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Fýrirtækið Ví ur, ræktunarfe lag um fó ðurskórdý r, 

hefur hætt starfsemi. Fýrirtækið var stófnað a rið 

2014 af þeim Gýlfa Ó lafssýni óg Sigrí ði Gí sladó ttur. 

Ví ur stundaði rannsó knir óg tilraunaræktun a  

lirfum svó rtu hermannaflugunnar, en hugmýndin 

var að ný ta vanný tt hra efni til framleiðslu a  fó ður-

efni ný tilegt í  fiskeldi, auk þess sem margir aðrir 

kóstir vóru skóðaðir. 

 

Margt var ó ljó st um fórsendur skórdý raeldis til 

fó ðurgerðar þegar lagt var af stað í  verkefnið, bæði 

hvað varðar tæknilegar u tfærslur ræktunar óg um 

stó ðu a  markaði óg reglugerðaumhverfi. Sma m 

saman fe kkst ský rari mýnd óg ljó st varð að engin 

leið mýndi finnast til að rækta skórdý r a  Í slandi a  

arðbæran ha tt. 

 

Helstu a stæður eru fjó rar. Í  fýrsta lagi er laga-

umhverfi Evró pusambandsins um skórdý raeldi 

enn í  smí ðum. Ó lí klegt er að ý msar þær hug-

mýndir sem Ví ur ló gðu til grundvallar sinni við-

skiptahugmýnd verði leýfðar. Í  ó ðru lagi hó fum við 

nu  betri sý n ýfir þær tæknilegu óg lí ffræðilegu 

hindranir sem þarf að ýfirstí ga. Í  þriðja lagi er hra -

efnið ó nó gt; aukaafurðir u r landbu naði óg mat-

vælaframleiðslu sem henta sem æti fýrir skórdý r 

óg munu verða leýfðar til skórdý raeldis, eru nu  

þegar afar vel ný ttar í  annað. Í  fjó rða lagi virðist 

ó lí klegt að skórdý raframleiðsla til manneldis geti 

órðið arðbær a  næstu a rum. 

 

Ský rslan er skrifuð af tveimur a stæðum. Annars 

vegar svó við getum fórmlega lókað þessu verk-

efni fýrir sja lfum ókkur óg kómið því  a  pappí r. 

Hins vegar svó að sem flestir geti lært af reýnslu 

ókkar. Ský rslan verður a  næstu ma nuðum þý dd óg 

staðfærð ýfir a  ensku. 

 

Í  þessari ský rslu er saga verkefnisins só gð, 

a stæðurnar fýrir niðurlagningunni tí undaðar óg 

að lókum spa ð í  framtí ðina í  skórdý raeldi a  Í slandi 

óg ví ðar um heim. 

Ínngangur 
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Hugmýnd vaknar 

A rið 2009 birti fre ttaský ringarþa ttur sænska rí kis-
sjó nvarpsins, Uppdrag granskning, umfjó llun 
undir ýfirskriftinni Bleika gullið. Fjallaði þátturinn 
um fiskeldi, einkum í Noregi, en þó voru nokkur við-
töl tekin á Íslandi hjá fyrirtækinu Eskju á Eskifirði. 
Þar tók verksmiðjustjórinn á móti sænsku sjón-
varpsmönnunum. Þar birtist verksmiðjustjórinn 
sem mikill jaxl, hann skaut svartfugl fyrir sjónvarps-
mennina og lét miklum kallalátum. Eftir að þáttur-
inn var sýndur á RÚV voru bæði framkvæmdastjóri 
og téður verksmiðjustjóri Eskju látnir taka pokann 
sinn til að „endurvekja traust viðskiptavina á fyrir-
tækinu.“  

Kallalæti stjó rnandans í  sænskum sjó nvarpsþætti 
var þó  ekki helsta inntak þa ttarins, heldur su  fre tt-
næma fullýrðing að veiða þýrfti mó rg kí ló  af fiski 
u r ófveiddum stófnum uppsja varfiska til að fó ðra 
laxa í  kví um. Bent var a  að slí kt væri afar 
ó umhverfisvæn leið til að framleiða mat. Ský rist 
þetta meðal annars af því  að laxfiskar eru ra ndý r 
óg þurfa dý rapró tein til að vaxa óg dafna, óg þó  
hlutur jurtapró teina í  fiskifó ðri hafi vaxið a  sí ðustu 
a ratugum er enn langt í  land. Margt gótt kóm fram 
í  þættinum en einnig var nókkrum hlutum snu ið a  
hvólf óg einungis ha lf sagan só gð. 

 
Allt að einu, þa  var a  þessum tí ma mikill spenn-
ingur fýrir fiskeldi a  Vestfjó rðum, þaðan sem við 
erum. Spurningin var bara hvórt viðskiptamó delið 
eða lí fhagfræðin a  bakvið uppbýgginguna væru 
sja lfbær. Þarna var fýrsta fræinu sa ð en lí tið 
gerðist um hrí ð. 

 
Snemma a rs 2013 bjó  Gýlfi í  Stókkhó lmi, starfaði 
sem heilsuhagfræðingur en a tti eftir að lju ka við 
lókaritgerð af þverfaglegri meistarana msbraut í  
mannvistarlandfræði. Ritgerðin, sem a tti að fjalla 
um umhverfisa hrif kjó tneýslu óg mó gulega upp-
tó ku kjó tskatts, minnti reglulega a  sig, einkum su  
staðreýnd að hu n lægi ó kla ruð. 

Ský rslan, heimurinn 

Um þetta leýti, a rið 2013, kóm u t ský rsla Land-
bu naðarstófnunar Sameinuðu Þjó ðanna (FAÓ), 
Insects to feed the world. Skýrslan vakti gríðarlega 
mikla athygli, var víðlesin og er samkvæmt upplýs-
ingum frá SÞ eina skýrsla FAO sem hefur náð lýð-
hylli svo nokkru nemur. Skýrslan hefur til dæmis 
verið sótt 7 milljón sinnum af vefsíðu FAO. 

 
Ský rslan var afrakstur samstarfs milli FAÓ óg 
Wageningen ha skó la í  Hóllandi. Hu n kóm u t í  kjó l-
far ra ðstefnu sem haldin var í  Ró m a ri a ður, óg 
setti skórdý r til fó ður- óg fæðuframleiðslu inn í  
meginstraum fjó lmiðlaumfjó llunar óg ví sindasam-
fe lagsins. Segja ma  að fram að þeim tí ma hafi þessi 
ma l verið í  mýrkri. Í  ský rslunni var meðal annars 
bent a  að skórdý ra væri neýtt af stærstum hluta 
í bu a heimsins. Einungis hinn nórðlægi óg vest-
ræni heimur væri ó vanur neýslu skórdý ra óg 
skórdý raafurða. Þa  dró  ský rslan fram a  ský ran 
ha tt þau umhverfisa hrif sem framleiðsla kjó ts 
hefði óg hvernig skórdý r stæðu þar kjó tinu 
framar. 

 
Hja  ókkur varð spurningin sí fellt a leitnari; hefur 
eitthvað verið gert í  þessum ma lum a  Í slandi óg ef 
ekki, af hverju? Gýlfi býrjaði að lesa se r til um hitt 
óg þetta, hórfa a  mýndbó nd a  netinu af skór-
dý raræktendum í  suðurrí kjum Bandarí kjanna óg 
hripa niður ý msar hugmýndir, gló sur óg vanga-
veltur um skórdý rarækt. Við fikruðum ókkur 
þannig nær því  að hrinda verkefninu í  fram-
kvæmd. 

Skref fýrir skref 

Upphitunarkóstnaður var einn þeirra þa tta sem 
ljó st var að gæti unnið gegn ókkur, til aðgrein-
ingar fra  framleiðslu til dæmis í  Afrí ku eða Así u. 
Þetta tó ldum við ekki mýndi verða ra ðandi þa ttur 
í  hagfræði framleiðslunnar af ý msum a stæðum. Í  
fýrsta lagi eru pó ddurnar u tvermar; þ.e. eins óg 
ó nnur dý r brenna þær fó ðrinu óg framleiða hita. Í  

Gangsetning 

http://www.austurfrett.is/lifid/eskja-harmar-vinnubrg-snska-sjnvarpsins
http://www.austurfrett.is/lifid/eskja-harmar-vinnubrg-snska-sjnvarpsins
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ó ðru lagi var ljó st að framleiðslan ýrði að ó llum 
lí kindum a  mó rgum hæðum. Hitaklefar ýrðu því  
þe ttskipaðir til að ný ta pla ssið betur. Í  þriðja lagi 
er rafmagn ó dý rt a  Í slandi samanbórið við ó nnur 
ló nd, auk þess gæti framleiðslan farið fram a  
landsvæði með aðgang að heitu vatni. Í  fjó rða lagi 
vóru ý msir mó guleikar í  stó ðunni til að samný ta 
varma, einkum með því  að setja saman frýstiklefa 
fiskvinnslu eða annarrar matvælaframleiðslu óg 
hitaklefa fra  ókkur. Hitinn sem frýstiklefi sógar u t 
færi þannig til ókkar. 

Fýrstu u treikningar sý ndu að framleiðslumagnið 
þýrfti að vera tó luvert. Í sland er nefnilega land 
ha rra vaxta óg ha rra launa, sem að einhverju leýti 
hamlar ný skó pun. Þa  er nauðsýnlegt að minna sig 
a  að launin eru ha  vegna þess að stó rfin eru gagn-
leg, þ.e. framleiðsla ha  óg bitist er um takmarkað 
vinnuaflið. Óg a n þess að fara í  langa umræðu um 
vaxtastig a  Í slandi, þa  u tský rir einfaldasta lí kan 
hagfræðinnar að vextir eru leiguverð peninga óg 
þannig leitar hagkerfið jafnvægis milli þeirra aðila 
sem vilja nóta pening nu na óg bórga seinna annars 
vegar óg hinna sem vilja spara nu na óg nóta pen-
ingana sí ðar hins vegar. Ef vextir eru ha ir þa  þý ðir 
það að margir eru tilbu nir til að bórga ha a leigu 
fýrir það að fa  peninga nu na. Hvórt tveggja, vextir 
óg laun, eru þannig birtingarmýnd þess hversu vel 
Í slendingum hefur gengið í  ný skó pun óg fram-
leiðslu. 

Þó  það gæti breýst þegar fram í  sækti var ljó st að 
þurrmjó l sem í bló ndunarefni í  fó ður  ýrði megin-
afurð framleiðslunnar. Ljó st var að við þýrftum að 
framleiða að minnsta kósti tónn a  dag af þurrmjó li 
til að verkefnið gæti nókkurn tí mann bórgað sig. 
Það vill svó til að þetta magn, eitt tónn a  dag,  er 
einmitt skilgreining FAÓ a  því  hvenær skórdý ra-
eldi er kómið a  iðnaðarskala. Reiknað aftan a  
umslagi, með hliðsjó n af fiskimjó lsverði, er tónn a  
dag um 200.000 kr virði, sem getur staðið undir 
tveimur starfsmó nnum óg fja rfestingarkóstnaði. 
Þa  er gert ra ð fýrir umtalsverðri sja lfvirkni. Helst 
þýrfti framleiðslumagnið að vera nókkur tónn a  
dag. Í  blautvigt er það að minnsta kósti tvó falt 

meira. Þa  er fó ðurný ting mjó g ó ljó s, en að að 
gefnu fó ðurný tingarhlutfalli upp a  2-10, þýrfti 
magn hra efnis að vera 4-20 tónn a  dag.   

Mikið magn hra efnis til framleiðslu sý nir að það er 
erfitt ef ekki u tilókað að fa  dæmið til að ganga upp 
ef greiða þýrfti fýrir það. Hugmýndin varð því  su  
að finna hra efni sem aðrir framleiðendur greiddu í  
dag fýrir að farga, það er hra efni sem engin nót 
eru fýrir í  dag, óg þannig væri jafnvel mó gulegt fa  
greitt fýrir mó ttó ku þess. 

Mó ttaka hra efnisins er raunar aðaltekjulindin hja  
sumum fýrirtækjum í  skórdý raræktun, eða aðal-
markmiðið. Það er til dæmis mikilvægur þa ttur 
tekjumó dela hja  fýrirtækjum eins óg Millibeter í  
Belgí u, Entólógics í  Brasilí u óg Enterra í  Kanada. 

Minnispunktar Gýlfa býrjuðu sma m saman að 
vinda upp a  sig. Þar sem Gýlfa rak í  vó rðurnar 
hafði hann samband við Siggu vinkónu sí na. Hu n 
var a  þeim tí ma bu sett í  sma bæ í  Nórður-Nóregi 
óg vann sem dý ralæknir í  fiskeldisiðnaðinum. Hu n 
vissi því  sitthvað um margt sem fa ví s hagfræð-
ingurinn hafði ekki hugmýnd um. A  svipuðum 
tí ma þefaði Gýlfi það uppi að Matí s hefði ný verið 
flutt inn flugur til tilraunaeldis. Flugurnar vóru 
hluti  af rannsó knaverkefni sem fýrirtækið tó k 
þa tt í . Við vórum því  ekki þau einu a  Í slandi sem 
veltum þessum hlutum fýrir ókkur. 

