
Spurningavagn RHA
Netkönnun unnin að beiðni AFE 7. – 25. mars 2019



Um könnunina

Netkönnun framkvæmd í 
Eyjafirði og Þingeyjarsýslum 

7. – 25. mars 2019

Send á 2230 netföng og 
fengust 1552 svör sem gerir 

69,6% svarhlutfall

Gögnin voru vigtuð til að 
endurspegla þýðið. Hvert 
svar á Akureyri og meðal 
yngsta aldurshópsins vóg

þannig meira en önnur svör

Á starfssvæði AFE bárust
1092 svör



Hefur þú kynnt þér hugmyndir um fiskeldi í Eyjafirði?



Hefur þú kynnt þér hugmyndir um fiskeldi í Eyjafirði? 

Já ég hef kynnt 

mér þær vel

Já ég hef kynnt 

mér þær að 

einhverju leyti

Nei ég hef ekki 

kynnt mér þær Fjöldi

% % % N

Alls 7,0% 40,6% 52,4% 1065

Kyn Karl 9,8% 53,1% 37,2% 495

Kona 4,5% 29,8% 65,6% 571

Aldur 18 - 30 ára 3,2% 24,6% 72,2% 281

31 -45 ára 10,4% 38,9% 50,7% 268

46-60 ára 7,2% 48,3% 44,5% 291

61 árs eða eldri 7,2% 52,7% 40,1% 226

Menntun Grunnskólapróf 6,5% 34,8% 58,7% 131

Framhaldsskólapróf eða iðnmenntun 6,7% 41,5% 51,8% 420

Háskólapróf 7,6% 40,6% 51,7% 448

Svæði Akureyri 6,7% 36,3% 57,0% 817

Eyjafjörður án Akureyrar 7,8% 55,0% 37,3% 249



Hversu jákvæð(ur) 
eða neikvæð(ur) 

ertu gagnvart
sjókvíaeldi (laxeldi) í 

Eyjafirði?



Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart sjókvíaeldi (laxeldi) í Eyjafirði?

Mjög 

neikvæð(ur)

Frekar 

neikvæð(ur)

Hvorki 

jákvæð/ur né 

neikvæð/ur

Frekar 

jákvæð(ur)

Mjög 

jákvæð(ur) Meðaltal Fjöldi

% % % % % N

Alls 18,8% 14,5% 39,9% 14,5% 12,3% 2,87 1064

Kyn Karl 21,3% 16,2% 28,8% 18,6% 15,2% 2,90 496

Kona 16,6% 13,0% 49,6% 10,9% 9,8% 2,84 569

Aldur* 18 - 30 ára 13,7% 7,9% 54,4% 8,4% 15,6% 3,04 282

31 -45 ára 21,5% 14,7% 41,9% 11,4% 10,4% 2,74 267

46-60 ára 21,2% 15,9% 36,3% 15,9% 10,7% 2,79 291

61 árs eða eldri 18,9% 20,8% 23,8% 24,0% 12,5% 2,91 224

Menntun* Grunnskólapróf 16,3% 10,7% 40,7% 18,6% 13,6% 3,02 131

Framhaldsskólapróf eða iðnmenntun 17,4% 14,1% 37,9% 14,3% 16,3% 2,98 420

Háskólapróf 19,7% 17,0% 41,3% 12,8% 9,3% 2,75 446

Svæði** Akureyri 20,4% 12,8% 42,6% 13,1% 11,1% 2,82 815

Eyjafjörður án Akureyrar 13,6% 20,0% 30,9% 19,3% 16,3% 3,05 249

Já ég hef kynnt mér þær vel 55,0% 9,6% 4,1% 7,3% 24,1% 2,36 74

Já ég hef kynnt mér þær að einhverju leyti 27,6% 23,4% 10,4% 18,9% 19,6% 2,80 431

Nei ég hef ekki kynnt mér þær 7,2% 8,3% 67,3% 12,1% 5,1% 3,00 557

(* Marktækt miðað við 5% öryggismörk. ** Marktækt miðað við 1% öryggismörk. *** Marktækt miðað við 0,1% öryggismörk).

