur fy rir 2. ársfjórðung 2017
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Laxp
u

ná Pu svís
Þróun laxeldis

Fiskeldi, og þá ekki síst laxeldi hefur verið mjög vaxandi 
atvinnugrein í heiminum öllum. Fiskeldi hefur nú tekið fram úr 
veiðum úr villtum stofnum í aflamagni.

Laxeldi á heimsvísu nam 2,4 milljónum tonna í árslok 2015 
og hefur vaxið bæði hratt og nánast stöðugt síðasta 
aldarfjórðung.

Nágrannalönd Íslands hafa ekki farið varhluta af þessari 
þróun og er laxeldi orðin mjög umfangsmikil atvinnugrein 
bæði í Noregi og Færeyjum og einnig hefur verið töluverður 
vöxtur á Írlandi og Skotlandi.

Gögn og upplýsingar frá þessum fjórum löndum eru nýtt í 
greiningu á hugsanlegum efnahagslegum áhrifum mögulegs 
eldis á byggðalögin við Ísafjarðardjúp.

Efnahagsleg áhrif laxeldis

Í byggðahagfræðinni telst fiskeldi til s.k. grunnatvinnuvega, 
en mjög stutta skilgreiningu á því hugtaki má sjá í 
textaboxinu hér til hliðar.

Á heimsvísu er talið að 18,7 milljónir manna starfi við 
fiskirækt af ýmsum toga um þessar mundir og nemur 
aukning starfa um 50% frá síðustu aldamótum. Þar sem að 
hér er um grunnatvinnuveg að ræða er áætlað að 
margfeldisáhrif beinna starfa í þessari grein sé um 3-4 föld.

Laxeldi -framleiðsla í heiminum
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Heimild: FAO -  Food and A griculture  O rganization o f the  United Nations

Grunnatvinnuvegir

Byggðahagfræðin skiptir atvinnugreinum hagkerfisins í tvennt, annars vegar grunnstarfsemi 
hagkerfisins (e. economic base) og hins vegar þær framleiðslu- og þjónustugreinar sem 
verða til á þeim grunni og byggjast á áframhaldandi tilveru hans.

Grunnatvinnuvegur er atvinnuvegur sem er efnahagslega þýðingarmeiri á tilteknu landsvæði 
en umfang hans (þ.e. beinn virðisauki) gefur til kynna, í þeim skilningi að aðrir atvinnuvegir 
eru háðir starfsemi hans en hann er á hinn bóginn ekki háður starfsemi þeirra, a.m.k. ekki í 
sama mæli.

Eins og rakið hefur verið skýrgreina fræðin um grunnatvinnuvegi tvö megineinkenni 
grunnatvinnuvega:
(i) Tilvist grunnatvinnuvegar er óháð annarri starfsemi í hagkerfinu.

(ii) Framlag grunnatvinnuvegar til vergrar landsframleiðslu er meira en sem nemur beinu 
framlagi hans, samkvæmt þjóðhagsreikningum

Heimild: Editoria l, Journal o f the  W orld  A quaculture  Society, Vol 48, No.4, Heimild: Sveinn Agnarsson, 2012, Beint og óbe in t fram lag á liðnaðar til landsfram leiðslu

v m m ©  2017 KPMG ehf. á Islandi er aðili að a lþjóð legu neti KPMG, sam tökum  sjá lfstæ ðra fyrirtæ kja  sem aðild e iga að KPMG International Cooperative, svissnesku sam vinnufélag i. A llu r réttur áskilinn.
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Þróun laxeldis

Framleiðsla

Mikill og stöðugur vöxtur hefur einkennt starfsgreinina frá 1998 til 
2011 en síðan þá hefur hægt á vexti, aðallega vegna takmarkana á 
leyfisveitingum m.a. í kjölfar lúsafaraldurs árið 2011. Flestir álíta að 
norskt laxeldi hafi náð hámarksstærð með óbreyttri tækni.

Jákvæð verðþróun á markaði hefur valdið því að þessi atvinnugrein 
hefur verið afar arðbær s.l. ár í Noregi. Þess má til gamans geta að 
undir lok ársins 2015 varð 5 kg. lax, sem er algeng sláturstærð varð 
jafnverðmætur og ein tunna af olíu sem þá hafði fallið nokkuð í verði.

Fjöldi starfa

Bein störf eru talin vera um 4.700 um þessar mundir.

Framleiðsla hefur tæplega tvöfaldast frá árinu 2006 en 
starfsmannafjöldi rúmlega tvöfaldast yfir sama tímabil.

Noregur hefur unnið nokkuð lengi við fiskeldi, því hefur náðst 
hagræðing í greininni. Störf á hver 1 þús. tonn hefur verið að 
meðaltali um 3,4 frá árinu 2004. Í skýrslu SINTEF frá árinu 2016 er 
farið yfir þjóðhagslegan ávinning af sjávarútvegi og fiskeldi, byggt á 
gögnum frá árinu 2014.

— Heildaráhrif (bein og óbein) hefðbundins sjávarútvegs og fiskeldis 
voru 65,7 ma. NOK og við það störfuðu um 51.800 manns.

— Heildaráhrif (bein og óbein) fiskeldis voru 40,6 ma. NOK og við 
það störfuðu um 28.500 manns.

— Hlutdeild eldisins nemur því tæpum 62% af heildaráhrifunum en 
það skapar 55% starfana.

Tölur um störf í laxeldi í Noregi eru eingöngu gagnvart framleiðslu, en 
störf við seiðaframleiðslu voru um 1.600 í árslok 2016.

Noregur - framleiðsla í tonnum og ársverk
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Framleiðsla (tonn)
Heimild: D irecto ra te  o f F isheries in Norway

Heildarfjöldi starfsmanna (h-ás)

Noregur - heildarfjöldi starfsmanna og starfsmenn á hver 1 þús. 
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5.000

4.500  

c  4.000

3.500

3.000

2.500  

2.000

1.500  

1.000

500  

0 -
C O O O r - O J C O f L O l D N C O O O< J ) < J ) O O O O O O O O O O r - x - x - x - x - x - x -  
0) 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
T - T - C N C N C M C N C N C M C N C N C N C M C N C N C N C N C M C N C N

4 ra
Eíl)

3 t3 m

Heildarfjöldi starfsmanna —

Heimild: D irecto ra te  o f F isheries in Norway

Fjöldi starfsmanna á hver 1 þús. Tonn (h-ás)

©  2017 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að a lþjóð legu neti KPMG, sam tökum  sjá lfstæ ðra fyrirtæ kja  sem aðild e iga að KPMG International Cooperative, svissnesku sam vinnufélag i. A llu r réttur áskilinn. 10

6

5

2

0

H
ei

ld
ar

fjö
ld

i 
st

ar
fs

m
an

na



Þróun laxeldis

æ □u n

Framleiðsla

Mikill og stöðugur vöxtur hefur einkennt starfsgreinina eftir rekstraráfall 
sem varð í færeysku laxeldi árið 2006. Síðan þá hefur kynslóðaskipta á 
fiskeldi verið ríkjandi og hefur bæði framleiðsla og starfsmannafjöldi 
sexfaldast frá því að botninum var náð fyrir 11 árum. Nánar er fjallað um 
kynslóðaskipt eldi hér á eftir eins og það er skilgreint í reglugerð.

Útflutningsvirði fiskeldis nam 3,7 ma.DKK. Heildarútflutningur 
sjávarafurða nam 8,0 ma.DKK, laxeldi nemur því tæpum helmingi af 
útflutningi sjávarafurða í Færeyjum.