Þegar upp var staðið var kómin saman um 20 
blaðsí ðna fórathugun a  ræktun skórdý ra sem að 
ví su ekkert varð u r í  bili. Gýlfi bjó  í  Sví þjó ð enn óg 
Sigga í  Nóregi. 

Um sumarið 2013 flutti Gýlfi til Reýkjaví kur, en 
Sigga var þa  flutt heim fýrr a  a rinu óg vann sem 
dý ralæknir fisksju kdó ma hja  Matvælastófnun. 
Gýlfi baukaði í  heilsuhagfræði en Tinna, eiginkóna 
hans, var að leita að vinnu. Gýlfi benti henni a  
ský rsluna—að hana mætti nóta í  ný skó punarsam-
keppnir. Hu n hafði nu  ekki mikinn a huga a  verk-
efninu en le t til leiðast óg sendi umsó kn í  keppni a  
vegum Landsbankans í  nafni ókkar þriggja, en 
fe kk fljó tlega vinnu við verkefni sem hu n hafði 
a huga a  óg keppni bankans gleýmdist. 
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Allt þar til ókkur var tilkýnnt að við hefðum unnið 
ha lfa milljó n kró na. Við tó kum upphæðinni fegins 
hendi en vórum þó  ekki reiðubu in að hefja eigin-
legan rekstur. Enn væri mó rgum spurningum 
ó svarað. Við tó kum því  peninginn óg fengum 
Envirónice ra ðgjafastófuna til að skrifa fýrir ókkur 
ský rslu um mó gulega hra efnisstrauma fýrir lirfu-
fæði. Stefa n Gí slasón umhverfisfræðingur óg Birna 
Sigru n Hallsdó ttir skrifuðu ský rsluna. 

Engin a stæða er til að halda ský rslunni leýndri óg 
er hu n he r með birt ópinberlega. Til viðbó tar við 
þau ný ju gó gn sem kóma fram í  ský rslunni ma  
benda a  margví slegt efni sem ví sað er til í  
heimildaskra nni.   

Niðurstó ður ský rslunnar vóru bæði ja kvæðar óg 
neikvæðar. Þær sý ndu meðal annars að a  hó fuð-
bórgarsvæðinu væru mestar lí kur a  að finna nægi-
legt magn hra efnis, en í  tí unda sæti var Í safjarðar-
svæðið. Enn var staðsetning fýrirtækisins því  
ó ra ðin, þó  að tilraunastó ð þýrfti í  raun ekki að 
vera a  endanlegum stað verksmiðju. 

Ský rslan svaraði ý msu af því  sem u t af stó ð í  frum-
matsský rslunni óg við a kva ðum að taka þa tt í  ný -
skó punarkeppni Atvinnuþró unarfe lags Vestfjarða. 
Viðskiptahugmýnd ókkar var settu upp sem bru  
milli tveggja geira vaxandi matvælaframleiðslu a  
Vestfjó rðum, einkum laxeldis. Tillagan hlaut fýrstu 
verðlaun í  keppninni óg færði ókkur fimm mill-
jó nir kró na í  verðlaunafe , þó  gegn því  að tilrauna-
stó ðin ýrði sett upp a  Vestfjó rðum. Auk þess 
fengum við skrifstófuaðstó ðu óg ra ðgjafatí ma, sem 
að ví su vóru lí tið ný ttir. Nu  tó k við að ký la verk-
efnið í  gang óg a  vórdó gum 2014 flutti Sigga vestur 
til að sinna fýrirtækinu. 

Við leituðum lengi að heppilegu hu snæði, 
ó skuðum eftir því  að fa  afleggjara af flugnastófni 
Matí s óg hó fum að viða að ókkur ý misskónar 
bu naði. Þar var að ví su mikið þreifað í  mýrkri. 
Sigga fó r a  ra ðstefnu um skórdý r sem fó ður óg 
fæði a  vegum FAÓ óg Wageningen ha skó lans í  
Hóllandi, þar sem við birtum veggspjald. 

Um sumarið 2014 hlutum við stýrk fra  Ný -

skó punarsjó ði na msmanna til að fja rmagna vinnu 
Bu a Bjarmars Aðalsteinssónar við að hanna frum-
gerð framleiðslueininga. Hann hafði þa  um vórið 
u tskrifast fra  Listaha skó la Í slands þar sem lóka-
verkefni hans var hó nnun óg gerð sja lfbærs 
flugnabu rs u r rýðfrí u sta li, en verkefnið hlaut 
mikla athýgli í  fjó lmiðlum. 

Um haustið fó r Sigga a  na mskeið í  skórdý raeldi 
við Mississippi State Universitý í  Bandarí kjunum. 
Na mskeiðið reýndist afar gagnlegt en þar bu a 
menn að a ratuga reýnslu í  ræktun skórdý ra í  
tengslum við rannsó knir a  a kveðnum skórdý rum, 
einkum þeim sem hafa reýnst pla gur í  landbu naði, 
eins óg við ræktun tó baks, bó mullar, maí s óg fleiri 
landbu naðarafurða sem eru framandi ókkur 
Í slendingum en Bandarí kjamó nnum vel kunn-
ugar.   

Í  óktó ber 2014 fengum við starfsaðstó ðu í  um 60 
fermetra rý mi í  hu snæði Kampa í  Bólungarví k. Í  
því  hu snæði hefur verið fjó lbreýtt starfsemi í  
gegnum tí ðina en sí ðustu a r hefur þar helst verið 
þurrkun a  rækjuskel auk allrar starfsemi mjó lkur-
stó ðvarinnar Ó rnu. Þangað fengum við fljó tlega 
flugur sem Matí s hafði haldið í  aðstó ðu sinni við 
Keldnahóltið. 

Hafist var handa við að innre tta rý mið, sla  upp 
veggjum óg a  sama tí ma að halda lí fi í  flugna-
stófninum í  þeirri takmó rkuðu aðstó ðu sem við 
hó fðum kómið ókkur upp. Nótast var við frum-
stæðan bu nað, svó sem rakatæki óg hita- óg raka-
stý ringu sem ætluð eru fýrirlí til eðlubu r. Flugna-
bu rið var sí ðan fataska pur u r ÍKEA að nafni 
BREÍM með a saumuðum netbótni. Flugurnar óg 
lirfurnar vóru ræktaðar í  þeim eina tilgangi að 
halda í  þeim lí fi óg að reýna að stækka stófninn. 

 
Snemma a rs 2015 drapst litli flugnastófninn sem 
við hó fðum kómið upp vegna skýndilegrar inn-
ra sar mu sa. Eftirlifandi stófn var því  miður ekki 
nó gu stó r óg ræktunaraðstæður ekki órðnar nó gu 
gó ðar. Því  þurfti að flýtja ný jan inn. A fram he lt 
vinnan við að gera ræktunarklefann hæfan til 
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Gýlfi: Kassi u ti í  garði 

Mjó g lengi framan af var e g upptekinn af sja lfvirkni í  
bæði stý ringu a  umhverfisaðstæðum, vó ktun ý mis-
skónar óg umsý slu með skórdý rin. Ein hugmýndin var 
að bu a til 20 eða 40 feta ga m þar sem hra efni færu inn 
ó ðru megin óg kæmu u t sem afurðir hinum megin. 
Þessi hugmýnd hefur órðið til samtí mis ví ðar, til 
dæmis hja  EntóCube í  Finnlandi, þó  þar se  hu n ekki 
kómin langt a  veg í  sja lfvirkninni. Frakkarnir hja  
EntómóFarm virðast þó  ætla að setja upp tæknilausnir 
býggðar a  flutningaga mum, þó  eins óg með mó rg fýrir-
tæki se  mjó g ó ljó st hvernig tæknin lí tur u t óg hvórt 
hu n virki ýfir hó fuð. 

Annar angi af þessu var að bu a til einkaræktun heima 
hja  me r. Ekki gekk að hafa ræktunina inni enda bý  e g í  
fjó lbý lishu si, en einnig eru lýkt óg slýsasleppingar 
erfiðar viðfangs. Því  þurfti að bu a til einangraðan 
kassa u ti sem hita þýrfti upp, passa að hann væri ekki 
óf stó r þannig að upphitun ýrði dý r, ne  óf lí til til að 
geta ru mað allan lí fsferil flugunnar. Kassinn gæti ekki 
bara ný st til að taka matarleifar af heimilinu heldur 
verið varastófn ef aðalstófninn hrýndi, óg leið til að 
gera litlar tilraunir óg æfingar a  ræktun óg umbu naði. 
Raspberrý Pi tó lva var nótuð til að stý ra ó llu saman 
með í hlutum keýptum fra  Kí na. Upplý singar um hita- 
óg rakastig vóru settar inn í  gagnagrunn í  ský inu. Ljó s 
vóru kveikt 12 tí ma a  dag í  kassanum. 

U r varð að e g gerði með aðstóð ma gs mí ns kassa sem 
var að grunnfleti jafn stó r lýftarabretti. Hann he lt lí fi í  
flugunum heilan vetur. 

Nókkuð fló kið varð að tengja saman kassa fýrir lirfu-
stigið við kassa fýrir pu pun óg fullórðnar flugur, stý ra 
varpi, óg trýggja að lirfurnar slýppu ekki. Í  kó ldu veðri 
settist raki innan a  allan kassann. Sma m saman fó ru 
tó lvugræjurnar að haga se r ó a reiðanlega óg einn dag-
inn hætti stý ringin að virka, hitinn fe ll óg stófninn 
drapst. Ekkert varð u r því  að setja ný jan stófn í  
kassann aftur. 

E g keýpti me r samhliða miða í  Kickstarter-lótterí inu í  
kringum Livinfarms, sem er tæknilausn til að rækta 
mjó lórma. Enn hefur su  græja ekki bórist óg mó gulegt 
að mó rghundruð evrur hafi þar farið til einskis. 

Ræktunarkassinn u ti í  garði hja  me r hefur ekki verið 
gangsettur um hrí ð óg verður sennilega sendur a  
haugana bra ðum.  

http://entomo.farm/
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nótkunar, með ó llum þeim tæknilegu lausnum sem 
huga þurfti að. Við re ðum fýrsta starfsmanninn til 
starfa í  a gu st, Katrí n Sigurbjó rg Sveinsdó ttir. Við 
Sigga vórum a nægð með að fa  hana til liðs við 
ókkur, enda ekki sja lfgefið að finna starfsmann 
með mjó g heppilega menntun til að rækta skórdý r 
í  Bólungarví k þar sem hu n a tti enga að. Hu n hafði 
það hlutverk að ganga fra  leýfum, setja upp só ttkví  
óg leýsa Siggu af í  barneignarleýfi. Um haustið 
eignaðist Sigga sitt fýrsta barn óg Gýlfi bjó  enn í  
Reýkjaví k einnig með ungt barn. Fjó lskýldu-
aðstæður gerðu ókkur ó rðugt fýrir að sinna 
starfseminni. En lóksins kóm flugustófninn, í  des-
ember 2015, óg só ttkví arklukkan býrjaði að tikka. 

A  þessum tí ma hó fðum við fengið bæði frumherja-
stýrk fra  Tækniþró unarsjó ði, stýrk fra  Vinnuma la-
stófnun u r verkefninu Atvinnuma l kvenna óg stýrk 
sem hluti af rannsó knasamsteýpu undir stjó rn 
Matí s. Það verkefni fe kk aftur stýrk fra  Sja varný -
skó punarsjó ði Nórðurlandanna (Nórdic Marine 
Ínnóvatión Prógramme 2.0) óg hafði innanbórðs 
auk Ví a sænskt fýrirtæki sem hefur gert tilraunir a  
einfrumungarækt a  aukaafurðum pappí rsfram-
leiðslu, danskan ha skó la óg fó ðurframleiðanda. 
Verkefnið gengur u t a  að kanna vaxtarhraða, efna-
innihald óg bragðgæði laxfiska sem fa  fó ður unnið 
að hluta eða ó llu leýti u r skórdý ramjó li eða 
einfrumungamjó li. Verklegum hluta Ví a í  verk-
efninu lauk haustið 2016 en í  heild verður því  
lókið í  lók a rs 2017. 

Snemma a rs 2016 var só ttkví  afle tt óg fórmlegar 
rannsó knir ga tu hafist af alvó ru. Rýan Ham, meist-
aranemi í  haf- óg strandsveiðastjó rnun við Ha -
skó lasetur Vestfjarða, fe kk aðstó ðu hja  Ví um til að 
skóða vaxtarhraða óg efnasamsetningu stófnins. 
Tilraunir hans pó ssuðu vel við það sem við 
hó fðum a huga a . 

A  vórma nuðum a kvað Katrí n að hverfa til annarra 
starfa óg Rýan tó k við sem skórdý rabó ndi, en þar 
sem hann hafði þa  þegar keýpt se r farmiða aftur 
heim til Kalifórní u tó k við að finna ný jan skórdý ra-
bó nda. Auglý sing var sett u t fýrir skórdý rabó nda 

óg nókkrar gó ðar umsó knir ba rust, meðal annars 
nókkrar fra  mjó g hæfu erlendu fó lki. Erlendir 
starfsnemar vóru farnir að hafa samband í  
hró nnum, margir með mjó g gó ðar ferilskra r. 

