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Allt að 1.000 tonna eldi á þorski og regnbogasilungi Hábrúnar 

í Skutulsfirði 
Ákvörðun um matsskyldu 

 

1 Inngangur   
Þann 12. maí 2017 barst Skipulagsstofnun tilkynning frá Hábrún ehf. um fyrirhugað allt að 1.000 tonna 
þorsk- og regnbogasilungseldi í Skutulsfirði, samkvæmt 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. liði 
1.11 og 13.02 í 1. viðauka laganna.  

Skipulagsstofnun leitaði umsagna Ísafjarðarbæjar, Fiskistofu, Hafrannsóknastofnunar, 
Matvælastofnunar, Minjastofnunar Íslands, Samgöngustofu og Umhverfisstofnunar. 

2 Gögn lögð fram 
Tilkynning til Skipulagsstofnunar: Þorsk- og silungseldi Hábrúnar í Skutulsfirði, Ísafjarðardjúpi. 
Tilkynning til ákvörðunar á matskyldu, á allt að 1.000 tonna ársframleiðslu af þorski og regnbogasilungi 
í sjókvíum. Unnið af RORUM fyrir Hábrún, 12. maí 2017. 

Umsagnir bárust frá: 

 Ísafjarðarbæ með bréfi dags. 12. júní 2017. 
 Fiskistofu með bréfi dags. 18. ágúst 2017.  
 Hafrannsóknastofnun með bréfum dags. 8. júní  og 7. september  2017. 
 Matvælastofnun með bréfi dags. 8. júní og tölvupósti 15. september 2017.  
 Minjastofnun Íslands með bréfi dags. 24. maí 2017.  
 Samgöngustofu með bréfi dags. 9. júní 2017.  
 Umhverfisstofnun með bréfum dags. 13. júní og 18. júlí 2017.  

 
Frekari upplýsingar bárust frá framkvæmdaraðila með bréfum dags. 14. og 25. júlí og tölvupóstum 
dags. 13. og 18. september og 2. október 2017.  

3 Fyrirhuguð framkvæmd 
Forsaga málsins 

Í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila kemur fram að Hábrún ehf., (áður Álfsfell ehf., Glaður ehf. 
og Sjávareldi ehf.) hafi stundað eldi á þorski og regnbogasilungi í sjókvíum, innan við 400 tonna 
framleiðslu á ári, í Skutulsfirði síðan 2002.  

Fyrir hendi er starfsleyfi til handa Glaði ehf. frá Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða frá 30. desember 2008 
(sem Hábrún ehf. er nú handhafi að) fyrir fiskeldi í sjó, ótilgreint magn og tegund. Leyfið gildir til 30. 
desember 2020. Jafnframt starfsleyfi til handa Sjávareldi ehf. frá Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða frá 2. 
desember 2011 (sem Hábrún ehf. er nú handhafi að) fyrir 200 tonna ársframleiðslu af þorski og gildir 
starfsleyfið til 2. desember 2023.   
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Einnig liggur fyrir rekstrarleyfi Matvælastofnunar til handa Hábrún ehf. fyrir 200 tonna ársframleiðslu 
af þorski í Skutulsfirði sem upphaflega var gefið út til Glaðs ehf. 5. desember 2011, endurútgefið á 
Hábrún ehf. 27. maí 2016 og gildir til 6. október 2019. 

Þá er Hábrún ehf. handhafi rekstrarleyfis Fiskistofu til handa Sjávareldi ehf., en upphaflega til Álfsfells 
ehf., fyrir 200 tonna ársframleiðslu af þorski, laxi og silungi í sjókvíum í Skutulsfirði. Leyfið til Sjávareldis 
ehf. er gefið út 23. apríl 2012 og gildir til 6. desember 2021. 

Þann 22. desember 2009 tók Skipulagsstofnun ákvörðun um að stækkun á eldi Álfsfells ehf. úr allt að 
200 tonna ársframleiðslu í allt að 900 tonna eldi á ári af þorski í Skutulsfirði skyldi háð umhverfismati. 
Sú framkvæmd var fyrirhuguð á sama stað og sú framkvæmd sem nú er áformuð. Umhverfisráðherra 
staðfesti niðurstöðu Skipulagsstofnunar með úrskurði sínum 16. janúar 2011 og var þar sérstaklega 
vísað til þess að vísbendingar væru um að þáverandi eldisstarfsemi Álfsfells ehf. í Skutulsfirði hefði haft 
neikvæð áhrif á botndýralíf, grunnupplýsingar skorti, m.a. um lífríki svæðisins, áhrif á dýralíf og 
vistkerfi, burðarþol svæðisins, sammögnunaráhrif með annarri starfsemi og skilgreiningu á svæðinu 
sem viðtaka. Þá væru takmarkanir á möguleikum á að færa til sjókvíar og tilvist þröskulds í Skutulsfirði 
veitti vísbendingar um að hugsanlega gætu verið lítil vatnsskipti á sjávarbotni.   

Framkvæmd nú til ákvörðunar 

Hábrún ehf. áformar að auka framleiðslu sína í allt að 1.000 tonn, skipt á 900 tonn af regnbogasilungi 
og 100 tonn af þorski. 

