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Hugtök og skilgreiningar 
 

(sótt að hluta í reglugerð 1170/2015) 
 

Áhrifasvæði 
Svæði þar sem ætla má að umhverfisáhrifa framkvæmdar og starfsemi henni tengdri muni helst 
gæta. 

Burðarþol fjarða 
Þol fjarða til að taka á móti auknu lífrænu álagi án þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríkið þannig 
að viðkomandi vatnshlot uppfylli umhverfismarkmið sem sett eru samkvæmt lögum nr. 36/2011 
um stjórn vatnamála. 

Einkenni umhverfisáhrifa 
Þegar unnið er að lýsingu og mati á áhrifum tiltekinnar framkvæmdar á umhverfið þarf að gera 
grein fyrir einkennum viðkomandi áhrifa, s.s. hvort áhrifin séu jákvæð eða neikvæð, bein eða 
óbein, varanleg eða tímabundin, afturkræf eða óafturkræf, samvirk eða sammögnuð. 

Eldisrými 
Segir til um rúmmál eldiseininga sem innihalda eldisvökva. Getur átt við rými fyrir eina 
eldiseiningu (ker/eldiskví) eða heildarrýmis allra eldiseininga á eldistöð/eldissvæði.  

Eldisstofn 
Hópur fiska alinn í eldisstöð undan fiski sem alið hefur allan sinn aldur í fiskeldisstöð. 

Eldissvæði 
Svæði þar sem fiskeldi er leyft og afmarkað með sérstökum hnitum. 

Fóðurstuðull 
Segir til um hve mikið af fóðri þarf til að framleiða tiltekið magn af fiski 

Framleiðsla 
Framleiðslumagn miðast við meðaltal ársframleiðslu slátraðra tonna af óslægðum eldisfiski úr kví 
einnar kynslóðar. Ársframleiðsla er miðuð við almanaksár. 

Gönguseiði 
Laxaseiði sem náð hafa stærð og þroska til að lifa í fullsöltum sjó. 

Lífmassi  
Segir til um lifandi birgðir (heildarþyngd) allra fiska í tilteknu eldisrými (eldiskví eða eldissvæði). 
Lífmassi er summa af margfeldi af fjölda og meðalþyngd fiska. Lífmassi við hver mánaðamót er 
talinn hæfilegur tími til að sýna breytileika yfir árið.  

Hámarkslífmassi  
Segir til um hámark heildarþyngdar allra fiska í eldisrými. Ef fleiri árgangar eru í eldi samtímis 
reiknast hámarkslífmassi sem summa lífmassa sérhvers árgangs á tilteknum tíma. Ef einn 
árgangur er í eldi endurspeglar lífmassi hámarkslífmassa. Hámarkslífmassi við hver mánaðamót 
er talinn hæfilegur tími til að sýna breytileika yfir árið.  

Kynslóðaskipt eldi 
Í kynslóðaskiptu eldi er aðeins ein kynslóð eldisfisks á hverju sjókvíaeldissvæði á hverjum tíma. 
Sjókvíaeldissvæði eru hvíld á milli kynslóða. Þetta er gert til að hindra að sjúkdómar og lús berist 
á milli kynslóða og til að hreinsa svæðið á náttúrulegan hátt. 

Matsáætlun 
Samþykkt tillaga framkvæmdaraðila að matsáætlun ásamt athugasemdum Skipulagsstofnunar 
eftir atvikum. Matsáætlun er lögð til grundvallar mati á umhverfisáhrifum og gerð 
frummatsskýrslu. 
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Mótvægisaðgerðir 
Aðgerðir sem ekki eru nauðsynlegur hluti framkvæmdar en grípa má til á tíma hönnunar 
framkvæmdar eftir framkvæmdir til að koma í veg fyrir, draga úr eða bæta fyrir neikvæð 
umhverfisáhrif sem framkvæmd kann að hafa í för með sér. 

Nýtingaráætlun strandsvæða 
Stefnuyfirlýsing sveitarfélaga á Vestfjörðum sem tilgreinir fyrirhugaða nýtingu á svæði sem nær frá 
línu sem liggur 115 m frá stórstraumsfjöruborði og að línu sem liggur eina sjómílu utan grunnlínu-
punkta landhelginnar. Í áætluninni er einnig yfirlit yfir núverandi nýtingu svæðisins og samantekt 
á grunnupplýsingum.  

Rekstrarleyfi 
Til að starfrækja fiskeldisstöð þarf rekstrarleyfi sem Matvælastofnun veitir samkvæmt lögum nr. 
71/2008 með síðari breytingum og að uppfylltum skilyrðum í reglugerð nr. 1170/2015.   

Sjókvíaeldissvæði 
Fjörður eða afmarkað hafsvæði fyrir sjókvíaeldi þar sem gert er ráð fyrir einum árgangi eldisfisks 
hverju sinni og þar sem fleiri en einn rekstrarleyfishafi geta starfrækt sjókvíaeldisstöðvar á sama 
svæði með skilyrtri samræmingu í útsetningu seiða og hvíld svæðisins. Afmörkun 
sjókvíaeldissvæða tekur á hverjum tíma mið af niðurstöðum rannsókna á dreifingu 
sjúkdómsvalda. 

Slysaslepping 
Atvik þegar eldisfiskur sleppur úr eldiskví. 

Starfsleyfi 
Starfsleyfi er ákvörðun viðkomandi heilbrigðisnefndar eða Umhverfisstofnunar í formi skriflegs 
leyfis þar sem tilteknum rekstraraðila er heimilað að starfrækja tilgreindan atvinnurekstur að því 
tilskyldu að hann uppfylli viðeigandi ákvæði laga, reglugerðar og starfsleyfisins. 

Strokulax 
Eldislax sem sloppið hefur lifandi úr eldiskvíum. 

Umhverfi 
Umhverfi er litið víðum skilningi í lögum um mat á umhverfisáhrifum og felur í sér bæði 
samfélagslega og náttúrufarslega þætti. Það er samheiti yfir menn, dýr og plöntur og annað í 
lífríkinu, jarðveg, jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar, landslag, heilbrigði, menningu og 
menningarminjar, atvinnu og efnisleg verðmæti. 

Umhverfisáhrif 
Breyting á umhverfisþætti eða umhverfisþáttum, sem á sér staði yfir tiltekið tímabil og er afleiðing 
nýrrar áætlunar eða framkvæmdar og starfsemi sem af framkvæmd leiðir eða breytingar á þeim. 
Umhverfisáhrif geta verið bein eða óbein, jákvæð eða neikvæð, tímabundin eða varanleg, 
afturkræf eða óafturkræf, samvirk eða sammögnuð. 

Umhverfisvísir 
Mælikvarði á ástandi tiltekins umhverfisþáttar. Umhverfisvísar hjálpa til við að lýsa nánar 
viðkomandi umhverfisþætti. 

Umsagnaraðili 
Opinberar stofnanir, sveitarfélög eða aðrir aðilar sem sinna lögbundnum verkefnum er varða 
matsskyldar framkvæmdir og umhverfisáhrif þeirra og sem Skipulagsstofnun leitar umsagnar hjá. 

Umtalsverð umhverfisáhrif 
Veruleg óafturkræf áhrif á umhverfi eða veruleg spjöll á umhverfinu sem ekki er hægt að 
fyrirbyggja eða bæta úr með mótvægisaðgerðum. 
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Viðmið umhverfisáhrifa 
Við mat á áhrifum framkvæmdar á ákveðna umhverfisþætti, s.s. umfangi áhrifa og alvarleika, 
þurfa viðmið að liggja fyrir. Viðmiðin er að finna í stefnuskjölum og getur verið um að ræða staðla, 
viðmiðunarmörk, lagaákvæði eða yfirlýsingu er lítur að tilteknum umhverfisþætti í stefnumörkum 
stjórnvalda eða alþjóðasamningum. Tiltekin viðmið geta breyst og önnur bæst við með tilkomu 
nýrra stefnuskjala (t.d. ný lög, alþjóðasamningar o.s.frv.). 

Vægi umhverfisáhrifa 
Við mat á áhrifum framkvæmdar á umhverfið þarf að leggja mat á hvert sé vægi áhrifanna á 
mikilvægi umhverfisþátta (t.d. hvort þau séu verulega jákvæð, talsvert jákvæð, óveruleg, talsvert 
neikvæð, verulega neikvæð eða að um þau ríki óvissa) að gefnum einkennum þeirra og viðeigandi 
viðmiðum. Almennt fer vægi áhrifa eftir eðli, gerð, umfangi, tíðni og tímalengd umhverfisáhrifa, 
hverjar séu líkur á áhrifum og hvort þau séu óafturkræf í ljósi viðkvæmni fyrirhugaðs 
framkvæmda- og áhrifasvæðis. Jafnframt þarf að horfa til þess að áhrif eru í eðli sínu bein eða 
óbein og að þau geta verið samvirk og sammögnuð í tíma og rúmi. 
 

 
Átta steyptar einingar mynda hringlaga flotkraga fyrir lokaðar eldiskvíar. 

Sérhver eining er 2 metrar á hæð og vegur 33 tonn á landi. 
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1. INNGANGUR 

Hér er lögð fram tillaga að matsáætlun vegna áforma um framleiðslu á laxi í lokuðum eldiskvíum í 
Eyjafirði. Í samræmi við markmið laga um umhverfisáhrif er við framkvæmdina nýtt eldistækni sem 
dregur verulega úr eða kemur í veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif. Umfang umhverfismats er að meta 
möguleg umhverfisáhrif af allt að 20.000 tonna framleiðslu. Meginmarkmið er að framleiðslan verði 
sjálfbær og því verður framleiðsluaukning stigvaxandi samhliða umhverfisvöktun. Framkvæmdin er 
fyrirhuguð á sex aðskildum eldissvæðum í innanverðum Eyjafirði frá Hjalteyri að Svalbarðseyri. 
Eldistæknin hefur verið þróuð af fyrirtækinu AkvaDesign AS (www.akvadesign.com) og er nýtt til 
framleiðslu á eldislaxi í stórum stíl í Noregi. 

Fyrirtækið AkvaDesign AS var stofnað árið 2011, þegar tilraunaeldi í lokuðum eldiskvíum hófst, en 
þá hafði þróunarstarf staðið yfir í fimm ár. Fyrirtækið er í eigu einstaklinga sem hafa sameiginlegt 
markmið að leysa þau vandamál sem norskt laxeldi stendur frammi fyrir til að geta vaxið áfram í 
sátt við umhverfi og vistkerfi. Frá upphafi hefur verið unnið í nánu samstarfi við verkfræðinga og 
vísindamenn frá fjölmörgum stofnunum; s.s. Norska umhverfis- og lífvísinda Háskólanum 
(www.nmbu.no); Norsku Dýralæknastofnuninni (www.vetinst.no), Nord Háskólanum (www.nord.no), 
Alþjóðlegu rannsóknastofnuninni í Stavanger (www.iris.no) og Háskólanum í Gautaborg 
(www.gu.se). AkvaDesign AS er fremst í flokki fyrirtækja á heimsvísu í þróun á nýrri eldistækni fyrir 
laxeldi og hlaut umhverfisverðlaun norska sjávarútvegsráðuneytisins árið 2013 (sjá vefsíðu 
www.nrk.no í heimildaskrá). Eftir sex ára rannsóknir er staðfest að eldistæknin kemur alfarið í veg 
fyrir að laxalús skaði eldislaxinn. Ástæðan er sú að sjóvatni er dælt inn í eldiskvíar frá 25 - 30 metra 
dýpi. Með eldistækninni er jafnframt dregið stórlega úr umhverfisáhrifum laxeldis á nærsvæði því 
að með auðveldum hætti er mögulegt að safna upp allt að 70% af botnfalli frá eldinu. Með notkun 
á lokuðum eldiskvíum dregur verulega úr líkum á að fiskur sleppi og áhrif eldis á villta laxastofna er 
því í algeru lágmarki. Aðeins við stórslys (s.s. ákeyrslu stærri skipa), umhverfisvá (s.s. hafís) eða 
mistök við flutning á fiski er hætta á slysasleppingu. 

Árið 2014 var hafin framleiðsla á laxi í stórum stíl í lokuðum kvíum og var fyrirtækið AkvaFuture AS 
stofnað fyrir þann rekstur í Noregi. Uppbygging laxeldis er á þremur eldissvæðum þar í landi og er 
slátrun byrjuð á 4-6 kg laxi. Áætlað er að slátra 2.000 tonnum á árinu 2017 og stefnt er á 6.000 
tonna framleiðslu innan tveggja ára. Miklir möguleikar eru á að nýta eldistæknina víðar en í Noregi, 
þar sem eldistæknin getur komið í veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif laxeldis. Innanverður Eyjafjörður 
er talin ákjósanleg staðsetning fyrir lokaðar eldiskvíar því þar er bæði skjólgott og hafstraumar 
miklir og stöðugir. 

