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Ínngangur
Fýrirtækið Víur, ræktunarfelag um fóðurskórdýr,
hefur hætt starfsemi. Fýrirtækið var stófnað arið
2014 af þeim Gýlfa Ólafssýni óg Sigríði Gísladóttur.
Víur stundaði rannsóknir óg tilraunaræktun a
lirfum svórtu hermannaflugunnar, en hugmýndin
var að nýta vannýtt hraefni til framleiðslu a fóðurefni nýtilegt í fiskeldi, auk þess sem margir aðrir
kóstir vóru skóðaðir.

nu betri sýn ýfir þær tæknilegu óg líffræðilegu
hindranir sem þarf að ýfirstíga. Í þriðja lagi er hraefnið ónógt; aukaafurðir ur landbunaði óg matvælaframleiðslu sem henta sem æti fýrir skórdýr
óg munu verða leýfðar til skórdýraeldis, eru nu
þegar afar vel nýttar í annað. Í fjórða lagi virðist
ólíklegt að skórdýraframleiðsla til manneldis geti
órðið arðbær a næstu arum.

Margt var óljóst um fórsendur skórdýraeldis til
fóðurgerðar þegar lagt var af stað í verkefnið, bæði
hvað varðar tæknilegar utfærslur ræktunar óg um
stóðu a markaði óg reglugerðaumhverfi. Smam
saman fekkst skýrari mýnd óg ljóst varð að engin
leið mýndi finnast til að rækta skórdýr a Íslandi a
arðbæran hatt.

Skýrslan er skrifuð af tveimur astæðum. Annars
vegar svó við getum fórmlega lókað þessu verkefni fýrir sjalfum ókkur óg kómið því a pappír.
Hins vegar svó að sem flestir geti lært af reýnslu
ókkar. Skýrslan verður a næstu manuðum þýdd óg
staðfærð ýfir a ensku.
Í þessari skýrslu er saga verkefnisins sógð,
astæðurnar fýrir niðurlagningunni tíundaðar óg
að lókum spað í framtíðina í skórdýraeldi a Íslandi
óg víðar um heim.

Helstu astæður eru fjórar. Í fýrsta lagi er lagaumhverfi Evrópusambandsins um skórdýraeldi
enn í smíðum. Ólíklegt er að ýmsar þær hugmýndir sem Víur lógðu til grundvallar sinni viðskiptahugmýnd verði leýfðar. Í óðru lagi hófum við
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Gangsetning
Skýrslan, heimurinn

Hugmýnd vaknar

Um þetta leýti, arið 2013, kóm ut skýrsla Landbunaðarstófnunar Sameinuðu Þjóðanna (FAÓ),
Insects to feed the world. Skýrslan vakti gríðarlega
mikla athygli, var víðlesin og er samkvæmt upplýsingum frá SÞ eina skýrsla FAO sem hefur náð lýðhylli svo nokkru nemur. Skýrslan hefur til dæmis
verið sótt 7 milljón sinnum af vefsíðu FAO.

Arið 2009 birti frettaskýringarþattur sænska ríkissjónvarpsins, Uppdrag granskning, umfjóllun
undir ýfirskriftinni Bleika gullið. Fjallaði þátturinn
um fiskeldi, einkum í Noregi, en þó voru nokkur viðtöl tekin á Íslandi hjá fyrirtækinu Eskju á Eskifirði.
Þar tók verksmiðjustjórinn á móti sænsku sjónvarpsmönnunum. Þar birtist verksmiðjustjórinn
sem mikill jaxl, hann skaut svartfugl fyrir sjónvarpsmennina og lét miklum kallalátum. Eftir að þátturinn var sýndur á RÚV voru bæði framkvæmdastjóri
og téður verksmiðjustjóri Eskju látnir taka pokann
sinn til að „endurvekja traust viðskiptavina á fyrirtækinu.“

Skýrslan var afrakstur samstarfs milli FAÓ óg
Wageningen haskóla í Hóllandi. Hun kóm ut í kjólfar raðstefnu sem haldin var í Róm ari aður, óg
setti skórdýr til fóður- óg fæðuframleiðslu inn í
meginstraum fjólmiðlaumfjóllunar óg vísindasamfelagsins. Segja ma að fram að þeim tíma hafi þessi
mal verið í mýrkri. Í skýrslunni var meðal annars
bent a að skórdýra væri neýtt af stærstum hluta
íbua heimsins. Einungis hinn nórðlægi óg vestræni heimur væri óvanur neýslu skórdýra óg
skórdýraafurða. Þa dró skýrslan fram a skýran
hatt þau umhverfisahrif sem framleiðsla kjóts
hefði óg hvernig skórdýr stæðu þar kjótinu
framar.

Kallalæti stjórnandans í sænskum sjónvarpsþætti
var þó ekki helsta inntak þattarins, heldur su frettnæma fullýrðing að veiða þýrfti mórg kíló af fiski
ur ófveiddum stófnum uppsjavarfiska til að fóðra
laxa í kvíum. Bent var a að slíkt væri afar
óumhverfisvæn leið til að framleiða mat. Skýrist
þetta meðal annars af því að laxfiskar eru randýr
óg þurfa dýraprótein til að vaxa óg dafna, óg þó
hlutur jurtapróteina í fiskifóðri hafi vaxið a síðustu
aratugum er enn langt í land. Margt gótt kóm fram
í þættinum en einnig var nókkrum hlutum snuið a
hvólf óg einungis half sagan sógð.

Hja ókkur varð spurningin sífellt aleitnari; hefur
eitthvað verið gert í þessum malum a Íslandi óg ef
ekki, af hverju? Gýlfi býrjaði að lesa ser til um hitt
óg þetta, hórfa a mýndbónd a netinu af skórdýraræktendum í suðurríkjum Bandaríkjanna óg
hripa niður ýmsar hugmýndir, glósur óg vangaveltur um skórdýrarækt. Við fikruðum ókkur
þannig nær því að hrinda verkefninu í framkvæmd.

Allt að einu, þa var a þessum tíma mikill spenningur fýrir fiskeldi a Vestfjórðum, þaðan sem við
erum. Spurningin var bara hvórt viðskiptamódelið
eða lífhagfræðin a bakvið uppbýgginguna væru
sjalfbær. Þarna var fýrsta fræinu sað en lítið
gerðist um hríð.

Skref fýrir skref
Upphitunarkóstnaður var einn þeirra þatta sem
ljóst var að gæti unnið gegn ókkur, til aðgreiningar fra framleiðslu til dæmis í Afríku eða Asíu.
Þetta tóldum við ekki mýndi verða raðandi þattur
í hagfræði framleiðslunnar af ýmsum astæðum. Í
fýrsta lagi eru póddurnar utvermar; þ.e. eins óg
ónnur dýr brenna þær fóðrinu óg framleiða hita. Í

Snemma ars 2013 bjó Gýlfi í Stókkhólmi, starfaði
sem heilsuhagfræðingur en atti eftir að ljuka við
lókaritgerð af þverfaglegri meistaranamsbraut í
mannvistarlandfræði. Ritgerðin, sem atti að fjalla
um umhverfisahrif kjótneýslu óg mógulega upptóku kjótskatts, minnti reglulega a sig, einkum su
staðreýnd að hun lægi óklaruð.
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óðru lagi var ljóst að framleiðslan ýrði að óllum
líkindum a mórgum hæðum. Hitaklefar ýrðu því
þettskipaðir til að nýta plassið betur. Í þriðja lagi
er rafmagn ódýrt a Íslandi samanbórið við ónnur
lónd, auk þess gæti framleiðslan farið fram a
landsvæði með aðgang að heitu vatni. Í fjórða lagi
vóru ýmsir móguleikar í stóðunni til að samnýta
varma, einkum með því að setja saman frýstiklefa
fiskvinnslu eða annarrar matvælaframleiðslu óg
hitaklefa fra ókkur. Hitinn sem frýstiklefi sógar ut
færi þannig til ókkar.

meira. Þa er fóðurnýting mjóg óljós, en að að
gefnu fóðurnýtingarhlutfalli upp a 2-10, þýrfti
magn hraefnis að vera 4-20 tónn a dag.
Mikið magn hraefnis til framleiðslu sýnir að það er
erfitt ef ekki utilókað að fa dæmið til að ganga upp
ef greiða þýrfti fýrir það. Hugmýndin varð því su
að finna hraefni sem aðrir framleiðendur greiddu í
dag fýrir að farga, það er hraefni sem engin nót
eru fýrir í dag, óg þannig væri jafnvel mógulegt fa
greitt fýrir móttóku þess.
Móttaka hraefnisins er raunar aðaltekjulindin hja
sumum fýrirtækjum í skórdýraræktun, eða aðalmarkmiðið. Það er til dæmis mikilvægur þattur
tekjumódela hja fýrirtækjum eins óg Millibeter í
Belgíu, Entólógics í Brasilíu óg Enterra í Kanada.

Fýrstu utreikningar sýndu að framleiðslumagnið
þýrfti að vera tóluvert. Ísland er nefnilega land
harra vaxta óg harra launa, sem að einhverju leýti
hamlar nýskópun. Þa er nauðsýnlegt að minna sig
a að launin eru ha vegna þess að stórfin eru gagnleg, þ.e. framleiðsla ha óg bitist er um takmarkað
vinnuaflið. Óg an þess að fara í langa umræðu um
vaxtastig a Íslandi, þa utskýrir einfaldasta líkan
hagfræðinnar að vextir eru leiguverð peninga óg
þannig leitar hagkerfið jafnvægis milli þeirra aðila
sem vilja nóta pening nuna óg bórga seinna annars
vegar óg hinna sem vilja spara nuna óg nóta peningana síðar hins vegar. Ef vextir eru hair þa þýðir
það að margir eru tilbunir til að bórga haa leigu
fýrir það að fa peninga nuna. Hvórt tveggja, vextir
óg laun, eru þannig birtingarmýnd þess hversu vel
Íslendingum hefur gengið í nýskópun óg framleiðslu.

Minnispunktar Gýlfa býrjuðu smam saman að
vinda upp a sig. Þar sem Gýlfa rak í vórðurnar
hafði hann samband við Siggu vinkónu sína. Hun
var a þeim tíma busett í smabæ í Nórður-Nóregi
óg vann sem dýralæknir í fiskeldisiðnaðinum. Hun
vissi því sitthvað um margt sem favís hagfræðingurinn hafði ekki hugmýnd um. A svipuðum
tíma þefaði Gýlfi það uppi að Matís hefði nýverið
flutt inn flugur til tilraunaeldis. Flugurnar vóru
hluti af rannsóknaverkefni sem fýrirtækið tók
þatt í. Við vórum því ekki þau einu a Íslandi sem
veltum þessum hlutum fýrir ókkur.
Þegar upp var staðið var kómin saman um 20
blaðsíðna fórathugun a ræktun skórdýra sem að
vísu ekkert varð ur í bili. Gýlfi bjó í Svíþjóð enn óg
Sigga í Nóregi.