Samkvæmt framlögðum gögnum framkvæmdaraðila virðist framleiðslan hafa verið langt innan við 
heimildir samkvæmt gildandi starfs- og rekstrarleyfum, sem eru upp á 400 tonna framleiðslu. Þannig 
segir í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila að í byrjun árs 2017 hafi Hábrún verið með 72 tonn af 
regnbogasilungi og 10 tonn af þorski í kvíum. Árið 2013 hafi verið fyrsta árið sem fyrirtækið var með 
regnbogasilung í kvíum, alls um 30.000 seiði, en fyrirtækið hafi nánast eingöngu verið með þorsk til 
áframeldis, um 100 tonn á ári, síðustu fimm árin.  

 
Núverandi staðsetning kvía Hábrúnar ehf. í Skutulsfirði (mynd úr tilkynningu framkvæmdaraðila). 
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Í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila kemur fram að í janúar 2017 hafi verið eldi í 13 sjókvíum, 
10 með regnbogasilungi og þremur með þorski, staðsettum um 800 m frá landi milli Eyrar og Hnífsdals. 
Meðaldýpi undir kvíunum sé 22 m. Mesta botndýpi í Skutulsfirði á milli Arnarness og Eyrar sé um 30 
m en við mynni fjarðarins sé dýpið um 17 m. Utan við mynni Skutulsfjarðar dýpki fljótt niður í 100 m. 

Í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila kemur fram að samhliða stækkuninni verði öllum búnaði 
fyrir regnbogasilung skipt út og nýr vottaður búnaður eftir norskum staðli tekinn í notkun.  

4 Umhverfisáhrif 
Botndýralíf og uppsöfnun úrgangsefna 

Fram kemur í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila að athuganir hafi verið gerðar á botndýralífi við 
sjókvíar Hábrúnar í Skutulsfirði vorið 2008. Undir kvíunum hafi verið þunnt leðjulag á þéttara undirlagi. 
Botndýrafánan hafi endurspeglað þetta hvað varðar burstaorma og skeljar og hafi samsetningunni 
svipað til fánu nærliggjandi fjarða þótt að tegundir sérstakar fyrir gljúpan botn eins og kolkuskel hafi 
vantað.  

Jafnframt kemur fram að framkvæmdaraðili telur að áhrif á botndýralíf vegna uppsöfnunar úrgangs 
frá sjókvíum takmarkist að mestu við næsta nágrenni kvíanna. Áhrifanna verði vart fljótlega eftir að 
eldi hefst. Miðað sé við að skipta eldissvæði Hábrúnar upp í þrjú hólf þar sem  eitt verði ávallt í hvíld í 
eitt ár í senn. Með því telur framkvæmdaraðili að áhrifin verði afturkræf. Athuganir bendi til þess að 
uppsöfnunin sé staðbundin og líklega sé nægilegt að færa kvíarnar um 200-500 m. Hábrún hyggist færa 
kvíar um 200-500 m eða flytja fiskinn yfir í aðrar kvíar til að hvíla svæði með tilliti til uppsöfnunar 
úrgangsefna. 

Fram kemur í framlögðum gögnum Hábrúnar að framkvæmdaraðili telur að áhrif af lífrænu botnfalli 
séu horfin í 1 km fjarlægð frá kvíaeldi, samanber nýja rannsókn í Berufirði1. Fyrirhugað laxeldi Arnarlax 
við Óshlíð og Arctic Sea Farm við Arnarnes verði í meira en 1 km fjarlægð og því telji framkvæmdaraðili 
lítil samlegðaráhrif m.t.t. lífræns álags á botndýralíf með þessu eldi.  

Í kjölfar fyrri umsagnar Umhverfisstofnunar lagði framkvæmdaraðili fram frekari upplýsingar um 
dreifingu næringarefna og hugsanleg áhrif á botndýralíf. Þar kemur fram að dreifistraumur sé 
norðaustur–suðvestur fjörðinn og meginstraumur út fjörðinn og sé dreifing næringarefna mest 
samhliða straumnum. Samkvæmt rannsóknum verði áhrif fiskeldis á vistkerfi botnsins staðbundin og 
fjölbreytt botndýrasamfélög líkleg til að byggjast upp að nýju að fiskeldi loknu.  

Í frekari umsögn Umhverfisstofnunar kemur fram að stofnunin telji að Hábrún hafi gert fullnægjandi 
grein fyrir þeim þáttum sem varða vöktun og rannsóknir, dreifingu næringarefna og líffræðilegt álag á 
vistkerfi svæðisins. Umhverfisstofnun telur að umrædd framkvæmd muni ekki hafa umtalsverð 
umhverfisáhrif í för með sér og skuli þar með ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 

Í fyrri umsögn Hafrannsóknastofnunar er vísað til þess að framkvæmdaraðili nefni að færa megi 
kvíarnar ef á þurfi að halda í kjölfar upphleðslu saurs og fóðurleifa. Sökum þess að fremur grunnt sé á 
svæðinu muni saur og fóðurleifar frá eldinu nær eingöngu falla undir kvíarnar. Ljóst sé, að mati 
Hafrannsóknastofnunar, að verði kvíar færðar muni saur og fóðurleifar hylja allt svæðið áður en langur 
tími líður. Bent hafi verið á að áhrif séu merkjanleg á botni undir kvíunum í dag, þó lítil séu, og ljóst að 
áhrifin verði meiri við aukið eldi. Að auki muni áform um frekara eldi í nágrenninu hafa áhrif á vistkerfið 
í heild. Stofnunin bendir jafnframt á að gera verði grein fyrir lífríki svæðisins, þ.m.t. seiðum fiska og 
ekki hafi verið gerð grein fyrir lífrænu álagi eða hvernig skuli meta það. 

