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Samband vatns, matvæla og orku
Þrenningin vatn, matvæli og orka (Water, Food, Energy Nexus) eru talin fela í sér grunn að
sjálfbærri þróun. Ísland stendur vel að vígi hvað varðar allar þessar auðlindir. Vel kann svo að
fara að gerðar verði auknar alþjóðlegar kröfur til landsins um að leggja meiri áherslu á
nýtingu þessara sjálfbæru auðlinda. Í þessari greiningu Sjávarklasans verður fjallað um
þrenninguna og hvernig sjá má fyrir sér að hún geti eflst hérlendis.
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þessu sviði.

Hér á eftir verður stuttlega rætt um þau tækifæri sem
kunna að ligga í aukinni samþættingu þeirra auðlinda sem
áður hafa verið nefndar.

Greining Sjávarklasans - Sept 2021 - Samband vatns,matvæla og orku

1/2

Mynd eftir Mac Mullins

Samtenging vatns, matar og orku.

Samtenging vatns og orku.

Fiskeldi á Reykjanesi er áhugavert dæmi um samtengingu

Vatn gegnir lykilhlutverki í orkuframleiðslu, t.d. í

vatns, matar og orku á Íslandi. En þar spilar jarðhitinn

vatnsaflsvirkjunum, til að kæla hitauppstreymi (m.a. frá

stórt hlutverk. Eimsvalar hverfla jarðvarmavirkjunarinnar

jarðefnaeldsneyti) og í ræktun plantna fyrir lífeldsneyti.

á Reykjanesi eru kældir með 10°C sjó úr borholunum sem

Aftur á móti þarf orku til að vinna og dreifa vatni,

síast hafa í gegnum hraunlög. Við það hitnar þessi hreini

meðhöndla frárennsli, dæla grunnvatni og hreinsa sjó.

sjór upp í um 40°C, sem svo er nýttur til fiskeldis við
virkjunina. Þessi hreini og heiti sjór hámarkar vaxtahraða

Með aukinni nýtingu sjálfbærrar orku, þá sérstaklega

fisksins
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vind- og sólarorku, getur orðið til gífurlegur sparnaður í

Reykjanesvirkjunar nýttur til atvinnuskapandi verkefna,

vatnsnotkun. Talið er að vatnsnotkun orkuframleiðslu í

en slíkum varma var áður fyrr fargað.

Bretlandi myndi minnka um helming ef landið mundi

við

kjör

hitastig.

Þannig

er

færa sig alfarið yfir í nýtingu á sjálfbærri orku og um

Í fiskeldi á landi liggja án efa gríðarleg tækifæri til að

fjórðung í Bandaríkjunum, Þýskalandi og Ástralíu.

samþætta vatn og orku til matvælaframleiðslu. Í þessum
efnum er mikilvægt að hvetja til fjölbreytni í landeldi og

Mörg dæmi eru til um fyrirtæki á Íslandi sem hafa notið

auka rannsóknir og þróun.

góðs af samtengingar nálguninni án þess að þau kannist
við hugtakið sjálft. Þó er enn langt í land og eiga fjölmörg
íslensk fyrirtæki eftir að gera sér grein fyrir því hvað
samvinna auðlindanna og skynsamleg nýting þeirra
getur fært okkur.
Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hafið samband
við Stefán Ara Dahl í síma 7750529.
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