U r varð að Arón Dalin Jó nassón lí ffræðingur var 
ra ðinn skórdý rabó ndi óg Íngibjó rg Þórleifsdó ttir 
lí ffræðinemi hónum til aðstóðar, eýrnamerkt í  
rannsó knaverkefnið með í slensku skórdý rin. Arón 
hafði misserin a  undan fengist við rannsó knir a  
í slenskum skórdý rum a  vegum Ha skó la Í slands óg 
var því  mjó g gó ður liðsmaður. Til viðbó tar vórum 
við langt kómin með að fa  ungverskan starfsnema 
til starfa. 

Um vórið 2016 rí kti mikil eftirvænting hja  ókkur. 
Það var ljó st að við na lguðumst einhvers kónar 
tí mamó t, bæði hvað varðar fja rmó gnun óg einnig 
verkefnastó ðu. Við býrjuðum að skóða af alvó ru 
í slenskar skórdý rategundir óg eftir tó luverða 
kórtlagningu kómumst að því  að sennilega væru 
maðkaflugurnar a hugaverðastar, en þær eru 
skýldar hu sflugunni sem hefur verið mikið rann-
só kuð til fó ðurframleiðslu erlendis. Við só ttum um 
stýrk til Ný skó punarsjó ðs na msmanna um að 
fanga óg rækta maðkaflugu (fiskiflugu). Stýrkur-
inn fe kk na ð fýrir augum sjó ðsins. 

Undirbu ningur hó fst við að sækja frekari fja rfest-
ingu óg fundir haldnir með fýrirtækjum sem se r-
hæfa sig í  slí ku. Við ræddum næstu skref í  þró un 
tæknilausna við helstu se rfræðinga landsins í  ný -
skó pun a  tæknisviði, óg fengum fra bærar hug-
mýndir. Þa  vóru viðræður langt kómnar við Su ða-
ví kurhrepp sem vildi stýðja verkefnið með ó dý rri 
heildarlausn a  hu snæðisma lum; fullbu ið iðnaðar-
hu snæði heppilegt fýrir starfsemina, skrifstófu-
hu snæði í  na munda óg í bu ðarhu snæði fýrir starfs-
fó lk. Framtí ðin var bjó rt. 

 
Við settum saman langt stefnumó tunarskjal til tí u 
a ra, Ví ur 2025. Þar vóru sett sjó  markmið, listuð 
he r að neðan, en skjalið í  heild ma  finna í  viðauka. 
Markmiðin vóru: 

 

https://www.rannis.is/frettir/taeknithrounarsjodur/raektun-fodurskordyra-a-idnadarskala-verkefni-lokid
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Lína af skordýraafurðum til manneldis 

Ví ur framleiða vó rulí nu af skórdý raafurðum til 
manneldis sem seld er ha u verði óg ný tur virð-
ingar. Vó rulí nan samanstendur af afurðum minnst 
tveggja skórdý rahó pa sem Ví ur rækta sja lfar, auk 
mó gulegra aðkeýptra afurða fra  ó ðrum skór-
dý raræktendum. 

 
Dýrafóður 

Framleiðsla a  eitt þu sund tónnum af heildstæðu 
fó ðri fýrir fisk fra  klaki til sla trunar. Framleiðsla a  
mjó li til í bló ndunar í  fó ður í  sví na- óg hænsna-
rækt. 

 
Hráefni til efnaiðnaðar 

Framleiðsla a  10 tónnum af skórdý ramjó li sem 
klófið er í  frumeiningar sí nar. 

 
Mjöl í gæludýrafóður 

Framleiðsla a  10 tónnum af skórdý ramjó li sem 
nótað er til framleiðslu a  gæludý rafó ðri. 

 
Móttaka lífræns hráefnis 

Óbbi ætis skórdý ra se  lí frænt hra efni sem ella væri 
u rgangur. 

 
Áburður til garðræktar eða landbúnaðar 

Að minnsta kósti helmingur hrats fra  skórdý ra-
ræktun se  selt sem a burður til garðræktar, land-
bu naðar eða landgræðslu. 

 
Heildstæð tæknilausn í ræktun hermanna-
flugu. 

Sala a  flugnagámnum, lokuðu kerfi sem á sjálf-
virkan og öruggan hátt breytir fjölbreyttum 
úrgangsstraumum í lirfumjöl og garðáburð. Ráðgjöf 
við nýtingu skordýra. 

 

Fýrirtækið a tti samkvæmt framtí ðarsý ninni að 
vera arðbært, ó eigingjarnt a  þekkingu óg vera í  
lýkilstó ðu í  þekkingar- óg iðnaðarkló sum ý mis-
skónar. Se rstaklega var a kveðið að taka ekki 
a kvó run um aðfó ng enda ó vissa um það, óg þar 
með staðsetningu framleiðslu. Einnig var ekki 
tekin a kvó rðun um starfsemi utan landssteinanna 
eða u tflutning. Þa  var tiltekinn fjó ldi hliðarverk-
efna sem var mó gulegur en ekki markmið í  sja lfu 
se r, svó sem þjó nusta við ó nnur skórdý rafýrir-
tæki, rannsó knir a  ó ðrum hrýggleýsingjum, sem 
óg þa tttaka í  alþjó ðlegum rannsó knaverkefnum. 

 
Ví ur gengu svó í  ÍPÍFF, alþjó ðasamtó k fýrirtækja í  
skórdý raeldi fýrir fó ður óg til manneldis. A  þeirra 
vegum fó r Gýlfi til Brussel í  lók aprí l 2016. Þa  
breýttist mýndin. 



Sigga og Gylfi taka á móti eggjum 
og lirfum frá Matís.  11. ágúst 2014. 

Við móttöku verðlauna 
Landsbankans nóvember 
2013. Fulltrúar bankans 
lengst til vinstri og hægri, 
Tinna Ólafsdóttir, Gylfi og 
Sigga. 

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

Sigga með vísinda-
veggspjaldið 
á´ráðstefnu í Hollandi 
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Lagakró kar 

Þegar við hó fumst handa, a  a runum 2013 óg 2014, 
var bransinn a  heimsví su í  frumbernsku sinni. Það 
sa st meðal annars a  lagaumhverfinu í  kringum eldi 
skórdý ra óg reglur um ný tingu afurða þeirra var 
mjó g ó ljó s. Það er ekkert skrý tið. Skórdý raneýsla 
óg eldi var na nast ó þekkt í  Evró pu a  þessum tí ma, 
nema þa  fýrir gæludý rafó ður sem einmitt var leýft 
samkvæmt reglum Evró pusambandsins. Í slandi, 
verandi hluti af Evró pska efnahagssvæðinu, ber að 
innleiða reglur Evró pusambandsins sem gilda um 
matvælaframleiðslu óg þannig a  það sama að gilda 
he r óg annarsstaðar í  a lfunni. 

 
Þessar reglur um innleiðingu hafa það að mark-
miði að trýggja það að vó rur sem framleiddar eru í  
einu landi sambandsins se u einnig leýfilegar í  
ó ðrum rí kjum þess, óg viðskipti því  frja ls óg ó rugg. 
A n þess að kafa ófan í  sma atriði ferlana sem liggja 
að baki, þa  lækkar kerfið viðskiptakóstnað a  ý msa 
vegu óg er hagfellt, þó  það þý ði að sama þurfi ýfir 
alla að ganga. A fall a  einum stað getur því  haft í  fó r 
með se r að ló g eru þrengd fýrir alla a lfuna. Þetta 
a tti se r til dæmis stað þegar ku ariða kóm upp í  
nautgripum óg menn fengu heilasju kdó ma af 
neýslu slí kra afurða. Þa  vóru reglur hertar umtals-
vert um ný tingu kjó tmjó ls óg sla turu rgangs óg 
annarra þa tta í  allri fæðukeðjunni, sem jó k matar-
só un óg kóstnað í  allri a lfunni. Þessa se r ennþa  
stað í  reglum sem gilda um skórdý r. 

 
Skórdý r, þra tt fýrir lí ffræðilega se rstó ðu sí na 
samanbórið við spendý r, fugla óg fiska, eru nefni-
lega ekki tekin u t fýrir sviga í  landbu naðarreglu-
gerðum. Í  augum laganna eru skórdý r bu fe  óg 
mega einungis neýta jurtaafurða eigi þau að vera 
nótuð til dý raeldis. Ættu skórdý r að kóma inn í  
fæðukeðjuna þýrfti einnig að sla tra þeim í  viður-
kenndum sla turhu sum, þra tt fýrir að engar reglur 
væru til um það hvernig viðurkenna mætti skór-
dý rasla turhu s óg hvaða skilýrði slí kt sla turhu s 
þýrfti að uppfýlla.   

 
Þra tt fýrir að vera ó ljó s, þa  hefur evró pski laga-
ramminn ekki breýst a  sí ðustu a rum. Það hefur þó  
órðið eilí tið ljó sara hvað ma  óg hvað ma  ekki. Í  
upphafi hó fðum við samband við Matvælastófnun, 
sem er su  í slenska stófnun sem hefur eftirlit með 
því  að matvælaló ggjó finni se  fýlgt, óg reýndum að 
fa  u tský ringar a  því  hvað mætti óg hvað mætti 
ekki. Starfsfó lk stófnunarinnar svaraði eins vel óg 
það gat, en ókkur varð ljó st að það væri raunar 
ansi ó ljó st hvernig ma lin stæðu. 

 
Sma m saman lærðum við að ma lið væri tví skipt; 
hvað skórdý rin e ta annarsvegar, óg hvað gert er 
við skórdý rin hinsvegar. Eingó ngu mætti ala skór-
dý r a  pló ntuafurðum, en dý raafurðir hvers kýns 
eru bannaðar, auk ý missa annarra mó gulegra 
fó ðurefna, svó sem lí frænan u rgang fra  eldhu sum. 

 
Nóta ma tti þau skórdý r í  gæludý ra- eða lóðdý ra-
fó ður. Gæludý r óg lóðdý r eiga það enda sameigin-
legt að vera ekki inni í  fæðukeðju manna heldur 
endastó ð í  einhverjum skilningi. Ekki mætti ný ta 
skórdý r í  fiskeldisfó ður. Þó  væri það svó að lí klega 
væri fiskur su  dý rategund sem fýrst fengi leýfi, þar 
sem efnaskipti óg eðli fiska er nægilega ó lí k bæði 
stó rgripum óg mó nnum; sju kdó mar sem herjar a  
fiska eru ó lí klegir til að vera hættulegir mó nnum. 

 
Þa  væri nótkun skórdý ra í  fó ður fýrir kju klinga óg 
sví n bó nnuð, óg nókkuð væri að bí ða eftir að það 
ýrði leýft, einkum vegna þess að strangar reglu-
gerðir gilda um það að dý r bórði ekki hóld dý ra af 
só mu tegund (kannibalismi). Eftirlit með slí ku 
krefst þess að hægt se  að greina u r hvaða dý rateg-
und pró tein í  fó ðrinu a  uppruna sinn, óg enn er su  
tækni ekki a reiðanleg þó  það hórfi til betri vegar. 
Hitt er hinsvegar ljó st að hænsn, eins óg fuglar 
almennt, eru skórdý raætur óg skórdý rapró tein 
því  hluti af na ttu rulegri fæðu þeirra. Alltaf hefur 
verið mjó g ó ljó st hvenær breýtingar a  reglu-
verkinu gætu órðið, ekki eingó ngu innan Evró pu-
sambandsins, heldur einnig hvernig Í sland færi að 

Afdrifarí k ferð til Brussel 
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því  að innleiða ný jar reglugerðir, en dæmin sanna 
að innleiðing tekur óft langan tí ma. 

 
Sa  sló ði Í slands sem tengist innleiðingu reglna um 
ný tingu skórdý ra til manneldis er nefnilega langur. 
Þannig var að fýrir aldamó tin sí ðustu samþýkkti 
Evró pusambandið regluverk sem fjallar um 
svókallað ný fæði. Ný fæði var skilgreint sem matur 
neýtt í  hverfandi magni innan Evró pusambandsins 
fýrir a rið 1997, hvórt sem um væri að ræða ný lega 
uppgvó taðan mat eða mat algengan í  ló ndum utan 
Evró pu. Sett var upp regluverk þar sem framleið-
endum var gert skýlt að senda inn umsó knir sem 
sý ndu fram a  ó rýggi vó runnar sem þeir hefðu í  
hýggju að framleiða, annaðhvórt með rannsó knum 
eða með því  að benda a  a hættulausa neýslu þeirra 
í  ó ðrum ló ndum til langs tí ma. 

