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Abstract 
Keywords: Cultivation of halibut, market, cage culture, on-
growin, environment, growth of halibut in cages in Eyjafjörður. 
The thesis reports on a study of the practical aspects of the 
cultivation of halibut, methods used in halibut cultivation, market, 
environment and growth of halibut in Eyjafjörður. Particular 
attention was paid to the state of knowlege of halibut cultivation and 
study the advantage of Eyjafjörður regarding cage culture. 

Demand for halibut is vast and the price is high. The supply is 
however poor because of  overfishing in the past. Demand for 
halibut is related to the size of the product. The price of fresh, whole 
halibut larger than 5kg is about 1000 IKR/kg in Britain, but the prize 
is 620 IKR/kg for 1 – 3kg halibut. 
Adapted salmon cages with flat bottom have been used to grow 
halibut. Since halibut mostly lie on the bottom, the bottom area is 
more importand than cubic measure of the cage. Shelves have been 
used to icrease the area available for the stock with good resaults. 
It’s possible to multiply the density in a cage by using shelves.   

Growth of halibut in cages is determined by factors that the farmers 
can control e.g. feeding and density and factors that are not so easily 
controled e.g. temperature. The environment in Eyjafjörður is not 
considered preferable if its compaired with environment in Norway 
and Scotland. The temperature in Eyjafjörður is so low in the winter 
that growth stagnates large part of the year. 

According to estimated growth in Eyjafjörður, it takes five and a 
half years for halibut to reach 7 kilos. Growth in Eyjafjörður is 
considerably lower that growth in cages in Norway. It is likely that 
on-growing of halibut in Iceland will be having difficulties in 
competing with other countries that farm halibut. 
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Útdráttur 
Lykilorð: Lúðueldi, markaður, kvíaeldi, matfiskeldi, 
umhverfisaðstæður, vöxtur lúða í kvíum í Eyjafirði. 
Verkefnið fjallar um verklegan þátt lúðueldis, eldistækni, markað, 
umhverfisaðstæður og vöxt lúða í Eyjafirði. Markmið verkefnisins 
er að kanna hvaða vitneskja er til um kvíaeldi á lúðu og kanna kosti 
Eyjafjarðar m.t.t. kvíaeldis á lúðu.  
Eftirspurn eftir lúðu er mikil og verðið er hátt. Hinsvegar er framboð 
af lúðu lítið vegna ofveiða síðustu ára. Eftirspurn og verð á lúðu fer 
eftir stærð hennar. Á Bretlandsmarkaði er kílóverð ferskrar heillar 
lúðu u.þ.b. 1000kr fyrir lúðu sem er stærri en 5kg, en er um 620kr 
fyrir 1 – 3kg lúðu. 

Breyttar laxakvíar með flötum botni hafa verið notaðar til að rækta 
lúðu. Þar sem lúður liggja mestmegnis á botninum er botnflatarmál 
kvíarinnar mikilvægara en rúmmál hennar. Það hefur reynst vel að 
nota hillur til að stækka það svæði sem lúðan hefur til að leggjast á 
og hægt er að margfalda þéttleikann í kvínni með því að nota hillur. 
Vöxtur lúða í kvíum ákvarðast af þáttum sem eldismenn geta 
stjórnað sjálfir t.d. fóðrun og þéttleika og þáttum sem erfiðara er að 
stjórna t.d. hitastigi. Umhverfisaðstæður í Eyjarfirði eru ekki góðar 
ef miðað er við lönd eins og Noreg og Skotland. Hitastigið í 
Eyjafirði er svo lágt á veturna að stóran part ársins vex lúðan ekkert.  

Samkvæmt áætluðum vexti í Eyjafirði er 500g lúða fimm og hálft ár 
að ná tæplega 7kg í sjókví. Ef þessar niðurstöður eru bornar saman 
við vöxt lúða í sjókvíum í Noregi og við vöxt í Þorlákshöfn kemur í 
ljós að vöxtur í Eyjafirði er töluvert hægari. Líklega mun matfiskeldi 
á lúðu á Íslandi eiga í erfiðleikum með að standast samkeppni frá 
öðrum löndum í framtíðinni hvort sem stundað er kvíaeldi eða 
strandeldi hér á landi. 
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1 Inngangur 
Vaxtarmöguleikar í sjávarútvegi eru að miklu leyti byggðir á 
fiskeldi vegna þess að flestir fiskistofnar eru full- eða ofnýttir. 
Atlandshafslúðan er dæmi um stofn sem hefur verið ofnýttur. Í dag 
er eftirspurn eftir lúðu mikil en framboð lítið en með aukningu í eldi 
á lúðu verður hægt að bjóða upp á stöðugt framboð og staðlaða 
vöru1.
Matfiskeldi á lúðu hefur mikið verið rannsakað í Noregi, Skotlandi 
og Kanada og rannsóknir benda til þess að lúðueldi geti vel orðið 
hagkvæm eldisgrein2. Fiskey rekur hér á landi seiðaeldi á Hjalteyri 
og Matfiskeldi í Þorlákshöfn. Seiðaeldisstöðin á Hjalteyri hefur náð 
bestum árangri í framleiðslu á lúðuseiðum í heiminum en sömu sögu 
er ekki að segja um matfiskeldistöð í Þorlákshöfn. Strandeldi á lúðu 
hefur verið stundað í Þorlákshöfn frá árinu 1994 en stöðin hefur enn 
ekki skilað hagnaði. Fiskey selur aðalega seiði til útlanda en aðeins 
lítill hluti seiðaframleiðslunnar fer í matfiskframleiðslu hér á landi. 
Áhugi minn á lúðueldi kviknaði þegar ég vann í seiðaeldistöð 
Fiskey á Hjalteyri sumarið 2003 og sökum þess að strandeldi er 
mjög kostnaðarsamt þykir mér áhugavert að skrifa um kvíaeldi. 
Kvíaeldi á lúðu hefur færst í vöxt í Noregi, Kanada og Skotlandi á 
síðustu árum en enginn hefur enn hafið kvíaeldi á lúðu á Íslandi. 
Rannsóknarspurningin er: Hvernig hentar Eyjafjörður sem staður 
fyrir kvíaeldi á lúðu?. Megin markmið verkefnisins er að kanna þá 
vitneskju sem til er um kvíaeldi á lúðu og kanna kosti Eyjafjarðar 
m.t.t. sjókvíaeldis á lúðu. Verkefnið fjallar um helstu þætti sem snúa 
að lúðueldi en mest áhersla er lögð á verklega þætti kvíaeldis og 
umhverfisaðstæður. Aðrir þættir sem fjallað er um eru markaðsmál, 
seiðaframleiðsla og að lokum verður eldistími lúðu í Eyjafirði 
reiknaður út. 
 

1 http://www.feap.info/feap/  
2 Arthur, 1999 

http://www.feap.info/feap/
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2 Aðferðafræði 
Til að kanna þá vitneskju sem til er um kvíaeldi á lúðu í heiminum 
var notast við vísindagreinar tengdar lúðueldi og þáttum sem 
tengjast því. Einnig aflaði ég heimilda á heimasíðum tileinkuðum 
lúðueldi, í tímaritum og með því að hafa samband við fræðimenn 
o.fl. Meiri hlutinn af heimildum sem fjalla um lúðueldi eru frá 
Noregi en einnig er stuðst við íslenskar, skoskar og bandarískar 
heimildir.  

2.1 Skammstafanir og hugtök 
Dagvöxtur = Prósent þyngdaraukning á dag. 
 
Daggráður = Hitastig x dagafjöldi. 
 
Fóðurstuðull = Fóðurnotkun (kg)/Þynging fisks (kg). 
 
FOB = Free on board (frítt um borð). Verð sem inniheldur flutning á 
vöru um borð í flutningstæki. 
 
Strandeldi = Fiskur alinn í kerum á landi. Sjó er dælt í kerin og því 
eru strandeldisstöðvar staðsettar nálæg sjónum eins og nafnið gefur 
til kynna.  
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3 Líffræði lúðu 
Lúða (Hippoglossus hippoglossus) er langur, hár og þykkur 
beinfiskur með stóran haus og kjaft en smáar og hvassar tennur á 
skoltum. Hún er mósvört, grá, dökkgræn eða brún á hægri hlið en 
hvít á vinstri hlið. Sporðurinn er stór, stirtlan sterkleg og 
spyrðustæði er stórt. 3

Mynd 1. Lúða4

Fæða lúðu er aðalega ýmiss konar fiskur. Stórlúða étur t.d ýsu, 
þorsk, karfa, steinbít o.fl. en hún étur einnig leturhumar og 
smokkfisk. Smálúðan lifir einkum á smærri fiskum eins og 
spærlingi, smáýsu, sandsíli og skarkola, svo og rækju.5 Lúðan 
flakkar mikið upp um sjó og er mikill göngufiskur. Til er dæmi um 
lúðu sem merkt var við Kanada í júlí 1946 sem veiddist við 
vestanvert Ísland og hafði þá ferðast rúmlega 2500 km. Lúðan lifir á 
20-2000 metra dýpi við 1-15°C. Hún heldur sig mest á sand-, leir 
eða malarbotni en sjaldnar á hraunbotni. Útbreiðsla lúðunnar er í 
Norður Atlandshafi, Norður Íshafi og Barentshafi frá Novaja Semlja 
suður með ströndum Noregs inn í dönsku sundin. Hún finnst í 
norðanverðum Norðursjó, norðan og vestan Bretlandseyja og allt 
suður í Biskajaflóa. Hún finnst við Færeyjar, Ísland, Austur og 
Vestur-Grænland til Diskóflóa, og við Norður-Ameríku frá 
Labrador suður til Þorskshöfða. Lúða finnst allt í kringum Ísland en 
þó er mest af henni undan Suður-, Suðvestur og Vesturlandi en 