Framkvæmdasvæðin eru staðsett meira en 115 m frá landi og því ekki á skipulagsskyldu svæði 
sveitarfélaga skv. lögum 123/2010. Þrátt fyrir það verða skipulagsáætlanirnar sveitarfélaga hafðar 
til hliðsjónar í umhverfismatsvinnunni, enda mikilvægt að starfsemin falli vel að svæðisáætlunum. 
Starfsemin mun væntanleg þurfa að byggja upp starfsaðstöðu á landi og nýta hafnarmannvirki hjá 
sveitarfélögunum Hörgársveit og Svalbarðstrandarhreppi. 

Framkvæmdin sem hér um ræðir fellur undir 2. viðauka í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000. Samkvæmt 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum m.s.br. eru 
framkvæmdir sem eru í flokki B og flokki C í 1. viðauka við lög þessi háðar mati á umhverfisáhrifum 
þegar þær geta haft í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif vegna umfangs, eða eðlis 
staðsetningar. Við vinnslu og framsetningu á matsáætlun sem hér er kynnt hefur verið tekið mið af 
15. gr reglugerðar nr 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar. 
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2. UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMD OG STARFSEMI SEM HENNI FYLGIR 

2.1 Lýsing á framkvæmd 

2.1.1 Framleiðsla og eldisstofn 

Fyrirhugað er að byggja upp framleiðsluna í þremur áföngum.  Í 1. áfanga verður stefnt að 6.000 
tonna framleiðslu og að það markmið náist á árinu 2021. Í 2. áfanga er stefnt að 12.000 tonna 
framleiðslu og að það markmið náist árið 2024. Í 3. áfanga er síðan stefnt að 20.000 tonna 
framleiðslu árið 2027. Uppbygging framleiðslu mun taka mið af niðurstöðum frá reglulegri 
umhverfisvöktun (sjá viðhengi xx) og verður endurskoðuð ef niðurstöður gefa tilefni til þess.   

Mat á umhverfisáhrifum tekur mið af því að árlega verði sett allt að 4 milljónir laxaseiða sett til 
uppvaxtar í lokuðum sjókvíum í Eyjafirði. Framleiðslutíminn frá útsetningu seiða til loka slátrunar á 
hverri kynslóð getur orðið allt að 33 mánuðir. Hverjum árgangi er slátrað yfir 12 mánaða tímabil. 
Þegar slátrun er lokið fer fram sótthreinsun og viðhald á búnaði áður að hafið er eldi á nýjum 
árgangi. Laxaseiðin verða af Sagastofni frá fyrirtækinu Stofnfiski hf. Klakfiskur af Sagastofni er 
sérstaklega kynbættur til nota í fiskeldi og hefur reynst afar vel í sjókvíaeldi hérlendis. Vöxtur og 
afföll laxa í lokuðum eldiskvíum eru ekki minni en í opnum eldiskvíum, enda er súrefnismettun í 
lokuðum eldiskvíum ætíð á bilinu 80-100% og eldisumhverfi stöðugt. 

Til að auka rekstraröryggi og nýtingu fjárfestinga er eldisferli skipt í tvo eldisfasa sem fara fram á 
aðskildum eldissvæðum: (1) eldisfasi I (seiði->smálax) og (2) eldisfasi II (smálax->sláturlax 4-7 kg). 
Í eldisfasa I eru laxaseiðin alin í 9-11 mánuði og eru síðan flutt á nýtt eldissvæði eftir talningu og 
stærðarflokkun. Í eldisfasa II er laxinn alinn fram til slátrunar á 20-22 mánuðum. Samtals er áætlað 
að meðal ársframleiðsla af óslægðum laxi geti orðið allt að 20.000 tonn (viðhengi 1). Hámarks 
lífmassi er áætlaður um 18.500 tonn í desember, skömmu fyrir slátrun. Fóðurnotkun fyrir hvern 
árgang er áætluð um 22.200 tonn, sem byggir á reynslutölum um fóðurnýtingu í lokuðum 
eldiskvíum (viðhengi 1). Mælingar á fóðurnýtingu hjá einum árgangi sem alinn er í sláturstærð var 
1,05 og heildarafföll árgangsins voru aðeins 5% (Anders Næss, 2017). Áætlunin sem hér er lögð 
fram fyrir Eyjafjörð er varfærin og gerir ráð fyrir að fóðurstuðull sé nálægt 1,10 og að heildarafföll 
verði 10%. 

Ráðgert er að eldisfasi I (smálax) fari fram á einu eldissvæði og þaðan verði laxinn fluttur áfram yfir 
á tvö eldissvæði þar sem laxinn er alinn í slátrustærð (viðhengi 2). Samtals verða því fimm 
eldissvæði í notkun á hverjum tíma, sem m.a. lágmarkar möguleg staðbundin umhverfisáhrif.  

 
Mynd 1. Áætlaður heildarlífmassi í eldiskvíum AkvaFuture ehf í Eyjafirði. Þrjár kynslóðir laxa verða í eldi 

samtímis á sex eldissvæðum og er áætlað að hámarks lífmassi verði allt að 18.200 tonn.  
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2.1.2 Staðsetning eldissvæðis 

Fyrirhugað er að rannsaka alls sex svæði í innanverðum Eyjafirði; við Svalbarðseyri, Skjaldarvík, 
Dagverðareyri, Ystuvík, Hraná og Hjalteyri. (mynd 2 og mynd 3.). Við staðarval hefur verið litið til 
margra þátta og fyrirliggjandi rannsókna á haffræði og vistfræði fjarðarins (Steingrímur Jónsson, 
1996; Kristinn Guðmundsson o.fl., 2002). Lágmarks dýpi fyrir lokaðar kvíar er 25-30 metrar. 
Mikilvægt er að eldissvæðin séu staðsett á straumgóðum svæðum. Við marbakkann eru jafnan 
miklir hafstraumar sem tryggir stöðug sjógæði og því er slík staðsetning æskileg m.t.t. 
umhverfisáhrifa og súrefnisbúskapar (Aune & Stigbrandt, 1989). Eldisvæðin eru valin utan 
almennra siglingarleiða um Eyjafjörð og eru fjarri raf- og símastrengjum á hafsbotni fjarðarins. 
Friðlýst neðansjávarsvæði í Eyjafirði verða ekki fyrir röskun vegna þessarar framkvæmdar. Stærð 
eldissvæða þarf að vera nægjanleg til að rúma minnst tvöfalda röð eldiskvía og botnfestingar sem 
þurfa þrefalt botndýpi, ásamt möguleika á tilfærslu eldisþyrpinga innan eldissvæða. Stærð 
eldissvæða er samtals 430 hektarar, sem er innan við 1,2% af flatarmáli Eyjafjarðar (350 km2). 
Þannig hefur verið lögð áhersla á að framkvæmdin hafi sem minnst áhrif á aðra starfsemi og 
nýtingu Eyjafjarðarins s.s. fiskveiðar og ferðaþjónustu. 

Engin fiskeldisstarfsemi fer fram í sjó í Eyjafirði og ekkert fyrirtæki hefur gilt rekstrarleyfi til 
sjókvíaeldis. Einungis eru í gildi starfsleyfi fyrir framleiðslu á þorski, ýsu og laxi (viðhengi 2). Hafi 
fyrirtæki ekki fullgilt rekstrarleyfi til að hefja starfsemi, gilda reglur um fjarlægðarmörk ekki 
samkvæmt reglugerð um fiskeldi nr 1170/2015.  

 

 
Mynd 2. Fyrirhuguð eldissvæði AkvaFuture ehf í innanverðum Eyjafirði, afmörkuð með rauðum ramma. Kort 

sýnir dýpi sjávar í metrum. Hnit svæða er sýnt í töflu 1.( Kort: úr sjókorti nr. 57)  
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Tafla 1. Fimm hnitsett eldissvæði þar sem laxeldi er áformað í lokuðum eldiskvíum. Uppgefið er dýpi og stærð 
framkvæmdasvæðis. 

 
 
 
 

 
Mynd 3. Fyrirhuguð eldissvæði í miðjum Eyjafirði, afmörkuð með rauðum ramma. Kort sýnir dýpi sjávar í 

metrum. Sjá nánar lýsingu á eldissvæðum í texta í kafla 2.1.2. (Kort: úr sjókorti nr. 57) 
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2.1.3 Búnaður og frágangur 

Miklar kröfur verða gerðar til eldisbúnaðar og munu eldiskvíar, festingar og netpokar uppfylla styrk 
og kröfur sem fram eru settar í reglugerð um fiskeldi nr 1170/2015. Í Noregi hefur búnaðurinn 
verið vottaður samkvæmt NS9415 staðlinum og fyrirséð er að búnaðurinn muni standast slíka 
vottun við sambærilegar íslenskar aðstæður. 

Hver eldiskví er borin uppi af 8 fljótandi sjálfstæðum steypueiningum og vegur hver eining 34 tonn. 
Steypueiningar eru festar saman með stálvírum og hefur hönnun miðað við að eldiskvíar þoli allt 
að 2 m ölduhæð. Eldiskvíar fyrirtækisins hafa verið í notkun og prófun síðustu ár og hafa fengið 
vottun samkvæmt NS9415 við Sæteråsen í Brønnøysund í Norður-Noregi. Eldiskvíarnar eru 
hannaðar til að þola allt að 2 metra ölduhæð. Eldiskvíarnar hafa mikla vörn og styrkleika gegn reki 
lagnaðaríss því að steinsteypti flotkraginn sekkur 1,4 metra í sjó. Eldiskvíar veita starfsfólki einnig 
mjög gott vinnuumhverfi á áttköntuðum tveggja metra breiðum flotkraganum umhverfis 
eldiskvíarnar (mynd 4). 

Inni í steypta flotkraganum er trefjadúkur festur við plastflothring og þannig hefur 6.000 m3 
vatnsmassinn sjálfstæða hreyfingu inni í steypta flotkraganum. Það er mikilvægt því eðlisþyngd 
sjávar getur verið breytileg innan og utan eldiskvíar. Á 17 metra dýpi er sérútbúinn botnventill festur 
við trefjadúkinn. Botnventillinn hefur þrískipt hlutverk; 1) tekur við dauðum fiski, 2) safnar lífrænu 
botnfalli og 3) stjórnar útstreymi sjávar. Utan um trefjadúkinn er öryggisnet sem hindrar að fiskur 
sleppi ef dúkurinn skaddast af einhverjum orsökum. Hoppnet er einnig umhverfis eldispoka, áfest 
öryggisneti eins og í hefðbundnum opnum eldiskvíum. Innstreymi sjávar er sótt á 25 m dýpi gegnum 
fjórar dælur sem afkasta samtals allt að 1000 l/sek. Innstreymi myndar sterka strauma í eldiskvínni 
sem tryggir að meginhluta lífræns botnfalls er safnað saman með hjálp miðflóttakrafta. Þessir 
straumar í eldiskvíunum skapa gott umhverfi fyrir fiskinn og stuðlar að góðum holdgæðum á 
sláturlaxi. Súrefnisþörf laxins er síðan fullnægt með fljótandi súrefni sem er blandað við sjóinn 
(Nilsen, óbirt handrit). Súrefni verður framleitt á þjónustuprömmum, þar sem fljótandi 
öryggissúrefni er geymt í tönkum. Ráðgert er að hvert eldissvæði verði tengt við landrafmagn 
gegnum sæstreng. 

 
Mynd 4. Lokaðar kvíar í einni kerfisfestingu við Sæterosen i Nordland í Noregi. Verklegar tækniprófanir hófust 

árið 2011 og árið 2014 hófst framleiðsla á laxi í stærri stíl. 
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Mynd 5. Meginþættir hönnunar og reksturs á lokuðum kvíum hjá fyrirtækinu AkvaFuture AS sem fyrirhugað 
er að taka í notkun í Eyjafirði. Móðurfyrirtækið AkvaDesign AS hefur aflað sér 13 einkaleyfa á 
einstökum tæknibúnaði í löndum sem stunda laxeldi. Þar að auki hefur fyrirtækið einkaleyfi á 
hönnun einstakra tækniþátta. 

 
 

 
Mynd 6. Eldiskvíar AkvaDesign AS hafa tvöfalt öryggi til að varna því að lax sleppi úr lokuðum eldiskvíum. 

Öryggisnet er utan við sterkan trefjadúk, sem fyrirbyggir hugsanlegt strok. 
 