 
Þessi ný fæðisreglugerð hafði hinsvegar ekki verið 
innleidd a  Í slandi. Þannig birti Matvælastófnun 
fre tt a  vef sí num þann 15. óktó ber 2015, fullum 17 
a rum eftir að reglugerðin var samþýkkt ýtra, þess 
efnis að ný fæðisreglugerðin gilti ekki a  Í slandi. A  
þeim tí ma var hitt skórdý rafýrirtækið a  Í slandi, 
Jungle Bar, tilbu ið með vó runa sí na, pró teinstýkki 
framleidd í  Bandarí kjunum u r bandarí sku 
krýbbumjó li. Þeir Stefa n Atli Thóróddsen óg Bu i 
Bjarmar, sem stó ðu að fýrirtækinu, fó ru a  fund 
Mast sem ekki gat gefið ský r svó r. Þeim var bent a  
að fa  tóllnu mer, sem þeir óg fengu. Hlutfall skór-
dý ra var nó gu la gt til að flýtja mætti vó runa inn a n 
þess að skórdý rin hefðu teljandi a hrif a  tóll-
flókkun. 

 
Varan kóm innflutt til landsins. En a  meðan a  
þessu ó llu stó ð hafði ný fæðisreglugerðin, sem í  17 
a r hafði legið í  sku ffum ýfirvalda, verið innleidd. 
Það var gert þann 28. óktó ber, 13 dó gum eftir að 
fýrri, a ðurnefnd fre tt Mast um efnið var birt. 
Jungle Bar menn vóru ekki la tnir vita, en fre tt um 
innleiðinguna var birt a  vef Matvælastófnunar í  
býrjun nó vember. Ekki kóm fram af hverju reglu-
gerðin var innleidd a  þessum tí mapunkti. Vara 

Jungle Bar var sett í  hillur verslana snemma a  ný ju 
a ri en tekin u r hillum degi seinna. Upp u r því  
spruttu farsakenndar skeýtasendingar milli Jungle 
Bar óg Matvælastófnunar þar sem lýgabrigslin 
gengu a  ví xl. Niðurstaðan varð su  að ekki ma  selja 
vó runa a  Í slandi, í  ó llu falli í  verslunum. Varan er 
hinsvegar seld í  netverslun, undir hvaða fór-
merkjum eða skilýrðum er ekki alveg ljó st. 

 
Það er svó að fre tta af ný fæðinu að ný  ló g hafa ný -
verið verið samþýkkt í  Evró pusambandinu sem 
taka munu gildi 1. janu ar 2018. Samkvæmt fýrir-
lestri fulltru a Matvælaó rýggisstófnunar Evró pu a  
fundi í  Brussel þann 26. aprí l 2016, sem Gýlfi 
só tti,, a  þó  enn a  eftir að semja reglugerðirnar óg 
starfsreglurnar sem fýlgja. Því  er enn ekki ský rt 
hvaða skilýrði umsó knir þurfa að uppfýlla til að fa  
samþýkki óg hvórt heppilegra se  að senda inn 
slí kar umsó knir innan ný ja eða gamla kerfisins. 
Ljó st er þó  að umsó knarferlið er mjó g þungt í  
vó fum fýrir lí til fýrirtæki. Ekki er hægt að benda a  
skórdý raneýslu í  ó ðrum ló ndum vegna þess að 
þar sem skórdý r eru hefðbundin fæða eru það 
aðrar tegundir skórdý ra, sem ýfirleitt eru veidd en 
ekki ræktuð við þær aðstæður sem lagt er upp 
með í  Evró pu. 

 
ÍPÍFF, alþjó ðasamtó k um skórdý r í  fó ður óg fæði, 
vóru ó fórmlega stófnuð 2012 en fengu ekki skrif-
stófu fýrr en 2015. Samtó kin, sem eru nókkuð 
Evró pumiðuð, fórgangsró ðuðu stefnuma lum 
sí num í  pó lití skri bara ttu í  fundaherbergjum 
Brussel. Tvó  meginspór, fó ður óg fæði, vóru 
mó rkuð. Í  ba ðum tilvikum a tti að ala skórdý r ein-
gó ngu a  jurtaafurðum, óg fýrsta a herslan ló gð a  að 
ópna fiskeldismarkaðinn. Næst ætti að ópna 
markað fýrir kju klinga óg sví n, óg því  næst mætti 
skóða að ala skórdý r a  ó ðru en hra efni sem væri 
vóttað sem fó ður fýrir ó nnur dý r. Þegar við la sum 
stefnu ÍPÍFF sa um við að fórgangsró ðunin væri 
ó vitlaus en vónuðum að þetta gæti gerst í  nókkuð 
gó ðum takti. 

http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/19852
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Ókkar a lýktun af lestri breýtinganna var lengi vel 
su  að fiskiu rgangur ætti að vera leýfilegur, enda 
væri fiskurinn af matvælagæðum þegar hann 
kæmi til ókkar, auk þess sem fiskimjó l væri hæft í  
fó ður óg því  ætti innihaldsefni fiskimjó ls að vera 
hæft í  fó ður fýrir skórdý r. En sma m saman kóm 
upp u r du rnum að sa  skilningur ókkar a  reglunum 
var ekki í  samræmi við almennan skilning a  þeim. 
Naglinn í  kistuna var hinsvegar það hversu aftar-
lega fisku rgangurinn fe ll bæði innan kerfisins óg 
innan a herslna ÍPÍFF. Þar er enginn a hugi a  þessu, 
einkum vegna þess andstaðan við skórdý r er nó gu 
stó r til að rugga ba tnum, en einnig vegna þess að 
Evró pa virðist eiga nó g af ó ný ttu hra efni u r jurta-
rí kinu sem liggur a  að kóma í  bru k a ður en ró ðin 
kemur að fiskveiðiþjó ðum eins óg Í slandi óg Nór-
egi óg þeirra aukaafurðum. 

 
Fýrir ókkur stó ðu ma l því  þannig að manneldis-
skórdý r verða í  reglugerðalimbó i fram a  mitt a r 
2018, óg nótkun þess hra efnis sem við hugðum að 
væri a hugaverðast til að skóða fýrst um sinn, var 
ekki u tilókuð í  stó ra samhengi hlutanna, en ekki í  
spilunum að ýrði leýfilegt innan næstu 5-10 a ra. 

Af skí t 

Mýnstur landbu naðar óg landrý mis er fra brugðið 
a  Í slandi samanbórið við ó nnur ló nd. Einkum eru 
það tvó  sambó nd sem skipta þar ma li. Í  fýrsta lagi 
er það hlutfall bu fe naðar óg landrý mis óg í  ó ðru 
lagi er það hlutfall pló nturæktar óg dý raræktar í  
heildarkó rfu landbu naðarins. Hvað varðar fýrra 
atriðið, þa  er það þannig að í  þe ttbý lli ló ndum, í  
ló ndum sem stunda landbu nað af ó ðru tagi en a  
Í slandi óg þar sem stó rbý li eru grí ðarstó r, safnast 
upp bu fja ru rgangur í  miklu magni. Þessum 
u rgangi er erfitt, dý rt óg mengandi að kóma fýrir 
kattarnef. 

 
Eins óg a ður hefur kómið fram keýptum við a  vór-
dó gum 2014 ský rslu af í slenska ra ðgjafafýrir-

tækinu Envirónice um mó gulega hra efnisstrauma 
til eldis lirfa hermannaflugna. Um skí t sagði í  
ský rslunni: 

 
Sá búfjáráburður sem fellur til á nautgripa- 
og 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 hrossa-
tað 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. 

 

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 nær-
ingarríkari 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. 

 
Flest sví nabu  a  Í slandi eru a  suðvesturhórninu, 
annars vegar a  Kjalarnesi/Melasveit óg hins vegar 
a  Reýkjanesi. Einnig er stunduð talsverð sví na-
rækt a  Suðurlandi óg nókkur a  Nórðurlandi eýstra 
óg Vesturlandi. Aðrir landshlutar kóma naumast 
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við só gu hvað þetta varðar. A ætlað var í  ský rslu 
Envirónice að a  a ri hverju falli til um 30.000 tónn 
af sví naskí t a  svæðinu fra  Suðurnesjum óg upp í  
Bórgarfjó rð, um 15.000-20.000 tónn a  Suðurlandi 
óg innan við 10.000 tónn a  Nórðurlandi eýstra. 

 
Ý msar hugmýndir eru uppi um ný tingu skí tsins. 
Þannig hafa lengi verið uppi a fórm um býggingu 
gasórkustó ðvar í  Melasveit. Þessi a fórm eru kómin 
vel a  veg óg mun talsvert magn af lí frænum 
u rgangi af svæðinu, þ.m.t. sví naskí tur, fara í  þa  
vinnslu ef af verður. Ó ljó st er hversu mikils virði 
slí k gasframleiðsla er per tónn af skí t. 

 
Stó r kju klingabu  eru í  Mósfellsbæ, a  Reýkjanesi, a  
Suðurlandi (Hellu) óg a  Nórðurlandi eýstra. Af 
samtó lum við rekstraraðila nókkurra hænsnabu a 
haustið 2013 ma  ra ða að skí tur fra  bu unum se  
undantekningalí tið nótaður til a burðar. Þetta 
gildir lí klega um nær allan skí t sem til fellur a  
Suðurlandi óg a  ó ðrum 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  Suður-
nesjum upp a  Kjalarnes. Fýrir nókkrum a rum 
ba rumst fre ttir af vandkvæðum við meðhó ndlun 
hænsnaskí ts í  Mósfellsbæ, þar sem hann er jafnvel 
settur í  hauga. 

Hænsnaskí tur ætti að geta ný st sem æti fýrir lirfur 
hermannaflugunnar, se  hann a  annað bórð til-
tækur. Hvað varðar sví naskí tinn ber einnig að hafa 
í  huga að sví naskí tur hefur la gt þurrefnisinnihald 
óg la gt næringarinnihald óg er því  tiltó lulega dý r í  
flutningi miðað við ný tanlega næringu. 

 
Nótkun skí ts til að ala skórdý r er eðlilega umdeild. 
ÍPÍFF samtó kin berjast fýrst óg fremst fýrir því  að 
Evró pusambandið leýfi nótkun skórdý raafurða í  
fó ður til fiskeldis óg sí ðar hænsna- óg sví na-
ræktunar, óg samhliða að skórdý r til manneldis 
verði leýfð. Í  ó llum tilvikum er a skilið að eingó ngu 
se u nótuð hra efni u r jurtarí kinu. Þessi stefna ÍPÍFF 

er skiljanleg, enda mikilvægara að ópna dýrnar 
með fullkómlega ó ruggum óg ó umdeildum vó rum. 
Sí ðar meir, þegar frekari rannsó knir hafa verið 
gerðar, reýnsla fengist a  iðnvætt skórdý raeldi óg 
ló ggjafinn er reiðubu inn, megi fara að tala um 
u tví kkun þessa ramma til að leýfa nótkun dý ra-
afurða í  fó ður skórdý ranna, eins óg vikið verður 
að sí ðar. 

 
Stó ru fjó lþjó ðlegu þriggja a ra rannsó knar- óg til-
raunaverkefni lauk a  fundi sem haldinn var 27. 
aprí l 2016 í  Brussel. Verkefnið he t PRÓteÍNSECT 
óg var fja rmagnað af Evró pusambandinu en inni-
he lt tvær rannsó knastó ðvar í  Kí na óg tvær í  
Afrí ku. Gýlfi var viðstaddur lókakýnningar verk-
efnisins. Helstu markmið verkefnisins vóru  að 
skóða allar mikilvægustu breýtur við eldi hu s-
flugunnar (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, kjúk-
ling, varphænur og unggrísi. 

 
En nótkun skí ts í  fó ður er bó nnuð. Enginn berst 
fýrir því  að það verði leýft, enda þarf að rannsaka 
margt a ður en það getur gerst óg taka afstó ðu til 
þess undir hvaða skilýrðum slí k framleiðsla mætti 
fara fram. Þa  þýrfti að trýggja algert ó rýggi í  
tengslum við matarheilindi, þannig að þegar 
neýtandi fer u t í  bu ð óg kaupir skórdý r sem hann 
telur vera til manneldis fa i hann í  raun það en ekki 
skórdý r sem hafa verið alin a  skí t. Það er því  allra 
bjartsý nasta sý n að sja  slí kt leýft innan 10 a ra. 

Af jurtum 

Hin hlutfallsstærðin  sem greinir Í sland fra  ó ðrum 
ló ndum í  landbu naði—óg er a hugaverð í  ókkar 
samhengi—er ha tt hlutfall dý raeldis gagnvart 

http://www.dv.is/frettir/2014/2/16/skitur-vid-arbakkann-YOHVLP
http://www.dv.is/frettir/2014/2/16/skitur-vid-arbakkann-YOHVLP


Aron vigtar fyrir þurrkun. 

Katrín sýnir plastbakka og sér-
hannaða lausn fyrir lok á bakkana. 

Flugurnar vilja gjarnan verpa í smá-
holur og því er bylgjupappi hentugur.  
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jurtarækt. Með ó ðrum órðum er a  Í slandi framleitt 
hlutfallslega mikið kjó t óg hlutfallslega lí tið af til 
dæmis a vó xtum, grænmeti óg kórni. U r ó llum 
þessum jurtalandbu naði fellur ý mislegt til af 
mismunandi gæðum óg með mismikið nótagildi. 
Ófþróskaðir eða vanþróskaðir a vextir eða græn-
meti, vó rur sem ekki uppfýlla gæðastaðla, slí ður 
óg klí ð af kórnvó rum, hrat eftir að safi óg ólí a 
hefur verið pressuð u t, kartó fluendar u r fró nsku-
skurði; listinn er langur. Flest af þessu er fullkóm-
lega ný tilegt fó ður fýrir bu fe nað, bæði jó rturdý r en 
einkum sví n óg hænsni. Af ó llum stó ðum, ma  leita 
til dæmis a gætrar fra sagnar af þessu í  Ted-
fýrirlestri Tristrams Stuart. 