 
3 Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson & Ólafur Karvel Pálsson 1998, bls. 226 
4 http://www.islandsvefurinn.is/wildlifepage.asp?ID=119 
5 Muus og Dahlstrøm, 1977, bls. 178-179 
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minna er af henni undan Norður- og austurlandi. Önnur lúðutegund, 
Hyppoglossus stenolepis, finnst í kyrrahafi frá Beringshafi og 
Alaska til Suður-Kaliforníu og við Kamtsjatka suður til Japans.  
Lúðan er með stærstu beinfiskum og verður langstærst allra 
flatfiska. Hún vex tiltölulega hratt og er talið að hún geti orðið 
a.m.k. 25-30 ára og jafnvel mun eldri. Hún getur orðið rúmlega 200 
kg, en greint hefur verið frá lúðu sem var 470 sm löng og 240kg. 
Áður fyrr var talið að lúðan yrði ekki kynþroska fyrr en 7-14 ára en 
nú virðist sem lúður verði kynþroska smærri og yngri en áður. Talið 
er að þetta stafi af aukinni sókn í lúðuna. Lúðan vex mishratt og 
verður misjafnlega snemma kynþroska eftir svæðum. Rannsóknir á 
hrygningarsvæðum lúðu við Færeyjar 1985-86 benda til þess að 
lúðan vaxi hraðar þar og verði kynþroska fyrr en annarstaðar í 
Norður-Atlandshafi. Samkvæmt rannsókninni urðu hængar 
kynþroska 4-5 ára og 2-3 kg en flestar hrygnur 7-8 ára og 18-26 kg. 
Í eldistilraunum Hafrannsóknarstofnunar hafa hængar orðið 
kynþroska 2-4 kg og hrygnur 7-15 kg. 6

Frá 1960 hefur lúðuafli minnkað stöðugt og hefur verið um og undir 
200 tonnum frá árinu 1972. Þessi þróun sýnir að lúðustofninn hafi 
verið ofveiddur á síðustu áratugum og er nú í mikilli lægð. Vísitölur 
sem lýsa lúðumagni á landgrunninu hafa farið hnignandi frá árinu 
1985 og aflinn hefur minnkað verulega. Því verður að álykta að 
stofninn sé í mjög slæmu ástandi og að jafnvel hafi orðið 
viðkomubrestur í honum.7

6 Karl Gunnarsson o.fl, 1998, bls. 226 
7 Karl Gunnarsson o.fl, 1998, bls. 226-228 
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4 Markaður 
4.1 Gæði 

Stærð lúðu hefur mikið að segja um verð hennar og eftirspurn. Ekki 
er mikil eftirspurn eftir 1-3 kg lúðu og erfitt er að fá gott verð fyrir 
afurð í þessari stærð. Litlar lúður eru þunnar og keppa því við aðrar 
tegundir flatfiska á markaði. Lúður í þessari stærð geta verið seldar í 
matvöruverslunum. Flökunarnýting 1-3 kg lúðu er ekki góð en 
batnar þegar lúðan er 3-5 kg. Hátt verð fæst fyrir 5-7 kg lúðu og 
lúða í þessari stærð þykir góður veitingahúsafiskur. Flökunarnýting 
er góð og fiskurinn er þykkur og kjötmikill. Mikil eftirspurn er eftir 
lúðum, stærri en 7 kg og auðvelt er að markaðssetja þær og fá hátt 
verð fyrir afurðina. Hver 7 kg lúða gefur af sér fjögur u.þ.b. 1,1 kg 
flök. Hausar, bein og sporðar eru aukaafurðir sem hægt er að nota í 
súpukraft.8

Eftir slátrun fer eldislúða í dauðastirðnun eftir 14-16 tíma. Tíminn 
frá slátrun að dauðastirðnun eykur geymslutíma lúðunnar og þar 
sem tíminn á milli slátrunar og dauðastirðnunar er svona langur er 
auðveldara selja lúðu sem ferskfisk. Þessi seinkun á dauðastirðnun 
gefur möguleika á betri vinnslu sem skilar sér í auknum gæðum 
afurðarinnar. Gæði ferskrar lúðu helst góð í þrjár vikur sem er heilli 
viku lengur en hjá ferskum þorski. Þessi langi geymslutími gerir 
útflutning á ferskri lúðu með skipi mögulegan.9 Lúða er eftirsótt 
nánast á mörgum löndum. Í Evrópu er það aðeins sandhverfa sem 
slær henni við og í Austur-Asíu fer eftirspurn eftir lúðu vaxandi. 10 

8 Hamnvik, 2003 
9 Akse,  1998 
10 Redmayne, 2000 

http://program.forskningsradet.no/maropp/kvalitet.html 21.mars.2004
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4.2 Innanlandsmarkaður 
Sú lúða sem nú veiðist á Íslandsmiðum er mest veidd sem meðafli í 
botnvörpu og á línu en einnig veiðist nokkuð í dragnót. Lúðan er sett 
á markað erlendis, einkum fersk, heil eða heilfryst. Það fer líka alltaf 
dálítið af smálúðu á innanlandsmarkað.11 
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Mynd 2. Afla og verðsveiflur á innanlandsmarkaði.12 

Þegar afli er í hámarki lítur út fyrir að verðið sé lægst en þegar afli 
er sem minnstur fæst mest fyrir afurðina (mynd 2). Það má því segja 
að verði á innanlandsmarkaði sé tengt framboði. Frá árinu 2000 
hefur meðalverð lúðu á innanlandsmarkaði verið 390,6 kr/kg sem er 
lágt miðað við verð á ferskri eldislúðu.13 

11Karl Gunnarsson o.fl 1998, bls. 228-229 
12 www.verdlagsstofa.is/  
13 www.verdlagsstofa.is/  

http://www.verdlagsstofa.is/
http://www.verdlagsstofa.is/
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4.3 Útflutningur veiddar lúðu 
Tafla 1. Magn og verðmæti veiddar, útfluttar lúðu frá Íslandi. 14 

Afurð Magn 
tonn

Verðmæti 
millj.kr. 

Fob
Magn 
tonn

Verðmæti 
millj.kr. 

Fob
Magn 
tonn

Verðmæti 
millj.kr. 

Fob
Fersk, heil lúða 207,2 123,3 277,7 176,2 277,0 164,0
Fersk flök 11,4 9,6 32,0 30,5 56,7 59,6
Sjófryst, blokkfryst flök 0,0 0,0 17,1 8,8 0,0 0,0
Sjófryst flök 0,0 0,0 5,2 2,9 13,0 5,8
Heilfryst lúða 72,7 25,7 129,4 74,8 133,0 65,2
Landfryst, blokkfryst flök 1,5 0,5 19,1 10,6 0,0 0,0
Landfryst flök 16,4 2,6 2,5 1,7 9,1 5,9
Samtals 309,1 161,6 483,0 305,5 488,9 300,6

2000 2001 2002

Mestur hluti veiddrar lúðu á Íslandi er flutt út heil og fersk en einnig 
er nokkuð flutt út af heilfrystri lúðu. Hæsta verðið hefur fengist fyrir 
fersk flök en töluvert lægra verð fæst fyrir aðra afurðaflokka. 
Útflutningur á ferskum flökum hefur verið að aukast frá árinu 2000-
2002.  
Tafla 2. Skipting útflutnings veiddar lúðu eftir löndum. 15 

Langmest var selt af lúðu til Bretlands frá 2000 til 2002 með um 64 
– 79% af heildarútflutningi (tafla 2). Mest er flutt af ferskri, heilli 
lúðu til Bretlands og næst á eftir er heilfryst lúða. Mestur hluti af 
lúðu sem flutt er til Bandaríkjanna er seld í ferskum flökum og 
Bandaríkin er ásamt Bretlandi helsti markaðurinn fyrir fersk flök.16 

14 Útvegur 2001, Útvegur 2002. 
15 Utanríkisverslun 2000, Utanríkisverslun 2001, Utanríkisverslun 2002. 
16 Utanríkisverslun 2000, Utanríkisverslun 2001, Utanríkisverslun 2002. 

Land/Ár 2000 2001 2002
Bandaríkin 2% 9% 5%
Bretland 67% 64% 79%
Þýskaland 9% 4% 5%
Svíþjóð 15% 10% 7%
Önnur lönd 7% 13% 5%
Alls 100% 100% 100%
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4.4 Markaður fyrir eldislúðu 
Fiskey selur aðalega ferska, heila lúðu til Bretlands og ferska, 
hausaða lúðu til Bandaríkjanna. Lúðan er flutt með flugi til 
Bandaríkjanna en til Bretlands fer hún ýmist með flugi eða í gámum 
með skipi. Fiskey leggur meiri áherslu á að selja lúðu til Bretlands, 
þar sem flutningskostnaður er lægri. Lúður sem seldar eru til 
Bretlands eru mestmegnis undir 5 kg en þær lúður sem seldar eru til 
Bandaríkjanna eru aðalega stærri en 5kg.17 

Tafla 3. Skipting framleiðslu í Þorlákshöfn og verð afurða á Bretlandsmarkaði.18 

Þyngd (kg)
Hlutfall af 
heildar-

framleiðslu
Verð (kr/kg)

1-3 20% 620
3-5 40% 850
5+ 40% 1000

Fiskeldi hefur þann kost að slátrun á eldisfisknum fer eftir eftirspurn 
og framboðið getur orðið jafnara en framboð veiddar lúðu. Framboð 
á kyrrahafslúðu er ágætis dæmi um hvernig framboð getur haft áhrif 
á markaðinn. Framboð á kyrrahafslúðu var áður fyrr mjög ójafnt 
vegna þess að þá var í gildi undarlegt fiskveiðistjórnunarkerfi, 
svokallað kapphlaupskerfi sem virkaði þannig að það mátti aðeins 
veiða lúðu einn sólarhring í senn í nokkur skipti. Árið 1995 urðu 
miklar breytingar á veiðum á kyrrahafslúðunni þegar ákveðið var að 
leggja kapphlaupskerfið af. Í stað kapphlaupskerfisins voru teknir 
upp einstaklingsbundnir kvótar og í þá geta sjómenn sótt í átta 
mánuði. Þetta nýja kerfi varð til þess að hægt var að selja ferska 
lúðu í átta mánuði í stað nokkurra daga og í kjölfarið fór eftirspurnin 
fram úr björtustu vonum. Þegar kapphlaupskerfið var við lýði var 
allt að 80% af aflanum frystur en nú er staðan þannig að helmingur 
lúðunnar sem veiðist við Alaska og næstum allt sem veitt er við 
Bresku-Kólumbíu í Kanada, er sent ferskt á markað og hátt verð 
fæst fyrir afurðirnar. Mikil aukning varð á hagnaði af lúðuveiðum 