                                                           
1 Thorleifur Eiríksson o.fl. 2017, Estimate of organic load from aquaculture – a way to increased sustainability. 
Rorum, IRIS AS, University of Iceland and Ice Fish Farm. 
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Í svörum framkvæmdaraðila er vísað til rannsókna um að upphleðsla lífrænna leifa undir sjókvíaeldi í 
íslenskum fjörðum afmarkist við lítið svæði undir kvíunum2 og hafi  verið áætlað að á eldissvæði 
Hábrúnar dreifist leifar ekki meira en u.þ.b. 5 metra frá kvíum í dreifistraumsáttir svæðisins, 
norðaustur–suðaustur. Athuganir hafi verið gerðar á botndýralífi vorið 2008 við sjókvíar Hábrúnar. 
Botndýrafánan hafi endurspeglað undirlag botngerðarinnar og hafi svæðinu svipað til fánu 
nærliggjandi fjarða. Vísar framkvæmdaraðili til rannsókna frá Berufirði sem hafi sýnt hve staðbundin 
áhrif eldisins séu og hve hratt fjölbreytt botndýrsamfélög byggist upp þegar fiskeldi sé hætt. 
Heildaráhrif að mati framkvæmdaraðila á vistkerfi svæðisins séu því tímabundin og afturkræf. Gert sé 
ráð fyrir því að upphleðsla lífrænna leifa á svæðinu verði vaktað eftir ISO 12878 staðli3.  

Eins og áður segir liggur fyrir úrskurður umhverfisráðherra frá árinu 2011 um að allt að 900 tonna eldi 
Álfsfells (nú Hábrúnar) á sama stað skyldi háð mati á umhverfisáhrifum. Í úrskurði ráðherra segir meðal 
annars að þáverandi eldisstarfsemi Álfsfells í Skutulsfirði hafi haft neikvæð áhrif á botndýralíf og að 
fyrirhuguð framkvæmd kunni þar af leiðandi að hafa frekari neikvæð áhrif. Telur ráðuneytið ennfremur 
að meta þurfi þessi áhrif með öðrum áhrifaþáttum framkvæmdarinnar við mat á því hvort 
framkvæmdin kunni að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif á botndýralíf og vistkerfi á 
umræddu svæði. Þá telur ráðuneytið að gögn um mikilvæga þætti séu ekki fullnægjandi til að unnt sé 
að meta hugsanleg umhverfisáhrif, þ.e. um lífríki svæðisins og um áhrif uppsöfnunar næringarefna á 
sjávarbotni á annað dýralíf og hvaða keðjuverkandi breyting á botndýralífi gæti haft í för með sér fyrir 
vistkerfi svæðisins.   

Samlegðaráhrif  

Í fyrri umsögn Hafrannsóknastofnunar er bent á að önnur fyrirtæki ráðgeri mikið lax- og 
regnbogasilungseldi í nágrenni eldis Hábrúnar, annars vegar undir Óshlíð (10.000 tonn) og hins vegar 
út af Arnarnesi (7.600 tonn) í mynni Skutulsfjarðar. Gæta verði að fjarlægðarmörkum milli eldissvæða 
og samlegðaráhrifum þessara þriggja fyrirtækja varðandi eldið sem og samlegðaráhrifum vegna 
fyrirhugaðs eldis innar í Ísafjarðardjúpi. 

Í svörum framkvæmdaraðila kemur fram að Hábrún sé eina fiskeldið í Skutulsfirði, en burðarþolsmat 
Hafrannsóknarstofnunar fyrir Ísafjarðardjúp í heild sé 30.000 tonn. Á þessu svæði séu leyfi fyrir 14.000 
tonn og miklar áætlanir um fiskeldi í Ísafjarðardjúpi og minnst þrjú fyrirtæki með áform um eldi. Allt 
hið fyrirhugaða eldi þar með talið 1.000 tonna eldi Hábrúnar, verði að rúmast innan 30.000 tonna 
burðarþolsmats Hafrannsóknastofnunar.  

Fyrir liggja ákvarðanir Skipulagsstofnunar um matsáætlanir frá því í júní 2017 vegna fiskeldis tveggja 
aðila í nágrenni þess svæðis sem hér er til umfjöllunar. Annarsvegar er þar um að ræða áform Arctic 
Sea Farm um 7.600 tonna framleiðsluaukningu á laxi í Ísafjarðardjúpi, en eitt af áformuðum 
eldissvæðum Arctic Sea Farm er við Arnarnes í mynni Skutulsfjarðar. Hinsvegar er þar um að ræða 
áform Arnarlax um eldi á 10.000 tonnum af laxi í Ísafjarðardjúpi, en eitt af áformuðum eldissvæðum 
Arnarlax er við Óshlíð utan við Skutulsfjörð. 