Af fiskimjó li 

Laxfiskar þurfa dý rapró tein til að vaxa óg dafna. 
Það er því  ekki hægt að fó ðra þa  eingó ngu a  
pló ntuafurðum. Þetta veldur því  að kóstnaður við 
fó ðurframleiðslu laxeldis er hærri en hann þýrfti 
annars að vera. Fiskimjó l er mest nótað til að veita 
dý rapró teinið, en það hefur einnig þann kóst að 
vera rí kt af ómega-fitusý rum. Í  gegnum tí ðina 

hefur mikill tí mi fiskeldisfýrirtækja farið í  að 
reýna að minnka hlutfall fiskimjó ls í  fó ðri. Það 
hefur verið reýnt með betri fó ðuruppskriftum, 
kýnbó tum óg ó ðrum leiðum. Nu  er hlutfallið 
kómið niður í  um 50% (lý si óg fiskimjó l samtals) 
óg mun sennilega halda a fram að lækka. 

Fiskimjó l er framleitt u r ý msum aukaafurðum sem 
fa st af fiskvinnslu, eins óg afskurði óg beinum, en 
einnig beint u r fiski sem hentar sí ður til mann-
eldis, eins óg uppsja varfiski. Reýnt er ví ða um 
heim að spórna við því  að fiskur se  veiddur se r-
staklega í  fiskimjó lsframleiðslu, leitast er við að 
veiða fisk beint til manneldis enda er það talið 
hagfelldara fýrir na ttu runa per kí ló  af ætum fiski. 

A  Í slandi a tti ma tti sja  birtingarmýnd þessa þegar 
makrí llinn býrjaði að ganga inn a  Í slandsmið. Þa  
hó fust ó lýmpí skar veiðar í  fiskimjó lsframleiðslu 
sem sí ðar, með betri tækni óg þekkingu, breýttist 
óg nu  er veitt nær eingó ngu til manneldis. 

 
Í  fiskeldi er þannig nauðsýnlegt að hafa eitthvað 
fiskimjó l, en hægt er að skipta því  að stó rum hluta 
u t fýrir skórdý ramjó l. Þó  þarf af trýggja að nó g se  
af ómega-fitusý rum í  fó ðrinu, sem ekki er na ttu ru-
lega í  skórdý ramjó li nema skórdý rin se u fó ðruð a  
fiskiafurðum. Fiskimjó l er einnig nótað í  ó talmargt 
annað fó ður fýrir landdý r óg lagardý r. Fiskeldi 
tekur þó  meira en helminginn af ó llu fiskimjó li í  
heiminum. 

 

Fiskimjó l mun hækka í  verði í  framtí ðinni. Það er 
hið minnsta a lit Matvælastófnunar Sameinuðu 
þjó ðanna. A stæðurnar eru af ý msum tóga, óg mun 
hækkunin leiða af se r margha ttaðar breýtingar í  
framleiðslu óg nótkun. A  frambóðshliðinni munu 
breýtingarnar sennilega bæta ný tingu fisku rgangs 
svó u r verði fiskimjó l óg þannig, því  miður, auka 
a só kn í  ófveidda uppsja varstófna ví ða um heim. 
Svif verður sennilega ný tt í  meira mæli en nu  er.  

 

Fiskeldi; 56%

Svínarækt; 
20%

Fuglarækt; 
12%

Annað; 12%

Jórturdýra-
rækt; 1%

Skipting heildarnotkunar fiskmjöls í 
heiminum 2010.  

https://www.youtube.com/watch?v=cWC_zDdF74s
https://www.youtube.com/watch?v=cWC_zDdF74s
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004484860800567X
http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/w5911e/w5911e08.htm#b8-5.1.4%20Aquaculture
http://www.thefishsite.com/articles/200/the-benefits-of-fish-meal-in-aquaculture-diets/#sthash.JHH6fDIs.dpuf
http://www.thefishsite.com/articles/200/the-benefits-of-fish-meal-in-aquaculture-diets/#sthash.JHH6fDIs.dpuf
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Þrjú gröf sem sýna þróun notkunar, framleiðslu og verðs fiskimjöls. 
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A  eftirspurnarhliðinni ma  bu ast við því  að nótkun, 
þar sem se rstakir eiginleikar fiskimjó ls eru ekki 
nauðsýnlegir, minnki óg að fiskimjó l verði se rvara 
þar sem se rstakra eiginleika er krafist. Kýnbætur 
halda a fram, til að minnka vægi fiskimjó ls. Fiski-
tegundir—óg dý rategundir almennt—verða 
valdar til ræktunar með þennan veruleika í  huga, 
ella verða undir í  verðsamkeppni. Um þetta ma  
lesa í  gó ðri ský rslu Matvælastófnunar 
SÞ.  A hugavert er að fiskeldisframleiðsla jó kst um 
62% a  a runum 2000–08, a  meðan frambóð a  fiski-
mjó li minnkaði um 12%. Spa r gera ra ð fýrir að 
þessi þró un haldi a fram. Það gæti haft slæmar 
afleiðingar fýrir eldi ra nfiska a  svó sem bleikju óg 
lax, nema aðrir þættir vegi þýngra, eins óg vaxtar-
hraði eða framleiðniaukning. 

A skóranir laxeldisins eru því  að hluta ó leýstar. 
Verð a  fiskimjó li mun hækka óg það verður stó ðug 
a skórun að lækka fiskimjó lshlutfallið í  uppskrift-
unum, óg trýggja að verðmætaaukningin í  laxeldi 
vegi upp a  mó ti hærri fó ðurkóstnaði. Lausnin er 
sennilega fjó lþætt, óg ekki u tilókað að skórdý r 
verði ný tt að einhverju leýti. 

 
Nu  er það svó að fiskimjó l er framleitt a  Í slandi í  
stó rum fiskimjó lsverksmiðjum.  Í  verksmiðjunum 
er nótuð ólí a til að kýnda trómlur sem þurrka 
hakkaðan fisku rgang. Órkuþó rfin er grí ðarleg, en 
ekki hefur na ðst lending í  að nóta rafmagn til 
framleiðslunnar vegna þess að rafórkuþó rfin er 
svó sveiflukennd, óg við sveiflukennd rafórkukaup 
er ekki hægt að fa  stó riðjuafslætti. Ó þarfi er að 
benda a  umhverfissó ðaskapinn sem hlý st af slí ku 
rafórkukerfi, sem ekki getur jafnað u t sveiflur 
minni nótenda óg gefið afsla tt í  samræmi við 
magn. Ja , eða ef só kinni er skellt a  fiskimjó lsfram-
leiðendurna—að vera með fýrirtæki sem frekar 
brenna ólí u heldur en að nóta rafmagn til þess eins 
að spara nókkrar kró nur. 

 
Magn fiskiu rgangs a  Í slandi er a  stærðargra ðunni 
100.000 tónn a  a rsgrundvelli. Nókkur hluti þess er 

ekki ný ttur í  fiskimjó l. A stæður þess eru af ý msum 
tóga, einkum þó  að slí kt hra efni skemmist mjó g 
fljó tt, meðal annars vegna meltingarensí ma í  maga 
fisksins. Flutningur þarf því  að vera tí ður, er ó -
þrifalegur óg er hlutfallslega dý r vegna ha s vatns-
innihalds. Með hærra fiskimjó lsverði eýkst hvati 
til fullný tingar. 

 
Það er þó  vert að benda a  í  þessu samhengi að nu  
er verðið a  bilinu 100-200 kró nur fýrir kí ló ið af 
fiskimjó li. Það er þurrvara, blautt er hra efnið sem 
fer í  fiskimjó l jafnan fjó rum til fimm sinnum 
þýngra. Til þess að framleiða magn sem hefur 
nó gu mikið tekjustreými þarf því  tó luvert mikið 
magn a  dag. 

Í slensk skórdý r 

Það er í  sja lfu se r ekki skrý tið að skórdý raa t eða 
ný ting skórdý ra er lí til a  nórðursló ðum. Skórdý r 
eru ekki a  ferli meiripart a rsins, óg þau skórdý r 
sem fa  lifað eru svó lí til að það tekur sig ekki að 
safna þeim í  hó ndunum - óg engar aðrar leiðir 
færar. Í  augum landbu naðarþjó ða eru skórdý r 
miklu frekar va gestur sem e tur mjó lið, fremur en 
nókkuð annað. 

 
Hægt væri að ný ta í slensk skórdý r með margví s-
legum hætti. Sem dæmi hafa verið settar fram 
hugmýndir um stó rfellda ný tingu mý s við Mý vatn, 
þó  það se  sennilega vandkvæðum bundið. Þannig 
er a rstí ðarsveiflan mikil, mikil inngrip í  viðkvæmt 
vistkerfi gæti verið ó þarflega a hættusamt óg svó 
framvegis. 

 
Í  sjó  eru hrýggleýsingjar bæði veiddir (rækja) óg 
ræktaðir (kræklingur) óg sennilega hægt að sja  
fýrir se r margví sleg ó nnur nót fýrir hrýggleýs-
ingja, svó sem svif (eins óg hugmýndir eru uppi 
um í  Í safjarðardju pi) óg marflær. 

 
Spennandi væri að finna skórdý r sem til dæmis 

http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf
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gæti bórðað upp til agna þang eða annan lí fmassa 
sem hægt er að afla eða rækta í  stó rum stí l óg ekki 
er nótað í  dag nema að litlu leýti. Stó kkmór óg 
ó nnur þangskórdý r eru ekki lí klegt til að vera 
ræktanleg a  stó rum skala. 

 
Besti kósturinn eru maðkaflugur sem til eru í  
nókkrum tegundum. Þær geta vaxið við fremur 
la gan hita, þó  sennilega megi auka vó xt þeirra með 
hækkun hitastigs. Þær er þa  hægt að rækta í  lí tið 
upphituðum skemmum a  þeim stó ðum sem upp-
hitun er dý r, þó  upphitunarkóstnaður se  í  stó ru 
mýndinni sjaldan ra ðandi þa ttur í  kóstnaðar-
mýndinni. Hu sflugan (Musca domestica) hefur 
verið mikið rannsó kuð í  u tló ndum óg var lengi 
talin besti kósturinn fýrir fó ðurframleiðslu, þó  
hermannaflugan (Hermetia illucens) hafi sí ðar 
tekið ýfir vegna vaxtarhraða óg eiginleika full-
órðnu flugunnar (sem meðal annars bórðar 
ekkert). Sí ðar hefur mjó lórmurinn (Tenebrio 
molitor) tekið ýfir vegna þess að bæði lirfa óg full-
órðna bjallan eru ó fleýg óg því  þurfa sja lfvirk kerfi 
einungis að stjó rna tveimur ví ddum í  stað þriggja. 

 
Við þetta er þó  að bæta að skórdý r eru ný tt a  
Í slandi í  dag. Stærstu einstó ku þættirnir eru 
annars vegar flugur sem frjó vga pló ntur í  ýlrækt, 
en þær flugur eru fluttar inn reglulega, óg hins 
vegar bý flugnaræktendur sem eru í  kringum 
hundrað í  dag ví ðsvegar um landið. Þa  eru maðkar 
nótaðir í  móltugerð óg í  spórtveiðibeitu. 
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Skórdý rasamtó kin 

Það var með meðal annars með þessa hó pa í  huga sem 
við hó fðum frumkvæði að stófnun í slensku Skór-
dý rasamtakanna 19. óktó ber 2014. Haldinn var stófn-
fundur óg ló g samþýkkt sem gerð vóru svó u r garði að 
þau væru einfó ld. Þannig var til dæmis samþýkkt að 
engir peningar færu um hendur samtakanna sem 
gerði það ó þarft að sækja um kennitó lu, bankareikn-
inga óg standa í  ó ðru tilheýrandi stu ssi. A  stófn-
fundinn mættu tó luvert margir miðað við allt óg allt. 

 
Þriggja manna stjó rn undir fórsæti Gýlfa reýndi að 
kóma ý msu a leiðis en af veikum mætti. Við skrifuðum 
umsó gn um stefnu í  u rgangsma lum, en sma m saman 
fó r vindurinn u r starfinu óg samtó kin vóru fórmlega 
ló gð niður 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljósmyndir frá stofnfundi. 
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Í slenska fýrirtækið JungleBar undirbý r enn stó r-
fellda markaðssó kn með samnefnd pró teinstýkki. 
Með fra bærri hó nnun óg flóttri markaðsherferð 
hafa þeir -nó fn- na ð að selja tó luvert af 
stýkkjunum sem framleidd eru í  Bandarí kjunum 
með bandarí sku krýbbumjó li. Þó  varan se  seld 
sem hluti af umhverfisvænni fæðubýltingu er langt 
fra  því  að svó se . 

