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Heiti verkefnisins
Markmið

Stutt verkefnalýsing
(mikilvægt er að verk- og
kostnaðaráætlanir séu
gerðar fyrir öll verkefni)

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun
Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna
Árangursmælikvarðar
Lokafurð
(hver verður lokaafurð
verkefnisins, hver verður
ávinningur samfélagsins?)

Upphaf og lok
verkefnis
Heildarkostnaður

Aðstöðusköpun tilraunaræktunar ostru á landi
Að koma upp aðstöðu til tilraunaræktunar á ostru á landi með það að
markmiði að fá niðurstöður sem nýta megi sem forsendur í uppskölun að
slíkri ræktun í markaðsstærð.
Komið verður upp tilraunaræktunaraðstöðu í 40 feta gámi sem verður
tvískiptur, annars vegar þörungaræktun og hins vegar ostruræktun.
Þörungaræktunin er fóðurframleiðsla fyrir ostruna en mikilvægt er að
hún sé í lokuðu rými vegna ljósastýringa. Koma þarf upp ræktunarkerjum
bæði fyrir þörungana og ostruna, dælubúnaði til sjódælingar og loftunar
ásamt nauðsynlegum stýringum. Núverandi ostrustofn sem Víkurskel á
og allinn hefur verið í sjó telur um 1,5 milljón ostra. Stykkjaverð á ostru í
þeim samningum sem fyrirtækið hefur gert var 250 kr. þannig að ljóst er
að möguleikarnir eru miklir takist að ná tökum á ræktunarferlinu. Með
tilraunaræktuninni er verið að skapa forsendur til að mæla alla þætti
ferilsins þannig að unnt verði að skala hann upp til framleiðslu á markað.
Víkurskel ehf.
Fiskeldið Haukamýri, Háskólinn á Akureyri (Dr. Rannveig Björnsdóttir)
Fjölga störfum í landshlutanum, þáttur í lífrænu hringrásarhagkerfi, aukin
og bætt nýting jarðhitaauðlindarinnar, aukin verðmætasköpun í
frumatvinnugreinum, nýsköpun í matvælaframleiðslu.
8 – 9 – 14

Þekking á þörunga- og ostruræktun sem nýtist til að skala upp og reka
framleiðslueiningu í markaðsstærð.
Fullreyndur framleiðsluferill allt frá smáostru til markaðshæfrar ostru til
sölu á mörkuðum og veitingastöðum. Samfélagsávinningurinn felst í nýrri
matvælaframleiðslu sem nýtir staðbundnar auðlindir – jarðhita og hreint
vatn – til framleiðslu á hágæða afurð sem er í háu verði.
Maí 2020 – Júní 2020 (uppsetning búnaðarins en svo tekur rekstur hans
við og verður m.a. sótt í Nýsköpunarsjóðs námsmanna vegna hans)
10.155.000,- meðfylgjandi sundurliðuð kostnaðaráætlun

(pr. ár á verkefnatíma)

Framlag úr
sóknaráætlun
(árið 2020 og á hverju ári
eftir það, ef við á)

Mótframlag
(ef við á)

Tengsl við aðrar
opinberar áætlanir
(ef við á)

3.000.000,-