Eins og áður segir liggur fyrir úrskurður umhverfisráðherra frá árinu 2011 um að allt að 900 tonna eldi 
Álfsfells (nú Hábrúnar) á sama stað skyldi háð mati á umhverfisáhrifum. Í úrskurði ráðherra segir meðal 
annars að ekki hafi legið fyrir upplýsingar um sammögnunaráhrif framkvæmdarinnar með öðru fiskeldi 
og annarri atvinnustarfsemi á svæðinu. Skipti þessar upplýsingar miklu máli fyrir þau heildaráhrif sem 
leiði af framkvæmdinni, en skortur á þeim leiði til frekari óvissu um möguleg umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar.  

 

 

                                                           
2 Allison, Axel. 2012. Organic accumulation under Salmon aquaculture cages in Fossfjördur, Iceland. University 
of Akureyri, Faculty of Business and Science, University Centre of the Westfjord. 
3 Environmental monitoring of the impacts from marine finfish farms on soft bottom. 
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Siglingaleiðir 

Fram kemur í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila að skipaumferð fari aðallega inn og út með 
austurströnd Skutulsfjarðar, en sjókvíarnar séu við vesturströndina. Kvíar hafi verið á þessu svæði 
síðan 2002 og sé eldið utan siglingaleiða og vel merkt. Ekki hafi komið upp vandamál vegna siglinga 
skipa eða legu skipa á firðinum.  Framkvæmdaraðili heldur fram að ekki verði um að ræða stækkun á 
eldissvæðinu heldur framleiðsluaukningu sem hafi ekki áhrif á aðrar nytjar í Skutulsfirði.  

Í umsögn Ísafjarðarbæjar kemur fram að eldissvæðið sé utan siglingaleiða og hafi ekki áhrif á siglingar 
skipa, legu skemmtiferðaskipa né aðrar sjávarnytjar á svæðinu.  

Í fyrri umsögn Hafrannsóknastofnunar er gengið út frá því að  eldið muni koma til með að verða 
plássfrekara en áður. Þá hafi siglingar stórra skipa aukist til Ísafjarðarhafnar og auk þess muni laxeldi 
út af Arnarnesi, ef af verður, þrengja að siglingum til hafnar. Þetta muni auka hættu á að skipum verði 
siglt á kvíar og valdi skemmdum á kvíabúnaði og slysasleppingum í kjölfarið. Gera verði betur grein 
fyrir þessum málum svo unnt verði að meta áhrif eldisins á siglingar og samlegðaráhrif á siglingar með 
öðru fyrirhuguðu eldi í firðinum. 

Í svari framkvæmdaraðila kemur fram að áformað sé að auka eldið innan sama svæðis og að 
viðkomandi svæði sé utan siglingaleiða. Framkvæmdaraðili muni hafa 3 AIS baujur á kvíum á svæðinu 
til að auðvelda öðrum sjófarendum og minnka hættu á ásiglingu. 

Í frekari umsögn Matvælastofnunar er einnig bent á að það svæði sem Hábrún og Sjávareldi hafi verið 
ráðstafað samkvæmt gildandi rekstrarleyfum sé minna en það þriggja km2 eldissvæði sem kynnt sé nú 
í framlögðum gögnum Hábrúnar.   

Þrátt fyrir að framkvæmdaraðili staðhæfi að ekki sé fyrirhugað að stækka eldissvæðið frá gildandi 
rekstrarleyfum, virðist Skipulagsstofnun ljóst af framlögðum gögnum að eldissvæðið mun stækka 
nokkuð. Í ljósi þess að jafnframt er fyrir hendi og áformuð önnur nýting í firðinum og mynni hans, þ.e. 
fyrst og fremst skipaumferð og annað fiskeldi, eru uppi spurningar um áhrif stækkaðs eldissvæðis á 
aðra nýtingu. Einnig vísast til þess sem kemur fram um niðurstöðu úrskurðar umhverfisráðherra árið 
2011 í kafla um samlegðaráhrif að framan. 

Rek- og lagnaðarís 

Í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila kemur fram að rekís hafi ekki verið til vandræða fyrir 
fiskeldið í Skutulsfirði. Síðan fiskeldi hófst á viðkomandi stað hafi rekís komið einu sinni inn á fjörðinn, 
en ekki valdið tjóni. Erfitt sé að spá fyrir um hvenær rekís gæti komið inn á fjörðinn en þegar það gerist 
þá sé ávallt möguleiki að hann valdi tjóni. Lagnaðarís hafi ekki sést á kvíasvæðinu og sé ólíklegt að hann 
verði til vandræða. Áhrif rekíss og lagnaðaríss á fiskeldi í Skutulsfirði er að mati framkvæmdaraðila 
líklega lítil sem engin.  

