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Abstract 

It has long been discussed in the community that "freezer Trawlers 

have not been used to there maximum potential.  At this time only 

parts of the fish are being used.   Approximately only 20% of heads 

and none of the livers . In this assignment we look at profit margins for 

processing the heads and livers on board two freezer trawlers.  We 

worked from Matis's suggestions in processing Cod heads and livers . 

There are several choices for the processing of the livers.  

1. Iceing the livers with fresh ice. 

 2. Freezing the livers and processing to fish oil or store in a freezer. 

 3. grinding up the liver and storing in formic acid. 

Processing the livers is delicate, these are not the same storage 

standards as for fish fillets. Fish livers are more sensitive than other 

products processed on the boat. Todays regulations ban cross 

contamination.  Therefore it's unrealistic to process livers in the same 

areas as the other products on the ship.  A solution to the problems of 

cross contamination has yet to be resolved. 

The price for livers is estimated at 75 kr/kg which is not enough money 

to go forward with setting up  the regulated processing plant on board. 

However with the price for frozen Cod heads estimated at 50kr/kg it is 

possible for it to be profitable if extra storage space is available before 

the next docking.  Which is not realistic counting in all fish heads 

caught on board.  Taking in to count the cost of processing cod heads 

the loss is aproximetly half a billion is.kr in a 10 year time period. The 

realisitc choise is to process the cod heads for the cod toungues and 

cod chins only.  Then the space on board is used to its maximum 

capasity and profit margins reach their full potential.  If products 

frozen at sea are comperable to products processed in fish processing 

plants we can estimate higher profit  margins from that process. 

 

Key words: Factory ship, Cod heads, Cod Liver, Cod liver oil, cod toungs, Cod chins.  
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Þakkarorð 

Háskólinn á Akureyri er góð stofnun. Ég sjálfur kem frá litlu þorpi rétt 

fyrir utan Akureyri þar sem bekkjasystkinin mín voru 6 talsins. Innan 

við 100 manns voru í skólanum og allir í þorpinu vissu hver maður var. 

Þó Háskólinn  á Akureyri sé ekki sambærilega smár og sá skóli þá 

líður manni oft eins og svo sé. Persónuleg kennsla og samheldin hópur 

sem stendur saman að verkefnum og félagslífi einkennir skólann.  

Ég hóf nám mitt í háskólanum árið 2008, nokkrum dögum fyrir hrun. 

Þar byrjaði ég í orku- og umhverfisfræði en heillaðist meira af 

sjávarútvegnum og skipti því yfir. Þessi tími hefur verið ákaflega 

fróðlegur þar sem maður hefur kynnst næstum öllum hliðum þessa 

atvinnuvegs í gegnum fyrirtækjaheimsóknir, nám og gestafyrirlesara. 

Að hafa nemendur sér við hlið þegar mikilvæg málefni koma upp 

skapar umræðu og rökræðugrundvöll sem ekki fæst allstaðar. Þar sem 

faglært fólk er til staðar til að byggja upp góða rökræðu lausa við alla 

hagsmuni, það tel ég mestu máli skipta. Í námi sem þessu byggist 

þekking upp á víðu sviði þar sem um þverfaglegt nám er að ræða. Ekki 

síður þær umræður sem skapast innan veggja skólans. Þar er talað í 

staðreyndum sem auðvelt er að finna eftir nám sem byggist að miklu 

leiti á upplýsingarleit.  

Því er réttast að þakka öllum samnemendum mínum en þar hafa 

myndast vináttubönd sem vonandi haldast þar til maður kveður þennan 

heim. Starfsmönnum sjávarútvegsmiðstöðvarinnar fyrir upplýsingar og 

umræður sem hjálpa manni að ná betri skilning á því sem maður er að 

vinna að. Þar vil ég sérstaklega nefna Jón Inga Björnsson og Önnu 

Guðrúnu Árnadóttur sem hjálpuðu mér við upplýsingaöflun og 

yfirferð. Hreiðar Þór Valtýsson á þökk skilið fyrir aðstoð við verkefnið 

og utanumhald á þessari frábæru deild innan háskólans sem 

sjávarútvegsfræðin er. 

Skipstjóra og áhöfn Sigurbjargar þakka ég þann tíma sem ég hef unnið 

um borð í skipinu sem og upplýsingagjöf og umræður. Ragnari 

Aðalsteinssyni fyrir góða samvinnu og öllum innan Rammans hf. sem 
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komu að þessu verkefni. Sérstaklega vil ég þó þakka Hrafni Jónassyni. 

Hann er fyrsti vélstjóri á Sigurbjörgu ÓF-1 en ég hef búið hjá honum 

hluta á mínum námsferli leigulaust. Honum get ég að miklu leiti 

þakkað fyrir að á síðari hluta þessa náms hef ég getað sinnt námi mínu 

betur og getað tekið mér að mestu frí frá vinnu.  

Að lokum á Helga Margrét Helgadóttir miklar þakkir skilið fyrir 

þolinmæði á tíma og geðshræringum mínum í kringum þessa ritgerð en 

hún gekk með og fæddi mitt fyrsta barn meðan þessi ritgerð var unnin. 

Hún hjálpaði mikið til og hugsaði vel um dóttir mína meðan faðirinn 

var upptekinn við skrif. 

 

 

 

 

 

Akureyri, 18. maí 2012  

Gústaf Línberg Kristjánsson 
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Útdráttur 

Lengi hefur verið í umræðunni í þjóðfélaginu sú skoðun að nýting á 

frystitogurum sé ekki sambærileg landvinnslunýting. Í dag er lítið unnið 

af aukaafurðum en einungis 20% af öllum hausum eru nýttir og ekkert af 

lifur . 

Í þessu verkefni er skoðað hagkvæmni þess að vinna hausa og 

lifur um borð í tveimur frystitogurum. Unnið var út frá tillögum Matís 

um nýtingu á lifur og þorskshausum. Í lifrarvinnslu voru 3 kostir í 

stöðunni. 

· Ísa lifur í íslest 
· Frysta lifur og vinna lýsi eða geyma í frystilest. 
· Hakka lifur og geyma í maurasýru. 

Vinnsla á lifur er vandasöm. Geymsluskilyrði eru ekki þau sömu og 

með fiskvöðva. Lifur er mun viðkvæmari en annað hráefni sem unnið er 

út á sjó. Þær vinnureglur sem almennt gilda í vinnslum nú til dags banna 

krossmengun. Því er í raun óraunhæft að vinna lifur á sömu vinnsulínu 

og annað hráefni sem unnið er út á sjó. Ekki fannst viðunandi leið til 

vinnslu á lifur sökum hættu á krossmengun. Verð fyrir lifur er áætlað 75 

kr/Kg og gefur ekki nægileg verðmæti til að vinna upp kostnað á 

uppsetningu ásættanlegrar vinnuastæðu fyrir hráefnið. 

Verð fyrir frysta hausa er 50 kr/Kg. Í raun er hagkvæmt að vinna þá og 

skila þeir viðunandi verðmæti þegar vinnsla er ekki fullnýtt og fyrirséð 

að eitthvað lestarpláss verði ónýtt fyrir næstu löndun. Hins vegar er það 

ekki raunhæft sé reiknað með öllum hausum sem koma um borð. Sé gert 

ráð fyrir öllum kostnaði við vinnslu á hausum er tap á vinnslu þeirra 

tæpur hálfur milljarður á 10 ára tímabili. Eini raunhæfi kosturinn við 

vinnslu á hausum er að gella þá og kinna. Þá er pláss lámarkað og 

verðmæti hámarkað. Séu sjófrystar vörur sambærilegar og þær sem eru 

unnar í landi má gera ráð fyrir töluverðum hagnaði af þeirri vinnslu. 

Lykilorð: Vinnsluskip, þorskshausar, þorsklifur, lýsi, gellur, kinnar. 
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1 Inngangur 

Verkefni þetta er lokaverkefni höfundar til B.Sc. prófs í 

sjávarútvegsfræðum við Háskólann á Akureyri. Markmið verkefnisins 

er að svara rannsóknarspurningunni:  

“Hagkvæmni þess að vinna hausa og lifur um borð í frystitogurunum 

Sigurbjörgu Óf 1 og Mánabergi Óf 42”. 

Jón Bjarnason fyrrverandi sjávarútvegsráðherra setti fram reglugerð 

19. júlí árið 2011. Þar kom fram sú skoðun sem lengi hefur verið í 

umræðunni, að um borð í frystitogurum sé kastað verðmætum í sjóinn 

sem gæti bæði skapað atvinnu og aukið útflutningsverðmæti. Í 

reglugerðinni kom fram að útgerðir skyldu koma með alla hausa, lifur 

og hryggi af ýsu, þorski og ufsa að landi. Visst þekkingarleysi virðist 

hafa átt sér stað við gerð þessarar reglugerðar. Fyrst og fremst var 

stuttur fyrirvari fyrir útgerðir til að bregðast við eða einungis fram að 

1. febrúar 2012. Eitthvað hefur fyrrverandi sjávarútvegsráðherra þó 

áttað sig og breytti þessu 26. ágúst 2011 og verður verkefnið að mestu 

unnið út frá þeirri reglugerð. Í nýju reglugerðinni er gert ráð fyrir að 

allir hausar og lifur við þorskvinnslu verði nýtt og komið með að landi. 

Heimilt er að vinna lýsi úr lifur og afurðir úr hausum sem henta. Í raun 

segja lög um umgengni nytjastofna að allur afli skuli koma að landi 

nema ef viðkomandi tegund hafi ekki verðgildi. Má því færa rök fyrir 

því að henda hausum og lifur sé lögbrot. (Lög um umgengni um 

nytjastofnasjávar nr. 57/1996). 

.  

 Útgerðir á Íslandi hafa aftur á móti verið tregar til að koma með 

aukaafurðir að landi af frystitogurum. Töluverð vakning er þó í að 

frysta hausa og koma með að landi en er það þó innan við 20% af þeim 

hausum sem mögulegt væri að koma með.  

Undirritaður var um borð í frystitogara þegar báðar reglugerðirnar voru 

settar fram. Mikil óánægja var meðal skipsverja og töldu þeir þetta 
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gera það að verkum að sjófrysting myndi leggjast af. Lítil verðmæti og 

mikið magn gerðu það að verkum að ekki væri hagkvæmt að vinna 

aukaafurðir og hlutur sjómanna myndi skerðast töluvert. Matís gerði 

skýrslu sumarið 2011 um nýtingu aukaafurða og taldi þetta mögulegt. 

Þar toguðust á fræðin og hagkvæmnin í raun og veru.  

Höfundi fannst rétt að kanna hvort í raun væri hagkvæmt að vinna 

þessar afurðir út á sjó. Fyrirtækið Rammi hf. varð fyrir valinu þar sem 

undirritaður hefur verið sjómaður hjá útgerðinni og hafði því þekkingu 

á starfsháttum um borð sem og kvótastöðu þess í þorski. Í eigu Ramma 

hf. er Sigurbjörg ÓF-1, en það er frystiskip sem frystir mest af þorski 

af íslenska flotanum. Einungis voru kannaðar veiðar á Íslandsmiðum 

til að koma til móts við reglugerð fyrrverandi sjávarútvegsráðherra. Í 

verkefninu er skoðað verð og magn aukaafurða, sem og kannað hvaða 

áhrif þessi vinnsla hefur á veiðifyrirkomulag, vinnslu og landanir. 

Líklegt er að þetta tefji aðra vinnslu, taki lestarpláss og bindi menn í 

öðrum verkefnum. Meta þarf því á einhvern hátt tíma, pláss, vinnu og 

lestarrými skipanna. Skoða þarf vinnsluferla og vinnsludekk skipanna 

og hvort þau séu í raun í stakk búin til að fara í þessa vinnslu með 

tilheyrandi kostnaði. Sé fjárfestinga þörf þarf að kanna arðsemi þeirra.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað á ítarlegan hátt um þau fræði og hugtök 

sem notast verður við í ritgerðinni. Einnig helstu þætti hvað snertir 

líffræði viðfangsefnisins.  

2.1 Fjármál 

Hér verður lýst helstu hugtökum sem snertir fjármálaútreikninga þessa 

verkefnis. Í þeim felast flestir þeir þættir sem koma að því að meta 

hagkvæmni fjárfestinga sem og viðunandi ávöxtun á fjármagni. 

2.1.1 Framkvæmd arðsemismats  

Framkvæmd arðsemismats á sér stað þegar kanna á virði fjárfestinga. 

Arðsemismat er notað til að kanna hvort vissar fjárfestingar eða 

breytingar skili sér til baka í formi hagnaðar. Í því felst að skoða allar 

þær breytur sem koma að matinu, hvort sem það eru tekjur eða 

kostnaður. Mikilvægt er að vanda vel til verka og hafa alla þætti sem 

að verkefninu koma inn í útreikningum. Sé ekki vel hugað að öllum 

tekju- og kostnaðarliðum er möguleiki á skekkju við útreikninga og að 

niðurstaðan gefi ekki rétta mynd af raunveruleikanum. Ef svo yrði gæti 

fyrirtæki setið uppi með fjármagn bundið í tækjum og búnaði sem 

skilar sér ekki til langs tíma.  Til þess að fjárfesting skili sér þarf hún 

að uppfylla kröfur þess sem fjárfestir um ávöxtun (Brigham & 

Houston, 2004). 

Þegar arðsemi verkefna er kannað er gott að meta greiðsluflæði (cash 

flow).  

Greiðsluflæði = Rekstarhagnaður e. skatt + afskriftir - fjárútlát - 

breyting á lausafjárbindingu. 

Cash flow = EBIT*(l-T)+Depreciation-Capital Expenditure-Change in 

net working capital 

Til að kanna þetta er gott að gera það í nokkrum skrefum: 
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Til að byrja með er farið yfir upphafskostnað verkefnisins og er hann 

yfirleitt settur á tímapunkti 0 þegar verkefnið fer af stað. Sé þessi 

fjárfesting nauðsynleg á hverjum tímapunkti fyrir sig reiknast hann í 

upphafi hvers tímabils sem neikvæð upphæð. 

Næst skal kanna fjárflæði frá rekstri fyrir hvert tímabil.  Það er gert 

með því að taka rekstrarhagnað og draga frá skatt (EBIT*(l-T). Á 

þessum tímapunkti eru ekki dregnir frá vextir af fjárfestingu þar sem 

þeir reiknast með ávöxtunarkröfu verkefnisins sem notuð er til að 

núvirða verkefnið.  

Bætt við afskriftir af tækjum og búnaði sem fylgja fjárfestingu. Þær 

reiknast svo sem frádráttur frá eEBITA og gefur okkur hagnað fyrir 

skatta.   

Þá bætum við inn lausafjárbindingu við verkefnið. Setji fyrirtækið 

lausafé í verkefnið þurfa þeir að ávaxta það á viðunandi hátt. Sú tala er 

sett inn sem mínus tala í útreikninga þar til verkefninu er lokið og sala 

á tækjum og búnaði fer fram. Með þessu má finna út hvort 

lausafjárbindingin skili þeirri ávöxtun sem er umfram lámarksávöxtun 

fyrir fjármagn. Þá er hægt að taka inn í reikninginn þá vexti sem 

fyrirtæki verður af við það að binda þá í þeirri fjárfestingu sem um 

ræðir eða fórnarkostnaður fjármagns.  

Sett inn lokavirði/hrakviði fjárfestingar með tillit til skatta af 

söluhagnaði. Þegar vélar og tæki eru afskrifaðar lækkar bókfært verð 

þeirra. Séu þær seldar á meira en bókfært verð skilar hún söluhagnaði 

og af því þarf að borga skatt.  

Að lokum er reiknað núvirði af fjárfestingunni með ofangreinda þætti í 

huga. Hreint núvirði skal miða við viðeigandi ávöxtunarkröfu. Þegar 

verkefni eru skoðuð sem gætu skaðað önnur verkefni er nauðsynlegt að 

gera sér grein fyrir fórnarkostnaði og áhrifum þess á önnur 

verkefni(Brigham & Houston, 2004).  
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2.1.2 Núvirðing greiðsluflæðis 

Hreint núvirði (NV) nýtist vel til að meta hagrænan ávinning á 

fjárfestingarverkefnum. Almenn regla er sú að sé hreint núvirði 

fjárfestingar sé hærra en 0 borgi fjárfestingin sig. Hugmyndin á bak við 

núvirði er sú að peningar í framtíðinni eru ekki sama upphæð og þeir 

eru í dag. Til að skýra það betur má segja að leggir þú vissa fjárhæð 

inn í banka með vöxtum er hún orðin hærri eftir nokkur ár. Leggir þú 

peninga í fjárfestingu ætlast þú til að hún skili þér sömu eða hærri 

ávöxtun en þær leiðir sem þú notar til að ávaxta fé. Leggir þú 100 

krónur inn í banka með 5% vöxtum er upphæðin orðin 105 krónur eftir 

eitt ár og 110,25 eftir tvö ár. Því er hægt að gefa sér að fá greiddar 90,7 

krónur í dag sé eins og að fá 100 krónur greiddar eftir tvö ár 

(Brigham& Ehrhardt, 2008). 

 

   ∑
   

      

 

   

 

Þar sem: 

NPV = Núvirði greiðsluflæðis 

    =Greiðsluflæði 

k = Ávöxtunarkrafa 

n = Fjöldi tímabila 

t = númer árs 

(Brigham& Ehrhardt, 2008). 

 

Dæmi um núvirðingu þar sem lagt er af stað með fjárfestingu sem 

kostar 1.000 kr. Sýnt er greiðsluflæði næstu fimm ára og skilar hún 

600 kr. eftir eitt ár, 500 kr. það næsta o.s.fv..  
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Eins og sjá má á dæminu skiptir núvirðing sköpum til að meta hvernig 

peningar skila sér til baka. Sé tekið tillit til ávöxtunarkröfu og 

tímavirði peninga þá greiðist til baka 1.428 kr. úr fjárfestingu sem 

kostaði 1.000 kr. Sé hins vegar einungis horft á heildarendurgreiðslu 

eru endurgreiðslur 2.000 kr.  

2.1.3 Ávöxtunarkrafa eigin fjár (CAPM) 

Margar leiðir eru til að reikna út ávöxtunarkröfur, algengast er að nota 

CAPM aðferðina (capital asset pricing model).  

Þegar fé er lagt í verkefni í fyrirtækjum er krafa um arðsemi svo 

fjármagnið skili sér til baka. Öll verkefni eru áhættusöm og ekki er 

fyrirséð hvernig þau fara, því er viss áhætta fólgin í að fjárfesta í 

verkefnum. Þessa áhættu þurfa fjárfestar að taka, en þurfa þó að fá 

greitt fyrir. Áhættusöm fjárfesting er eitthvað sem enginn kýs fram yfir 

áhættulausa fjárfestingu nema hún skili meiri arðsemi. Það er t.d. 

nokkuð öruggt að hafa fjármagn í ríkisskuldabréfum í banka eða 

öðrum öruggum sjóðum. Því er nauðsynlegt að bæta við áhættuálagi 

sem hækkar ávöxtunarkröfu verkefnis (Brigham& Ehrhardt, 2008). 

Sé um áhættusama fjárfestingu að ræða eða fjárfestingu í óstöðugum 

rekstri, hvort heldur sem það eru innri eða ytri þættir sem stjórna því, 

er nauðsynlegt að bæta við ávöxtunarkröfuna áhættuálagi. Það 

áhættuálag er mismunandi eftir fyrirtækjum og innan hvers sviðs þau 

starfa. Einnig má færa rök fyrir því að með fjármálahruni á íslandi sé 

lánshæfismat landsins ekki lengur AAA heldur Baa3, BBB- eða BBB+ 

(Lánamál Ríkisins (e.d.)). eftir því hvaða aðilar meta stöðuna.  