2.1.4 Tilhögun flutninga  

Stefnt er að því að fóður og önnur aðföng verði sem mest flutt með skipum til Eyjafjarðar. Flytja þarf 
um 22.200 tonn af fóðri á eldissvæðin fyrir hverja kynslóð. Fóðrið verður keypt frá 
samkeppnishæfum birgja, sem uppfyllir kröfur um fóðurgæði og innihald. AkvaFuture hefur í hyggju 
að taka í sína þjónustu stórt, sérhæft brunnskip, sem notað verður við flutning á laxaseiðum og 
einnig til flutnings, talningar og stærðarflokkunar á stálpuðum laxi milli eldissvæða. Þar að auki 
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verður tekið í notkun sérhæft skip til flutnings á laxi þegar kemur að slátrun. Ekki hefur verið tekin 
ákvörðun um staðsetningu á fullkominni vinnslu til pökkunar á afurðum fyrirtækisins.  

2.1.5 Meðferð á úrgangi 

Afföll úr eldiskvíum eru meðhöndluð sem lífrænn úrgangur og verður meltugerður með maurasýru í 
sérútbúnum tönkum á fóðurpramma. Flokkað sorp verður afhent félaginu Flokkun Eyjafjörður ehf, 
sem annast förgun og endurvinnslu úrgangs frá heimilum og fyrirtækjum hjá sveitarfélögum á 
Eyjafjarðarsvæðinu. Leitað verður samninga við sérhæft fyrirtæki fyrir móttöku á lífrænum úrgangi, 
meltu og föstum úrgangsefnum (sauragnir og fóðurleifar) sem fellur til vegna starfseminnar. Dæmi 
um slíkt fyrirtæki er Molta ehf sem tekur við lífrænum úrgangi frá Eyjafjarðarsvæðinu. Stefnt er að 
því að allt ferskt hráefni sem fellur til við vinnslu á afurðum fyrirtækisins verði nýtt sem hráefni til 
endurnýtingar. 

2.1.6 Lífræn næringarefni sem berast í sjó 

Reynslan sýnir að auðvelt að hafa góða stjórn á fóðurgjöf og halda fóðurleifum í lágmarki í lokuðum 
sjókvíum frá AkvaDesign AS. Fóðri er dreift í eldiskvíarnar gegnum fjóra sjóinnstreymisstúta og hægt 
er að meta fóðurleifar með einföldum hætti. Fóðurstuðull hefur því í reynd mælst lægri en almennt 
er í opnum sjókvíum. Fóðurmagn er háð fjölda fiska, stærð þeirra og fóðurnýtingu. Hér er magn 
næringarefna reiknað miðað við að uppbyggingu lífmassa sé lokið og fyrirtækið sé komið í fullan 
rekstur. Magn næringarefna er uppgefið sem þyngd þurrefnis og eftirfarandi reiknisaðferðum er 
beitt til að finna næringarefni sem berast í umhverfið árlega (tafla 2). 

Meginhluti kolefnis sem berst í umhverfið er koltvísýringur (CO2) og umbreytist mest í bíkarbonat 
HCO3- í sjónum. Við útreikning er miðað við þekktar forsendur um næringarefnainnihald laxafóðurs, 
sem inniheldur að jafnaði 51% kolefni (C), 6,5% köfnunarefni (N) og 1,0% fosfór (P). Til að meta 
magnáhrif milli opinna og lokaðra eldiskvía er stuðst við nýlegar rannsóknir á þessu sviði (Wang 
o.fl, 2012). Wang og samstarfsmenn leggja mat á magn úrgangsefna sem falla til í föstu og 
uppleystu formi. Samantekið í grein þeirra kemur fram að 70% af öllu kolefni í fóðri berst út í 
umhverfið í föstu og uppleystu formi, 62% af öllu köfnunarefni (nitur) og 70% af öllum fosfór í fóðri 
berst út í umhverfið í opnum sjókvíum. Þannig má búast við að frá opnum eldiskvíum berist 18% 
kolefnisinnihalds fóðurs á sjávarbotn með föstu botnfalli í næsta nágrenni við eldiskvíar og allt að 
10% köfnunarefnis fóðurs.  

Óbirtar mælingar á uppsöfnun úrgangsefna frá lokuðum eldiskvíum AkvaDesign AS sýna að 
mögulegt er að safna upp og fjarlægja hátt í 70% af föstum úrgangsefnum, sem eru sauragnir og 
fóðurleifar. Stuðst við þá tölu hér í samanburði við opnar kvíar. Reynsla frá þróunarstarfi og 
mælingum síðustu ár sýna að fyrir hver 1.000 tonn í framleiðslu í lokuðum kvíum er með einföldum 
hætti safnað upp u.þ.b. 160 tonnum af lífrænu botnfalli. Með uppsöfnun á botnfalli er gert ráð fyrir 
að útstreymi af lífrænu kolefni,köfnunarefni og fosfór minnki umtalsvert. Samkvæmt lögmáli Stoke 
um dreifingu agna í vökva má ætla að botnfall sem ekki næst að safna upp hafi mun meiri dreifingu 
en hefðbundið botnfall frá opnum eldiskvíum vegna þess að agnir sem ekki næst að safna upp eru 
fíngerðar og léttar. Vegna þynningaráhrifa má búast við því að áhrif frá næringarefnum verði 
óveruleg. 
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Tafla 2. Reikniaðferðir við mat á magni næringarefna sem berast út í umhverfið vegna laxeldis. Ekki er skilið 
milli úrgangsefna og fóðurleifa (heimild: Wang o.fl, 2012). Næringarefni eru reiknuð út frá þurrefnis-
innihaldi fóðurs. Stuðli fyrir 70% uppsöfnun á föstum úrgangsefnum hefur verið bætt inn í jöfnuna. 
 
Efni og efnasambönd 

 
Reikningsaðferð 

Kolefni í föstu formi (POC) Fóðurmagn x 0,92 x 0,510 x 0,22 x 0,3 
Nitur í föstu formi (PON)  Fóðurmagn x 0,92 x 0,065 x 0,18 x 0,3 
Fosfór í föstu formi (POP) Fóðurmagn x 0,92 x 0,010 x 0,52 x 0,3 
Nitur í uppleystu formi (DON+DIN) Fóðurmagn x 0,92 x 0,065 x 0,48 
Fosfór í uppleystu formi (DOP+DIP) Fóðurmagn x 0,92 x 0,010 x 0,26 

 

Nitursambönd eru að stærstum hluta (75%) útskilin í uppleystu formi, sem þvag eða útsundrun um 
tálkn og 25% í föstum úrgangi. Fosfórsambönd eru útskilin að 30% hluta sem þvag og frá tálknum 
og um 70% er bundið í föstum úrgangi (saur). Samtals er áætlað fóðurmagn fyrir eina kynslóð 
22.200 tonn, eða um 20.400 tonn af þurrefnum (áætlað 8 % vatn í fóðri). Úrgangsefni frá laxinum 
berast út í sjóinn í þrennu formi: (1) saur (fastur úrgangur), (2) þvag og (3) uppleyst efni frá tálknum 
(útsundrun). 

Tafla 3. Áætlað magn næringarefna í úrgangi (þurrefni) sem bersat út í umhverfið, sundurliðað fyrir þrjú 
eldissvæði sem sérhver árgangur verður alinn yfir þriggja ára tímabil. Gert er ráð fyrir að eftir fyrsta 
ár verði árgangi skipt til helminga yfir á tvö önnur eldissvæði. Sjá nánar forsendur og útskýringar í 
texta. 

 
 
Heildarmagn af næringarefnum (kolefni, nitur og fosfór) sem fellur til botns í nágrenni eldiskvía á 
þriggja ára tímabili er tæplega 800 tonn (tafla 3). Botnfall mun falla á nærsvæði eldiskvía á 
aðskildum eldissvæðum og áætlað að fínkorna botnfall berist talsvert talsvert útfyrir jaðarsvæði 
eldiskvía (Corner, o.fl., 2006; Husa, o.fl., 2016). Sökkhraði fínagna í botnfalli er á bilinu 0,1-5 
cm/sek og getur dreifingarsvæðið því orðið stórt (Husa, o.fl., 2016). 

Hér er gerð tilraun til að meta lífrænt botnfall og er byggt á heimildum um úrgangsefni (tafla 3), 
áætlun um uppsöfnun á föstu botnfalli frá lokuðum eldiskvíum (70%) og hugsanlega dreifingu 
fínagna í allt að 100 metra út fyrir jaðar eldiskvía. Niðurstaða sýnir að gróflega megi áætla að rúm 
100 g af lífrænu kolefni falli árlega á hvern fermetra í nágrenni við kvíaþyrpingar. Samsvarandi er 
áætlað að magn köfnunarefnis og fósfórs í föstum úrgangi verði um 12 og 5 g á hvern fermetra 
botns. Miðað við gefnar forsendur má því búast við því að lífræn ákoma frá lokuðum eldiskvíum 
geti orðið álíka mikil og náttúrulegt botnfall sem mælst hefur í íslenskum fjörðum (Sólveig R. 
Ólafsdóttir, Alice Benoit-Cattin og Jón Örn Pálsson, 2015). 
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2.2  Sjúkdómavarnir 

Gert er ráð fyrir hvíldartímabilum í eldisfasa I og eldisfasa II, til að fyrirbyggja mögulegt 
sjúkdómasmit milli árganga. Á hvíldartíma er eldissvæðið fisklaust og þá fer fer fram endurnýjun og 
sótthreinsun á búnaði. Ef fram koma langtímaáhrif af lífrænni ákomu á botndýralíf er fyrirhugað að 
færa megi til kvíaþyrpingar á hvíldartíma. Í lokuðum eldiskvíum er sjóvatn tekið inn frá 25 metra 
dýpi, sem fyrirbyggir að laxalús valdi tjóni á eldislaxi (Nilsen o.fl., 2017). Laxeldið mun því ekki auka 
smitálag laxalúsa í umhverfinu og veldur ekki hættu fyrir villta laxfiskastofna í Eyjafirði. Mikilvægur 
þáttur til að fyrirbyggja að upp komi smitsjúkdómar er að hafa virkt heilbrigðiseftirlit. Unnið verður 
samkvæmt heilbrigðisáætlun, sem gerir grein fyrir hugsanlegum smitleiðum og forvörnum. 
Mikilvægt er jafnframt að fyrirbyggja smitdreifingu ef upp koma smitsjúkdómar. Komi upp 
sjúkdómar verður gerð grein fyrir hugsanlegri dreifingu frá eldissvæðum í frummatsskýrslu og þar 
verður meðal annars byggt á niðurstöðum straummælinga í Eyjafirði.  
 

 
Mynd 7. Dæmigerð uppstilling kvíaþyrpinga í sjó. Fyrirbyggjandi verklag gegn sjúkdómum er lykilþáttur í 

framkvæmd og rekstraráætlun. Til að lágmarka staðbundin umhverfisáhrif frá uppleystum 
næringarefnum og minnka hugsanlega sjúkdómahættu er fyrirhugað að kvíum verði komið fyrir í fleiri 
minni kvíaþyrpingum innan eldissvæða.  

 
Til að draga enn frekar úr hættu á sjúkdómum verður jafnframt gripið til margvíslegra aðgerða. Í 
meginatriðum verður gripið til eftirfarandi aðgerða til að draga úr sjúkdómahættu: 

1) Allir árgangar verða aldir á aðskildum eldissvæðum. Í lok eldisferils verður hver árgangur 
alinn á tveimur aðskildum eldissvæðum (eldisfasi II) 

2) Öll laxaseiði verða bólusett áður en þau eru sett í sjókvíar í samráði við yfirdýralækni 
fiskisjúkdóma 

3) Við bólusetningu verða öll holdarýr og kynþroska seiði flokkuð frá 
4) Súrefnismettun í eldiskvíum verður haldið yfir 80% á hverjum tíma 
5) Við uppstillingu eldiskvía í kvíaþyrpingar verður tekið mið að hafstraumum með áherslu á að 

lágmarka mögulega smitþætti 
6) Skipulag vinnu og verklags verður hagað m.t.t. þess að valda lágmarks streitu hjá laxinum 
7) Fyrirbyggjandi verkferlar sem loka á mögulegar smitgáttir með eldisseiðum, starfsfólki og 

gestum 
8) Mikil áhersla verður á velferð eldisfisks 
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2.3 Mögulegar hættur og mótvægisaðgerðir 

Nokkur hætta fylgir löngum vetrum. Lágur sjávarhiti dregur úr mótstöðuafli og viðnámsþrótti 
fisksins gegn sjúkdómum. Því þarf að huga sérstaklega vel að velferð fiska á þeim árstíma.  Þar að 
auki er meiri hætta á stórveðrum að vetri til auk þess sem lagnaðarís getur valdið tjóni, þó 
eldisbúnaður sé sérlega traustur og hafi góða vörn gegn reki lagnaðaríss. Sjávarhitamælingar hafa 
farið fram á yfirborðssjó við Hjalteyri á árabilinu 1987 til dagsins í dag (www.hafro.is). Á tímabilinu 
1988-1990 mældist sjávarhiti við Hjalteyri undir 0°C í yfirborði sjávar í fáeina daga (mynd 8). 
Lagskipting sjávar og veðurfar skapar slíka kælingu á yfirborðsjó. Á meira dýpi verður kæling ekki 
svo mikil. Nánar er fjallað um hitamælingar í Eyjafirði í kafla 3.1. Lax er mjög kuldaþolinn og sýnir 
kanadísk rannsókn að lax þolir allt að -0,75°C sjávarkulda (Fletcher, o.fl.,1988). Kaldur sjór dregur 
úr sundgetu laxins og því er mikilvægt að hafa markvissar mótvægisaðgerðir til að draga úr tjóni 
vegna sjávarkulda og óveðra. Mótvægisaðgerðir gegn slíkum aðstæðum eru margþættar, m.a.: (1) 
miklar kröfur til búnaðar; (2) skjól fyrir stærri úthafsöldu; (3) sjótaka á 25 metra dýpi sem dregur úr 
hættu á mikilli sjávarkælingu vegna vetrarvinda; (4) stýring á straumhraða í eldiskvíum í samræmi 
við hitastig og efnaskipti fisksins. 