Straumar 

Fram kemur í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila að straumur hafi verið mældur í Skutulsfirði í 
janúar og febrúar 2010 og hafi niðurstöður þeirra mælinga verið í samræmi við punktmælingar sem 
gerðar hafi verið vorið 2008. Mælingar hafi sýnt meðalstraum upp á 5,1 cm/s á 29 daga tímabili. Megin 
dreifistraumur sé norðaustur–suðvestur fjörðinn og meginstraumurinn út fjörðinn.  

Í fyrri umsögn Hafrannsóknastofnunar kemur fram að ekki hafi verið gerð grein fyrir straumum í 
Ísafjarðardjúpi og á eldissvæðinu og bæta þurfi úr því. Minnst sé á straumtotu sem fari inn 
Skutulsfjörðinn og sé það í samræmi við straummælingar sem gerðar hafi verið og liggi straumur um 
eldissvæðið inn með firðinum.  

Í svari framkvæmdaraðila kemur fram að ekki hafi verið talin ástæða til að gera grein fyrir straumum í 
Ísafjarðardjúpi utan Skutulsfjarðar. Vitað sé að straumur liggi inn Djúpið að sunnan og út að norðan, 
samanber rannsóknir Hafrannsóknastofnunar um burðarþol Ísafjarðardjúps. Niðurstöður þeirra 
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rannsókna sýni sterkan meðalstraum norðan við Æðey, út Djúp norðan megin, um 2 cm/s í botnlagi,  
um og yfir 4 cm/s í miðlagi og upp undir 8 cm/s í yfirborði.  

Hiti 

Fram kemur í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila að sjávarhiti sé einn af lykilþáttum sem hafa 
áhrif á fiskeldi og séu aðstæður á Vestfjörðum ekki kjörnar til fiskeldis hvað það varðar, en hitinn geti 
farið niður fyrir 0°C yfir vetrarmánuðina, þótt það hafi ekki gerst síðastliðin ár.   

Í fyrri umsögn Hafrannsóknastofnunar kemur fram að hiti hafi verið mjög lágur á veturna á svæðinu, 
iðulega niður fyrir 1°C og jafnvel niður undir 0°C 2004-2016 og niður undir 0°C og jafnvel niður fyrir -
1°C 1998-2003. Svo lágur hiti geti hæglega valdið erfiðleikum í fyrirhuguðu eldi. 

Í svari framkvæmdaraðila kemur fram að fiskeldi hafi verið á svæðinu í áratugi án þess að hafa orðið 
fyrir tjóni vegna hitastigs. 

Dýra- og þörungalíf 

Fram kemur í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila að fiskeldi geti orðið fyrir áhrifum af dýrum eins 
og selum, fuglum og marglyttum. Starfsemi Hábrúnar hafi hins vegar ekki orðið fyrir neinum áföllum 
vegna dýralífs í hafinu.  

Í fyrri umsögn Hafrannsóknarstofnunar er haldið fram að lítið sé gert úr vandamálum sem kunni að 
skapast vegna ýmissa áhrifaþátta t.d. marglytta, sela og svifþörunga. Marglyttur og svifþörungablómar 
muni valda tímabundnum vandræðum fyrr en seinna og betra að vera viðbúinn slíkum atburðum. 

Í svari framkvæmdaraðila kemur fram að greint hafi verið frá þessum áhættuþáttum í tilkynningunni. 
Aðallega hafi orðið vart við litlar bláhveljur sem ekki hafi valdið neinum vandkvæðum. Ekki hafi heldur 
hlotist vandræði vegna þörungablóma. Framkvæmdaraðili sé meðvitaður um að viðkomandi þættir 
geti valdið vandræðum og gert sé ráð fyrir því, ef þörf krefur, að flytja kvíar eða grípa til 
neyðarslátrunar.  

Laxalús og sjúkdómar  

Fram kemur í framlögðum gögnum að framkvæmdaraðili telji að smithætta sé mest frá villtum fiski í 
eldisfisk. Hvorki hafi orðið vart við laxalús og fiskilús, né hafi komið upp smitsjúkdómar í eldinu í 
Skutulsfirði.    

Í umsögn Fiskistofu er nefnt að með auknum fjölda fiska og meiri samþjöppun aukist hætta á 
sjúkdómum og sníkjudýrum því samhliða. Jafnframt segir að kynslóðaskipt eldi minnki líkur á því að 
laxalús verði vandamál í eldinu. Fiskistofa telur miðað við gefnar forsendur að ekki sé nauðsynlegt að 
framkvæmdin undirgangist mat á umhverfisáhrifum. 

Í fyrri umsögn Hafrannsóknastofnunar segir að fljótt á litið virðist eldissvæðið frekar þröngt fyrir 
skiptieldi og sennilegt að eldissjúkdómar, lúsasmit og fleira get átt auðveldara uppdráttar en þar sem 
lengra sé á milli eldissvæða. Ekki sé fjallað um lús eða aðra sjúkdóma í skýrslu framkvæmdaraðila og 
hvort framkvæmdaraðili hugsi sér að nota lúsalyf við eldið ef nauðsyn krefur. Þá sé ekki gerð grein fyrir 
því hvort fyrirhuguð sé notkun hreinsiefna við eldið. Gera verði grein fyrir ofangreindum atriðum vegna 
mögulegra áhrifa á krabbadýr og rækju sem sé nytjastofn í Ísafjarðardjúpi. 