 
Skórdý r til manneldis munu ó lí klega hafa nókkuð 
að segja næstu a ratugina við að minnka vistspór 
ókkar af fæðuframleiðslu. Fýrir þessu eru fjó rar 
a stæður, fýrir utan þa  skammtí maa stæðu að skór-
dý r eru ekki leýfð til manneldis í  Evró pu-
sambandinu í  dag. 

 
1. Umhverfisáhrif eru ekki eins jákvæð og af er 
látið 

Fó ðurný ting skórdý ra er einn stó rra só lupunkta 
skórdý raræktunar. Ý msar rannsó knir hafa verið 
tí ndar til til að sý na fram a  hversu hagfelld skórdý r 
eru fram ýfir annan bu fe nað. Ský rsla FAÓ tí ndi til 
margar rannsó knir sem stýðja þetta. Hluti af hærri 
fó ðurný tingu felst í  því  að allt dý rið er ný tanlegt, a  
meðan iður, hu ð óg bein eru ekki æt a  stærri 
dý rum. Einnig felst hluti í  því  hver dý rin eru 
skammlí f óg með kalt bló ð óg lí til órka fer í  viðhald 
í  stað uppbýggingar lí kamans. 

Eitt kí ló  af lifandi dý ri í  hefðbundinni framleiðslu í  
Bandarí kjunum þarfnast eftirfarandi magns af 
fó ðri: 2,5 kg fýrir kju kling, 5 kg fýrir sví nakjó t óg 
10 kg fýrir nautakjó t. Krýbbur þurfa a  sama tí ma 
einungis 1,7 kg. Þegar þessar tó lur eru leiðre ttar 
fýrir ætum hluta dý rsins eru ýfirburðir skórdý r-
anna enn meiri (sja  heimildir í  ský rslu FAÓ, bls. 
60).   

Þessar upplý singar óg mýnd hefur svó gengið aftur 
í  ý msu kýnningarefni, eins óg til dæmis fra  

JungleBar, sem þó  hefðu getað gengið lengra í  
teikningunni sinni þar sem hu n býggir a  fallþunga 
en ekki ætum hluta dý rsins. Því  mætti fó ðurstabbi 
nautsins í  kýnningarefni JungleBar vera tó luvert 
stærri.  

Ný jar rannsó knir sý na hinsvegar að fó ðurný tingin 
er sennilega stó rlega ófmetin. Grein í  PLÓS óne 
segir til dæmis, að samanbórið við iðnaðarskala-
framleiðslu a  kju klingi se  krýbburækt litlu ska rri í  
framleiðslu pró teins, se  litið til fó ðurný tingar 
(na nar tiltekið svókallaðs protein conversion 
efficiency mælikvarða). Það er lýkilbreýta í  þessu 
samhengi til þess að greina vistspór matvælafram-
leiðslu með ræktuðu kórni. Krýbbur sem vóru 
fó ðraðar a  lí tt verkuðum heimilisu rgangi óg 
stra um dra pust nær allar a ður en þær na ðu sla tur-
stærð. 

 
Við þetta ma  bæta að a  Í slandi er til nó g af vatni. 
Þetta þý ðir að þegar nótað er í  auglý singaefni að 
a tta þu sund lí tra þurfi til að framleiða eitt kí ló  af 
nautakjó ti en einungis pró mill þess til að fram-
leiða kí ló  af krýbbum, hefur það ó ttalega lí tið að 
segja. 

 

2. Það skiptir máli hvað skordýrin éta 

Með það í  huga að krýbbur geta ekki ný tt tilbu ið 
fó ður betur en kju klingur (sem auk þess bragðast 
betur), hlý tur svarið að vera að ný ta krýbbur til að 
e ta það fó ður sem ekki ný tist kju klingi eða ó ðrum 
dý rum. 

 
„Rannsó knin ókkar sý nir að aukin sja lfbærni sam-
fara ræktun krýbba til pró teinframleiðslu býggist 
að miklu leýti a  því  hvað þær e ta óg við hvað 
ræktun þeirra er bórin saman,“ sagði Dr. Mark 
Lundý, hó fundur rannsó knarinnar að ófan í  viðtali 
sem birt er a  entómólógýtódaý.órg. 

„Skórdý raeldi er mun lí klegra til að hafa a hrif a  
fæðu manna, a  stærðargra ðu sem hefur einhverja 

Framtí ð fæðunnar ókkar 

Skipting heildarnotkunar fiskmjöls í 
heiminum 2010.  

http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e05.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e05.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118785
https://entomologytoday.org/2015/04/15/crickets-are-not-a-free-lunch-protein-conversion-rates-may-be-overestimated/
https://entomologytoday.org/2015/04/15/crickets-are-not-a-free-lunch-protein-conversion-rates-may-be-overestimated/
http://www.thefishsite.com/articles/200/the-benefits-of-fish-meal-in-aquaculture-diets/#sthash.JHH6fDIs.dpuf
http://www.thefishsite.com/articles/200/the-benefits-of-fish-meal-in-aquaculture-diets/#sthash.JHH6fDIs.dpuf
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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 þý ðingu, ef það 
býggir ekki a  fó ðri sem annars gæti ný st í  ó ðru 
dý raeldi. Meiri ný skó pun óg rannsó knir þarf a  
þessu sviði svó þannig geti órðið,“ bætti Dr. Lundý 
við. 

 
Þegar litið er fram a  veginn er lýkilatriði að hanna 
hagkvæma ferla til að rækta mikið magn skórdý ra 
a  hra efnisstraumum sem ella færu í  su ginn. Það 
skiptir því  ma li hvað skórdý rin e ta. 

 
3. Magnið þarf að vera mikið 

Við hó fum bórðað skórdý r í  matarvagni í  Hóllandi, 
vespur óg silkiórma fra  Belgí u óg mjó lórma fra  
Þý skalandi. Allt a  þetta það sameiginlegt að vera 
ætlað sem snarl eða í bló ndunarefni í  annan mat. A  
pró teinstýkkinu fra  JungleBar kemur ekki fram 
hversu mikið krýbbumjó l er í  stýkkjunum, að ó ðru 
leýti en krýbbumjó lið er þriðja innihaldsefnið a  
pakkanum, sem samtals er 50 gró mm. Allt að einu, 
þa  er ljó st að það er langt í  land að skórdý r verði 
uppistaða í  fæðu eða nótuð í  nægilegu magni til að 
það hafi a hrif a  umhverfið svó einhverju nemi. Það 
er ekki innan næstu 20 a ra að venjulegir þriggja 
barna fóreldrar kippi með se r fórsteiktum skór-
dý rabóllum til að fó ðra krakkana a  ma nudags-
kvó ldi. Þangað til það verður, er ekki hægt að segja 
að skórdý raa tið hafi nókkur ja kvæð a hrif a  lí fhag-
kerfið. 

 
Það er ranghugmýnd að framleiðsla a  sma um 
skala se  umhverfisvænni en framleiðsla a  stó rum 
skala. Það er vissulega slæmt þegar lí ffræðilegri 
fjó lbreýtni er fó rnað til að na  fram stærðarhag-
kvæmni, en staðreýndin er su  að ve ltækur land-
bu naður óg ve lvædd iðnaðarframleiðsla er 
umhverfisvænni en handverk. Flutningskóstnaður 
er lægri, tæki ný tast betur óg svó framvegis. 

 
4. Menn eru ekki að fara að éta skordýr 

Þegar kemur að skórdý raneýslu manna er það 

gjarnan sett í  samhengi við fó lksfjó lgun óg vanda-
ma lin við að framleiða nó g af pró teini fýrir alla. 
„Við verðum í  vandræðum með að framleiða nó g 
pró tein“ sagði danskur bó ndi í  viðtali við danska 
rí kissjó nvarpið sem RU V gerði skil í  fre tt fra  2016, 
óg þetta er algengt viðkvæði. 

Svipað þema birtist aftur óg aftur í  fjó lmiðlum, óg 
hefur gert sí ðasta a ratuginn eða svó með sí -
auknum þunga. Sja  til dæmis Ecónómist óg 
NPR.  ÍPÍFF samtó kin nóta þessi ró k í  ma lflutningi 
sí num fýrir þó rfinni a  skórdý rum, eins óg með-
fýlgjandi mýndir sý na. Þar er fó lksfjó lgun óg 
umhverfisbýrði kjó tframleiðslu talin upp a  fýrri 
mýndinni. A  þeirri seinni mýndinni er því  slegið 
fram að aukin þó rf se  a  ha gæðapró teini. 

[TVÆR MÝNDÍR FR‘A ÍPÍFF] 

Þessi leið til að setja ma lið upp er hins vegar a  
ý msan ha tt gó lluð. Bæði er þetta ekki re tt lý sing a  
vandama linu, óg lausnin er ekki skórdý r. 

 
Stó ra vandama lið er fa tæka fó lkið sem er að 
kómast í  milliste tt. Fa tækt fó lk brý st til bjarga lna. 
Stærstu hó parnir eru í  Así u, einkum Kí na óg Índ-
landi, en einnig í  Afrí ku óg ví ðar. Þegar milliste ttin 
verður til óg stækkar, hefur fó lk lóks efni a  að 
kaupa se r lu xusvó runa kjó t, eftir að hafa lifað a  
kórnvó rum að mestu. Þetta er ekki eingó ngu nær-
ingarfræðilegs eðlis, heldur stó ðuta kn í  ja kvæðri 
merkingu þess órðs. Nu  hefur fó lk brótist til efna 
óg getur lóksins leýft se r það sem a ður var 
einungis til spari. 

 
En næringarfræðin segir ókkur hinsvegar að kjó t 
er ekki nauðsýn, hvað þa  í  miklu magni. Fjó lbreýtt 
fæða er það hinsvegar, óg fa tækt fó lk hefur ekki 
aðgang eða efni a  henni. 

 
Vandama lið er ekki að það skórti land til að fram-
leiða mat; ekki a  Í slandi óg ekki um fýrirsja anlega 

http://www.ruv.is/frett/skordyr-i-matinn
http://www.economist.com/node/11731829
http://www.npr.org/sections/thesalt/2014/08/07/338397186/will-americans-buy-bug-snacks-maybe-if-theyre-funny-and-cute
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Tvær myndir úr kynningarefni IPIFF 

framtí ð í  u tló ndum heldur. Vandama lið er að við 
erum að framleiða óf mikið af fa um fæðuteg-
undum. Við erum að framleiða fó ður í  bu fe nað 
þegar við gætum ræktað eitthvað a  sama landi 
sem við gætum bórðað beint. 

 

Stó ru milliste ttirnar sem nu  rí sa eru ekki að fara 
að bórða skórdý r. Milliste ttirnar vilja vestur-
lenska hambórgara óg grillaðan kju kling. Vestur-
landabu ar eru heldur ekki að fara að bórða skór-
dý r. Til þess eru skórdý r ekki nó gu bragðgó ð. En 
aðallega finnst fó lki þau ó geðsleg. Tilfinningin 
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ristir svó dju pt að hana er erfitt að hrista af se r. 
Þra tt fýrir að hafa verið í  skórdý rabransanum í  
þrju  a r óg smakkað mjó g margt, hikar maður enn 
þegar skórdý r eru í  bóði, nema þau se u þeim mun 
betur falin—óg þar með í  óf litlu magni til að hafa 
einhver a hrif a  næringarsamsetningu matarins eða 
a  umhverfið. 

 
Leiðarahó fundur í  Aftónbladet órðaði þetta a gæt-
lega í  grein undir fýrirsó gninni „Baunahatrið fær 
ókkur frekar til að e ta skórdý r“: 

 
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. 

 
Að slímugar lirfur sem langflestum 
finnst ógeðslegar séu á dagskránni 
byggir sennilega á sterkri kjötmenn-
ingunni. 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 fjó lda kí ló a 
af fó ðri sem þarf til að framleiða 
kí ló  af nautakjó ti, heldur kóstnað-
inn við að framleiða kí ló  af baunum. 
Óg þar þarf na kvæmlega eitt kí ló  af 
baunum til að framleiða eitt kí ló  af 
baunum. Nema að það þarf ekki að 
fara kró kaleiðirnar, til dæmis að 
flýtja fó ðrið fýrst a  krýbbubu ið a ður 
en afurðin er sent neýtendum. 

 
Þessi breýtti viðmiðunarhó pur ætti ekki að vera 
na ðarhó ggið fýrir skórdý raframleiðendur; ef skór-
dý rin eru alin a  hra efni sem annars færi til spillis 
er a gó ði umhverfisins alltaf til staðar. 

 
Ekki svó að segja að grænmetisa t óg veganismi se  
einhver tó fralausn, eins óg afar vel skrifuð grein í  
Guardian bendir a . Þar er bent a  að bu fe naður 
getur í  mó rgum tilvikum verið hagfelld leið til að 
framleiða mikilvæga næringu, einkum í  ló ndum 
sem hafa ekki aðgang að fjó lbreýttri fæðu. 
Í slenska hliðstæðan er sennilega sauðfja rrækt þar 
sem beit er stý rt vel. Afre ttir óg fjalllendi er ó hent-
ugt til framleiðslu a  ó ðrum mat en kindakjó ti.  