Lagnaðarís getur myndast á Pollinum innst í Eyjafirði. Til að draga úr hugsanlegri hættu frá reki 
lagnaðaríss eru eldiskvíar frá AkvaDesign AS sérstaklega hannaðar og styrktar til að þola 
lagnaðarís. Sé talin hætta frá lagnaðarís er ísinn brotinn upp með stálskipum ef þurfa þykir og 
fyrirbyggjandi aðgerðaáætlun og vöktun sett í gang. Þekkt er að uppbrotinn lagnaðarís fylgir 
yfirborðsstaumum og rekur út fjörðinn austanmegin. Í frummatskýrslu verður gerð grein fyrir áhættu 
vegna lagnaðaríss og mögulegs hafísreks frá úthafinu. Meðal aðgerða til að varna tjóni vegna hafíss 
frá úthafinu getur verið; (1) notast við stærri stálskip til að verja eldiskvíar; (2) draga eldiskvíar í var; 
(3) neyðarslátrun. Fremur lítið er vitað um marglittur í Eyjafirði og þéttleika þeirra í firðinum. Lokaðar 
eldiskvíar eru sérlega vel hannaðar til að verjast tjóni af völdum marglitta og þá sérstaklega 
brennihvelja sem í miklum þéttleika geta valdið miklu tjóni og afföllum á fiski í opnum eldiskvíum. 

 
Mynd 8. Yfirlit yfir meðalhita í yfirborðsjó við Hjalteyri í Eyjafirði. Taflan sýnir meðalhita fyrir öll ár frá árinu 

1990, sem hafa fyrirliggjandi mælingar fyrir alla daga ársins (óbrotnar mælingar). Einnig er 
sýndur lágmarks- og hámarkshiti á einstökum dögum viðkomandi árs (heimild: 
Hafrannsóknastofnun). 
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2.4 Vöktun um umhverfisáhrifum 

Þegar sótt verður um starfs- og rekstrarleyfi til framkvæmda verða lagðar fram vöktunaráætlanir í 
samráði við viðeigandi eftirlitsstofnun og unnin af óháðum viðurkenndum aðila. Vöktunaráætlun 
um lífræna mengun byggir á alþjóðlega staðlinum ISO 12878. Í vöktunaráætlun er sett fram 
umhverfisviðmið einstakra vöktunarþátta og gerð grein fyrir viðeigandi viðbragðsáætlun. Meðal 
annars verður greint frá hvernig staðið verður að vöktun súrefnis í Eyjafirði. Heilbrigðisáætlun verður 
unnin í samráði við dýralækni fisksjúkdóma hjá Matvælastofnun. Heilbrigðisáætlun gerir grein fyrir 
framkvæmd vöktunar á smitsjúkdómum og laxalús. Gerður verður samningur um framkvæmdina 
við fyrirtæki sem veitir dýralæknaþjónustu. Ef minnsti grunur um strok kemur fram verður unnin  
áætlun um skipulegt eftirlit með eldislax í árkerfum Eyjafjarðar. Slík áætlun verður unnin í samráði 
við einstök veiðifélög, Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun.  

2.5 Tímaáætlun og mannaflaþörf 

Væntingar eru um að niðurstöður umhverfismats liggi fyrir í lok vetrar 2018. Fáist umbeðin 
framleiðsluleyfi getur undirbúningur framleiðslu hafist á árinu 2018 og sjókvíaeldi þá hafist á 
vordögum 2019. Fyrsta framleiðsla myndi berast á markað í ársbyrjun 2021, samkvæmt 
framleiðsluáætlun.  

Til laxeldis þarf sérhæft starfsfólk sem hefur menntun í umhirðu og fóðrun á laxi. Jafnframt þarf 
kafara og vélfræðinga í föst stöðugildi, til að annast eftirlit og viðhald. Áætlanir gera ráð fyrir að 
120-150 starfsmenn þurfi til að annast framleiðslu, slátrun og pökkun á 20.000 tonnum af laxi í 
Eyjafirði. Þar við bætast afleidd störf, s.s. flutningar og aðkeypt þjónusta.  

2.6 Skipulagsmál 

Staðsetning eldissvæða er meira en 115 metra frá landi og því ekki á skipulagsskyldu svæði 
sveitarfélaga skv. lögum 123/2010. Fyrst um sinn er ekki er gert ráð fyrir beinni tengingu 
kvíaþyrpinga við land, fyrir utan rafmagnsstreng sem fyrirhugað er að verði lagður frá landi fáist 
afhent næg vistvæn raforka. Á eldissvæðum er fyrirhugað að staðsetja þjónustupramma og verða 
öll aðföng s.s. fóður flutt frá viðurkenndum hafnarsvæðum.  

Framkvæmdaraðilum hefur verið boðið að koma að uppbyggingu á vöruskipahafnar við Dysnes í 
Hörgársveit, sem gæti verið æskileg staðsetning þjónustuhafnar fyrir framkvæmdina. Þar gæti  
fyrirtækið hugsanlega byggt upp nauðsynlega aðstöðu sem fylgir umfangsmiklu laxeldi og tryggt 
nauðsynlegar sóttvarnir við meðferð og flutning á aðföngum og afurðum.  

Á vordögum 2017 var lagt fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp um haf- og strandsvæðaskipulag. Mikilvægt 
er að strandsvæðin verði skipulögð til að tryggja langtímahagsmuni fyrir sjálfbæra atvinnustarfsemi 
eins og hér er stefnt að. Eyjafjörður er á leyfilegu eldissvæði fyrir eldislax samkvæmt auglýsingu nr. 
460/2004 frá landbúnaðarráðuneyti. Engir virkir rafmagnssæstrengir eru í nágrenni við 
eldissvæðin (www.rarik.is; www.mila.is) og mun framkvæmdin ekki valda skaða á sæstrengjum .  

2.7 Leyfi sem starfsemin er háð 

Fiskeldi í sjó er háð starfsleyfi frá Umhverfisstofnun og rekstrarleyfi frá Matvælastofnun. Starfsleyfi 
er gefið út í samræmi við lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og reglugerð nr. 
785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. Rekstrarleyfi er 
gefið út skv. lögum nr. 71/2008 um fiskeldi ásamt lagabreytingum nr. 49/2014. Um framkvæmd 
fiskeldis gildir reglugerð nr. 1170/2015 um fiskeldi. Við útgáfu starfsleyfis og rekstarleyfis er leitað 
umsagnar fjölmargra fagstofnana. Einnig er óskað eftir umsögn viðkomandi sveitarfélaga. 
Samkvæmt reglugerð um fiskeldi nr. 1170/2015 eru starfs- og rekstrarleyfi gefin út samtímis. 
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3. UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDASVÆÐI  

3.1. Grunnþættir sjávar í Eyjafirði 

Eyjafjörður er næst lengsti fjörður landsins, alls 60 km langur og 15 km breiður í fjarðarminni. Stærð 
fjarðarins er samtals 350 km2. Fjarðarminnið er mjög opið móti úthafinu og dýpi um og yfir 200 
metrar. Enginn dýpisþröskuldur er í minni fjarðarins sem heftir sjóskipti í firðinum. Austanvert í 
firðinum (austan við Hrísey) er djúpáll í miðjum firði frá úthafinu og inn undir Rauðuvík, þar sem 
dýpið er um 90 m. Út af Arnarnesi, innan við Rauðuvík þrengist fjörðurinn og djúphryggur þverar 
sjávarbotninn og er mesta sjávardýpið þar um 70 m. Innan við hrygginn dýpkar fjörðurinn á ný og 
er dýpið mest á bilinu 75-90 metrar fram undir Hörgárgrunn, þar sem sjávarbotninn þrengist á ný 
og það dregur rólega úr dýpinu eftir því sem innar dregur. Inn við Skjaldarvík er djúpállin 65 m og 
við Krossanes nyrst í Akureyrarbæ er sjávardýpið í djúpálnum 55 m. (mynd 11). 

Hafrannsóknastofnun framkvæmdi viðamiklar rannsóknir á sjófræði og vitskerfi fjarðarins á 
árabilinu apríl 1992 til ágúst 1993, sem áður hefur verið minnst á í kafla 2.1.2. Þar er áhugavert 
að rýna í mælingar á súrefnismettun í djúpsjó fjarðarins eftir árstíma (Kristinn Guðmundsson o.fl., 
2003). Sumarið og haustið 1992 mældist súrefnismettun lægst um 85% við Dagverðareyri í lok 
september. Í djúpsjó fjarðarins var mettun almennt yfir 90% á öllum árstímum.  

Þessar umfangsmiklu rannsóknir sem voru framkvæmdar fyrir um 25 árum munu skapa 
mikilvægan grundvöll þekkingar um sjófræði fjarðarins vegna burðarþolsmats sem er einn 
lykilþáttur í umhverfismati vegna fiskeldis. Hafrannsóknastofnun framkvæmir burðarþolsmat 
samkvæmt lögun nr. 71/2008 m.s.br., eða annar aðili sem ráðuneytið samþykkir að fenginni 
umsögn frá Hafrannsóknastofnun.  

Áður hefur verið nefnt að Hafransóknastofnun hefur staðið fyrir mælingum á yfirborðshita sjávar 
við Hjalteyri á árabilinu 1987 til 2017. Einnig liggja fyrir mælingar frá Grímsey frá síðustu 30 árum. 
Samanburður á yfirborðshita sjávar við Hjalteyri og Grímsey getur gefið vísbendingar um sjóskipti í 
Eyjafirði. Á þessu 30 ára tímabili fóru fram sírita hitamælingar samtímis (sömu daga) í samtals 
7961 dag. Eins og vænta má er mikil samsvörun í sjávarhita við Grímsey og í Eyjafirði (mynd 9). 
Lágur eða hár meðalhiti einstök ár er vegna þess að samræmdar mælingar hafa verið aðeins yfir 
vetrartíma eða sumartíma. Meðalhiti þessara mælinga var 5,56°C við Hjalteyri og 4,66°C við 
Grímsey. Þessi hitamunur sem nemur 0,87°C stafar af því að sumarhitinn er hærri í Eyjafirði (mynd 
10). Yfir sumartímann er sjórinn lagskiptur inni í Eyjafirði sem skýrir þennan hitamun í 
yfirborðslögum sjávar í Eyjafirði og við Grímsey. Yfir vetrartímann er sjórinn vel blandaður og lítill 
hitamunur milli Eyjafjarðar og úthafisins fyrir utan. Í febrúar er sjávarhitinn í Eyjafirði 0,1°C lægri 
en við Grímsey og í mars 0,2°C lægri. Þessar mælingar sýna að sjóskiptin eru mikil og jöfn í Eyjafirði, 
því annars væri hitamunur sennilega meiri yfir vetrartímann. Þrátt fyrir að Eyjafjörðinn þrengi mikið 
eftir því sem innar dregur þá virðist það hafa lítil áhrif á sjóskiptin og má skýra það með því að 
óverulegir dýpisþröskuldar eru í Eyjafirði og djúpállinn nær frá úthafinu langt innundir Hörgáreyrar. 
Straummælingar í Eyjafirði hafa staðfest mikla hafstrauma í innanverðum Eyjafirði (Steingrímur 
Jónsson, 1996) og engar vísbendingar eru um verulegar árstímabreytingar í súrefnisbúskap 
fjarðarins (Kristinn Guðmundsson o.fl., 1993). 
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Mynd 9. Meðalhiti sjávarhitamælinga við Grímsey og Hjalteyri yfir 30 ára tímabil frá 1987 til 2017. Hver 
punktur sýnir meðahita á einstaka ári þar sem samfallandi mælingar fóru fram á sama árstíma. 
Heimild: Grunngögn Hafrannsóknastofnunar 

 

 

Mynd 10. Meðalhiti í yfirborðssjó við Grímsey og Hjalteyri á árabilinu 1987 til 2017. Mikil samsvörun í hita 
yfirborðssjávar yfir vetrartímann bendir til mikilla og tíðra sjóskipta í Eyjafirði. Heimild: Grunngögn 
Hafrannsóknastofnunar 
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3.2 Núverandi áform og leyfi til fiskeldis í Eyjafirði 

Laxeldi var stundað í smáum stíl í Eyjafirði út af Ystuvík árin 2002-2003 og hefur ekki verið stundað 
síðan. Ekkert fyrirtæki hefur rekstrarleyfi til laxeldis í Eyjafirði árið 2017. Hinsvegar er ennþá í gildi 
starfsleyfi til laxeldis sem fyrirtækið Íslandslax hf. hefur á svæði út af Ystuvík. Fyrirtækið Krossanes 
ehf hefur starfsleyfi til að framleiða allt að 2.000 tonn af þorski á tveimur staðsetningum, við 
Brimnes og við Haganes. Árið 2006 var útgefið starfsleyfi til fyrirtækisins Brim Fiskeldi ehf til 1.200 
tonna eldis á þorski og ýsu í sjókvíum út af Skjaldarvík í innanverðum Eyjafirði. Starfsleyfið hefur nú 
verið yfirfært á fyrirtækið Íslandsbleikja ehf. Fyrirtækið Norðanlax ehf tilkynnti um áform um 8.000 
tonna laxeldi við Bakkaeyri árið 2015 og nýlega tilkynnti fyrirtækið Arnarlax ehf um áform sín um 
að stunda laxeldi á fimm aðskyldum svæðum í utanverðum Eyjafirði (mynd 11).  

