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Ágrip 

 

Þorskur er algeng fisktegund við Ísland.  Vegna stjórnunar fiskveiða eru veiðar takmarkaðar 

og því er horft til þess að þorskeldi komi til með að mæta vaxandi eftirspurn eftir þorski og 

þorskafurðum en eftirspurn eftir fiskafurðum í heiminum hefur einmitt verið mætt með auknu 

fiskeldi.  Helstu vandamálin sem tengjast þróun þorskfóðurs eru að lifrarvöxtur er mikill 

samanborið við villtan fisk og fóðurkostnaður er of hár.  Til þess að hægt verði að yfirstíga 

þessi vandamál þarf að gera frekari rannsóknir á næringarefnaþörf þorsks.  Hér á landi hafa 

orðið framfarir í seiðaframleiðslu og hefur það leitt til hærra lifunarhlutfalls og lífvænlegri 

seiða.  Enn er þó nokkuð í land hvað seiðaframleiðslu varðar og lifunarhlutfall þarf að bæta 

auk þess sem hlutfall vanskapaðra einstaklinga þarf að lækka. Með kynbótum er m.a. gert ráð 

fyrir að auka frjósemi og seiðagæði, hraða vexti, hækka kynþroskaaldur og auka sjúkdómaþol.  

Reynsla Íslendinga á sviði vinnslu og sölu fiskafurða ætti að nýtast vel við markaðssetningu 

eldisþorsks. 

 

Í Berufirði hafa verið stundaðar tilraunir með þorskeldi í sjókvíum.  Stofnfiskur hf safnaði 

hrognum á nokkrum stöðum við landið og ól seiði sem sett voru í sjókvíar.  Fylgst er með 

ýmsum eiginleikum fisksins og er ætlunin að nýta niðurstöður verkefnisins til kynbóta á 

þorski.  Þær niðurstöður sem nú liggja fyrir staðfesta mörg af þeim vandamálum sem vitað var 

að væru til staðar sem og ýmsar jákvæðar hliðar þorskeldis. 

 

Abstract 

 

The cod is a common fish species in Icelandic waters.  Due to restrictions in fishing, cod 

farming is considered a great opportunity to meet the increasing demand for cod and cod 

products as general demand for fish has been met with aquaculture.  The main problems in 

development of feed for cod are that farmed cod uses too much of the energy in feed for liver 

growth and the price of feed is also too high.  To overcome these problems more research 

work is needed on the nutritional requirements of the cod.  Progress has been made in 

hatchery production which has led to higher survival rate and better quality of fry.  

Improvement of survival rate must be continued and deformalities must be reduced.   Increase 

in fertility, fry quality, growth and higher age at sexual maturation can be obtained by 

breeding improvements.  Experience in processing and marketing of fish products will be an 

advantage when it comes to marketing of farmed cod. 
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An experiment where cod is farmed in sea cages has been conducted in Berufjörður.  

Stofnfiskur hf has collected eggs an produced fry.  Some of the attributes of the cod has been 

documented and the results will be used for further breeding.  Information that already has 

been gathered confirm some of the already known problems and also some of the positive 

sides of cod farming. 
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Inngangur 

 

Þorskur (Gadus morhua) er og hefur í gegnum aldirnar verið mikilvægasta fiskitegund okkar 

Íslendinga.  Skreið hefur verið útflutningsvara allt frá því á 14. öld og þorskurinn hefur skilað 

mestum tekjum í þjóðarbúið af útflutningsvörum þjóðarinnar.  Þar sem þorskveiðar hafa 

dregist umtalsvert saman á liðnum árum eru vonir bundnar við að þorskeldi geti orðið 

umfangsmikið í löndum við Norður-Atlantshaf. 