 
Svó aftur se  drepið a  ó geðis-þættinum, sem hefur 
óg mun hamla skórdý raneýslu a  næstu a rum óg 
a ratugum, þa  ma  benda a  að í  Belgí u var fýrir 
nókkrum a rum leýft að selja skórdý r til mann-

Ræktunarmöguleikar á Íslandi. Úr glærum Daða Más Kristóferssonar. 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/somaralnaher/article22779213.ab?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/somaralnaher/article22779213.ab?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/16/veganism-not-key-sustainable-development-natural-resources-jimmy-smith
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/16/veganism-not-key-sustainable-development-natural-resources-jimmy-smith
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eldis. Belgí sk ýfirvó ld tó ku þa  fram fýrir 
hendurnar a  Evró pusambandinu óg settu fram 
hví tan lista ýfir skórdý r sem leýfð vóru se rstaklega 
að ý msum skilýrðum uppfýlltum. Nókkrir stó r-
markaðir tó ku inn skórdý ravó rur en hafa a  sí ðustu 
misserum kippt vó runum u t aftur vegna tregrar 
só lu. 
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Niðurstaðan var því  su  að Ví ur eru með hamarinn 
óg enginn nagli er í  augsý n. Það er ekki skýnsam-
legt að halda a fram dý rri rannsó knavinnu ef mark-
miðin eru ekki ský r. Ví ur eru enn hluti af rann-
só knaverkefni sem skóðar nótkun lirfumjó ls 
svó rtu hermannaflugunnar í  fiskeldi. Sumarið 
2016 ræktuðum við lirfur til tilrauna a  laxfiskum í  
dó nskum ha skó la. Þegar því  var lókið, pó kkuðum 
við ó llu saman. 

 
Eftir stó ndum við Sigga með ó greidda reikninga óg 
ó skrifaðar ský rslur sem fýlla þarf u t svó að stýrkir 
geti fengist greiddir. Ha skó linn a  Hó lum hefur 
tekið ýfir flugnastófninn a samt tækjum óg ó ðrum 
ræktunarbu naði fýrirtækisins. Hýggjast Hó lamenn 
meðal annars ný ta skórdý rin í  kennslu a  vegum 
Sja varu tvegsskó la Sameinuðu þjó ðanna. Vónandi 
munu einhverjir ó ska eftir að fa  afleggjara af 
stófninum svó ekki þurfi að kóma til só ttkví  þegar 
upp kóma fórsendur fýrir ræktun hermanna-
flugunnar, eða ef einhver vill hefja heimaræktun 
ófan í  kju klingana sí na. 

Skrumið 

Í  tengslum við niðurlagninguna fó r Gýlfi í  viðtal í  
hlaðvarpsþættinum Nórðurskautinu a  Kjarnanum. 
U r varð fýrirsó gnin að skórdý r væru skrum (hæp). 
Sem þau eru. Margir eru að hóppa a  vagninn ví ða 
um heim. A  litla Í slandi hafa nókkrir velt skórdý ra-
eldi alvarlega fýrir se r óg kómist mismunandi 
langt með verkefnin sí n. 

 
Ekki ló ngu a ður en fórmleg tilkýnning fó r u t um að 
við værum að hætta ra kum við augun í  að skór-
dý raverkefni væri kómið inn í  Startup Energý 
Reýkjaví k sem snerist um ný tingu skórdý ra. Við 
hó fðum samband við fó lkið a  bakvið verkefnið óg 
buðumst til að deila reýnslu ókkar. Einum fundi 
sí ðar hafði verkefnið lagt upp laupana. Þó  það se  
leiðinlegt er það þó  betra en að fara af stað með 
dauðadæmt verkefni. 

 
Í  aprí l 2016 stýrkti ný kó punarstófnunin Vinnóva í  
Sví þjó ð þrju  verkefni í  ný fæði sem tengjast skór-
dý rum. Ó ll þrju  hýggjast nóta mjó lórma (Tenebrio 
molitor) til að gera próteinvörur. Eitt af þeim er 
Hakuna Mat sem, óháð fýsileika verkefnisins, hlýtur 
að fá prik fyrir nafnið. 

 
Við hja  Ví um vórum alla tí ð fremur feimin við fjó l-
miðlaumfjó llun. Við fengum þó  alla þa  fjó lmiðla-
athýgli sem við vildum. Greinar óg stutt viðtó l í  
Mórgunblaðinu, Bæjarins besta óg a  Býlgjunni 
þegar fre ttatilkýnningar vóru sendar u t um 
stýrkina sem við hlutum óg þegar a kveðnum a -
fó ngum var na ð. Mó rg sí mtó l óg skemmtilegar 
umræður við almenning hlutust af þessu. Ó rnó lfur 
Thórlacius, fýrrverandi lí ffræðikennari í  MH óg 
hó fundur kennslubó ka í  lí ffræði hafði m.a. sam-
band snemma í  ferlinu óg lý sti ýfir stuðningi óg 
a huga óg hafði vitað af þessu merkilega skórdý ri í  
um 40 a r. Við só ttumst þó  ekkert se rstaklega eftir 
umfjó llun. Það helgaðist af ý msum þa ttum. Gýlfi 
var a  þessum tí ma að reýna að hasla se r vó ll sem 
heilsuhagfræðingur óg fannst ekki henta að gera 
sig óf a berandi í  fjó lmiðlum fýrir aðra algerlega 
ó tengda iðju í  ó ðrum landshluta. Stærri rullu 
spilaði þó  að framleiðsla óg tilraunir vóru alla tí ð 
býggð a  vanefnum. Aðstaðan var því  na nast alla 
tí ð mjó g frumstæð óg lengi a  framkvæmdastigi. 
Enda þurfti að finna upp hjó lið a  hverjum degi í  
lausnum a  allskónar hindrunum óg spurningum 
sem vó knuðu. Við hó fðum vónir um að með tí ð óg 
tí ma ýrði mó gulega farið u t í  framleiðslu til mann-
eldis, óg þa  er mikilvægt að skórdý raeldið se  fra  
býrjun hreinlegt óg snýrtilegt. Eðli starfseminnar 
var þó  alltaf þannig að skurðstófu– eða eldhu s-
hreinlæti væri ó mó gulegt. Skórdý r að vinna u r 
u rgangi bjó ða ekki upp a  slí kt. Það var því  ekki 
fýrr en undir lókin sem við hleýptum mýndave lum 
inn til ókkar, en þa  til að taka mýndir af ný -
skó punarfýrirtæki sem verið var að lóka. 

 
Besti blóggarinn a  sviði iðnaðarræktunar her-

Óg hvað svó? 

http://kjarninn.is/hladvarp/nordurskautid/2016-10-07-skordyrin-eru-hype/
http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2016/160428-Fars-pa-insekter-och-korv-pa-lupin-/
http://hakunamat.se/


Ryan Ham telur unglirfur fyrir rann-
sóknir sínar.  

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

Sigga og Katrín Sveins-
dóttir í hitaklefanum. 
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mannaflugu (ja, þeir eru svó sem ekki ý kja margir) 
er sennilega Dr. Terrý Green hja  DipTerra í  Banda-
rí kjunum. Green telur að það se  hægt að sla  því  
fó stu að jafnvel a rið 2016 eigi eldi hermanna-
flugna í  atvinnuskýni enn mikið þró unarstarf 
framundan, a ður en það getur uppfýllt væntingar 
sem gerðar hafa verið allt aftur til a ttunda a ratug-
arins. Nu verandi tækni virðist ekki vera hó nnuð 
með það að markmiði að framleiða a  iðnaðarskala 
nókkur hundruð eða þu sund tónn a  dag sem þarf 
til að hafa einhver a hrif a  markaðinn með fiski-
mjó l. 

 
Í  blóggfærslu fra  ju ní  2016 fó r hann í  gegnum 
birtar tó lur fra  þeim fýrirtækjum sem segjast ala 
hermannaflugu a  u rgangi ý misskónar í  atvinnu-
skýni. Með einfó ldum u treikningum sý ndi hann að 
birtar tó lur allra fýrirtækjanna, sem eru annars af 
mjó g skórnum skammti, væru innbýrðis ó sam-
rý manlegar með tilliti til einfaldra ló gma la um 
varðveislu efnis. Telur hann sem sagt að rangt se  
farið með ý msar tó lur, hvórt sem það er ví svitandi 
eða ekki. 

 
Það er í  sja lfu se r a hýggjuefni hversu þe tt allir í  
bransanum halda spilunum að se r.  Ef farið er ýfir 
vefsí ður fýrirtækjanna sem eiga aðild að ÍPÍFF, þa  
kemur í  ljó s að ekkert fýrirtæki birtir na kvæmar 
u tlistanir a  tæknilausnum, framleiðsluferlum eða 
tó lulegum gó gnum sem eitthvað gagn er að. Það 
bendir mó gulega til þess að ef re tt væri farið með 
þa  væri fljó tt augljó st hversu fjarstæðukennt við-
skiptamó delið er. 

 
Skrumið er hættulegt. Það lý sir se r í  því  að allir 
tala einum ró mi um a gæti einhvers en enginn 
hefur hag af því  að tala um ó kóstina eða gallana. 
Ví sindamenn vilja enda ví sindagreinarnar sí nar a  
að frekari rannsó kna se  þó rf óg að framtí ðarmó gu-
leikarnir se u grí ðarlegir óg því  þurfi meiri pening. 
Frumkvó ðlarnir vilja að hugmýndin þeirra hljó mi 
vel óg að fja rfestar óg ný skó punarsjó ðir veiti þeim 

pening óg stuðning. Blaðamenn sja  engin vónd 
stó rfýrirtæki heldur kru ttlegar fre ttir óg innsló g 
um skórdý r óg lí til ný skó punarfýrirtæki. Enginn 
hefur farið almennilega a  hausinn enn. Allur tó nn 
óg allt tal er því  í  eina a tt: skórdý r eru framtí ðin. 
Það mun taka nókkur a r 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  ó ruggan óg 
heilsusamlegan ha tt með þeim hætti að sem 
minnst er gengið a  na ttu runa. Ó nnur markmið 
gætu verið að auka sý nileika skórdý ra, rækta 
skórdý r fýrir heilsusamlegt gildi þeirra eða auka 
fæðuó rýggi Í slendinga. 

 
Miðað við þessar fórsendur/markmið eru nókkur 
verkefni sem einfaldara er að fara u t í . 

 
Í  fýrsta lagi er einfaldasta leiðin að minnka neýslu 
kjó ts óg dý raafurða almennt. Þetta ma  gera með 
ý msu mó ti, til dæmis vitundarvakningu, sam-
drætti í  niðurgreiðslum til kjó tframleiðslu eða í  
gegnum skatt a  kjó t.  Maðurinn getur fýllilega lifað 
heilsusamlegu lí ferni a n neýslu dý raafurða, eða—
sem raunhæfara er—með því  að neýta fæðu sem 
er rí kari af pló ntum óg fa tækari af dý raafurðum. 
Bóð óg bó nn hafa he r að lí kindum ekki pó lití skan 
stuðning, nema þa  að því  marki sem þær snu a til 
dæmis að aðbu naði gripa eins óg sví na í  ba sum, en 
slí k bó nn hækka kóstnað óg í  ó llu falli minnka sið-
ferðislegan kóstnað framleiðslunnar. Se  þetta eldi 
minnkað lósnar bæði um hra efni sem nu  fer til 
sví na- óg hænsnaeldis, bæði það sem flókkast gæti 
sem u rgangur í  hversdagslegu órðfæri (brugghrat, 
garðýrkjuafgangar) en einnig mun sala minnka a  
kórni óg ó ðru sem ræktað er í  fó ður. Þetta gæti 
stuðlað að því  að skórdý raeldi ýrði hagfelldara. 

 
Hvað varðar bu fe nað eins óg nautgripi óg sauðfe , 

http://www.dipterra.com/blog.html?entry=commercial-black-soldier-fly-bsf
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Gýlfi: Hliðarskref um austurrí ska skó lann í  hag-
fræði 

A  meðan þessu ævintý ri ó llu hefur staðið, hefur me r 
mikið verið hugsað til kenninga austurrí ska skó lans í  
hagfræði, einkum einn þa tt kenningakerfisins. He r er 
ekki staður eða stund til að fjalla um só gu eða bak-
grunn þessara hugmýnda, en skó linn þró aðist a  fýrri 
hluta sí ðustu aldar óg eru enn vinsælar meðal þró ngs 
hó ps hægrisinnaðra hagfræðinga. Skó linn hafnar 
mó rgum rí kisinngripum sem nu  eru við lý ði, til dæmis 
að u tga fu peninga eigi að vera miðstý rt af rí kinu í  
gegnum seðlabanka, óg að verð peninga—vextir—eigi 
að a kvarðast þar að svó miklu leýti sem stý rivextir 
gera það. Austurrí ski skó linn hafnar einnig fýrir-
tækjum í  rí kiseigu. Lýkilórðin bakvið ró ksemdir 
austurrí ska skó lans eru upplýsingar óg skapandi eyði-
legging. Rí kið getur aldrei haft nó gu gó ðar upplý singar 
til að geta tekið gó ða a kvó rðun um vaxtastig, um leið 
óg þókkalega upplý singar berast, eru það alltaf upp-
lý singar aftur í  tí mann óg þa  er órðið óf seint að taka 
a kvó rðun a  grundvelli þeirra. Seðlabankinn er þannig 
alltaf skrefi a  eftir óg allar tilraunir hans til að spa  fýrir 
um framtí ðina eru dæmdar til að mistakast. 