 

Mynd 11. Staðsetning fyrirhugaðra laxeldissvæða AkvaFuture ehf (rauðir fletir) og staðsetning annars 
fiskeldis sem hefur gild starfsleyfi frá Umhverfisstofnun eða hefur tilkynnt Skipulagstofnun um áform 
sín (hringir marka staðsetningu). Sjá nánar texta í kafla 3.2 og fylgiskjal 3. 

Samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 1170/2015 um fjarlægðarmörk gildir það meginviðmið að 5 km. 
fjarlægð sé milli eldisvæða rektrarleyfishafa. Eins og áður hefur komið fram hefur ekkert fyrirtæki 
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rekstrarleyfi til fiskeldis í Eyjafirði og líta verður svo á að þessi regla eigi ekki við um fyrirtæki sem 
hafa einungis gild starfsleyfi eða fyrirtæki sem hafa áform um fiskeldi í firðinum. 

3.3 Samlegðaráhrif  

Næringarefni berast í Eyjafjörð vegna afrennslis frá ræktuðu landi, íbúabyggð, fiskvinnslu og annarri 
iðnaðarstarfsemi. Slík starfsemi á landi, ásamt fiskeldi, hefur samlegðaráhrif á vistkerfi Eyjafjarðar. 
Við framkvæmd burðarþolsmats fyrir fiskeldi mun Hafrannsóknastofnun taka tillit til umfangs 
landbúnaðar og iðnaðar í Eyjafirði. Talið er ósennilegt að fyrirætlanir um eldi á þorsk og ýsu verði 
að veruleika eftir meira en 10 ára hlé í þeirri starfsemi. Skipulagstofnun hefur hafnað fyrirtækinu 
Krossanes ehf um að ala lax í stað þorsks, nema að undangengnu umhverfismati. Ný lagaumgjörð 
um fiskeldi veldur því að torsótt verður fyrir fyrirtækið Íslandslax ehf að hefja laxeldi og fá útgefið 
rekstrarleyfi til að nýta starfsleyfi sitt í Eyjafirði. Fyrirtækið hefur ekki tilkynnt um slík áform. 
Samlegðaráhrif við framkvæmd AkvaFuture ehf gætu því orðið um samtals 18.000 tonna laxeldi í 
opnum eldiskvíum hjá fyrirtækjunum Norðanlaxi ehf og Arnarlaxi ehf ef þau láta verða af áformum 
sínum um laxeldi í opnum eldiskvíum. Áætlað er að lífrænt álag frá lokuðum eldiskvíum AkvaFuture 
ehf sé um helmingi minna en frá opnum eldiskvíum, sem svarar til álags frá 10.000 tonna eldi. 
Samtals má því ætla að það liggi fyrir áform um 38.000 tonna laxeldi í Eyjafirði, sem samsvarar 
lífrænu álagi frá 28.000 tonna laxeldi. Ekki er talið að áform AkvaFuture ehf geti haft sambærileg 
áhrif á villta laxastofna og fyrirætlanir fyrirtækjanna Norðanlax ehf og Arnarlax ehf. Reyndar eru 
fyrirætlanir þessara tveggja fyrirtækja mjög ólíkar. Arnarlax hyggst stunda samfellt laxeldi í Eyjafirði 
án hvíldar en Norðanlax hugðist hvíla fjörðinn reglulega á þriggja ára fresti til að koma í veg fyrir að 
laxalús verði stórfellt vandamál eins og reyndin sýnir frá Arnarfirði, þar sem Arnarlax ehf stundar 
samfellt laxeldi. Til framtíðar er mikilvægt að laxeldið verði byggt upp með sjálfbærum hætti fyrir 
lífríki fjarðarins og ekki síst til að byggja upp samkeppnishæfa atvinnugrein sem þarf ekki að bera 
umtalsverðan kostnað vegna varna gegn laxalús og affalla af eldislaxi (frétt vefsíða; 
www.intrafish.no). Þar að auki getur aukið smitálag frá laxalús í opnum eldiskvíum valdið skaða á 
náttúrulegum laxfiskastofnum í Eyjafirði. 

Í frummatsskýrslu verður metið hvaða áhrif eldið hefur á lífríki og vistkerfi, s.s. villta laxfiskastofna 
og botndýralíf. Gerð verður grein fyrir burðarþolsmati Hafrannsóknastofnunar þegar það liggur fyrir 
og gerð grein fyrir hvernig framkvæmdin samræmist mati á burðarþoli Eyjafjarðar til fiskeldis. 

  



  21 

 Tillaga að matsáætlun vegna laxeldis í lokuðum sjókvíum Eyjafirði – janúar 2018  
 AkvaFuture ehf 

4. UMFANG OG ÁHERSLUR UMHVERFISMATS 

Mat á umhverfisáhrifum er ferli sem leiða á í ljós hugsanleg áhrif framkvæmda á umhverfið. Í 
fyrirhugaðri matsvinnu verða umhverfisáhrif greind, vægi þeirra metin og leitað leiða til að milda 
fyrirsjáanleg áhrif. Áhrif á umhverfisþættina verða metin í samræmi við markmið laga um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. Í næsta kafla (kafla 5) er gerð grein fyrir einstökum 
rannsóknarþáttum í framkvæmd umhverfismats og umfjöllun í frummatskýrslu, byggð á líklegum 
umhverfisáhrifum sem hér er gerð grein fyrir.  

4.1 Líkleg áhrif og mótvægisaðgerðir 

Áhrif af framkvæmdinni verða margvísleg og fjölþætt. Bein áhrif eru á umhverfi og lífríki í næsta 
nágrenni við eldissvæði. Slík áhrif verða þó tímabundin og afturkræf. Bein áhrif teljast einnig 
sjónræn áhrif og ásýnd framkvæmdar á sjó. Ekki er búist við að viðhorf ferðamanna til fiskeldis 
verði að miklu leiti frábrugðið því sem mælt hefur verið í Skotlandi (Fiona, o.fl. 2011). Óbeinu áhrifin 
eru efnahagsleg og samfélagsleg áhrif í Eyjafirði, sérstaklega er varðar afleidd störf sem munu fylgja 
framkvæmdinni. Aukin útflutningsverðmæti frá Íslandi og almenn efnahagsleg áhrif af 
framkvæmdinni eru þættir sem er fyrirhugað að gera grein fyrir í frummatsskýrslu. Þeir þættir 
framkvæmdarinnar sem líklegir eru til að hafa áhrif á umhverfið eru tilgreindir hér að neðan: 

 Eldiskvíar og festingar 
 Flutningur aðfanga, afurða og búnaðar 
 Eldisfiskur 
 Fóðrun og hugsanleg meðhöndlun eldisfisks 

Gera má ráð fyrir að fyrirhugað laxeldi muni geta haft áhrif á eðlisþætti sjávar, vistgerðir, vistkerfi 
og lífríki fjarðarins, ásýnd, aðra nýtingu, efnahag og samfélagslega þætti. Viðfangsefnið í 
umhverfismatinu verður að greina nánar umfang og eðli þessara áhrifa og fjalla ítarlega um þá 
umhverfisþætti sem líklegt er að framkvæmdin muni hafa áhrif á. Í framhaldi af því er fjallað um 
einkenni og vægi þeirra umhverfisáhrifa sem búast má við. Umfjöllun um hvern umhverfisþátt 
verður skipt upp í fimm meginþætti í frummatsskýrslunni: 

 Grunnástand 
 Viðmið og vísar 
 Einkenni og vægi 
 Vöktun og mótvægisaðgerðir 
 Niðurstaða 

Í frummatskýrslu verður stuðst við fyrirliggjandi rannsóknargögn en nýrra gagna aflað eftir þörfum. 
Í fyrirhuguðu umhverfismati verður megináhersla lögð á eftirfarandi: 

 Metið verður hvaða áhrif eldið mun hafa á súrefnisstyrk sjávar, en það getur haft áhrif á 
vistkerfi og lífríki fjarðarins. Einnig verður metið hvaða áhrif eldið getur haft á næringarefni 
í sjó og botndýralíf en fíngert botnfall getur haft neikvæð áhrif á vistkerfið á hafsbotni. Ennþá 
liggur ekki fyrir mat á burðarþoli Eyjafjarðar eins og nauðsynlegt er að framkvæma, í 
samræmi við lög um fiskeldi nr. 71/2008 m.s.br. 

 Metið verður hvaða áhrif fyrirhugað eldi getur haft á villta laxastofna, og er þar megináhersla 
á mögulegt sjúkdómasmit og mögulegrar erfðablöndunar ef svo íllilega vildi til að lax sleppi 
úr lokuðum eldiskvíum. 

 Metin verða áhrif eldis á ásýnd og ímynd svæðisins með landslagsgreiningu.  
 Metin verða efnahagsleg áhrif og áhrif á samfélagið, svo sem innviði. Skoðuð verða áhrif á 

fjölda beinna og óbeinna starfa. Fyrirhugað fiskeldi mun hafa augljós jákvæð samfélagsleg 
áhrif, m.a með fjölgun starfa í nærliggjandi byggðakjörnum, bæði beint og óbeint og auknum 
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skatttekjum. Jafnframt er líklegt að starfsemin muni hafa jákvæð áhrif á eftirspurn og 
aðgengi að þjónustu. Þetta mun efla svæðið, bæði fyrir hinn almenna íbúa og önnur 
fyrirtæki, og þannig styrkja búsetuþróun í Eyjafirði. 

 Metin verða áhrif á aðra nýtingu, s.s. ferðaþjónustu og fiskveiðar í Eyjafirði.  
 Metin verða áhrif á menningar- og náttúruverðmæti. Eldissvæðin eru utan verndarsvæða í 

Eyjafirði, en hugsanleg bein áhrif verða metin.  
Í umhverfismatinu verður einnig fjallað um samræmi fyrirhugaðra framkvæmda við aðrar áætlanir, 
svo sem: 

 Landsskipulagsstefnu 
 Hafið (stefnumörkun um málefni hafsins) 
 Velferð til framtíðar – stefnumörkun um sjálfbæra þróun 
 Náttúruverndaráætlun 
 Stefnumörkun Íslands um framkvæmd samnings um líffræðilega fjölbreytni 
 Sóknaráætlun landshluta 
 Framkvæmdaáætlun gegn mengun sjávar 

Náttúrulegir þættir, s.s. lagnarðarís, geta haft áhrif á starfsemina. Mikilvægt er t.d. að eldissvæðin 
séu vel varin fyrir veðri og vindum og svo eldiskvíar þoli staðbundna ölduhæð og ísingu á búnað. Í 
umhverfismatinu verður skoðað hvaða áhrif, hitastig, öldufar, haf- og lagnaðarís og straumar hafa 
á staðarval fyrir framkvæmdina.  

Umhverfisáhrif vegna fiskeldis eru að miklu leyti háð eldisbúnaði, notkun hans og verklagi við 
framkvæmd. Framkvæmd og skipulag umhverfismats tekur því tillit til þessa. Gerð, útfærsla og 
uppsetning lokaðra eldiskvía er miðað við að lágmarka umhverfisáhrif. Þannig er mikilvægt að velja 
staðsetningar eldiskvía þar sem hafstraumar dreifa vel uppleystum næringarefnum þannig að 
staðbundin áhrif á sjógæði og botndýralífi verði óveruleg.  

