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Abstract 
 

High production costs are the main limitation to cod farming. The cost of 

feed constitutes more than half of the cost of production and protein is the 

most expensive feed component. Therefore, it is of essence to establish the 

optimum protein content of cod feed. The objective of this study was to 

determine the protein leves in feed which maintain good growth without 

using excessive amounts of protein  The fish were distributed among 18 

one m3 tanks and fed fed six different protein formulations ranging in 

protein content from 34% to 52%. Each feed formulation was tested in in 

triplicate. The fish were reared in seawater at 10 °C. 

The growth of the fish, feed intake, oxygen consumption and 

excretion of CO2  and ammonia were mesured. There was no significat 

difference in the growth of the fish that were fed different feed 

formulations. Furthermore, there was no signficiant difference in any of 

the other variables tested. The growth of the fish was similar or slightly 

less than predicted by a growht model for Atlantic cod.  
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Ágrip 
 

Fóðurkostnaður er stærsti kostnaðarþátturinn í eldi á þorski og prótein er 

dýrasti hluti af fóðrinu. Próteininnihald fóðurs og verð á próteini í fóðri 

skiptir því miklu mái fyrir framleiðslukostnað í þorskeldi. Í verkefninu var 

rannsakað hversu vel þorskur vex við mismunandi próteinsamsetningar í 

fóðri en það gæti skipt miklu máli hvað fóðurnýtingu varðar. Fiskinum í 

tilrauninni var skipt í 6 hópa og var hverjum hóp skipt í 3 eldisker. Fóðrað 

var allan sólarhringinn og innihélt tilraunafóður mismunandi hlutfall 

próteina, fitu og kolvetna. Ný aðferð var aðlöguð og notuð til mælinga á 

ammoníum, er hún einfaldari og hættuminni heilsu manna en sú aðferð 

sem notuð hefur verið í fiskeldisrannsóknum hérlendis.  

Rannsakað var hvernig þorskurinn tæki fóðrið, hver útskilnaður 

hans væri við hverja fóðurtegund, vöxtur fisksins og heildarát. 

Niðurstaðan var sú að hvorki reyndist vera marktækur munur var á vexti 

fiska m.t.t. fóðurtegunda né m.t.t. súrefnisupptöku eða útskilnaðar á 

koltvíoxíði.  

Til þess að tengja saman þau tvö svið sem verkefnið er unnið frá, 

voru umhverfisáhrif fiskeldis og reglugerðir hvað varðar umhverfismat og 

starfsleyfi einnig skoðuð. Reynt er að átta sig á þeim áhrifum sem fiskeldi 

getur haft á sitt nánasta umhverfi. 
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