Tafla 1 - Núvirðing greiðsluflæðis 

Núvirðing greiðsluflæðis.             

Ávöxtunarkrafa 15%           

Ár 0 1 2 3 4 5 

Upphæð -1000 600 500 400 300 200 

Núvirði   520,73 377,07 262,00 170,52 98,43 

              

Endurgreiðsla 2000           

Núvirði 1428,7           
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Ríkisskuldarbréf eru því ekki öll áhættulaus og gæfi það betri mynd á 

áhættu fjárfesta að taka mið af landsáhættu fjárfestingar.  

Jafna ávöxtunar eigin fjár (CAPM)  

Re = Rf + ß * (Rm – Rf) + SRP 

Þar sem: 

RE = Ávöxtunarkrafa á eigið fé 

Rf = Áhættulausir vextir, ávöxtunarkrafa á langtíma skuldarbréf 

ß = Stuðull sem segir til um afstöðu fjárfestingarinnar til markaðssafns 

Rm = Vænt ávöxtun markaðar og (Rm-Rf) er markaðsáhættuálag (e. 

market risk premium) 

SRP= Landsáhættuálag 

(Þröstur Sigurðsson, 2011) 

2.1.4 Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar 

Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar er meðalkostnaður fyrirtækis til að 

afla fjármagns. Þegar fyrirtæki aflar sér fjármagns getur það valið á 

milli þess að notast við eigið fé eða lánsfé. Af öllum lánum þarf að 

borga vexti og af öllu eigin fé þarf að skila ávöxtun. Það er mis dýrt að 

taka lán eða notast við eigið fé, því er nauðsynlegt að finna meðaltalið 

þar á milli. Þá er notast við vegið meðaltal fjármagnskostnaðar til að 

finna hagkvæmustu lausn á fjármögnun.  

Ef við notum dæmi til útskýringar þá má segja að fyrirtæki fer í 

fjárfestingu og fjármagnar það annarsvegar með lánum og hins vegar 

eigin féi. Af lánum þarf að borga 10% vexti en eigendur gera kröfu um 

15% ávöxtun á eigið fé. Heildarskuldir fyrirtækisins er einn milljarður 

en markaðsvirði hlutafjár tveir milljarðar. Heildarvirði fyrirtækisins er 

því þrír milljarðar, þar sem 2/3 eru eigið fé og 1/3 lán. Vegið meðaltal 

fjármagnskostnaðar fyrirtækisins er því vegið meðaltal af 10% og 

15%. Vægi 15% er 2/3 og vægi 10% er 1/3. Úr því fæst 

10%*1/3+15%*2/3 eða 13,33%.  
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Sé hins vegar tekið tillit til þess að vaxtagreiðslur teljast sem kostnaður 

hjá fyrirtæki og eru því frádráttabærar frá skatti veður að bæta þeim 

inn í útreikninga. Sé tekjuskatthlutfall fyrirtækja 18% þá lækka 

vaxtargreiðslur fyrirtækisins tekjuskattsgreiðslur. Því er kostnaður 

fyrirtækis við að fjármagna með lánum ekki 10% heldur 10%*(1-0,18) 

eða 8,2%. Vegið meðaltal verður því 8,2%*1/3+15%*2/3=12,73%. 

Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar er eitt af þeim tækjum sem notað 

er til þess að greina þá fjármögnunarleiðir sem best er að fara til að 

fjárfesta (Gylfi Magnússon, 2003). 

2.1.5 Innri vextir (Internal Rate of Return) 

Innri vextir er reikniaðferð sem gefur fram þá vexti eða álagninu til að 

fá NPV = 0, eða þeir vextir sem þvinga núvirt framtíðar fjárstreymi til 

að vera það sama og núvirtur stofnkostnaður. Séu innri vextir verkefnis 

hærri en ávöxtunarkrafa eigin fjár eða þeir vextir af lánum sem tekin 

eru, er skynsamlegt að fara í fjárfestingu. Innri vextir eru oft notaðir 

við mat á tveimur eða fleiri fjárfestingum (Brigham& Ehrhardt, 2008). 

Jafna innri vaxta 

∑
   

        

 

   

 

 

CF = Greiðsluflæði 

n = Fjöldi greiðslna 

t = Númer árs 

IRR= Innri vextir 

t = tími 

 

2.1.6 Núllpunktur  

Erfitt er að vita fyrirfram hvort gróði sé á framleiðslu eða breyttu 

fyrirkomulagi í fyrirtækjum. Sé farið í fjárfestingu og 
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viðskiptahugmynd komin fram er gott að finna út það sem kallast 

núllpunktur (break even analysis). Með núllpunktinum er hægt að 

finna út hversu mikla fjármuni þarf inn til að standa skilum á því 

fjármagni sem kostar að framleiða vöruna. Þá er hægt að vita hversu 

mikið þarf að framleiða til að standa undir kostnaði við verkefnið. Til 

að finna núllpunkt þarf að meta þann kostnað sem í verkefnið fer og 

þær tekjur sem taldar eru væntanlegar. Svo það sé framkvæmanlegt 

þarf að vita fastan kostnað (fixed costs) við framleiðsluna en það er sá 

kostnaður sem breytist lítið frá einu tímabili til annars. Inn í þessu 

mætti til dæmis telja leigu á tækjum, tryggingar og þeir þættir sem þarf 

að borga burt séð frá því hversu mikið magn er framleitt. Söluverð á 

hverja einingu (avarege gross profit for each sale) er hversu mikill  

hagnaður er á sölu hverrar einingar fyrir sig eftir að hafa borgað 

breytilegan  kostnað.   

Breytilegur kostnaður á hverja einingu er önnur breyta sem þarf að vita 

en breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem eykst við hverja 

framleidda einingu. Hlutir eins og pakkningar eða aðrir 

framleiðsluþættir sem aukast þegar framleitt er meira (Steingold, 

2009). 

Jafna núllpunkts: 

                

                                                                
 

2.1.7 Næmnigreining (sensitivity analysis) 

Þegar fjárfestingarreikningar eru gerðir þarf að setja upp forsendur 

fyrirfram. Sumir þættir í reikningum geta þó breyst og því þarf að hafa 

á hreinu hvaða afleiðingar það gæti haft í för með sér fyrir fjárstreymi 

verkefnisins. Þekktar stærðir eins og framleitt magn, olíuverð eða aðrir 

stórir tekju-/kostnaðarliðir geta breyst og hefur það áhrif á núvirt 

greiðsluflæði, þá til hækkunar eða lækkunar. Næmnigreining tekur mið 

að þessum sterku þáttum í framleiðslu og sýnir áhrif breytinga á núvirt 

greiðsluflæði.  Hún er notuð til að svara “hvað ef” spurningum til að 

þeir útreikningar sem gerðir eru séu ekki hraktir með breytingu á 
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einum þætti. Þegar borin eru saman tvö verkefni má nota 

næmnigreiningu til að kanna hvort verkefnið feli í sér meiri áhættu. 

Einnig má nota næmnigreiningu til að sjá hversu mikið þarf að breytast 

til að áhættuminni verkefni verði hagkvæmari heldur en áhættusöm 

verkefni (Brigham & Houston, 2004). 

2.2 Líffræði 

Hér verður fjallað um líffærði þorsks þróun veiða og stofnstærð. 

Einnig verður fjallað um þorskslifur og þorskshausa. 

2.2.1 Þorskur (Gadus Morhua) 

Þorskur, eða sá guli eins og hann er stundum kallaður, er mikilvægasti 

nytjafiskur á Íslandsmiðum.  Þorskur er botnfiskur sem finnst víða í 

Norður Atlandshafi. Til eru margir stofnar af þorski og telja margir að 

íslenski stofninn sé saman settur af nokkrum stofnum. Helstu stofnar 

þorsks eru við Ísland, í Barentshafi og stofnar við Grænland. Einnig 

eru þó stofnar við Færeyjar, í Norðursjó og víðar.  Þorskur er 

hraðvaxta fiskur sem verður kynþroska um 7 ára aldur. Það er þó 

breytilegt og fer mikið eftir hitastigi sjávar. Helsta fæða þorsks er 

loðna og aðrir smáfiskar, hins vegar borðar hann dýrasvif á fyrsta 

æviskeiði en fer að éta fiska eftir það. Eftir því sem þorskur stækkar þá 

stækkar fæðan, frá kaldsjávarrækju upp í loðnu og ungviði annarra 

fiska. Vitað er til þess að stærri þorskur éti ungviði þorsks (Sigfús A. 

Schopka, 1997). Þorskur er breytilegur eftir árstíðum. Helstu 

breytingar verða við hrygningu, en hún byrjar í síðari hluta mars 

stendur yfir fram til maí (Hreiðar Þór Valtýrsson e.d ). Við seinnihluta 

vetrar, þegar þorskur byrjar að undirbúa sig fyrir hrygningu, lækkar 

fituhlutfall og próteinhlutfall þorsks og vatnsmagn eykst. Ástæðan fyrir 

þessu er að við hrogna og svil framleiðslu hjá þorski notar hann að 

hluta til orku úr eigin byggingarefni, einnig er breytt fæðumunstur og 

minna æti skýring á því hvers vegna hann breytist á þennan hátt. Í 

byrjun sumars snýst þetta til baka og fiskurinn verður feitari. Þegar 

þorskur er búin að hrygna leggur hann af stað í ætisleit, borðar mikið 
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og myndar við það mjólkursýru í vöðvum. Þá lækkar sýrustig í 

þorsksvöðvum og er það ein aðalástæða þess að los myndast í flökum.  

Slóghlutfall er einnig breytilegt eftir ástríðum. Það fer aðallega eftir 

hversu gamall þorskurinn er, hversu langt hann er komin í hrogna og 

svilþroska sem og fæðuframboði á hverjum tíma. Slóghlutfall er 

eðlilega hæst yfir hrygningartímann og getur farið upp í 25% (Jón 

Heiðar Ríkharðsson og Rúnar Birgisson, 1996).  

2.2.2 Saga þorskveiða við ísland  

Þorskur hefur lengi verið helsta útflutningsvara Íslendinga. Íslensk 

saga byggist að nokkru leiti á hvernig okkur gengur að veiða og 

hvernig tækniframfarir í veiðum hafa orðið. Skjaldarmerki Íslands var 

lengi vel flattur þorskur. Hins vegar hafa veiðar á þorsk farið 

minnkandi síðustu ár og mikilvægi hans ekki jafn mikið og áður. Í 

sögulegu samhengi er stofninn og veiðarnar mjög litlar og þá 

sérstaklega veiðarnar.   

Rétt eftir aldamót 1900 var farið að veiða yfir 100 þúsund tonn á 

Íslandsmiðum. Þó til helminga, erlendir aðilar og Íslendingar. 

Veiðarnar hafa náð tveimur hápunktum. Í kringum 1930, en veiðar 

fóru þá vel yfir hálfa milljón tonn og aldrei hefur verið veitt meira en 

árið 1933 þegar veiðarnar fóru upp í 584 þúsund tonn. Veiðarnar 

minnkuðu á stríðsárum þar sem erlendi flotinn fór og Íslendingar sátu 

einir um fiskimiðin.  Eftir stríðsárin bættist íslenski flotinn mikið með 

nýsköpunartogurunum og erlendir togarar fóru að veiða aftur á 

Íslandsmiðum. Þá fór aflinn aftur vaxandi og náði 550 þúsund tonnum 

1954. Eftir að Íslendingar tóku alfarið við veiðum á Íslandsmiðum þá 

hefur veiðin farið minnkandi. Lögsagan var færð út að 200 mílum árið 

1976 (Sigfús A. Schopka, 1997). 

2.2.3 Þróun stofnstærðar  

Stofnstærð þorsks fylgir ekki alveg alltaf veiðinni. Stofn hefur verið 

reiknaður út aftur til 1928. Toppar í stofnstærð hafa að mestu leiti verið 

vegna Grænlandsgangna en þá kemur fiskur ættaður frá Íslandi til baka 
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frá Grænlandi til að hrygna. Þá gengur stór hrygningarþorskur í 

miklum mæli inn á Íslandsmið vestan við landið og gengur þar inn á 

hrygningarstöðvar. Árin 1928 til 1933 er áætlað að veiðistofn þorsks á 

Íslandi hafi verið um 2,5 til 3,2 milljónir tonna. Síðan þá hefur stofninn 

verið á niðurleið, fyrir utan nokkra toppa sem byggjast að nokkru leiti 

á Grænlandsgöngum eða nokkra mjög sterka árganga (Sigfús A. 

Schopka, 1997). Eftir seinna stríð fór sjósókn frá erlendum togurum að 

aukast aftur eftir smá hlé. Við það jókst afli og fiskveiðidauði hækkaði 

mikið. Hann hækkaði þar til lögsagan var færð í 200 mílur og 

Íslendingar sátu einir að auðlindinni. Á þessum tímum var hins vegar 

mikil breyting á íslenska flotanum og stór og öflug skip komu í röðum 

til landsins. Þrátt fyrir brotthvarf erlendra skipa bættu Íslendingar við 

veiði sína og fiskveiðidauði var fljótur að hækka upp í sama farið og 

hann var. Þetta leiddi til þess að stofninn minnkaði jafnt og þétt og 

hefur ekki náð sér síðan.  

2.2.4 Þróun aflastjórnunar og áhrif þeirra 

Kvótakerfið var sett á eftir að hin svokallaða svarta skýrsla kom út frá 

Hafrannsóknarstofnun og var þá reynt að takmarka sókn í þorsk. Á 

árunum 1977 til 1983 var þá sett á laggirnar skrapdagakerfið, þá var 

einnig lágmarks möskvastærð stækkuð, bæði á trollum og dragnót, sem 

og svæði innan við 12 mílur voru friðaðar fyrir togaraveiðum. Þetta 

dugði þó ekki til og náði ekki að sporna við ofveiði á þorski og var því 

settur kvóti á þorsk árið 1983. Síðan þá hefur kvóti stjórnað sókn í 

þorsk. Stofninn var komin í lágmark árið 1983 og var um 800 þúsund 

tonn. Hægt hefur gengið að stækka stofninn þrátt fyrir að aflareglu var 

komið á fyrst í 25% af veiðistofn árið 1995 og var því svo breytt í 20% 

árið 2007. Samkvæmt Hafrannsóknarstofnum er stofninn þó að stækka 

núna og von um að aflastjórnun sé loks að skila sér í stærri veiðistofn. 

Hrygningarstofn hefur ekki verið stærri í tvo áratugi og nýliðun síðustu 

ára hefur verið í meðallagi fyrir utan 2010. Þetta gæti gefið aukna von 

um stækkun stofnsins til framtíðar. Fyrir árið 2011 var 

viðmiðunarstofn 969 þúsund tonn og hrygningarstofn um 362 þúsund 

tonn. Útgefin kvóti var 177 þúsund tonn. Með þessari ráðgjöf er áætlað 
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að viðmiðunarstofn stækki um 120 þúsund tonn á næsta ári og árið 

2013 verði hann orðin 1.219 þúsund tonn. Gangi þetta eftir má búast 

við að útgefin kvóti verði yfir 220 þúsund tonn árið 2013. Sé horft 

lengra fram í tímann í gögnum Hafrannsóknarstofnunarinnar er séð 

fram á stækkun viðmiðunarstofns vel yfir 1.300 tonn og jafnvel yfir 

1.500 tonn. Það er því vonandi bjart framundan hvað þorskstofninn 

varðar og aukning á kvóta næstu ár verði að veruleika standist 

útreikningar Hafrannsóknarstofnunar. Enda hefur úthlutun á þorski 

verið með lægsta móti síðustu ár (Hafró, e.d.). 

2.2.5 Þorskshausar 

Af öllum þeim þorskskvóta sem er veiddur veiða frystitogarar einungis 

20% aflans (Hagstofa Íslands e.d). Hvort sem það er lína, ísfiskari eða 

dragnótarbátur kemur fiskurinn nær undantekningarlaust óhausaður í 

land. Á síðustu árum og áratugum hefur vinnsla á hausum stór aukist 

og vinnsluaðferðir þróast. Bróðurpartur af öllum hausum fer nú í 

vinnslu. Verð í krónum talið fyrir þurrkaða hausa hefur hátt í 

fimmfaldast frá árinu 1999 og er verð til Nígeríu í dag um 488 kr/kg 

(Hagstofa Íslands, e.d).  
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Þurrkaðir hausar,  
úflutningsmagn og verðmæti til Nígeríu 

Útflutt magn til Nigeríu Verðæti milljónir króna

Mynd 1 - Útflutningsverðmæti og útflutningsmagn á þurrkuðum hausum til Nigeríu 
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Þegar hausar eru þurrkaðir er vatn látið gufa upp úr hausnum. 

Þorskhausar eru um 82% vatn. Við þurrkun lækkar vatnsinnihaldið 

niður í 15%. Það gerir að 100 kg af þorskshausum gera um 21,2 kg af 

þurrkuðum hausum (Sigurjón Arason, 2003). 

Þegar hausar eru unnir um borð er mikilvægt að þeir séu frystir hratt og 

upp í nægilegt frost. Séu hausar þurrkaðir hægt myndast stórir 

ískristallar og frumuveggir rifna. Við það lekur vatn úr frumum 

holdsins og safnast saman í kristalla. Þegar hráefnið er afþýtt myndast 

drip og göt myndast í hold. Þetta gerir hráefnið verra og ekki jafn 

verðmikið. Sé hausinn snöggfrystur þá frýs vatnið í holdinu hraðar og 

frumur afmyndast ekki. Þá myndast litlir ískristallar og við afþýðingu 

halda þeir sér inn í frumunni og hráefnið verður betra. Þegar hráefni er 

fryst er verið að binda vatn sem ís og lækka þar með vatnsvirkni. 

Vatnsvirkni í frosnu hráefni er 0,78 og miðast það við kælingu niður í  

-24°C.  

2.2.6 Lifur 

Um 5% af þorski er lifur. Það fer þó eftir hrygningarástandi og árstíma, 

en lifrarhlutfallið er oft á bilinu 4-5%. Fituhlutfall lifrar í bolfiskum er 

yfirleitt um 50-60% sem fer einnig eftir árstíma, en fyrir hrygningu 

síðveturs nýtir þorskurinn forðann í lifrinni til að byggja upp hrogn og 

svil. Við það lækkar fituprósenta lifrar og lifrarhlutfall lækkar. Eftir 

hrygningu fer þorskurinn í fæðugöngur og bætir á sig forða þar sem 

lifrarstuðull hækkar jafnt og þétt (Helga Gunnlaugsdóttir og Guðjón 

Þorkelsson, 2005). 

Árstíðarbreytingar á lifur, þ.e. magni fitu og hlutfall próteina í fitufríu 

þurrefni sveiflast mis mikið á milli ára en fitan nær yfirleitt hámarki í 

janúar, í mars fer fituinnihaldið að minka og nær lágmarki í apríl. 

Hlutfall próteina í fitufríu þurrefni lækkar hratt frá janúar til mars. Það 

nær lágmarki í mars og er þá tæp 72%. Á haustin er hlutfallið nálægt 

80% (Kristín Anna Þórarinsdóttir, Sigurjón Arason og Guðjón 

Þorkelsson, 2001).  
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Þorsklifur er rík af hollum fitusýrum, þá er átt við fjölómettuðum 

fitusýrum bæði ómega 3 og ómega 6. Margar rannsóknir og bækur 

hafa verið gefnar út á síðasta áratugi um mikilvægi þessara fitusýra 

fyrir heilsu. Fjölómettaðar fitusýrur eru sagðar hafa áhrif á gigt og 

krabbamein sem og að þær eru mjög góðar fyrir ónæmiskerfið, 

blóðþrýsting og marga aðra þætti í heilsu manna.   

