
Laxós ehf
a. Laxós ætlar að nota ferskt kalt vatn, sjó og 

heitt vatn ásamt súrefni og rafmagn til að 
framleiða u.þ.b. 300 gr. laxaseiði 
(meðalþyngd) til sölu. Samtals um 1.200 
tonn á ári.

b. Allt frárennsli verður hreinsað og úrgangur 
fer í sérstakan söfnunartank. Nýtist t.d. 
sem lífrænn áburður í landgræðslu.

c. Sjóvatnsdeild verður á landfyllingu við 
höfnina. Þar verður notaður að mestu sjór 
en einnig tiltækt sjálfrennandi ferskt vatn 
og heitt vatn. Endurnýting verður um 70%.

d. Vonast er til að skipulagsbreytingin verði 
yfirstaðin í ágúst þetta ár og fjármagn 
verði til reiðu um svipað leyti. Þá má búast 
við að fyrstu hrognin komi haustið 2023 og 
fyrsta sala verði síðsumars 2024.

e. Annar áfangi er hugsaður til að fyrirtækið 
geti vaxið ef aðstæður muni þróast 
jákvætt fyrir Laxós.



Ferskvatnsdeild

• Ferskvatnsdeild verður í 
byggingu við Öldugötu 31 
með klakdeild, 
startfóðurdeild, seiðadeild, 
flokkun og bólusetningu. Þar 
verður RAS (recirculating
aquaculture system) 98% 
endurnotkun á vatni.

• Keypt hrogn frá Stofnfiski sem 
fara í klakdeild. Þar alin í 
u.þ.b. 60 gr. Flokkuð og 
bólusett og þá flutt í 
eldisskála á landfyllingu. Seld 
að lokum til sjókvíaeldis.



Samfélagsleg áhrif
sem búast má við að
Laxós muni hafa. 

• Áætlaður fjöldi starfsfólks: 10 – 12 
manns.

• Fyrirtækið þarf konur og karla, 
stjórnendur með menntun og reynslu
en starfsfólk fær starfsþjálfun.

• Laxós þarf einnig alls konar tæknilega
þjónustu svo sem varðandi tölvur og
net, rafmagn, vélar, dælur, öryggis- og
upplýsingakerfi, eftirlit o.fl.

• Hagsmunir Laxóss að starfsfólk búi á 
staðnum. Líklegt að einhverjar
fjölskyldur vilji flytja til Árskógsands

• Búast má við hækkandi íbúðaverði.

• Og að áhugi á íbúðarbyggingum aukist. 

• Eftirspurn mun aukast eftir ýmis konar
þjónustu.



Samfélagsleg 
áhrif, seinni 
áfangi.
• Ef verður af seinni áfanga mun framleiðsla aukast í 

5.000 til 6.000 tonn/ár.

• Mikil fjárfestin sem kallar á aukna þörf fyrir alls 
konar þjónustu.

• Svo sem varðandi skóla, barnaheimili, 
heilbrigðisþjónustu, verslun, aukin eftirspurn eftir 
húsnæði o.s.frv.

• 15 til 17 ársverk.

• Starfsfólk frá Árskógsandi, en einnig Hrísey og 
víðar.

• Aukin tækifæri fyrir afleidd störf og atvinnurekstur.

• T.d. er líklegt að Laxós muni kaupa fóður frá 
fóðurverksmiðjunni Laxá, Krossanesi, 4.000 –
6.000 tonn/ár sem leiðir til aukinna umsvifa þeirra.

• Fóðurflutningar, í skipum eða með bílum.



Takk!