Fjöldi starfa

Ljóst má vera að einhver hagræðing á eftir að eiga sér stað í færeysku 
laxeldi þegar dregur úr vexti atvinnugreinarinnar. Fjöldi starfsmanna við 
fiskeldi voru 1.075 í árslok 2016. Fjöldi á vinnumarkaði nam alls 25.800. 
Hlutfall starfsandi við fiskeldi nemur því 4,2%. Árið 2000 nam þetta hlutfall 
2,8%.

— Á móti hefur störfum við veiðar og vinnslu farið úr 20% af 
vinnumarkaði árið 2000 í 10,9% í árslok 2016.

Störf á hver 1 þús. tonn hefur verið um 15,0 frá árinu 2006. Þetta er mun 
fleiri störf á framleiðslumagn en hjá hinum samanburðarþjóðunum. 
Ástæðan er sú að stærstu fyrirtækin í Færeyjum hafa farið í virðisaukandi 
framleiðslu og unnið lax í neytendapakkningar.

Færeyjar - framleiðsla í tonnum og ársverk
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Heildarfjöldi starfsmanna (h-ás)
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Þróun laxeldis

na
Framleiðsla

Framleiðsla á eldislaxi í Skotlandi hefur verið nokkuð stöðug frá upphafi 
þessarar aldar og nam um 170 þús. tonnum á síðasta ári.

Hugmyndir eru um að tvöfalda framleiðsluna svo hún verði á bilinu 300- 
400 þús. tonn árið 2030, m.a. með það að markmiði að skapa störf í 
byggðum sem eiga undir högg að sækja.

Skotland - framleiðsla í tonnum og ársverk
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Fjöldi starfa

Bein störf eru talin vera um 1.400 um þessar mundir.

Skotland hefur unnið nokkuð lengi við fiskeldi og hefur náðst ákveðin 
hagræðing í greininni. Störf á hver 1 þús. tonn hafa verið um 7,0 frá 
árinu 2003, sem er tæplega tvöfalt á við Noreg.

Mjög skýrt er í stefnu stjórnvalda í málefnum greinarinnar að hinar þrjár 
stoðir sjálfbærrar þróunar séu lagðar þar til grundvallar og að styrking 
byggða sé hluti af hinu félagslega markmiði.

Tölur um starfsmannafjölda í Skotlandi eru vegna framleiðslu á 
Atlantshafs laxi og tekur ekki tillit til starfsmanna sem taka þátt í vinnslu 
eða við markaðsstarf.

Heimild:

Marine Scotland S cience -  Scottish Fish Farm  Production S urvey 2015 

Scotland Food & Drink, A quaculture  Growth to  2030,

Marine Scotland, A Fresh S tart - The  renewed S trategic Fram ework fo r S cottish  A quaculture
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Framleiðsla (tonn)  Heildarfjöldi starfsmanna

Heimild: Marine Scotland S cience -S c o tt is h  Fish Farm  Production S urvey 2015

Skotland - heildarfjöldi starfsmanna og starfsmenn á hver 1 þús. 
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Þróun laxeldis

sla
Framleiðsla

Heildarframleiðsla eldislax nam rúmum 8 þús. tonnum í fyrra og hefur 
aldrei verið meiri, eins og sjá má á súluritinu á næstu síðu.

Eldi laxfiska hefur verið óheimilt á þeim svæðum sem eru rauðmerkt á 
kortinu hér til hliðar frá árinu 2004, en þar er að finna helstu laxveiðiár 
landsins.

Fjöldi nýrra fyrirtækja hafa hafið starfsemi á síðustu árum, aðallega á 
Vestfjörðum og Austfjörðum.

Fjöldi starfa

Samkvæmt upplýsingum frá Landssambandi fiskeldisstöðva eru ársverk 
í fiskeldi hér á landi um 560 talsins í árslok 2016.

— Bein störf í land- og sjókvíeldi eru 360 og hefur fjölgað um tæp 20% 
frá árinu 2014.

— Óbein störf við afleidd þjónustustörf (afurða- og fóðurflutninga, 
eftirvinnslu og fleira) eru 200.

Störf á hver 1 þús. tonn voru um 24 m.v. heildarframleiðslu fiskeldis á 
árinu 2016.

Þróun laxeldis -framleiðsla
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Heim ild: Landssam band fiske ld isstöðva 
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Heim ild: Landssam band fiske ld isstöðva
Heim ild: V e ið im álasto fnun og F iskistofa
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Þróun laxeldis

s na
Fiskeldi á Íslandi - fram le iðs la

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Lax 6.894 1.158 292 714 1.068 1.083 2.923 3.018 3.965 3.260 8.420 11.000
Bleikja 1.426 2.851 3.124 2.405 2.427 3.021 3.089 3.215 3.471 3.937 4.084 4.280
Regnbogi 10 11 6 75 88 226 422 113 603 728 2.138 2.500
Hekluborri 0 0 0 0 0 2,5 0,3 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6
Þorskur 1.412 1.467 1.502 1.805 1.317 877 892 482 310 74 0 0
Lúða 141 31 39 49 72 33 13 0,2 0 0 0 0
Sandhverfa 47 70 51 68 46 20 28 58 0 0 0 0
Senegal flúra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 418 700
Samtals fram le iðs la 9.930 5.588 5.014 5.116 5.018 5.263 7.367 6.887 8.350 8.290 15.061 18.481
*  M AST - áæ tlun

Heimild: Landssam band fiske ld isstöðva  og skýrsla  s tarfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra  um stefnum ótun í fiskeldi.

Veitt leyfi frá Hafrannsóknarstofnun fy rir laxeldi

— Framleiðsla 2016 -  8,4 þús. tonn

— Útgefin leyfi í ágúst 2017 -  29,5 þús. tonn

— Heildarburðarþol -  132 þús. tonn

— Heildarmagn af frjóum laxi skv. áhættumati 71 þús. tonn

— Óúthlutað magn af frjóum laxi í umsóknarferli -  41,5 þús. tonn

Heimild: Skýrsla  starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra  um stefnum ótun í fiskeldi.
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Helstu forsendur matsins

Áhrif laxeldis á P 'u ag Noregs
Laxeldi er orðin þroskaðri atvinnugrein í Noregi en í flestum öðrum löndum sem 
Ísland ber sig að jafnaði saman við. Þar hafa einnig verið gerðar dýpri 
rannsóknir á efahagslegum og samfélagslegum áhrifum greinarinnar.

Skýrsla SINTEF

Á síðasta ári framkvæmdi norska rannsóknarstofnunin SINTEF mat á 
þjóðhagslegum áhrifum haftengdrar starfsemi í Noregi og var fiskeldi, sem vaxið 
hefur hefðbundnum sjávarútvegi til höfuðs, metið sérstaklega.

Á efra súluritinu hér til hliðar má sjá umfang starfandi við fiskeldi á tímabilinu 
2004-2014:

— Fjöldi beinna starfa í fiskeldi í Noregi eru talin vera um 5,5 þús. í árslok 
2014.

— Fjöldi óbeinna starfa í fiskverkun, vöruviðskiptum og öðru nemur um 23 þús. 
í árslok 2014.

Á neðra súluritinu má sjá hvernig framlag greinarinnar til landsframleiðslu hefur 
þróast yfir sama tímabil:

— Heildarframlag fiskeldis nam árið 2014 um 42,6 ma. NOK og hafði þá vaxið 
um 12,5% árlega að jafnaði síðustu ár.

— Eins og sjá má hér að framan hefur lítill eða enginn magnvöxtur verið í 
greininni s.l. ár en vöxtur framlags til þjóðarframleiðslu skýrist að mestu af 
verðhækkunum afurða.