Hefur þú kynnt þér 

hugmyndir um fiskeldi í 

Eyjafirði?***



Er eitthvað fleira 
sem þú vilt koma 

á framfæri 
varðandi 

mögulegt fiskeldi í 
Eyjafirði? Spurt á 

Akureyri 1/4

• Að  fiskeldiskvíar verði að 
austanverðu í firðinum

• Að farið sé með gát, til að 
tryggja lífsgæði fyrir komandi 
kynslóðir. Láta ekki nokkra 
frekjur , sem láta gróðahyggju 
stýra sér, ráða . Allt of algengt 
á Íslandi.

• Atvinnuskapandi

• Á landi

• Bara heyrt af þessu í fréttum. 
Ég er jákvæðari ef eldið fer 
fram í lokuðum kvíum. Þetta 
er matvælaframleiðsla. Veiðar 
út á sjó virðast ekki góðar í 
náinni framtíð. Það eru miklir 
hagsmunir í húfi. Ég vil að 
þetta fari fram í sátt við 
umhverfið.

• Ef t.d. eldislaxar sleppa úr 
kvíum, ganga þeir upp í árnar 
og skemma villta stofninn -
Hræðileg þróun!!!

• Ekki leyfa sjókvíaeldi.  Það er 
hröð þróun í kvíum á landi, 
þær eru framtíðin.  Þar eru 
möguleikar á þróun og sölu 
þekkingar.

• Er alfarið á móti sjókvíaeldi en 
eldi í kerum á landi koma til 
greina að mínu mati.

• Er á móti eldi innarlega í 
firðinum



Er eitthvað fleira 
sem þú vilt koma 

á framfæri 
varðandi 

mögulegt fiskeldi í 
Eyjafirði? Spurt á 

Akureyri 2/4

• Eyjafjörður er skilgreindur sem 
einn af þeim stöðum við Ísland 
þar sem gera má ráð fyrir 
laxeldi í sjókvíum skv. 77. gr. 
laga nr.76/1970 um lax og 
silungsveiði með síðari 
breytingum. Straummælingar 
gefa til kynna að 
sjávarstraumur séu góðir með 
tilliti til sjókvíaeldis t.d. í 
samanburði við Reyðarfjörð.  
Þær fjölmörgu rannsóknir sem 
gerðar hafa verið á lífríki og 
aðstæðum í Eyjafirði gefa til 
kynna að hann henti vel til 
kvíaeldis og frummat á 
burðarþoli rennir enn frekari 
stoðum undir það.

• Ég er á móti sjókvíaeldi, færa 
þetta upp á land til að koma í 
veg fyrir náttúruáhrif

• Ég er hrifnari af landeldi.

• Ég hafði ekki hugmynd um 
plön um fiskeldi í Eyjafirði en 
ég er virkilega mikið á móti því 
og er alveg gegn 
umhverfisstefnu bæjarins.

• Fara bara nógu varlega

• Fiskeldi á að vera í landi

• Fiskeldi er ekki það sama og 
fiskeldi. Það skiptir miklu að 
vanda til verka og tryggja að 
eldisfiskur sleppi ekki úr 
kvíum.



Er eitthvað fleira 
sem þú vilt koma 

á framfæri 
varðandi 

mögulegt fiskeldi í 
Eyjafirði? Spurt á 

Akureyri 3/4

• Fara bara nógu varlega

• Fiskeldi á að vera í landi

• Fiskeldi er ekki það sama og 
fiskeldi. Það skiptir miklu að 
vanda til verka og tryggja að 
eldisfiskur sleppi ekki úr 
kvíum.

• Fiskeldi í Eyjaf. kom til tals fyrir 
mörgum árum og þótti þá ekki 
ráðlegt vegna hættu á 
mengun.

• Fiskeldi upp á landi annað á að 
banna á Íslandi

• Fiskeldi verður aldrei sjálfbært

• Færa fiskeldi á land

• Gott tækifæri til 
atvinnuuppbyggingar

• Hef heyrt af umræðunni á 
vestfjörðum og óttast mengun 
og sleppingar.

• Hvaða fiskeldi? Hefur það farið 
í kynningu og fengið tilskilið 
leyfi?



Er eitthvað fleira 
sem þú vilt koma 

á framfæri 
varðandi 

mögulegt fiskeldi í 
Eyjafirði? Spurt á 

Akureyri 4/4

• Í mínum huga er fiskeldi á sjó 
ekki velkomið í fjörðinn annars 
vegar sökum óvissu um 
umhverfisþætti (óhöpp gerast 
og geta verið mjög dýrkeypt) 
auk þess sem sjónmengun á 
firðinum yrði stórkostleg.

• Lagt sé ofurkapp á að mengun 
verði sem allra minnst.