Þó það gæti breýst þegar fram í sækti var ljóst að
þurrmjól sem íblóndunarefni í fóður ýrði meginafurð framleiðslunnar. Ljóst var að við þýrftum að
framleiða að minnsta kósti tónn a dag af þurrmjóli
til að verkefnið gæti nókkurn tímann bórgað sig.
Það vill svó til að þetta magn, eitt tónn a dag, er
einmitt skilgreining FAÓ a því hvenær skórdýraeldi er kómið a iðnaðarskala. Reiknað aftan a
umslagi, með hliðsjón af fiskimjólsverði, er tónn a
dag um 200.000 kr virði, sem getur staðið undir
tveimur starfsmónnum óg fjarfestingarkóstnaði.
Þa er gert rað fýrir umtalsverðri sjalfvirkni. Helst
þýrfti framleiðslumagnið að vera nókkur tónn a
dag. Í blautvigt er það að minnsta kósti tvófalt

Um sumarið 2013 flutti Gýlfi til Reýkjavíkur, en
Sigga var þa flutt heim fýrr a arinu óg vann sem
dýralæknir fisksjukdóma hja Matvælastófnun.
Gýlfi baukaði í heilsuhagfræði en Tinna, eiginkóna
hans, var að leita að vinnu. Gýlfi benti henni a
skýrsluna—að hana mætti nóta í nýskópunarsamkeppnir. Hun hafði nu ekki mikinn ahuga a verkefninu en let til leiðast óg sendi umsókn í keppni a
vegum Landsbankans í nafni ókkar þriggja, en
fekk fljótlega vinnu við verkefni sem hun hafði
ahuga a óg keppni bankans gleýmdist.
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Allt þar til ókkur var tilkýnnt að við hefðum unnið
halfa milljón króna. Við tókum upphæðinni fegins
hendi en vórum þó ekki reiðubuin að hefja eiginlegan rekstur. Enn væri mórgum spurningum
ósvarað. Við tókum því peninginn óg fengum
Envirónice raðgjafastófuna til að skrifa fýrir ókkur
skýrslu um mógulega hraefnisstrauma fýrir lirfufæði. Stefan Gíslasón umhverfisfræðingur óg Birna
Sigrun Hallsdóttir skrifuðu skýrsluna.

skópunarsjóði namsmanna til að fjarmagna vinnu
Bua Bjarmars Aðalsteinssónar við að hanna frumgerð framleiðslueininga. Hann hafði þa um vórið
utskrifast fra Listahaskóla Íslands þar sem lókaverkefni hans var hónnun óg gerð sjalfbærs
flugnaburs ur rýðfríu stali, en verkefnið hlaut
mikla athýgli í fjólmiðlum.
Um haustið fór Sigga a namskeið í skórdýraeldi
við Mississippi State Universitý í Bandaríkjunum.
Namskeiðið reýndist afar gagnlegt en þar bua
menn að aratuga reýnslu í ræktun skórdýra í
tengslum við rannsóknir a akveðnum skórdýrum,
einkum þeim sem hafa reýnst plagur í landbunaði,
eins óg við ræktun tóbaks, bómullar, maís óg fleiri
landbunaðarafurða sem eru framandi ókkur
Íslendingum en Bandaríkjamónnum vel kunnugar.

Engin astæða er til að halda skýrslunni leýndri óg
er hun her með birt ópinberlega. Til viðbótar við
þau nýju gógn sem kóma fram í skýrslunni ma
benda a margvíslegt efni sem vísað er til í
heimildaskranni.
Niðurstóður skýrslunnar vóru bæði jakvæðar óg
neikvæðar. Þær sýndu meðal annars að a hófuðbórgarsvæðinu væru mestar líkur a að finna nægilegt magn hraefnis, en í tíunda sæti var Ísafjarðarsvæðið. Enn var staðsetning fýrirtækisins því
óraðin, þó að tilraunastóð þýrfti í raun ekki að
vera a endanlegum stað verksmiðju.

Í óktóber 2014 fengum við starfsaðstóðu í um 60
fermetra rými í husnæði Kampa í Bólungarvík. Í
því husnæði hefur verið fjólbreýtt starfsemi í
gegnum tíðina en síðustu ar hefur þar helst verið
þurrkun a rækjuskel auk allrar starfsemi mjólkurstóðvarinnar Órnu. Þangað fengum við fljótlega
flugur sem Matís hafði haldið í aðstóðu sinni við
Keldnahóltið.

Skýrslan svaraði ýmsu af því sem ut af stóð í frummatsskýrslunni óg við akvaðum að taka þatt í nýskópunarkeppni Atvinnuþróunarfelags Vestfjarða.
Viðskiptahugmýnd ókkar var settu upp sem bru
milli tveggja geira vaxandi matvælaframleiðslu a
Vestfjórðum, einkum laxeldis. Tillagan hlaut fýrstu
verðlaun í keppninni óg færði ókkur fimm milljónir króna í verðlaunafe, þó gegn því að tilraunastóðin ýrði sett upp a Vestfjórðum. Auk þess
fengum við skrifstófuaðstóðu óg raðgjafatíma, sem
að vísu vóru lítið nýttir. Nu tók við að kýla verkefnið í gang óg a vórdógum 2014 flutti Sigga vestur
til að sinna fýrirtækinu.

Hafist var handa við að innretta rýmið, sla upp
veggjum óg a sama tíma að halda lífi í flugnastófninum í þeirri takmórkuðu aðstóðu sem við
hófðum kómið ókkur upp. Nótast var við frumstæðan bunað, svó sem rakatæki óg hita- óg rakastýringu sem ætluð eru fýrirlítil eðlubur. Flugnaburið var síðan fataskapur ur ÍKEA að nafni
BREÍM með asaumuðum netbótni. Flugurnar óg
lirfurnar vóru ræktaðar í þeim eina tilgangi að
halda í þeim lífi óg að reýna að stækka stófninn.

Við leituðum lengi að heppilegu husnæði,
óskuðum eftir því að fa afleggjara af flugnastófni
Matís óg hófum að viða að ókkur ýmisskónar
bunaði. Þar var að vísu mikið þreifað í mýrkri.
Sigga fór a raðstefnu um skórdýr sem fóður óg
fæði a vegum FAÓ óg Wageningen haskólans í
Hóllandi, þar sem við birtum veggspjald.

Snemma ars 2015 drapst litli flugnastófninn sem
við hófðum kómið upp vegna skýndilegrar innrasar musa. Eftirlifandi stófn var því miður ekki
nógu stór óg ræktunaraðstæður ekki órðnar nógu
góðar. Því þurfti að flýtja nýjan inn. Afram helt
vinnan við að gera ræktunarklefann hæfan til

Um sumarið 2014 hlutum við stýrk fra Ný-
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Gýlfi: Kassi uti í garði
Mjóg lengi framan af var eg upptekinn af sjalfvirkni í
bæði stýringu a umhverfisaðstæðum, vóktun ýmisskónar óg umsýslu með skórdýrin. Ein hugmýndin var
að bua til 20 eða 40 feta gam þar sem hraefni færu inn
óðru megin óg kæmu ut sem afurðir hinum megin.
Þessi hugmýnd hefur órðið til samtímis víðar, til
dæmis hja EntóCube í Finnlandi, þó þar se hun ekki
kómin langt a veg í sjalfvirkninni. Frakkarnir hja
EntómóFarm virðast þó ætla að setja upp tæknilausnir
býggðar a flutningagamum, þó eins óg með mórg fýrirtæki se mjóg óljóst hvernig tæknin lítur ut óg hvórt
hun virki ýfir hófuð.

Annar angi af þessu var að bua til einkaræktun heima
hja mer. Ekki gekk að hafa ræktunina inni enda bý eg í
fjólbýlishusi, en einnig eru lýkt óg slýsasleppingar
erfiðar viðfangs. Því þurfti að bua til einangraðan
kassa uti sem hita þýrfti upp, passa að hann væri ekki
óf stór þannig að upphitun ýrði dýr, ne óf lítil til að
geta rumað allan lífsferil flugunnar. Kassinn gæti ekki
bara nýst til að taka matarleifar af heimilinu heldur
verið varastófn ef aðalstófninn hrýndi, óg leið til að
gera litlar tilraunir óg æfingar a ræktun óg umbunaði.
Raspberrý Pi tólva var nótuð til að stýra óllu saman
með íhlutum keýptum fra Kína. Upplýsingar um hitaóg rakastig vóru settar inn í gagnagrunn í skýinu. Ljós
vóru kveikt 12 tíma a dag í kassanum.
Ur varð að eg gerði með aðstóð mags míns kassa sem
var að grunnfleti jafn stór lýftarabretti. Hann helt lífi í
flugunum heilan vetur.
Nókkuð flókið varð að tengja saman kassa fýrir lirfustigið við kassa fýrir pupun óg fullórðnar flugur, stýra
varpi, óg trýggja að lirfurnar slýppu ekki. Í kóldu veðri
settist raki innan a allan kassann. Smam saman fóru
tólvugræjurnar að haga ser óareiðanlega óg einn daginn hætti stýringin að virka, hitinn fell óg stófninn
drapst. Ekkert varð ur því að setja nýjan stófn í
kassann aftur.
Eg keýpti mer samhliða miða í Kickstarter-lótteríinu í
kringum Livinfarms, sem er tæknilausn til að rækta
mjólórma. Enn hefur su græja ekki bórist óg mógulegt
að mórghundruð evrur hafi þar farið til einskis.
Ræktunarkassinn uti í garði hja mer hefur ekki verið
gangsettur um hríð óg verður sennilega sendur a
haugana braðum.
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nótkunar, með óllum þeim tæknilegu lausnum sem
huga þurfti að. Við reðum fýrsta starfsmanninn til
starfa í agust, Katrín Sigurbjórg Sveinsdóttir. Við
Sigga vórum anægð með að fa hana til liðs við
ókkur, enda ekki sjalfgefið að finna starfsmann
með mjóg heppilega menntun til að rækta skórdýr
í Bólungarvík þar sem hun atti enga að. Hun hafði
það hlutverk að ganga fra leýfum, setja upp sóttkví
óg leýsa Siggu af í barneignarleýfi. Um haustið
eignaðist Sigga sitt fýrsta barn óg Gýlfi bjó enn í
Reýkjavík einnig með ungt barn. Fjólskýlduaðstæður gerðu ókkur órðugt fýrir að sinna
starfseminni. En lóksins kóm flugustófninn, í desember 2015, óg sóttkvíarklukkan býrjaði að tikka.

óg nókkrar góðar umsóknir barust, meðal annars
nókkrar fra mjóg hæfu erlendu fólki. Erlendir
starfsnemar vóru farnir að hafa samband í
hrónnum, margir með mjóg góðar ferilskrar.
Ur varð að Arón Dalin Jónassón líffræðingur var
raðinn skórdýrabóndi óg Íngibjórg Þórleifsdóttir
líffræðinemi hónum til aðstóðar, eýrnamerkt í
rannsóknaverkefnið með íslensku skórdýrin. Arón
hafði misserin a undan fengist við rannsóknir a
íslenskum skórdýrum a vegum Haskóla Íslands óg
var því mjóg góður liðsmaður. Til viðbótar vórum
við langt kómin með að fa ungverskan starfsnema
til starfa.
Um vórið 2016 ríkti mikil eftirvænting hja ókkur.
Það var ljóst að við nalguðumst einhvers kónar
tímamót, bæði hvað varðar fjarmógnun óg einnig
verkefnastóðu. Við býrjuðum að skóða af alvóru
íslenskar skórdýrategundir óg eftir tóluverða
kórtlagningu kómumst að því að sennilega væru
maðkaflugurnar ahugaverðastar, en þær eru
skýldar husflugunni sem hefur verið mikið rannsókuð til fóðurframleiðslu erlendis. Við sóttum um
stýrk til Nýskópunarsjóðs namsmanna um að
fanga óg rækta maðkaflugu (fiskiflugu). Stýrkurinn fekk nað fýrir augum sjóðsins.

A þessum tíma hófðum við fengið bæði frumherjastýrk fra Tækniþróunarsjóði, stýrk fra Vinnumalastófnun ur verkefninu Atvinnumal kvenna óg stýrk
sem hluti af rannsóknasamsteýpu undir stjórn
Matís. Það verkefni fekk aftur stýrk fra Sjavarnýskópunarsjóði Nórðurlandanna (Nórdic Marine
Ínnóvatión Prógramme 2.0) óg hafði innanbórðs
auk Vía sænskt fýrirtæki sem hefur gert tilraunir a
einfrumungarækt a aukaafurðum pappírsframleiðslu, danskan haskóla óg fóðurframleiðanda.
Verkefnið gengur ut a að kanna vaxtarhraða, efnainnihald óg bragðgæði laxfiska sem fa fóður unnið
að hluta eða óllu leýti ur skórdýramjóli eða
einfrumungamjóli. Verklegum hluta Vía í verkefninu lauk haustið 2016 en í heild verður því
lókið í lók ars 2017.