Geymsla á lýsi úr sjávarafurðum er vandasöm. Sökum þess hversu rík 

þau eru af fjölómettuðum fitusýrum eiga þau í hættu á sjálfhvataðri 

þránun. Það á sér stað við snertingu á súrefni. Einnig eru aðrir þættir 

sem snúa að þránun og má þá nefna mikil ómettun fitunar, súrefni, 

hitun, ljóst og málmjónir. Að þessu þarf að huga þegar vinnsla á lifur 

fer fram, en nauðsynlegt er að við geymslu á lifur sé engin snerting við 

súrefni, ljós né hita (Helga Gunnlaugsdóttir og Guðjón Þorkelsson, 

2005).  

Lifrin er nýtt í lýsisframleiðslu hjá Lýsi hf. og hjá öðrum 

framleiðendum. Til eru nokkrir aðilar á Íslandi sem vinna niðursoðna 

lifur. Útflutningur á niðursoðni lifur hefur verið að aukast undanfarin 

ár. Árið 2008 var flutt út 980 tonn af niðursoðinni lifur fyrir um 470 

milljónir króna en árið 2009 var magnið komið upp í 1.350 tonn fyrir 

um 850 milljónir króna.  

Lítill starfshópur frá Matís kannaði möguleika á vinnslu um borð í 

vinnsluskipum og mæltu með þremur aðferðum:  

 Hægt er að hakka lifur og leggja hana í maurasýru  

 Hana má frysta og geyma 

 Hana má frysta og þýða 

Þegar lifur sem hefur verið fryst er þýdd aftur skilur hún sig og lýsi 

flýtur ofan á. Síðasti kosturinn er að ísa lifrina í íslest. Nánar verður 

fjallað um vinnslu á lifur seinna í þessari ritgerð.  

3 . Rannsóknir og aðferðir 

Hér er sagt frá aðdraganda rannsóknar upplýsingaröflun og úrvinnslu 

þeirra.  
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3.1 Framkvæmd rannsóknar  

Höfundur var um borð í Sigurbjörgu ÓF-1 á makrílveiðum þegar fyrsta 

reglugerð um nýtingu aukaafurða var sett fram. Mikil reiði og óánægja 

var á meðal skipsverja með reglugerðina og upp úr því fór hugmyndin 

af verkefninu af stað. Vinna Matís á möguleikum þess að vinna þessar 

aukaafurðir var á móts við álit skipsverja og taldi vinnuhópur þetta vel 

framkvæmanlegt. Það var kveikjan að verkefninu og hafði höfundur 

áhuga á því að finna út rekstrarlega hvort vinnsla á aukaafurðum væri 

möguleg og arðbær. Byrjað var á að útfæra þær leiðir sem unnt væri að 

fara, upp úr gögnum vinnuhóps Matís og í samstarfi við útgerðarstjóra 

Rammans hf.. Í fyrstu voru skoðaðar þær upplýsingar og rannsóknir 

sem höfðu farið fram um nýtingu á aukaafurðum sem og hlutfallslegt 

magn þess af heildarþunga þorsks. Gögnum var aflað um kvótastöðu 

og kvótasamsetningu Sigurbjargar ÓF-1 og Mánabergs ÓF-42 sem og 

veiðifyrirkomulag þeirra yfir árið. Þær upplýsingar eru að öllu leiti 

sóttar í gagnagrunn Fiskistofu. Ragnar Sigurðsson útgerðarstjóri 

Rammans hf. gaf einnig upp upplýsingar um ýmsa kostnaðarliði 

varðandi rekstur og vinnslu á fiskafurðum um borð í togurum 

fyrirtækisins. Skýrsla var gerð fyrir Landsamband íslenskra 

útgerðarmanna og var það ráðgjafarfyrirtækið Nautic sem sá um þá 

skýrslu. Hún var unnin af Alfreð Túliníus og var höfð til hliðsjónar við 

vinnslu þessarar rannsóknar. Einnig var mikið rætt við vélstjóra 

Sigurbjargar ÓF-1 við vinnslu á verkefninu um möguleika og útfærslur 

á þeim breytingum sem þyrfti að fara í til að unnt væri að vinna þær 

vörur sem skoðaðar eru. Rætt var við sölumann hjá Icelandic group 

sem og sölumann hjá Sölku fiskmiðlun á Dalvík en þau hafa mikil 

viðskipti með þurrkaða hausa til Nígeríu. Þar fengust upplýsingar um 

stöðu á mörkuðum og hugsanleg verðmæti sem mætti skapa til 

útflutnings Höfundur safnaði upplýsingum hjá þeim sem honum fanst 

standa sem næst viðfangsefninu. Bæði hvað varðar búnað skips og sölu 

afurða. Samtöl við vélstjóra og útgerðarstjóra Rammans hf., 
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starfsmann Matís og þá söluaðila sem hann taldi hvað mesta þekkingu 

á þeim vörum sem unnið er. 
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4 Sjófrysting, kvótastaða og kvótaþróun 

Í þessum kafla verður fjallað um sjófrystingu á Íslandsmiðum, þróun 

hennar og umfang aukaafurða í þeim hluta íslenskrar fiskvinnslu. Hér 

verður fjallað ítarlega um kvótastöðu og þróun hjá Ramma hf. og á 

skipunum Sigurbjörgu ÓF-1 og Mánabergi ÓF-42. Í því felst skoðun á 

kvótasamsetningu og hreyfingar á þeim undanfarin ár. Einnig verður 

fjallað um vinnslu og aðbúnað skipanna sem fyrir er og burði þeirra til 

að auka nýtingu. 

4.1 Sjófrysting á Íslandsmiðum 

 

 

Aðeins hefur dregist úr sjófrystingu eftir síðustu aldarmót. Kvóti hefur 

verið að minnka og útgerðir landsins hafa verið að færa afurðir inn í 

landvinnslur í meira mæli. Í dag er mikið unnið af afurðum frá 

fjarlægðum miðum eins og í Barentshafi og á Reykjaneshrygg. Einnig 

er nær öll grálúða unnin á sjó og mikið af karfa. Vinnsla á þorski hefur 

verið á bilinu 20% af heildarafla (Hagstofa Íslands, e.d). 
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Mynd 2 - Heildarmagn sjófrystingar á Íslandsmiðum frá 1992 til 2010 



Háskólinn á Akureyri                                                                                LOK1123,1223 

19 

 

Hlutfall sjófrystingar í heildarafla þorsks hefur lítið breyst undanfarin 

ár. Hlutfallið er á bilinu 15 til 20%. Fyrir fiskveiðiárið 2010/2011 var 

sjófrystur þorskur  35.539 tonn (Hagstofa Íslands, e.d). 

4.2 Sjófrysting  á aukaafurðum 

 

Tafla 2 sýnir magn á aukaafurðum sem hafa verið fryst á íslenskum 

frystitogurum frá 1992. Eins og sjá má hefur mikil aukning verið í 

frystingu aukaafurða og má þar nefna afskurð og hausa. Töluvert er 

fryst og unnið af hausum í dag og fer vaxandi. Á fiskveiðiárinu 

2010/2011 var landað um 1.227 tonnum af frystum hausum (Snorri 

Halldórsson, 2011). Frysting á lifur er varla merkjanleg en það hefur 
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Mynd 3 - Hlutfall sjófrystingar á heildarafla þorsks á Íslandsmiðum 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Afskurður 784 1137 936 996 1488 1937 1777 2567 2256 2036 2373 2588 2821 2973 2909 2763 2572 3431 2134 

Gellur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hausar 21 11 12 32 20 26 514 103 1743 3167 4898 5933 5064 3350 2727 2398 2571 3558 3911 

Hrogn 58 49 51 66 55 83 96 98 182 94 116 106 191 210 194 161 189 198 185 

Kinnar 3 - - - 26 21 4 4 3 1 1 1 - - - - - - - 

Lifur - 2 6 2 7 2 - - 9 1 - - 2 10 - - - - - 

Marningur 90 137 71 26 19 24 3 3 69 3 1 2 - - - - - - - 

Mjöl - - - - - 44 37 - 281 - 273 - - 30 420 - 93 474 524 

Sporðar - - - - - - - - - 2 87 145 168 193 171 151 189 304 257 

Lýsi - - - - - - - - - - - - - - 105 - - - - 

Tafla 2 - Sýnir magn af unnum aukaafurðum á íslenskum frystitogurum frá 1992.  
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ekki verið gert frá árinu 2005 og þá í mjög litlum mæli. Það sama má 

segja um kinnar, frysting á þeim hafa verið prófaðar en einnig í litlum 

mæli. Ekki hefur verið landað gellum af frystitogurum (Hagstofa 

Íslands, e.d). 

4.3 Kvótastaða Rammans hf 

 Ramminn hf. er nokkuð sterkur útgerðaraðili og hefur verið á meðal 

10 kvótasterkustu útgerða landsins um árabil. Uppistaða í kvóta 

Rammans hf. er þorskur, þeir hafa einnig verið að einbeita sér að rækju 

og humri og reka öflugar vinnslur á þeim afurðum á Siglufirði og 

Þorlákshöfn.  
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Þróun aflamarkshludeildar og aflamarks 
Rammans hf. frá árinu 2002 

Hlutdeild Þorskígildi

Ár Eigandi Þorskur Ýsa Ufsi Karfi/gullkarfi Steinbítur Grálúða Humar Djúpkarfi Þorskígildi Hlutdeild 

2002/2003 
Þormóður rammi - 

Sæberg hf 
6085 

135

9 
1065 2961 181 1534 78 0 16847 4.62% 

2003/2004 
Þormóður rammi - 

Sæberg hf 
7095 

185

5 
1438 2813 180 1534 78 0 17326 4.60% 

2004/2005 
Þormóður rammi - 

Sæberg hf 
6567 

221

9 
1991 2810 138 1000 73 0 15916 4.60% 

2005/2006 
Þormóður rammi - 

Sæberg hf 
6332 

260

5 
2285 2809 147 1000 87 0 16137 4.54% 

2006/2007 
Þormóður rammi - 

Sæberg hf 
6183 

260

4 
2286 1809 147 1000 87 0 15570 4.20% 

2007/2008 Rammi hf 3737 
225

3 
1906 1689 80 970 59 0 10611 3.52% 

2008/2009 Rammi hf 4000 
244

7 
1933 1543 141 1010 153 0 10629 4.21% 

2009/2010 Rammi hf 4638 
163

2 
1512 1543 130 808 153 891 11631 4.47% 

2010/2011 Rammi hf 4725 
128

4 
1455 912 126 876 158 323 11510 4.26% 

2011/2012 Rammi hf 5136 
115

8 
1482 1216 80 864 158 388 11705 4.16% 

Tafla 3 - Þróun aflamarks í helstu tegundum úthlutað til Rammans hf. 

Mynd 4 - Sýnir þróun aflamarks og aflamarkshlutdeildar Rammans hf. frá árinu 2002 
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Rammi hf seldu töluvert af kvóta eins og sjá má á mynd 4. og í töflu 3. 

frá 2006 til 2008. Skýringar á þessu felast meðal annars í því að 

frystitogarinn Kleifaberg ÓF-2 var seldur til Brim hf. árið 2007. En 

fjárfest hefur verið í aflaheimildum aftur. Aflamark Rammans hf. hefur 

einnig lækkað. Þar á í hlut sala á kvóta á fyrrnefndum árum sem og 

lækkun á útgefnum kvóta í þorski. En Rammi hf. á mikinn þorsk og 

því hefur úthlutun í þorski mikil áhrif á kvótastöðu þeirra, þótt 

hlutdeildarbreyting síðustu 10 ára hafi aðeins lækkað um 0,5% hafa  

þorskígildistonn úthlutuð til Rammans lækkað um 4.000 tonn. 

(Fiskistofa, e.d) 

4.4 Sigurbjörg ÓF-1 

Hér verður fjallað um Sigurbjörgu Óf-1  kvótastöðu þróun 

aflahlutdeildar og þá þætti skipsins sem snertir viðfangsefnið 

4.4.1 Um skip 

Sigurbjörg ÓF-1 er stálskip smíðað af Slippfélaginu hf.. Sigurbjörg 

ÓF-1 var smíðuð árið 1979. Skipið var smíðað fyrir útgerð Magnúsar 

Gamalíelssonar á Ólafsfirði og var í hans eigu þar til sú útgerð var 

sameinuð Ramma hf. um aldarmótin síðustu. Magnús hafði áður látið 

smíða fyrir sig skip hjá Slippfélaginu, það var fyrsta stálskip sem 

smíðað var á Íslandi sem notað var til fiskveiða. 12 árum síðar gerði 

Magnús samning um smíði á Sigurbjörgu ÓF-1 á 25 ára afmælisdag 

Slippfélagsins. Það skip var hannað að öllu leiti af Slippstöðinni og var 

það í fyrsta sinn sem félagið hannaði skip alveg frá grunni.  Skipið var 

516 brúttólestir og 54 m langt þegar það var smíðað. Það var hannað 

sem fjölveiðiskip (Ragnar Aðalsteinsson, munnleg heimild, 6. janúar, 

2012). 

Í dag er skipið skráð 893 brúttótonn sem er sama stærð og þegar það 

var smíðað, eða 516 brúttólestir. Skipinu hefur verið breytt lítillega, 

veltitankur var  settur á skipið en það þótti ekkert sérstakt sjóskip. Það 

voru vistarverur fyrir 15 manns en í dag eru 26 í áhöfn og aðstaða fyrir 

þá góð. Í Sigurbjörgu ÓF-1 er wartsila vél sem er 2.700 hestöfl eða 
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1.900 Kw. Skipið er 10,6 m á breidd og 54,9 m á lengd, dýptin á því er 

6,9 m. Togkraftur skipsins er 31,2 tonn. Skipstjórar eru Vilhjálmur 

Sigurðsson og Friðþjófur Jónsson. (sjá má upplýsingar um skip í 

viðauka). 

4.4.2 Kvótastaða Sigurbjargar ÓF-1 

 

Þorskur  
1.619.076 kg 

Karfi 
384.492 kg 

Ufsi  
353.602 kg 

Grálúða  
339.920 kg 

Ýsa 
284.404 kg 

Langlúra  
58.324 kg 

Skarkoli  
31.928 kg 

Steinbítur  
14.995 kg 

Þykkvalúra  
12.298 kg 

Langa  
6.615 kg 

Sandkoli  
6.455 kg 

Skrápflúra  
2.062 kg 

 

Kvótastaða Sigurbjargar ÓF-1 hefur haldist nokkuð stöðug síðustu ár 

en talsverð aukning var í kvóta á árunum 2004 til 2007. Kvóti 

Sigurbjargar ÓF-1 byggist að miklu leiti á þorski og sækir hún hann til 

Rússlands og Noregs í Barentshafið. En umfram þær veiðiheimildir á 

Íslandsmiðum sem eru úthlutaðar og koma fram í töflu 4.  veiddi 

Sigurbjörg ÓF-1  rúm 1.700 tonn af þorski í Rússlandi og Noregi 

kvótaárið 2010/2011. 

  

Tafla 4 - Úthlutaður kvóti Sigurbjargar ÓF-1 fiskveiðirárið 2011/2012 

http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=1
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=5
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=3
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=22
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=2
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=25
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=23
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=9
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=24
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=6
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=27
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=28
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Sigurbjörg ÓF-1 

   

 
Ár 

Hlutdeild í 

upphafi 
Hlutdeild við lok 

Hlutdeildar 

breyting % 

 
2011/2012 1.204588 1.204588 0 

 
2010/2011 1.204588 1.204588 0 

 
2009/2010 1.204 588 1.204588 0 

 
2008/2009 1.204588 1.204588 0 

 
2007/2008 1.204588 1.204588 0 

 
2006/2007 0.881300 1.204588 0.3232854 

 
2005/2006 0.789306 0.881300 0.1038104 

 
2004/2005 0.609059 0.789306 0.1202474 

 
2003/2004 0.609059 0.609059 0 

 
2002/2003 0.589365 0.609059 0.119835 

 
2001/2002 0.589365 0.589365 0 

 
2000/2001 0.589365 0.589365 0 

   
Samtals aukning 0.615224 

 

Í töflu 5. má sjá hlutdeildarbreytingar Sigurbjargar ÓF-1 í þorski. Eins 

og sjá má hefur kvótastaða Sigurbjargar ÓF-1 verið að aukast jafnt og 

þétt og þá helst frá árum 2002 til 2007. Eftir það hefur aflahlutdeild 

verið sú sama. Frá árinu 2000 hefur aflahlutdeild Sigurbjargar ÓF-1 

aukist um 0,6% af heildarúthlutun þorsks (Fiskistofa, e.d). 

4.4.3 Vinnsludekk Sigurbjargar ÓF-1 

Vinnsludekk Sigurbjargar ÓF-1 var endurnýjað frá grunni árið 1998. 

Síðan þá hafa verið gerðar margar breytingar. Tækjabúnaður í skipinu 

er frá Vélfag, Baader og Marel, svo eitthvað sé nefnt. Hausarar eru af 

gerðinni Baader 451 sem er svokallaður karfahausari. Karfahausari er 

alhliðahausari sem hausar flestar tegundir. Hann er þó þeim ókostum 

gæddur að hausanýting fer mikið eftir þeim starfsmanni sem raðar í 

hann og er hann ekki sérhæfður fyrir hverja tegund. Annar galli við 

Baader 451 hausara er sá að við hausun á þorski skerst á lifur. Við það 

tapast lifur og geymsla á hausum verður erfiðari. Á vinnsludekki 

Sigurbjargar ÓF-1 eru fjögur geymslukör, þau taka um 17 tonn í 

geymslu. Einnig eru þvottakör sem þvo fiskinn eftir að hann er 

hausaður. Þorskurinn er flakaður í nýlegri flökunarvél, frá fyrirtækinu 

Vélfag á Ólafsfirði, af gerðinni M700. Roðflettivél er Baader 51, 

flokkarinn og allar vogar frá Marel. Um borð eru þrjú frystitæki, tvö 

Tafla 5 - Þróun aflahlutdeildar Sigurbjargar  ÓF-1 
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52. pönnu tæki og svo eitt 44. pönnu tæki (Ragnar Aðalsteinsson, 

munnleg heimild, 6. janúar 2012). 

4.5 Mánaberg ÓF-42 

Hér verður fjallað um Mánaberg Óf-42. Kvótastöðu, þróun 

aflahlutdeildar og þá þætti skipsins sem snertir viðfangsefnið 

4.5.1 Um skip 

Mánaberg Óf-42 er spænskur togari, einn af sex sem komu til landsins  

á áttunda áratugnum. Árið 1970 var gerður samningur við 

skipasmíðastöðina As illeros Luzuriaga um smíði á fjórum togurum 

sem áttu að vera þeir flottustu og tæknilegustu sem gerðir höfðu verið 

fyrir Ísland (,,Stærstu og fullkomnustu”, 1972). 

