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Erindi: Stóraukið eldi á norskættuðum laxi í sjó
Erfðanefnd landbúnaðarins barst þann 24. febrúar s.l. ósk formanns landssambands
veiðifélaga þess efnis að nefndin „…tjái sig um áhættu sem fylgir stórauknu laxeldi hér á
landi…“ og „…hvort líta megi á kynbættan norskan eldislax sem erfðabreytta lífveru sem
ógnað geti íslenskum laxastofnum sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðarinnar um verndunarmat“.
Erindið var tekið fyrir á fundi nefndarinnar þann 10. mars 2014.
Um það hvort líta megi á kynbættan norskan eldislax sem erfðabreytta lífveru vísast til
reglugerðar nr. 728/2011 þar sem erfðabreytt lífvera er skilgreind sem: „…lífvera, önnur en
maður, þar sem erfðaefninu hefur verið breytt á annan hátt en gerist í náttúrunni við pörun
og/eða náttúrlega endurröðun...“. Þar sem erfðaefni í kynbættum norskum eldislaxi hefur ekki
verið breytt með öðrum hætti en hefðbundnum kynbótum er það álit erfðanefndar að ekki sé
rétt að líta á kynbættan norskan eldislax sem erfðabreytta lífveru. Hins vegar sýna
erfðarannsóknir að íslenskur lax er mjög frábrugðinn norskum laxi (King et al. 2001) og má
því líta á norskan eldislax sem framandi stofn á Íslandi.
Varðandi áhættu af laxeldi og hugsanleg áhrif á íslenska laxastofna telur erfðanefnd
landbúnaðarins fulla ástæðu til að huga að áhrifum af auknu laxeldi hérlendis á villta íslenska
stofna, en laxeldi í sjókvíum er í dag talin ein helsta ógnin við villta laxastofna (Naylor et al.,
2005) og sýna rannsóknir að nálægð við laxeldi getur leitt til hnignunar laxa- og urriðastofna
(Ford og Myers, 2008).
Helstu áhrif laxeldis eru talin vera vegna samkeppni, útbreiðslu laxalúsar, útbreiðslu
sjúkdóma og erfðablöndunar. Erfðablöndun eldislax og villtra stofna getur stuðlað að hnignun
villtra stofna, t.d. með breyttri erfðasamsetningu þeirra sem brotið getur upp náttúrulega
aðlögun (Bourret et al., 2011; McGinnity et al., 2003; Utter, 2000) og leitt til einsleitni í
erfðasamsetningu stofna eins og sést hefur bæði í Noregi (Glover et al., 2012) og í
Elliðaánum (Gudmundsson et al., 2013).
Norskur eldislax er notaður í sjókvíaeldi á Íslandi en hann má þó einungis ala á svæðum sem
eru fjarri helstu laxveiðiám landsins. Þau svæði sem eru ekki lokuð fyrir laxeldi eru á
Vestfjörðum, í Eyjafirði og á Austfjörðum (Gudjonsson og Scarnecchia, 2009;
Landbúnaðarráðuneytið, n.d.). Árið 2012 voru framleidd 3.000 tonn af norskum eldislaxi
hérlendis en nú hefur verið gefið leyfi fyrir eldi á 20.000 tonnum. Þrátt fyrir bætta eldistækni
sleppur mikið af laxi úr sjókvíum í Noregi og stórar slysasleppingar gerast nær árlega. Með
stóraukinni framleiðslu á Íslandi mun fjöldi slysasleppinga að öllum líkindum aukast og þar
með líkur á blöndun við íslenska stofna.
Erfðablöndun eldislax og villts lax er mikið vandamál í Noregi og stendur eldisiðnaðurinn þar í
landi nú fyrir tilraunum á ófrjóum eldislaxi til að koma í veg fyrir slíka blöndun („En million

steril laks skal i sjøen“ 2014). Norskur eldislax hefur blandast villtum laxastofnum í Skotlandi
(Coulson, M, 2013) og í Bandaríkjunum er eldi lax af evrópskum uppruna bannað vegna
hættu á erfðablöndun (Whoriskey, F, 2006).
Um eldi vatnafiska gilda lög nr. 71/2008 og reglugerð nr. 401/2012 en þar eru m.a. ákvæði til
að minnka líkur á áhrifum fiskeldis á villta laxastofna. Lög og reglugerðir gera hins vegar ekki
ráð fyrir vöktun á erfðablöndun villts lax og eldislax. Þá er ekki til viðbragðsáætlun greinist
erfðablöndun eða hnignun villtra stofna s.s. vegna laxalúsar. Erfðanefnd landbúnaðarins telur
að erfðablöndun við norskan eldislax geti ógnað íslenskum laxastofnum í grennd við
laxeldisstöðvar en mögulegt áhrifasvæði er ekki þekkt. Í ljósi áforma um stóraukið eldi á laxi
af norsku kyni telur erfðanefnd landbúnaðarins brýnt að innleiða í lög og reglur vöktun á
erfðablöndun og á erfðafræðilegum áhrifum laxeldis á villta stofna og tryggja fjárframlög til
vöktunar ásamt því að gera viðbragðsáætlanir komi fram neikvæð áhrif á íslenska stofna
laxfiska.
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