Undirbuningur hófst við að sækja frekari fjarfestingu óg fundir haldnir með fýrirtækjum sem serhæfa sig í slíku. Við ræddum næstu skref í þróun
tæknilausna við helstu serfræðinga landsins í nýskópun a tæknisviði, óg fengum frabærar hugmýndir. Þa vóru viðræður langt kómnar við Suðavíkurhrepp sem vildi stýðja verkefnið með ódýrri
heildarlausn a husnæðismalum; fullbuið iðnaðarhusnæði heppilegt fýrir starfsemina, skrifstófuhusnæði í namunda óg íbuðarhusnæði fýrir starfsfólk. Framtíðin var bjórt.

Snemma ars 2016 var sóttkví aflett óg fórmlegar
rannsóknir gatu hafist af alvóru. Rýan Ham, meistaranemi í haf- óg strandsveiðastjórnun við Haskólasetur Vestfjarða, fekk aðstóðu hja Víum til að
skóða vaxtarhraða óg efnasamsetningu stófnins.
Tilraunir hans póssuðu vel við það sem við
hófðum ahuga a.

Við settum saman langt stefnumótunarskjal til tíu
ara, Víur 2025. Þar vóru sett sjó markmið, listuð
her að neðan, en skjalið í heild ma finna í viðauka.
Markmiðin vóru:

A vórmanuðum akvað Katrín að hverfa til annarra
starfa óg Rýan tók við sem skórdýrabóndi, en þar
sem hann hafði þa þegar keýpt ser farmiða aftur
heim til Kalifórníu tók við að finna nýjan skórdýrabónda. Auglýsing var sett ut fýrir skórdýrabónda
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Fýrirtækið atti samkvæmt framtíðarsýninni að
vera arðbært, óeigingjarnt a þekkingu óg vera í
lýkilstóðu í þekkingar- óg iðnaðarklósum ýmisskónar. Serstaklega var akveðið að taka ekki
akvórun um aðfóng enda óvissa um það, óg þar
með staðsetningu framleiðslu. Einnig var ekki
tekin akvórðun um starfsemi utan landssteinanna
eða utflutning. Þa var tiltekinn fjóldi hliðarverkefna sem var mógulegur en ekki markmið í sjalfu
ser, svó sem þjónusta við ónnur skórdýrafýrirtæki, rannsóknir a óðrum hrýggleýsingjum, sem
óg þatttaka í alþjóðlegum rannsóknaverkefnum.

Lína af skordýraafurðum til manneldis
Víur framleiða vórulínu af skórdýraafurðum til
manneldis sem seld er hau verði óg nýtur virðingar. Vórulínan samanstendur af afurðum minnst
tveggja skórdýrahópa sem Víur rækta sjalfar, auk
mógulegra aðkeýptra afurða fra óðrum skórdýraræktendum.
Dýrafóður
Framleiðsla a eitt þusund tónnum af heildstæðu
fóðri fýrir fisk fra klaki til slatrunar. Framleiðsla a
mjóli til íblóndunar í fóður í svína- óg hænsnarækt.

Víur gengu svó í ÍPÍFF, alþjóðasamtók fýrirtækja í
skórdýraeldi fýrir fóður óg til manneldis. A þeirra
vegum fór Gýlfi til Brussel í lók apríl 2016. Þa
breýttist mýndin.

Hráefni til efnaiðnaðar
Framleiðsla a 10 tónnum af skórdýramjóli sem
klófið er í frumeiningar sínar.
Mjöl í gæludýrafóður
Framleiðsla a 10 tónnum af skórdýramjóli sem
nótað er til framleiðslu a gæludýrafóðri.
Móttaka lífræns hráefnis
Óbbi ætis skórdýra se lífrænt hraefni sem ella væri
urgangur.
Áburður til garðræktar eða landbúnaðar
Að minnsta kósti helmingur hrats fra skórdýraræktun se selt sem aburður til garðræktar, landbunaðar eða landgræðslu.
Heildstæð tæknilausn í ræktun hermannaflugu.
Sala a flugnagámnum, lokuðu kerfi sem á sjálfvirkan og öruggan hátt breytir fjölbreyttum
úrgangsstraumum í lirfumjöl og garðáburð. Ráðgjöf
við nýtingu skordýra.
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Sigga og Gylfi taka á móti eggjum
og lirfum frá Matís. 11. ágúst 2014.

Sigga með vísindaveggspjaldið
á´ráðstefnu í Hollandi

Sigga og Gylfi með frumgerð
að flugnakassa í aðstöðunni í
Bolungarvík.

Við móttöku verðlauna
Landsbankans nóvember
2013. Fulltrúar bankans
lengst til vinstri og hægri,
Tinna Ólafsdóttir, Gylfi og
Sigga.
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Afdrifarík ferð til Brussel
Þratt fýrir að vera óljós, þa hefur evrópski lagaramminn ekki breýst a síðustu arum. Það hefur þó
órðið eilítið ljósara hvað ma óg hvað ma ekki. Í
upphafi hófðum við samband við Matvælastófnun,
sem er su íslenska stófnun sem hefur eftirlit með
því að matvælalóggjófinni se fýlgt, óg reýndum að
fa utskýringar a því hvað mætti óg hvað mætti
ekki. Starfsfólk stófnunarinnar svaraði eins vel óg
það gat, en ókkur varð ljóst að það væri raunar
ansi óljóst hvernig malin stæðu.

Lagakrókar
Þegar við hófumst handa, a arunum 2013 óg 2014,
var bransinn a heimsvísu í frumbernsku sinni. Það
sast meðal annars a lagaumhverfinu í kringum eldi
skórdýra óg reglur um nýtingu afurða þeirra var
mjóg óljós. Það er ekkert skrýtið. Skórdýraneýsla
óg eldi var nanast óþekkt í Evrópu a þessum tíma,
nema þa fýrir gæludýrafóður sem einmitt var leýft
samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Íslandi,
verandi hluti af Evrópska efnahagssvæðinu, ber að
innleiða reglur Evrópusambandsins sem gilda um
matvælaframleiðslu óg þannig a það sama að gilda
her óg annarsstaðar í alfunni.

Smam saman lærðum við að malið væri tvískipt;
hvað skórdýrin eta annarsvegar, óg hvað gert er
við skórdýrin hinsvegar. Eingóngu mætti ala skórdýr a plóntuafurðum, en dýraafurðir hvers kýns
eru bannaðar, auk ýmissa annarra mógulegra
fóðurefna, svó sem lífrænan urgang fra eldhusum.

Þessar reglur um innleiðingu hafa það að markmiði að trýggja það að vórur sem framleiddar eru í
einu landi sambandsins seu einnig leýfilegar í
óðrum ríkjum þess, óg viðskipti því frjals óg órugg.
An þess að kafa ófan í smaatriði ferlana sem liggja
að baki, þa lækkar kerfið viðskiptakóstnað a ýmsa
vegu óg er hagfellt, þó það þýði að sama þurfi ýfir
alla að ganga. Afall a einum stað getur því haft í fór
með ser að lóg eru þrengd fýrir alla alfuna. Þetta
atti ser til dæmis stað þegar kuariða kóm upp í
nautgripum óg menn fengu heilasjukdóma af
neýslu slíkra afurða. Þa vóru reglur hertar umtalsvert um nýtingu kjótmjóls óg slatururgangs óg
annarra þatta í allri fæðukeðjunni, sem jók matarsóun óg kóstnað í allri alfunni. Þessa ser ennþa
stað í reglum sem gilda um skórdýr.

Nóta matti þau skórdýr í gæludýra- eða lóðdýrafóður. Gæludýr óg lóðdýr eiga það enda sameiginlegt að vera ekki inni í fæðukeðju manna heldur
endastóð í einhverjum skilningi. Ekki mætti nýta
skórdýr í fiskeldisfóður. Þó væri það svó að líklega
væri fiskur su dýrategund sem fýrst fengi leýfi, þar
sem efnaskipti óg eðli fiska er nægilega ólík bæði
stórgripum óg mónnum; sjukdómar sem herjar a
fiska eru ólíklegir til að vera hættulegir mónnum.
Þa væri nótkun skórdýra í fóður fýrir kjuklinga óg
svín bónnuð, óg nókkuð væri að bíða eftir að það
ýrði leýft, einkum vegna þess að strangar reglugerðir gilda um það að dýr bórði ekki hóld dýra af
sómu tegund (kannibalismi). Eftirlit með slíku
krefst þess að hægt se að greina ur hvaða dýrategund prótein í fóðrinu a uppruna sinn, óg enn er su
tækni ekki areiðanleg þó það hórfi til betri vegar.
Hitt er hinsvegar ljóst að hænsn, eins óg fuglar
almennt, eru skórdýraætur óg skórdýraprótein
því hluti af natturulegri fæðu þeirra. Alltaf hefur
verið mjóg óljóst hvenær breýtingar a regluverkinu gætu órðið, ekki eingóngu innan Evrópusambandsins, heldur einnig hvernig Ísland færi að

Skórdýr, þratt fýrir líffræðilega serstóðu sína
samanbórið við spendýr, fugla óg fiska, eru nefnilega ekki tekin ut fýrir sviga í landbunaðarreglugerðum. Í augum laganna eru skórdýr bufe óg
mega einungis neýta jurtaafurða eigi þau að vera
nótuð til dýraeldis. Ættu skórdýr að kóma inn í
fæðukeðjuna þýrfti einnig að slatra þeim í viðurkenndum slaturhusum, þratt fýrir að engar reglur
væru til um það hvernig viðurkenna mætti skórdýraslaturhus óg hvaða skilýrði slíkt slaturhus
þýrfti að uppfýlla.
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því að innleiða nýjar reglugerðir, en dæmin sanna
að innleiðing tekur óft langan tíma.

Jungle Bar var sett í hillur verslana snemma a nýju
ari en tekin ur hillum degi seinna. Upp ur því
spruttu farsakenndar skeýtasendingar milli Jungle
Bar óg Matvælastófnunar þar sem lýgabrigslin
gengu a víxl. Niðurstaðan varð su að ekki ma selja
vóruna a Íslandi, í óllu falli í verslunum. Varan er
hinsvegar seld í netverslun, undir hvaða fórmerkjum eða skilýrðum er ekki alveg ljóst.

Sa slóði Íslands sem tengist innleiðingu reglna um
nýtingu skórdýra til manneldis er nefnilega langur.
Þannig var að fýrir aldamótin síðustu samþýkkti
Evrópusambandið regluverk sem fjallar um
svókallað nýfæði. Nýfæði var skilgreint sem matur
neýtt í hverfandi magni innan Evrópusambandsins
fýrir arið 1997, hvórt sem um væri að ræða nýlega
uppgvótaðan mat eða mat algengan í lóndum utan
Evrópu. Sett var upp regluverk þar sem framleiðendum var gert skýlt að senda inn umsóknir sem
sýndu fram a órýggi vórunnar sem þeir hefðu í
hýggju að framleiða, annaðhvórt með rannsóknum
eða með því að benda a ahættulausa neýslu þeirra
í óðrum lóndum til langs tíma.

Það er svó að fretta af nýfæðinu að ný lóg hafa nýverið verið samþýkkt í Evrópusambandinu sem
taka munu gildi 1. januar 2018. Samkvæmt fýrirlestri fulltrua Matvælaórýggisstófnunar Evrópu a
fundi í Brussel þann 26. apríl 2016, sem Gýlfi
sótti,, a þó enn a eftir að semja reglugerðirnar óg
starfsreglurnar sem fýlgja. Því er enn ekki skýrt
hvaða skilýrði umsóknir þurfa að uppfýlla til að fa
samþýkki óg hvórt heppilegra se að senda inn
slíkar umsóknir innan nýja eða gamla kerfisins.
Ljóst er þó að umsóknarferlið er mjóg þungt í
vófum fýrir lítil fýrirtæki. Ekki er hægt að benda a
skórdýraneýslu í óðrum lóndum vegna þess að
þar sem skórdýr eru hefðbundin fæða eru það
aðrar tegundir skórdýra, sem ýfirleitt eru veidd en
ekki ræktuð við þær aðstæður sem lagt er upp
með í Evrópu.

