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Samherji fiskeldi – Núpar 

Upplýsingar um framleiðslumagn og dauðfisk ásamt fóðurgjöf, orku-, olíu- og 

efnanotkun koma fram í grænu bókhaldi. 

Töluverðar framkvæmdir voru á Núpum á árinu 2020.  Dregið var töluvert úr 

framleiðslu vegna Covid 19 og samdrætti í sölu á bleikju,  sem skýrir mikinn 

fjölda seiða sem var fargað. 

Myndin hér fyrir neðan er skjáskot beint upp úr Fish Talk (gagnagrunni 

Samherja Fiskeldis) sem sýnir allar helstu tölur tengdar framleiðslunni á Núpum 

á árinu 2020, annars vegar eru þetta tölur yfir bleikjuseiðaframleiðslu og hins 

vegar fyrir laxaseiðaframleiðslu. 

 



Niðurstöður úr sýnatökum 2020: 

Taflan hér fyrir neðan sýnir niðurstöður mælinga á Núpum: 

Þar sem stendur bara frárennsli þá er það eftir hreinsibúnað.   

 

Mælingar voru einnig gerðar á sýrustigi og hita – hér eru þær niðurstöður: 

 

 

Klakhús Núpar: 

Klakhúsið á Núpum tekur á móti öllum hrognum sem Samherji Fiskeldi byggir 

framleiðslu sína á. Um er að ræða tvö aðskilin rými, annað fyrir lax og hit fyrir 

bleikju. Þar eru hrognin sett í bakka og þeim klakið.  Dauð hrogn eru reglulega 

hreinsuð frá.  Þegar kviðpokar eru klárir í flutning eru þeir fluttir í seiðastöðvar 

fyrirtækisins.  Allur lax og hluti af bleikjukviðpokum fara í seiðaeldisstöðin á 

Núpum og hluti bleikjukviðpoka er fluttur í seiðastöðina á Stað. 

Dags TSS (mg /l)

30.1.2020 Frárennsli 5

25.2.2020 Frárennsli 9

31.3.2020 Frárennsli 6

29.4.2020 Inntaksvatn 3

29.4.2020 Frárennsli fyrir hreinsibúnað 7

29.4.2020 Frárennsli eftir hreinsibúnað 6

29.4.2020 Viðtaki 1.m ofan við útrás 6

29.4.2020 Viðtaki 1.m neðan við útrás 6

25.6.2020 Frárennsli  (<2) 1

29.7.2020 Frárennsli 5

31.8.2020 Frárennsli 5

30.9.2020 Frárennsli  (<2) 1

30.10.2020 Frárennsli 2

22.12.2020 Frárennsli 2

Meðaltal: 4,20

Með frádrætti : 1,20

Mælingar Í frárennsli Í viðtaka Í viðtaka

eftir hreinsi-

búnað þar 

sem það 

kemur í ána

c.a. 1m 

ofan við 

útrás

c.a. 1m 

neðan við 

útrás

Sýrustig 6,6 6,7 6,7

Hitastig 7,2 7 7



Förgun var töluvert mikil á bleikjuhrognum vegna fyrirsjáanlegs samdráttar í 

framleiðslu á bleikju vegna Covid 19.  Myndin hér fyrir neðan er skjáskot úr Fish 

Talk sem sýnir helstu framleiðslutölur í klakhúsi 2020. 

 

 