Alls urðu skipin sex og Mánaberg ÓF-42 er eitt af þeim. Mánaberg 

ÓF-42 er sambærilegt skip og Kaldbakur EA-1, Freri RE-73 og Venus 

HF-519 svo eitthvað sé nefnt. Þessi skip komu til landsins á vegum 

ríkisstjórnar Íslands þar sem þeir höfðu frumkvæði á að semja um 

kaupin og gerð var sérstök samningarnefnd um þessa togara. Þá var 

mikið um bæjarútgerðir og fóru skipin til þeirra, eins og bæjarútgerð 

Hafnafjarðar og Reykjavíkur.  Upprunalegt nafn Mánabergs ÓF-42 er 

Bjarni Benediktsson, eftir forsætisráðherra á þeim árum sem skipið 

kom til landsins. Togarinn Bjarni Benediktsson var jafnframt fyrsti 

spænski togarinn sem kom til landsins og forsætisráðherrann Bjarni 

Benediktsson hafði frumkvæði að því að bjóða út þessa togara.  

Mánaberg ÓF-42 er 1.006 brúttólestir eða um 1.378 brúttótonn, það er 

68,66 m að lengd 11,6 m á breidd og 6,5 m á dýpt. Það eru tvær 

aðalvélar af gerðinni man Bazan og eru þær 2.820 hestöfl eða um 

2.072 Kw. Togkraftur Mánabergs ÓF-42 er um 37,3 tonn.  

Skipstjórar í Mánabergi ÓF-42 heita Sigþór Kjartansson og Trausti 

Kristinsson. Í áhöfn eru 27 menn. Vinnsludekk í Mánabergi ÓF-42 

hefur tvo nýlega hausarar frá Vélfagi að gerðinni marín 500. 

Flökunarvél er einnig frá Vélfagi og heitir marín 700, roðflettivél er 

Baader 51. Um borð eru fimm frystitæki  þar af eitt lóðrétt frystitæki. 
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4.5.2 Kvótastaða Mánabergs ÓF-42 

Kvótastaða Mánabergs ÓF-42 er svipuð og kvótastaða Sigurbjargar 

ÓF-1, þó örlítið sterkari. Uppistaðan í kvótanum er þorskur og á þessu 

fiskveiðiári var þeim úthlutað yfir 2.000 tonnum af þorski. 

Kvótastaðan hefur verið nokkuð stöðug undanfarin ár og hefur 

aflahlutdeild þeirra ekki mikið breyst, fyrir utan aflamark innan 

landhelgi veiddi Mánaberg ÓF-42 yfir 1.300 tonn af úthafskarfa 

fiskveiðiárið 2010/2011 (Fiskistofa, e.d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tafla 6 - Úthlutaður kvóti á Mánaberg ÓF-42 fiskveiðiárið 2011/2012 

Þorskur  
2.097.929 kg 

 Ufsi 353.352 kg 

Karfi 
333.850 kg 

Grálúða  
299.650 kg 

Ýsa 
244.342 kg 

Skarkoli  
44.248 kg 

Langlúra  
31.129 kg 

Steinbítur  
10.010 kg 

Sandkoli  
7.891 kg 

Langa  
2.746 kg 

http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=1
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=3
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=5
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=22
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=2
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=23
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=25
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=9
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=27
http://www.sax.is/?gluggi=fisktegund&id=6
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Ár Hlutdeild í 

upphafi 
     Hlutdeild við lok 

Hlutdeildar 

breyting % 

2011/2012 1.560854 1.560854 0,0 

2010/2011 1.560854 1.560854 0,0 

2009/2010 1.560854 1.560854 0,0 

2008/2009 1.560854 1.560854 0,0 

2007/2008 1.565360 1.560854 -0,0045066 

2006/2007 0.880551 1.565360 0,6848097 

2005/2006 0.788544 0.892354 0,1038106 

2004/2005 0.669803 0.788544 0,1187403 

2003/2004 0.704983 0.704983 0,0 

2002/2003 0.613873 0.704983 0,0 

2001/2002 0.608832 0.613873 0,0050411 

2000/2001 0.608832 0.613873 0,0 

  
samtals aukning 0.952022 

 Í töflu 7 má sjá aflahlutdeildarbreytingar á skipinu Mánaberg ÓF-42.  

Er það svipað og á  Sigurbjörgu ÓF-1 en helstu breytingar voru á árum 

2002 til 2007. Mánaberg ÓF-42 missti þó örlítinn kvóta frá sér 

2007/2008 en var þó mjög lítið. Frá árinu 2000 hefur hlutdeild 

Mánabergs ÓF-42 aukist um tæpt 1% en haldist stöðugt frá árinu 2008 

(Fiskistofa, e.d).  

4.6 Nýting þorskskvóta og þróun 

Sigurbjörg ÓF-1 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Úthlutun 1,619,076 1.489.466 1.447.862 1.542.420 1.240.006 

Sérst. úthl. 0 4.932 58 0 18.007 

Milli ára 30.36 -4.552 0 0 0 

Milli skipa 0 -95.676 4.247 35.959 66.012 

Aflamarksbr.           

Aflamark 1.649.436 1.394.170 1.452.167 1.578.379 1.324.025 

Afli 0 1.363.810 1.456.719 1.578.379 1.324.025 

 

  

Tafla 7 - Þróun aflahlutdeildar Mánabergs ÓF-42  

Tafla 8 - Úthutun og aflamarkstilfærslur á Sigurbjörgu ÓF-1   
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Mánaberg ÓF 42 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Úthlutun 2,097,929 1.929.986 1.876.077 1.998.601 1.611.386   

Sérst. úthl. -117.841 5.138 0 0 18.007 

Milli ára 160.434 -9.857 0 0 -41371 

Milli skipa 60 -114.306 143.964 247.688 302.985 

Aflamarksbr.           

Aflamark 2.200.522 1.810.961 2.020.041 2.246.289 1.891.007 

Afli 227.569 1.650.527 2.029.898 2.246.289 1.891.007 

 

Úthlutun kvóta á skip segir þó ekki alltaf til um hversu mikið skip 

veiða af vissum tegundum, sérstaklega á það við í fyrirtækjum eins og 

Ramma hf. sem rekur mörg skip. Oft er kvóti færður til á milli skipa til 

að ná hagræðingu. Í töflum 8 og 9 sést að nær allur kvóti síðustu ára 

hefur verið nýttur og lítið um leigu eða tilfærslur á milli skipa. Þær 

aflamarkstilfærslur sem hafa verið færðar á milli hefur yfirleitt verið til 

Sigurbjargar ÓF-1 eða Mánabergs ÓF-42. Því er hægt að áætla að 

þeim kvóta sem úthlutað er á hvort skip sé í raun veiddur á þeim 

skipum.  Ekki er gert ráð fyrir því í útreikningum að tilfærsla milli 

skipa auki eða minnki kvóta viðkomandi skipa. Heldur er notast við 

úthlutað aflamark (Fiskistofa, e.d). 

Skip 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Mánaberg 

ÓF-42 
2,097,929 1929986 1876077 1998601 1611386  

Sigurbjörg 

ÓF-1 
1,619,076 1489466 1447862 1542420 1240006 

 

Eins og fram hefur komið hefur aflahlutdeild skipanna haldist stöðug 

undanfarin ár. Í töflu 10 má sjá úthlutað aflamark skipanna í þorski. 

Úthlutun var í algjöru lágmarki árið 2007/2008 og hefur ekki verið 

lægri frá því að kvóti var settur á. Hins vegar er þorskstofninn að rétta 

úr kútnum og sýna gögn Hafrannsóknarstofnunar það. Því má búast við 

að úthlutun á Sigurbjörgu ÓF-1 og Mánabergi ÓF-42 haldi áfram að 

aukast (Fiskistofa, e.d). 

Tafla 9 - Úthutun og aflamarkstilfærslur á Mánabergi Óf-42 

Tafla 10 - Úthlutun Mánaberg ÓF-42 og Sigurbjargar ÓF-1 í þorski  
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4.7 Vinnsla  

Um hefðbundna frystitogaravinnslu er að ræða í skipunum Sigurbjörgu 

ÓF-1 og Mánabergi ÓF-42. Þar skiptir hraði miklu máli til að halda 

hráefni fersku og ná að vinna fisk fyrir dauðastirðnun. Plássleysi og 

afmörkuð vinnslugeta er takmarkandi þáttur í vinnslunni og hefur hún 

því ekki tekið miklum breytingum í nokkur ár. Þó svo vélbúnaður sé 

alltaf að batna eru sömu þættir sem takmarka mikla framþróun í 

vinnslunni. 

4.7.1 Afkastageta og lestarrými 

Eins og í mörgum frystitogurum er plássleysi undirliggjandi vandamál, 

það sama má segja um Sigurbjörgu ÓF-1 og Mánaberg ÓF-42. Fremsti 

hluti vinnslunnar, þar sem mótaka á hausum og geymsla fer fram, er 

þéttskipaður og ekki möguleiki á breytingum nema að fórna einhverju 

öðru í staðinn. Til að mynda eru ekki miklir möguleikar á að skipta út 

hausurum nema að þeir séu hannaðir á svipaðan hátt og þeir sem fyrir 

eru. Sé það gert þarf að færa móttökubandið sem ber fiskinn að 

hausurum og minnka geymslukör og þvottakör. Í raun er vinnsludekk 

skipanna alveg fullnýtt fram að frystitækjum. Þar sem nú eru 

flökunarvélar, flokkara og pökkun er ekki möguleiki á því að koma 

fyrir tækjum umfram það sem nú er.  Eini möguleikinn á því að koma 

fyrir einhverjum öðrum búnaði en sá sem fyrir er, er fyrir aftan við 

frystitæki. Ekki er æskilegt að fara með mikið af ófrosnu hráefni aftur 

fyrir pökkun þar sem unnið er með frosin tilbúin hráefni vegna hættu 

við krosssmit. 

4.7.2 Frystigeta og vinnslugeta 

Í Sigurbjörgu ÓF-1 eru þrjú frystitæki sem takmarka að nokkru leyti þá 

vinnslugetu sem er í skipinu. Misjafnt er eftir afurðum hvort það séu 

frystitæki eða snyrting sem eru takmarkandi þáttur í vinnslunni. Sé um 

heilfrystingu að ræða, hvort sem það er makríll eða grálúða, má áætla 

að á bilinu 18 til 23 tonn fari í gegn á sólarhring. Það gera á milli 700 

til 1.000 kassar. Sé flakavinnsla í gangi er misjafn hver vinnslugetan 
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er, það fer eftir aflasamsetningu. Ýsa er seinunnin sem og smár 

þorskur, einnig ræðst það að miklu leiti á hvort unnið sé beinlausan eða 

Bretlandsskorin fisk með beini. Góður dagur í flakavinnslu er 

samkvæmt yfirstýrimanni Sigurbjargar ÓF-1 um 50 tonn af fiski úr sjó. 

Mánaberg ÓF-42 hefur töluvert meiri vinnslugetu, meiri frystigeta 

skilar því. En nýlegar breytingar gefa Mánabergi ÓF-42 vinnslugetu 

upp á 1.600 kassa í heilfrystingu á sólarhring. Aftur á móti eru sömu 

takmarkandi þættir í flakavinnslu eins og snyrting og aflasamsetning 

sem stjórnar mikið um vinnslugetu skipsins.  

4.7.3 Lestarpláss  

Sé miðað við 27 kg kassa þá má áætla að lestarrými Sigurbjargar ÓF-1 

sé um 9.000 kassar. Sé unnið í tveggja öskju kassa má gera ráð fyrir 

um 12.500 kössum. Búast má við að fullfermistúr á Sigurbjörgu ÓF-1  

sé rétt rúm 230 til 240 tonn af afurðum í lest. Lest Mánabergs ÓF-42 er 

ívið stærri og tekur um 270 til 280 tonn af afurðum eða tæpa 11.000 

þúsund 27 kg kassa. 

4.7.4 Nýting hráefnis í dag 

Nýting á frystitogurum hefur lengi verið umræðuefni. Hröð og 

fjölbreytt vinnsla gefur ekki kost á jafn góðri nýtingu og sérhæfð 

vinnsla. Hausarar á frystitogurum eru alhliðahausarar, svonefndir 

karfahausarar, sem hausa margskonar fisktegundir en nýta hráefnið 

ekki eins vel og aðrir sérhæfðir hausarar. 

Stærðarflokkun er ekki jafn mikil í sjóvinnslu og í landvinnslu fyrir 

flökun og því eru stillingar á flökunarvél ekki jafn nákvæmar og í 

landvinnslu. Nýting fer eftir vinnsluaðferðum, mismunandi er hvort 

afurðir eru flakaðar eða ekki og hvernig snyrting fer fram. Einnig er 

algengt að fiskur sé hausaður og frystur eða heilfrystur. 
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Tegund Vinnsluaðferð Nýting Kg afurð 
Magn upp 

úr sjó kg 
Verð kg 

Verðmæti í 

kr. 

Þorskur  
Roðlaus 
með beini 

44,13% 441,3 1000 842 371.574 

Þorskur  
Roðlaus og 

beinlaus 
39,64% 396,4 1000 950 376.580 

Þorskur  Afskurður 7% 70 1000   

Þorskur 
undirmál  

Hausarður  67,3% 673 1000   

 

Í töflu 11 má sjá nýtingartölur á mismunandi þorskafurðum. Verðin eru 

meðaltalsverð fyrir túr Sigurbjargar ÓF-1 frá 2. janúar til 26. janúar 

2012. Verð eru mismunandi og fara eftir mörkuðum og 

stærðarflokkum.  

Afskurður er að meðaltali 7% í þessari veiðiferð, sé hann verkaður 

roðlaus og beinlaus. Minna er þó af afskurði þegar hann er unnin 

roðlaus með beini, eða um 4,5%. Því má áætla að nýting á þorski um 

borð í frystitogurum sé um 51% með afskurði.  

Nýting á öðrum tegundum fer eftir vinnsluferli. Vinnsluferli á ýsu er 

svipað og á þorski, annaðhvort roðlaus og beinlaus eða roðlaus með 

beini. Undirmál er hausað og fryst eins og í þorskinum. Nýting í 

ýsuvinnslu er á milli 42 til 44% eftir vinnsluaðferðum. Nýting á ufsa er 

48% en betri nýting næst úr ufsa því minna þarf að snyrta flökin í 

þeirri vinnslu. Nýting á gullkarfa er 55% en hann er hausaður og 

frystur. Nýting á steinbít, hlýra, blálöngu, keilu og löngu er á milli 67 

og 77%, en þessar tegundir eru einungis hausaðar og frystar. Grálúða 

er öll hirt og nýting þar er 100%, smá grálúða er heilfryst en stærri 

grálúða er hausuð og sporðskorin, bæði sporður og haus nýttir. 

Flatfiskar eins og tindabikkja og skrápflúra eru heilfrystar. 

  

Tafla 11 - Nýting og verðmæti mismunandi snyrtingar á þorsksflökum 
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4.7.5 Fjöldi veiðiferða og magn  

 

Mánaberg 

ÓF-42 
2010/ 2011   Sigurbjörg ÓF-1 2010/ 2011   

  Kg alls 3715946   Kg alls 2934557 

  kassar alls 137628   kassar alls 108687 

  
kassar meðaltal 

á túr 
9175   kassar meðaltal á túr 6793 

  2009/2010     2009/2010   

  Kg alls 3035861   Kg alls 2486243 

  kassar alls 112439   kassar alls 92083 

  
kassar meðaltal 

á túr 
8031   kassar meðaltal á túr 7674 

  2008/2009     2008/2009   

  Kg alls 3171166   Kg alls 2647349 

  kassar alls 117451   kassar alls 98050 

  
kassar meðaltal 

á túr 
8389   kassar meðaltal á túr 7004 

 

Við nýtingu á aukaafurðum hefur lestarpláss mikið að segja. Verðmeta 

þarf pláss sé það ekki til staðar. Samkvæmt fyrsta stýrimanni 

Sigurbjargar ÓF-1 man hann ekki eftir heilum túr þar sem ekki var 

slegið úr síðustu tækjunum við bryggju sökum plássleysis í lest. Í töflu 

12 má  hins vegar sjá nýtingu á lestarplássi. Ekki er gerður 

greinamunur á milli landana, hvort um sé að ræða túra eftir millilöndun 

sem oft eru ekki fullfermistúrar eða túra fyrir sjómannadag eða aðra 

frídaga. Augljóst er þó að ekki eru allir túrar fullfermistúrar. Í þessum 

útreikningum er miðað við að kassar séu 27 kg, það er pökkun á 3*9 

kg öskjum. Taka má þó fram að afskurður er pakkaður í 26 kg 

pakkningar. Það sem pakkað er í grálúðukassa er 26 kg og það sem 

pakkað er í karfapakkningar er 21 kg. Lestarpláss í þessari ritgerð er 

miðuð við kassafjölda af 27 kg kössum og er full lest í Sigurbjörgu 

ÓF-1  9.000 kassar og í Mánabergi ÓF-42 11.000 kassar. Gera má ráð 

fyrir að í túrum Mánabergs ÓF-42 sé ónýtt lestarpláss á milli 1.000 og 

3.500 kassar í hverjum túr. Sé síðasta fiskveiðiár skoðað má áætla að 

ónýtt lestarpláss í hverjum túr sé um 3.000 kassar. Í Sigurbjörgu ÓF-1  

er ónýtt lestarpláss síðustu ára á bilinu 1.700 til 1.500 kassar í túr. Á 

síðasta fiskveiðiári var pláss fyrir um 1.700 kassa í hverjum túr. 

Tafla 12 - Nýting lestarrímis I veiðiferðum Sigurbjargar ÓF-1 og Mánabergs ÓF-42 
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Höfundur vill þó ítreka að þessar tölur eru meðaltalstölur. Í heilum 

túrum er pláss minna í lest.  

 

Í töflu 14. má sjá fjölda veiðiferða sem farnar voru á hverju fiskveiðiári 

síðustu þrjú ár. Þrír af þessum túrum eru flotvörpuveiðar á Mánabergi 

ÓF-42 og þrír af túrum hjá Sigurbjörgu ÓF-1 eru Barentshafstúrar. 

Einnig á fiskveiðiárinu 2010/2011 má geta þess að fjórir túrar voru 

farnir á makríl á hvoru skipi. Það skýrir fjölgun veiðiferða á milli ára. 

Veiðiferðir á þessum frystitogurum eru nokkuð svipaðar. Sigurbjörg 

ÓF-1 fer að meðaltali 13 túra á ári, að síðasta ári undanskyldu en þá 

voru farnar 16 veiðiferðir. Árin áður voru veiðiferðirnar frá 12 til 14. 

Mismunur þar á milli er að finna á löndun fyrir eða eftir nýtt kvótaár. 

Því er gert ráð fyrir að farnir séu 10 túrar á ári sem veiði fer fram í 

íslenskri lögsögu þar sem um blandaðan afla er að ræða.  

Á Mánabergi ÓF-42 eru hins vegar farnar 14 til 15 veiðiferðir á ári. 

Þessi munur á veiðiferðum skýrist að mestu leiti af því að í stað þess 

að fara í langa túra í Barentshafið fer Mánaberg ÓF-42 að jafnaði í 3 

túra á ári í úthafskarfa á Reykjaneshrygg, en það eru styttri veiðiferðir. 

Túrar á Íslandsmiðum í blönduðum afla eru því oftast um 11 á 

Mánabergi ÓF-42 yfir árið (Fiskistofa, e.d). 

4.8 Mesa 900 vél 

Mesa 900 hausavélin er vél sem gellar og kinnar fisk. Vélin virkar 

þannig að haus er settur í gegnum vélina og út úr henni kemur gella, 

kinn og klumba. Það sem eftir verður er krumminn sem er ekki nýttur 

enda fátt á honum sem hægt er að nýta. Þegar þessi aðferð er notuð við 

verkun á hausum minnkar það magn sem þarf að geyma í frystilest. 