Ef fram koma neikvæð áhrif á lífríki eða ef upp koma sjúkdómar og aðrir þættir sem raska lífríki er 
mögulegt að grípa til margvíslegra mótvægisaðgerða við framkvæmdina. Meðal annars er mögulegt 
að draga úr framleiðslu og hætta eldi tímabundið á einstökum svæðum. 
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4.2 Umhverfisþættir 

Tafla 7 sýnir þá umhverfisþætti sem líklegt er að framkvæmdin muni hafa áhrif á. Í töflunni eru 
jafnframt sýnd þau viðmið og þeir vísar sem fyrirhugað er að nota í umhverfismatinu. 

Tafla 7. Umhverfisþættir, viðmið og vísar. (Tafla er birt á bls 23 og 24.) 

 
Umhverfisþættir 

 
Viðmið 

 
Vísar 

Súrefnisstyrkur sjávar Reglugerð um flokkun vatnshlota, 
eiginleika þeirra, álagsgreiningu og 
vöktun, nr. 535/2011.  
Norskar leiðbeiningar um vöktun og 
viðmiðunargildi vegna fiskeldis  
(Anon, 2015).  
Við greiningu á fjölbreytileika á 
botndýrum verður stuðst við 
ISO12878 staðalinn. 

Eiginleikar vatnshlota og 
álagsgreining. 
Mengun. 
Fjölbreytileiki botndýra  

Næringarefni í sjó 
 
 
 
 
 
 
 

Reglugerð nr 796/1999 um varnir 
gegn mengun vatns. 
Reglugerð um flokkun vatnshlota, 
eiginleika þeirra, álagsgreiningu og 
vöktun, nr. 535/2011.  
Norskar leiðbeiningar um vöktun og 
viðmiðunargildi vegna fiskeldis  
(Anon, 2015).  

Eiginleikar vatnshlota og 
álagsgreining. 
Mengun. 
Fjölbreytileiki botndýra 

Botndýralíf 
 

ISO12878 staðall 
 

Lífrænt álag næringarefna, fjöldi 
tegunda eða hópa sem greinast í 
botnseti 

Nytjafiskar 
 

Veiðisvæði og tegundir byggt á 
gagnagrunni Hafrannsóknastofnuar, 
(gögn úr afladagbókum báta og 
skipa í Eyjafirði). 

Röskun 
Skaðsemi – heilnæmi Veiðisvæði 
nytjastofna 

Sjúkdómar, laxalús og 
erfðablöndun 
 

Lög um varnir gegn fisksjúkdómum 
nr 60/2006 
Leiðbeiningar frá Matvælastofnun 
um lúsatalningu og vöktun 
lúsasmits. 
Reglugerð um fiskeldi nr. 
1170/2015 
Staðall NS9415/2009 um 
eldisbúnað 

Fjöldi lúsa 
Ástand og gæði búnaðar 
Verkferlar 
Upplýsingamiðlun  

Ásýnd og landslag Aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga 
Svæðisskipulag Eyjafjarðar 
Náttúruminjalög 
Evrópski landslagssáttmálinn 

Landslagsrými 
Sýnileiki 
Búseta 
Umferðaleiðir 
Útivist 

Hagrænir og félagslegir 
þættir 

Byggðaþróun - stöðugreining 
Byggðaleg áhrif fiskeldis 
  (Skýrsla Byggðastofnun) 
Stöðugreiningar landshluta 
Sóknaráætlanir  
Fasteignamat 
 

Íbúaþróun 
Innviðir 
Staða atvinnulífs 
Hagvöxtur 
Fjöldi starfa 
Framleiðni og framleiðsla 

Siglingaleiðir, innviðir, 
veiðar og önnur 
starfsemi 

Byggðaleg áhrif fiskeldis 
  (Skýrsla Byggðastofnun) 
Ástandið og starfsemin í dag. 
Önnur viðmið opinberra aðila. 

Röskun á annarri starfsemi 
Framboð, eftirspurn og aðgengi að 
þjónustu 
Framboð, eftirspurn og aðgengi að 
útivistarsvæðum 
Umferð og ferðatími 
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Virkni innviða (veitur og 
samgöngumannvirki) 

Ferðaþjónusta og útivist Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd  
Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í 
íslensku samfélagi 
Svæðisskipulag Eyjafjarðar.  

Viðhorf íbúa og ferðamanna og 
Breytingar á lífríki 
Verða notuð við langtímavöktun á 
áhrifum framkvæmdar. 

Menningarminjar 
 
 

Lög um menningarminjar nr. 
80/2012 
Fornleifaskrá 

Röskun fornleifa og annarra 
menningarminja 

Verndarsvæði 
 
 
 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 
Reglugerð nr 796/1999 um varnir 
gegn mengun vatns 
Skipulagsáætlanir – ákvæði um 
vernd náttúru. 
Náttúruminjaskrá og 
náttúruverndaráætlun. 
Svæðisskipulag Eyjafjarðar 

Fágæti 
Röskun 
Verndargildi 
 

Annað lífríki Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 
Bernarsamningurinn um verndun 
villtra plantna, dýra og lífsvæða 
Samningur um líffræðilega 
fjölbreytni (Convention on Biological 
Diversity) sem hluti af 
Ríósáttmálanum. Markmið 
samningsins er að vernda 
líffræðilega fjölbreytni og stuðla að 
sjálfbærri nýtingu lifandi 
náttúruauðlinda. 

Vistgerðir og tegundir vistgerða. 
Sjaldgæfar, friðlýstar tegundir og 
tegundir á válista.  
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4.3 Einkenni og vægi 

Umfjöllun um einkenni og vægi í umhverfismatinu verða í samræmi við leiðbeiningar 
Skipulagsstofnunar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa. 
Leiðbeiningarnar byggja á á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og reglugerð nr. 
1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. Nánar er greint frá skilgreiningum í töflum 8 og 9. 

Tafla 8. Einkenni umhverfisáhrifa, samkvæmt skilgreiningu Skipulagsstofnunar (Heimild: Skipulags-stofnun, 
2005). 

Bein áhrif 
Áhrif sem gera má ráð fyrir að framkvæmd muni 
hafa á tiltekna umhverfisþætti. 

Óbein áhrif  
Áhrif á umhverfisþætti sem ekki eru bein afleiðing 
framkvæmdar eða áætlunar. Áhrifin geta komið 
fram í tiltekinni fjarlægð í tíma og/eða rúmi og 
verið afleiðing samspils mismunandi þátta sem þó 
má rekja til framkvæmdarinnar eða 
áætlunarinnar. Óbeinum áhrifum er einnig hægt 
að lýsa sem afleiddum áhrifum. 

Jákvæð áhrif 
Áhrif framkvæmdar sem talin eru til bóta fyrir 
umhverfið á beinan eða óbeinan hátt eða auka 
umfang núverandi áhrifa að því marki að þau séu 
talin verða til bóta. 
 

Neikvæð áhrif 
Áhrif framkvæmdar sem talin eru skerða eða rýra 
gildi tiltekins eða tiltekinna umhverfisþátta á 
beinan eða óbeinan hátt eða auka umfang 
núverandi áhrifa að því marki að þau valda ónæði, 
óþægindum, heilsutjóni eða auknu raski. 
 
 

Varanleg áhrif 
Áhrif sem talið er að framkvæmd muni hafa til 
frambúðar á tiltekna umhverfisþætti, þ.e. með 
tilliti til æviskeiðs núlifandi manna og komandi 
kynslóða. 

Tímabundin áhrif 
Áhrif sem talið er að framkvæmd muni hafa 
tímabundið á tiltekna umhverfisþætti, þ.e. í 
nokkrar vikur, mánuði eða ár. 

Afturkræf áhrif 
Áhrif framkvæmdar á tiltekna umhverfisþætti, 
sem líta má á að séu þess eðlis að áhrifanna hætti 
að gæta eftir tiltekinn tíma og að raunhæft sé eða 
unnt að gera ráð fyrir að hægt sé að færa í sama 
eða svipað horf og áður en kom til framkvæmda. 
Gera verður ráð fyrir að áhrifin séu afturkræf á 
a.m.k. tímaskala núlifandi manna en afturkræf 
áhrif geta einnig verið háð því að ummerki séu 
fjarlægð innan ákveðins tíma, t.d. ef um er að 
ræða áhrif á lífríki. 
 

Óafturkræf áhrif 
Áhrif sem í eðli sínu fela í sér að tilteknir 
umhverfisþættir verða fyrir varanlegri breytingu  
eða tjóni vegna framkvæmdar eða áætlunar sem 
ekki er raunhæft eða unnt að afturkalla. 
 

Samlegðaráhrif (samvirk og/eða sammögnuð) 
Áhrif mismunandi þátta framkvæmdar sem hafa samanlagt tiltekin umhverfisáhrif eða sem jafnvel 
magnast upp yfir tiltekið tímabil. Þetta getur einnig varðað áhrif sem fleiri en ein framkvæmd eða 
áætlanir hafa samanlagt eða sammagnað á tiltekinn umhverfisþátt eða tiltekið svæði. 

Umtalsverð umhverfisáhrif 
Veruleg óafturkræf umhverfisáhrif eða veruleg spjöll á umhverfinu sem ekki er hægt að fyrirbyggja eða 
bæta úr með mótvægisaðgerðum. 
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Tafla 9. Vægi áhrifa skv. tillögu Skipulagsstofnunar. Notast verður við sömu skilgreiningar í umhverfismatinu 
(Heimild: Skipulagsstofnun, 2005). 

Vægi áhrifa   
Vægiseinkunn 

Skýring 

Veruleg jákvæð Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/þætti bæta hag mikils 
fjölda fólks og/eða hafa jákvæð áhrif á umfangsmikið svæði. Sú breyting eða 
ávinningur sem hlýst af framkvæmdinni/áætluninni er oftast varanleg. 
Áhrifin eru oftast á svæðis-, lands- og/eða heimsvísu en geta einnig verið 
staðbundin. Áhrifin samræmast ákvæðum laga og reglugerða, almennri 
stefnumörkun stjórnvalda eða alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 
 

Jákvæð 
 
 
 
 
 

Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/-þætti taka ekki til 
umfangsmikils svæðis, en svæðið kann að vera viðkvæmt fyrir breytingum, 
m.a. vegna náttúrufars og fornminja. Áhrifin geta verið varanleg og í sumum 
tilfellum afturkræf. Áhrif geta verið stað-, svæðisbundin og/eða á landsvísu. 
Áhrifin samræmast ákvæðum laga og reglugerða, almennri stefnumörkun 
stjórnvalda eða alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 
 

Óveruleg Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/-þætti eru minniháttar, 
með tilliti til umfangs svæðis og viðkvæmni þess fyrir breytingum ásamt 
fjölda fólks sem verður fyrir áhrifum. Áhrifin eru í mörgum tilfellum 
tímabundin og að mestu afturkræf. Áhrifin eru oftast stað- eða 
svæðisbundin. Áhrifin samræmast ákvæðum laga og reglugerða, almennri 
stefnumörkun stjórnvalda eða alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 
 

Neikvæð 
 
 
 
 
 
 

 

Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/-þætti taka ekki til 
umfangsmikils svæðis, en svæðið kann að vera viðkvæmt fyrir breytingum 
m.a. vegna náttúrufars og fornminja. Áhrifin geta verið neikvæð fyrir svæðið 
og/eða geta valdið fjölda fólks ónæði eða óþægindum. Áhrifin geta verið 
varanleg og í sumum tilfellum óafturkræf. Áhrif geta verið stað-, 
svæðisbundin og/eða á landsvísu. Áhrif geta að einhverju leyti verið í 
ósamræmi við ákvæði laga og reglugerða, almenna stefnumörkun 
stjórnvalda eða alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. 
 

Veruleg neikvæð Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/-þætti skerða 
umfangsmikið svæði og/eða svæði sem er viðkvæmt fyrir breytingum, m.a. 
vegna náttúrufars og fornminja, og/eða rýra hag mikils fjölda fólks. Sú 
breyting eða tjón sem hlýst af framkvæmdinni er oftast varanleg og yfirleitt 
óafturkræft. Áhrifin eru oftast á svæðis-, lands- og/eða heimsvísu en geta 
einnig verið staðbundin. Áhrifin eru í ósamræmi við ákvæði laga og 
reglugerða, almenna stefnumörkun stjórnvalda eða alþjóðasamningu sem 
Ísland er aðili að. 
 

