Framtíð, áhrif og áskoranir
sjókvíaeldis í Fjarðabyggð
Páll Björgvin Guðmundsson,
Bæjarstjóri Fjarðabyggðar

1

Fjarðabyggð
• Um 4.700 íbúar – 10. fjölmennasta sveitarfélag landsins.
• Fjölkjarna sveitarfélag með sex byggðarkjarna í sex fjörðum.
• Eitt tekjuhæsta sveitarfélag landsins m.v. meðaltekjur á íbúa.
• Atvinnulíf byggir á útgerð, fiskvinnslu, álframleiðslu og þjónustu.
• Er með um 25-30% af vöruútflutningi landsmanna.
• Alcoa Fjarðaál, Síldarvinnslan, Loðnuvinnslan, Eskja, Launafl …
• Sterkir innviðir
• Fjarðabyggðarhafnir, Slökkviliði FJB, vegaþjónusta allt árið,
ný Norðfjarðargöng, Fáskrúðsfjarðargöng, ljósleiðaravæðing, alþj.l. flugvöllur ...
• Leikskólar, grunnskólar, heilsugæsla, félagsmiðstöðvar, félagsstarf aldraðra,
heilsurækt í öllum bæjarkjörnum ...
• Verkmenntaskóli Austurlands, Umdæmissjúkrahús Austurlands, Heilbrigðisstofnun
Austurlands, Náttúrustofa Austurlands ...

Fiskeldi í Fjarðabyggð
Framtíðarsýn (úr nýsamþykktri stefnu í fiskeldi)
Góðar aðstæður til fiskeldis og sterkir innviðir samfélagsins hafa greitt fyrir
öflugri uppbyggingu fiskeldis í Fjarðabyggð • Starfsemin er sjálfbær, í sátt
við aðrar atvinnugreinar og í samræmi við áætlanir til langs tíma sem
íbúar í Fjarðabyggð móta • Skýr stefna er til staðar um verndun
ósnortinnar náttúru og víðerna og víðtæk sátt ríkir um að óbyggðir firðir á
borð við Hellisfjörð og Viðfjörð verði lokaðir fyrir fiskeldi • Hófsemd og
varúð er höfð í fyrirrúmi í stjórnsýslu sveitarfélagsins, einkum þegar óvissa
ríkir • Áhættu er stýrt með gerð vandaðra skipulags- og nýtingaráætlana,
skilvirku regluverki og eftirliti, gagnsæju verklagi og markvissu samstarfi
við fyrirtæki, stofnanir og önnur sveitarfélög.

Yfirlitskort yfir Fjarðabyggð
Þekkt áform um laxeldi nema smt. 55.000 tn.

Mjóifjörður og Norðfjarðarflói
Í umhverfismati: 10.000 tn.
Burðarþolsmat: Vantar

Reyðarfjörður
Í umhverfismati/þekkt áform: 14:000 tn.
Leyfi: 6.000 tn.
Burðarþolsmat: 20.000 tn.

Fáskrúðsfjörður
Í umhverfismati/þekkt áform: 15.000 tn.
Burðarþolsmat: 15.000 tn.

Stöðvarfjörður
Í umhverfismati: 10.000 tn.
Burðarþolsmat: Vantar
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Uppbyggingaráform
• Áform uppi um framleiðslu á 50.000 – 60.000 tn af eldisfiski í Fjarðabyggð.
• Burðarþolsmat fjarða mun skera úr um heildarframleiðslu.
• Burðarþol smt. 35.000 tn. á Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði.
• Mjóifjörður/Norðfjarðarflói og Stöðvarfjörður eru enn í mati.
• Framleiðsla vegna 6.000 starfsleyfis Laxa fiskeldis ehf. í Reyðarfirði hófst nú í júní.
Hvaða þýðingu hafa þessi áform fyrir sveitarfélagið?