Tafla 13 - Fjöldi veiðiferða Sigurbjargar ÓF-1  og Mánabergs ÓF-42 

Veiðiferðir Sigurbjörg ÓF-1 Fjöldi 
Veiðiferðir Mánaberg ÓF 

42 
Fjöldi 

2010/2011 16 2010/2011 15 

2009/2010 12 2009/2010 14 

2008/2009 14 2008/2009 14 
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Með því að nýta verðmætustu afurðirnar af hausnum er náð í þau 

verðmæti sem í hausnum liggja en plássið undir þá er lágmarkað.  

Vélin er fyrirferðarlítil en hún er 1,7 m á hæð, 1 m á breidd og 1,8 m á 

lengd. Teikningu af vélinni má sjá í viðauka 4. Með Mesa 900 má auka 

nýtingu á þorski um 11,5% miðað við slægðan þorsk. Að því gefnu að 

nú fari allir hausar í sjóinn.Nýtingin skiptist þannig að gella er 0,623% 

af slægðum þorski, kinn er 3,41% og klumba er 7,5% (Snorri 

Halldórsson, 2011). Það sem eftir er er höfuðbein, kjaftabein og tálkn 

sem eru 22,5%. 

Afköst Mesa 900 vélarinnar fer eftir stærð á hausum sem verið er að 

vinna. Hún ætti að hafa vel undan þeirri vinnslu sem um borð er, einn 

maður nær varla að halda í við vélina þar sem hann hefur rétt rúmar 

tvær sekúndur til að koma hausnum inn í vélina. Því ætti afkastageta 

vélarinnar að halda vel í við vinnsluna um borð, en til að fullnýta 

vélina þarf að vinna yfir 200 tonn af þorski upp úr sjó á sólarhring. 

Fullfermistúrar á Sigurbjörgu ÓF-1 í Barentshafi hafa verið um 460 

tonn upp úr sjó af þorski, að undanskildum meðafla. Það hráefni sem 

aukalega kæmi í lest í þeirri veiðiferð væri um 2,9 tonn af gellum, 15 

tonn af kinnum og 34,5 tonn af klumbum. Þá er einungis unnið úr 

hausum af þorski en ekki meðafla.  Þetta myndi þýða rúm 52 tonn af 

aukaafurðum og einungis 17,9 tonn af verðmestu afurðunum, gellum 

og kinnum.  Á móti kemur 159 tonn ef hausinn væri heilfrystur.  
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5 Aukaafurðir 

Í þessum kafla verður farið yfir þær aukaafurðir sem skoðaðar eru í 

þessu verkefni. Hlutfall þess af heilum fiski og mögulegt magn sem 

hægt er að vinna miðað við núverandi kvótastöðu. Hugsanleg verð og 

magn útflutnings. Nýtingarstuðlar Matís voru notaðir sem er byggt á í 

þeirra rannsóknum. Einnig var útflutningsmagn tekið af vef Hagstofu. 

5.1 Hausar 

Unnið úr 35.539 tonnum af þorski um borð í frystitogurum árið 2010. 

Fiskistofa miðar við 34,5% nýtingu sem er meðaltalsstuðull sem 

Fiskistofa hefur reiknað út. Þær tölur eru unnar frá nýtingarstuðlum 

einstakra frystiskipa. Hausanýting getur rokkað á milli 30-36% og fer 

það eftir skipum og árstíma (Sjöfn Sigurgísladóttir o.fl., 2010). 

Miðað við þær forsendur og vinnsluaðferðir sem notaðar eru í dag má 

áætla að um 12.000 tonnum af hausum komi um borð á vinnsluskipum 

á Íslandi.  

Ramma hf. var úthlutað 3.717 tonnum af þorski á skipin Sigurbjörgu 

ÓF-1 og Mánaberg ÓF-42. Því ætti hausamagnið að vera 1.282 tonn.   

5.2 Gellur og kinnar  

Töluvert algengt er að hausar séu gellaðir fyrir þurrk og gellurnar 

seldar sér. Því er markaður fyrir gellur orðin góður og komin ákveðin 

reynsla á hann. Verð eru góð en mismunandi eftir löndum. Mest af 

gellum eru seldar til Spánar. Lönd eru að borga á bilinu 1.150 til 2.000 

kr/kg. Samkvæmt gögnum Hagstofu voru yfir 6.500 tonn seld af 

gellum á tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. mars 2012 (Hagstofa Íslands, 

e.d). Nýting á gellum er um 0,623% af slægðum þorski.  
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Spánn er langstærsti innflutningsaðilinn á íslenskum gellum. Einnig er 

fróðlegt að sjá verðið sem Kínverjar eru að borga fyrir vöruna en það 

er töluvert hærra en aðrar þjóðir og fer yfir 2.000 kr/kg (Hagstofa 

Íslands, e.d). 

 

 

Kinnar eru um 3,41% af slægðum fiski, minna er selt út af kinnum en 

gellum þó svo að hlutfallslega skili það meira hráefni en gellur. 
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Mynd 5 - Útlfutningsmagn og verð á gellum til mismunandi landa 

Mynd 6 - Útflutningsmagn og verð á kinnum til mismunandi landa. 
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Samkvæmt tölum Hagstofunnar voru seld út 187 tonn af kinnum á 

tímabilinu 1. janúar 2010 til 31. mars 2012. Ekki er um mikið magn að 

ræða og einungis unnið úr 5.500 tonnum af slægðum fiski samkvæmt 

þessum tölum. Því þarf að fara rólega í að byggja upp markað fyrir 

kinnar. Gott verð fæst þó fyrir kinnar og er Frakkland langstærsti 

innflutningsaðili.  Þeir borga yfir 1.000 kr/kg (Hagstofa Íslands, e.d).  

5.3 Lifur 

Úthlutaður afli Mánabergs ÓF-42 og Sigurbjargar ÓF-1  var 3.717 

tonn. Því ætti magn af lifur að vera um 186 tonn miðað við 5% 

lifrarhlutfall. 

Miðað við að útgefinn kvóti sé 177 þúsund tonn á þessu fiskveiðiári 

má búast við um 8.850 tonnum af lifur miðað við 5% lifrarhlutfall. 

Eins og fram hefur komið er vinnsla á lifur ýmsum breytingum háð. Sé 

markmið að vinna alla lifur sem kemur um borð þarf að útbúa tank til 

að taka á  móti lifur sem sogast með innyflum fisks við hausun. Hins 

vegar er bróðurpartur af lifrinni sem fylgir hausnum þegar hann er 

hausaður með karfahausara. Eftir hausun á fiski þarf því að slíta þau 

innyfli sem eftir í honum eru og þar á meðal lifrina. Útbúa þarf  

vinnuaðstöðu og vinnslulínu svo vinnan sé mönnum bjóðandi. Ekki eru 

viðeigandi vinnuaðstæður að mörgum tonnum af lifur og hausum séu 

borin með handafli fram og til baka í vinnslu skipsins. Því þyrfti að 

útbúa færiband sem myndi bera hausa af hausara og því næst tvö 

færibönd sem myndu bera haus annars vegar og lifur hins vegar að 

vinnslustað eða beint að vog til pökkunar.  

Eins og áður hefur komið fram lagði starfshópur Matís fram þrjár 

aðferðir við vinnslu á lifur. Hakka hana og leggja í maurasýru, frysta 

hana eða ísa. Ekki er íslest um borð í Sigurbjörgu ÓF-1 né Mánabergi 

ÓF-42. Því þyrfti að breyta lestinni ef ísun á lifur yrði framkvæmd um 

borð. Það kostar lestarpláss og peninga. Með því væri verið að fórna 

lestarplássi fyrir verðmeiri afurðir og til að mynda í túrum í Barentshaf 

á Sigurbjörgu ÓF-1  þar sem ekki er farið heim fyrr en skipið er orðið 

fullt yrði þetta skerðing á aflaverðmæti í þeim túrum. Það sama má 
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segja um úthafskarfaveiðar Mánabergs ÓF-42. Aftur á móti væri hægt 

að fá sem mest út úr lifrinni með þessum hætti. Lifrin sem unnin er á 

síðustu dögum túrs mætti selja í niðursuðu en það er verðmætasta 

hráefnið sem unnið er úr þorsklifur. Með vandaðri geymslu má nýta 

eldra hráefni til lýsisframleiðslu (Snorri Halldórsson, 2011). En venjan 

er þó að eldri lifur en 10 daga sé ekki vinnanleg (Egill Már Snorrason, 

munnleg heimild, 8. janúar 2012).   

Frosin lifur er jafngild nýrri lifur í innkaupum hjá Lýsi hf., sem 

einungis bræðir í lýsi. Hjá Lýsi hf. er ekki gerður munur á lifrargæðum 

að þeim mörkum að lifur sé nýtanleg. Það er borgað 75 kr/kg (Egill 

Már Snorrason, munnleg heimild, 8. janúar 2012). Frosin lifur hefur 

ákveðin líftíma. Nauðsynlegt er að lifur sé fryst upp í nægjanlegt frost 

og henni sé haldið í stöðugu frosti við allavega -25°C. Við mælingu á 

gæðum lifrar er notast við magn af fríum fitusýrum. Í tilraun sem var 

gerð á vegum Matís sumarið 2011 kom í ljós að þegar lifur hefur verið 

frosin í einn dag mældist 0,94 af fríum fitusýrum. Við geymslu í 18 

daga eykst ffa upp í 1,29 en eftir 38 daga hafa þær tæplega tvöfaldast 

eða í 2,23. Þó svo lifur sé geymd í 70 daga hægist á skemmdarferlinu 

eftir 38 daga. Því eftir 70 daga geymslu hækkar magn af ffa upp í 2,34 

(Snorri Halldórsson, 2011). Því ætti að vera hægt að geyma lifur í 

frystitogurum frostna í lest. Hún stenst gæðakröfur og lýsið helst 

óskemmt. Einungis er þó hægt að vinna hana í lýsi og hentar hún ekki í 

niðursuðu þar sem lifrin aðskilur sig við þiðnun.  

Þegar lifur er þýdd eftir frystingu aðskilur hún sig. Lýsi skilur sig frá 

þurrefni.Við þiðnun verður því hreint lýsi sem flýtur ofan á vatni og 

þurrefni. Lifrin skilur sig fljótt og með rétt útbúnum lifrartank mætti 

vinna lýsið út á sjó. Sá útbúnaður þarf ekki að vera flókinn eða dýr. 

Lýsi hefur eðlisþyngdina 0,9 og flýtur þar að leiðandi ofan á vatni og 

þurrefni. Prótein eðlissviptast við frystingu og sleppir frá sér lýsi og 

vatni. Því eru þessi þrjú efni algjörlega aðskilin. Lýsið er eina 

nýtanlega efnið og því er þurrefninu og vatninu hleypt niður úr 

tankinum með loka þegar tankurinn er fullur.  
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Lítið hefur verið unnið lýsi hjá Lýsi hf. sem er langstærsta 

lýsisframleiðslufyrirtæki landsins, úr lifur sem legið hefur í maurasýru. 

En við þá vinnslu er lifur hökkuð eða marin og sett í tank. 80% 

maurasýra er bætt í tankinn og þarf að vera um 1% af heildarmassa. En 

maurasýra stoppar skemmdarferli og myndun ffa. Í rannsóknum á 

skemmdarferli á lifur í maurasýru sem unnin var á vegum Matís kom í 

ljós að maurasýra þurfi að vera að minnsta kosti 1% af massa en við 

það fékkst gott lýsi. Við 2% maurasýru var ffa komið í 0,79 eftir 10 

vikna geymslu í 22°C (Snorri Halldórsson, 2011). Lýsi hf gat ekki 

gefið upplýsingar um verð á þessari afurð þar sem hún hefur ekki verið 

unnin í tæplega þrjá áratugi. Var þetta gert á 9. áratug síðustu aldar og 

gerðar tilraunir.  
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6 Markaðir 

Hér verður stuttlega fjallað um markaði fyrir aukaafurðir. Ekki var 

gerð nákvæm markaðsgreining en notast við orð manna sem vinna við 

markaðsstarf og selja afurðir.  

6.1 Markaðir fyrir hausa  

Af samtölum að dæma við útflutningsaðila og verkendur á þurrkuðum 

hausum eru markaðshorfur á Nígeríumarkaði góðar. Mikið magn og 

mikil aukning hefur átt sér stað síðustu ár og áratugi. Þetta er þó eini 

markaðurinn fyrir þurrkaðar vörur í þessu magni og því þarf að fara 

varlega að honum. Verðlækkun hefur áhrif á alla útflutningsaðila sem 

versla með þurrkaðar vörur. Markaðurinn ætti að geta tekið á móti 

auknu magni frá frystitogurum en hins vegar er hann ekki tilbúinn að 

taka á móti öllum hausum frá öllum frystitogurum landsins. Þessi 

markaður er eins og annar, það þarf að mata hann jafnt og þétt til að 

halda verðum ásættanlegum og því væri töluvert offramboð séu allir 

hausar unnir til þurrkunar sem annars fara í hafið á frystitogurum og 

kæmu á markað sama dag. Það myndi leiða til lækkunar á verði. Því 

þarf að fara varlega í að auka vinnslu á hausum en auka hana jafnt og 

þétt (Katrín Sigurjónsdóttir, munnleg heimild, 10. janúar, 2012). 

6.2 Markaðir fyrir gellur og kinnar 

Þrjár mismunandi aðferðir eru við vinnslu á gellum og kinnum. 

Frysting, léttsöltuð, frosin og svo fullsöltuð. Stærstu markaðir fyrir 

gellur eru Spánn, Portúgal og Ítalía. Léttsaltaðar gellur eru aðallega 

seldar til Portúgal og er það verðlægsti markaðurinn. Frystar gellur og 

saltaðar eru mest seldar til Spánar. Mikil vinna hefur farið í að búa til 

markaði fyrir þessar vörur. Vinna sem ekki má vanmeta. Með 

skyndilega auknu magni er næst víst að verð mun falla (Óskar 

Karlsson, munnleg heimild, 15. janúar, 2012). Markaðurinn er þó 

mótækilegur fyrir aukningu jafn og þétt. Verð á frystum gellum er í 

dag á bilinu 6 til 8 evrur. Þetta eru dýrar gæða afurðir þar sem kröfur 



Háskólinn á Akureyri                                                                                LOK1123,1223 

40 

um gæði og ferskleika eru miklar. Með réttum markaðsátökum og 

hægri innkomu inn á markaði með aukningu er ekki alls víst að verð 

falli nokkuð. Verð á kinnum er í dag um helmingur af verði á gellum, 

eða um 3 til 4 evrur. Með góðu markaðsátaki og réttri meðhöndlun á 

hráefni má áætla að hægt sé að fá 60% af verði gella fyrir kinnar 

(Óskar Karlsson, munnleg heimild, 15. janúar, 2012). Markaðurinn vill 

litlar pakkningar og eru frystar gellur nú seldar í 2 kg öskjum. 

Markaðurinn er ekki mótækilegur fyrir stærri pakkningum. Öll 

óhreinindi þarf að snyrta burt og fiskhold þarf að vera hvítt og fallegt. 

Við sjóvinnslu er afurð fersk og ný þegar hún er unnin, hráefni eru við 

bestu gæði og því ætti ekkert að koma í vegi fyrir að gellur og kinnar 

unnar á vinnsluskipum væru ekki fullkomlega samkeppnishæfar við 

afurðir unnar í landi. Aftur á móti er ekki æskilegt að vörur frá öllum 

frystitogurum landsins komi á sama markað sama dag. Með 

markaðsstarfi og aðlögun markaðar má áætla að á tveimur árum væri 

komin góður árangur á sölu sjófrystra afurða úr þorskhausum og eftir 5 

ár ætti þetta að vera orðin markaður sem borgar hæsta verð fyrir afurð 

unna á frystitogara (Óskar Karlsson, munnleg heimild, 15. janúar, 

2012). 

6.3 Markaðir fyrir lifur 

Ekki þótti nauðsynlegt að kanna markaði fyrir lýsi þar sem Lýsi hf. 

hefur gefið út að þeir kaupi alla lifur, hvort sem hún er fersk eða frosin, 

og borgar fast verð fyrir hana. Hærra verð fæst fyrir lifur tilbúna til 

niðursuðu en ekki er gert ráð fyrir að frystitogarar geti nýtt sér það, 

sökum þess hversu lengi þeir eru úti á sjó og hafa ekki íslest um borð. 

Markaðir fyrir lýsisafurðir eru mjög góðir og eftirspurn mikil.  
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7 Kostnaðarliðir við framleiðslu 

Þó svo að sú staðreynd sé sönn að verðmætum sé kastað í sjóinn af 

frystitogurum þarf þó alltaf að skoða kostnað á bak við vinnslu á 

afurðunum. Hann leynist víða og er drjúgur þegar verðlitlar afurðir eru 

til skoðunar. Helstu kostnaðarliðir útgerðar eru olíukostnaður og 

launakostnaður. Ofan á hvert kg af afurð má reikna með 5 kr 

frystikostnaði og 3,75 króna löndunarkostnaði (Alfreð Tulinius, 2012). 

7.1 Launakostnaður og hlutaskiptakerfið 

Laun sjómanna á frystitogurum fer eftir kjarasamningum. Það virkar 

þannig fyrir sig að þegar túr er gerður upp fer 68-72% til skipta. Það 

fer þó eftir því hvort selt sé úr skipinu fob eða civ, en hærra 

skiptahlutfall færst fyrir fob. Um skiptaverðmæti aflans fer skv. lögum 

nr. 24/1986 um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan 

sjávarútvegsins, sbr. lög nr. 21/1987 um breytingu á þeim. Olíuverð 

stjórnar því hversu hátt hlutfall af aflaverðmæti fer til skipta, hins 

vegar er langt síðan verð á tunnu af olíu fór yfir þau mörk sem lækka 

skiptahlut.  

 

Aflaverðmæti 
 

28 menn  100 26 menn 100 

Olíukostnaður, Útgerðarkostnaður 
  

28 
 

28 

Olíuverðsviðmiðun 
 

72 72 
 

72 

Hlutur sjómanna  
 

33,5 24,1 
 

23,4 

Hlutur sjómanna með 7% álagi 
  

25,8 
 

25 

Orlof lámarks 10,17 
  

28,4 
 

27,6 

Hásetahlutur með orlofi 
  

1 
 

1,1 

Aukahlutir borgaðir sér 
 

4,55 4,6 
 

4,8 

Launakostnaður vegna hlutaskiptakerfis 
  

33,1 
 

32,4 

Laun að viðbættu tryggingargjaldi 5,99% 
  

35 
 

34,4 

Laun að viðbættu mótframlagi í 

lífeyrisstjóð8%   
37,8 

 
37,1 

Tryggingar 3,33% veikindi og slys 
  

3,3 
 

3,3 

Messagutti 
  

0,4 
 

0,4 

Hlutur útgerðar 
  

30,5 
 

31,6 

Eins og sjá má í töflu 14 skilar fjölgun í áhöfn hærra hlutfalli til skipta. 

Því tapar útgerðin á því að fjölga í áhöfn til að vinna verðminni vörur. 

Tafla 14 - Greining hlutaskiptakerfisins við 72% skiptahlut miðað við 
26 menn og 28 menn um borð 
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Útgerðin hefur talað um það til fjölda ára að hlutaskiptakerfið sé 

einhver helsti flöskuháls í vinnslu á verðminni aukaafurðum. Hins 

vegar er aukningin ekki nema 1,1% sé einum manni bætt við á hvora 

vakt og gæti sú aukning skilað sér nái þessi eini maður að skapa meira 

verðmæti en sem því nemur (Snorri Halldórsson, 2011). 