 
17 Arnar Jónsson. Viðtal 25.mars 2004 
18 Arnar Jónsson. Viðtal 25.mars 2004 
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eftir að framboð af ferskri lúðu varð stöðugara og eftirspurnin jókst 
mikið.19. Aukning á framboði eldislúðu gæti orðið til þess að nýir 
markaðir opnist og þeir markaðir sem fyrir eru munu stækka. 
Markaður fyrir eldislúðu gæti orðið stór. Lúðu má selja í 
matvöruverslunum og á sama tíma ætti að geta myndast sterkur 
markaður fyrir lúðuna á veitingahúsum með réttri markaðssetningu. 
Markaðsetningin ætti að miða að því að áfram verði litið á lúðu sem 
hágæðavöru og að hún lendi ekki á sama stalli og grálúða, þar sem 
grálúðan er mun ódýrari fiskur.20 

19 Redmayne, 2000 
20 KPMG AS, 2003.  
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5 Seiðaframleiðsla 
Fyrstu lúðuseiðin voru framleidd í Noregi árið 1985 en þrátt fyrir 
miklar rannsóknir hefur ekki enn tekist að ná viðunandi árangri í 
framleiðslu lúðuseiða í Noregi. Í Skotlandi og Kanada hafa nokkur  
fyrirtæki framleitt lúðuseiði síðastliðin tíu ár en seiðaframleiðsla 
Skota og Kanadamanna hefur heldur ekki gengið vel.21 Framleiðsla 
á lúðuseiðum er flókin og hefur verið sá þáttur sem hefur seinkað 
þróun lúðueldis á heimsvísu.22 

Í náttúrunni hrygnir lúðan á 300-700m dýpi, frá desember til apríl en 
í eldi er hægt að fá hrogn og svil úr lúðu allt árið um kring með því 
nota ljósastýringu og fá þannig jafnt framboð af hrognum og svili. 
Hrygningartími lúðu er langur og lúðan hrygnir í skömmtum með 
nokkurra daga millibili. Eftir að lúða hefur hrygnt einu sinni er 
u.þ.b. 70 klst í næstu hrygningu.23 Hrognin og svilin eru tekin með 
kreistingu. Þá er lúðunni lyft upp á borð sem hangir rétt fyrir ofan 
yfirborðið og hrognin eða svilin kreist út úr lúðunni ofan í ílát. 
Hrognunum og svilunum er síðan blandað saman með sjó, svo að 
svilin verði virk og geti frjóvgað hrognin. Eftir að hrognin hafa 
verið frjóvguð eru þau færð í lítil síló þar sem þeim er haldið 
sviflægum í vatninu með örlitlu vatnsuppstreymi. Vatnið hefur verið 
síað og dauðhreinsað með útfjólubláum geislum áður en það fer í 
sílóin. Hitastig vatnsins í sílóunum er 6°C og í þeim er algjört 
myrkur. Eftir u.þ.b. tvær vikur klekjast hrognin út. Lirfurnar er þá 
fluttar í mun stærri síló (t.d 2000 lítra). Þessi síló hafa einnig vægt 
uppstreymi til að halda hrognunum sviflægum, 6°C dauðhreinsað 
vatn og algjört myrkur.24 Á þessu stigi hafa lirfurnar kviðpoka sem 
þær lifa á í meira en 40 daga. Á enda kviðpokastigsins myndast 
nothæfur munnur og þarmar sem gerir lirfunum kleift að éta. 
Lirfurnar eru þá fluttar í kör þar sem þær eru fóðraðar á 

 
21 Arnar Jónsson, 2003, Fyrirlestur fluttur á haustfundi Rf, Reykjavík 
22 Arnar Jónsson, 2003, bls. 12  
23 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, bls. 6 
24 Arthur, 1999. 
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saltvatnsrækju.25 Áður en lirfurnar fá saltvatnsrækjurnar er búið að 
fóðra saltvatnsrækjuna á næringarblöndu sem ætlað er að auka 
næringarinnihald hennar. Þróun þessarar næringarblöndu er einn sá 
þáttur sem hefur verið lykillinn að góðum árangri hjá Fiskey.26 
Fullkominn litur á lúðuseiði er þegar lúðan er brún á bakinu en hvít 
á maganum. Ef lúðulirfur fá ekki rétta næringu úr saltvatnsrækjunni 
eiga lirfurnar á hættu að fá hvítan lit á bakið í staðinn fyrir brúnan 
lit. 

Mynd 3. Gallað seiði og venjulegt seiði. 27 

Í lok lirfustigsins verður myndbreyting á lirfunni þar sem vinstra 
augað færist til hægri við hliðina á hægra auganu. Lirfan verður flöt 
og fær brúnan lit á hægri hliðina og leggst síðan á botninn á vinstri 
hliðina sem er hvít. Á þessu stigi eru lirfurnar orðnar að seiðum.28 Á 
sumum lirfum færist vinstra augað ekki á rétta hlið. Þetta veldur 
blindu á því auga og í kjölfarið vaxa þær hægar.29 Eftir 
myndbreytingu eru seiðin flutt í grynnri kör og þau vanin á 
þurrfóður með því að minnka stöðugt magn lifandi fóðurs og auka 
magn þurrfóðurs.30 Fiskey elur seiðin upp í 5-10g áður en þau eru 
seld til útlanda eða send til Þorlákshafnar þar sem strandeldið heldur 
áfram. Seiðin í Þorlákshöfn eru ræktuð við 12°C þangað til þau eru 
orðin 500g en þá er hitinn lækkaður í 11°C. Eftir að seiðin koma til 
Þorlákshafnar eru þau u.þ.b. átta mánuði að verða 500g, sem er 
algeng upphafstærð fyrir lúður í sjókvíum í Noregi. Frá klaki eru 
seiðin fjórtán mánuði að ná 500g í strandeldi.31 

25 Kristiansen, T.S. Harboe, T. & Nordvedt, R., 2003. bls. 31-32.  
26 Arnar Jónsson, 2003, bls. 12  
27 http://kveitemanualen.imr.no/Yngelkvalitet.htm 
28 Kristiansen, T.S. Harboe, T. & Nordvedt, R., 2003. bls. 31-32 
29 Jenssen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Yngelkvalitet.htm 
30 Kristiansen, T.S. Harboe, T. & Nordvedt, R., 2003. bls. 31-32 
31 Arnar Jónsson. Tölvupóstur 14. apríl 2004 
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6 Umhverfisaðstæður 
Staðsetning sjókvíarinnar er sennilega mikilvægasta ákvörðunin 
þegar setja á upp lúðukví. Velji maður slæman stað mun það líklega 
leiða til meiri vandræða með sjúkdóma, minni vaxtar og þar með 
slæmrar afkomu. Það er því nauðsynlegt að taka sér tíma til að 
kanna umhverfisaðstæður vel áður en ákvörðun er tekin um 
staðsetningu kvíarinnar. 

6.1 Hitastig 
Kjörhitastig fisks er þegar þættir sem hafa áhrif á vöxt t.d. át, 
Fóðurnýting, efnaskipti, og matarlyst gefa bestan mögulegan vöxt. 
Lúðuseiði þola hitastig undir 5°C illa og svo lágt hitastig getur 
valdið dauðsföllum. Stærri lúður þola hinsvegar lágt hitastig betur en 
litlar lúður og lágt hitastig hefur ekki eins mikil áhrif á vöxt stórra 
lúða. Lúður undir 100g vaxa best við hitastig yfir 12°C. Stærri lúður 
vaxa best við lægra hitastig eða við 10-12°C en geta líka náð góðum 
vexti við 8°C .32 
Lúður í neðansjávarúthafskvíum í Bandaríkjunum vaxa hægt þegar 
hitastig fer undir 5°C á veturna og gæti ástæðan verið sú að ekki er 
hægt að fóðra lúðuna á hverjum degi vegna veðurs. Það hefur náðst 
nokkuð góður vöxtur við lægra hitastig en 5°C en oftast vex lúðan 
hægt við svo lágt hitastig en staðnar þó ekki.33 Fyrir mörgum árum 
drápust lúður í Tromsö í Noregi þegar hitastig sjávar nálgaðist 0°C. 
Ástæðan fyrir afföllunum var líklegast sú að eldismennirnir 
meðhöndluðu lúðuna á meðan hitastigið var við 0°C. Ekki er 
nákvæmlega vitað við hvaða hitastig lúðan drepst, en þegar 
hitastigið er í kringum 0°C má búast við afföllum og ljóst er að 
meðhöndlun fisksins við svo lágt hitastig er varhugavert.34 
Almennt gildir að hitastig undir 0°C og hitastig yfir 19-20°C er 
varhugavert og getur valdið afföllum hjá stórum lúðum. Forðast skal 

 
32 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Vekst.htm 
33 Howell. Tölvupóstur 7.apríl.2004 
34 Karlsen. Tölvupóstur 1.apríl 2004 



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni í Auðlindadeild

_____________________________________________________________________ 
-13- 

að hafa kvína staðsetta á grunnu svæði þar sem sjórinn getur kólnað 
snögglega. Lúðukví ætti að vera staðsett þar sem hitastig sjávar er 
sem hentugast í sem flestum mánuðum á árinu og þar sem hitastig 
verður ekki banvænt. 35 