Í fyrri umsögn Hafrannsóknastofnunar er jafnframt bent á að önnur fyrirtæki ráðgeri mikið fiskeldi í 
nágrenni eldis Hábrúnar, annars vegar undir Óshlíð (10.000 tonn) og hins vegar út af Arnarnesi (7.600 
tonn) í mynni Skutulsfjarðar. Gæta verði að fjarlægðarmörkum milli eldissvæða, smithættu og 
samlegðaráhrifum þessara þriggja fyrirtækja varðandi eldið sem og áhrifa vegna fyrirhugaðs eldis innar 
í Ísafjarðadjúpi. Hafrannsóknastofnun bendir á þann möguleika að sjúkdómar, lúsasmit og fleira berist 
milli nálægðra svæða, Óshlíðar, Arnarness og Eyrar með vinddrifnum flutningi á yfirborðssjó. 

Í svörum framkvæmdaraðila kemur fram að áformað eldi Hábrúnar í Skutulsfirði feli í sér litlar einingar 
með tiltölulega lítinn lífmassa í hverri kví, sem minnki líkurnar á smiti.  Engin hreinsiefni hafi verið 
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notuð við eldið og stefna framkvæmdaraðila sé að forðast í lengstu lög notkun lyfja við lúsasmiti ef 
upp komi. Framkvæmdaraðili horfi til færslu kvía og neyðarslátrunar, komi upp lúsasmit.  

 
Fyrirhugað eldissvæði Hábrúnar í Skutulsfirði. Áætlað er að svæðinu verði skipt upp í þrjú hólf og verði eitt þeirra 
ávallt í hvíld (mynd úr svörum framkvæmdaraðila við umsögnum). 

 

      
Svæði sem gildandi rekstrarleyfi Hábrúnar ehf. í Skutulsfirði ná til (myndir úr gildandi rekstrarleyfum MAST og 
Fiskistofu). 

 

Í umsögn Matvælastofnunar kemur fram að ýmsir þættir séu vanreifaðir í greinargerð Hábrúnar, m.a. 
hvernig framleiðslu verði háttað m.t.t. útsetninga milli ára, hver hámarkslífmassi verði í eldinu eða 
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hvernig skipta eigi eldissvæðum upp með tilliti til hvíldar. Stofnunin telur ekki nauðsynlegt að 
framkvæmdin sæti mat á umhverfisáhrifum en að ofangreindar upplýsingar verði að liggja fyrir áður 
en til leyfisveitinga komi.  

Í svörum framkvæmdaraðila kemur fram að eldissvæðinu verði skipt í þrjú jafnstór kvíasvæði, sem 
verði um 1 km2 að stærð hvert fyrir sig. Í hverju hólfi verði átta kvíar og ein kynslóð á sitthvoru 
kvíasvæðinu í eldi og eitt svæði ávallt í hvíld. Þar sem um 1000 tonna eldi sé að ræða hafi svæðið verið  
skilgreint sem eitt sjúkdómsvarnarsvæði. 

Í svörum framkvæmdaraðila segir að fiskisjúkdómar sem geti komið upp  séu einkum nýrnaveiki, 
sveppasýkingar, laxalús og fiskilús. Nýrnaveiki og sveppasýkingar smitist helst í ferskvatni og hér á landi 
hefur laxalús einungis fundist í undantekningartilfellum í eldi. Samt sem áður séu ávallt einhverjar líkur 
á að smit berist frá eldisfiski í villta laxfiska en framkvæmdaraðili telur líkur á smiti hverfandi. Fram 
kemur að laxalús og fiskilús hafa verið tíðar á villtum laxfiskum við Ísland. Rannsóknir á Vestfjörðum 
hafa leitt í ljós að talsvert sé um laxalús í villtum sjóbirtingi og sjóbleikju, hvort sem um er að ræða 
svæði sem eru í nálægð við laxeldi eða önnur svæði sem séu ekki í nálægð við fiskeldi.4 Fram kemur að 
laxalús hafi fundist í sjókvíaeldi á Vestfjörðum þótt það hafi verið í litlu magni. Næstu ár við kvíarnar 
séu Tungná og Hnífsdalsá sem séu fyrst og fremst bleikjuár, en bleikja hafi mun minni smittíðni en 
meðal annarra laxfiska og því megi búast við að mun minna sé af lirfum laxa- og fiskilúsa í firðinum.  

Slysasleppingar  

Fram kemur í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila að allrar varúðar verði gætt til þess að fiskur 
sleppi ekki og sé eftirlit við kvíar á hverjum degi og regluleg köfun og þrif á pokum. Fiskeldi sé búið að 
vera lengi á viðkomandi svæði og aldrei sloppið fiskur eða  kvíar slitnað upp. Regnbogasilungurinn sé 
geldfiskur og því ekki hætta á að hann æxlist við villta fiska ef hann sleppur, þótt að regnbogasilungur 
sé óæskilegur stangveiðiafli. Engin laxveiðiá sé nálægt sjókvíunum og ekki vitað hvert fiskurinn myndi 
leita, ef hann sleppur.  