7.2 Olíukostnaður 

Vélarstærð Sigurbjargar ÓF-1 og Mánabergs ÓF-42 er mjög svipuð. 

Samkvæmt útgerðarstjóra Ramma hf. er olíueyðsla þeirra einnig 

svipuð. Því verður unnið út frá því í þessu verkefni að olíueyðsla 

skipanna sé sú sama og allir útreikningar miðaðir við það. Olíueyðsla 

er misjöfn, það fer eftir veðri og straumum hversu erfitt er fyrir vélina 

að sigla og toga. Eldsneytisnotkun með allar vélar í gangi þ.e.a.s á togi, 

með fulla vinnslu í gangi er um 350 til 400 l/klst. Hún er þó aðeins 

minni á keyrslu eða um 250 til 350 l/klst (Ragnar Aðalsteinsson, 

munnleg heimild, 6. janúar, 2012). 

Flest minni skip í dag brenna gasoílu. Sú olía er seld af olíufélögunum 

og kallast flotaolía. Eðlisþyngd hennar er 0,845 Kg/L og eru því 1.184 

l í tonninu af flotaolíu.  

Olíuverð hefur farið stighækkandi síðustu áratugi. Það féll þó nokkuð 

við bankakreppuna sem hefur herjað á heiminn síðustu ár. Olíuverð 

hefur þó verið að rísa upp á nýjan leik. Verðþróun á olíu hefur stjórnast 

mikið á framleiðsluríkjunum og OPEC ríkin hafa nokkuð góða stjórn á 

verðinu með því að ákveða framleiðsluna (Orkustofnun, 2008). 

Samkvæmt orkuspánefnd, sem gaf út eldsnetispá árið 2008, eru þrjár 

tölur yfir olíunotkun vinnsluskipa. Reiknað var út árin 1997, 2000 og 

2004 orkunotkun á hvert kg veitt upp úr sjó. Fyrir vinnsluskip var 

útkoman 0,62 l/kg bæði árið 1997 og 2000, en hins vegar var hún 

reiknuð 0,432 l/kg árið 2004 (Orkustofnun, 2008).  

Í verkefni sem Eyþór Björnsson gerði þegar hann vann lokaverkefni 

sitt við Háskólann á Akureyri fór hann yfir rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á nýtingu á olíu yfir veiðiferð skips. Þar kom í ljós að um 60% af 
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olíunotkun fiskiskipa brenna við að toga veiðafæri og 25% í siglingu. 

Það er gert ráð fyrir að veiðiferðin sé á Íslandsmið. Rest fer í að ganga 

frá veiðafærum kasta og hífa. Á orkuþingi árið 1991 setti Emil 

Ragnarsson fram niðurstöður sem komu fram í rannsókn á olíunotkun 

togara. Þar kom fram að í veiðiferð á heimamið væri olíueyðsla á tonn 

hjá frystitogurum á bilinu 700 til 800 lítrar (Eyþór Björnsson, 2004).  

Olía er auðlind sem er ekki endurnýtanleg. Hún er takmörkuð og því 

gengur á olíubyrgðir heimsins á hverjum degi. Við verðþróun á 

auðlindum sem eru takmarkaðar er viss lögmál um nýtingu. Hún 

kallast dínamísk skilvirkni auðlinda og felst í því að framleiðandi 

hámarkar arð sinn með því að úthluta úr auðlindinni á skilvirkan hátt. 

Framboð afurðar fer eftir eftirspurn og kostnaðarverði afurðar. 

Heildarmagn afurðar er ávöxtunarstuðull og því minna sem eftir er að 

auðlindinni hækkar verðið, þar sem það verður dýrara að vinna og 

finna síðasta dropann af olíu. Þetta gerir það að verkum að eftirspurn 

verður eftir öðrum orkugjöfum þegar verð á olíu er orðið nægilega 

hátt.  

Samkvæmt dínamískri skilvirkni á olíuverð eftir að hækka á komandi 

árum. Farið hefur fram mikil umræða um aðra orkugjafa í 

skipaflotanum og má nefna endurnýtanlegan lífdísil, s.s. steikingarfeiti 

og dýrafitu. Það hefur verið prófað t.d á Björgúlfi EA-312 ístogara 

Samherja, en lífdísill hefur verið framleiddur af nýsköpunarfyrirtækinu 

Orkey (,,Björgúlfur EA brenndi“, 2011). Einnig hefur farið fram mikil 

umfjöllun um repjuolíu svo eitthvað sé nefnt. 
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Á mynd 7 má sjá verðþróun á flotaolíu á markaðsverði í Rotterdam 

síðastliðið ár. Olía hefur hækkað talsvert síðasta árið og ekki fyrirséð 

um meiri hækkun á olíu. Olíuverð hefur hæst á þessu ári farið yfir 

1.000 USD/tonn og 1. apríl 2012 er verð á olíu 965,5 USD/tonn það 

gerir 0,82 USD/l, eða rétt tæpar 100 kr/l (Már Erlingsson, munnleg 

heimild, 16. janúar, 2012). Olíukostnaður er nærst stærsti 

kostnaðarliður útgerðar á eftir launakostnaði og skiptir því miklu máli.  

7.3 Pökkunarkostnaður 

 

 

 

Mismunandi er hvernig afurðum er pakkað. Í töflu 15 má sjá hvaða 

afurðir eru pakkaðar í hvaða umbúðir. Það sem fer í þriggja öskju og 

tveggja öskju kassa er pakkað í öskjur. Einnig fer karfi sem er 

pakkaður í 3*9kg kassa í öskjur. Það sem pakkað er í grálúðukassa er 

ekki pakkað í öskjur, heldur í poka og skil sett í miðja pönnuna (ein 

panna 2* 13kg). Karfi er pakkaður í öskjur, hann glasseraður og settur 

í karfapoka. Karfapoki er í raun svartur ruslapoki sem er settur utanyfir 

öskjurnar áður en hann fer í kassa.  
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Verðþróun á MGO 2011 

Mynd 7 - Verðþróun á flotaolíu (marine gasoil) ár aftur í tímann 

Tafla 15 - Pakkning á mismunandi afurðum í mismunandi umbúðir 

2 öskju kassi 2*9 kg  Þorskflök ýsuflök  

3 öskju kassi 3*9 kg Þorskflök ýsuflök ufsaflök 

Grálúðukassi 2*13 kg 
Grálúða undirmál hlýri steinbítur langa blálanga 

tindabikkja skrápflúra afskurður grálúðusporðar 

Karfakassi 3*9 kg  Karfi Makríll 
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Umbúðir  Krónur  stk. Kg í pakkningu 

Utanyfirkassi 2x9 62,59 18 

Utanyfirkassi 3x9 78,84 21 

Utanyfirkassi 10*2 97,93 20 

Utanyfirkassi 6*2 85,19 12 

Grálúðukassi 105,95 36 

Bindiborði  12 kr kassi 
 

Kassamiði 3,48 
 

Öskjumiði 2,95 
 

Grálúðupoki 18,84 13 

Karfapoki 16 9 

Millilagsplast 3,08 
 

Askja  55,33 9 

2 kg askja  46,66 2 

 

Pökkun á aukaafurðum færi í flestum tilvikum í grálúðupoka í 

vinklapönnur. Eftir frystingu væri því svo pakkað í grálúðukassa og 

sett í lest. Aftur á móti sé pakkað gellum og kinnum er krafa um það á 

mörkuðum að því sé pakkað í tveggja kg öskjur og settar í 

utanyfirskassa sem tæki 6 öskjur (Ragnar Aðalsteinsson, munnleg 

heimild, 6. janúar, 2012). 

Reikna má með að kostnaður við pökkun á óunnum hausum og lifur sé 

4,43 kr/kg. Sé aftur á móti pakkað gellum og kinnum má áætla að 

pökkunarkostnaður fari upp í 14,5 krónur.  

Tafla 16 - Verðskrá umbúðir 

Tafla 17 - Kostnaður við pökkun á gellum 
og kinnum 

Tafla 18 - Kostnaður við pökkun á  
lifur og heilum hausum 

Pökkun fryst lifur og frystir hausar  

grálúðukassi 105,95 

bindiborði 12 

kassamiði 3,84 

grálúðupoki 2stk  37,68 

Samtals 164,47 

Kostnaður á kg 4,43 

Pökkun á gellum og kinnum. 
 

Utanyfirkassi 6x2 85,19 

Askja  46,66 

millilagsplast 3stk  9,24 

öskjumiði 6stk 17,7 

Kassamiði 3,48 

Bindiborði 17 

Samtals  179,27 

Kostnaður á kg 14,5 
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8 Arðsemisútreikningar 

Í þessum kafla verður farið yfir þá arðsemisútreikninga sem koma að 

vinnslu á aukaafurðum. Skoðaðar verða þær fjárfestingar sem þarf að 

fara í til að gera vinnsluna mögulega sem og þann kostnað sem fæst 

við nýtingu á þeim. Kostnaður byggir að mestu á gögnum frá 

útgerðarstjóra Ramma hf. sem og upplýsingum sem fengar hafa verið 

frá fyrirtækjum. Verð á vörum er varlega áætlað og líklega þykir að 

meira fáist fyrir þær afurðir sem skoðaðar eru en minna.  

8.1 Forsendur arðsemisútreikninga  

Í þessum útreikningum er ekki gert ráð fyrir verðbólgu. Gengi krónu 

gagnvart evru er skráð gengi 15. mars 2012. Kvóti miðast við útgefinn 

kvóta fyrir fiskveiðiárið 2011/2012. 

Ekki er gert ráð fyrir fórnarkostnaði við vinnslu á gellum og kinnum 

þar sem þær eru verðmeiri vörur en flök sem unnin eru fyrir og um 

hlutfallslega lítið viðbótarhráefni inn í vinnsluferlið. Alla jafna ættu 

gellur og kinnar ekki að minnka aflaverðmæti þess afla sem þegar 

hefur verið veiddur. Því er ekki raunhæft að gera ráð fyrir 

veiðafærakostnaði né olíukostnaði við veiðar á þessum afurðum. Hins 

vegar þarf olíu til að keyra vinnslu og frystipressur, er sá kostnaður 

reiknaður undir frystikostnað. Þar sem ekki náðist endanleg niðurstaða 

um staðsetningu véla um borð í skipunum í viðtölum við bæði vélstjóra 

Sigurbjargar ÓF-1 og útgerðarstjóra Ramma hf. er reiknað með 

uppsettu verði söluaðila á verkunarvélum. Kostnaður er áætlaður við 

ísetningu og tengibúnað við aðal vinnslulínu skipanna. 
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 Mánaberg Óf 42  

  

Sigurbjörg ÓF-1 

  

Samtals 

Kg Þorskkvóti 2097929 Þorskkvóti 1619076 3717005 

 Gellur  13070 Gellur  10087 23157 

 Kinnar  71539 Kinnar  55210 126750 

 Hausar 723786 Hausar 558581 1282367 

 Lifur 104896 Lifur 80954 185850 

Verð 

milljónir 
Gellur 1000 Gellur 1000 1000 

 Kinnar  600 Kinnar  600 600 

 Hausar  45 Hausar  45 45 

 Lifur 50 Lifur 50 50 

Verðmæti 

Milljónir 
Gellur 13,1 Gellur 10,1 23,2 

 Kinnar  42,9 Kinnar  33,1 76,0 

 Hausar  32,6 Hausar  25,1 57,7 

 Lifur 5,2 Lifur 4,0 9,3 

Kassafjöldi Gellur  484 Gellur  374 857,7 

 Kinnar  2650 Kinnar  2045 4694,4 

 Hausar  26807 Hausar  20688 47495,1 

 Lifur 3885 Lifur 2998 6883,3 

Kassafjöldi 

á túr.  
Gellur  48 Gellur  37 85,8 

 Kinnar  265 Kinnar  204 469,4 

 Hausar  2681 Hausar  2069 4749,5 

 Lifur 389 Lifur 300 688,3 

 

Töluverður munur er á hversu mikið af hausum er fryst eftir því 

hvernig þeir eru unnir. Hausar taka mun meira pláss og gefa minna 

verðmæti. Tafla 19 greinir hversu verðmætar vörur eru og hversu 

plássfrekar. Töluverður munur á því hvort hausar eru  unnir í gellur og 

kinnar eða þeir frystir í heilu lagi.  Einnig er um tiltölulega fáa kassa af 

lifur að ræða þar sem verðmætið er ekki hátt.  

8.1.1 Fórnarkostnaður og kostnaður við tíðari hafnarstopp 

Í töflu 19 má sjá það magn sem unnið er í báðum skipum af hverri 

afurð. Sé skoðuð vinnsla á gellum og kinnum kemur í ljós að ekki er 

um marga kassa að ræða og ekki plássfrekar afurðir. Því sem fórnað er 

í vinnslu á gellum og kinnum er einna helst tími sem fer í að mata 

hausaaðgerðarvél en einn maður þarf að mata vélina og vélin afkastar 

eins hratt og mannshöndin vinnur. Í meðalstórum fiski ætti afköst 

vélarinnar að vera um tæp þrjú og hálft tonn/klst, það væri því staðið 

við hausaaðgerðarvélina í tæpa 60 tíma í hverjum túr. Þá vinnu væri 

best að vinna um leið og hausað er því þá er hægt að takmarka þá 

Tafla 19 - Skipting aukaafurða eftir magni og verðmæti 
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geymsluþörf sem hausarnir þurfa og því í raun einungis gellur og 

kinnar sem eftir verða og bíða frekari vinnslu. Kassafjöldi á túr er á 

bilinu 250 til 310 kassar og væri hægt að frysta þetta í einum hring á 

Mánabergi ÓF-42 en það þyrfti fimm tæki til að frysta það magn í 

Sigurbjörgu ÓF-1. Frystitími eru þrjár klukkustundir og því ekki um 

verulega töf á frystingu að ræða. Einnig er þetta ekki nema rúm 2,5% 

af lestarplássi. Allur sá fiskur sem unnið er úr hefur verið veiddur og 

sú orka og fjármagn sem fer í að veiða afurðina er til staðar nú þegar. 

Því telur höfundur ekki unnt að tala um fórnarkostnað við vinnslu á 

gellum og kinnum þar sem um sambærilega verðmæta vöru er að ræða. 

Magnið og tíminn sem í vinnsluna fer er óverulegur.  

Við vinnslu á hausum er um töluvert magn að ræða. En haus er um 

34,5% af heilum fiski en nýting af flökum skorið með beini er um 

44%. Samtals er þetta 1.282 tonn af hausum sem vinna þarf. 724 tonn á 

Mánabergi ÓF-42 og 559 tonn á Sigurbjörgu ÓF-1. Það gera 26.807 

kassar fyrir Mánaberg ÓF-42 og 20.688 kassar á Sigurbjörgu ÓF-1. 

Miðað við þessar tölur er ekki hægt að komast hjá því að áætla 

einhvern fórnarkostnað við vinnslu þessa afurða. Bæði tími og 

lestarrými fer í að vinna þessar afurðir á kostnað annarra verðmætari 

afurða. Sem dæmi má áætla að í hverjum túr, miðað við óbreytt 

fyrirkomulag þorskveiða á Mánabergi ÓF-42, sé pakkað í 2.681 

pönnur sem er 51 frystitæki. Það er 1. lóðrétt frystitæki um borð í 

Mánabergi ÓF-42 og frystitími er fjórir tímar þá fer átta og hálfur 

sólarhringur í að frysta hausa um borð. Sigurbjörg ÓF-1  er ekki svo 

vel búin og mun þessi vinna öll hægja á annarri vinnslu á öðrum 

afurðum. Lestarpláss sem hausar taka eru um 23% af heildarplássi í 

lest og fyllist skipið því mikið fyrr. Þetta kostar tíðari siglingar í höfn 

til löndunar og fleiri hafnarstopp. Þar sem aukning á nýtingu á þorski 

er 77% má áætla að fleiri tog þurfi til að halda vinnslunni gangandi. 

Ekki er æskilegt að geyma fisk of lengi um borð á meðan hann er 

unninn, þetta þýðir meiri slit á veiðafærum og búnaði. Því telur 

höfundur að gera þurfi ráð fyrir því með einhverjum hætti.  
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Miðað við kassafjölda af hausum áætlar höfundur að kostnaður við 

nýtingu umfram kostnað við vinnslu og pökkun sé í raun kostnaður 

tveggja túra á hvoru skipi fyrir sig. Olía fyrir hvern túr er að meðaltali 

um 20 milljónir en misjafnt er hversu langir túrarnir eru. Hafnargjöld 

eru 1,3 milljónir, viðhald veiðafæra 1,5 milljónir og viðhald á vél og 

búnaði 2,5 milljónir. Alls gerir þessi kostnaður því 25,3 milljónir á túr 

og gert er ráð fyrir fjórum slíkum.  

8.2 Ávöxtunarkrafa eigin fjár 

Þar sem fjárfestingarþörfin er ekki mikil í þessu verkefni gerir 

höfundur ráð fyrir því að öll fjárfesting verði borguð með eigin féi 

útgerðarinnar.  

Sjávarútvegur stendur í dag á vissum tímamótum. Búið er að reyna að 

breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu og uppi eru hugmyndir um að draga 

kvóta út úr aflahlutdeildarkerfinu þar sem þær útgerðir sem keypt hafa 

kvóta fái minna hlutfall til sín en áður. Einnig eru uppi áform um að 

stór auka gjöld á útgerðarfyrirtækja, svo kölluð veiðileyfagjöld. Þessar 

breytingar eru ekki komnar í gegn en hafa á síðustu árum minnkað 

fjárfestingu í greininni og aukið alla þá áhættu sem fylgir því að fara í 

fjárfestingar. Erfitt er að meta hversu mikil áhrif þetta hefur á 

ávöxtunarkröfu fyrirtækja í sjávarútvegi, en hún óneitanlega hækkar í 

árferði sem þessu.  

Ávöxtunarkrafa óverðtryggða ríkisskuldarbréfa RIKB 19 0226 4 May 

2012 var 6,88937. Í greinargerð sem Capacent gerði til að meta 

áhættuálag lands og markaðar er gert ráð fyrir 2,3-3% 

landsáhættuálagi. Í þessum útreikningum verður gert ráð fyrir 2,3% 

landsáhættuálagi þar sem lánshæfismat landsins hefur verið að hækka 

frá hruni.  Fram kemur í yfirliti Capacent að markaðsáhætta á Íslandi 

sé um 8%  að meðaltali. Markaðsáhætta fyrir fiskveiðar séu 8,1%.  

CAPM= 6,88934 + 1,5 * (8,1% - 6,88934%) + 2,3% 

Ávöxtunarkrafa eigin fjár = 11,0053% 
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8.3 Arðsemisútreikningar: heilir hausar 

Við þá reikninga við vinnslu á hausum sem unnir eru í þessu verkefni 

er ekki gert ráð fyrir neinum fjárfestingum. Vinnsla á þeim fer eftir 

hefðbundnum vinnsluleiðum og kostnaður við vinnslu einungis bundin 

við vinnslu og pökkun. Aftur á móti er um mikið magn að ræða, 

röskun á vinnslu annarra afurða sem og tíðari ferðir fram og til baka á 

miðin kosta þó peninga sem reiknaður verður sem kostnaður í 

rekstaryfirliti.  

8.3.1 Rekstaryfirlit 

Í rekstraryfirliti um vinnslu á heilum hausum má sjá að þær geti í raun 

borgað sig. Það er þó bundið við það að ekki sé full vinnsla um borð 

og frystitæki ekki fullnýtt. Sé ekki útlit fyrir fullfermistúr og það komi 

ekki til með að kosta aukaferðir til hafnar til að landa upp úr skipinu.  