Þorskeldi er tiltölulega ung atvinnugrein og hér á landi má segja að þorskeldi hafi verið á 

tilraunastigi fram að þessu.  Einungis hafa verið framleidd nokkur hundruð tonn á ári 

undanfarin ár en vonir standa þó til þess að afurðir úr þorskeldi muni skipta tugum þúsunda 

tonna þegar fram líða stundir.  Norðmenn eru komnir heldur lengra og hafa öðlast meiri 

reynslu, enda er lengra síðan þeir fóru að fikta við þorskeldi.  Framleiðsla er heldur meiri þar 

en engu að síður eru bæði þekking og aðstæður hér á landi til þess stunda þorskeldi.  Þrátt 

fyrir miklar framfarir undanfarin ár, t.d. í seiðaframleiðslu, eru ýmis vandamál enn óleyst og 

má þar nefna háan fóðurkostnað, vansköpun seiða og takmarkaða þekkingu á næringarþörfum 

tegundarinnar.  Markmið þessa verkefnis er að gefa yfirsýn yfir þorskeldi á Íslandi og segja 

frá skipulagi og fyrstu niðurstöðum nýlegrar tilraunar með þorsk í aleldi á Íslandi.  Út frá 

umfjöllun um þessi atriði verður svo gerð tilraun til þess að finna út styrkleika og veikleika 

þorskeldi á Íslandi. 

Helstu rannsóknarspurningar verkefnisins eru: 

 

Henta aðstæður á Íslandi til sjókvíaeldis á þorski? 

Hafa kynbætur áhrif á vaxtarhraða þorsks í eldi?  

Eru gæði seiða sem framleidd eru á Íslandi nægileg? 
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I.  Bakgrunnur 
 

1.  Líffræði þorsks 
 

Þorskurinn er útbreiddur í norður – Atlantshafi, Eystrasalti og Barentshafi.   Í norðaustur-

Atlantshafi er hann að finna allt frá Svalbarða í Barentshafi suður í Biskajaflóa. Í norðvestur-

Atlantshafi er þorskur við Grænland og frá Hudsonflóa og Baffinslandi suður til 

Hatterashöfða í Bandaríkjunum (mynd 1). 

 

Sundby (2000)

Distribution of Atlantic cod and sea temperatures at 100m depth

Atlantic cod

Canada

Norway

Russia

Greenland

UK

Spain

Mynd 1: Útbreiðsla þorsks í norður-Atlantshafi. 1

Við Ísland er þorskurinn algengur allt í kringum landið.  Hann er botnfiskur sem lifir á allt frá 

nokkurra metra dýpi niður á 600 metra eða dýpra en er algengastur á 100-400 metra dýpi. 

Þorskurinn heldur sig bæði á sand- og leirbotni, sem og á hraunbotni.  Einnig þvælist hann 

upp um sjó í ætisleit eða við hrygningu. 

 

Þorskurinn getur náð 30 ára aldri og orðið allt að 50 kg að þyngd en vöxtur er mjög 

breytilegur eftir hafsvæðum. Við SV-land er algengt að þorskur sem veiddur er á vetrarvertíð, 

 
1 Heimild: www.imr.no/2004symposium/web/We_1525_Ottersen.

http://www.imr.no/2004symposium/web/We_1525_Ottersen
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sé á bilinu 70-90 cm eða 3-7 kg að þyngd.  Fyrir norðan og norðaustan land er þorskurinn hins 

vegar mun minni.  Villtur þorskur verður kynþroska á aldrinum 2 – 7 ára en aldur við 

kynþroska er háður tegund stofns og tengist m.a. vaxtarhraða2. Talið hefur verið að 

þorskurinn þurfi að ná a.m.k. 50 cm lengd áður en hann verður kynþroska og hafa rannsóknir 

leitt í ljós að hér við Ísland verður þorskur fyrst kynþroska við suðurströndina 3-5 ára en við 

norðurströndina 4-6 ára gamall.  Hefðbundinn hrygningartími er frá febrúar og fram í apríl en 

klaktími er þó háður hitastigi og tegund stofns og mun vera um tíu dagar við 6-7°C.   Oft er 

miðað við að hrygna framleiði um  250.000 hrogn á hvert kg og gæti fjögurra kílóa hrygna því 

gefið af sér u.þ.b. eina milljón hrogna3. Við klak eru lirfurnar 3,5 – 4,5 mm að lengd og 

tiltölulega frumstæðar í samanburði við laxfiska.  Fyrstu sex til átta dagana fá lirfurnar 

næringu úr kviðpoka en að kviðpokastigi loknu byrja þær að taka til sín fóður.  Eftir 35 – 40 

daga ganga lirfurnar í gegnum hamskipti og fá þá hið eiginlega útlit þorsks.   