6.2 Lagnaðarís og Hafís 
Lagnaðarís er ekki til neinna vandræða fyrir sjálfar lúðurnar þar sem 
þær þurfa ekki að komast að yfirborðinu líkt og laxar en þegar 
lagnaðarís brotnar er hætta á að hann reki á sjókvíar og eyðileggi 
þær. Ísinn getur jafnvel ýtt sjókvíum á undan sér upp á þurrt land . 
Það getur reynst mjög erfitt að stöðva ísrek sem þetta þegar 
kröftugir straumar og vindar ýta ísnum á undan sér.36 Lagnaðarís 
myndast oftast innarlega í fjörðum þar sem er mest 
ferskvatnsrennsli. Hafís getur líka valdið miklu tjóni á sjókvíum og 
því þurfa menn að vera vel vakandi gagnvart hafís á stöðum þar 
búast má við slíku.37 

6.3 Öldur og hafstraumar 
Allar sjókvíar hafa takmörk fyrir því hve mikið álag þær þola. 
Lúðukvíar þola litla ölduhæð miðað við aðrar tegundir kvía. Í kvíum 
þar sem netpokinn hangir í floteiningunni dreifast allar 
bylgjuhreyfingar niður til botnsins en þar sem efnið í netpokanum er 
teygjanlegt hreyfist pokinn minna en floteiningin. Í miklum 
öldugangi liggur lúðan ekki á botninum ef að öldurótið nær að 
hreyfa botninn. Mikil hreyfing á botni kvíar verður til þess að 
lúðunni líður illa og gerir hana ef til vill sjóveika. Það hefur meira 
að segja verið staðhæft að lúður eigi það til að æla í slæmum 
veðrum. Lúðukvíar ættu þar af leiðandi að vera staðsettar þar sem 
ölduhæð verður lítil í slæmum veðrum en jafnframt þar sem gott 
gegnumstreymi af sjó er í kvínni.38 

35 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Lokalitetsvalg.htm 
36 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Lokalitetsvalg.htm 
37 Valdimar Gunnarsson, 1991. bls. 10-11 
38 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Lokalitetsvalg.htm 
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Mikilvægt er að hafa strauma í gegnum kvína og meðfram botn 
hennar vegna þess að straumar koma með nýjan og súrefnisríkan sjó 
til lúðunnar og flytja burt úrgang úr sjókvínni. Góður straumur 
tryggir að úrgangur frá kvínni dreifist og safnast ekki upp undir 
kvínni. Straumur meðfram botni kvíarinnar ætti að vera 3-5 sm/s. 
Það er því mikilvægt að það sé nokkuð djúpt undir kvínni og 
hafsbotninn ætti að vera jafn til að straumar eigi auðveldara með að 
dreifa úrganginum.39 

39 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Lokalitetsvalg.htm 
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7 Eldistækni 
7.1 Bygging kvía 

Sjókvíar samanstanda í megin dráttum af netpoka, floteiningu, 
festingum og hoppneti (mynd 4). Floteiningar eru til af mörgum 
gerðum. Margir nota flotkraga sem lagður er í kringum kvína. 
Ásamt því að halda kvínni á floti hefur flotkraginn það hlutverk að 
varna því að netpokinn skaðist af hlutum sem reka um í sjónum og 
þjónar því hlutverki að vera vinnupallur fyrir starfsmenn. Dýpt og 
lögun netpokans fer eftir gerð kvíarinnar og burðarþoli.  

Mynd 4. Sjókví.40 

Í mörgum tilfellum er betra að nota hnútalausar nætur þar sem 
hnútar geta skaðað slímlag fisksins sem getur leitt til sýkinga. 
Vandamálið við nót með hnútalausa möskva er að nótin er veikari, 
það er erfiðara að bæta hana og meiri hætta er á því að hún rakni. 
Það þarf því að nota þykkara efni ef nót með hnútalausum möskva 
er notuð. Í efri hluta nótapokans er stundum notaður þykkari þráður 
þar sem sólin brýtur niður nælon með tímanum og meiri hætta er á 
að hlutir reki á nótina og rífi hana. Nætur eru þyngdar með því að 
setja blý á botntein. Tilgangur þynginganna er að halda lögun 
netpokans og varna því að hann aflagist í straumum. Hversu mikið 
af blýi þarf að setja á botnteininn fer eftir straumum og veðri á því 
svæði þar sem kvíin er staðsett. Í opnum fjörðum er hætta á miklum 
bylgjuhreyfingum á kvínni í vondum veðrum. Til að varna því að 

 
40 Björn Björnsson o.fl., 2002, bls. 4 
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fiskurinn skaðist í vondum veðrum hafa verið notaðar djúpar kvíar. 
Þegar kvíar eru orðnar 10-20 m djúpar ná bylgjuhreyfingar oft ekki 
nema í miðjan nótpoka. Efsti hluti nótarinnar nær upp úr sjó og er 
hengdur á stangir sem festar eru við flotkragan. Þessi hluti varnar 
því að lúðan geti stokkið uppúr kvínni og sloppið.41 Greint hefur 
verið frá stórri lúðu sem slapp með því að stökkva yfir 1,5 m hátt 
hoppnet. Fuglanet er fest við hoppnetið svo að ekki myndist gat sem 
lúðan getur sloppið út um.42 Festingar fyrir sjókvíar eru oftast 
samansettar af akkeri, keðju og tógi (mynd 5). Styrkleiki festinga er 
miðaður við mesta hugsanlega átak. Við akkerið sem er oft 
steypuklumpur er tengd keðja en frá keðjunni liggur tóg upp í kvína. 
Keðjan er notuð vegna þess að tógið er líklegt til að slitna við 
núning við botninn og einnig vegna þess að keðjan minnkar átakið á 
akkerið. Þegar kvíin hreyfist þarf hún fyrst að lyfta keðjunni áður en 
átak kemur á akkerið. Þar sem keðjan og tógið mætast er haft flot til 
að hindra að tógið skemmist vegna núnings við botninn.43 

Mynd 5. Festing fyrir sjókví.44 

7.2 Lúðukvíar 
Það er hægt að rækta lúðu í venjulegum kvíum ef kvíarnar eru 
breyttar þannig að þær mæti þörfum lúðunnar. Breyttar laxakvíar 
með strekktum, flötum botni með hnútalausum möskva hafa verið 
notaðar fyrir lúðu.45 Botninn í óbreyttri laxakví hallar inn að miðju 

 
41 Valdimar Gunnarsson, 1991, bls. 21-22,25 
42 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Produksjonssystemer.htm 
43 Valdimar Gunnarsson, 1991, bls. 26 
44 Björn Björnsson o.fl., 2002, bls. 5 
45 Arthur, 1999 
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og ef óbreytt laxakví væri notuð myndu lúðurnar safnast saman 
neðst í kvína og neðstu lúðurnar gætu ef til vill kafnað. Það eru til 
tvær nokkuð auðveldar lausnir á þessu vandamáli. Hægt er að gera 
botninn flatan með því að strekkja hann út með köðlum, lóðum og 
floti. Önnur leið er að nota fastan botn sem festur er við botn 
kvíarinnar og fletur hann út. Seinni lausnin er endingarmeiri en 
meiri vinna fer í viðhald vegna þess að lífverur eins og kræklingar 
festa sig við botninn sem veldur því að kvíin þyngist.46 47 Grunnar 
kvíar geta verið til vandræða þar sem lúðan er líkleg til að 
sólbrenna. Lúður eru sérstaklega líklegar til að sólbrenna ef þær hafa 
ekki þroskað nægan lit og einnig sólbrenna þær frekar eru ef þær 
hafa alist upp í kerum innandyra og eru síðan settar út í kvíar á vorin 
þegar sólin er sterk. Til að forðast sólbruna er oft notuð sérstök 
sólhlíf sem sett er yfir kvína.48 49 Þar sem lúður liggja mest á 
botninum er botnflatarmál kvíarinnar mikilvægara en rúmmál 
hennar. Hægt er að bæta hillum í kvíar til að auka það svæði sem 
lúðan hefur til að liggja á (mynd 6). Margir ræktendur eru að nota 
hillur bæði í kerum og kvíum með góðum árangri. Það er líklega 
hægt að ná jafnmiklum þéttleika í rúmi eins og í laxeldi með því að 
nota hillur. 

 . 
Mynd 6. Hillur í lúðukví. 50 

Hillurnar eru búnar til úr netum sem eru strekkt á milli PEH 
rörhringja.51 Sem dæmi um aukningu á botnflatarmáli, þá er hægt að 

 
46 http://www.miljolare.no/virtue/newsletter/00_09/curr-holm/more-info/background/cage.php 
47 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Produksjonssystemer.htm 
48 Holm, 2000 
49 Arthur, 1999 
50 http://www.aqualine.no/produkter/6/30 
51 Harboe, 2002, bls. 37-38 
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auka botnflöt í 280m2 kví upp í 1280m2 með því að setja fjórar 
hillustæður, hver með 10 hillum í kvína.52 
Erfitt getur reynst að greina dauðar lúður frá lifandi lúðum vegna 
þess að dauð lúða liggur á botninum ásamt lifandi lúðum og gjarnan 
þannig að dökka hliðin snúi upp.53 Dauðan fisk á að sjálfsögðu að 
fjarlægja en samansöfnun og talning á dauðum lúðum í kvíaeldi og 
strandeldi er vandamál sem hefur ekki fundist viðunandi lausn á.54 
Nú hafa verið framleiddar sjókvíar með stillanlegum botni, þ.e.a.s. 
það er hægt að stilla dýpt kvíarinnar með því að draga upp sívalning 
sem er staðsettur á miðjum botninum (mynd 7). Botnramminn er úr 
áli og net er strengt yfir rammann. Teygjanleg bönd eru tengd 
sívalningnum við álramman til að halda botninum flötum þegar 
hann er dreginn upp að yfirborðinu. Kosturinn við botn sem hægt er 
að draga að yfirborðinu er sá, að hægt er að vaða út í kvína og 
meðhöndla lúðurnar líkt og gert er í strandeldisstöðvum.55 