Sé gert ráð fyrir að allir hausar séu unnir án þess að skip þurfi að koma 

oftar til hafnar er núvirt greiðsluflæði 117.877.598 kr Framleigð af 

vinnslu hausa er um 17 kr/kg (EBITA/Heildarmagn), því má færa rök 

fyrir því að hagnaður sem felst í vinnslunni sé eins og áður segir ekki 

þörf á auka löndun. Aftur á móti hefur komið fram að um mikið magn 

er að ræða. Sé miðað við að allir kostnaðarliðir við vinnslu um borð 

verði teknir með í reikninginn er núvirt greiðsluflæði – 475.582.815 kr 

eða um hálfur milljarður í tap. Að mati höfundar gefur þetta réttari 

mynd á vinnslu á hausum sökum hversu mikið magn um ræðir. 

Rekstraryfirlit má sjá í viðauka 1 og 2. 

8.4 Arðsemisútreikningar: gellur og kinnar 

Hér verður fjallað um þá útreikninga sem gerðir voru fyrir arðsemi á 

gellum og kinnum 

8.4.1 Rekstaryfirlit 

Rekstaryfirlit fyrir gellur og kinnar er frekar einfalt og eru fáir 

kostnaðarliðir. Ekki er gert ráð fyrir fórnarkostnaði eins og áður hefur 

komið fram og er ávöxtunarkrafa 11%. Fjárfestingin sem þarf fyrir 
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verkefnið er metið upp á 24 milljónir. Inn í því felast tvær 

hausavinnsluvélar og færibönd. Þetta er aukaafurð og allir þeir þættir 

sem kosta að framleiða vöruna eru inn í sjóðstreymi. Núvirt fjárstreymi 

frá verkefninu 184.639.753 kr. Í raun er fjárstreymi orðið jákvætt strax 

á fyrsta ári, og því borgar vélin sig upp á innan við ári. EBIDA er  

46.545.827 kr á ári sem gerir framleigð upp á 310 kr/kg. Innri vextir 

verkefnisins eru 128% Rekstraryfirlitið má sjá í viðauka 3.  

8.4.2 Núllpunktur 

Eins og áður hefur komið fram er ekki gert ráð fyrir föstum kostnaði 

við vinnslu á gellum og kinnum. Þetta er aukaafurð þar sem 

viðbótarmagni er bætt við ferli sem fyrir er. Allir kostnaðarliðir eru því 

breytilegir og fara eftir því hversu mikið er framleitt af afurðum. 

Viðhald á vél og annað slíkt telst undir frystikostnað. Sé hins vegar 

upphafskostnaður tækjakaupa fyrir verkefnið settur inn sem fastur 

kostnaður í jöfnu um núllpunkt fæst hversu mikið magn þarf til að 

borga upp vélina.  

Gellur. 

          

         
 = 42216 kg 

Kinnar 

        

       
 = 64568 kg 

Út frá þessu má reikna að með vinnslu á gellum og kinnum borgi vélin 

sig upp eftir 58.950 tonn. Þar sem hlutfall á milli gella og kinna er 18% 

gellur og 82% kinnar. Það tekur því innan við hálft ár að borga upp 

upphafskostnaðinn við vélina miðað við að allur þorskskvóti skipana á 

Íslandsmiðum sé nýttur.  

8.4.3 Næmnigreining 

Við næmnigreiningu kom í raun eitt í ljós. Aðeins laun og verð stjórna 

því hvort vinnsla á gellum og kinnum sé arðbær eða ekki . Aðrir 

kostnaðarliðir sem taldir hafa verið upp vega mjög lítið. Breyting um 

30% á þeim lækkar heildarvirði verkefnisins frá hálfu upp í eitt og 
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hálft prósent hvort sem það er 30% hækkun á kostnaði eða lækkun. 

Aftur á móti eru laun og verð þeir þættir sem stjórna alfarið hvort um 

hagkvæma vinnslu sé að ræða. Erfitt er þó að sjá það í næmnigreiningu 

því laun stjórnast af verði. Hver þáttur var þó skoðaður fyrir sig og í 

mynd hér að neðan má sjá að launakostnaður helst óbreyttur þó verð 

lækki. Í ljós kom að við 30% verðfall á afurð er ennþá töluvert út úr 

vinnslu á gellum og kinnum að hafa þó launakostnaður haldist 

óbreyttur. Næmnigreiningu má sjá í viðauka 4 

 

 

Sé tekið tillit til þess sambands sem er á milli launa og verðs hækkar 

heildarvirði verkefnissins í 253.270.479 kr við hækkun á verði um 

30%. Við 30% verðlækkun skilar það þó 116.074.900 kr til 

útgerðarfélagsins. Það verður því að teljast mjög öruggt að fara í 

vinnslu á gellum og kinnum og lítil hætta á því að tap verði af 

vinnslunni.  
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9 Tillögur 

Eftir vinnu við þetta verkefni er megin niðurstaða þess að í raun sé 

óraunhæft að nýta lifur um borð í frystitogurum. Því myndi höfundur 

ekki leggja það til með jafn skömmum fyrirvara og gert var. Nýting á 

heilum hausum er líklegast sá kostur sem hentugastur væri 

markaðslega séð en markaðir eru góðir fyrir þurrkaðar afurðir í 

Nigeríu.  

Aftur á móti leggur höfundur til að hámarka megi verðmæti hausa með 

nýtingu á gellum og kinnum. Vanda þarf þó markaðsstarf og ekki fara 

of geist í nýtingu. Þróa þarf hágæða vöru og kynna það hráefni á sama 

hátt og sjófrystar afurðir, „Fresh frozen“. Með því að vinna hausa á 

þennan hátt má hafa arð út úr því og það nokkuð góðann. Framlegðin 

af vinnsluni er mjög góð og tími og pláss takmarkað.  

Hins vegar er alltaf vandamál um borð í togurum sem vinna afla um 

borð að ekki sé pláss fyrir aðrar vélar. Hins vegar sé vilji til þegar 

millidekk eru tekin til skoðunar, þeim breytt eða gerð upp, þá er 

raunhæft að hagnast á vinnslu á aukaafurðum. Höfundi finnst algjör 

óþarfi að henda verðmætum sem skapa útflutningstekjur og hækka 

laun. Því leggur hann til að sú hugmynd að vinna gellur og kinnar út á 

sjó komi að minnsta kosti til skoðunar. 
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10 Umræða 

Í þessari ritgerð var unnið út frá því að reglugerð Jóns Bjarnasonar, 

þáverandi sjávarútvegsráðherra, númer 810/2011 yrði að lögum. Kafli 

um frystitogara hljóðar svo 

“Fyrir skip sem vinna afla um borð gildir: Frá og með 1. september 2011 er skipum sem vinna 

afla um borð í íslenskri lögsögu skylt að hirða og koma með að landi alla grálúðuhausa við 

veiðar í íslenskri lögsögu. Skipum sem vinna afla um borð er skylt frá og með 1. febrúar 2012 

að hirða og koma með að landi að lágmarki 50% af allri þorsklifur og þorskhausa sem til fellur 

við veiðar í lögsögu Íslands. Frá og með 1. september 2012 er sömu skipum skylt að koma 

með alla þorsklifur og þorskhausa að landi, sem til fellur við veiðar í lögsögu Íslands. Heimilt 

er þessum skipum í stað hausa, að koma með sem samsvarandi magn af gellum, kinnum 

og/eða fésum að landi. Jafnframt er svo skylt að hirða og koma með að landi allan afskurð sem 

fellur til við snyrtingu á þorsk-, ýsu-, karfa- og ufsaflökum um borð í skipum sem vinna afla 

um borð og stunda veiðar í lögsögu Íslands.” 

Þessari reglugerð var þó breytt eftir töluverð mótmæli útgerðaraðila. 

Mörg af þeim rökum sem þeir sóttu fram með koma fram í þessu 

verkefni. Þeir létu gera fyrir sig úttekt á vinnslu þessara aukaafurða þar 

sem niðurstaðan var að mörgu leiti svipuð og í þessu verkefni. Þ.e. 

plássleysi og lítil frystigeta á móti lágu verði og háum launakostnaði.  

Þessu var þá breytt þar sem aðeins stærstu skipum flotans ber að koma 

með helming af hausum að landi. Undir það féll hvorki Sigurbjörg ÓF-

1 né Mánaberg Óf 42. Aftur á móti er um mikil verðmæti að ræða fyrir 

þjóðarbúið og hægt er að skapa gjaldeyristekjur með verðmætum sem 

fara í hafið í dag. En það verður að fara rétta leið að því. Ekki er 

hagkvæmt að skikka skip sem ekki hafa útbúnað né pláss til þess að 

vinna aukaafurðir til að gera það. Það skapar óhagkvæmni. Aftur á 

móti telur höfundur að þegar ný skip eða ný vinnsludekk eru hönnuð 

fyrir íslenska flotann beri að gera ráð fyrir nýtingu aukaafurða því eins 

og áður segi eru töluverð verðmæti fólgin í vinnslu á þeim þurfi það 

ekki að raska annarri vinnslu.  

Þó svo að ekki hafi verið gerð ítarleg úttekt á mörkuðum fyrir gellur og 

kinnar má áætla að komi þær ekki allar inn af öllum frystitogurum 

landsins í einu sé hægt að gera góð verðmæti úr þeim. Hins vegar voru 

ekki sendar prufur og lítil reynsla er á hvernig þessar afurðir koma út í 
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sjófrystingu. Haft var samband við sölumann hjá Icelandic group og 

taldi hann markaðshorfur nokkuð góðar. Að mati höfundar er það í 

raun eini þátturinn í því sem gæti komið í veg fyrir að vinnsla á 

þessum afurðum geti verið arðbær út á sjó.  

Taka skal fram að kvótastaða Sigurbjargar ÓF 1 og Mánabergs ÓF 42 

er nokkuð góð. Úthafsveiðar þeirra gera þeim kleift að nýta tímann í 

íslensku lögsögunni í að sækja meira af kvótabundnum tegundum eins 

og þorsk og ýsu. Þessi skip hafa mikinn kvóta í þorski og því má áætla 

að áhrif þess að hirða hausa og lifur af þorski hafi hugsanlega meiri 

áhrif á þessi skip en önnur frystiskip. Algengt er að þorskur sé veiddur 

sem meðafli til að bjarga hlutaskiptum sjómanna á frystitogurum. En 

um borð í skipum Ramma er oft um helmingur aflans þorskur. Þessi 

mikli þorskskvóti fyrir þeim möguleika að gera vinnslu á hausum 

hagkvæma. Mikið magn vinnur upp á móti stofnkostnaði og verðmæti 

þeirra hausa sem fara í hafið magnast. 
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11 Niðurstaða  

Helstu niðurstöður þessa verkefnis eru þær að vel má gera fjármagn úr 

hausum þorsks með arðbærum hætti með því að gella og kinna. Lítil 

fyrirhöfn er í raun að vinna hausa og röskun á annarri vinnslu ekki svo 

mikil að það sé óviðráðanlegt. 

11.1 Heilir hausar  

Ekki er arðbært að vinna heila hausa á þessum skipum sökum 

plássleysis og takmarkandi frystigetu. Verð á hausum nær að dekka 

kostnað við vinnslu, frystingu, pökkun og löndun. Án þess að 

kostnaður við aukaferðir til hafnar sé tekinn með er núvirt fjárstreymi 

við vinnslu á heilum hausum kr. 117.877.598.- á tíu ára tímabili. Hins 

vegar er ekki hægt að búast við því að lestarpláss og tíðari hafnarstopp 

með tilheyrandi viðhaldi sé ekki tekið með í reikninginn. Sé það gert 

verður núvirt greiðsluflæði kr. -475.582.815.-. Þetta er tap upp á tæpan 

hálfan milljarð. Því telur höfundur fráleitt að hirða alla hausa sem til 

falla um borð.  

Aftur á móti er Mánaberg Óf 42 betur fallið til að nýta heila hausa. Þeir 

hafa gert það í litlum mæli. Þeir hafa bæði lóðrétt frystitæki sem er í 

raun nauðsynlegt við frystingu á hausum þar sem erfitt er að koma 

hausum fyrir í venjulegum láréttum plötufrystum. Sigurbjörg ÓF-1 er 

ekki í stakk búin til þess að vinna þetta með arðbærum hætti sökum 

þess að ekki er pláss fyrir lóðrétt frystitæki og frystigetan er lítil.  

Eins og áður hefur komið fram er nýting á hausum arðbær sé plássi 

ekki fórnað. Í túrum sem fyrirséð er að lestarrými nýtist ekki og afköst 

vinnslu ekki fullnýtt má vel gera verðmæti úr hausum.  

11.2 Gellur og kinnar 

Vinnsla á gellum og kinnum úr þorskshausum er nokkuð arðbær og 

gefur viðunandi aflaverðmæti. Þær fjárfestingar sem þarf að fara í eru 

ekki miklar og borga sig upp á innan við ári. Framlegð við vinnslu er 

um 310 krónur á kíló. Núvirt greiðsluflæði verkefnisins eru tæpar 185 



Háskólinn á Akureyri                                                                                LOK1123,1223 

57 

milljónir króna á 10 ára tímabili. Í raun er ekki þörf á aukningu áhafnar 

en þó gæti þetta tafið vinnslu um borð þegar hausun á sér stað. Þeir 

þættir sem helst hafa áhrif á arðsemi þessarar vinnslu er verð á 

afurðum. Það þarf þó að lækka um meira en helming áður en tap 

verður af vinnslunni Samkvæmt hagstofutölum er algengt að töluvert 

hærri verð séu fyrir afurðir en reiknað er með í þessu verkefni. Varlega 

var farið í verðlagningu á gellum og kinnum og því líklegra að hærra 

verð fáist fyrir vöruna og því arðsemin meiri.  

11.3 Lifur 

Vinnsla á lifur er ýmsum erfiðleikum háð. Geymsluskilyrði vinnsla og 

verð eru helstu þættir sem skipta máli. Erfitt er að nýta alla lifur sökum 

hausunar um borð. En við hausun fylgir stór hluti lifrar haus en restin 

sogast í burtu með öðrum innyflum. Þá lifur sem fylgir haus má 

auðveldlega slíta úr og safna saman. Sé hún unnin á þann hátt þarf að 

passa að lifur fari á sér vinnsuínu og fari ekki sömu leið og aðrar 

matvörur. Töluverðar líkur eru á krossmengun sé lifur unnin á sömu 

lvinnsluínu og annað hráefni tilbúið að neytendapakkningar. Styttir það 

geymsluþol vörunnar og gerir hana verðminni. Tíðar örverumælingar 

eiga sér stað hjá kaupendum á sjófrystum afurðum og reglulega eru 

gerðar prufur. Hreinleiki afurða og gæða hráefni hefur löngum verið 

aðalsmerki sjófrysta afurða.  

Sé öll lifur seld af báðum togurum er verðmætið áætlað tæpar 14 

milljónir króna. Deilt niður á 2 skip og 26 manna áhöfn hækkar 

hásetahlutur u.þ.b. 60 þúsund á ári og um 6.000 krónur á hvern túr. 

Ekki eru það ásættanleg laun fyrir töluverða umfram vinnu og ekki 

ásættanlegt verðmæti fyrir útgerð til að fara að breyta 

vinnslufyrirkomulagi eða auka hættu á að verðmiklar vörur skemmist.  

Því telur höfundur að meðan ekki er komin betri tækni til að skilja 

innyfli frá hvort öðru og aðstæður um borð í vinnsluskipunum 

Sigurbjörgu ÓF-1 og Mánabergi ÓF-42 eru í núverandi ástandi er það 

ekki raunhæfur kostur.   
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12 Hagnýtt gildi 

Þessi rannsókn gefur að mati höfundar nokkuð góða yfirsýn um það 

hvað sé skynsamlegt að gera hvað varðar nýtingu á aukaafurðum um 

borð í frystitogurum. Engir hagsmunir liggja að baki og allt sem snertir 

vinnsluna tekið til skoðunar. Niðurstaðan er sú að reglugerð sem þessi 

rannsókn var unnin út frá skilar sér í tapi til útgerðar. Hún skilar sér í 

minni sköttum sökum aukins kostnaðar og verra hráefnis. Það er þó 

töluverður hagur í því að vinna hausa í gellur og kinnar. Það þarf að 

gera jafnt og þétt, gera markaði klára og vinna sig inn í hann rólega. 

Höfundur hefur sýnt fram á það að töluverð verðmæti liggja í þessum 

afurðum og synd að henda þeim í hafið. Hins vegar er rétta leiðin ekki 

að skikka útgerðir í vinnslu með skömmum fyrirvara. Það leiðir til 

óhagkvæmni og lélegs undirbúnings. 

Í komandi framtíð er augljóst að tækni mun þróast og því þarf að finna 

lausnir á þeim vandarmálum sem standa í vegi fyrir vinnslu á 

aukaafurðum í dag. Gefa þarf útgerðum tíma til að aðlagast en 

jafnframt þarf að horfast í augu við það að framtíðin hlýtur að kalla á 

betri nýtingu hráefnis. Hanna þarf því vinnsludekk framtíðar með 

hausa og lifrarnýtingu í huga. Stærð skipa þarf að standa undir því að 

pláss sé fyrir meira af afurðum og koma í veg að krossmengun frá 

mismunandi afurðarflokkum verði við vinnslu. Vinnan við þetta 

verkefni hefur í raun gert manni kleift að skoða þessi sjónarmið út frá 

fræðilegum grunni þar sem tölur mynda þá skoðun sem maður hefur. 

Sé til dæmis fyrsta reglugerð fyrrverandi sjávarútvegsráðherra tekin til 

skoðunar hefði verið betra að kanna með einhverju móti áhrifin líkt og 

gert er í þessu verkefni. Höfundur hefur trú á því að ekki hefði verið 

lagt í smíði á þeirri reglugerð hefði það verið gert. 

Í upphafi var sest niður með útgerðarstóra Ramma hf. sem í raun vissi 

ekki hvaða leið væri best að fara til að komast á móts við nýjar reglur 

og markmiðið var að finna hagkvæmustu lausnina og þær leiðir sem 

væru skynamlegastar. Þær liggja nú fyrir og vonandi verður aukning á 

vinnslu þorskshausa út á sjó.  



Háskólinn á Akureyri                                                                                LOK1123,1223 

59 

13 Heimildaskrá 

Alfreð Tulinius. (2012). Nýting afla og aukaafurða: ÚTTEKT Á 

ÁHRIFUM REGLUGERÐAR NR. 810/2011 UM NÝTINGU AFLA OG 

AUKAAFURÐA. Reykjavík: NAUTIC EHF. 

Björgúlfur EA brenndi innlendum lífdísil. (2011, 15. desember). 

Fiskifréttir 

Brigham, E. F., & Ehrhard, M. C. (2008). Financial Management: 

Theory and practice (12 útg.). Mason: Thomson South-Western.   

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2004). Fundamentals of financial 

management. Mason:Thomson South-Western 

Egill Már Snorrason, verksmiðjustjóri Lýsi hf. (2012). Vinnsla á lifur 

og lýsi. Símtal 8. janúar.  

Eyþór Björnsson. (2004). Olíunotkun íslenska fiskiskipaflotans og 

losun gróðurhúsalofttegunda frá honum. Óbirt BS-ritgerð: Háskólinn á 

Akureyri, Auðlindadeild. 

