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Abstract 
In a typical fish processing plant, a common pre-filleting process for cod includes grading 

automatically by size, followed by immersion of fish into a tub of ice water.   This method is 

used at Brim fish processing.  The project´s objective is to explore whether this present 

method, gives higher value products and better yield  than filleting the fish immediately after 

heading.  The former method involves more handling, as the fish is physically pushed by the 

grading machine to fall into the tubs.   

The research question is therefore :  

Does filleting immediately after heading result in higher value products, because of 

reduced handling damage?

A rough size grading is performed on board the trawlers.  Ashore, the fish is headed, size 

graded and stored in tubs with ice water for a variable period of time, usually less than 6 

hours before filleting.  It is believed that the fish gains some weight during this storage, but as 

the storage time is very variable and actually getting shorter under current circumstances, this 

is not known.  There are also doubts regarding this method as  in terms of unnecessary 

handling damage, which leads to more gaping and quality loss.  

 An experiment was set up to compare these two methods, using raw material from the 

same cathcing lot. The samples were evaluated according to quality, yield and partition into 

products of different sales value. 

 The fish stored in ice water gained around  2% in weight but the final product yield 

was less than in the unsoaked fish.  Difference in quality was not detected between the two 

groups. The products sales value was higher pr kg in the ice water fish, which indicated that 

the increased yield in the other group resulted mostly in lower value products, but the price 

difference was not significant.  
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Útdráttur 
Verkefnið fjallar um tvenns konar aðferðir á meðferð þorsks fyrir flökun m.t.t. verðmætis, 

annars vegar að setja fiskinn í krapa eftir hausun en hins vegar að hausa hann beint inn á 

flökunarvélar. Markmið verkefnisins er að kanna hvort núverandi aðferð að flokka fiskinn og 

setja í krapa skili meiri verðmætum heldur en að hausa beint inn á vinnslulínurnar og draga 

þar af leiðandi úr hnjaski. Rannsóknarspurning verkefnisins er því: Fáum við meiri 

verðmæti með því að hausa beint inn á línur og draga þannig úr hnjaski? 

Allur fiskur er flokkaður um borð í ísfisktogurum Brims hf. Fiskurinn er svo hausaður 

í landi,  flokkaður og geymdur í krapakörum. Talið er að fiskurinn þyngist eitthvað í 

krapanum, en tímalengd í krapa hefur farið minnkandi og ekki er vitað hvort og þá hve mikil 

þynging verður við núverandi aðstæður.  Einnig eru uppi efasemdir um þessa aðferð og telja 

sumir að fiskurinn verði fyrir óþarfa hnjaski, sem leiði til gæðarýrnunar. 

 Sett var upp tilraun til að bera saman þessar tvær aðferðir.  Notaður var fiskur úr sama 

holi í hverja prufu  til að skekkja ekki tilraunina. Prufurnar voru metnar út frá gæðum og  

kannað var hversu mikið fór í hvern afurðaflokk. Í lokin var svo reiknað út hvor aðferðin gaf 

meiri verðmæti 

 Fiskurinn þyngdist um tæp 2% í krapanum en þessi þynging skilaði sér ekki í auknu 

afurðamagni. Vinnslunýtingin var 2% betri hjá fiskinum sem ekki fór í krapa heldur en hjá 

fiskinum sem fór í krapa. Gæðalega séð komu aðferðirnar jafn vel út, þ.e. jafn mikið fór í 

hvern afurðaflokk af hráefninu. Þrátt fyrir að vinnslunýtingin hafi verið betri í fiskinum sem 

ekki fór í krapa skilaði hún sér ekki í mikið hærra afurðaverði. Ástæðan fyrir því er að þessi 

bætta vinnslunýting fór að mestu í blokk en ekki í dýrari afurðir eins og hnakkastykki. Þar af 

leiðandi verður ekki eins mikill munur á afurðaverði á milli þessa tveggja aðferða.  Það 

skilaði því ekki marktækt meiri verðmætum að hausa beint inn á vinnslulínur heldur en að 

flokka fiskinn og setja í krapa í landi. 
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