Óvissa Ekki er vitað um eðli eða umfang umhverfisáhrifa á tiltekna umhverfisþætti, 
m.a. vegna skorts á upplýsingum, tæknilegra annmarka eða skorts á 
þekkingu. Það getur verið unnt að afla upplýsinga um áhrifin með frekari 
rannsóknum eða markvissri vöktun. 
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5. RANNSÓKNIR OG FYRIRLIGGJANDI GÖGN  

Í frummatskýrslu verður stuðst við fyrirliggjandi innlend rannsóknargögn og erlendar heimildir, auk 
þess verður aflað nauðsynlegra nýrra gagna og upplýsinga með rannsóknum. Áhersla verður lögð 
á að leita eftir aðstoð frá innlendum sérfræðingum hjá rannsóknastofnunum og háskólum 
hérlendis í þeirri vinnu. 

5.1 Fyrirhugaðar rannsóknir og heimildasöfnun 

i. Ástand sjávar og lífríkis 

a) Hafstraumar og endurnýjun sjávar 
Fyrirséð er að afla þurfi viðbótarmælinga á hafstraumum og leitað verður samstarfs við 
Hafrannsóknastofnun við þær mælingar. Slíkar mælingar eru mikilvægar vegna 
burðarþolsmats fyrir Eyjafjörð. 
 

b) Súrefnismettun og árstímabreytingar 
Fyrirliggjandi eru mælingar á lagskiptingu sjávar í Eyjafirði frá árunum 1992-1993. Til að 
meta umhverfisáhrif af fiskeldi á botndýralíf og nytjafiska er talið nauðsynlegt að 
framkvæma viðbótarmælingar á súrefni á völdum svæðum í djúpsjó Eyjafjarðar.  
 

c) Áhrif á nærsvæði  
Botndýralíf og lífræn efnasambönd verða kortlögð í botnseti á eldissvæðum áður en fiskeldi 
hefst. Við sýnatöku og greiningu á niðurstöðum verður stuðst við staðalinn ISO12878. Á 
grundvelli slíkra rannsókna er lagt mat á hversu mikil áhrif lífræn ákoma getur haft á 
vistkerfi í botnseti og hvernig best er að haga framkvæmd fiskeldis til að lágmarka slík áhrif. 
 

d) Fiskveiðar og nytjastofnar. 
Hjá Hafró liggja fyrir skráningar úr afladagbókum fiskiskipa í firðinum. Í vistfræðirannsókn 
frá árunum 1992-1993 var kortlagt mikilvægi Eyjafjarðar sem uppvaxtarsvæði fyrir 
nytjafisk. Gerð verður grein fyrir þess þessum gögnum í frummatskýrslu. Einnig verður gerð 
grein fyrir hugsanlegum áhrifum framkvæmdar á uppvaxtarskilyrði og búsvæði fyrir 
smáseiði nytjastofna í Eyjafirði.  
 

e) Laxfiskastofnar  
Gerð verður grein fyrir grunnástandi á laxfiskastofnum í Eyjafirði og verður byggt á 
fyrirliggjandi rannsóknum og heimildum.  
 

f) Fuglar  
Þó nokkrar rannsóknir liggja fyrir um fuglalíf í Eyjafirði þar með talið stofna sjófugla og 
búsvæði þeirra. Við mat á áhrifum framkvæmdarinnar verður stuðst við þær heimildir. 
Jafnframt verða metin hugsanleg áhrif framkvæmdar á æðarfugl þar sem skoðað verður 
sérstaklega möguleg áhrif á dúntekju. Þar verður stuðst við reynslu frá laxeldi á 
Vestfjörðum.  Einnig verður lagt mat á hvort þar sé að finna válistategundir í Eyjafirði og 
mögulegum áhrifum á fuglastofna sem hafa sérstaka vernd.  
 

g) Sjávarspendýr 
Leitað verður upplýsinga um sjávarspendýr í Eyjafirði og lagt mat á áhrif sjókvíaeldisins á 
þau. 
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ii. Umhverfisáhættumat 

a)  Lagnaðarís og rekís frá úthafi 
Við mat á hættu vegna lagnaðaríss og hafíss í Eyjafirði verður m.a. stuðst við gögn vegna 
reglubundins eftirlits Landhelgisgæslunnar og Veðurstofu Íslands með hafís í landhelgi 
Íslands.  
 

b) Öldufar á eldissvæðum 
Mikilvægt er að gera áhættumat vegna haföldu í ríkjandi vindáttum. Til viðbótar er lagt mat 
á 10 ára öldu og mögulega 50 ára ölduhæð, út frá veðurfarsgögnum. Leitað verður til 
sjómælingasviðs Veðurstofu Íslands vegna mats á öldufari á eldissvæðum. 
 

c) Sjúkdómatengdir þættir 
Unnið verður mat á sjúkdómaáhættu frá laxeldi fyrir villta laxfiskastofna og lagt mat á 
hugsanlegar smitleiðir. Leitað verður til innlendra og erlendra sérfræðinga í fisksjúkdómum 
til að meta sjúkdómaáhættu.   
 

d) Möguleg arfbundin áhrif á villtan lax 
Unnið verður áhættumat um hugsanlegt strok úr lokuðum eldiskvíum sem nýttar verða í 
framkvæmdina. Lagt verður mat á umfang og möguleg áhrif frá strokulaxi á erfðamengi 
náttúrulegra laxastofna, með sérstaka áherslu á laxastofninn í Fnjóská. Gerð verður grein 
fyrir stöðu rannsókna um framleiðslu á ófrjóum laxi og möguleikum á að nota slíka 
laxastofna í framtíðinni. 

 

iii.Samfélagslegir þættir  

a) Íbúar og atvinna 
Framkvæmdinni fylgir fjölþætt starfsemi; s.s. flutningar, þjónusta og verktakastarfsemi. 
Greining mun fara fram á samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum eldisins á íbúa og 
mögulega íbúa- og atvinnuþróun í Eyjafirði.  
 

b) Ásýnd og landslag 
Áhrif fiskeldis á ásýnd, útivist og ferðamennsku. Teknar verða ljósmyndir út frá helstu 
áningarstöðum og völdum sjónarhornum í Eyjafirði og lagt verður mat á sjónræn áhrif 
mannvirkja þ.e sjókvía og tengdra mannvirkja.  
 

c) Fornleifar og friðlýst svæði 
Gerð verður athugun á fornminjum á framkvæmdasvæði. Úttekt verður gerð um möguleg 
áhrif framkvæmar á friðlýst svæði á hafsbotni. Leitað verður til sérfræðinga í fornleifum og 
minjavernd á hafsbotni til að meta fyrirhuguð framkvæmdasvæði m.t.t. forleifa. 
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6. VALKOSTIR 

AkvaFuture ehf setur aðeins fram einn valkost við val á eldistækni vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar, 
auk núllkosts. Núllkostur þýðir að ekkert verður af framkvæmdinni. Komi í ljós að fyrirhugað 
framleiðslumagn er umfram burðarþol fjarðarins er ljóst að umfang framleiðslu verður endurskoðað 
með tilliti til þess. Jafnframt er framkvæmdaraðili opinn fyrir því að möguleg tilfærsla eldissvæða geti 
verið nauðsynleg ef staðsetning er metin óheppileg vegna umhverfisáhrifa eða skipulagsáætlana. 
Vegna verulegs kostnaðar við fjárfestingu og þess að nauðsynlegt er að byggja upp alla 
grunnþjónustu við starfsemina er mikilvægt að framleiðslan geti orðið umtalsverð eða allt að 20.000 
tonn  (með  grunnþjónustu er átt við slátrun og pökkun afurða, seiðaframleiðsla og aðra 
stoðþjónustu). Því miðast umhverfismatið við slíkt framleiðslumagn, en eins og áður segir mun 
framkvæmdaraðili endurskoða áætlanir um framleiðslu ef niðurstöður frá umhverfismati gefa tilefni 
til þess. Ekki verður fjallað sérstaklega um áhrif núllkosts í einstökum köflum í umhverfismats 
greiningunni heldur verður stutt samantekt í frummatskýrslu um áhrif þess að ekkert verði af 
framkvæmdinni.  

Framkvæmdaaðilar líta svo á að notkun á ófrjóum lax til laxeldis sé ekki ennþá orðinn raunhæfur 
valkostur. Rannsóknir eru einfaldlega ekki komnar nógu langt á því svið. Í dag eru stundaðar 
umfangsmiklar rannsóknir til framleiðslu á geldstofnum og þar má nefna áhugaverðar tilraunir með 
að hefta þroska kynfrumna í tvílitna náttúrulegum laxi með stjórnun á genatjáningu (Tveiten o.fl, 
2015).  Líta verður svo á að velferðarsjónarmið komi í veg fyrir að þrílitna laxar komi til greina sem 
valkostur í laxeldi, með tilliti til laga um dýravelferð (lög nr 55/2013). Ef í framtíðinni koma fram 
geldstofnar sem uppfylla velferðarsjónarmið og sjónarmið um náttúrulega framleiðslu er ljóst að 
geldlax gæti orðið valkostur í lokuðum eldiskvíum ekki síður en í opnum. Gerð verður grein fyrir stöðu 
rannsókna í framleiðslu á geldlaxi í frummatsskýrslu. 

Ef í ljós kemur að framkvæmdin hafi neikvæð áhrif á næringarefnabúskap sjávar í innanverðum 
Eyjafirði og mögulegt verður að grípa til margvíslegra mótvægisaðgerða. Í því sambandi er helst að 
nefna að mögulegt er að draga úr framleiðslu eða hefja ræktun á belstiþara (Laminaria saccharina) 
eða kræklingi (Mytilus edulis) í næsta nágrenni við eldiskvíar.  

Uppbygging laxeldis hérlendis síðustu ár hefur leitt til verulegra jákvæðra áhrifa á nærsamfélag og 
atvinnustig innan sveitarfélaga á framkvæmdasvæðum. Fyrirséð er að laxeldi í lokuðum eldiskvíum 
sem fyrirbyggja að stórum hluta neikvæð umhverfisáhrif  fellur vel að áætlunum sveitarfélaganna á 
Eyjafjarðarsvæðinu. Framkvæmdin mun hafa í för með sér stórauknar rannsóknir í framþróun í 
eldistækni og nýtingu strandsvæða með sjálfbærum hætti. Staðsetning framkvæmdar er því talin 
ákjósanleg á Eyjafjarðarsvæðinu, þar sem fyrir er öflugt háskólasamfélag og þjónustustig 
iðnfyrirtækja er hátt. Ljóst er að framkvæmdaaðilar munu nýta sér sjávartengt háskólasamfélag á 
Akureyri í sínu þróunarstarfi og nýsköpun. Ljóst er að með núll kosti verður ekkert af þeim 
umtalsverða samfélagslega ávinningi fyrir Eyjafjarðarsvæðið.  

Óháð útkomu úr mati á umhverfisáhrifum framkvæmdar í Eyjafirði er fyrirhugað að hefja mat á 
umhverfisáhrifum laxeldis í lokuðum eldiskvíum á öðrum skjólgóðum strandsvæðum við strendur 
Íslands og styrkja þannig rekstrargrundvöll fyrirtækisins til langrar framtíðar. 
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7. SAMRÁÐ OG KYNNING 

Áður en tillaga að matsáætlun var auglýst, var leitað eftir samráði við Skipulagstofnun um 
fyrirliggjandi tillögu. Tillaga að matsáætlun verður auglýst í fjölmiðlum og birt á vefsíðu fyrirtækisins 
www.akvafuture.is. Berist athugasemdir verður gert grein fyrir þeim í endurskoðaðri tillögu að 
matsáætlun, sem send verður Skipulagsstofnun.  Skipulagsstofnun óskar í framhaldinu eftir 
umsögnum frá fagstofunum og hagsmunaaðilum, s.s. sveitarfélögum. AkvaFuture ehf mun síðan 
leggja fram endanlega matsáætlun m.t.t. umsagna sem berast frá umsagnaraðilum og 
Skipulagsstofnun. 

Framkvæmdaraðili mun síðan skv. 10. gr. laga og 21. gr. reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum, 
kynna framkvæmd og frummatsskýrslu í samráði við Skipulagsstofnun. Skipulagsstofnun skal 
auglýsa mat á umhverfisáhrifum með birtingu auglýsingar í lögbirtingablaðinu og fjölmiðlum. 
Frummatsskýrslan verður aðgengileg á vefsíðu www.akvafuture.is og hjá Skipulagsstofnun. 
Framkvæmdaraðili mun áfram leggja áherslu á góð samskipti við stofnanir og samvinnu við 
sveitarfélög, íbúa og aðra hagsmunaaðila í komandi umhverfismatsvinnu. 