Í umsögn Fiskistofu kemur fram að þar sem regnbogasilungur sé geldur sé hætta á erfðablöndun við 
villta stofna ekki til staðar. Jafnframt sé lögð áhersla á að búnaður verði til staðar í fiskeldisstöðinni til 
að bregðast við ef slysaslepping verður. Miðað við gefnar forsendur í fyrirliggjandi gögnum telur 
Fiskistofa ekki nauðsynlegt að framkvæmdin undirgangist mat á umhverfisáhrifum. 

Almennt um umhverfisáhrif framkvæmdarinnar 

Í fyrri umsögn Hafrannsóknastofnunar kemur fram að stofnunin telji mikið vanta á að fjallað sé ítarlega 
um  umhverfisáhrif stækkunar eldisins í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila. Því telji stofnunin að 
fram skuli fara mat á umhverfisáhrifum. Í frekari umsögn Hafrannsóknastofnunar sem barst í kjölfar 
svara framkvæmdaraðila við fyrri umsögn stofnunarinnar kemur fram að þau svör breyti ekki fyrri 
niðurstöðu stofnunarinnar.   

5 Skipulag og leyfisveitingar 
Fyrirhuguð framkvæmd er utan netlaga og því utan skipulagslögsögu Ísafjarðarbæjar. 

Framkvæmdin er háð starfsleyfi frá Umhverfisstofnun samkvæmt lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir og reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. 
Jafnframt rekstrarleyfi Matvælastofnunar samkvæmt lögum og reglugerð um fiskeldi. 

Um fyrirliggjandi leyfi til núverandi starfsemi Hábrúnar í Skutulsfirði er fjallað í 3. kafla að framan.  

                                                           
4 Eva Dögg Jóhannesdóttir og Jón Örn Pálsson 2016. Assessment of Salmon Lice infestation on Wild Salmonids 
in four fjord in Westfjords. RORUM 2016 003. 
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6 Niðurstaða  
Um er að ræða aukningu á þorsk- og regnbogasilungseldi Hábrúnar ehf. í Skutulsfirði í allt að 1.000 
tonna ársframleiðslu. Framkvæmdin er tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt 6. 
gr. og liðum 1.11 og 13.02 í 1. viðauka í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.  

Við ákvörðun um hvort framkvæmd sem er tilkynningarskyld skuli háð umhverfismati skal 
Skipulagsstofnun taka mið af viðmiðum sem tilgreind eru í 2. viðauka laga nr. 106/2000 og varða eðli 
framkvæmdar, staðsetningu framkvæmdar og eiginleika hugsanlegra áhrifa framkvæmdar. Hér fyrir 
neðan er gerð grein fyrir niðurstöðu stofnunarinnar um fyrirhugaða aukningu á þorsk- og 
regnbogasilungseldi Hábrúnar í Skutulsfirði að teknu tilliti til framangreindra viðmiða, byggt á 
framlögðum gögnum framkvæmdaraðila, umsögnum umsagnaraðila og svörum framkvæmdaraðila. 

Fyrir liggur að aukning á eldi á þorski  úr allt að 200 tonnum á ári í allt að 900 tonn á ári á sama stað 
var úrskurðuð matsskyld með úrskurði umhverfisráðherra frá 16. janúar 2011. Mat á 
umhverfisáhrifum þeirrar framkvæmdar hefur ekki farið fram. Sú framkvæmd var áformuð af Álfsfelli 
ehf, en Hábrún ehf. er nú handhafi þeirra leyfa sem Álfsfell ehf hafði þá. 

Við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð umhverfismati með tilliti til eðlis 
framkvæmda skal m.a. taka mið af stærð og umfangi framkvæmdar, úrgangsmyndun, mengun og 
ónæði, samlegðaráhrifum með öðrum framkvæmdum og nýtingu náttúruauðlinda, sbr. 1. tl. 2. viðauka 
laga nr. 106/2000. Að sama skapi skal við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð 
umhverfismati með tilliti til staðsetningar framkvæmdar taka mið af því hversu viðkvæm þau svæði 
eru sem líklegt er að framkvæmd hafi áhrif á m.a. með tilliti til landnotkunar sem fyrir er og álagsþols 
náttúrunnar sbr. 2. tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000. 

Áform Hábrúnar ehf. í Skutulsfirði fela í sér margföldun á umfangi framleiðslu frá núgildandi starfsleyfi. 
Jafnframt liggja fyrir áform um fiskeldi í nánd við Skutulsfjörð, þ.e. annarsvegar við Óshlíð á vegum 
Arnarlax og hinsvegar við Arnarnes á vegum Arctic Sea Farm. 

Hafrannsóknastofnun telur að áhrif af saur og fóðurleifum frá núverandi eldi Hábrúnar ehf. séu 
merkjanleg á botni undir kvíum, þótt lítil séu, og ljóst að áhrifin verði meiri við aukið eldi. Að auki muni 
áform um frekara eldi í nágrenninu hafa áhrif á vistkerfið í heild.  Hafrannsóknastofnun telur að gera 
verði grein fyrir lífríki svæðisins og ekki hafi verið gerð grein fyrir lífrænu álagi eða hvernig skuli meta 
það. 