— Hvert kíló af ræktuðum fiski hefur skilað af sér aukningu í þjóðarframleiðslu 
sem nemur 11 kr. NOK (150 kr. ISK m.v. núverandi gengi) og hafa þessi 
áhrif verið nokkuð stöðug á síðustu árum.

Vegna líkinda samsetningar efnahagslífs Islands og Noregs má draga þá 
ályktun að áhrifin hér verði nokkuð áþekk þó gera megi ráð fyrir minni 
skilvirkni á Íslandi vegna smæðar eins og dæma má á samanburðinum við 
Færeyjar, Skotland og Írland hér að framan.

Þróun atvinnusköpunar í fiskeldi
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■ Eldi ■ Fiskverkun ■ Vöruviðskipti ■ Óbein/afleidd áhrif
Heimild: S in te f (Nasjonal betydning av s jom atnæ ringen)

Þróun verðmætasköpunar fiskeldis
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Helstu forsendur matsins

nc arksleyfileg ass
Burðarþol og lífmassi

Hafrannsóknarstofnun hefur metið burðarþol Ísafjarðardjúps m.t.t. 
umhverfisáhrifa laxeldis 30 þús. tonna. Það þýðir að stofnunin telji að á 
hverjum tíma sé óhætt að leyfa allt að 30 þús. tonnum af lífmassa lax í 
kvíum.

Á línuritinu hér til hliðar má sjá hvernig heildarlífmassi laxa í kvíum í 
Noregi sveiflast með árstíðum en helst undir hámarks leyfilegum lífmassa 
(HLL).

Eins og sjá má er HLL um 900 þús. tonn eða lægri en ársframleiðsla 
Noregs síðustu ár sem hefur numið um 1,2 m. tonna.

Lífmassi og framleiðsla í Isafjarðardjúpi

Gera má ráð fyrir að þar sem eldi er minna af umfangi en t.d. í Noregi 
muni ársframleiðsla verða að hámarki nær HLL en þar, eða jafnvel undir 
því. Jafnframt er veltuhraði lífmassa í kaldari sjó lægri en í hlýrri sjó. Í 
Finnmörku (nyrsta hérað Noregs) er þetta hlutfall HLL og ársframleiðslu 
því nálægt 0,85.

Ef gefin yrðu út leyfi í Ísafjarðardjúpi með 30 þús. tonna hámarks HLL, 
þýddi það um 25 þús. tonna ársframleiðslu af slægðum fiski að jafnaði ef 
miðað er við reynsluna í Finnmörku, en gengið er út frá sömu forsendum 
fyrir framleiðslu í Ísafjarðardjúpi.

Því er gengið út frá því hér að framleiðsla nái þeim hæðum með 
hæfilegum uppbyggingartíma.

Mat á HLL notkun í Noregi 2005-2017

Heimild: Marine Harvest, Salmon Farm ing Industry H andbook 2017 
HLL: Hám arks leyfilegur lífmassi (MAB: Maxim um  Allowed Biomass)

Úr reglugerð um fiskeldi nr. 1170/2015:

Burðarþolsmat: Mat á þoli fjarða eða afmarkaðra hafsvæða til að taka á móti auknu 
lífrænu álagi án þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríkið og þannig að viðkomandi 
vatnshlot uppfylli umhverfismarkmið sem sett eru fyrir það samkvæmt lögum nr.
36/2011, um stjórn vatnamála. Hluti burðarþolsmats er að meta óæskileg staðbundin 
áhrif af eldisstarfsemi.

Framleiðslumagn í  rekstrarleyfi:
• Eldi án kynslóðaskipta: Framleiðslumagn miðast við ársframleiðslu slátraðra tonna 

af óslægðum eldisfiski úr keri/kví. Ársframleiðsla er miðuð við almanaksár.
• Kynslóðaskipt eldi: Framleiðslumagn miðast við meðaltal ársframleiðslu slátraðra 

tonna af óslægðum eldisfiski úr kví einnar kynslóðar. Ársframleiðsla er miðuð við 
almanaksár.

©  2017 KPMG ehf. á Islandi er aðili að a lþjóð legu neti KPMG, sam tökum  sjá lfstæ ðra fyrirtæ kja  sem aðild e iga að KPMG International Cooperative, svissnesku sam vinnufélag i. A llu r réttur áskilinn. 17



/^» / /^~\s~\ n ra
Helstu forsendur matsins

ske gisa nra nrar
Fóður Seiði

Virðiskeðjan

Virðiskeðja fiskeldis er stundum til einföldunar skipt í þrennt 
eins og sjá má á flæðiritinu og myndunum hér til hliðar:

— Fóðurframleiðsla

— Seiðaframleiðsla á landi

— Fiskeldi í sjó og vinnsla 

Virðiskeðjan og Ísafjarðardjúp

Eins og sakir standa er allt fóður framleitt utan Vestfjarða og 
flutt þangað. Hér er gert ráð fyrir að eingöngu lítill hluti hennar 
verði við Ísafjarðardjúp þegar 25 þús. tonna framleiðsla er 
hafin.

Þar sem seiðin eru flutt í tankskipum út í kvíarnar felst ekki 
mikið hagræði í nálægð seiðaeldisins. Þó gæti verið að það 
færi fram að einhverju leiti í Ísafjarðardjúpi, sér í lagi þar sem 
heitt vatn er að finna s.s. í inndjúpi. Nú þegar eru framleidd 
seiði á Nauteyri.

Allt sjóeldið fer fram í Ísafjarðadjúpi, og gert er ráð fyrir að 
sama eigi við um fiskvinnsluna.

Möguleg skammtímaáhrif

Ef eldisfyrirtækin eða þeirra birgjar velja sér að byggja upp 
fóðurframleiðslu og/eða seiðisframleiðslu á svæðinu má 
jafnframt búast við skammtímaáhrifum vegna þeirra 
uppbyggingar. Ekki er gert ráð fyrir þeim í þessu mati.

Heimild: Marine Harvest

© 2017 KPMG ehf. á Islandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn. 18
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Helstu forsendur matsins

Landfræðileg dreifing áhrifa

Gera má ráð fyrir að beinu áhrif laxeldisins verði næstum að öllu leiti í 
sveitarfélögunum fjórum sem eiga land við Ísafjarðardjúp en það eru 
eins og sjá má á kortinu hér til hliðar Bolungarvíkurkaupstaður, 
Ísafjarðarbær, Súðarvíkurhreppur og Strandabyggð.

Afleidd áhrif verða víða í samfélaginu eins og farið var yfir hér að 
framan. Á lárétta stöplaritinu hér til hliðar má sjá hvernig þau dreifast á 
hina ýmsu þætti hagkerfisins í Noregi.

Gera má ráð fyrir því að dreifingin verði með svipuðum hætti hér á landi 
en gæta verður þess að afleiddu áhrifin dreifast að einhverju leiti um 
landið og verða ekki öll í sveitarfélögunum við Ísafjarðardjúp.

Landfræðileg dreifing áhrifanna voru ekki rannsökuð sérstaklega við 
gerð SINTEF skýrslunnar, enda fjallar hún eingöngu um efnahagsleg 
áhrif á Noreg sem heild.

Gróft mat á dreifingu

Hér er því farin sú leið að leggja gróft mat á skiptingu þessara 10 
óbeinu áhrifaþátta á milli nærsamfélags annars vegar sem að mestu 
eru áðurnefnd fjögur sveitarfélög við Djúp, og annarra landshluta 
hinsvegar.

Þetta mat á skiptingu er auðkennt með mismunandi litum í lárétta 
stöplaritinu hér til hliðar þar sem dökki liturinn táknar hlut nærsamfélags 
og sá ljósi hlut annarra landshluta.