Mynd 7. Flatfiskakví með stillanlegum botni. 56 

52 http://www.aqualine.no/produkter/6/30 
53 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Produksjonssystemer.htm 
54 Harboe, 2002, bls. 39 
55 http://www.refamed.com/pag/pag003.htm  
56 http://www.refamed.com/pag/pag003.htm 

http://www.refamed.com/pag/pag003.htm
http://www.refamed.com/pag/pag003.htm


Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni í Auðlindadeild

_____________________________________________________________________ 
-19- 

8 Matfiskeldi 
Vöxtur ákvarðast af mörgum þáttum, bæði þáttum sem hafa áhrif á 
lífeðlisfræði fisksins (hitastig, fóður, lyst, efnaskipti o.fl.) og þáttum 
sem hafa áhrif á velsæmd fisksins (stress, þéttleiki, ljósmagn o.fl.). 
Grunnupplýsingar til að hægt sé að ákvarða hagstæðustu aðstæður 
til vaxtar eru ekki góðar. Það er ekki til nógu mikið af upplýsingum 
til að hægt sé að setja upp nákvæma töflu sem sýnir hvernig lúða 
vex undir ólíkum aðstæðum.57 

8.1 Þéttleiki 
Tilraunir með fóðrun lúða hafa sýnt að möguleiki er á hröðum vexti 
og lágum fóðurstuðli. Eitt markmið hefur verið að ná 5 kg í 
meðalþyngd eftir 3 ár í matfiskeldi en í flestum lúðueldisstöðum 
hefur vöxtur verið talsvert minni. Þessi litli vöxtur orsakast af of 
lágu hitastigi, litlu áti og of miklum þéttleika. Lúðan er flatfiskur 
sem liggur aðalega á botninum en í miklum þéttleika synda lúður 
oftar frá botninum sem veldur því að átið og vöxturinn minnkar. 
Ástæða þess að lúður synda oftar frá botninum í miklum þéttleika er 
sú að minna eru um opin svæði á botninum þar sem lúðurnar geta 
lagst. Þær þurfa því oft að leggjast ofan á aðrar lúður ef þær eiga að 
vera á botninum. Þetta leiðir til tíðra truflana fyrir þær lúður sem 
liggja á botninum og getur orðið til þess að lúðan sem orðið hefur 
fyrir truflun syndi frá botninum og trufli síðan aðra lúðu í kjölfarið. 
Mikil hreyfing af þessu tagi leiðir til þess að lúðurnar hafa minni 
matarlyst en ella. Í miklum þéttleika lenda sumar lúður í erfiðleikum 
með að koma sér fyrir á botninum sem leiðir til þess að þær synda 
meira og á endanum fara þær að synda við yfirborðið. Þessar lúður 
sjást oft synda næstum lóðrétt við yfirborðið með hausinn sitt á 
hvað, undir eða yfir yfirborðinu. Þær lúður sem synda mikið á 
þennan hátt vaxa hægar en þær sem synda sjaldan við yfirborðið og 
þessi hegðun er því greinilegt merki um að vaxtarskilyrðið sé ekki 

 
57 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Vekst.htm 
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við kjöraðstæður. Góðar eldisaðstæður ættu að vera aðstæður þar 
sem er lítið stress sem leiðir af sér mikið át og hraðan vöxt. Vöxtur 
og velferð lúðu er best í litlum þéttleika en það hinsvegar er 
fjárhagslega mikilvægt að ala lúðu í miklum þéttleika og því þurfa 
hagsmunir eldisbóndans og lúðunnar að vera í jafnvægi. Ein leið til 
að minnka áhrif þéttleika er að setja upp hillur í kerið eða kvínna og 
þannig minnka þéttleikann á botninum. Önnur leið er að kynbæta 
lúðuna til að fá einstaklinga með aukið þol fyrir þéttleika58. Þéttleiki 
reiknast út frá því hve mörg prósent lúður þekja af botnflatarmáli 
eða sem kíló af lúðu á fermeter (tafla 4).   

Tafla 4. Hámarksþéttleiki. 59 
Stærð Þyngd Kg/m2

10g 1 - 2 kg
100g ca 8 kg
500g ca 11 kg
1 kg ca 20 kg
3 kg ca 80 kg

Þegar talað er um að þéttleiki sé 100% er átt við að eitt lag af lúðu 
þekji það botnflatarmál sem lúðan hefur til að leggjast á. Lúður sem 
eru smærri en 100g ættu ekki að þekja meira en 100% af 
botnflatarmáli en stærri lúður ættu að þekja 100 – 200% af 
botninum. Sem þumalputtaregla er hægt að reikna flatamál lúðu 
með jöfnunni 0,27 x lengd2.60 Niðurstöður rannsókna hafa hingað til 
gefið til kynna að þéttleiki yfir 200% hafi í för með sér minnkandi 
vöxt. Lúður dreifa sér ekki jafnt yfir botninn þó að það séu auð 
svæði til staðar heldur leggjast þær oft ofan á hvor aðra og liggja 
jafnvel í nokkrum lögum. Tilhneiging til að leggjast ofan á aðrar 
lúður minnkar með aukinni stærð lúðunnar. Hafstraumar geta togað 
nótina í botni eldiskvía upp í hornunum og þyngd fisksins getur 
dregið hana niður. Þetta veldur því að legusvæði fyrir lúðuna geta 
breyst og því ekki lengur ákjósanleg. Þéttleiki á að reiknast út frá 

 
58 Kristiansen o.fl. Bls. 137-151 
59 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Lover.htm 
60 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Lover.htm 
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því svæði sem er aðgengilegt fyrir lúðuna en ekki út frá 
botnflatarmáli.61 

8.2 Fóður og Fóðrun 
Vöxtur er að stórum hluta ákvarðaður af fóðri, þ.e.a.s 
næringarinnihaldi, bragði, samsetningu, byggingu fóðurs og einnig 
hvernig fóðrunin fer fram. Hitastig og árstíð hefur áhrif á hvaða 
samsetning af próteini, fitu og kolvetnum gefur bestan vöxt hverju 
sinni og fóðurstuðull hækkar við minnkandi hitastig. Miðað við 
þorsk og lax hreyfir lúðan sig lítið og því fer minni orka í hreyfingu 
og fóðrið nýtist betur til vaxtar. Undir nákvæmlega stjórnaðri fóðrun 
hefur verið náð fóðurstuðli niður í 0,5 með lúðu sem var undir 500g 
en í stórri framleiðslu er  óraunhæft að ná fóðurstuðlinum svo lágt 
niður.62 

8.2.1 Fóður 
Takmarkaðar upplýsingar eru um næringarsamsetningu lúðufóðurs 
sem gefur bestan vöxt. Flestar rannsóknir benda til þess að u.þ.b 
300g lúður þurfa nokkuð mikið magn af próteini, miðlungs mikið 
magn af fitu og lítið af kolvetnum. Rannsóknir hafa hinsvegar gefið 
mismunandi niðurstöður um bestu samsetningu og því er æskilegt að 
fleiri rannsóknir verði gerðar í framtíðinni til að finna út bestu 
samsetningu fóðurs. Miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir í 
dag, lítur út fyrir að menn ættu að gefa fóður með minna en 10% 
kolvetni, 20-30% fitu og 50-60% próteini fyrir lúður á bilinu 5-
500g.63 

8.2.2 Fóðrun 
Til að ná sem bestum árangir í fóðrun þarf að huga að því að nota 
fóður sem gefur bestan vöxt, minnka magn fóður sem fer til spillis 
og fóðra þannig að fóðrið sé aðgengilegt fyrir alla fiskana. 

 
61 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Vekst.htm 
62 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/For.htm 
63 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/For.htm 
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Það eru til þrjár grunnaðferðir við fóðrun. Þær eru handfóðrun, 
notkun sjálfvirkra fóðrara og blanda af báðum aðferðum. Það nægir 
að fóðra stórar lúður annan hvern dag en litlar lúður ættu að vera 
fóðraðar á hverjum degi og stundum er gefið oftar, en þá í minni 
skömmtum.64 Til eru sjálfvirki fóðurbúnaðir sem nota má í sjókvíum 
með hillukerfi. Þá er fóðrað inn á milli hillanna en það fóður sem 
ekki er étið safnast saman í trekt neðst í kvínni og er þaðan dælt upp. 
Fóðruninni er síðan stjórnað eftir því hve mikið af fóðrinu skilar sér 
í trektina. 65 
Mikilvægt er að venja lúðu á reglulegan fóðrunartíma til að minnka 
magn fóðurs sem fer til spillis. Það er gert með því að gefa bara 
lúðum sem koma að yfirborðinu til að éta. Til að ná þessari hegðun 
fram í lúðunum getur þurft að svelta þær í u.þ.b. tvo daga. Þegar 
lúðan hefur lært á fóðrunartímann ættu eldismennirnir að viðhalda 
þessari hegðun með því að fóðra reglulega og stöðva fóðrunina 
þegar lúðan hættir að sýna viðbrögð. Þegar lúða hefur lært á 
matartímann bregst hún við fóðruninni með því að koma upp að 
yfirborðinu til að éta en ef fóðrað er of ört fer lúðan oftast ekki langt 
frá botninum til að ná í fóðrið og stundum aðeins einn eða tvo 
metra. Lúðan hefur þá stuttan tíma til að taka fóðrið meðan það er að 
sökkva og ekki er hægt að fylgjast með átinu nema með því að nota 
neðansjávarmyndavélar. Fóður sem lendir á botni kvínnar er lítið 
étið og mikið af því fer til spillis. Þegar verið er að fóðra skal passa 
sig að trufla lúðuna sem minnst. Það tekur nokkurn tíma fyrir lúðuna 
að bregðast við fóðruninni og menn ættu því að byrja fóðrunina 
rólega en auka síðan fóðurgjöfina þegar lúðan hefur brugðist við 
fóðruninni. Hraðinn á fóðruninni ætti líka að fara eftir stærð 
fóðurkögglana vegna þess að það tekur lengri tíma að fóðra með 
litlum kögglum en stórum, þar sem lúðan étur minna í einu ef fóðrað 
er með litlum kögglum. Hægt er að fá nokkuð góða sýn yfir 
matarlyst lúðanna með því að telja þær lúður sem koma að 