 

Fæða smáþorsks er að mestu leyti hryggleysingjar af ýmsu tagi svo sem ljósáta, marflær og 

rækja. Þegar þorskurinn stækkar fer hann að éta fiskmeti og eru loðna og síli þar 

langmikilvægust. Vöxtur þorsks er talinn vera háður stærð loðnustofnsins á hverjum tíma og 

sýna rannsóknir  að meðalþyngd fjögurra til sex ára þorsks er allt að 25% minni þegar 

loðnustofninn er í lægð. Stærri þorskur sækir í auknum mæli í stærri bráð af fiskakyni, svo 

sem karfa, smáþorsk, skrápflúru, kolmunna, ýsu og síld.  Afræningjar þorsksins eru margir, 

seiði verða fyrir ásókn smáfiska og sjófugla og fullorðinn þorskur er eftirsótt fæða hjá sel og 

hvölum, einkum háhyrningi en einnig stórfiskum eins og hákarli.   

 

2.  Veiðar á þorski 

 

Veiðum hefur verið stýrt frá því að kvótakerfið var tekið upp árið 1984.   Undanfarin ár hefur 

kvóti á þorski verið um og yfir 200.000 tonn samanborið við um 500.000 tonn um miðja 

síðustu öld (mynd 2) og sjá sérfræðingar Hafrannsóknarstofnunar sjá ekki fram á aukningu 

hans næstu árin. 

 

2 Walden, 2000, Hansen et al, 2001 
3 Walden, 2000 
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Mynd 2: Veiðar Íslendinga á þorski frá 1955 – 2004 (þúsund tonn).  4

Veiðar annarsstaðar á norður – Atlantshafi hafa einnig dregist saman.  Um 1970 voru veiddar 

um þrjár milljónir tonna en árið 2000 er aflamark komið niður í um eina milljón tonna og 

reiknað er með að á næstu árum dragi enn frekar úr veiðum (mynd 3).  Ástandið á norð – 

vestur Atlantshafi hefur verið sérlega slæmt og voru þorskveiðar bannaðar við Kanada árið 

1992 eftir hrun stofnsins.  Lögmálið um framboð og eftirspurn gildir einnig um þorskinn og 

hefur verð á þorski hækkað með minnkandi framboði. 

 

Mynd 3: Þorskveiðar á heimsvísu frá 1970. 5

4 Heimild: www.hafro.is 
5 Heimild: www.fao.org 
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3.  Staða fiskeldis 

 

Nú er svo komið að ekki verður hægt að ganga meira á marga nytjastofna í úthöfunum og því 

verður að finna aðrar lausnir til að mæta eftirspurn eftir fiski og fiskafurðum.  Talið er að 

eftirspurn muni aukast enn frekar á næstu árum og þá fyrst og fremst vegna fólksfjölgunar í 

heiminum en einnig vegna þess að fólk muni velja fisk umfram aðrar vörur vegna hollustu.  

Líklegt er talið að það verði eingöngu afurðir úr fiskeldi en ekki fiskveiðar sem muni mæta 

þessari vaxandi eftirspurn.  Á síðustu öld jukust fiskveiðar í heiminum jafnt og þétt fram til 

ársins 1989 en frá þeim tíma hafa veiðar ekki aukist ef Kína er undanskilið.  Hvað fiskeldi 

varðar var hægur vöxtur í þeirri grein fram yfir 1980 en eftir það hefur vöxturinn verið mjög 

hraður og hefur lang mesta aukningin verið í Kína (mynd 5).  Kínverjar hafa undanfarin ár 

verið langstærsta fiskeldisþjóð heimsins og nemur framleiða þeirra á afurðum 

sjávarfisktegunda um 70% af heimsframleiðslu (10,8 milljón tonn árið 2002).  Fiskeldi er 

stundað í ótal löndum heims og eru stærstu fiskeldisþjóðir heims sýndar í Töflu 1. 

 

Mynd 5: Þróun fiskveiða og fiskeldis frá 19506.

6 Heimild: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/overview/overview.pdf

ftp://ftp.fao.org/fi/stat/overview/overview.pdf
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Tafla 1: Fiskeldi í helstu framleiðslulöndum heims7.

Eldi sjávarfiska er um helmingur af öllu fiskeldi í heiminum eins og sjá má á mynd 6.  

Myndin sýnir einnig helstu tegundir í eldi og eru ýmsar tegundir vatnakarfa þær tegundir sem 

aldar eru í hvað mestu magni.  Framleiðsla á laxi er rúm milljón tonn en á myndinni eru 

eingöngu sýndar þær tegundir þar sem framleiðslumagn náði einni milljón tonna árið 2002.   