 
Sambærileg ró ksemd er sett fýrir rekstri rí kisins a  
framleiðslueiningum; rí kið getur aldrei vitað hvers 
neýtendur ó ska óg vegna þess að rí kið er ekki undir 
só mu pressu óg einkaaðilar til að fara a  hausinn ef illa 
gengur, mun rekstur ó hagkvæmari fýrirtækja halda 
a fram lengur en skýnsamlegt er. 

 
Austurrí ski skó linn telur hinsvegar ekki að markaður-
inn se  með fullkómnar upplý singar eða að nókkur a  
markaði geti haft þær. Grunnfórsendan er að enginn 
geti haft slí kar upplý singar. E g veit ekki hversu marga 
kaffibólla eða hvar e g vil kaupa kaffibólla a  hverjum 
degi næsta a rs, svó það er ó mó gulegt fýrir eiganda 
kaffihu ss að hafa hugmýnd um hvernig allir mó gulegir 
viðskiptavinir munu haga se r óg hvernig best er að 
haga þjó nustunni. Rí kið er að þessu leýti jafn dauða-
dæmt óg einstaklingar óg fýrirtæki a  markaði. 

 
Munurinn er hinsvegar sa  að rí kið getur ekki farið a  
hausinn. Fýrirtæki hinsvegar reýnir þu sund mismun-
andi leiðir, pró fa hundruð tegunda af farsí mum, vón-
andi að sí minn þeirra verði sa  vinsælasti. Svó mun 
markaðurinn kaupa það sem hónum sý nist óg þeir 
framleiðendur sem ekki selja vel fara a  hausinn eða 
reýna í  snarhasti að finna ný ja eða betri leið til að 

framleiða farsí ma. Enginn einn hefur upplý singarnar 
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 u tkómuna. 

 
Óg me r hefur sem sagt verið hugsað til þessa a  meðan 
a  skórdý raverkefninu ókkar hefur staðið. Mó guleik-
arnir eru ó teljandi; ló ndin eru mó rg, hra efnið er fjó l-
breýtt, skórdý rin eru mó rg, tæknilausnirnar ó teljandi, 
nótkunarsvið afurðanna margví sleg óg framtí ðin í  
lagaumhverfi, breýtingum í  ó ðrum landbu naði óg 
umhverfisþa ttum er ó viss. Enginn getur því  vitað 
hvórt einhver kómist í  gegnum allar þrautirnar a  leið-
inni, óg ef svó er hvaða leið er skýnsamlegust. Ekki er 
hægt að kómast að því  nema með vandlegum undir-
bu ningi, en jafnvel með undirbu ningi verður að la ta 
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 mis-
tekst geti órðið þeim sem a  eftir kóma ví ti til varnaðar. 

 
Þó  það se  þa  í  andstó ðu við aðra þætti austurrí ska 
skó lans, hafa Ví ur reitt sig a  stuðning ópinberra sam-
keppnissjó ða til að fja rmagna megnið af uppbýgging-
unni. E g tel að kóstnaður við verkefnið se  re ttlætan-
legur. Við hó fum ekki hallað re ttu ma li eða fegrað 
framtí ðarhórfur ókkur í  hag til að fa  stýrki. Sjó ðirnir 
hafa það ýfirlý sta markmið að stýrkja rannsó knir a  
hugmýndum, vitandi fullvel að mó rg verkefnin eiga 
ekki eftir að verða eins a rangursrí k óg ró srauðar 
veltutó lur viðskiptaa ætlananna gefa tilefni til. 

 
Það er svó markmið þessarar ritgerðar að stuðla að 
því  að þeir sem a  eftir kóma geti lært af mistó kum 
ókkar óg gert betur eða ó ðruví si. 
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þa  ma  til sanns vegar færa að margt af því  landi 
sem nu  er nótað til eldis þessara dý ra hentar ekki 
til annars landbu naðar. A  afre ttum er ekki hægt að 
rækta gras ó ðruví si en til beitar óg mó rg tu n sem 
nótuð eru við heýframleiðslu henta illa til kórn-
ræktar eða annars. Þessu er þa  því  til að svara að 
með minnkaðri beit óg minni nótkun tu na þýkkist 
gró ðurhula landsins, skó gar vaxa hraðar eftir þu s-
aldarlangan a gang, na ttu rulega eða eftir gró ður-
setningu, óg hægt er að endurheimta vótlendi með 
því  að móka ófan í  framræsluskurði. Allar þessar 
aðgerðir hafa ja kvæð a hrif a  kólefnisjó fnuð 
Í slands. Raunar er mikið fýrrum vótlendi sem nu  
er í  lí tilli nótkun sem endurheimta mætti óg 
minnka þannig u tbla sturinn afar mikið. 

 
Spennandi tækifæri eru í  ný tingu dý rasvifs (krill). 
A fórm eru uppi um ný tingu þess í  Bólungarví k en 
alls ó ljó st hvenær það getur hafist. Svif er ný tt ví ða 
um heim en framleiðir verðlitla vó ru eins óg 
staðan er, auk þess sem ó svarað er hvaða a hrif 
umfangsmikil ný ting a  grunnstóð fæðukeðjunnar 
hefur a  lí fkerfið. 

 
Í  landinu milli fræðanna óg viðskiptanna er mikið 
talað um þang sem mó gulegan næsta stó rsjó ð 
fæðu óg fó ðurs. Þar eru miklir mó guleikar bæði a  
heimsví su óg fýrir Í sland. Kóstirnir eru margir; 
þannig er ekki þó rf a  ræktarlandi, framleiðslan er 
fullkómlega afturkræf óg þangframleiðslan hefur 
ja kvæð umhverfisa hrif með því  að veita ó ðrum 
tegundum færi a  að lifa í  na munda við sig. Þa  er 
þangframleiðsla heppileg í  tengslum við stó rfellt 
fiskeldi; í  fiskeldi verður til mikil ófauðgun 
u rgangsefna eins óg niturs u r skí t sem þang getur 
bundið. Se rstaklega eru spennandi tilraunir í  Fær-
eýjum. 

 
Framleiðsla a  skórdý rum er lí klegri í  ó ðrum 
ló ndum, einkum Afrí ku, Así u óg í  Evró pu. Í sland er 
lí tið en heimurinn stó r. Mikilvægt að finna hra -
efnið fýrst; flutningur a  afurðinni óg sala er minna 

vandama l, einkum til lengri tí ma. 

 
A  Í slandi er staðan hins vegar þannig að grí ðar-
lega mikið land sem nu  er lí tið ný tt væri hægt að 
nóta til að framleiða heilnæma fæðu. Tæknin er til 
staðar óg verður sja lfvirkari með hverjum 
deginum. Geýpistó rir kartó fluakrar eða repjuvellir 
gætu fætt miklu fleiri munna en nu  er óg því  þarf 
ekki að ó ttast að ekki verði landrý mi til að fæða 
heiminn. Það þarf bara að gerast a n þess að lófts-
lagið verði fýrir óf miklum skaða. 

 
Þa  er margt enn ó unnið við að bæta ný tingu 
ý missa hra efna. Þannig er bló ðvó kvi u r fiski 
ekkert ný ttur eins óg staðan er, en þó  þar se  mikið 
vatn mætti samkvæmt upplý singum fra  Klófningi 
a  Suðureýri sennilega nóta skilvindur til að 
minnka vatnsinnihald umtalsvert með litlum til-
kóstnaði óg fa  seigfljó tandi næringarrí kan bló ð-
vó kva sem hægt væri að nóta í  fó ðurframleiðslu 
einhverskónar. 

 
Miklar framfarir hafa a tt se r stað a  sí ðustu a rum í  
framleiðslu a  ý miskónar vó rum sem eiga að kóma 
í  stað kjó ts óg dý raafurða. Gervikjó t u r sója, 
hó frum óg ý msu ó ðru óg jurtamjó lk u r kó kós, 
hrí sgrjó num, hó frum, mó ndlum óg sója eru fýrir 
ló ngu kómin í  hillur stó rmarkaða, óg í  se r-
verslunum er u rvalið enn meira. Þessi þró un mun 
halda a fram óg það eru fra bærar fre ttir. Þa  eru 
tilraunir langt kómnar með tilraunaglasakjó t óg 
mjó lk sem framleidd er með einfrumungum sem 
getur gert framleiðsluna mun hagkvæmari óg 
umfram allt siðlegri. 

Takk fýrir stuðninginn 

A  leiðinni hó fum við nótið ópinberra sjó ða. Það er 
svó sem ekki skrý tið, hugmýndin er a hugaverð, ný  
óg tengist ó llum helstu lýkilórðum ný skó punar 
sem leitað er að eins óg sja lfbærni, umhverfis-
vernd óg hugvit. Þetta hefur þý tt að við hó fum 
ekki þurft að leggja u t mikla peninga beint, en 

http://oceanrainforest.com/
http://oceanrainforest.com/
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grí ðarleg vinna hefur farið í  verkefnið sem að 
mestu hefur verið ó launuð hja  Gýlfa, en verulega 
la gt launuð hja  Siggu. 

 
Þetta verkefni er gótt dæmi um það hvar ópinber 
stuðningur a  lí klega best við í  ný skó punar-
geiranum; verkefnið sný r að a kveðinni grunn-
vinnu við kó nnun óg tilraunir a  hugmýnd sem gæti 
órðið bæði stó r, arðvænleg óg mikilvæg, en gæti 
einnig verið ó framkvæmanleg. Verði hu n arðvæn-
leg verða til u thrif sem na  langt u t fýrir einstakan 
frumkvó ðul, því  hann rýður ekki bara brautina 
fýrir svipuð fýrirtæki, heldur hefur starfsemin ein 
óg se r ja kvæð u thrif í  umhverfislegu tilliti. Í  slí kum 
aðstæðum kennir hagfræðin að fja rfesting einka-
aðila væri í  slí ku samhengi lægri en það sem er 
þjó ðhagslega hagkvæmt. Fýrir utan þa  re ttlætingu 
sem felst í  því  að neikvæð niðurstaða se  einnig 
mikilvæg niðurstaða, þa  er hægt að beita fýrir se r 
hagfræði til að undirbýggja mikilvægi ópinberra 
sjó ða til að stýrkja hó fsama leit frumkvó ðla að 
markaðshillu fýrir hugmýndina sí na. 

 
Við sa um fýrir ókkur að næsta fja rmó gnunarskref 
ýrði sprótafja rfesting fra  sjó ðum eða fagfja r-
festum, enda var kómin rí k þó rf til að tengja fýrir-
tækið inn í  atvinnulí fið með viðskiptasambó nd, 
ra ðgjó f óg þekkingu. 

 
Se rstakar þakkir fa  Jó n Guðbjartssón óg starfsfó lk 
Kampa í  Bólungarví k fýrir að hý sa ókkur allan 
þennan tí ma óg stýðja með aðstóð, efni, ra ðum óg 
hvatningu. Birgir Ó rn Sma rasón, Jó n A rnasón, Dr. 
Þórleifur Eirí kssón, Rýan Ham, Katrí n Sveinsdó ttir, 
Íngibjó rg Þórleifsdó ttir, Æsa Íngó lfsdó ttir, Bu i 
Bjarmar Aðalsteinssón, Stefa n Thóróddsen, Sma ri 
Karlssón unnu með ókkur, sumir launað, aðrir ó la-
unað. Fýrir það erum við þakkla t. 

Niðurlag 

Að þessu só gðu er það lju ft óg skýlt að skrifa þessa 
samantekt nu  þegar fýrirtækið se r fram a  endalók 

sí n. Greinin verður einnig endurskrifuð a  ensku 
fýrir erlenda aðila sem vónandi geta ný tt se r þann 
lærdó m sem við hó fum dregið af verkefninu. Vón-
andi tekst einhverjum að kóma auga a  tækifæri 
he r a  Í slandi a  næstu a rum. A  kómandi fimm a rum 
mun bransinn í  Evró pu springa u t eins óg bló m í  
engi þegar bæði skórdý r til fó ður- óg fæðufram-
leiðslu verða leýfileg. Fja rfestingin óg tæknifram-
farirnar sem munu fýlgja munu kenna ókkur 
grí ðarlega margt óg verða lí fhagkerfinu óg hag-
kerfinu ó llu til mikilla bó ta. 

 
Í slendingar geta verið stóltir af því  að hafa na ð 
miklum a rangri í  ný tingu aukaafurða óg að við-
halda þeim í  fæðukeðjunni. Í  slí ku umhverfi eru 
skórdý rin ó þó rf. 



Æsa Ingólfsdóttir tekur niður hita-
klefann 

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

Plastbakkar sem notaðir voru við 
ræktun.  

Þurrkaðar lirfur. Við notuðum 
þurrkara sem ætlaður er til heimilis-
nota. Lyktin var vond.  



 


