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Þorskeldiskvótafundur
Haldinn á Ísafirði 30. - 31. ágúst 2011
Staðsetning: Fundur verður haldinn í Háskólasetrinu á Vestfjörðum, Suðurgötu 12, Ísafirði
Tímasetning: Fundurinn hefst þriðjudaginn 30. ágúst klukkan 13:00 og gert er ráð fyrir að honum ljúki
miðvikudaginn 31. ágúst, klukkan 16:15.
Í lögum um stjórnun fiskveiða kemur fram að
árlega verði úthlutað 500 tonna aflaheimildum til
og með fiskveiðiárinu 2014 /2015. Í lögnunum
kemur einnig fram: ,,Þessum aflaheimildum skal
ráðstafað til tilrauna með áframeldi á þorski í
samráði við Hafrannsóknastofnunina sem fylgist
með tilraununum og birtir niðurstöður um gang
þeirra”. Markmiðið með vinnu Hafrannsóknastofnunar er að:
 Samræma söfnun og úrvinnslu gagna
aðila sem fengu úthlutað þorskeldiskvóta.
 Gefa árlega út skýrslu til að tryggja að sú
þekking sem hefur aflast varðveitist.
 Stuðla að þekkingarmiðlun á milli þorskeldisfyrirtækja.
 Fá fram tillögur um mikilvæg
rannsókna- og þróunarverkefni.
Nánar er kveðið á um framkvæmd í
reglugerð nr. 736/2009 um úthlutun
aflaheimilda á þorski vegna tilrauna
við föngun fisks til áframeldis og
framkvæmd þess. Gefin hefur verið
út
handbókin
,,Þorskeldiskvóti:
Handbók um skýrslugerð aðila sem
fá úthlutað aflaheimildum til áframeldis á þorski" sem endurnýjuð var á
árinu 2009. Í þessari handbók eru
teknar saman leiðbeiningar um
hvernig standa eigi að mælingum,
skráningum, úrvinnslu og birtingu á
niðurstöðum vegna almennra skráninga.

Edinborgarhúsið á Ísafirði

Skráning:
 Skráið þátttöku með að senda tölvupóst til valdimar@sjavarutvegur.is
fyrir fimmtudaginn 25. ágúst.
 Þeir sem vilja fá gistingu panta hana
sjálfir, sjá hér að neðan.

Gisting og matur:
 Gistiheimili, sjá á slóðinni: http://
www.isafjordur.is/ferdamadurinn/
gististadir/
 Sjávarréttarhlaðborð í Tjöruhúsinu,
þriðjudaginn 30. ágúst klukkan 19:00
kostar 4.500 kr.

Húsnæði Háskólaseturs Vestfjarða og fleiri stofnanna
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Fyrri dagur
13:00 Setning


Kristján G. Jóakimsson, Hraðfrystihúsinu Gunnvöru hf.

13:10 Föngun og fóðrun á þorski


Aðlögun og gildrun þorsks, Einar Hreinsson, Hafrannsóknastofnunin



Beitarkvíar fyrir þorsk, Hjalti Karlsson



Dragnótarveiðar á Öldunni ÍS 47 (myndband), Gísli Jón Kristjánsson



Umræður

15:00 Kaffi
15:20 Umhverfismál, vöktun og varnir


Skaðlegir þörungar og mögulegar varnir, Gísli Jónsson, dýralæknir
fisksjúkdóma



Uppsöfnun lífræns úrgangs frá sjókvíeldi - Áhrif á botndýrasamfélagið og vöktun, Þorleifur Eiríksson, Náttúrustofa Vestfjarða

16:30 Stjórnsýslan og áframeldi á þorski


Erindi frá Fiskistofu, Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir

17:00 Kaffi
17:20 Sjávarhitamælingar


Sjávarhitamælinga þorskeldisfyrirtækja, Valdimar Ingi Gunnarsson, Hafrannsóknastofnunin



Sjávarhitamælingar hjá Álfsfelli, Örn Ingólfsson, Póls Engineering

18:00 Er framtíð í áframeldi á þorski?


Hvaða verkefni eru framundan?, Valdimar Ingi Gunnarsson



Umræður

19:00 Matur


Sjávarréttahlaðborð í Tjöruhúsinu
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Seinni dagur
09:00 Þorskeldi í Noregi


Kynning á því sem koma fram á þorskeldisráðstefnu í
Noregi, febrúar 2011, Kristján Ingimarsson



Hvað eru Norðmenn að gera í áframeldi á þorski —Getum
við eitthvað af þeim lært? Valdimar Ingi Gunnarsson

09:45 Þorskeldi í Skutulsfirði


Stutt kynning á starfsemi Álfsfells ehf. Hallgrímur Kjartansson



Stutt kynning á starfsemi Glaðs ehf. Ketill Elíasson



Kaffi



Farið út í kvíar

12.00 Matur
Vesturslóð, Edinborgarhúsinu, Aðalstræti 7 eða
aðrir veitinga staðir eftir því sem menn vilja.

Strandsvæðastjórnun og leyfisveitingar til fiskeldis
Ráðstefna í Háskólasetri Vestfjarða
Fundastjóri: Erla Bryndís Kristjánsdóttir, Teiknistofan Eik
Strandsvæðastjórnun
13:00 Sýn sveitafélaga varðandi strandsvæðastjórnun, Aðalsteinn Óskarsson, Fjórðungssamband
Vestfjarða
13:20 Hvaða gagn gerir Haf- og strandsvæðastjórnun? Dagný Arnarsdóttir, Háskólasetur
Vestfjarða
13:40 Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar, Gunnar Páll Eydal, Teiknistofan Eik
14:00 Umræður
14:30 Kaffi
Þekkingaryfirfærsla og leyfisveitingar til fiskeldis
14:50 Yfirfærsla þekkingar úr meistaranámi Háskólaseturs Vestfjarða, Peter Weiss, Háskólasetri
Vestfjarða
15:10 Leyfisveitingar til fiskeldis – Reynslusaga Álfsfells ehf., Hallgrímur Kjartansson, Álfsfell
ehf.
15:25 Norðmenn – leyfisveitingar og skipulagsmál í fiskeldi, Guðbergur Rúnarsson,
Landssamband fiskeldisstöðva
15:45 Umræður
16:15 Ráðstefnuslit