■ Hlutur nærsamfelags ■ Hlutur annarra landshluta

Heimild: S in te f(N as jona l betydning av s jom atnæ ringen), KPMG.
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Tíu stærstu óbeinu áhrif laxeldis á VÞF í Noregi 2014 og möguleg 
skipting á milli landshluta á Íslandi

Fiskvinnsla

Freiðsla og dreifing raforku og varma 

Fiskveiðar 

Umsýsla og rekstur fasteigna 

Fjármála- og tryggingaþjónusta 

Byggingastarfsemi og innviðir 

Smásala (án ökutækja)

Önnur vöruviðskipti 

Serfræðiráðgjöf og tæknileg þjónusta 

Fóðurvinnsla

12%
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Samanburður við austurland

Nýjasta dæmið um sambærilega þróun, þ.e. mikla hlutfallslega aukningu 
starfa og umsvifa í landsbyggð sem berst við íbúafækkun er líklega áhrif 
byggingar álvers Alcoa á Reyðarfirði, en það tók til starfa fyrir sléttum tíu 
árum.

Ráðgjafarfyrirtækið Nýsir framkvæmdi árið 2006 mat á líklegri íbúaþróun 
á svæðinu og notaði eftirfarandi forsendur:

— Fjöldi íbúa héldist nánast stöðugur í 8 þús. manns ef ekki kæmi til 
framkvæmdanna.

— Fjöldi beinna starfa í álverinu yrði 400.

— Fjöldi óbeinna og afleiddra starfa í nærsamfélaginu yrði einnig 400.

Nýsir spáði því eins og sjá má á línuritinu hér til hliðar að fólksfjölgun yrði 
mikil á meðan framkvæmdum stæði en næmi um 2 þús. íbúum til 
langframa.

Af línuritinu má hinsvegar dæma að fjölgunin hefur verið nokkuð minni en 
spáð var eða um 1,2 þús. manns. Það nemur um 14,7% fjölgun eða sem 
nemur þrefaldri tölu beinna starfa.

Merkja má stöðuga fækkun fram að ákvörðun um byggingu álversins árið 
2003. Íbúar í árslok 1997 voru alls 8.554 en hafði fækkað í 8.028 í árslok 
2002. Hugsanlega var grunnforsenda Nýsis því of bjartsýn og gæti það 
skýrt þennan mun.

Íbúaþróun á mið- austurlandi frá 2002-2017

Íbúaþróun á mið-austulandi  Nýsir - íbúaþróun með álveri

---------- Nýsir - íbúaþróun án álvers
Heimild: Nýsir, 2006 (M at á sam felagslegum  og e fnahagslegum  áhrifum  á lvers A lcoa F jarðaráls í R eyðarfirði) og 

Hagsto fa  Íslands 

* T ö lu r fy rir 2. ársfjórðung 2017

Heim ild: Nýsir, 2006 (M at á sam felagslegum  og e fnahagslegum  áhrifum  á lvers A lcoa F jarðaráls í Reyðarfirði)
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Fjöldi starfa

Á línuritinu her að neðan má sjá þróun á fjölda beinna starfa tengdu 
laxeldi í þremur nágrannalöndum okkar, Noregi, Færeyjum og 
Skotlandi fyrir hver 1 þús. tonn framleitt.

Sjá má að mjög mikill munur er á fjölda beinna starfa á milli landa og 
eru skýringarnar að helstu tvær.

— Laxeldi í Noregi er orðin þroskuð atvinnugrein og hefur farið í 
gegnum töluverða hagræðingu með tækniframförum og stækkun 
fyrirtækja. Ætla má að slíkt hið sama muni gerast í öðrum löndum 
þegar fram líða stundir.

— Fyrirtæki í Færeyjum hafa eftir áfallið 2003-2005 í auknu mæli 
serhæft sig í dýrari afurðum sem byggir á mannaflsfrekari 
starfsemi. Einnig taka starfsmannatölur í Færeyjum til annarra 
starfa en eingöngu framleiðslu.

Starfsm enn í fiske ld i á hver 1000 tonn  (bein s tö rf)
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— Á Íslandi störfuðu 560 manns (bein störf 360 og óbein 200) við 
fiskeldi árið 2016 og nam framleiðsla þess árs um 15 þús. tonnum. 
Framleiðsla í laxeldi nam um 8,4 þús. tonnum í árslok 2016, sem 
er mesta framleiðsla sl. 10 ár. Gert er ráð fyrir starfsmönnum fækki 
á hver 1 þús. tonn og nálgast Skotland þegar framleiðsla nálgast 
25 þús. tonn við Ísafjarðardjúp.

Ástæða þess að störfum fækkar á hver þúsund tonn í fiskeldi í Noregi,
Færeyjum og Skotlandi er vegna meiri hagræðinu og því má áætla að
slíkt muni eiga ser stað á Íslandi.

Störf og framleiðsla fyrirtækja í rekstri á Íslandi skv. upplýsingum frá
Landssambandi fiskeldisstöðva.

— Arnarlax: Framleiðsla 6.500 tonn og 100 bein störf.

— Fiskeldi Austfjarða: Framleiðsla 3.000 tonn og 50 bein störf

— Íslandsbleikja: Framleiðsla 5.000 tonn og 65 bein störf
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Heimild: Hagstofa Færeyja, Marine Scotland Science -  S cottish  Fish Farm  Production Survey 2015, D irectora te  o f F isheries in N orw ay og Landssam band fiske ld isstöðva
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Efnahagsáhrif og íbúaþróun
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Bein áhrif

Bein áhrif eru skilgreind sem efnahagsáhrif þeirrar starfsemi sem 
verður til í beinum tengslum við viðkomandi laxeldi. Her er átt við 
bein efnahagsáhrif þeirra fyrirtækja sem starfa við þessa 
atvinnugrein.

— Mikilvægt er því að kortleggja atvinnugreinina til að átta sig á 
hvað beri að telja til beinna áhrifa hennar.

Óbein og afleidd áhrif

Óbein áhrif er sú starfsemi sem verður til utan atvinnugreinar- 
innar vegna athafna hennar. Dæmi um þetta er m.a. aðföng í 
atvinnugreininni sem skapa tekjur í fyrirtækjum utan hennar. 
Þessi fyrirtæki nota svo aðföng frá öðrum fyrirtækjum og þannig 
gengur efnahagshringrásin koll af kolli. Margs konar fyrirtæki 
tengjast laxeldi beint eða óbeint og erfitt getur reynst að bera 
kennsl á þessi tengsl.

— Til að rekja þau má hugsa ser einhvers konar kortlagningu 
viðskipta á milli fyrirtækja sem dregur fram í dagsljósið 
innbyrðis tengsl þeirra. Til að framkvæma slíka greiningu 
væri nauðsynlegt að leggja fram ítarlegan fyrirspurnalista til 
allra fyrirtækja í laxeldi.

— Þó slík greining væri möguleg yrði hún dýr og einnig er 
ólíklegt að fyrirtækin myndu vilja láta slíkar upplýsingar af 
hendi þar sem slík gögn varða oft sjálfan rekstrargrundvöll 
fyrirtækjanna og þ.a.l. samkeppnisstöðu þeirra.

Heimild: Hagfræ ðistofnun Háskóla Íslands
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— Með afleiddum áhrifum er átt við áhrif sem verða til vegna beinna og óbeinna 
áhrifa. Auðveldast er að hugsa ser þessi áhrif þannig að þegar eftirspurn eftir 
vöru eða þjónustu eykst reynist nauðsynlegt að auka framleiðslu þeirrar vöru 
eða þjónustu. Aukning framleiðslu kallar á aukið vinnuafl sem aftur eykur 
tekjur heimila. Aukning á tekjum heimilanna eykur svo neyslu þeirra sem 
kallar á enn meiri framleiðslu fyrirtækjanna.