Fiskistofa (e.d) Mánaberg ÓF-42(1270). Sótt29. Nóvember af  

http://www.fiskistofa.is/veidar/aflastada/einstokskip?skipnr=1270 

Fiskistofa (e.d) Sigurbjörg ÓF-1 (1530). Sótt 30. nóvember af 

http://www.fiskistofa.is/veidar/aflastada/einstokskip?skipnr=1530 

Fiskistofa (e.d) Úthlutað aflamark. Sótt 26. nóvember af 

http://www.fiskistofa.is/veidar/aflaheimildir/ 

Gylfi Magnússon. (2002, 13. febrúar). Hvað er vegið meðaltal 

fjármagnskostnaðar? Sótt 15. janúar 2012 af 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=2112 

Hafró. (e.d.). Ástand nytjastofna. Sótt 22. nóvember 2011 af 

http://www.hafro.is/Astand/2011/1-thorskur.PDF 

Helga Gunnlaugsdóttir og Guðjón Þorkelsson (ritstýrðu). (2005). 

Lífvirk efni í íslensku sjávarfangi: Yfirlitsskýrsla. (Rit nr. 6-05). 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins. 

http://www.fiskistofa.is/veidar/aflastada/einstokskip?skipnr=1270
http://www.fiskistofa.is/veidar/aflastada/einstokskip?skipnr=1530
http://www.fiskistofa.is/veidar/aflaheimildir/
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=2112
http://www.hafro.is/Astand/2011/1-thorskur.PDF


Háskólinn á Akureyri                                                                                LOK1123,1223 

60 

 

Hagstofa Íslands (e.d) Afli íslenskra skipa eftir vinnslu og 

fiskveiðisvæðum 1993-2010  sótt 23 febrúar 2012 af 

http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=S

JA09102%26ti=Afli+%EDslenskra+fiskiskipa+eftir+fiskvei%F0isv%

E6%F0um+og+verkunarsv%E6%F0um+1993%2D2010%26path=../D

atabase/sjavarutvegur/radsFisk/%26lang=3%26units=Tonn 

Hagstofa Íslands (e.d.)Mánaðarlegur útflutningur eftir 

tollskrárnúmerum – Tollskrárnúmer stótt 12.desember 2012 af 

http://hagstofan.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=U

TA02801%26ti=%DAtflutningur+eftir+tollskr%E1rn%FAmerum%2C

+kafli+1%2D24%2C+2010%2D2012%26path=../Database/utanrikisve

rslun/uttollskra/%26lang=3%26units=K%EDl%F3 

Hagstofa Íslands (e.d)Útflutningur sjávarafurða eftir afurðaflokkum, 

vinnslugreinum og löndum 1999-2010. Sótt 3 desember 2011 af 

http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=S

JA04903%26ti=%DAtflutningur+sj%E1varafur%F0a+eftir+afur%F0af

lokkum%2C+vinnslugreinum+og+l%F6ndum+1999%2D2010%26pat

h=../Database/sjavarutvegur/utf/%26lang=3%26units=kg/ISK 

Helga Gunnlaugsdóttir og Guðjón Þorkelsson (ritstýrðu). (2005). 

Lífvirk efni í íslensku sjávarfangi: Yfirlitsskýrsla. (Rit nr. 6-05). 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins. 

Jón Heiðar Ríkharðsson og Rúnar Birgisson. (1996). Aflabót. (Rit nr. 

48). Reykjavík: Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins. 

Katrín Sigurjónsdóttir, framkvæmdarstjóri Salka-fiskmiðlun. (2012). 

Útflutningur og markaðir fyrir þurrkaða hausa. Símtal 10. janúar. 

Kristín Anna Þórarinsdóttir, Sigurjón Arason og Guðjón Þorkelsson. 

(2001). Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurð: Niðurstöður 

þarfagreiningar. (Rit nr. 18-01). Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

fiskiðnaðarins. 

http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA09102%26ti=Afli+%EDslenskra+fiskiskipa+eftir+fiskvei%F0isv%E6%F0um+og+verkunarsv%E6%F0um+1993%2D2010%26path=../Database/sjavarutvegur/radsFisk/%26lang=3%26units=Tonn
http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA09102%26ti=Afli+%EDslenskra+fiskiskipa+eftir+fiskvei%F0isv%E6%F0um+og+verkunarsv%E6%F0um+1993%2D2010%26path=../Database/sjavarutvegur/radsFisk/%26lang=3%26units=Tonn
http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA09102%26ti=Afli+%EDslenskra+fiskiskipa+eftir+fiskvei%F0isv%E6%F0um+og+verkunarsv%E6%F0um+1993%2D2010%26path=../Database/sjavarutvegur/radsFisk/%26lang=3%26units=Tonn
http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA09102%26ti=Afli+%EDslenskra+fiskiskipa+eftir+fiskvei%F0isv%E6%F0um+og+verkunarsv%E6%F0um+1993%2D2010%26path=../Database/sjavarutvegur/radsFisk/%26lang=3%26units=Tonn
http://hagstofan.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA02801%26ti=%DAtflutningur+eftir+tollskr%E1rn%FAmerum%2C+kafli+1%2D24%2C+2010%2D2012%26path=../Database/utanrikisverslun/uttollskra/%26lang=3%26units=K%EDl%F3
http://hagstofan.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA02801%26ti=%DAtflutningur+eftir+tollskr%E1rn%FAmerum%2C+kafli+1%2D24%2C+2010%2D2012%26path=../Database/utanrikisverslun/uttollskra/%26lang=3%26units=K%EDl%F3
http://hagstofan.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA02801%26ti=%DAtflutningur+eftir+tollskr%E1rn%FAmerum%2C+kafli+1%2D24%2C+2010%2D2012%26path=../Database/utanrikisverslun/uttollskra/%26lang=3%26units=K%EDl%F3
http://hagstofan.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA02801%26ti=%DAtflutningur+eftir+tollskr%E1rn%FAmerum%2C+kafli+1%2D24%2C+2010%2D2012%26path=../Database/utanrikisverslun/uttollskra/%26lang=3%26units=K%EDl%F3
http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA04903%26ti=%DAtflutningur+sj%E1varafur%F0a+eftir+afur%F0aflokkum%2C+vinnslugreinum+og+l%F6ndum+1999%2D2010%26path=../Database/sjavarutvegur/utf/%26lang=3%26units=kg/ISK
http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA04903%26ti=%DAtflutningur+sj%E1varafur%F0a+eftir+afur%F0aflokkum%2C+vinnslugreinum+og+l%F6ndum+1999%2D2010%26path=../Database/sjavarutvegur/utf/%26lang=3%26units=kg/ISK
http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA04903%26ti=%DAtflutningur+sj%E1varafur%F0a+eftir+afur%F0aflokkum%2C+vinnslugreinum+og+l%F6ndum+1999%2D2010%26path=../Database/sjavarutvegur/utf/%26lang=3%26units=kg/ISK
http://hagstofan.is/?PageID=2596&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA04903%26ti=%DAtflutningur+sj%E1varafur%F0a+eftir+afur%F0aflokkum%2C+vinnslugreinum+og+l%F6ndum+1999%2D2010%26path=../Database/sjavarutvegur/utf/%26lang=3%26units=kg/ISK


Háskólinn á Akureyri                                                                                LOK1123,1223 

61 

Lánamál Ríkisins. (e.d.). Lánshæfismat. Sótt 14. Febrúar 2012 af 

http://www.lanamal.is/category.aspx?catID=219  

Lög um umgengni um nytjastofna sjávar.nr. 57/1996. 

Már Erlingsson, innkaupastjóri Skeljungs hf. (2012). Olíuverð MGO. 

Tölvupóstur 16. janúar  

Ragnar Aðalsteinsson, útgerðarstjóri Ramma hf. (2012). Útbúnaður 

skipa. Tölvupóstur 6. janúar. 

Sigfús A. Schopka. (1997). Lífríki sjávar – Þorskur. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík 

Sigurjón Arason. (2003). The drying of fish and utilization of 

geothermal energy; the Icelandic experience. Reykjavik: Icelandic 

Fisheries Laboratories and The University of Iceland. 

Sjöfn Sigurgísladóttir, Sveinn Margeirsson, Sigurjón Arason og Jónas 

R. Viðarsson. (2010, maí). Bætt nýting sjávarafla. Sótt 25. nóvember 

2011 af 

http://www.matis.is/media/matis/utgafa/BaettNytingSjavarafla_Utg-5-

mai-2010.pdf 

Snorri Halldórsson. (2011). Nýting lifrar og hausa um borð í 

frystitogurum og áhrif aukinnar nýtni með breyttum vinnsluaðferðum. 

(verknr. 217). Reykjavík: Matís 

Steingold, F. (2009). Legal Guide for Starting & Running a Small 

Business. Berkeley: Nolo 

Stærstu og fullkomnustu fiskiskip Íslands. (1972, 16 febrúar). 

Morgunblaðið, bls. 12. 

Óskar Karlsson, sölumaður Icelandic Iberica. (2012). Útflutningur á 

gellum, kinnum og markaðshorfur á þeim. Símtal 15. janúar. 

Þröstur Sigurðsson. (2011). Straumar-viðskiptarit Capacent: 

Ávöxtunarkrafan þegar Ísland er ekki AAA. Sótt 2. maí 2012 af 

http://www.capacent.is/library/Skrar/Greinar/Straumar-

http://www.lanamal.is/category.aspx?catID=219
http://www.matis.is/media/matis/utgafa/BaettNytingSjavarafla_Utg-5-mai-2010.pdf
http://www.matis.is/media/matis/utgafa/BaettNytingSjavarafla_Utg-5-mai-2010.pdf
http://www.capacent.is/library/Skrar/Greinar/Straumar-2011/Straumar%202011_%C3%81v%C3%B6xtunarkrafan%20%C3%BEegar%20%C3%8Dsland%20er%20ekki%20AAA.pdf


Háskólinn á Akureyri                                                                                LOK1123,1223 

62 

2011/Straumar%202011_%C3%81v%C3%B6xtunarkrafan%20%C3%

BEegar%20%C3%8Dsland%20er%20ekki%20AAA.pdf 

 

  

http://www.capacent.is/library/Skrar/Greinar/Straumar-2011/Straumar%202011_%C3%81v%C3%B6xtunarkrafan%20%C3%BEegar%20%C3%8Dsland%20er%20ekki%20AAA.pdf
http://www.capacent.is/library/Skrar/Greinar/Straumar-2011/Straumar%202011_%C3%81v%C3%B6xtunarkrafan%20%C3%BEegar%20%C3%8Dsland%20er%20ekki%20AAA.pdf


Háskólinn á Akureyri                                                                                LOK1123,1223 

A 

 

14 Viðaukar



Háskólinn á Akureyri                                                                                LOK1123,1223 

B 

 

  

 

 

 

 

 

  

Viðauki 1:Sjóðstreymi fyrir hausa án kostnaðar við tíðari landanir 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Unnið magn hausar 1282367 1282367 1282367 1282367 1282367 1282367 1282367 1282367 1282367 
1282367 

Rekstrartekjur 

          
Sölutekjur  64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336      

 64.118.336      

Samtals Rekstrartekjur  64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336      
 64.118.336      

Rekstrargjöld 

          
Laun  25.647.334       25.647.334       25.647.334       25.647.334       25.647.334       25.647.334       25.647.334       25.647.334       25.647.334      

 25.647.334      

Pökkunarkostnaður  7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362      
 7.030.362      

Löndunarkostnaður  3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680      
 3.077.680      

Frystikostnaður  6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834      
 6.411.834      

Samtals Rekstrargjöld  42.167.210       42.167.210       42.167.210       42.167.210       42.167.210       42.167.210       42.167.210       42.167.210       42.167.210      
 42.167.210      

EBIDTA  21.951.126       21.951.126       21.951.126       21.951.126       21.951.126       21.951.126       21.951.126       21.951.126       21.951.126      
 21.951.126      

Skattur 20%  4.390.225       4.390.225       4.390.225       4.390.225       4.390.225       4.390.225       4.390.225       4.390.225       4.390.225      
 4.390.225      

Nettó hagnaður (-tap)  17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901      
 17.560.901      

% af veltu 27,39% 27,39% 27,39% 27,39% 27,39% 27,39% 27,39% 27,39% 27,39% 
27,39% 

Ár  1       2       3       4       5       6       7       8       9      
 10      

Sjóðstreymi frá rekstri 

          
Nettó hagnaður (-tap)  17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901      

 17.560.901      

Nettó sjóðstreymi frá rekstri  17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901      
 17.560.901      

Cash flow  17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.560.901       17.510.901       17.560.901       17.560.901       16.080.901       17.510.901      
 17.560.901      

Accumulated cash flow  17.560.901       35.121.802       52.682.703       70.243.604       87.754.505       105.315.406       122.876.307       138.957.208       156.468.109      
 174.029.010      

Discounted cash flow  17.560.901       15.964.455       14.513.141       13.193.765       11.960.181       10.903.938       9.912.671       8.252.045       8.168.965      
 7.447.536      

 
          

NPV  117.877.598      
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Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Unnið magn hausar 1282366,725 1282366,725 1282366,725 1282366,725 1282366,725 1282366,725 1282366,725 1282366,725 1282366,725 1282366,725 

Rekstrartekjur 
          

Sölutekjur  64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336      

Samtals 
Rekstrartekjur  64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336       64.118.336      

Rekstrargjöld 
          

Laun  25.647.335       25.647.335       25.647.335       25.647.335       25.647.335       25.647.335       25.647.335       25.647.335       25.647.335       25.647.335      

Pökkunarkostnaður  7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362       7.030.362      

Löndunarkostnaður  3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680       3.077.680      

Frystikostnaður  6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834       6.411.834      

Hafnargjörl  5.200.000       5.200.000       5.200.000       5.200.000       5.200.000       5.200.000       5.200.000       5.200.000       5.200.000       5.200.000      

Olíukostnaður  80.000.000       80.000.000       80.000.000       80.000.000       80.000.000       80.000.000       80.000.000       80.000.000       80.000.000       80.000.000      

Viðhald veiðafæra  6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000      

Viðhald skips  10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000      

Samtals Rekstrargjöld  143.367.210       143.367.210       143.367.210       143.367.210       143.367.210       143.367.210       143.367.210       143.367.210       143.367.210       143.367.210      

EBIDTA -79.248.874      -79.248.874      -79.248.874      -79.248.874      -79.248.874      -79.248.874      -79.248.874      -79.248.874      -79.248.874      -79.248.874      

Skattur 18% -14.264.797      -14.264.797      -14.264.797      -14.264.797      -14.264.797      -14.264.797      -14.264.797      -14.264.797      -14.264.797      -14.264.797      

Nettó hagnaður (-

tap) -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      

% af veltu -101,35% -101,35% -101,35% -101,35% -101,35% -101,35% -101,35% -101,35% -101,35% -101,35% 

Ár  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      

Cash flow analysis                     

Sjóðstreumi frá 
rekstri 

          Nettó hagnaður (-tap) -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      

Nettó sjóðstreymi frá 
rekstri -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      

Fjárstreyim -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      -64.984.077      

Uppsafnað 

fjárstreumi -64.984.077      -129.968.153      -194.952.230      -259.936.306      -324.920.383      -389.904.459      -454.888.536      -519.872.613      -584.856.689      -649.840.766      

Núvirt fjárstreymi -64.984.077      -58.544.213      -52.742.534      -47.515.797      -42.807.024      -38.564.887      -34.743.141      -31.300.127      -28.198.313      -25.403.885      

NPV -424.803.997      
         

Viðauki 2: Sjóðstreymi fyrir vinnslu hausa með áætluðum umframlöndunum 
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Viðauki 3:Sjóðstreymi fyrir gellur og kinnar 

	

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Unnið magn gellur 23157 23157 23157 23157 23157 23157 23157 23157 23157 23157 

Unnið magn kinnar 126750 126750 126750 126750 126750 126750 126750 126750 126750 126750 

Kennitölur rekstrar 

          

           
Rekstrartekjur 

          
Sölutekjur 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 

Samtals 
Rekstrartekjur 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 105.934.345 

Rekstrargjöld 
          

Laun 56.045.596 56.045.596 56.045.596 56.045.596 56.045.596 56.045.596 56.045.596 56.045.596 56.045.596 56.045.596 

Pökkunarkostnaður 2.233.611 2.233.611 2.233.611 2.233.611 2.233.611 2.233.611 2.233.611 2.233.611 2.233.611 2.233.611 

Löndunarkostnaður 359.776 359.776 359.776 359.776 359.776 359.776 359.776 359.776 359.776 359.776 

Frystikostnaður 749.534 749.534 749.534 749.534 749.534 749.534 749.534 749.534 749.534 749.534 
Samtals 

Rekstrargjöld 59.388.518 59.388.518 59.388.518 59.388.518 59.388.518 59.388.518 59.388.518 59.388.518 59.388.518 59.388.518 

EBIDTA 46.545.827 46.545.827 46.545.827 46.545.827 46.545.827 46.545.827 46.545.827 46.545.827 46.545.827 46.545.827 

Afskriftir 1.600.000 1.472.000 1.354.240 1.245.901 1.146.229 1.054.530 970.168 892.555 821.150 755.458 

Fjármagnskostnaður 5.432.737 5.432.737 5.432.737 5.432.737 5.432.737 5.432.737 5.432.737 5.432.737 5.432.737 5.432.737 
Hagnaður (-tap) fyrir 

skatta 39.513.090 39.641.090 39.758.850 39.867.189 39.966.861 40.058.560 40.142.922 40.220.536 40.291.940 40.357.632 

Skattur 20% 7.902.618 7.928.218 7.951.770 7.973.438 7.993.372 8.011.712 8.028.584 8.044.107 8.058.388 8.071.526 

Nettó hagnaður (-tap) 31.610.472 31.712.872 31.807.080 31.893.751 31.973.489 32.046.848 32.114.338 32.176.428 32.233.552 32.286.106 

% af veltu 29,84% 29,94% 30,03% 30,11% 30,18% 30,25% 30,32% 30,37% 30,43% 30,48% 

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Handbært fé 
          

           Sjóðstreumi frá 

rekstri 
          

Nettó hagnaður (-tap) 31.610.472 31.712.872 31.807.080 31.893.751 31.973.489 32.046.848 32.114.338 32.176.428 32.233.552 32.286.106 
Nettó sjóðstreymi frá 

rekstri 31.610.472 31.712.872 31.807.080 31.893.751 31.973.489 32.046.848 32.114.338 32.176.428 32.233.552 32.286.106 

Fjárfestingar 
          

Mesa vél -20.000.000 - - - - - - 
  

- 

Færibönd -4.000.000 - - - 
 

- - 
  

- 

Heildar fjárfesting -24.000.000 - - - - - - - - - 

fjárstreimi 7.610.472 31.712.872 31.807.080 31.893.751 31.973.489 32.046.848 32.114.338 32.176.428 32.233.552 32.286.106 

Uppsafnað 
sjóðstreymi 7.610.472 39.323.344 71.130.424 103.024.176 134.997.665 167.044.513 199.158.850 231.335.279 263.568.831 295.854.936 

Núvirt fjárstreymi 7.610.472 28.570.155 25.815.340 23.320.436 21.061.928 19.018.244 17.169.636 15.498.047 13.986.992 12.621.438 

           
NPV 184.672.690 
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Viðauki 4: Næmnigreining fyrir gellur og kinnar 
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Viðauki 5:  teiknig af mesa vél 
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Viðauki 6: Uððlýsingar um Mánaberg ÓF-42 
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Viðauli 7: Uððlýsingar um Sigurbjörgu ÓF-1 

 

 

 

 


