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Væntingar 2017



•Áætlað 2017 að hverjum starfsmanni fylgdi 2,4 íbúar að meðaltali

•Áætlað 2021 að hverjum starfamnni fylgi 1,8 íbúar að meðaltali

•Stuðull fyrir óbein og afleidd störf er 2,5 á hvert beint starf í Noregi

•Stuðull 2021 fyrir óbein og afleidd störf er 0,8-1,0 á hvert beint starf
á Íslandi 

Væntingar 
og raunin



Viðhorfskönnun RHA 2020



Framlög ríkisins vegna atvinnuuppbyggingar

• Framlag ríkisins til
uppbyggingar
hafnarinnar á Bíldudal

• Ríkið 265 milljónir
• Sveitarfélagið 150 

milljónir

• Covid-19 styrkur
uppfylling á Bíldudal

• 200 milljónir



Þróun 
hafnarframkvæmda á 

BíldudalÁgúst 2019 Febrúar 2020

Maí 2022September 2022



Tekjur Hafnarsjóðs Vesturbyggðar 2006-2019



Afkoma Hafnarsjóðs Vesturbyggðar 2006-2019



Hafnarsjóður Vesturbyggðar

Fiskiskip Hafnargjöld sept 
2022

Patrekur BA 64 516.000 kr

Aflagjald Patrekur 296.000 kr

Þjónustuskip í fiskeldi Hafnargjöld sept 2022

Bogga Ljósa BA 31 44.634 kr

Aflagjald fiskeldisins í 
heild í Vesturbyggð

15.000.000 kr



Skipting tekna
Svæði Sunnanverðir

Vestfirðir
Fastabátar 24

Vesturbyggð

Fastabátar 19

Patrekur BA 64

Aflagjald af einum
þjónustubát

625.000 kr 789.473 kr

Hafnargjald af einum
þjónustubát

14.252 kr 14.252 kr

Samtals 639.252 kr 803.725 kr 812.000 kr

Tálknafjörður aflagjald
5 þjónustubátar og 
prammar

0 0

Tálknafjörður
hafnargjald

14.252 kr 14.252 kr



Októbermorgun á 
Patreksfirði

• Eldisbátar 2/3 hluta hafnanna
• Mikil eftirspurn um pláss
• Hvað er þjónusta

fiskeldishafna?



Umfang starfa í fiskeldi í Noregi

Umfang starfa
• Fjöldi beinna starfa í fiskeldi talinn 12.000 í árslok 2018
• Fjöldi óbeinna og afleiddra starfa um 30.0000 í árslok 2018
• Stuðull fyrir óbein og afleidd störf er 2,5 á hvert beint starf í 

Noregi
• Stuðull fyrir óbein og afleidd störf er 0,8-1,0 á hvert beint starf á 

Íslandi 
• Óbeinum og afleiddum störfum hefur fjölgað mjög frá 2014
• Heildaráhrif bein, óbein og afleidd störf er talin 42.350 störf



Áhrif fiskeldis á efnahag Noregs

Framlag fiskeldis til þjóðarframleiðslu Noregs

• Heildarframlag fiskeldis 2018 68,9 ma. NOK

• Vaxið 12% árlega að jafnaði frá 2012

• Lítill magnvöxtur síðastliðin ár

• Aukin þjóðarframleiðsla tilkomin vegna verðhækkana

• Fiskeldi hefur verið um 2% af landsframleiðslu



•Nærsamfélögin njóti ávinnings af fiskeldisuppbyggingu og starfsemi
•Fiskeldi á Vestfjörðum lúti ströngustu umhverfiskröfum, er vottað og umhverfisáhrif
lágmörkuð

• Innviðir svæðisins tryggi fyrirtækjum samkeppnishæft umhverfi
•Fiskeldi í sátt við umhverfi og samfélag
•Uppbygging atvinnugreinarinnar byggi á langtímasýn

Undirritaður 15. júlí 2021

SAMFÉLAGS SÁTTMÁLI SVEITARFÉLAGA Á VESTFJÖRÐUM



Samantekt rekstrar 2006-2019
• Samanlagður rekstrarafgangur Hafnarsjóðs Vesturbyggðar árin 2006-2019 nemur 67. millj. kr.

• Aðalstjóður hefur lagt sjóðnum til fjármuni til að mæta fjárþörf hans öll árin ef undan eru skilin árin 2011 og 2019.

• Á tímabilinu hefur Hafnarsjóður fjárfest í hafnarmannvirkjum fyrir samtals 246 millj. kr. Hér er um að ræða hlut 
hafnarsjóðs að frádregnum framlögum Hafnabótasjóðs til framkvæmda.

• Framkvæmdir hafnarsjóðs hafa verið fjármagnaðar með lántökum en lántökur á tímabilinu námu 250. millj. kr. 

• Veltufé fá rekstri nemur 334 millj. kr á tímabilinu en á sama tíma nema afborganir langtímalána Hafnarsjóðs 265 
millj. kr.

• Mikilvægt er að fjármunamyndun rekstrar Hafnarsjóðs dugi fyrir afborgun langtímalána en slíkt hefur ekki alltaf 
verið raunin.

• Samkvæmt grófu mati stjórnenda má reikna með því að framkvæmdakostnaður í tengslum við uppbyggingu og 
endurnýjun hafnarmannvirkja, án framlaga, geti numið að meðaltali 193 millj. kr. á ári allt til ársins 2031.



Samkvæmt útreikningum KPMG



Tillögur Vestfjarðastofu inn í umræðu um 
fjármálaáætlun 2023-2027

• Hröðun uppbyggingar innviða fiskeldissveitarfélaga. 
• Hlutdeild fiskeldissveitarfélaga (sveitarfélög sem eiga land að 

sjó þar sem eldi á frjóum laxi er heimiluð) á framlögum 
Fiskeldissjóðs verði hækkað og nemi að lágmarki 80% af 
tekjum sjóðsins frá og með árinu 2022. 

• Beint verði til ríkisstjórnar að lögum um gjaldtöku í fiskeldi 
verði breytt á þann hátt að Fiskeldissjóður verði lagður niður 
og framlög sjóðsins renni til reksturs A hluta 
fiskeldisveitarfélaga. 



Samanlagt framkvæmdfé allra fiskeldissveitarfélaga 
á Vestfjörðum árið 2022

Veltufé frá rekstri 140 milljónir króna 



Ég er svona stór
Enginn slítur þau bönd, 

Sem hann er bundinn heimahögum sínum. Móðir þín fylgir
þér á götu, er þú leggur af stað út í heiminn, 
En þorpið fer með þér alla leið.

Frá þeirra stundu, 
er þú stóðst við móðurkné og sagðir:
Ég er svona stór,
ert þú samningi bundinn.

Þú færð aldrei sigrað þinn fæðingarhrepp, 
stjúpmóðurauga hans vakir yfir þér alla stund.
Með meinfýsnum skilningi tekur hann ósigrum þínum, 
afrekum þínum með sjálfsögðu stolti.

Hann ann þér á sinn hátt, en ok hans hvílir á herðum þér.

Jón úr Vör, Patreksfirði
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