Ruðningsáhrif

— Hugtakið ruðningsáhrif er haft um veiklun atvinnugreina á tilteknu svæði við 
það að þar hefst atvinnurekstur sem hinn eldri á erfitt með samkeppni við. 
Aukin samkeppni verður þannig um ýmsa framleiðsluþætti s.s. vinnuafl, lóðir, 
húsnæði, fjármagn o.fl. Stórfelld uppbygging nýrrar atvinnugreinar á ákveðnu 
svæði er því líkleg til að hafa neikvæð áhrif á aðrar greinar. Rett er að taka 
tillit til ruðningsáhrifa stórfelldrar uppbyggingar í fiskeldi við Djúp, en sökum 
þess að töluverður slaki er talin vera í atvinnulífi heraðsins nú er þess ekki að 
vænta að slíkra áhrifa gæti fyrr en að atvinnugreinin hafi náð nokkurri stærð, 
eins og rakið verður her á eftir.
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Bein s törf - áætlun

Áætlað er að hámarksfjöldi beinna starfa verði um 260 sem næst á 
ári 7 eftir að framleiðsla hefst. Ekki er gert ráð fyrir meiri framleiðslu 
en 25 þús. tonnum og þess vegna fer beinum störfum að fækka 
vegna hagræðingar í greininni.

Í öllum samanburðarlöndunum hefur greinin farið í gegnum 
hagræðingu þegar hægir á magnaukningu í framleiðslunni sem 
hefur valdið fækkun á störfum til frambúðar. Gert er ráð fyrir að slíkt 
hið sama verði tilfellið hér á Íslandi.

Óbein og afleidd störf - áætlun

Við mat á óbeinum og afleiddum áhrifum var stuðst við tölur frá 
Noregi og Írlandi. Notaður var stuðullinn 2,59 (frá Noregi) í upphafi 
sem lækkar síðan í stuðulinn 1,41 (frá Írlandi), því allar líkur eru á að 
ruðningsáhrifa fari að gæta þegar atvinnugreinin vex með þeim 
hraða sem hér er spáð.

— Hlutfall beinna og óbeinna áhrifa er 2,59 í Noregi og er þar ekki 
tekið eins mikið tillit til mögulegra ruðningsáhrifa sem starfsemin 
getur haft í för með sér.

— Sambærilegur stuðull er 1,41 á Írlandi enda er tekið frekara tillit 
til áætlaðra ruðningsáhrifa þar.

Áætlað er að hámarksfjöldi óbeinna starfa verði um 150 sem næst á 
ári 7 eftir að framleiðsla hefst. Ekki er gert ráð fyrir meiri framleiðslu 
en 25 þús. tonn og vegna þess fer óbein störfum að fækka vegna 
hagræðingar í greininni.

Þróun framleiðslu laxeldis í Ísafjarðardjúpi
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Efnahagsáhrif og íbúaþróun

Forsendur

Við mat á áhrifum þessarar mögulegu atvinnuuppbyggingar á íbúaþróun 
er í meginatriðum stuðst við vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands, 
umfjöllun Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða,og mat á áhrifum álvers Alcoa 
á Reyðarfirði sem fjallað var um hér að framan.

— Í skýrslu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða um hagræn áhrif af 
laxeldisuppbyggingu á Vestfjörðum er gert ráð fyrir að með hverjum 
starfsmanni fylgi að jafnaði um 2,4 íbúar að meðaltali (bæði makar og 
börn)

— Í skýrslu Nýsis um mat á samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum 
álvers Alcoa Fjarðaráls í Reyðarfirði sem fjallað er um á bls. 20, er 
gert ráð fyrir að hverjum starfsmanni fylgi að jafnaði um 2,0 íbúar 
(bæði makar og börn).

— Skv. nýjustu vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands var vinnuafl 
landsins um 203 þús. manns og fjöldi starfandi voru 199 þús. 
Mannfjöldi eftir fyrstu 3 mánuði ársins 2017 voru um 340 þús.
Ársverk eru því rúmlega 50% af íbúafjölda.

Mat á áhrifum íbúaþróunar

Mat á áhrifum uppbyggingar 25 þús. tonna laxeldis við Ísafjarðardjúp má 
sjá á línuritinu hér til hliðar. Þegar áhrifanna gætir sem mest búa rétt 
rúmlega 900 fleiri á svæðinu en ella.

Eftir það fara áhrifin eitthvað að dvína að fyrrnefndum sökum, en hér er 
ekki verið að spá fólksfækkun því margt annað jákvætt gæti gerst sem 
ekki er tekið hér með í reikninginn s.s. uppbygging fóðurframleiðslu sem 
að mestu leiti er haldið fyrir utan þessa útreikninga.
Heimild: Nýsir, 2006 (M at á sam félagslegum  og e fnahagslegum  áhrifum  á lvers A lcoa Fjarðaráls í Reyðarfirð i) og 

A tvinnuþróunarfé lag Vestfjarða

Störf

Fjöldi starfa (bein og óbein) eru talin verða mest á tíunda ári eftir að leyfi 
verða gefin út, en eftir það taki við hagræðingartímabil. Frekari 
uppbygging í stoðþjónustu og úrvinnslu á svæðin gæti þó breytt þessu. 
Bein störf eru talin verða um 260, og eru óbein og afleidd áhrif talin 
skapa um 150 ársverk til viðbótar. Því eru það samtals 410 störf sem 
framleiðsla á 25.þús tonnum af laxi á ársgrundvelli er talið skapa í 
sveitafélögunum við Djúp. Um 900 íbúar eru því taldir byggja afkomu 
sína á laxeldi á þessum tíma.

Íbúar

Með vísan í forsendurnar þrjár hér til hliðar og útreikninga á fjölda starfa 
hér að framan er áætlað að þegar fjöldi beinna og óbeinna starfa nái 
hámarki eða 410 eftir 11 ár má áætla að laxeldið hafi áhrif til fjölgunar 
íbúa um 900 manns í sveitafélögunum við Djúp.

Íbúaþróun vegna fiskeldis
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Efnahagsáhrif og íbúaþróun

a lega p
LU veg p

u s pu

Verð á eldislaxi

Verð (e. spot price) á eldislaxi flöktar nokkuð mikið, en frá ársbyrjun 
2015 til ársloka 2016 var gríðarleg hækkun.

— Ástæða þess var vegna lækkunar á gengi NOK, hækkandi 
hitastig í sjó og hæfilegs magns af fiski til framleiðslu.

Á árinu 2017 hefur verðið lækkað mikið og er á sama stað og í 
árslok 2015.

Í dag er verð á laxi milli 41,6 (1-2 kg) til 67,3 (9+ kg) NOK á kíló. 
Kílóverð er hærra eftir því sem laxinn er þyngri.

Sögulegt verð á eldislaxi frá 2015 til 2017

O

Mögulegar tekjur

M.v. framleiðslu upp á 25 þús. tonn er söluverðmæti um 16,7 ma.kr. 
m.v. meðalgengi á NOK/ISK á árinu 2017 og föstu verði á hvert selt 
kíló sem nemur um 670 krónur.

— Gert er ráð fyrir óbreyttu verði út framleiðslutímabilið.

Heimild: Nasdaq

Tekjustreymi m.v. framleiðslu á 25 þús. tonnum
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Heimild: Nasdaq og Seðlabanki Íslands.
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Efnahagsáhrif og íbúaþróun

ahagsleg áhriflaxeldis
Bein áhrif - áætlun

Áætlað er að hámarksframleiðsla verði 25 þús. tonn. Framleiðsla eykst 
hraðar í byrjun, en hægja fer á aukningu þar til hún nær hámarki 10 árum 
eftir að framleiðsla hefst.