Þessi nýfæðisreglugerð hafði hinsvegar ekki verið
innleidd a Íslandi. Þannig birti Matvælastófnun
frett a vef sínum þann 15. óktóber 2015, fullum 17
arum eftir að reglugerðin var samþýkkt ýtra, þess
efnis að nýfæðisreglugerðin gilti ekki a Íslandi. A
þeim tíma var hitt skórdýrafýrirtækið a Íslandi,
Jungle Bar, tilbuið með vóruna sína, próteinstýkki
framleidd í Bandaríkjunum ur bandarísku
krýbbumjóli. Þeir Stefan Atli Thóróddsen óg Bui
Bjarmar, sem stóðu að fýrirtækinu, fóru a fund
Mast sem ekki gat gefið skýr svór. Þeim var bent a
að fa tóllnumer, sem þeir óg fengu. Hlutfall skórdýra var nógu lagt til að flýtja mætti vóruna inn an
þess að skórdýrin hefðu teljandi ahrif a tóllflókkun.

ÍPÍFF, alþjóðasamtók um skórdýr í fóður óg fæði,
vóru ófórmlega stófnuð 2012 en fengu ekki skrifstófu fýrr en 2015. Samtókin, sem eru nókkuð
Evrópumiðuð, fórgangsróðuðu stefnumalum
sínum í pólitískri barattu í fundaherbergjum
Brussel. Tvó meginspór, fóður óg fæði, vóru
mórkuð. Í baðum tilvikum atti að ala skórdýr eingóngu a jurtaafurðum, óg fýrsta aherslan lógð a að
ópna fiskeldismarkaðinn. Næst ætti að ópna
markað fýrir kjuklinga óg svín, óg því næst mætti
skóða að ala skórdýr a óðru en hraefni sem væri
vóttað sem fóður fýrir ónnur dýr. Þegar við lasum
stefnu ÍPÍFF saum við að fórgangsróðunin væri
óvitlaus en vónuðum að þetta gæti gerst í nókkuð
góðum takti.

Varan kóm innflutt til landsins. En a meðan a
þessu óllu stóð hafði nýfæðisreglugerðin, sem í 17
ar hafði legið í skuffum ýfirvalda, verið innleidd.
Það var gert þann 28. óktóber, 13 dógum eftir að
fýrri, aðurnefnd frett Mast um efnið var birt.
Jungle Bar menn vóru ekki latnir vita, en frett um
innleiðinguna var birt a vef Matvælastófnunar í
býrjun nóvember. Ekki kóm fram af hverju reglugerðin var innleidd a þessum tímapunkti. Vara
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tækinu Envirónice um mógulega hraefnisstrauma
til eldis lirfa hermannaflugna. Um skít sagði í
skýrslunni:

Ókkar alýktun af lestri breýtinganna var lengi vel
su að fiskiurgangur ætti að vera leýfilegur, enda
væri fiskurinn af matvælagæðum þegar hann
kæmi til ókkar, auk þess sem fiskimjól væri hæft í
fóður óg því ætti innihaldsefni fiskimjóls að vera
hæft í fóður fýrir skórdýr. En smam saman kóm
upp ur durnum að sa skilningur ókkar a reglunum
var ekki í samræmi við almennan skilning a þeim.
Naglinn í kistuna var hinsvegar það hversu aftarlega fiskurgangurinn fell bæði innan kerfisins óg
innan aherslna ÍPÍFF. Þar er enginn ahugi a þessu,
einkum vegna þess andstaðan við skórdýr er nógu
stór til að rugga batnum, en einnig vegna þess að
Evrópa virðist eiga nóg af ónýttu hraefni ur jurtaríkinu sem liggur a að kóma í bruk aður en róðin
kemur að fiskveiðiþjóðum eins óg Íslandi óg Nóregi óg þeirra aukaafurðum.

Sá búfjáráburður sem fellur til á nautgripaog sauðfjárbúum er að langmestu leyti
notaður sem áburður á tún og því varla
tiltækur fyrir lirfurækt. Hross eru lítið á
húsi og söfnun hrossataðs ekki einföld í
framkvæmd. Undantekning þar á er hrossatað sem fellur til í hesthúsum í þéttbýli, en
það er oftast blandað sagi, sem hentar ekki
vel sem æti fyrir lirfurnar vegna hás
sellulósainnihalds. Hrossatað er að
einhverju leyti nýtt til áburðar, en hluti þess
er urðaður. Ætla má að það magn sem til
fellur sé of dreift til að geta nýst að ráði
sem lirfufóður. Hrossatað hefur auk þess
heldur lægra næringarefnainnihald en
annar húsdýraáburður. Ekkert er því til
fyrirstöðu að nýta úrgang af þessu tagi sem
æti fyrir lirfur með öðru, en ekki er hægt að
byggja framleiðsluna á honum.

Fýrir ókkur stóðu mal því þannig að manneldisskórdýr verða í reglugerðalimbói fram a mitt ar
2018, óg nótkun þess hraefnis sem við hugðum að
væri ahugaverðast til að skóða fýrst um sinn, var
ekki utilókuð í stóra samhengi hlutanna, en ekki í
spilunum að ýrði leýfilegt innan næstu 5-10 ara.

Alla jafna má ætla að framleiðsla á
lirfumjöli sé vel samkeppnisfær við aðra
nýtingu sama úrgangs, þar sem þar er um
að ræða framleiðslu á verðmætari og næringarríkari vöru. Með hliðsjón af því hversu
dreifður úrgangur frá nautgripum, sauðfé
og hrossum er um byggðir landsins, og
hversu mikið notagildi þessi úrgangur hefur
þar sem hann fellur til, verður þó ekki séð
að hægt verði að byggja lirfuræktun að
neinu umtalsverðu leyti á búfjáráburði frá
þessum gripum.

Af skít
Mýnstur landbunaðar óg landrýmis er frabrugðið
a Íslandi samanbórið við ónnur lónd. Einkum eru
það tvó sambónd sem skipta þar mali. Í fýrsta lagi
er það hlutfall bufenaðar óg landrýmis óg í óðru
lagi er það hlutfall plónturæktar óg dýraræktar í
heildarkórfu landbunaðarins. Hvað varðar fýrra
atriðið, þa er það þannig að í þettbýlli lóndum, í
lóndum sem stunda landbunað af óðru tagi en a
Íslandi óg þar sem stórbýli eru gríðarstór, safnast
upp bufjarurgangur í miklu magni. Þessum
urgangi er erfitt, dýrt óg mengandi að kóma fýrir
kattarnef.

Flest svínabu a Íslandi eru a suðvesturhórninu,
annars vegar a Kjalarnesi/Melasveit óg hins vegar
a Reýkjanesi. Einnig er stunduð talsverð svínarækt a Suðurlandi óg nókkur a Nórðurlandi eýstra
óg Vesturlandi. Aðrir landshlutar kóma naumast

Eins óg aður hefur kómið fram keýptum við a vórdógum 2014 skýrslu af íslenska raðgjafafýrir-
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við sógu hvað þetta varðar. Aætlað var í skýrslu
Envirónice að a ari hverju falli til um 30.000 tónn
af svínaskít a svæðinu fra Suðurnesjum óg upp í
Bórgarfjórð, um 15.000-20.000 tónn a Suðurlandi
óg innan við 10.000 tónn a Nórðurlandi eýstra.

er skiljanleg, enda mikilvægara að ópna dýrnar
með fullkómlega óruggum óg óumdeildum vórum.
Síðar meir, þegar frekari rannsóknir hafa verið
gerðar, reýnsla fengist a iðnvætt skórdýraeldi óg
lóggjafinn er reiðubuinn, megi fara að tala um
utvíkkun þessa ramma til að leýfa nótkun dýraafurða í fóður skórdýranna, eins óg vikið verður
að síðar.

Ýmsar hugmýndir eru uppi um nýtingu skítsins.
Þannig hafa lengi verið uppi afórm um býggingu
gasórkustóðvar í Melasveit. Þessi afórm eru kómin
vel a veg óg mun talsvert magn af lífrænum
urgangi af svæðinu, þ.m.t. svínaskítur, fara í þa
vinnslu ef af verður. Óljóst er hversu mikils virði
slík gasframleiðsla er per tónn af skít.

Stóru fjólþjóðlegu þriggja ara rannsóknar- óg tilraunaverkefni lauk a fundi sem haldinn var 27.
apríl 2016 í Brussel. Verkefnið het PRÓteÍNSECT
óg var fjarmagnað af Evrópusambandinu en innihelt tvær rannsóknastóðvar í Kína óg tvær í
Afríku. Gýlfi var viðstaddur lókakýnningar verkefnisins. Helstu markmið verkefnisins vóru að
skóða allar mikilvægustu breýtur við eldi husflugunnar (Musca domestica) og voru flugurnar
aldar með mismunandi tækni á búfjárúrgangi. Gerð
voru ókjör af efnagreiningum til að greina leifar af
skordýraeitri, díoxíni, þungmálmum, sjúkdómum og
fleiru, en einnig var greint næringarinnihald og
ýmsar leiðir til að draga fitu úr lirfumjöli og fleira.
Allar niðurstöður voru á eina leið; framleiðslan var
örugg og lirfurnar næringarríkar fyrir fisk, kjúkling, varphænur og unggrísi.

Stór kjuklingabu eru í Mósfellsbæ, a Reýkjanesi, a
Suðurlandi (Hellu) óg a Nórðurlandi eýstra. Af
samtólum við rekstraraðila nókkurra hænsnabua
haustið 2013 ma raða að skítur fra buunum se
undantekningalítið nótaður til aburðar. Þetta
gildir líklega um nær allan skít sem til fellur a
Suðurlandi óg a óðrum landssvæðum þar sem
jarðrækt er stunduð í umtalsverðum mæli. Helst
ma ætla að eitthvert magn kunni að vera afgangs a
Reýkjanessvæðinu, þ.e. a svæðinu fra Suðurnesjum upp a Kjalarnes. Fýrir nókkrum arum
barumst frettir af vandkvæðum við meðhóndlun
hænsnaskíts í Mósfellsbæ, þar sem hann er jafnvel
settur í hauga.

En nótkun skíts í fóður er bónnuð. Enginn berst
fýrir því að það verði leýft, enda þarf að rannsaka
margt aður en það getur gerst óg taka afstóðu til
þess undir hvaða skilýrðum slík framleiðsla mætti
fara fram. Þa þýrfti að trýggja algert órýggi í
tengslum við matarheilindi, þannig að þegar
neýtandi fer ut í buð óg kaupir skórdýr sem hann
telur vera til manneldis fai hann í raun það en ekki
skórdýr sem hafa verið alin a skít. Það er því allra
bjartsýnasta sýn að sja slíkt leýft innan 10 ara.

Hænsnaskítur ætti að geta nýst sem æti fýrir lirfur
hermannaflugunnar, se hann a annað bórð tiltækur. Hvað varðar svínaskítinn ber einnig að hafa
í huga að svínaskítur hefur lagt þurrefnisinnihald
óg lagt næringarinnihald óg er því tiltólulega dýr í
flutningi miðað við nýtanlega næringu.
Nótkun skíts til að ala skórdýr er eðlilega umdeild.
ÍPÍFF samtókin berjast fýrst óg fremst fýrir því að
Evrópusambandið leýfi nótkun skórdýraafurða í
fóður til fiskeldis óg síðar hænsna- óg svínaræktunar, óg samhliða að skórdýr til manneldis
verði leýfð. Í óllum tilvikum er askilið að eingóngu
seu nótuð hraefni ur jurtaríkinu. Þessi stefna ÍPÍFF

Af jurtum
Hin hlutfallsstærðin sem greinir Ísland fra óðrum
lóndum í landbunaði—óg er ahugaverð í ókkar
samhengi—er hatt hlutfall dýraeldis gagnvart
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Aron vigtar fyrir þurrkun.