7.1 Tímaáætlun umhverfismats 

Tímaáætlun fyrirhugaðrar umhverfismatsvinnu vegna 20.000 tonna ársframleiðslu er sýnd hér að 
neðan. Til frekari glöggvunar á lögbundnum og áætluðum tíma fyrir einstaka hluta matsferilsins 
skal eftirfarandi nefnt.: 

 Tillaga AkvaFuture ehf að matsáætlun kynnt í október 2017 
 Tillaga að matsáætlun send til Skipulagsstofnunar í janúar 2018.  
 Ákvörðun Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun febrúar 2018.  
 Frummatsskýrslu skilað til Skipulagsstofnunar í september 2018.  
 Matsskýrslu skilað til Skipulagsstofnunnar nóvember 2018.  
 Álit Skipulagsstofnunar birt í desember 2018. 

Þessi tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um að burðarþolsmat fyrir Eyjafjörð geti legið fyrir á 
vordögum 2018. 

 
 

F.h. AkvaFuture ehf 

 

Rögnvaldur Guðmundsson 
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Viðhengi 1 
 

Eldisplan fyrir einn árgang af laxaseiðum. Miðað er við að öll seiði séu sett í sjó í byrjun sumars og stærð 
þeirra sé 100 g að meðaltali. Fóðurnotkun er áætluð m.v. fóðrustuðul 1.10. Magn lífrænna úrgagnsefna 
sem berast í sjó á eldissvæðum byggir á heimild Wang. o.fl., 2012. 
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Viðhengi 2 
Áætlað skipulag og framkvæmd eldis í lokuðum sjókvíum á eldissvæðum í Eyjafirði.  
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Viðhengi 3 
 

Tafla a. Útgefin starfsleyfi til fiskeldis í Eyjafirði. (Hnit: decimal minutes). 

 
 

 
 
Tafla b. Staðsetning eldissvæða sem fyrirtæki hafa áform um að hefja laxeldi í Eyjafirði í tillögu að auglýstri 

matsáætlun.  (Hnit: decimal minutes).  
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Viðhengi 4 
Viðbrögð við auglýsingu um tillögu að matsáætlun  
 
Tillaga að matsáætlun sem auglýst var í fjölmiðlum á tímabilinu 19. október til 3. nóvember. Tveir 
aðilar sendu inn athugasemdir/ábendingar  og er hér gerð grein fyrir viðbrögðum 
framkvæmdaraðila:  

1) Athugasemdir komu frá Óttari Yngvasyni lögfræðingi fyrir hönd Veiðifélags Fnjóskár, Veiðifélags 
Eyjafjarðarár, Náttúruverndarsamtaka Íslands, Náttúruverndarfélagsins LAXINN LIFI og 
Veiðifélags Laxár á Ásum.  (Athygli er vakin á því að Óttar Yngvason hefur ekki látið fylgja 
staðfestingu á eða umboð þessara aðila til að gera athugasemdir í sínu nafni). Athugasemdir 
má sjá í viðhengi 5. 

 
2) Athugasemdir frá Hafnarsamlagi Norðurlands, undirritað af Pétri Ólafssyni Hafnarstjóra.    

Athugasemdir má sjá í viðhengi 5. 
 

 
Í töflu hér að neðan eru samandregnar athugasemdir frá Óttari Yngvasyni f.h. veiðifélaga og 
náttúruvendarsamtaka/félags og viðbrögð framkvæmdaraðila við þeim (tafla er á síðum 38-40). 

Athugasemdir varðar Viðbrögð framkvæmdaraðila 
Telur að framkvæmdin muni skapa mikla 
náttúruvá fyrir laxa- og silungastofna um 
allt land  

Mat á áhættu vegna hugsanlegrar 
erfðablöndunar er hluti af matsferlinu og 
kemur fram í kafla 5.1.  

Fjalla þurfi um nýlegan dóm Hæstaréttar 
Svíðþjóðar, sem hefur bannað fiskeldi í 
opnum sjókvíum vegna náttúrumengunar. 

Mat á áhættu vegna hugsanlegara 
erfðablöndunar er hluti af matsferlinu og 
kemur fram í kafla 5.1. 

Talið er að laxeldisáfom séu óheimil 
samkvæmt ákvæðum laga um fiskeldi nr 
71/2008 og laga um náttúruvernd nr 
60/2013. 

Laxeldið mun fylgja þeim lögum um gilda um 
slíka starfsemi. 

Talið er að Skipulagstofnun og öðrum 
stofnunum og stjórnvöldum beri að fara í 
öllu eftir ákvæðum 73. gr EES samningsins 
og tilskipun 2011/92/ESB. 

Laxeldið mun fylgja þeim lögum um gilda um 
slíka starfsemi. 

Talið að ekki sé lagaheimild til að ráðstafa 
hafsvæði til afnota fyrir sjókvíaeldi  

Laxeldið mun fylgja þeim lögum um gilda um 
slíka starfsemi. 

Talið er augljóst að fyrirhuguð framkvæmd 
verði stærri en burðarþol Eyjafjarðar, sem 
þó liggur ekki fyrir. 

Mat burðarþoli verður mikilvægur hluti af 
umhverfismati framkvæmdar 

Gera þarf grein fyrir áhættu að fiskur 
sleppi úr lokuðum eldiskvíum 
framkvæmdaraðila. 

Hluti af umhverfismati er að leggja fram 
áhættumat um hugsanlegt strok úr lokuðum 
eldiskvíum, eins og kemur fram í kafla 5.1 

Gera þarf grein fyrir fyrirbyggjandi 
aðgerðum til að varna að fiskur sleppi úr 
eldiskvíum. 

Í frummatskýrslu verður gerð grein fyrir 
fyrirbyggjandi aðgerðum gegn 
slysasleppingum og viðbragðsáætlun ef slíkt 
atvik kemur fyrir.  
Lýsing á fyrirbyggjandi aðgerðum gegn 
slysasleppingum er þar að auki mikilvægur 
hluti af innihald gæðahandbókar 
framkvæmdaraðila. Við útgáfu 
framkvæmdaleyfa er lögð fram gæðahandbók 
þar sem m.a. er gerð grein fyrir skipulagi, 
verklagi og viðbragðsáætlun til að fyrirbyggja 
að lax sleppi.  
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Ekkert er í tillögunni að matsáætlun fjallað 
um skyldu rekstraraðila til að örmerkja 
10% af sleppingu vegna allt að 100 
þúsund seiða sleppingar, en að lágmarki 
20 þúsund seiði við stærri sleppingar. 
Ekkert er heldur minnst á skyldu til 
merkingar a.m.k. 5000 laxa með útvortis 
merkjum. Sjá hér 3. tl. 4. gr. reglug. nr. 
105/2000.  

Áætlað er að minnst 10% laxaseiða verði 
veiðiuggaklippt samkvæmt reglugerð nr 
1170/2015. Gerð er krafa um örmerkingu 
seiða ef eldisseiðum er sleppt í villta náttúru 
til hafbeitar, samkv. reglugerð nr 105/2000. 
Það á ekki við um þessa framkvæmd. 

Aðeins er nefndur einn valkostur á bls. 32 
vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar auk 
núllkosts. Nánast ekkert er fjallað um aðra 
valkosti né þeir bornir saman, svo sem 
mögulega notkun geldfisks, sem mundi að 
verulegu leyti útiloka erfðamengun villtra 
íslenskra laxastofna.  
 

Framleiðsla geldfiskstofna af laxi er ennþá á 
frumstigi er varðar líffræðilegan árangur. 
Þrílitna stofnar hafa ekki verið vottaðir með 
tilliti til fiskivelferðar, vegna misþroska og 
mikilla affalla. Engin reynsla er af öðrum 
erfðatækni-lausnum við framleiðslu 
geldstofna og framleiðsla hrogna í stórum stíl 
er ekki hafin. Notkun geldstofna er því ekki 
mögulegur valkostur. Fleiri ára reynsla af 
lokuðum eldiskvíum AkvaDesign sýna að lax 
hefur aldrei sloppið úr slíkum kvíum. Áhættan 
af stroki úr lokuðum eldiskvíum verður hluti af 
umhverfismati framkvæmdar.   

Gera þarf grein fyrir hvernig framkvæmdar-
aðili hyggst verjast áföllum við verulega 
skipaumferð um fjörðinn. 

Öll eldissvæðin eru staðsett utan 
hefðbundinna siglingaleiða, en siglingaleiðir 
liggja nærri eldissvæðum við Svalbarðseyri og 
Hjalteyri. Staðsetningar eldiskvía verða skýrt 
merktar fyrir sjófarendur í samræmi við 32. gr 
í reglugerð um fiskeldi nr 1170/2014.  Í 
frummatskýrslu verður gerð grein fyrir 
siglingarleiðum skipa um Eyjafjörð. 

Vakin er athygli á ófullnægjandi fjarlægð 
allra fyrirhugaðra sjókvía frá lax- og 
silungsveiðiám.  

Öll fyrirhuguð eldissvæði eru fjær árósum 
laxveiðiáa en skylt er samkvæmt reglugerð nr. 
105/2000 um  um flutning og sleppingar 
laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og 
blöndun laxastofna.  

Gera þarf grein fyrir hvernig kynslóðaskiptu 
eldi og hvíld eldissvæða 
framkvæmdaaðilans verður háttað og 
hvernig lágmarka á smithættu til framtíðar 
á milli eldissvæða og vegna náttúrulegra 
laxfiska.  

Mat á sjúkdómaáhættu er hluti af matsferli og 
kemur fram í köflum 2.2 og 5.1 
 
 

Gera þarf grein fyrir áætlun um fjölda fiska 
sem sleppa úr sjókvíunum, yfir hve stórt 
svæði sé líklegt að þeir dreifist og hvaða ár 
og landssvæði séu í mestri hættu vegna 
uppgöngu eldisfisks eða landið allt.  

Mat á áhættu vegna hugsanlegara erfða-
blöndunar er hluti af matsferlinu og kemur 
fram í kafla 5.1 

Gera þarf grein fyrir öryggisþáttum er varða 
búnað og hvernig fyrirhugað er að varna 
því að fiskur sleppi úr eldiskvíum ...... 

Fjallað verður um mótvægisaðgerðir gegn 
slysasleppingum í frummatsskýrslu. 

Gerð er athugasemd við truflun eða 
endalok fiskveiða í Eyjafirði, sem tíðkast 
hafa um aldir.  

Í frammatskýrslu verður gerð grein fyrir 
áhrifum framkvæmdar á fiskveiðar og 
nytjastofna eins og kemur fram í kafla 5.1 

Ófullnægjandi umfjöllun er um eina 
aðaláhættu sjókvíaeldisins, sem er 
undirkæling sjávar og lagnaðarís.  

 Í frammatskýrslu verður gerð grein áhættu frá 
lagnaðarís eins og kemur fram í kafla 5.1 
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Gerð verði grein fyrir neikvæðum áhrifum 
framkvæmdar á fuglalíf og æðarvarp við 
Eyjafjörð.  
 

Í frammatskýrslu verður gerð grein fyrir 
áhrifum framkvæmdar á fuglalíf eins og 
kemur fram í kafla 5.1 

 
 
 
 

Í töflu hér að neðan er samandregin athugasemd frá Pétri Ólafssyni f.h. Hafnarsamlags Norðurlands 
og viðbrögð framkvæmdaraðila. 

Athugasemd varðar Viðbrögð framkvæmdaraðila 
Hafnasamlag Norðurlands hefur í mörg ár 
stefnt að uppbyggingu á þjónustuhöfn á 
Dysnesi í Eyjafirði en höfnin verður á 
jörðinni Gilsbakka og syðsta hluta Syðri 
Bakka.   
 
Hafnasamlag Norðurlands bs. bendir á að 
innsigling til og frá hafnarsvæðinu á 
Dysnesi þarf að vera án truflunar.  Einnig 
þarf að hafa í huga við gerð áætlunar um 
sjókvíaeldi við Eyjafjörð að gríðar mörg 
skemmtiferðaskip sigla inn Eyjafjörð ár 
hvert og passa þarf að kvíarnar séu 
töluvert utan siglingaleiðar þeirra.     

Framkvæmdaraðili mun leita eftir nánu 
samráði við Hafnarsamlag Norðurlands við 
undirbúning og skipulag framkvæmdar. Vinna 
og ferlar í umhverfismati taka mið af 
mikilvægi samráðs þannig að framkvæmdin 
raski sem minnst öðrum fyrirliggjandi 
fyrirætlunum og núverandi starfsemi í 
Eyjafirði.  
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Viðhengi 5 
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Viðhengi 5 . frh. 
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Viðhengi 5. frh. 
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Viðhengi 5. frh. 
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Viðhengi 5. frh. 
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Viðhengi 5. frh. 
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Viðhengi 5. frh. 
 

 

 
 

  



  48 

 Tillaga að matsáætlun vegna laxeldis í lokuðum sjókvíum Eyjafirði – janúar 2018  
 AkvaFuture ehf 

Viðhengi 5. frh. 
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Viðhengi 5. frh. 
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Viðhengi 5. frh. 
 
 

 
 


