
 Nýting á kalkþörungaseti í Miðfirði, 1.200 m3 á ári. 

 

Heiti framkvæmdar 
 
Nýting á kalkþörungaseti í Miðfirði, 1.200 m3 á ári. 

Framkvæmdaraðili 
 
Icecal ehf. 

Sveitarfélag 
 
Utan netalaga 

Tegund framkvæmdar 2.04 

 
 
Framkvæmdalýsing (stutt samantekt) 
 
Framkvæmdin felst í því að hagnýta 1.200 rúmmetra af kalkþörungaseti á ári innan neðangreinds svæðis í 
Miðfirði. Óskað er eftir nýtingarleyfi til 30 ára eða frá og með 2015 til 2045.  
Við kalkþörunganámið er fyrirhugað að nýta skip útgerðarinnar Arctic ehf. og er áætlað að notaður verði 
víra-/glussakrabbi eða skafa sem taki um 0,75m³ í hverri hífingu og geti grafið á allt að 30 metra dýpi en 
miðað er við að löndun fari fram á Hvammstanga. Þar sem umfang nýtingar er almennt lítið er áhersla í 
verkefninu lögð á að nýting sé eins vistvæn og kostur er og taki mið af lögun kalkþörungasetsins. Gert er 
ráð fyrir að set sé flutt í kerjum og notast sé við hefðbundnar aðferðir eins og við löndun á öðrum 
matvælum úr sjó s.s. fiski.  
Skipulagt efnisnám mun fara fram á afmörkuðu efnistökusvæði með þeim hætti að rask á botnlífi verði 
sem minnst, þess má geta að minni færanleg sjávardýr svo sem krabbar eiga mun betri möguleika á að 
komast undan mokstri en við dælingu eins og víða er notuð við kalkþörunganám. Sama gildir um rask fyrir 
fiskistofna á svæðinu þar sem grugg frá litlum bát með lítinn krabba er afar lítið í samanburði við það sem 
þekkist frá stórum dæluskipum. Stefnt er því að fullvinna efnið í Borgarnesi. 
 
Svæði: 

  x/E y/N 
SV 406350 548027 
NV 406250 548377 
NA 406315 548391 
SA 406415 548041 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Var leitað umsagna? (Já) 

 
Áður en Skipulagsstofnun hafði borist formleg tilkynning frá framkvæmdaraðila, hafði Orkustofnun 
óskað eftir umsögnum, frá Fiskistofu, Húnaþingi vestra, Hafrannsóknastofnun, Heilbrigðiseftirliti 
Norðurlands vestra, Minjastofnun Íslands, Náttúrustofu Vestfjarða og Umhverfisstofnun vegna 
breytinga umsóknar Icecal um töku á kalkþörungaseti í Miðfirði. Því taldi Skipulagsstofnun að ekki væri 
tilefni til að óska sérstaklega umsagna, en fékk þess í stað umsagnir sem Orkustofnun höfðu borist.  

 
 
Umhverfisstofnun, Hafrannsóknastofnun og Minjastofnun Íslands gerðu ekki athugasemdir við 
leyfisumsókn Icecal ehf.   
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra: 
Heilbrigðiseftirlitið leggur áherslu á að liggja þurfi fyrir hvort og þá hvernig efnistakan skerði aðra nýtingu 
sem fram fer á svæðinu s.s. veiðar eða möguleika til kræklingaræktar. Mikilvægt sé að gerð sé grein fyrir 
fyrirkomulagi og umfangi fyrirhugaðrar starfsemi, m.a. nýtingu hafnarmannvirkja.  
 
Icecal ehf. svarar því til að  ekki er kunnugt um að fyrirhuguð efnistaka félagsins skerði aðra nýtingu sem 
svo sem almennar fiskveiðar á svæðinu. Það er ljóst að efnistakan á fyrirhuguðu tæplega 25.000m2 svæði 
verður ekki framkvæmd á sama tíma og ræktun kræklinga, þar sem efnistökusvæðið henti ekki til 
kræklingaræktar.     
 