Dæmi um bein atvinnutengd áhrif
Áætla má miðað við 20.000 tn framleiðslu (skv. matsáætlun Laxa fiskeldis):
• Allt að 140 ársverk > 80 störf við eldi, slátrun og vinnslu og 60 störf vegna rekstar og viðhalds.
• Innifalin eru „high tech“/háskólamenntuð störf í eldis- og framleiðslustjórnun.

• Jákvæð margfeldisáhrif – flutningsaðilar, verktakar, hafnarstarfsemi, netagerð o.fl.
Áætlaðar tekjur bæjarsjóðs og hafnarsjóðs:
• Gæti gefið um 120 -135 m.kr. á ári í hafnartengd gjöld
(allt eftir útflutningsverðmæti á hverjum tíma).
• Gæti gefið 65 -150 m.kr. á ári í fasteignagjöld allt eftir stærð vinnslustöðvar
og nýtingarhlutfalli lóðar.

• Útsvarstekjur gætu orðið 100 til 130 m.kr. allt eftir nýsköpun starfa.

Mögulegur ávinningur
Mögulegur ávinningur af 50.000 – 60.000 tn af laxeldi:
• Um 400-450 ný heilsársstörf, gæti orðið meira með afleiddum störfum.
• Vinnslustöð fyrir allt að 60 þ.tn. sem þjónar öllum Austfjörðum.

• Auknar tekjur í útsvari, fasteignagjöldum og hafnargjöldum.
• Jákvæði samlegðaráhrif innan skólakerfis, menningar og mannlífs bæjarfélagsins.
• Sóknarfæri í menntamálum, s.s. á framhaldsskólastigi og einnig á háskólastigi.

Mögulegar áskoranir
Mögulegar áskoranir vegna fyrirhugaðs laxeldis á Austfjörðum:
• Áhrif á rekstur hafna (siglingaleiðir)?
• Umhverfisáhrif – vistkerfi, fóðurmengun, erfðamengun, sjúkdómar?
• Ruðningsáhrif á aðra atvinnustarfsemi - s.s. ferðaþjónustu?
• Áhrif á náttúruupplifun – upplifun á ósnortinni náttúru?
• Efnistaka á vegum sveitarfélagsins?
• Uppbygging innviða innan sveitarfélags/þvert á sveitarfélög?
• Gjaldtaka af atvinnustarfsemi/atvinnutækjum í sjó?

• Skipulag strandsvæða.

Mögulegar áskoranir - mótvægisaðgerðir
Gripið hefur verið til eftirtalinna aðgerða:
• Beinir samningar við framleiðendur vegna siglingaleiða og efnistöku – færanlegar kvíar.

• Kæruleiðir til að verja hagsmuni sveitarfélagsins, s.s. úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.
• Stefnumótun í fiskeldi m.t.t. heildarhagsmuna sveitarfélagsins – nýlega samþykkt.
• Nýtingaáætlunargerð – áherslur í aðalskipulagi, umsagnir og strandsvæðaskipulagsgerð.

Mögulegar áskoranir – til umhugsunar
Margt er enn óunnið / á vinnslustigi:
• Staðsetning vinnslustöðvar og dreifing starfa á atvinnusvæði
• Undirstrikar mikilvægi svæðisbundinnar hugsunar, s.s. í almenningssamgöngum og
fjármögnun nauðsynlegra innviða á svæðisvísu.
• Umhverfisáhrif
• Mikilvægt að opinbert eftirlit verði eflt; er í raun allra hagur framleiðenda jafnt sem
sveitarfélaga.
• Efla verður eftirlitið staðbundið.
• Aðkoma sveitarfélaga að stjórnsýslulegum ákvörðunum um fiskeldi
• Er lítil sem engin – bundin við umsagnir
• Verður áfram óbein sbr. frv. til laga um skipulag haf- og strandsvæða (skipulagsmörk
taka mið af netlögum, svæðisráð)