 
64 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/For.htm 
65 Valdimar Ingi Gunnarsson. Tölvupóstur 26. apríl 2004 
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yfirborðinu og taka fóðrið meðan það er að sökkva. Þetta er 
auðveldara í kerum en það getur reynst erfitt að sjá hvað gerist í 
kvíunum þegar þéttleikinn er mikill og skyggnið í sjónum slæmt. 
Menn geta tapað miklum fjármunum í eldi bæði vegna of mikillar 
og of lítillar fóðrunar og því getur verið hagkvæmt að nota 
neðansjávarmyndavélar til að fylgjast með því magni fóðurs sem fer 
til spillis og svörun fisksins við fóðruninni.66 
Fóðrun ætti að vera þannig að fóðrið sé aðgengilegt fyrir allar 
lúðurnar og því ætti að dreifa fóðrinu yfir stórt svæði. Lúða er 
árásagjörn og eltir, bítur og jafnvel étur aðrar lúður. Ef fóðrinu er 
ekki nægjanlega vel dreift getur það leitt til átaka um fóður á milli 
einstaklinga, sem endar oft með því að lúða er bitin í augað. Það 
hafa verið prufaðar margar aðferðir til að minnka augnbit en ekki 
hefur tekist að gera það á fullnægjandi hátt. Það er hinsvegar vitað 
að meira er um augnbit ef lúður eru stressaðar eða mjög svangar. 
Lúður sem hafa hlotið augnskaða vaxa oftast hægar en heilbrigðar 
lúður. Augnbit gerast aðalega þegar lúðurnar eru minni en 1 kg, en 
sjaldnar eftir það.67 

8.3 Kynþroski 
Í kvíaeldi þar sem er góður vöxtur verður stór hluti hænga 
kynþorska 2-3 ára og oft undir 2 kg, áður en lúðan kemst í 
sláturstærð. Ótímabær kynþroski verður einungis hjá hængum því að 
hrygnurnar eru oft meira en 6 ára þegar þær verða kynþroska og þá 
komnar í sláturstærð. Vandamálið við kynþroska lúðu er það að 
vöxturinn staðnar vegna þess að kynþroska lúða étur lítið, en sú orka 
sem hún fær úr fóðrinu fer í að framleiða svil. Þess vegna gefa 
kynþroska lúður lítið af sér miðað við ókynþroska lúður. Ástæðan 
fyrir því að lúðan verður kynþroska fyrr í eldi en í náttúrunni er sú 
að vaxtarskilyrði í eldi eru langtum betri.68 

66 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/For.htm 
67 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Atferd.htm 
68 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Kjonnsmodning.htm 
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8.3.1 Greining kynþroska 
Ef hængar eru orðnir nógu stórir ætti að slátra þeim við fyrsta 
kynþroska til að forðast óþarfa fóðurkostnað. Þegar hængar verða 
kynþroska er hægt að skilja þá frá öðrum lúðum, annað hvort með 
því að meta hvort lúðan sé kynþroska sjónrænt eða með því að nota 
sónar tækni. Sónar aðferðin er þannig framkvæmd að tekin er 
þversniðsmynd af lúðunni með bylgjum sem eru sendar í gegnum 
lúðuna. Á myndunum sjást hrognasekkir kynþroska hrygnu sem ljós 
kornótt svæði, en svilin hjá kynþroska hæng koma út sem ljósgrátt 
eða svart svæði. Ókynþroska lúða sýnir ekki þessi einkenni. 
Aðskilnaðurinn á kynþroska og ókynþroska lúðum ætti að fara fram 
á haustin, til að komast hjá því að fóðrið fari til spillis við það að 
framleiða svil.69 70 

8.3.2 Ljósastýring 
Kynþroskavandamál er þekkt í öðrum eldisgreinum og margar 
aðferðir hafa verið reyndar til að fresta kynþroska. Stýring á 
ljósatíma hefur verið áhrifarík aðferð við að seinka kynþroska laxa. 
Reynt hefur verið að stjórna kynþroska lúðu með ljósastýringu í 
strandeldi og kvíaeldi en ennþá hefur ekki tekist að ná viðunandi 
árangri. Tilraun með ljósastýringu sem hefur gefið bestu niðurstöðu 
var þannig að lúður voru hafðar í stöðugu ljósi þar til þær voru hér 
um bil 2 ára og um sumarið voru þær látnar í náttúrlegan ljósatíma. 
Þá varð u.þ.b 25% af hængunum kynþroska á hrygningartíma sem 
hófst í janúar en það var engin kynþroska lúða sumarið eftir. Næsta 
vetur varð stór hluti hópsins kynþroska en þá höfðu lúðurnar náð 
sláturstærð. Reynsla með ljósastýringu til að seinka kynþroska í 
kvíaeldi er minni en í strandeldi. Það er erfiðara að stjórna ljósatíma 
í kvíaeldi vegna þess að það þarf mikla lýsingu til að yfirvinna 
sólarljósið svo að lúðan geri ekki greinarmun á nóttu og degi. Einnig 
þarf að hylja kvína til að hindra að sólin skíni á hana. 71 

69 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Vekst.htm 
70 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Kjonnsmodning.htm 
71 Karlsen, 2001. http://kveitemanualen.imr.no/Kjonnsmodning.htm 
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9 Umhverfisaðstæður í Eyjafirði 
Eyjafjörður er staðsettur á miðri norðurströnd Íslands og er næst 
stærsti fjörður landsins, 15 km breiður í minni fjarðarins, 60 km 
langur og flatarmál hans er um 350 km2. Dýpt fjarðarins er u.þ.b. 40 
m innst en dýpkar í mest 200m í fjarðarmynninu. Botn fjarðarins er 
þakinn þykkum setlögum.72 

Í kaflanum um umhverfisaðstæður var farið yfir helstu atriði í 
náttúrunni sem þarf að athuga áður en staður er ákveðinn fyrir 
sjókvíaeldi á lúðu. Umhverfisaðstæður eru erfiðari til sjókvíaeldis á 
Íslandi en hjá samkeppnislöndum og Ísland er á jaðarsvæði fyrir 
sjókvíaeldi. Það er því afar mikilvægt að kortleggja 
umhverfisaðstæður á eldisstað áður en ákvörðun um staðsetningu er 
tekin og eins að finna sjókvíar sem eru hannaðar fyrir 
umhverfisaðstæður á eldisstað.73 

9.1 Hitastig 
Eins og áður sagði er kjörhitastig lúðu til vaxtar háð stærð hennar og 
kjörhitastig lækkar með aukinni stærð. Yfirborðshitastig í Eyjafirði 
er mælt á Hjalteyri sem er 20 km norðan við Akureyri (mynd 8). Frá 
árinu 1987-2000 náði yfirborðshiti við bryggju á Hjalteyri mest 
u.þ.b. 10°C seinni part sumars en lægstu hitagildin mældust í 
febrúar-mars. Hitastig sjávar við Hjalteyri fór sjaldan undir 0°C frá 
árinu 1987-2000.74 
Meðalhitastig sjávar á Hjalteyri frá 1987-1990 var 4,79°C eða 1748 
daggráður. Frá 1987-2000 var meðalhitastig sjávar á Hjalteyri 
4.89°C eða 1785 daggráður. Ásamt mælingum á Hjalteyri hafa verið 
gerðar samfelldar mælingar undan Þórsnesi í Eyjafirði frá 10.júlí 
2002. Frá upphafi þeirra mælinga til 22. janúar 2004 mældist 
meðalhitinn 6,34 °C eða 2316 daggráður (mynd 9). 

 
72 Steingrímur Jónsson & Kristinn Guðmundsson, 1994 
73 Valdimar Ingi Gunnarsson, 2003 
74 Steingrímur Jónsson & Kristinn Guðmundsson, 1994 
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Mynd 8. Yfirborðshiti við bryggju 1987-2000.75 

Mynd 9. Samanburður á hitastigi.76 

Meðalhitastig hefur hækkað umtalsvert síðustu ár en lægstu 
hitastigin í mælingunum sem gerðar voru á Þórsnesi voru í febrúar 
2003 en þá var meðalhiti mánaðarins 3,7°C og í mars 2003 var 
meðalhitastig mánaðarins 3,8°C sem er næstum 3°C hærra en 
meðalhitastig í sama mánuði frá árinu 1987 – 2000.77 
Ferskvatn rennur í Eyjarfjörð frá 4700 km2 landsvæði og í  
 í fjörðinn renna fjórar stórar ár. Mest af vatninu rennur í 
innanverðan fjörðinn.78 Rennslið er nokkuð jafnt yfir veturinn, en 
eykst síðan og nær hámarki í maí eða júní eftir árferði. Síðan helst 
ferskvatnsrennslið heldur lágt og stöðugt yfir sumarið en eykst oft 

 
75 Steingrímur Jónsson. Tölvupóstur  8.mars 2004 
76 Óttar Már Ingvason, 2004  
77 Óttar Már Ingvason, 2004 
78 Steingrímur Jónsson & Kristinn Guðmundsson, 1994 
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aftur með haustregninu. Þegar ferskvatn rennur út í sjóinn blandast 
það sjónum og verðu ísalt. Ferskvatnsrennslið eykur lagskiptingu í 
firðinum og hefur áhrif á strauma þar sem það veldur breytingum á 
eðlisþyngd sjávarins. Á mynd 10 sést hvernig ferskvatnslagið hefur 
áhrif á lagskiptinguna í Eyjafirði.79 Á myndinni sést líka að þegar 
ferskvatnsrennslið er lítið um vetrarmánuðina er engin lagskipting 
og því er ekki mögulegt að sökkva sjókvíum til að forðast óæskilegt 
hitastig.  
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Mynd 10. Lagskipting og hitastig.80 

