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Fiskeldið í fjörðunum



Fiskeldið í fjörðunum



Vesturbyggð
• Íbúar 1.031 (16. september 2020)

• 53,5% karlar
• 46,5% konur

• Tveir byggðakjarnar
• Bíldudalur
• Patreksfjörður

• Eldissvæði í Vesturbyggð
• Arnarfjörður
• Patreksfjörður

• Hafnir Vesturbyggðar
• Bíldudalshöfn
• Patrekshöfn



Arnarfjörður

• Arnarlax

Patreksfjörður

• Arnarlax

• Arctic Fish

Fiskeldið í Vesturbyggð

Eldissvæðin

Bíldudalur
- Eina sláturhúsið á Vestfjörðum
- Þjónustuhöfn fyrir fiskeldi í Arnarfirði 

Patreksfjörður
- Þjónustuhöfn fyrir fiskeldi í 

Patreksfirði
- Vinnsla á 
laxi í 
samstarfi við 
fiskvinnsluna 
Odda hf. 



Áhrifin á nærumhverfið

• Jákvæð íbúaþróun

• Fasteignamarkaðurinn

• Atvinnutækifærin

• Innviðirnir

• Umhverfið 

• Tekjurnar

• Stjórnsýsla sveitarfélagsins

• Lagaumhverfið





Hefur fiskeldið í raun haft áhrif á íbúaþróun?

• 2009 – Arnarlax hefur starfsemi á Bíldudal
• 2010 – Fjarðalax hefur starfsemi á Patreksfirði

• 2018 – Rekstrarleyfi eldisfyrirtækjanna felld úr 
gildi



Unga fólkið í Vesturbyggð
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Samfélag í sókn

Vesturbyggð rekur leik- og grunnskóla í hvoru 

þorpi og öflugan Tónlistarskóla

Skólaárið 2020/2021

- Grunnskólanemendur 116

- Leikskólanemendur 63

- Nemendur Tónlistarskólans 55

Það þarf að hugsa í lausnum vegna mikillar 

fjölgunnar leikskólabarna



Fasteignamarkaðurinn
• Í dag eru 12 eignir auglýstar til sölu í Vesturbyggð, þar ef eru þrjú 

atvinnuhúsnæði
• Rúmlega 20 kaupsamningnum vegna fasteignaviðskipta hefur verið 

þinglýst í Vesturbyggð það sem af er árinu 2020
• Meðalverð á m2 í Vesturbyggð hefur farið hækkandi og er nú 

í kringum 110.000 kr. m2

• Vantar hentugt leiguhúsnæði
• Nýbyggingar
• Afslættir af gatnagerðagjöldum
• Áhrif ofanflóðavarna sem enn ekki hafa risið
• Leigufélagið Bríet



Fjöldi kaupsamninga vegna fasteignaviðskipta 2011-2019 í Vesturbyggð

Velta í milljónum króna vegna fasteignaviðskipta 2011-2019 í Vesturbyggð



Miðað við framtíðaráform fyrirtækja 5-10 ár



Atvinnutækifærin

• Um 120 bein störf í fiskeldi
• Með samstarfi við fiskvinnsluna Odda hf. er áætlað að 

um 20 störf geti skapast
• Gangi allar áætlanir eftir þá má ætla að bein störf í 

fiskeldi í Vesturbyggð geti orðið tæplega 200



Afleiddu störfin

• Fjölbreytt störf sem krefjast fjölbreyttrar menntunar

• Þjónustufyrirtæki við fiskeldið

• Iðn- og tæknimenntað fólk vantar sárlega

• „Það vantar starfsfólk allsstaðar“

• Störf sem krefjast framhaldsmenntunar
• Störf sem tengjast rannsóknum og nýsköpun

“Mamma, þarf ég þá ekki að velja 
annað hvort að vinna í fiski eða í 

sjoppunni?”



Blessaðar samgöngurnar
Vetrarþjónustan 

Hafnarmannvirkin





Bíldudalshöfn 



Áskoranir vegna áhrifa fiskeldis
• Áhrif á umhverfið

• Það hafa orðið nokkur slys og gerð ýmis mistök
• Fiskeldi fylgir mikið magn búnaðar sem stundum vantar 

samastað
• Það vantar eftirlitsstörfin þar sem fiskeldið er stundað

• Hvaða tekjur fá sveitarfélög af fiskeldi?

• Hverju þyrfti að breyta?
• Fiskeldisjóðurinn
• Endurhugsa gjaldtökuheimildir sveitarfélaga vegna 

fiskeldis
• Yfirfara lög og reglugerðir sem hafa eitthvað með 

fiskeldi að gera

• Stærri og flóknari verkefni í stjórnsýslu sveitarfélagsins

• Jákvæðu áhrifin á hafnarsjóð?



Afkoma hafnarsjóðs 2010 - 2018
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Þróun tekna hafnarsjóðs 2010-2019



Lokaorð

• Heilt á litið þá hefur fiskeldi jákvæð áhrif á nærumhverfið í Vesturbyggð 
• Þessi mikla atvinnuuppbygging hefur haft mikil og jákvæð áhrif á 

íbúaþróun og krafturinn sem þessu öfluga fólki fylgir er gríðarlegur
• Lífið í fiskeldisþorpunum er gott, þar er allt í botni!

• Það eru stórar áskoranir fyrir samfélög eins og í Vesturbyggð að takast á 
við hraða atvinnuuppbyggingu en það gengur vel og samvinnan og 
samstarfið við fyrirtækin gengið ágætlega

• Það þarf betri og öflugri innspýtingu í innviðina, hvort sem það er á 
vegum ríkisins eða sveitarfélagsins svo eðlileg framþróun geti haldið 
áfram

• Lagaumgjörðina þarf að endurskoða í heild sinni, bæði gagnvart 
fyrirtækjunum sjálfum sem og gagnvart þeim sveitarfélögum þar sem 
fiskeldi er stundað



Takk fyrir