• Lokað kerfi er best annars þarf 
að vera reglur um úrganginn 
fyrir neðan eldið o.s.fr.

• Lokaðar kvíar á landi koma til 
greina.

• Læra af reynslu annarra landa 
(Noregs t.d.) og hafa svona 
eldi uppi á landi

• Mjög mikil mengun frá fiskeldi

• Nei takk, mengun og ógn gegn 
villtum fiski.

• Passa upp a regluverkið og 
framfylgja því 

• Vissi ekki einu sinni að það 
væri í býgerð

• Það er ekki til hagsbóta fyrir 
íbúa nema í stuttan tíma



Er eitthvað fleira 
sem þú vilt koma 

á framfæri 
varðandi 

mögulegt fiskeldi í 
Eyjafirði? Spurt í 

Eyjafirði 1/3

• Bara ekki gera sömu mistök 
og í Noregi.... lærum af 
mistökum annarra! Við 
seljum hreinleika landsins!

• Ég er hrædd um íslenska 
fiskinn okkar

• Eldi í opnum kvíum er bara 
ekki í boði, held að lokaðar 
verði ekki notaðar í 
utanverðum firðinum v 
sjógangs

• Er á móti því, það sleppur 
alltaf fiskur út og blandast 
viltu stofnunum.

• Fiskeldi a að vera i stöðvum a 
landi

• Fiskeldi á bara að vera uppi á 
landi, það þarf ekki nema 
einn hafísjaka til að rústa 
sjókvíunum.

• Fiskeldi á landi, ekki í sjó

• Fiskeldi í sjó  tel ég ekki 
ákjósanlegt þar sem alltaf er 
hætta á að fiskur sleppi í 
sjóinn, stutt er í veiðist eins 
og Hörgá og Eyjafjarðará. 
Einnig er veruleg 
sjónmengun af kvíunum frá 
landi, sjó og lofti.

• Gæta varúðar og láta 
náttúruna njóta vafans.

• Hafa fiskeldi upp á landi.  
Ekki í Eyjafirði úti í sjó



Er eitthvað fleira 
sem þú vilt koma 

á framfæri 
varðandi 

mögulegt fiskeldi í 
Eyjafirði? Spurt í 

Eyjafirði 2/3

• Horfum á vandamálin í 
kringum okkur

• Landkvíar eru mun æskilegri

• Lausnirnar eru svo 
mismunandi að erfitt er að 
taka afstöðu til eldis sem 
ekki er vitað hvernig á að 
framkvæma

• Lærum af reynslunni og 
förum ekki með lokuð augun 
inn í umhverfisslys

• Mikilvægt að gæta að öryggi 
eldis m.t.t umhverfisins

• Myndi vilja sjá höfuðstöðvar 
laxeldisfyrirtækis og vinnslu 
fara fram á Ólafsfirði því 
bænum vantar það mjög 
mikið.

• Sjónmengun, 
úrgangsmengun, rosalegt ef 
hér verður leyft fiskeldi. Vil 
Eyjafjörðinn allan 
umhverfisvænan

• Skilyrði að fiskurinn sé ófrjór

• Verðum að leyfa firðinum að 
njóta vafans og fá líka 
burðaþolsmælinguna, hver 
er hún ?



Er eitthvað fleira 
sem þú vilt koma 

á framfæri 
varðandi 

mögulegt fiskeldi í 
Eyjafirði? Spurt í 

Eyjafirði 3/3

• Viðbjóðslegur iðnaður. Eldi á 
að vera í lokuðum kvíum á 
landi.

• Vil ekki eldi á sjó. Hafa þetta 
á landi eins og er á 
suðurnesjum.

• Vil ekki sjókvíar út um allan 
fjörð, bæði mengun af því og 
dapurleg áhrif á  ásýnd 
fjarðarins vega mest í þessari 
skoðun minni

• Það er fullkomlega óábyrgt 
að vera með fiskeldi í sjó, 
alveg sama hvernig er á það 
litið.

• Þarf bara að kanna 
hugsanlegar afleiðingar til 
lengri tíma litið. Lýst vel á 
Norðmenn sem að vinna 
úrganginum frá eldunum 
sínum

• Þetta mun skaða annað 
dýraeldi i firðinum og hefur 
verið reynt í Noregi og tókst 
ekki

• Þyrfti að vera möguleiki að 
vera með fiskeldi á landi