9.2 Öldur og hafstraumar 
Straumakerfið í Eyjafirði er í stórum dráttum þannig að sjór streymir 
inn í fjörðinn vestan megin í fjarðarmynninu og streymir út úr 
firðinum austanmegin í fjarðarmynninu. Seltan í sjónum er mest 
þegar straumurinn kemur fyrst inn í fjörðinn en lækkar á leið sinni 
um fjörðinn vegna blöndunar við ferskvatn úr ám sem renna í 
fjörðinn. Sjávarfallastraumar eru frekar veikir í Eyjafirði en 
hæðarmunur stórstreymis við Akureyri er 1,3 m og í 
meðalsmástreymi er hæðarmunur 0,6 m.81 
Sumarið 2003 voru gerðar straummælingar innarlega í Eyjafirði. 
Notaðir voru þrír straummælar sem skráðu sjálfvirkar mælingar á 10 

 
79 Steingrímur Jónsson, 1999, bls. 16-17 
80 Steingrímur Jónsson. Tölvupóstur 30.mars 2004 
81 Óttar Már Ingvason, 2004 
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mín fresti. Mælarnir voru staðsettir á 10 og 25m dýpi og sá þriðji 
var staðsetur 4m frá botni (tafla 5). 
Tafla 5. Straummælingar á 10 og 20m dýpi og 4m yfir botni.82

Dýpi 10m 25m Botn
Hámark 17,8 15,6 14,8
Lágmark 0,2 0.4 0,2
Meðaltal 3,8 3,4 1,8
%mælinga <3 cm/s 55 54 85
5%mælinga hærri en: 9,2 8 6

Straumhraði cm/s

Straumskilyrði við botn á þessu svæði munu leiða til þokkalegrar 
dreifingar á úrgangsefnum frá fyrirhugaðri fiskeldistöð Brims 
fiskeldis ehf. og hindra að nokkru leyti uppsöfnun lífrænna efna í 
botnlögum.83 
Að beiðni Brims fiskeldis voru gerðir öldufarsútreikningar innarlega 
í Eyjafirði sem voru framkvæmdir af Siglingastofnun Íslands. Gerðir 
voru tölfræðilegir útreikningar á öldu með 1 til 100 ára 
endurkomutíma. Úthafsalda var reiknuð með og án vinds með 37m/s 
vindhraða. Í ljós kom að úthafsöldur höfðu ekki megin áhrif á því 
svæði sem var kannað og innarlega í Eyjafirði þarf að taka tillit til 
1.7m vindöldu með sveiflutímann 5.8s en rétt er að leggja um 10% 
ofan á ölduhæð til að taka tillit til óvissu. 84 

9.3 Lagnaðarís og hafís 
Í fjörðum með miklu ferskvatnsrennsli myndast ferskvatnsfilma 
ofan á söltum sjónum og þar sem ferskvatn frýs við 0°C getur þessi 
filma frosið og lagnaðarís myndast.85 Lagnaðarís við strendur 
Íslands hefur valdið skemmdum á sjókvíum og lokað höfnum en það 
er ekki algengt. Yfirleitt fer saman mikill hafís og lagnaðarís. Til eru 
mörg dæmi um mikla lagnaðarísa í Eyjafirði t.d. var fjörðurinn 
lagður út undir Hrísey frosta- og ísveturinn mikla í janúar 1881.86 

82 Óttar Már Ingvason, 2004 
83 Óttar Már Ingvason, 2004 
84 Óttar Már Ingvason, 2004  
85 Valdimar Gunnarsson, 1991, bls. 10 
86 Þór Jakobsson, 2002. 
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Mynd 11. Skemmd sjókví í Eyjafirði eftir rekís.87 

Þegar ákveða á staðsetningu sjókvíaeldis við norðurströnd Íslands 
þarf að huga að hafís. Hafís og lagnaðarís er sveiflukennt 
náttúrufyrirbæri hér við land en menn verða að gera ráð fyrir því að 
ísinn geti orðið til vandræða. Hafís á það til að reka undan vindum 
og straumum inn á siglingaleiðir við Ísland og upp að ströndum 
landsins. Íssins verður oftast fyrst vart við Hornstrandir. Vestlægar 
vindáttir norður af landinu valda því að ísinn í Austur-
Grænlandsstraumi berst austur í Íslandshaf og þessi ísbreiða er 
stundum djúpt undan Norðurlandi en ef norðlægar vindáttir taka við 
af vestlægum áttum getur hafísinn orðið varasamur. Hættan á 
hafískomu er mest í maí. Ef bornar eru saman síðustu þrár aldir, 
kemur í ljós að á 20. öldinni var ekki mikið um hafís þó að vissulega 
hafi komið erfiðir ískaflar en á átjándu öld var hinsvegar mikill hafís 
í upphafi aldarinnar, um miðbik hennar og í lok hennar. Á hafísárum 
hefur ísinn oft rekið inn Eyjafjörð og hefur stundum verið í firðinum 
langt fram á sumar. Hafís rekur oftast inn fjörðinn í mars til maí en á 
það einnig til að reka inn fjörðinn fyrr. Það er sjaldgæft að hafís fylli 
Eyjafjörð nema að hann verði samfrosta lagnaðarís. Hafís rekur 
oftast inn með vesturströnd Eyjafjarðar og á það til að fylla alla firði 
og víkur við utanverðan fjörðinn. Árið 1979 olli hafís vandræðum á 
Ólafsfirði og Dalvík.88 

87 Valdimar Gunnarsson og Jón Þórðarson, 2002. 
88 Þór Jakobsson, 2002. 



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni í Auðlindadeild

_____________________________________________________________________ 
-30- 

10 Eldistími 
10.1 Forsendur vaxtarútreikninga 

Í útreikningum mínum um eldistíma lúðu í Eyjafirði var reiknað 
með því að settar væru 500gr lúður í sjókví. Til að reikna út 
eldistímann voru notuð gögn frá Hafró sem sýndu meðalhitastig 
sjávar alla daga ársins á Hjalteyri, frá 1987 – 2000 og því var hægt 
að reikna þyngdaraukningu fyrir hvern dag á árinu. Meðalhitastig 
frá árinu 1987 – 2000 var 4,89°C sem er töluvert lægra en það hefur 
verið síðustu ár. Þar sem ekki er vitað hvort sjórinn verði áfram eins 
hlýr og síðustu ár notaði ég hitastigsgildin frá árinu 1987 – 2000. 
Ásamt hitastigstölum frá Hafró voru notaðar norskar dagvaxtartölur 
sem fengnar voru á norsku heimasíðunni kveitemanualen.imr.no (sjá 
viðauka). Dagvaxtartölurnar voru settar inn í formúluna að neðan. 

W2=W1 * e(Gd/100) 
W2= Þyngd fisks í lok tímabils 
W1= Þyngd fisks í upphafi tímabils 
G= Dagvöxtur 
D= Tímabil, fjöldi daga 
e= náttúrulegur fasti 

Dagvaxtartölurnar eru fengnar úr mörgum rannsóknum í Noregi sem 
framkvæmdar voru við mismunandi aðstæður og því gefur taflan 
aðeins vísbendingu um vöxt lúðu í Eyjafirði. Taflan sem fengin var 
á norsku heimasíðunni sýndi að dagvaxtartölurnar voru ekki allar í 
línulegu samhengi við hitastig og þyngd, svo að nokkrum tölum var 
breytt til að dagvöxturinn yrði í línulegu samhengi, ásamt því að 
vöxtur fyrir 5kg lúðu og vöxtur við 4°C var framreiknaður (tafla 6). 
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Tafla 6. Dagvöxtur við mismunandi stærðir og hitastig. 

Þyngd 4-5°C 5-7°C 7-9°C 9-11°C
500 - 750g 0 0,2 0,35 0,7

750 - 1750g 0,05 0,2 0,25 0,55
1750 - 3750g 0,05 0,1 0,2 0,35

3750g + 0,05 0,1 0,15 0,25

Hitastig

Aðeins voru til gögn um vöxt 5kg lúða við 6°C. Ég þurfti því að 
meta dagvöxt 5kg lúðu út frá vexti lúða í öðrum stærðum við 
mismunandi hitastig.  

Upplýsingar um við hvaða hitastig vöxtur lúða staðnar eru 
misvísandi. Á vaxtarlínuriti lúða frá Bandaríkjunum sést að vöxtur 
staðnar þegar hitastig er í kringum 4°C, (sjá viðauka) en það er ekki 
hægt nota línuritið sem staðfestingu á því við hvaða hitastig vöxtur 
staðnar vegna þess að vaxtarlínuritið sýnir vöxt lúða í úthafskvíum 
og því var ekki alltaf hægt að fóðra lúðuna á veturna þegar hitastig 
var undir 5°C. Nokkur óvissa ríkir um við hvaða hitastig vöxtur 
staðnar, en útfrá þeim upplýsingum sem ég fékk frá Noregi og 
Bandaríkjunum, dró ég þá ályktun að vöxtur myndi staðna við 4°C. 
Það er ekki einungis hitastig sem hefur áhrif á vöxt, ljóstíminn hefur 
einnig áhrif á hve mikið lúðurnar éta og því má ætla að þegar sólin 
er hátt á lofti á vorin munu lúður éta meira og ættu því að vaxa þó 
að hiti sjávar sé undir 5°C.89 

89 Arnar Jónsson. Viðtal 2.apríl 2004 
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10.2  Vöxtur lúða í Eyjafirði 
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Mynd 12. Áætlaður vöxtur lúða í Eyjafirði frá 500g. 