Flugurnar vilja gjarnan verpa í smáholur og því er bylgjupappi hentugur.

Katrín sýnir plastbakka og sérhannaða lausn fyrir lok á bakkana.

jurtarækt. Með óðrum órðum er a Íslandi framleitt
hlutfallslega mikið kjót óg hlutfallslega lítið af til
dæmis avóxtum, grænmeti óg kórni. Ur óllum
þessum jurtalandbunaði fellur ýmislegt til af
mismunandi gæðum óg með mismikið nótagildi.
Ófþróskaðir eða vanþróskaðir avextir eða grænmeti, vórur sem ekki uppfýlla gæðastaðla, slíður
óg klíð af kórnvórum, hrat eftir að safi óg ólía
hefur verið pressuð ut, kartófluendar ur frónskuskurði; listinn er langur. Flest af þessu er fullkómlega nýtilegt fóður fýrir bufenað, bæði jórturdýr en
einkum svín óg hænsni. Af óllum stóðum, ma leita
til dæmis agætrar frasagnar af þessu í Tedfýrirlestri Tristrams Stuart.

hefur mikill tími fiskeldisfýrirtækja farið í að
reýna að minnka hlutfall fiskimjóls í fóðri. Það
hefur verið reýnt með betri fóðuruppskriftum,
kýnbótum óg óðrum leiðum. Nu er hlutfallið
kómið niður í um 50% (lýsi óg fiskimjól samtals)
óg mun sennilega halda afram að lækka.

Af fiskimjóli

A Íslandi atti matti sja birtingarmýnd þessa þegar
makríllinn býrjaði að ganga inn a Íslandsmið. Þa
hófust ólýmpískar veiðar í fiskimjólsframleiðslu
sem síðar, með betri tækni óg þekkingu, breýttist
óg nu er veitt nær eingóngu til manneldis.

Fiskimjól er framleitt ur ýmsum aukaafurðum sem
fast af fiskvinnslu, eins óg afskurði óg beinum, en
einnig beint ur fiski sem hentar síður til manneldis, eins óg uppsjavarfiski. Reýnt er víða um
heim að spórna við því að fiskur se veiddur serstaklega í fiskimjólsframleiðslu, leitast er við að
veiða fisk beint til manneldis enda er það talið
hagfelldara fýrir natturuna per kíló af ætum fiski.

Laxfiskar þurfa dýraprótein til að vaxa óg dafna.
Það er því ekki hægt að fóðra þa eingóngu a
plóntuafurðum. Þetta veldur því að kóstnaður við
fóðurframleiðslu laxeldis er hærri en hann þýrfti
annars að vera. Fiskimjól er mest nótað til að veita
dýrapróteinið, en það hefur einnig þann kóst að
vera ríkt af ómega-fitusýrum. Í gegnum tíðina

Annað; 12%

Í fiskeldi er þannig nauðsýnlegt að hafa eitthvað
fiskimjól, en hægt er að skipta því að stórum hluta
ut fýrir skórdýramjól. Þó þarf af trýggja að nóg se
af ómega-fitusýrum í fóðrinu, sem ekki er natturulega í skórdýramjóli nema skórdýrin seu fóðruð a
fiskiafurðum. Fiskimjól er einnig nótað í ótalmargt
annað fóður fýrir landdýr óg lagardýr. Fiskeldi
tekur þó meira en helminginn af óllu fiskimjóli í
heiminum.

Jórturdýrarækt; 1%

Fuglarækt;
12%

Fiskimjól mun hækka í verði í framtíðinni. Það er
hið minnsta alit Matvælastófnunar Sameinuðu
þjóðanna. Astæðurnar eru af ýmsum tóga, óg mun
hækkunin leiða af ser marghattaðar breýtingar í
framleiðslu óg nótkun. A frambóðshliðinni munu
breýtingarnar sennilega bæta nýtingu fiskurgangs
svó ur verði fiskimjól óg þannig, því miður, auka
asókn í ófveidda uppsjavarstófna víða um heim.
Svif verður sennilega nýtt í meira mæli en nu er.

Fiskeldi; 56%

Svínarækt;
20%

Skipting heildarnotkunar fiskmjöls í
heiminum 2010.
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Þrjú gröf sem sýna þróun notkunar, framleiðslu og verðs fiskimjöls.
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A eftirspurnarhliðinni ma buast við því að nótkun,
þar sem serstakir eiginleikar fiskimjóls eru ekki
nauðsýnlegir, minnki óg að fiskimjól verði servara
þar sem serstakra eiginleika er krafist. Kýnbætur
halda afram, til að minnka vægi fiskimjóls. Fiskitegundir—óg dýrategundir almennt—verða
valdar til ræktunar með þennan veruleika í huga,
ella verða undir í verðsamkeppni. Um þetta ma
lesa í góðri skýrslu Matvælastófnunar
SÞ. Ahugavert er að fiskeldisframleiðsla jókst um
62% a arunum 2000–08, a meðan frambóð a fiskimjóli minnkaði um 12%. Spar gera rað fýrir að
þessi þróun haldi afram. Það gæti haft slæmar
afleiðingar fýrir eldi ranfiska a svó sem bleikju óg
lax, nema aðrir þættir vegi þýngra, eins óg vaxtarhraði eða framleiðniaukning.

ekki nýttur í fiskimjól. Astæður þess eru af ýmsum
tóga, einkum þó að slíkt hraefni skemmist mjóg
fljótt, meðal annars vegna meltingarensíma í maga
fisksins. Flutningur þarf því að vera tíður, er óþrifalegur óg er hlutfallslega dýr vegna has vatnsinnihalds. Með hærra fiskimjólsverði eýkst hvati
til fullnýtingar.

Askóranir laxeldisins eru því að hluta óleýstar.
Verð a fiskimjóli mun hækka óg það verður stóðug
askórun að lækka fiskimjólshlutfallið í uppskriftunum, óg trýggja að verðmætaaukningin í laxeldi
vegi upp a móti hærri fóðurkóstnaði. Lausnin er
sennilega fjólþætt, óg ekki utilókað að skórdýr
verði nýtt að einhverju leýti.

Íslensk skórdýr

Það er þó vert að benda a í þessu samhengi að nu
er verðið a bilinu 100-200 krónur fýrir kílóið af
fiskimjóli. Það er þurrvara, blautt er hraefnið sem
fer í fiskimjól jafnan fjórum til fimm sinnum
þýngra. Til þess að framleiða magn sem hefur
nógu mikið tekjustreými þarf því tóluvert mikið
magn a dag.

Það er í sjalfu ser ekki skrýtið að skórdýraat eða
nýting skórdýra er lítil a nórðurslóðum. Skórdýr
eru ekki a ferli meiripart arsins, óg þau skórdýr
sem fa lifað eru svó lítil að það tekur sig ekki að
safna þeim í hóndunum - óg engar aðrar leiðir
færar. Í augum landbunaðarþjóða eru skórdýr
miklu frekar vagestur sem etur mjólið, fremur en
nókkuð annað.

Nu er það svó að fiskimjól er framleitt a Íslandi í
stórum fiskimjólsverksmiðjum. Í verksmiðjunum
er nótuð ólía til að kýnda trómlur sem þurrka
hakkaðan fiskurgang. Órkuþórfin er gríðarleg, en
ekki hefur naðst lending í að nóta rafmagn til
framleiðslunnar vegna þess að rafórkuþórfin er
svó sveiflukennd, óg við sveiflukennd rafórkukaup
er ekki hægt að fa stóriðjuafslætti. Óþarfi er að
benda a umhverfissóðaskapinn sem hlýst af slíku
rafórkukerfi, sem ekki getur jafnað ut sveiflur
minni nótenda óg gefið afslatt í samræmi við
magn. Ja, eða ef sókinni er skellt a fiskimjólsframleiðendurna—að vera með fýrirtæki sem frekar
brenna ólíu heldur en að nóta rafmagn til þess eins
að spara nókkrar krónur.

Hægt væri að nýta íslensk skórdýr með margvíslegum hætti. Sem dæmi hafa verið settar fram
hugmýndir um stórfellda nýtingu mýs við Mývatn,
þó það se sennilega vandkvæðum bundið. Þannig
er arstíðarsveiflan mikil, mikil inngrip í viðkvæmt
vistkerfi gæti verið óþarflega ahættusamt óg svó
framvegis.
Í sjó eru hrýggleýsingjar bæði veiddir (rækja) óg
ræktaðir (kræklingur) óg sennilega hægt að sja
fýrir ser margvísleg ónnur nót fýrir hrýggleýsingja, svó sem svif (eins óg hugmýndir eru uppi
um í Ísafjarðardjupi) óg marflær.

Magn fiskiurgangs a Íslandi er a stærðargraðunni
100.000 tónn a arsgrundvelli. Nókkur hluti þess er

Spennandi væri að finna skórdýr sem til dæmis

19

gæti bórðað upp til agna þang eða annan lífmassa
sem hægt er að afla eða rækta í stórum stíl óg ekki
er nótað í dag nema að litlu leýti. Stókkmór óg
ónnur þangskórdýr eru ekki líklegt til að vera
ræktanleg a stórum skala.
Besti kósturinn eru maðkaflugur sem til eru í
nókkrum tegundum. Þær geta vaxið við fremur
lagan hita, þó sennilega megi auka vóxt þeirra með
hækkun hitastigs. Þær er þa hægt að rækta í lítið
upphituðum skemmum a þeim stóðum sem upphitun er dýr, þó upphitunarkóstnaður se í stóru
mýndinni sjaldan raðandi þattur í kóstnaðarmýndinni. Husflugan (Musca domestica) hefur
verið mikið rannsókuð í utlóndum óg var lengi
talin besti kósturinn fýrir fóðurframleiðslu, þó
hermannaflugan (Hermetia illucens) hafi síðar
tekið ýfir vegna vaxtarhraða óg eiginleika fullórðnu flugunnar (sem meðal annars bórðar
ekkert). Síðar hefur mjólórmurinn (Tenebrio
molitor) tekið ýfir vegna þess að bæði lirfa óg fullórðna bjallan eru ófleýg óg því þurfa sjalfvirk kerfi
einungis að stjórna tveimur víddum í stað þriggja.
Við þetta er þó að bæta að skórdýr eru nýtt a
Íslandi í dag. Stærstu einstóku þættirnir eru
annars vegar flugur sem frjóvga plóntur í ýlrækt,
en þær flugur eru fluttar inn reglulega, óg hins
vegar býflugnaræktendur sem eru í kringum
hundrað í dag víðsvegar um landið. Þa eru maðkar
nótaðir í móltugerð óg í spórtveiðibeitu.
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Skórdýrasamtókin
Það var með meðal annars með þessa hópa í huga sem
við hófðum frumkvæði að stófnun íslensku Skórdýrasamtakanna 19. óktóber 2014. Haldinn var stófnfundur óg lóg samþýkkt sem gerð vóru svó ur garði að
þau væru einfóld. Þannig var til dæmis samþýkkt að
engir peningar færu um hendur samtakanna sem
gerði það óþarft að sækja um kennitólu, bankareikninga óg standa í óðru tilheýrandi stussi. A stófnfundinn mættu tóluvert margir miðað við allt óg allt.
Þriggja manna stjórn undir fórsæti Gýlfa reýndi að
kóma ýmsu aleiðis en af veikum mætti. Við skrifuðum
umsógn um stefnu í urgangsmalum, en smam saman
fór vindurinn ur starfinu óg samtókin vóru fórmlega
lógð niður 2016.

Ljósmyndir frá stofnfundi.
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Framtíð fæðunnar ókkar
Íslenska fýrirtækið JungleBar undirbýr enn stórfellda markaðssókn með samnefnd próteinstýkki.
Með frabærri hónnun óg flóttri markaðsherferð
hafa þeir -nófn- nað að selja tóluvert af
stýkkjunum sem framleidd eru í Bandaríkjunum
með bandarísku krýbbumjóli. Þó varan se seld
sem hluti af umhverfisvænni fæðubýltingu er langt
fra því að svó se.