Framtíðarsýn í fiskeldi
• Góðar aðstæður til fiskeldis og sterkir innviðir samfélagsins hafa greitt fyrir öflugri
uppbyggingu fiskeldis í Fjarðabyggð
• Starfsemin er sjálfbær, í sátt við aðrar atvinnugreinar og í samræmi við áætlanir til langs
tíma sem íbúar í Fjarðabyggð móta
• Skýr stefna er til staðar um verndun ósnortinnar náttúru og víðerna og víðtæk sátt ríkir um
að óbyggðir firðir á borð við Hellisfjörð og Viðfjörð verði lokaðir fyrir fiskeldi
• Hófsemd og varúð er höfð í fyrirrúmi í stjórnsýslu sveitarfélagsins, einkum þegar óvissa ríkir
• Áhættu er stýrt með gerð vandaðra skipulags- og nýtingaráætlana, skilvirku regluverki og
eftirliti, gagnsæju verklagi og markvissu samstarfi við fyrirtæki, stofnanir og önnur
sveitarfélög.
(Tekið úr nýsamþykktri stefnu Fjarðabyggðar í fiskeldi)

Markmið
•
•
•
•
•

Fiskeldi í Fjarðabyggð verði sjálfbært m.t.t. samfélags, umhverfis og náttúru.
Samfélag og innviðir styrkist vegna tilkomu fiskeldis og tengdrar atvinnustarfsemi.
Íbúum fjölgi og jaðarbyggð innan sveitarfélagsins styrkist.
Fiskeldi verði bundið við firði sem eru í byggð og atvinnustarfsemi fer þegar fram við.
Eyðifirðir á borð við Hellisfjörð og Viðfjörð verði lokaðir fyrir fiskeldi og sérstaða
ósnortinnar náttúru verði varðveitt.
• Hámark magnstærða í eldi markist af burðarþolsmati fjarðar, sem er í reglubundnu
endurmati og tekur mið af sjálfbærri nýtingu og vernd auðlinda viðkomandi fjarðar.
(Tekið úr nýsamþykktri stefnu Fjarðabyggðar í fiskeldi)

Markmið (frhld)
• Regluverk og skilvirkt eftirlit haldi í lágmarki hugsanlega neikvæðum áhrifum.
• Þróun og uppbygging námsbrauta á framhaldsskóla- og háskólastigi mun eflast með
auknu framboði á fiskeldistengdu námi.
• Starfssvæði hafna (athafna- og öryggissvæði) verið skilgreint m.t.t. fiskeldis og
helstu siglingaleiðir fjarða eru greiðar.
• Svigrúm samfélagsins til frekari uppbyggingar og þróunar er óskert og samstarf við
fyrirtæki í fiskeldi báðum aðilum til hagsbóta, fyrirtæki og sveitarfélagi.

(Tekið úr nýsamþykktri stefnu Fjarðabyggðar í fiskeldi)

Leiðir
Unnið verður að því að ná markmiðum stefnunnar með áherslu á eftirtalda þætti:

•
•
•
•

Hagsmuni sveitarfélagsins í skipulagsmálum
Varðveislu ósnortinnar náttúru
Áhættustjórnun – samfélag, náttúra, ásýnd og orðspor
Samfélagslegan ávinning

(Tekið úr nýsamþykktri stefnu Fjarðabyggðar í fiskeldi)

Kynnisferð til Noregs
Úr ferð bæjarráðs og
hafnarstjórnar Fjarðabyggðar til
Noregs 12.-16. júní sl.
Farið var m.a. til Rørvik og Frøya
í Þrændalögum (Mið-Noregi) þar
sem fyrirtæki í fiskeldi,
vinnslustöðvar og þjónustuaðilar
voru sóttir heim, ásamt
opinberum eftirlitsaðilum,
fiskeldissveitarfélögum o.fl.
Jón Björn Hákonarson, Páll Björgvin Guðmundsson, Rögnvaldur Guðmundsson, starfsmaður Salmonor,
Helga Guðrún Jónasdóttir, Sævar Guðjónsson, Steinþór Pétursson og Elvar Jónsson.

Takk fyrir