Hafa ber í huga að ekki er gert ráð fyrir óvæntum framleiðslubresti í 
laxeldinu eins og hefur komið fyrir hjá Noregi, Færeyjum og Skotlandi. Því 
er gert ráð fyrir nokkuð stöðugum vexti þar til framleiðsla nær hámarki.

Áætluð bein áhrif við hámarksframleiðslu nemur 16,7 ma.kr. eins og nefnt 
var á glærunni hér á undan.

Óbein og afleidd áhrif - áætlun

Við mat á óbeinum og afleiddum áhrifum var stuðst við tölur frá Noregi og 
Írlandi.

— Stuðull frá Noregi milli beinna og óbeinna áhrifa er 2,59 en 1,41 á 
Írlandi.

— Stuðullinn í Noregi er brúttó þ.e. án ruðningsáhrifa en stuðull í Írlandi er 
nettó.

— Við mat á stöðu á Íslandi var því notaður áætlaður stuðull fyrir Noreg 
(2,59) í upphafi þar sem ekki er tekið eins mikið tillit til mögulegra 
ruðningsáhrifa sem starfsemin getur haft í för með sér.

— Eftir því sem umfang laxeldis vex má gera ráð fyrir að ruðningsáhrif láti 
á sér kræla. Því er farin sú leið hér að miða við stuðul með 
ruðningsáhrifum undir lok spátímabilsins (1,41).

Skv. þessu ná bein og óbein áhrif um 23 ma.kr.

Efnahagsleg á h rif (bein, óbe in  og afle idd) m.v. fram le iðs lu  
á 25 þús. tonnum
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Heimild: S in te f (Nasjonal betydning av s jom atnæ ringen)
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ahaqsleq áhrif laxveiöa á stönqv_/l v_/l v_>/ v _ / v_ /l/ \  V v _ / v _ / ^

Í Ísafjarðardjúp renna þrjár ár þar sem að jafnaði eru stundaðar laxveiðar 
á stöng. Þetta eru Langadalsá og Hvannadalsá sem renna saman til 
sjávar í mynni Ísafjarðar svo og Laugardalsá sem rennur til sjávar í 
Strandseljarvík.

Í töflunni hér til hliðar má sjá veiðitölur úr þessum ám á tímabilinu 2011 - 
2016 auk heildarveiði á landinu öllu. Af þeim má sjá að hlutdeild þessara 
þriggja áa nemur um 1,3% af heildarstangveiði á landinu frá árinu 2011 
til 2015.

— Tekjur af stangveiði í Langadalsá voru um 10,5 m.kr. árið 2016.

— Ef skoðað er hlutfall tekna Langadalsá af fjölda veiddra laxa allra 
þriggja áanna má gróflega áætla að heildartekjur þessara þriggja áa 
nemi á bilinu 20-25 m.kr.

Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2005 var gerð 
grein fyrir efnahagslegum áhrifum lax- og silungsveiði og stöðu 
auðlindarinnar. Í skýrslunni voru efnahagsleg áhrif (m.v. verðlag í maí 
2004) innlendra og erlendra stangveiðimanna á Íslandi þau að:

— Bein áhrif á bilinu 1,7 -  2,1 ma.kr. (3,3 -  4,0 ma.kr. m.v. verðlag í 
árslok 2016). Óbein áhrif á bilinu 6,1 -  7,0 ma.kr. (11,4 -  13,1 ma.kr. 
m.v. verðlag í árslok 2016)

— Samtals efnahagsleg áhrif voru því 7,8 -  9,1 ma.kr. (14,7 -  17,1 
ma.kr. m.v. verðlag í árslok 2016)

M.v. verðlag í árslok 2016 og hlutdeild Laugardalsár, Langadalsár og 
Hvannadalsár af heildarveiði (1,3%) má reikna með að bein efnahagsleg 
áhrif nemi á bilinu 42-53 m.kr. og óbein áhrif nema um 148-170 m.kr. 
m.v. útreikninga hagfræðistofnunar.

— Samtals nema því bein og óbein áhrif þessara þriggja áa um 190-230 
m.kr.

Heimild: Hagfræ ðistofnun Íslands.
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Stangveiði - fjöldi veiddra laxa (skráð)

Laugardalsá Langadalsá Hvannadalsá Heildar-veiði
Hlutfall af 

heild

2011 184 263 108 55.706 1,0%

2012 159 152 72 34.786 1,1%

2013 404 457 213 68.042 1,6%

2014 138 158 68 33.598 1,1%

2015 521 453 66 71.708 1,5%

2016* 251 245 43.458 1,1%

Heimild: Landssam band ve ið ifé laga, Lax-á, Veiðim álastofnun,

Heildaráhrif laxeldis

Stuðst er við stöðu á ári 7 í framleiðslu þegar hún er í hámarki sem 
miðar við 25 þús. tonn.

— Heildaráhrif laxeldis við Ísafjarðardjúp á því ári eru þá talin nema um 
23 ma.kr.

Samanburður

Áhrif stangveiði á þessu nemur því undir 1% af áhrifum laxeldis..

Ekkert bendir til þess að þessar tvær atvinnugreinar geti ekki lifað í sátt 
og samlindi ef rétt er staðið að málum. Efnahagsleg áhrif laxeldis yrði 
því hrein viðbót við áhrif stangveiðanna.

Sérfræðingar hafa bent á að hætta á erfðablöndun við náttúrulega 
stofna í ánum skapist vegna slysasleppinga úr fiskeldiskvíum. Hér er 
ekki tekið tillit til mögulegra áhrifa þessa á tekjur veiðileyfishafa enda 
liggja ekki fyrir haldbærar upplýsingar þar um.
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Efnahagsáhrif og íbúaþróun

Skattaleg áhrif fy rir ríkissjóð og sveitarfélög

Skattaspor er aðferðafræði sem greinir framlag viðkomandi starfssemi til
samfélagsins í formi skattgreiðslna. Skattaspor fyrirtækis nær til allra
skattgreiðslna til ríkis, sveitarfélaga og lífeyrissjóða vegna starfsemi
fyrirtækis eða atvinnugreinar sem það/hún þarf að standa skil á.

Beinir skattar

Tekjuskattar

— Ekki er gert ráð fyrir greiðslu tekjuskatts fyrstu árin.

— Erfitt er að áætla tekjuskatt þar sem fjármögnunarkjör eru óþekkt. En 
greiddur er 20% tekjuskattur af afkomu félags sem rennur í ríkissjóð, 
nema ef félögin gera fjárfestingasamning við ríkið og falli þá í 15% 
skattþrep fyrstu árin.

— Af ársreikningum erlendra félaga með þroskaða starfsemi má sjá að 
hagnaður fyrir skatta er nokkuð sveiflukenndur en liggur á bilinu 10%- 
40% af tekjum.

— Hér er gert ráð fyrir að 10 árum eftir að starfsemi hefst og reksturinn 
er kominn í jafnvægi sé eðlilegt að miða við 20% hagnaði fyrir skatta 
og hann skattlagður með 20% hlutfalli,

— Tekjuskattur af 16,7 ma.kr. umfangi nemi því um 670 m.kr.

Óbeinir skattar

Ekki er tekið tillit til mögulegs auðlindargjalds af greininni en í tillögum 
starfshóps um stefnumótun í fiskeldi er lagt til að auðlindargjald verði 
síðar lagt á og með því myndu heildargreiðslur hækka.

— Í skýrslu starfsóps um stefnumótun í fiskeldi er miðað við að gjaldið 
geti verið allt að 15 kr. á hvert framleitt kg af eldislaxi. Ef gjaldið er 
miðað við 15 kr. á hvert framleitt kg þá nemur sú fjárhæð 375 m.kr. 
við 25 þús. tonna framleiðslu.