JungleBar, sem þó hefðu getað gengið lengra í
teikningunni sinni þar sem hun býggir a fallþunga
en ekki ætum hluta dýrsins. Því mætti fóðurstabbi
nautsins í kýnningarefni JungleBar vera tóluvert
stærri.
Nýjar rannsóknir sýna hinsvegar að fóðurnýtingin
er sennilega stórlega ófmetin. Grein í PLÓS óne
segir til dæmis, að samanbórið við iðnaðarskalaframleiðslu a kjuklingi se krýbburækt litlu skarri í
framleiðslu próteins, se litið til fóðurnýtingar
(nanar tiltekið svókallaðs protein conversion
efficiency mælikvarða). Það er lýkilbreýta í þessu
samhengi til þess að greina vistspór matvælaframleiðslu með ræktuðu kórni. Krýbbur sem vóru
fóðraðar a lítt verkuðum heimilisurgangi óg
straum drapust nær allar aður en þær naðu slaturstærð.

Skórdýr til manneldis munu ólíklega hafa nókkuð
að segja næstu aratugina við að minnka vistspór
ókkar af fæðuframleiðslu. Fýrir þessu eru fjórar
astæður, fýrir utan þa skammtímaastæðu að skórdýr eru ekki leýfð til manneldis í Evrópusambandinu í dag.
1. Umhverfisáhrif eru ekki eins jákvæð og af er
látið
Fóðurnýting skórdýra er einn stórra sólupunkta
skórdýraræktunar. Ýmsar rannsóknir hafa verið
tíndar til til að sýna fram a hversu hagfelld skórdýr
eru fram ýfir annan bufenað. Skýrsla FAÓ tíndi til
margar rannsóknir sem stýðja þetta. Hluti af hærri
fóðurnýtingu felst í því að allt dýrið er nýtanlegt, a
meðan iður, huð óg bein eru ekki æt a stærri
dýrum. Einnig felst hluti í því hver dýrin eru
skammlíf óg með kalt blóð óg lítil órka fer í viðhald
í stað uppbýggingar líkamans.

Við þetta ma bæta að a Íslandi er til nóg af vatni.
Þetta þýðir að þegar nótað er í auglýsingaefni að
atta þusund lítra þurfi til að framleiða eitt kíló af
nautakjóti en einungis prómill þess til að framleiða kíló af krýbbum, hefur það óttalega lítið að
segja.
2. Það skiptir máli hvað skordýrin éta
Með það í huga að krýbbur geta ekki nýtt tilbuið
fóður betur en kjuklingur (sem auk þess bragðast
betur), hlýtur svarið að vera að nýta krýbbur til að
eta það fóður sem ekki nýtist kjuklingi eða óðrum
dýrum.

Eitt kíló af lifandi dýri í hefðbundinni framleiðslu í
Bandaríkjunum þarfnast eftirfarandi magns af
fóðri: 2,5 kg fýrir kjukling, 5 kg fýrir svínakjót óg
10 kg fýrir nautakjót. Krýbbur þurfa a sama tíma
einungis 1,7 kg. Þegar þessar tólur eru leiðrettar
fýrir ætum hluta dýrsins eru ýfirburðir skórdýranna enn meiri (sja heimildir í skýrslu FAÓ, bls.
60).

„Rannsóknin ókkar sýnir að aukin sjalfbærni samfara ræktun krýbba til próteinframleiðslu býggist
að miklu leýti a því hvað þær eta óg við hvað
ræktun þeirra er bórin saman,“ sagði Dr. Mark
Lundý, hófundur rannsóknarinnar að ófan í viðtali
sem birt er a entómólógýtódaý.órg.

Þessar upplýsingar óg mýnd hefur svó gengið aftur
í ýmsu kýnningarefni, eins óg til dæmis fra
Skipting heildarnotkunar fiskmjöls í
heiminum 2010.

„Skórdýraeldi er mun líklegra til að hafa ahrif a
fæðu manna, a stærðargraðu sem hefur einhverja
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Fæðunýtingarhlutfall ýmissa dýra, úr skýrslu FAO. Tvær myndir úr kynningarefni JungleBar, teikningar eftir
Rán Flygenring
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hagfræðilega eða umhverfislega þýðingu, ef það
býggir ekki a fóðri sem annars gæti nýst í óðru
dýraeldi. Meiri nýskópun óg rannsóknir þarf a
þessu sviði svó þannig geti órðið,“ bætti Dr. Lundý
við.

gjarnan sett í samhengi við fólksfjólgun óg vandamalin við að framleiða nóg af próteini fýrir alla.
„Við verðum í vandræðum með að framleiða nóg
prótein“ sagði danskur bóndi í viðtali við danska
ríkissjónvarpið sem RUV gerði skil í frett fra 2016,
óg þetta er algengt viðkvæði.

Þegar litið er fram a veginn er lýkilatriði að hanna
hagkvæma ferla til að rækta mikið magn skórdýra
a hraefnisstraumum sem ella færu í suginn. Það
skiptir því mali hvað skórdýrin eta.

Svipað þema birtist aftur óg aftur í fjólmiðlum, óg
hefur gert síðasta aratuginn eða svó með síauknum þunga. Sja til dæmis Ecónómist óg
NPR. ÍPÍFF samtókin nóta þessi rók í malflutningi
sínum fýrir þórfinni a skórdýrum, eins óg meðfýlgjandi mýndir sýna. Þar er fólksfjólgun óg
umhverfisbýrði kjótframleiðslu talin upp a fýrri
mýndinni. A þeirri seinni mýndinni er því slegið
fram að aukin þórf se a hagæðapróteini.

3. Magnið þarf að vera mikið
Við hófum bórðað skórdýr í matarvagni í Hóllandi,
vespur óg silkiórma fra Belgíu óg mjólórma fra
Þýskalandi. Allt a þetta það sameiginlegt að vera
ætlað sem snarl eða íblóndunarefni í annan mat. A
próteinstýkkinu fra JungleBar kemur ekki fram
hversu mikið krýbbumjól er í stýkkjunum, að óðru
leýti en krýbbumjólið er þriðja innihaldsefnið a
pakkanum, sem samtals er 50 grómm. Allt að einu,
þa er ljóst að það er langt í land að skórdýr verði
uppistaða í fæðu eða nótuð í nægilegu magni til að
það hafi ahrif a umhverfið svó einhverju nemi. Það
er ekki innan næstu 20 ara að venjulegir þriggja
barna fóreldrar kippi með ser fórsteiktum skórdýrabóllum til að fóðra krakkana a manudagskvóldi. Þangað til það verður, er ekki hægt að segja
að skórdýraatið hafi nókkur jakvæð ahrif a lífhagkerfið.

[TVÆR MÝNDÍR FR‘A ÍPÍFF]
Þessi leið til að setja malið upp er hins vegar a
ýmsan hatt gólluð. Bæði er þetta ekki rett lýsing a
vandamalinu, óg lausnin er ekki skórdýr.
Stóra vandamalið er fatæka fólkið sem er að
kómast í millistett. Fatækt fólk brýst til bjargalna.
Stærstu hóparnir eru í Asíu, einkum Kína óg Índlandi, en einnig í Afríku óg víðar. Þegar millistettin
verður til óg stækkar, hefur fólk lóks efni a að
kaupa ser luxusvóruna kjót, eftir að hafa lifað a
kórnvórum að mestu. Þetta er ekki eingóngu næringarfræðilegs eðlis, heldur stóðutakn í jakvæðri
merkingu þess órðs. Nu hefur fólk brótist til efna
óg getur lóksins leýft ser það sem aður var
einungis til spari.

Það er ranghugmýnd að framleiðsla a smaum
skala se umhverfisvænni en framleiðsla a stórum
skala. Það er vissulega slæmt þegar líffræðilegri
fjólbreýtni er fórnað til að na fram stærðarhagkvæmni, en staðreýndin er su að veltækur landbunaður óg velvædd iðnaðarframleiðsla er
umhverfisvænni en handverk. Flutningskóstnaður
er lægri, tæki nýtast betur óg svó framvegis.

En næringarfræðin segir ókkur hinsvegar að kjót
er ekki nauðsýn, hvað þa í miklu magni. Fjólbreýtt
fæða er það hinsvegar, óg fatækt fólk hefur ekki
aðgang eða efni a henni.

4. Menn eru ekki að fara að éta skordýr

Vandamalið er ekki að það skórti land til að framleiða mat; ekki a Íslandi óg ekki um fýrirsjaanlega

Þegar kemur að skórdýraneýslu manna er það
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Tvær myndir úr kynningarefni IPIFF

Stóru millistettirnar sem nu rísa eru ekki að fara
að bórða skórdýr. Millistettirnar vilja vesturlenska hambórgara óg grillaðan kjukling. Vesturlandabuar eru heldur ekki að fara að bórða skórdýr. Til þess eru skórdýr ekki nógu bragðgóð. En
aðallega finnst fólki þau ógeðsleg. Tilfinningin

framtíð í utlóndum heldur. Vandamalið er að við
erum að framleiða óf mikið af faum fæðutegundum. Við erum að framleiða fóður í bufenað
þegar við gætum ræktað eitthvað a sama landi
sem við gætum bórðað beint.
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ristir svó djupt að hana er erfitt að hrista af ser.
Þratt fýrir að hafa verið í skórdýrabransanum í
þrju ar óg smakkað mjóg margt, hikar maður enn
þegar skórdýr eru í bóði, nema þau seu þeim mun
betur falin—óg þar með í óf litlu magni til að hafa
einhver ahrif a næringarsamsetningu matarins eða
a umhverfið.

Þessi breýtti viðmiðunarhópur ætti ekki að vera
naðarhóggið fýrir skórdýraframleiðendur; ef skórdýrin eru alin a hraefni sem annars færi til spillis
er agóði umhverfisins alltaf til staðar.
Ekki svó að segja að grænmetisat óg veganismi se
einhver tófralausn, eins óg afar vel skrifuð grein í
Guardian bendir a. Þar er bent a að bufenaður
getur í mórgum tilvikum verið hagfelld leið til að
framleiða mikilvæga næringu, einkum í lóndum
sem hafa ekki aðgang að fjólbreýttri fæðu.
Íslenska hliðstæðan er sennilega sauðfjarrækt þar
sem beit er stýrt vel. Afrettir óg fjalllendi er óhentugt til framleiðslu a óðrum mat en kindakjóti.

Leiðarahófundur í Aftónbladet órðaði þetta agætlega í grein undir fýrirsógninni „Baunahatrið fær
ókkur frekar til að eta skórdýr“:
Ég skil þetta ekki. Hötum við grænmeti svo mikið að
við borðum frekar skordýr? Upp á síðkastið hefur
áhuginn á steiktum skordýrum aukist umtalsvert.
Talsmenn þess vilja meina að það sé umtalsvert
umhverfisvænna að rækta skordýr en framleiða
kjöt. Og vissulega er það svo; nauta- og svínakjöt
eru stærstu umhverfisþrjótarnir. En spurningin er
af hverju við þurfum að fara þessa Krýsuvíkurleið?
Við höfum nú þegar valkost við
kjötið: baunir.

Svó aftur se drepið a ógeðis-þættinum, sem hefur
óg mun hamla skórdýraneýslu a næstu arum óg
aratugum, þa ma benda a að í Belgíu var fýrir
nókkrum arum leýft að selja skórdýr til mann-

Að slímugar lirfur sem langflestum
finnst ógeðslegar séu á dagskránni
byggir sennilega á sterkri kjötmenningunni. Það sem er á disknum okkar
verður að hafa gengið á fjórum
fótum. Annars er það ekki „alvöru“
matur.

Framleiðslukóstnað krýbba a því
ekki að bera saman við fjólda kílóa
af fóðri sem þarf til að framleiða
kíló af nautakjóti, heldur kóstnaðinn við að framleiða kíló af baunum.
Óg þar þarf nakvæmlega eitt kíló af
baunum til að framleiða eitt kíló af
baunum. Nema að það þarf ekki að
fara krókaleiðirnar, til dæmis að
flýtja fóðrið fýrst a krýbbubuið aður
en afurðin er sent neýtendum.