Á Hvammstanga eru hafnarmannvirki sem nýtast munu við löndun setsins en starfsemin krefst ekki 
frekari aðstöðu en þegar er til staðar.  
 
Húnaþingi vestra: 
Í athugasemdum Húnaþings vestra er lögð  áhersla á að möguleg áhrif framkvæmda á aðra starfsemi 
verði skoðuð.  
 
Icecal er ekki kunnugt um aðra starfsemi á svæðinu. þá er engin starfsemi á svæðinu sem Icecal ehf er 
kunnugt um sem ætti að verða fyrir skakkaföllum vegna fyrirhugaðrar efnistöku, en við mat á slíku skal 
líta til jafnræðis og meðalhófs. Efnisnámið er að mestu leiti sambærilegt í umfangi við almennar 
fiskveiðar s.s. dragnótaveiðar. 
 
Fiskistofa:  
Fiskistofa bendir á að laxveiði sé í botni Miðfjarðar og að ólíklegt sé að efnistakan hafi áhrif á laxfiska á 
svæðinu, efnistökusvæðið sé afmarkað,umfangslítið og nokkuð fjarri árósi Miðfjarðarár.  . Komi til þess 
að önnur umsókn verði gerð í framtíðinni um umfangsmeira efnisnám af Icecal ehf. og/eða öðrum aðilum 
telur Icecal ehf. eðlilegt að mið sé tekið af mögulegum áhrifum á laxfiska. 
 
 
  



Hefur framkvæmdin áhrif á: Já/nei Eru áhrifin líkleg til að verða mikil? 
Skýrið. 

Friðlýst svæði s.s þjóðgarða, friðlönd, náttúruvætti, 
fólkvanga 

Nei  

Svæði sem njóta sérstakrar verndar skv. 
náttúruverndarlögum vegna tiltekinna vistkerfa og 
jarðminja s.s eldhraun, jarðhitasvæði og votlendi 

 
Nei 

 

Svæði í verndarflokki rammaáætlunar, á 
náttúruverndaráætlun eða í náttúruminjaskrá 

 
Nei 

 

Svæði sem njóta verndar samkvæmt sérlögum, 
(Mývatn og Laxá og Breiðafjörður) 

 
Nei 

 

Svæði sem njóta verndar samkvæmt alþjóðlegum 
samningum s.s. Ramsarsamningnum og 
Bernarsamningnum 

 
Já 

 
Ospar samningur 

Svæði sem njóta verndar vegna fornminja eða 
friðaðra mannvirkja 

 
Nei 

 

Vatnsverndarsvæði  
Nei 

 

Hverfisverndarsvæði samkvæmt  skipulagsáætlunum  
Nei 

 

Víðerni  
Nei 

 

Landslag, ásýnd svæðis eða landnotkun  
Nei 

 

Fyrirhugaða landnotkun samkvæmt skipulagi  
Nei 

 

Jarðmyndanir (t.d eldhraun, fossar, hverasvæði, 
eldvörp) 

 
Nei 

 

Stöðuvötn, tjarnir, sjávarfitjar eða leirur  
Nei 

 

Gróður og gróðurlendi (t.d. mýrar)  
Já 

 
Rask Kalkþörunga. Umfang rasks óverulegt  

Dýralíf (t.d. fuglar og fiskar)  
Nei 

 

Loftgæði  
Nei 

 

Menningarminjar  
Nei 

 

Samfélag, s.s. áhrif á íbúa eða atvinnu  
Nei 

 

Úrgangsmyndun  
Nei 

 

Mengun og ónæði  
Nei 

 

Slysahættu  
Nei 

 

 
Dags. ákvörðunar 9.12.2015 

Ákvörðun Ekki háð mati 

Kærufrestur Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála og er kærufrestur til  19. janúar 2016. 

 