Heimild: RSK, g jaldskrá Isafjarðarbæ jar, Matvæ lastofnun, skýrsla  starfshóps um um stefnum ótun í fiske ld i
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Greiðslur til hins opinbera og lífeyrissjóða

Heildargreiðslur nema um 1,7 ma.kr. þegar framleiðsla er í hámarki og 
flest bein störf verða til og skipast greiðslur þannig á milli opinberra aðila:

— Greiðslur til ríkissjóðs um 1.070 m.kr.

— Greiðslur til sveitarfélaga um 380 m.kr.

— Greiðslur til lífeyrissjóða um 250 m.kr.

Helstu forsendur og fjárhæðir í skattaspori

Forsenda m.kr Aths.
Tekjuskattur Áætlað 670 Tekið mið af ársreikninum erl. Félaga
Aðflutningsgjöld Áætlað 46 Áætlun út frá öðrum laxeldisfyrirtækjum
Staðgreiðsla 36,94% 194 Skatthlutfall í staðgreiðslu er 36,94%
Útsvar sveitarfélaga 14,52% 233 Gert er ráð fyrir hámarksútsvari
Tryggingargjald 6,85% 110 Skv. núverandi gjaldi
Lífeyrissjóður 4%,12% 256 Eigið framlag 4% og mótframlag launagreiðanda 12%
Hafnargjald 0,79% 132 Gjaldskrá Ísafjarðarhafnar fyrir árið 2017
Umhverfissjóður 
Önnur gjöld

12 SDR 45
12

Fyrir hvert tonn framleitt (uppl. frá MAST)

Samtals 1.698

G re iðs lu r t il h ins op inbera  og lífeyriss jóða  - sk ip ting

8%
3% 1%

15%

6%

Tekjuskattur 
i Staðgreiðsla 
Tryggingargjald 

i Hafnargjald 
Önnur gjöld

39%

3%
11%

Aðflutningsgjöld 
i Útsvar sveitarfélaga 
i Lífeyrissjóður 
Umhverfissjóður

Heimild: RSK, g jaldskrá Ísafjarðarbæ jar, Matvæ lastofnun, skýrsla  starfshóps um um stefnum ótun í fiske ld i
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Hagstofa Íslands (íbúaþróun)

— https://hagstofa.is/talnaefni/ibuar/mannfioldi/sveitarfelog-og-byggdakiarnar/ 

Byggðastofnun (hagvöxtur landshluta og byggðaleg áhrif fiskeldis)

— https://www.byggdastofnun.is/static/files/Hagvoxtur/hagvoxtur landshluta 2008- 
2015.pdf

— https://www.byggdastofnun.is/static/files/Fiskeldi/byggdaleg ahrif fiskeldis.pdf 

FAO -  Food and Agriculture Organization of the United Nations (laxeldi í heiminum)

— http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/en 

Hagfræðistofnun Íslands (Beint og óbeint framlag áliðnaðar til landsframleiðslu)

— http://hhi.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-
Series/2011/C11 06 Beint og obeint framlag alidnadar.pdf

Directorate of Fisheries in Norway (framleiðsla og störf í Noregi)

— https://www.fiskeridir.no/English/Aquaculture/Statistics/Atlantic-salmon-and-rainbow- 
trout

Hagstofa Færeyja (framleiðsla og störf í Færeyjum)

— http://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/H2 VV VV02/hav tikin.px/?rxid=80ac051 
1 -4949-4a29-8905-28ee59336ed 1

— http://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/H2 AM AM03/lont vgmd.px/?rxid=80ac0 
511-4949-4a29-8905-28ee59336ed1

Marine Scotland Science -  Scottish Fish Farm Production Survey 2015 (framleiðsla 
og störf í Skotlandi)

— http://www.gov.scot/Resource/0050/00505162.pdf 

Landssamband fiskeldisstöðva -  (hagtölur og staðreyndir um fiskeldi)

— http://www.lf.is/is/nokkrar-stadreyndir-um-fiskeldi-a-islandi/

— http ://www.lf. is/is/hagtolur/

Veiðimálastofnun og Fiskistofa - svæði sem heimilt er að stunda fiskeldi

Skýrsla starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi

— https://www.stiornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419- 
005056bc4d74

— https://www.stiornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b6-87fa-11e7-9419- 
005056bc4d74

Sintef (Nasjonal betydning av sjomatnæringen)

— https://www.sintef.no/contentassets/293419701424487a9579e5216bba5c0d/sintef- 
rapport-16—ringvirkningsanalyse-norsk-siomatnaring.pdf

Nýsir (Mat á samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum álvers Alcoa Fjarðaráls í 
Reyðarfirði)

— http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/562/Vidauki%206.PDF 

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða (Hagræn áhrif af laxeldisuppbyggingu á Vestfjörðum

— https://www.atvest.is/greiningar utgafa skyrslur/skra/85/

Nasdaq (verðvísitölur á laxi)

— https://salmonprice.nasdaqomxtrader.com/public/report?0 

Hagfræðistofnun Íslands (Lax- og silungsveiði á Íslandi -  efnahagsleg áhrif )

— http://www.ioes.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-Series/2004/C0406-Lax-og-silungsveidi-a- 
Islandi-efnahagsleg-ahrif.pdf

Landssamband veiðifélaga, Lax-á, veiðimálastofnun (veiðitölur)

— http://www.angling.is/is/veidivotn/laxveidiar/a-vestfiordum/

— https://www.lax-a.is/island/laxveidi/laxveidi-an-thionustu/langadalsa/

— http://www.veidimal.is/Files/Skra 0075486.pdf

— http://veidimal.is/Files/Skra 0071558.pdf 

Upplýsingar fyrir skattaspor

— http://www.isafiordur.is/gialdskrar isafiardarbaeiar 1 ianuar 2017/skra/481/

— https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattar-og-giold/tryggingagiald/
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https://hagstofa.is/talnaefni/ibuar/mannfjoldi/sveitarfelog-og-byggdakjarnar/
https://www.byggdastofnun.is/static/files/Hagvoxtur/hagvoxtur_landshluta_2008-2015.pdf
https://www.byggdastofnun.is/static/files/Fiskeldi/byggdaleg_ahrif_fiskeldis.pdf
http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/en
http://hhi.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-
http://hhi.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-Series/2011/C11_06_Beint_og_obeint_framlag_alidnadar.pdf
https://www.fiskeridir.no/English/Aquaculture/Statistics/Atlantic-salmon-and-rainbow-trout
http://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/H2__VV__VV02/hav_tikin.px/?rxid=80ac0511-4949-4a29-8905-28ee59336ed1
http://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/H2__AM__AM03/lont_vgmd.px/?rxid=80ac0511-4949-4a29-8905-28ee59336ed1
http://www.gov.scot/Resource/0050/00505162.pdf
http://www.lf.is/is/nokkrar-stadreyndir-um-fiskeldi-a-islandi/
http://www.lf.is/is/hagtolur/
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b6-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://www.sintef.no/contentassets/293419701424487a9579e5216bba5c0d/sintef-rapport-16---ringvirkningsanalyse-norsk-sjomatnaring.pdf
http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/562/Vidauki%206.PDF
https://www.atvest.is/greiningar_utgafa_skyrslur/skra/85/
https://salmonprice.nasdaqomxtrader.com/public/report?0
http://www.ioes.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-Series/2004/C0406-Lax-og-silungsveidi-a-Islandi-efnahagsleg-ahrif.pdf
http://www.angling.is/is/veidivotn/laxveidiar/a-vestfjordum/
https://www.lax-a.is/island/laxveidi/laxveidi-an-thjonustu/langadalsa/
http://www.veidimal.is/Files/Skra_0075486.pdf
http://veidimal.is/Files/Skra_0071558.pdf
http://www.isafjordur.is/gjaldskrar_isafjardarbaejar_1_januar_2017/skra/481/
https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattar-og-gjold/tryggingagjald/
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Laxeldi í Ísafjarðardjúpi - greining á áhrifum þess á efnahag og íbúaþróun

qanq
Staðan nú

— Mikil vöxtur í fiskeldi á heimsvísu og ekki síst í okkar 
nágrannalöndum

— Mat á burðarþoli Ísafjarðardjúps liggur fyrir.

— Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar gerir ráð fyrir jafnvægi þriggja 
þátta.

— Ýmsir gagnrýnt að ráðherra hafi ekki í höndunum mat á efnahags- 
og samfélagslega þættinum í höndunum við ákvarðanatöku.

Þessi skýrsla

— Hinir tveir þættirnir viðfangsefni skýrslu KPMG

— Þá sérstaklega áhrif á íbúaþróun

- Með aðstoð Daða Más Kristóferssonar, prófessors í 
auðlindahagfræði við HÍ

— Forsendur nokkuð á reiki -  en þó!

- Noregur, Skotland og Færeyjar

- ...og Reyðarfjörður

Skilgreining Bundtland nefndar á sjálfbærri þróun.
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Laxeldi í Ísafjarðardjúpi - greining á áhrifum þess á efnahag og íbúaþróun

i f n A n  \  / ^—n /-—\H—f-nnn \/no ""nrnn CðC VJð. a ðC
Stöðug fækkun hefur átt sér stað í sveitafélögunum við Djúp á sama tíma of landsmönnum fjölgar

Einhæfni atvinnulífs og fækkun atvinnutækifæra líklegur hluti skýringarinnar

Gæti Laxeldi í Ísafjarðardjúpi snúið þessari þróun við?

- Þeirri spurningu verður reynt að svara hér á eftir.

Mannfjöldaþróun 1997-2017 (vísitala 1997 = 100)

Mið-Austurland

Sveitarfélög við Djúp

Vesturbyggð + 
Tálknafj.hreppur

Landið allt
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Umfang

— Hafró hefur áætlað burðarþol Ísafjarðardjúps 30.000 tonn

— Burðarþol og ársframleiðsla ekki eitt og það sama - á kaldari svæðum er ársframleiðsla lægri en burðarþol

— Við notum 25.000 tonn, hlutföll áþekk Finnmörku í N-Noregi 

Áhrif

— Leggjum til grundvallar reynslutölur frá nágrannalöndunum -  Noregi, Færeyjum og Skotlandi

— Þær eru mjög breytilegar, sérstaklega mikill munur á norsku og færeysku tölunum um fjölda starfa

— Ástæðan er annarsvegar sú að mikil hagræðing hefur átt sér stað í Noregi og hinsvegar að færeysku fyrirtækin hafa lagt 
áherslu á virðisaukandi starfsemi

Starfsm enn í fiske ld i á hver 1000 tonn (bein s tö rf)
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Fóður Seiði

— Virðiskeðjuna má til einföldunar skipta í þrennt:

- Fóðurframleiðsla

- Seiðaframleiðsla á landi

- Fiskeldi í sjó og vinnsla

Kjarnastarfsemin, eldið sjálft verður að öllu leiti í 
Djúpinu en óvíst með aðra starfsemi.

Fórum þá leið að nota niðurbrot SINTEF í Noregi 
til að áætla hvaða starfsemi er líkleg til að velja 
sér staðsetningu við Djúp til framtíðar og hvað 
verður að líkindum annarsstaðar.

Ef eldisfyrirtækin eða þeirra birgjar velja sér að 
byggja upp fóðurframleiðslu og/eða 
seiðisframleiðslu á svæðinu má jafnframt búast 
við skammtímaáhrifum vegna þeirra 
uppbyggingar. Ekki er gert ráð fyrir þeim í þessu 
mati.

Heimild: Marine Harvest
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Bein störf

— Áætlað er að hámarksfjöldi beinna starfa verði um 260 
sem næst á ári 7 eftir að framleiðsla hefst.

— Líklegt er að hagræðing valdi fækkun starfa til langrar 
framtíðar -  nema að stoðgreinar skjóti rótum.

— Uppbygging virðisaukandi framleiðsla og stoðþjónustu 
gæti þó breytt því.

Þróun framleiðslu laxeldis í Isafjarðardjúpi

30.000

25.000
'c'
o  2 0 .0 0 0

15.000
_o 
E

10.000

5.000

Óbein og afleidd störf

— SINTEF í Noregi metur að fjöldi óbeinna og afleiddra 
starfa vegna laxeldis þar vera um 1,6 störf til viðbótar við 
bein störf.

— Sambærileg könnun frá Írlandi metur áhrifin minni, enda 
er þar tekið tillit til ruðningsáhrifa.

— Við þurfum að taka tillit til slíkra áhrifa þegar að slaki í 
hagkerfi svæðisins minnkar.

Mat

— Niðurstaðan sú að hámarksfjöldi beinna og óbeinna starfa 
yrði á níunda ári frá því að leyfi yrðu veitt og næmu þau 
um 410 stöðugildum.

0
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Tímabil (ár)
Framleiðsla  Bein störf

Áætlun um fjölda starfa (bein og óbein/afleidd)
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Laxeldi í Ísafjarðardjúpi - greining á áhrifum þess á efnahag og íbúaþróun

Forsendur

— Nýjusta vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands -  ársverk 
um helmingur íbúafjölda.

— Skýrsla Nýsis frá 2005 um áhrif álvers á Reyðafirði -  gert 
ráð fyrir að jafnaði fylgja 2,0 íbúar hverju starfi.

— Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða mat hagræn áhrif 
laxeldisuppbyggingar á Vestfjörðum og notaðist við 
nokkuð hærri stuðul eða 2,4

Mat

— Niðurstaða KPMG er að Laxeldi við Ísafjarðardjúp er 
líklegt til að hafa í för með sér Íbúafjölgun upp á 900 
manns í sveitafélögunum fjórum þegar áhrifanna gætir 
sem mest

— Því snúist íbúaþróun við og aftur verður fjölgun á svæðinu

Íbúaþróun vegna fiskeldis
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Helstu niðurstöður

Störf • Fjöldi beinna nýrra starfa er áætlaður um 260 og nái hámarki um áratug eftir að ákvörðun um að leyfa eldi yrði tekin.

• Fjöldi afleiddra starfa sem verða til á svæðinu verði um 150 á sama tíma.

Íbúaþróun • Íbúaþróun snúist við og áætluð fjö lgun verði um 900 manns í sveitarfélögum við Djúp á sama tíma og bein störf ná 
hámarki.

Saman- 
burður við 
stangveiði

• Heildarumfang 25 þús. tonna fiskeldis og óbeinna áhrifa er talið verða um 23 ma.kr. á ári við hámarksframleiðslu.

• Heildarumfang stangveiði á svæðinu og óbeinna áhrifa er metinn um 220 m.kr. á ári, eða um 1% af umfangi laxeldis.

Tekjur hins 
opinbera

• Ársgreiðslur til ríkissjóðs nema um 1 ma.kr. og um 250 m.kr. til sveitarfélaga þegar framleiðsla er í hámarki og flest 
bein störf verða til.

Þó ýmsar forsendur séu háðar óvissu eins og fyrr segir er ljóst að hér er um að ræða stórt tækifæri til atvinnuuppbyggingar og styrkingu 
samfélaga í byggðalögunum við Ísafjarðardjúp.
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