Ræktunarmöguleikar á Íslandi. Úr glærum Daða Más Kristóferssonar.

27

eldis. Belgísk ýfirvóld tóku þa fram fýrir
hendurnar a Evrópusambandinu óg settu fram
hvítan lista ýfir skórdýr sem leýfð vóru serstaklega
að ýmsum skilýrðum uppfýlltum. Nókkrir stórmarkaðir tóku inn skórdýravórur en hafa a síðustu
misserum kippt vórunum ut aftur vegna tregrar
sólu.
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Óg hvað svó?
Niðurstaðan var því su að Víur eru með hamarinn
óg enginn nagli er í augsýn. Það er ekki skýnsamlegt að halda afram dýrri rannsóknavinnu ef markmiðin eru ekki skýr. Víur eru enn hluti af rannsóknaverkefni sem skóðar nótkun lirfumjóls
svórtu hermannaflugunnar í fiskeldi. Sumarið
2016 ræktuðum við lirfur til tilrauna a laxfiskum í
dónskum haskóla. Þegar því var lókið, pókkuðum
við óllu saman.

Í apríl 2016 stýrkti nýkópunarstófnunin Vinnóva í
Svíþjóð þrju verkefni í nýfæði sem tengjast skórdýrum. Óll þrju hýggjast nóta mjólórma (Tenebrio
molitor) til að gera próteinvörur. Eitt af þeim er
Hakuna Mat sem, óháð fýsileika verkefnisins, hlýtur
að fá prik fyrir nafnið.
Við hja Víum vórum alla tíð fremur feimin við fjólmiðlaumfjóllun. Við fengum þó alla þa fjólmiðlaathýgli sem við vildum. Greinar óg stutt viðtól í
Mórgunblaðinu, Bæjarins besta óg a Býlgjunni
þegar frettatilkýnningar vóru sendar ut um
stýrkina sem við hlutum óg þegar akveðnum afóngum var nað. Mórg símtól óg skemmtilegar
umræður við almenning hlutust af þessu. Órnólfur
Thórlacius, fýrrverandi líffræðikennari í MH óg
hófundur kennslubóka í líffræði hafði m.a. samband snemma í ferlinu óg lýsti ýfir stuðningi óg
ahuga óg hafði vitað af þessu merkilega skórdýri í
um 40 ar. Við sóttumst þó ekkert serstaklega eftir
umfjóllun. Það helgaðist af ýmsum þattum. Gýlfi
var a þessum tíma að reýna að hasla ser vóll sem
heilsuhagfræðingur óg fannst ekki henta að gera
sig óf aberandi í fjólmiðlum fýrir aðra algerlega
ótengda iðju í óðrum landshluta. Stærri rullu
spilaði þó að framleiðsla óg tilraunir vóru alla tíð
býggð a vanefnum. Aðstaðan var því nanast alla
tíð mjóg frumstæð óg lengi a framkvæmdastigi.
Enda þurfti að finna upp hjólið a hverjum degi í
lausnum a allskónar hindrunum óg spurningum
sem vóknuðu. Við hófðum vónir um að með tíð óg
tíma ýrði mógulega farið ut í framleiðslu til manneldis, óg þa er mikilvægt að skórdýraeldið se fra
býrjun hreinlegt óg snýrtilegt. Eðli starfseminnar
var þó alltaf þannig að skurðstófu– eða eldhushreinlæti væri ómógulegt. Skórdýr að vinna ur
urgangi bjóða ekki upp a slíkt. Það var því ekki
fýrr en undir lókin sem við hleýptum mýndavelum
inn til ókkar, en þa til að taka mýndir af nýskópunarfýrirtæki sem verið var að lóka.

Eftir stóndum við Sigga með ógreidda reikninga óg
óskrifaðar skýrslur sem fýlla þarf ut svó að stýrkir
geti fengist greiddir. Haskólinn a Hólum hefur
tekið ýfir flugnastófninn asamt tækjum óg óðrum
ræktunarbunaði fýrirtækisins. Hýggjast Hólamenn
meðal annars nýta skórdýrin í kennslu a vegum
Sjavarutvegsskóla Sameinuðu þjóðanna. Vónandi
munu einhverjir óska eftir að fa afleggjara af
stófninum svó ekki þurfi að kóma til sóttkví þegar
upp kóma fórsendur fýrir ræktun hermannaflugunnar, eða ef einhver vill hefja heimaræktun
ófan í kjuklingana sína.

Skrumið
Í tengslum við niðurlagninguna fór Gýlfi í viðtal í
hlaðvarpsþættinum Nórðurskautinu a Kjarnanum.
Ur varð fýrirsógnin að skórdýr væru skrum (hæp).
Sem þau eru. Margir eru að hóppa a vagninn víða
um heim. A litla Íslandi hafa nókkrir velt skórdýraeldi alvarlega fýrir ser óg kómist mismunandi
langt með verkefnin sín.
Ekki lóngu aður en fórmleg tilkýnning fór ut um að
við værum að hætta rakum við augun í að skórdýraverkefni væri kómið inn í Startup Energý
Reýkjavík sem snerist um nýtingu skórdýra. Við
hófðum samband við fólkið a bakvið verkefnið óg
buðumst til að deila reýnslu ókkar. Einum fundi
síðar hafði verkefnið lagt upp laupana. Þó það se
leiðinlegt er það þó betra en að fara af stað með
dauðadæmt verkefni.

Besti blóggarinn a sviði iðnaðarræktunar her-
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Ryan Ham telur unglirfur fyrir rannsóknir sínar.

Sigga og Katrín Sveinsdóttir í hitaklefanum.

Vinnufundur í Bolungarvík. Frá
vinstri og Birgir Örn Smárason frá
Matís, Katrín Sveinsdóttir og Ryan
Ham.

mannaflugu (ja, þeir eru svó sem ekki ýkja margir)
er sennilega Dr. Terrý Green hja DipTerra í Bandaríkjunum. Green telur að það se hægt að sla því
fóstu að jafnvel arið 2016 eigi eldi hermannaflugna í atvinnuskýni enn mikið þróunarstarf
framundan, aður en það getur uppfýllt væntingar
sem gerðar hafa verið allt aftur til attunda aratugarins. Nuverandi tækni virðist ekki vera hónnuð
með það að markmiði að framleiða a iðnaðarskala
nókkur hundruð eða þusund tónn a dag sem þarf
til að hafa einhver ahrif a markaðinn með fiskimjól.

pening óg stuðning. Blaðamenn sja engin vónd
stórfýrirtæki heldur kruttlegar frettir óg innslóg
um skórdýr óg lítil nýskópunarfýrirtæki. Enginn
hefur farið almennilega a hausinn enn. Allur tónn
óg allt tal er því í eina att: skórdýr eru framtíðin.
Það mun taka nókkur ar fýrir umræðuna til að
jafna sig.

Hvaða leiðir eru færar?
Til að svara því hvaða leiðir eru færar, þarf fýrst
að skilgreina hver markmiðin eru. Eitt markmiða
væri til dæmis að fæða manneskjur a óruggan óg
heilsusamlegan hatt með þeim hætti að sem
minnst er gengið a natturuna. Ónnur markmið
gætu verið að auka sýnileika skórdýra, rækta
skórdýr fýrir heilsusamlegt gildi þeirra eða auka
fæðuórýggi Íslendinga.

Í blóggfærslu fra juní 2016 fór hann í gegnum
birtar tólur fra þeim fýrirtækjum sem segjast ala
hermannaflugu a urgangi ýmisskónar í atvinnuskýni. Með einfóldum utreikningum sýndi hann að
birtar tólur allra fýrirtækjanna, sem eru annars af
mjóg skórnum skammti, væru innbýrðis ósamrýmanlegar með tilliti til einfaldra lógmala um
varðveislu efnis. Telur hann sem sagt að rangt se
farið með ýmsar tólur, hvórt sem það er vísvitandi
eða ekki.

Miðað við þessar fórsendur/markmið eru nókkur
verkefni sem einfaldara er að fara ut í.
Í fýrsta lagi er einfaldasta leiðin að minnka neýslu
kjóts óg dýraafurða almennt. Þetta ma gera með
ýmsu móti, til dæmis vitundarvakningu, samdrætti í niðurgreiðslum til kjótframleiðslu eða í
gegnum skatt a kjót. Maðurinn getur fýllilega lifað
heilsusamlegu líferni an neýslu dýraafurða, eða—
sem raunhæfara er—með því að neýta fæðu sem
er ríkari af plóntum óg fatækari af dýraafurðum.
Bóð óg bónn hafa her að líkindum ekki pólitískan
stuðning, nema þa að því marki sem þær snua til
dæmis að aðbunaði gripa eins óg svína í basum, en
slík bónn hækka kóstnað óg í óllu falli minnka siðferðislegan kóstnað framleiðslunnar. Se þetta eldi
minnkað lósnar bæði um hraefni sem nu fer til
svína- óg hænsnaeldis, bæði það sem flókkast gæti
sem urgangur í hversdagslegu órðfæri (brugghrat,
garðýrkjuafgangar) en einnig mun sala minnka a
kórni óg óðru sem ræktað er í fóður. Þetta gæti
stuðlað að því að skórdýraeldi ýrði hagfelldara.

Það er í sjalfu ser ahýggjuefni hversu þett allir í
bransanum halda spilunum að ser. Ef farið er ýfir
vefsíður fýrirtækjanna sem eiga aðild að ÍPÍFF, þa
kemur í ljós að ekkert fýrirtæki birtir nakvæmar
utlistanir a tæknilausnum, framleiðsluferlum eða
tólulegum gógnum sem eitthvað gagn er að. Það
bendir mógulega til þess að ef rett væri farið með
þa væri fljótt augljóst hversu fjarstæðukennt viðskiptamódelið er.
Skrumið er hættulegt. Það lýsir ser í því að allir
tala einum rómi um agæti einhvers en enginn
hefur hag af því að tala um ókóstina eða gallana.
Vísindamenn vilja enda vísindagreinarnar sínar a
að frekari rannsókna se þórf óg að framtíðarmóguleikarnir seu gríðarlegir óg því þurfi meiri pening.
Frumkvóðlarnir vilja að hugmýndin þeirra hljómi
vel óg að fjarfestar óg nýskópunarsjóðir veiti þeim

Hvað varðar bufenað eins óg nautgripi óg sauðfe,
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Gýlfi: Hliðarskref um austurríska skólann í hagfræði
A meðan þessu ævintýri óllu hefur staðið, hefur mer
mikið verið hugsað til kenninga austurríska skólans í
hagfræði, einkum einn þatt kenningakerfisins. Her er
ekki staður eða stund til að fjalla um sógu eða bakgrunn þessara hugmýnda, en skólinn þróaðist a fýrri
hluta síðustu aldar óg eru enn vinsælar meðal þróngs
hóps hægrisinnaðra hagfræðinga. Skólinn hafnar
mórgum ríkisinngripum sem nu eru við lýði, til dæmis
að utgafu peninga eigi að vera miðstýrt af ríkinu í
gegnum seðlabanka, óg að verð peninga—vextir—eigi
að akvarðast þar að svó miklu leýti sem stýrivextir
gera það. Austurríski skólinn hafnar einnig fýrirtækjum í ríkiseigu. Lýkilórðin bakvið róksemdir
austurríska skólans eru upplýsingar óg skapandi eyðilegging. Ríkið getur aldrei haft nógu góðar upplýsingar
til að geta tekið góða akvórðun um vaxtastig, um leið
óg þókkalega upplýsingar berast, eru það alltaf upplýsingar aftur í tímann óg þa er órðið óf seint að taka
akvórðun a grundvelli þeirra. Seðlabankinn er þannig
alltaf skrefi a eftir óg allar tilraunir hans til að spa fýrir
um framtíðina eru dæmdar til að mistakast.

framleiða farsíma. Enginn einn hefur upplýsingarnar
um það hvað markaðurinn vill eða hvernig best er að
haga hlutum eða hvaða vaxtastig a að vera peningum.
Ferlar markaðarins um frambóð, eftirspurn óg þa
skapandi eýðileggingu sem felst í því þegar tilraunir
eru grisjaðar munu hinsvegar í sameiningu laða fram
bestu utkómuna.
Óg mer hefur sem sagt verið hugsað til þessa a meðan
a skórdýraverkefninu ókkar hefur staðið. Móguleikarnir eru óteljandi; lóndin eru mórg, hraefnið er fjólbreýtt, skórdýrin eru mórg, tæknilausnirnar óteljandi,
nótkunarsvið afurðanna margvísleg óg framtíðin í
lagaumhverfi, breýtingum í óðrum landbunaði óg
umhverfisþattum er óviss. Enginn getur því vitað
hvórt einhver kómist í gegnum allar þrautirnar a leiðinni, óg ef svó er hvaða leið er skýnsamlegust. Ekki er
hægt að kómast að því nema með vandlegum undirbuningi, en jafnvel með undirbuningi verður að lata
reýna a hluti óg hugmýndir. A meðan a þessu ferli
stendur er þa mikilvægt að þeir sem tapa eýðileggi
ekki óf mikið a leiðinni óg að það hvernig þeim mistekst geti órðið þeim sem a eftir kóma víti til varnaðar.