Mynd 12 sýnir þyngdaraukningu 500g lúðu í Eyjafirði í 2038 daga 
sem eru rúmlega fimm og hálft ár, en á þeim tíma nær lúðan 6.76 kg 
samkvæmt línuritinu. Í línuritinu er ekki tekið tillit til stöðnunar á 
vexti vegna kynþroska og því sýnir þessi mynd vöxt hrygna. Ég 
reikna með að hængunum sé slátrað áður, eða fljótlega eftir að þeir 
ná kynþroska.  
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Mynd 13. Áætlaður vöxtur lúða í Eyjafirði frá 1kg. 

Ef að upphafstærð lúða í sjókví er 1kg er hægt að slátra 5 kg lúðu 
eftir þrjú og hálft ár í kví, u.þ.b. 7 kg lúðu eftir fjögur og hálft ár og 
eftir fimm og hálft ár nær lúðan 9 kg (mynd13). 
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11 Umræður 
Vöxtur lúða í sjókvíum í Eyjafirði telst hægur miðað við önnur lönd 
sem stunda lúðueldi. Samkvæmt áætluðum vexti ætti 500g lúða að 
ná 7 kg á fimm og hálfu ári (mynd 12). Áætlað er að 500g lúða geti 
náð 7 kg á tæplega þremur og hálfu ári í sjókví í Suður Noregi (sjá 
viðauka). Í Bandaríkjunum hafa lúður vaxið frá 100g í 2400g á 
tveimur og hálfu ári í neðansjávarúthafskvíum en lúðan ætti að ná 
þeirri stærð á svipuðum tíma í Eyjafirði ef hún er sett út í sjókví 
þegar hún er 500g (sjá viðauka) Samkvæmt þessum upplýsingum er 
áætlaður vöxtur í Eyjafirði töluvert minni en vöxtur í þeim löndum 
sem stunda kvíaeldi á lúðu og ástæðan fyrir þessum hæga vexti er 
lágt hitastig.  

Hitastig sjávar við Ísland er ekki eins heppilegt fyrir sjókvíaeldi á 
lúðu eins og t.d. í Noregi, Færeyjum og Skotlandi. Einnig er hér 
skortur á skjólgóðum fjörðum og til að bæta gráu ofan á svart eru 
engir firðir á Suðurlandi þar sem hitastig er heppilegast. Miðað við 
íslenska firði telst Eyjafjörður vera nokkuð hentugur fyrir 
sjókvíaeldi. Meðalhitastig í firðinum er hærra en á austfjörðum og 
ekki er eins mikil hætta á undirkælingu í Eyjafirði eins og á 
Vestfjörðum.90 Eyjafjörður er nokkuð skjólgóður fjörður ef hann er 
borinn saman við íslenska firði en myndi þó ekki teljast skjólgóður 
fjörður í Noregi. Hitastig í Eyjafirði er undir 5°C stóran hluta af 
árinu, en þegar hitastig er lægra en 5°C vex lúðan mjög hægt og 
vöxtur staðnar líklega þegar hitastig fer undir 4°C. Þessi stöðnun 
veldur því að lúðan er mun lengur að ná sláturstærð heldur en í 
strandeldi eða í kvíum í heitari sjó. Nokkur áhætta er fólgin í því að 
hefja lúðueldi í Eyjafirði vegna þess að ekki er nákvæmlega vitað 
hvernig lúðan bregst við ef hitastig fer undir 0°C. Frostþol lúða er 
ekki þekkt en vitað er að þær eru mjög viðkvæmar fyrir meðhöndlun 
þegar hiti er nálægt 0°C. 

 
90 Björn Björnsson o.fl. 2002. bls 2 
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Ýmis vandamál hafa fylgt lúðueldi í gegnum tíðina. Mestu 
erfiðleikarnir hafa skapast í seiðaeldinu og einnig hafa mörg 
vandamál skapast í matfiskeldinu sem á eftir að leysa. Eitt helsta 
vandamálið við matfiskeldið er langur eldisferill og ótímabær 
kynþroski hænga sem veldur því að þeim þarf að slátra áður en þeir 
ná góðri markaðsstærð. Til að auka hagkvæmni lúðueldis hefur 
Fiskey hafið kynbótastarf sem miðar að því að auka vöxt lúðunnar 
og seinka kynþroska hænga.91 Lúðukvíar þola ekki eins mikið álag 
og aðrar kvíar sem er mikill ókostur þar sem lítið er um skjólgóða 
firði á Íslandi. Lúður þola ekki hreyfingu á botni kvíarinnar og því 
þurfa lúðukvíar að vera byggðar þannig að botninn hreyfist sem 
minnst ef að þær eiga að þola íslenskar aðstæður. 

Helsti kostur við lúðu sem eldistegund er hvað hátt verð fæst fyrir 
hana, en á móti kemur að langan tíma tekur að rækta lúðu í 5-7 kg. 
Sjókvíaeldi á lúðu er ennþá ný eldisgrein og því á eflaust margt eftir 
að breytast til betri vegar í framtíðinni. Skortur á lúðuseiðum hefur 
hamlað þróun matfiskeldis á lúðu í mörg ár en aukning í 
seiðaframleiðslu í framtíðinni mun hraða þróun í 
matfiskframleiðslunni og með stöðugum aðgangi að seiðum er útlit 
fyrir að hægt sé að ala lúðu í sjókvíum á arðbæran hátt.92 

Hitastig á sjávar við strendur Íslands er næst kjörhitastigi lúðu fyrir 
sunnan landið. Hitastig sjávar við Vestmannaeyjar var að meðaltali 
8,06°C frá árinu 1987 – 2000, sem er 3,17°C hærra en meðalhitastig 
í Eyjafirði á sama tímabili.93 Í University of New Hampshire í 
Bandaríkjunum er viðamikið verkefni í gangi sem hefur það 
markmið að sýna fram á að eldi fyrir opnu hafi geti orðið hagkvæmt. 
Í New Hampshire hafa verið gerðar tilraunir með lúðu í 
sökkvanlegum úthafskvíum og árangurinn lofar góðu. Svæðið í 
kringum Vestmannaeyjar gæti því hugsanlega verið notað í 
framtíðinni fyrir lúðueldi, en ennþá eru mörg vandamál við 
úthafskvíar og er eitt aðalvandamálið að oft reynist erfitt að komast 

 
91 Arnar Jónsson. Viðtal 20.apríl 2003. 
92 Arnar Jónsson, 2003, bls. 12-13 
93 Björn Björnsson o.fl. 2002. bls 2 
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að sjókvíunum til að fóðra eða ná í fisk til slátrunar vegna veðurs. 
Sjálfvirkir fóðrarar sem innihalda nokkur tonn af fóðri eiga að leysa 
þetta vandamál að miklu leyti en slíkur búnaður kostar mikið.94 
Kvíaeldi á lúðu hefur ekki verið stundað hér á landi, en matfiskeldi 
hefur verið stundað í kerum á landi frá árinu 1994. Ekki hefur enn 
orðið hagnaður á strandeldisstöðinni í Þorlákshöfn en stefnt er að 
því að auka framleiðsluna í Þorlákshöfn verulega og að eldisstöðin 
muni skila hagnaði árið 2006.95 

Nýlega hóf Silfurstjarnan tilraunir með eldi á lúðu. Keypt voru 5g 
lúðuseiði frá Hjalteyri í október 2002 og í dag, einu og hálfu ári 
síðar eru lúðurnar orðnar 2,5 – 3kg. Áætlað er að lúðurnar nái 5kg á 
tveimur og hálfu ári en í Þorlákshöfn tekur það þrjú og hálft ár að ná 
sömu stærð. Ástæðan fyrir því að vöxtur hjá Silfurstjörnunni er 
meiri en í Þorlákshöfn gæti verið sú að hitastig var 14 – 15°C 
þangað til lúðurnar voru u.þ.b. 200g en eftir það var hitastigið 
lækkað stig frá stigi og er nú 10°C.96 Í Þorlákshöfn eru seiðin ræktuð 
við 12°C þangað til þau eru 500g en þá er hitastigið lækkað í 11°C. 
Silfurstjarnan notar ekki endurnýtingarkerfi í strandeldisstöðinni og 
gæti það að einhverju leiti skýrt muninn á vexti á milli 
eldisstöðvanna. Út frá þessum upplýsingum má ætla að vöxtinn í 
Þorlákshöfn megi bæta umtalsvert. 
Norðmenn telja að strandeldi á lúðu í Noregi muni ekki geta keppt 
við sjókvíaeldi vegna þess að rekstrarkostnaðar og stofnkostnaðar 
við strandeldi er mun hærri en við kvíaeldi.97 Framleiðsla á lúðu í 
Noregi og Skotlandi er ekki eins kostnaðarsöm og á Íslandi vegna 
náttúrulegra aðstæðna og það er því líklegt að í framtíðinni munu 
Íslendingar eiga í erfiðleikum með að standast samkeppni frá 
þessum löndum hvort sem stundað verður sjókvíaeldi eða strandeldi 
hér á landi. 

 
94 www.ooa.unh.edu  
95 Fiskeldi Eyjafjarðar hf, 2004 
96 Benedikt Kristjánsson. Viðtal 19. apríl 2004 
97 KPMG AS, 2003.  

http://www.ooa.unh.edu/
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Viðauki  
Dagvaxtartölur frá kveitemanualen.imr.no 

Stærð (g) 6 8 10 12 14 16
10 1,0-1,3 1,6-2,0 1,8-2,5 2,4-2,9 3,1 3
50 0,6-0,7 0,8-1,25 1,0-1,5 1,2-1,8 1,4-1,7 1,6

100 0,5 0,6 0,8 0,8-1,7 1,5-2,1
200 0,3 0,4-0,7 0,8-1,0 0,7-0,8 0,8
500 0,2 0,2-0,5 0,7 0,8

1000 0,2 0,2 0,3 0,4
2500 0,1 0,4 0,6 0,3
5000 0,2

Hitastig °C

Vöxtur lúða í úthafskví í Bandaríkjunum. 
 

Vöxtur í kvíum í Suður Noregi og áhrif kynþroska 



Vöxtur lúða í Noregi. 
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