Í úrskurði umhverfisráðherra frá árinu 2011 um að allt að 900 tonna eldi Álfsfells ehf. á sama stað 
skyldi háð mati á umhverfisáhrifum segir meðal annars að þáverandi eldisstarfsemi Álfsfells í 
Skutulsfirði hafi haft neikvæð áhrif á botndýralíf og að fyrirhuguð framkvæmd kunni þar af leiðandi að 
hafa frekari neikvæð áhrif. Taldi ráðuneytið ennfremur að meta þyrfti þessi áhrif með öðrum 
áhrifaþáttum framkvæmdarinnar við mat á því hvort framkvæmdin kynni að hafa í för með sér 
umtalsverð umhverfisáhrif á botndýralíf og vistkerfi á umræddu svæði. Þá taldi ráðuneytið að gögn 
um mikilvæga þætti væru ekki fullnægjandi til að unnt væri að meta hugsanleg umhverfisáhrif, þ.e. 
um lífríki svæðisins og um áhrif uppsöfnunar næringarefna á sjávarbotni á annað dýralíf og hvaða 
keðjuverkun breyting á botndýralífi gæti haft í för með sér fyrir vistkerfi svæðisins.   

Skipulagsstofnun telur að framlögð gögn Hábrúnar hafi ekki svarað þeim álitaefnum sem leiddu til þess 
að áformað þorskeldi Álfsfells var úrskurðað matsskylt af umhverfisráðherra árið 2011, sbr. þær 
athugasemdir sem Hafrannsóknastofnun hefur gert við málið nú. Enn er ósvarað spurningum um áhrif 
áformaðs fiskeldis á lífríki svæðisins. 

Þá verður ekki annað ráðið af framlögðum gögnum en að áformuð afkastaaukning í 1.000 tonna 
framleiðslu feli jafnframt í sér stækkun eldissvæðisins, bæði þegar horft er til staðsetningar núverandi 
kvía fyrirtækisins og til þeirra svæða sem rekstrarleyfi Hábrúnar taka til (þ.e. annarsvegar leyfi 
upphaflega veitt til Glaðs ehf. og hinsvegar leyfi Sjávareldis ehf., upphaflega veitt til Álfsfells ehf.). 
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Í ljósi þess að svigrúm út frá stærð Skutulsfjarðar er takmarkað og talsverð skipaumferð er um fjörðinn 
telur Skipulagsstofnun stækkun eldissvæðisins kalla á nánari skoðun á samspili þess og mögulegri 
víxlverkan við aðra nýtingu í firðinum, sbr. ábendingar í umsögn Hafrannsóknastofnunar. Vísast í því 
sambandi einnig til niðurstöðu umhverfisráðherra um matsskyldu fiskeldis á vegum Álfsfells ehf. árið 
2011. 

Skipulagsstofnun tekur einnig undir með Hafrannsóknastofnun um að gera þurfi ítarlegri grein fyrir 
hættu á lúsasmiti og öðrum sjúkdómum og viðbrögðum við slíku, með tilliti til mögulegra áhrifa á 
annað lífríki og nytjastofna. Þar kunna einnig að koma til samlegðaráhrif með öðru áformuðu laxeldi 
nærri Skutulsfirði sem gera þarf grein fyrir. 

Skipulagsstofnun minnir einnig á að eitt af því sem lá til grundvallar niðurstöðu umhverfisráðherra árið 
2011 um að fiskeldi Álfsfells ehf. skyldi háð mati á umhverfisáhrifum var að ekki hafi legið fyrir 
upplýsingar um sammögnunaráhrif framkvæmdarinnar með öðru fiskeldi og annarri atvinnustarfsemi 
á svæðinu. Taldi ráðherra þessar upplýsingar skipta miklu máli fyrir þau heildaráhrif sem leiða myndu 
af framkvæmdinni, en skortur á þeim leiddi til frekari óvissu um möguleg umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar. 

Þótt niðurstaða umhverfisráðherra hafi vísað til mögulegra samlegðaráhrifa fiskeldis í Skutulsfirði með 
annarri starfsemi en nú eru uppi áform um í nágrenni hinnar fyrirhuguðu framkvæmdar, telur 
Skipulagsstofnun, með vísan til umsagnar Hafrannsóknastofnunar, sömu sjónarmið eiga við nú um að 
meta þurfi slík samlegðaráhrif. 

Ákvörðunarorð 

Á grundvelli fyrirliggjandi gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að fyrirhuguð 
framleiðsluaukning á vegum Hábrúnar ehf., í allt að 1.000 tonna eldi á þorski og regnbogasilungi í 
Skutulsfirði, geti haft í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. þau viðmið sem tilgreind eru í 2. 
viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Því skal framkvæmdin háð mati á umhverfisáhrifum. 

Samkvæmt 14. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum má kæra ákvörðunina til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 27. nóvember 2017.  

 

Reykjavík, 24. október 2017 

 

 

Jakob Gunnarsson       Ómar Ingþórsson 