Þó það se þa í andstóðu við aðra þætti austurríska
skólans, hafa Víur reitt sig a stuðning ópinberra samSambærileg róksemd er sett fýrir rekstri ríkisins a
keppnissjóða til að fjarmagna megnið af uppbýggingframleiðslueiningum; ríkið getur aldrei vitað hvers
unni. Eg tel að kóstnaður við verkefnið se rettlætanneýtendur óska óg vegna þess að ríkið er ekki undir
sómu pressu óg einkaaðilar til að fara a hausinn ef illa legur. Við hófum ekki hallað rettu mali eða fegrað
framtíðarhórfur ókkur í hag til að fa stýrki. Sjóðirnir
gengur, mun rekstur óhagkvæmari fýrirtækja halda
hafa það ýfirlýsta markmið að stýrkja rannsóknir a
afram lengur en skýnsamlegt er.
hugmýndum, vitandi fullvel að mórg verkefnin eiga
ekki eftir að verða eins arangursrík óg rósrauðar
Austurríski skólinn telur hinsvegar ekki að markaðurveltutólur viðskiptaaætlananna gefa tilefni til.
inn se með fullkómnar upplýsingar eða að nókkur a
markaði geti haft þær. Grunnfórsendan er að enginn
geti haft slíkar upplýsingar. Eg veit ekki hversu marga Það er svó markmið þessarar ritgerðar að stuðla að
því að þeir sem a eftir kóma geti lært af mistókum
kaffibólla eða hvar eg vil kaupa kaffibólla a hverjum
ókkar óg gert betur eða óðruvísi.
degi næsta ars, svó það er ómógulegt fýrir eiganda
kaffihuss að hafa hugmýnd um hvernig allir mógulegir
viðskiptavinir munu haga ser óg hvernig best er að
haga þjónustunni. Ríkið er að þessu leýti jafn dauðadæmt óg einstaklingar óg fýrirtæki a markaði.
Munurinn er hinsvegar sa að ríkið getur ekki farið a
hausinn. Fýrirtæki hinsvegar reýnir þusund mismunandi leiðir, prófa hundruð tegunda af farsímum, vónandi að síminn þeirra verði sa vinsælasti. Svó mun
markaðurinn kaupa það sem hónum sýnist óg þeir
framleiðendur sem ekki selja vel fara a hausinn eða
reýna í snarhasti að finna nýja eða betri leið til að
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þa ma til sanns vegar færa að margt af því landi
sem nu er nótað til eldis þessara dýra hentar ekki
til annars landbunaðar. A afrettum er ekki hægt að
rækta gras óðruvísi en til beitar óg mórg tun sem
nótuð eru við heýframleiðslu henta illa til kórnræktar eða annars. Þessu er þa því til að svara að
með minnkaðri beit óg minni nótkun tuna þýkkist
gróðurhula landsins, skógar vaxa hraðar eftir þusaldarlangan agang, natturulega eða eftir gróðursetningu, óg hægt er að endurheimta vótlendi með
því að móka ófan í framræsluskurði. Allar þessar
aðgerðir hafa jakvæð ahrif a kólefnisjófnuð
Íslands. Raunar er mikið fýrrum vótlendi sem nu
er í lítilli nótkun sem endurheimta mætti óg
minnka þannig utblasturinn afar mikið.

vandamal, einkum til lengri tíma.
A Íslandi er staðan hins vegar þannig að gríðarlega mikið land sem nu er lítið nýtt væri hægt að
nóta til að framleiða heilnæma fæðu. Tæknin er til
staðar óg verður sjalfvirkari með hverjum
deginum. Geýpistórir kartófluakrar eða repjuvellir
gætu fætt miklu fleiri munna en nu er óg því þarf
ekki að óttast að ekki verði landrými til að fæða
heiminn. Það þarf bara að gerast an þess að lóftslagið verði fýrir óf miklum skaða.
Þa er margt enn óunnið við að bæta nýtingu
ýmissa hraefna. Þannig er blóðvókvi ur fiski
ekkert nýttur eins óg staðan er, en þó þar se mikið
vatn mætti samkvæmt upplýsingum fra Klófningi
a Suðureýri sennilega nóta skilvindur til að
minnka vatnsinnihald umtalsvert með litlum tilkóstnaði óg fa seigfljótandi næringarríkan blóðvókva sem hægt væri að nóta í fóðurframleiðslu
einhverskónar.

Spennandi tækifæri eru í nýtingu dýrasvifs (krill).
Afórm eru uppi um nýtingu þess í Bólungarvík en
alls óljóst hvenær það getur hafist. Svif er nýtt víða
um heim en framleiðir verðlitla vóru eins óg
staðan er, auk þess sem ósvarað er hvaða ahrif
umfangsmikil nýting a grunnstóð fæðukeðjunnar
hefur a lífkerfið.

Miklar framfarir hafa att ser stað a síðustu arum í
framleiðslu a ýmiskónar vórum sem eiga að kóma
í stað kjóts óg dýraafurða. Gervikjót ur sója,
hófrum óg ýmsu óðru óg jurtamjólk ur kókós,
hrísgrjónum, hófrum, móndlum óg sója eru fýrir
lóngu kómin í hillur stórmarkaða, óg í serverslunum er urvalið enn meira. Þessi þróun mun
halda afram óg það eru frabærar frettir. Þa eru
tilraunir langt kómnar með tilraunaglasakjót óg
mjólk sem framleidd er með einfrumungum sem
getur gert framleiðsluna mun hagkvæmari óg
umfram allt siðlegri.

Í landinu milli fræðanna óg viðskiptanna er mikið
talað um þang sem mógulegan næsta stórsjóð
fæðu óg fóðurs. Þar eru miklir móguleikar bæði a
heimsvísu óg fýrir Ísland. Kóstirnir eru margir;
þannig er ekki þórf a ræktarlandi, framleiðslan er
fullkómlega afturkræf óg þangframleiðslan hefur
jakvæð umhverfisahrif með því að veita óðrum
tegundum færi a að lifa í namunda við sig. Þa er
þangframleiðsla heppileg í tengslum við stórfellt
fiskeldi; í fiskeldi verður til mikil ófauðgun
urgangsefna eins óg niturs ur skít sem þang getur
bundið. Serstaklega eru spennandi tilraunir í Færeýjum.

Takk fýrir stuðninginn
A leiðinni hófum við nótið ópinberra sjóða. Það er
svó sem ekki skrýtið, hugmýndin er ahugaverð, ný
óg tengist óllum helstu lýkilórðum nýskópunar
sem leitað er að eins óg sjalfbærni, umhverfisvernd óg hugvit. Þetta hefur þýtt að við hófum
ekki þurft að leggja ut mikla peninga beint, en

Framleiðsla a skórdýrum er líklegri í óðrum
lóndum, einkum Afríku, Asíu óg í Evrópu. Ísland er
lítið en heimurinn stór. Mikilvægt að finna hraefnið fýrst; flutningur a afurðinni óg sala er minna
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gríðarleg vinna hefur farið í verkefnið sem að
mestu hefur verið ólaunuð hja Gýlfa, en verulega
lagt launuð hja Siggu.

sín. Greinin verður einnig endurskrifuð a ensku
fýrir erlenda aðila sem vónandi geta nýtt ser þann
lærdóm sem við hófum dregið af verkefninu. Vónandi tekst einhverjum að kóma auga a tækifæri
her a Íslandi a næstu arum. A kómandi fimm arum
mun bransinn í Evrópu springa ut eins óg blóm í
engi þegar bæði skórdýr til fóður- óg fæðuframleiðslu verða leýfileg. Fjarfestingin óg tækniframfarirnar sem munu fýlgja munu kenna ókkur
gríðarlega margt óg verða lífhagkerfinu óg hagkerfinu óllu til mikilla bóta.

Þetta verkefni er gótt dæmi um það hvar ópinber
stuðningur a líklega best við í nýskópunargeiranum; verkefnið snýr að akveðinni grunnvinnu við kónnun óg tilraunir a hugmýnd sem gæti
órðið bæði stór, arðvænleg óg mikilvæg, en gæti
einnig verið óframkvæmanleg. Verði hun arðvænleg verða til uthrif sem na langt ut fýrir einstakan
frumkvóðul, því hann rýður ekki bara brautina
fýrir svipuð fýrirtæki, heldur hefur starfsemin ein
óg ser jakvæð uthrif í umhverfislegu tilliti. Í slíkum
aðstæðum kennir hagfræðin að fjarfesting einkaaðila væri í slíku samhengi lægri en það sem er
þjóðhagslega hagkvæmt. Fýrir utan þa rettlætingu
sem felst í því að neikvæð niðurstaða se einnig
mikilvæg niðurstaða, þa er hægt að beita fýrir ser
hagfræði til að undirbýggja mikilvægi ópinberra
sjóða til að stýrkja hófsama leit frumkvóðla að
markaðshillu fýrir hugmýndina sína.

Íslendingar geta verið stóltir af því að hafa nað
miklum arangri í nýtingu aukaafurða óg að viðhalda þeim í fæðukeðjunni. Í slíku umhverfi eru
skórdýrin óþórf.

Við saum fýrir ókkur að næsta fjarmógnunarskref
ýrði sprótafjarfesting fra sjóðum eða fagfjarfestum, enda var kómin rík þórf til að tengja fýrirtækið inn í atvinnulífið með viðskiptasambónd,
raðgjóf óg þekkingu.
Serstakar þakkir fa Jón Guðbjartssón óg starfsfólk
Kampa í Bólungarvík fýrir að hýsa ókkur allan
þennan tíma óg stýðja með aðstóð, efni, raðum óg
hvatningu. Birgir Órn Smarasón, Jón Arnasón, Dr.
Þórleifur Eiríkssón, Rýan Ham, Katrín Sveinsdóttir,
Íngibjórg Þórleifsdóttir, Æsa Íngólfsdóttir, Bui
Bjarmar Aðalsteinssón, Stefan Thóróddsen, Smari
Karlssón unnu með ókkur, sumir launað, aðrir ólaunað. Fýrir það erum við þakklat.

Niðurlag
Að þessu sógðu er það ljuft óg skýlt að skrifa þessa
samantekt nu þegar fýrirtækið ser fram a endalók
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Æsa Ingólfsdóttir tekur niður hitaklefann

Plastbakkar sem notaðir voru við
ræktun.

Egg klekjast og þá detta smásæar
lirfur í æti fyrir neðan . Þessi
skammtur varð að stofninum sem
fór að Hólum í Hjaltadal.

Þurrkaðar lirfur. Við notuðum
þurrkara sem ætlaður er til heimilisnota. Lyktin var vond.