 

Mynd 6: Fiskeldi á heimsvísu.  Súluritið til vinstri sýnir skiptingu eldistegunda eftir því hvort um er að 

ræða eldi í sjó, ferskvatni eða ísöltu vatni.  Til hægri er sýnd skipting á milli tegunda8.

7 Heimild: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/overview/overview.pdf
8 Heimild: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/overview/overview.pdf

ftp://ftp.fao.org/fi/stat/overview/overview.pdf
ftp://ftp.fao.org/fi/stat/overview/overview.pdf
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Yfir 100 ár eru síðan farið var að stunda eldi á þorski, bæði í Kanada og Noregi.  Segja má að 

Norðmenn séu frumkvöðlar á þessu sviði en þeir voru fyrstir til að klekja út þorski og ala 

hann áfram í strandeldi árið 1977.  Um miðjan níunda áratuginn fór þorskeldi svo vaxandi í 

Noregi og hafa þekking og reynsla aukist jafnt og þétt á sama tíma.  Heimsframleiðsla á 

þorski hefur margfaldast frá því um aldamót og er komin í 2.561 þús tonn árið 2003 

samanborið við 169 þús tonn árið á undan.  Markaðsverð á þorski hefur haldist gott og frekar 

hækkað ef eitthvað er, enda hefur framboð heldur dregist saman.    

 

Mynd 7: Þróun þorskeldis í heiminum.9

Hvað Ísland varðar höfðu um árabil verið gerðar tilraunir með framleiðslu laxaseiða til 

sleppingar í laxveiðiár en það er ekki fyrr en um miðjan níunda áratug síðustu aldar sem 

fiskeldi hér á landi verður að atvinnugrein.  Síðan þá hefur lax verið fyrirferðarmestur í 

íslensku fiskeldi en aðrar tegundir eins og bleikja og þorskur hafa verið að sækja í sig veðrið 

eins og sjá má á mynd 8. 

 

9 Heimild: http://www.fao.org

http://www.fao.org/
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Mynd 8: Þróun fiskeldis á Íslandi frá 198510.

Miklar vonir eru bundnar við þorskeldi víða erlendis sem og hérlendis og spá margir því að 

þorskur verði helsta eldistegund okkar Íslendinga í framtíðinni.  Þorskeldi hér við land hefur 

fram til þessa að mestu leyti verið bundið við áframeldi á villtum þorski en gert er ráð fyrir að 

með kynbótum og bættu aðgengi að seiðum verði vaxandi áhersla lögð á aleldi.  Þess má 

einnig geta að stór sjávarútvegsfyrirtæki horfa sum hver hýru auga til þorskeldis til þess að 

mæta minnkandi kvóta og hærra kvótaverði. 

 

Árið 1992 hófust hér á landi fyrstu tilraunir með eldi á þorski þegar villtur smáþorskur var 

fangaður og settur í kvíar þar sem hann var alinn áfram í matfiskstærð.  Framleiðsla 

þorskseiða hófst á  Stað við Grindavík árið 1995 og árið 2002 voru fyrstu eldisseiðin þaðan 

sett í sjókvíar.  Fram til þessa hafa umsvif í þorskeldi verið mjög lítil og einungis var slátrað 

samtals um 200 tonnum af slægðum eldisþorski úr áframeldi á árunum 1993 – 2001 11. Ekki 

er fyrirsjáanlegt að hægt verði að fanga nægilega mikið af villtum þorski til áframeldis og ná 

þarf tökum á seiðaeldinu ef þorskeldi á að geta orðið arðbær atvinnugrein og umfang 

þorskeldis sambærilegt við það sem þekkist í t.d. laxeldi.  

 

10 Heimild: Skýrsla fiskeldisnefndar okt 04 
11 Hjalti Karlsson, 2002 
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4.  Eldisaðstæður 
 

Eins og fram hefur komið er þorskurinn útbreiddur í Norður – Atlantshafi og því mætti ætla 

að aðstæður hér við land henti vel til þorskeldis.   Sjávarhiti er sá þáttur sem hefur hvað mest 

áhrif á vöxt fiska í sjókvíaeldi.  Hagstæðasti eldishiti fyrir þorsk er talinn vera á bilinu 6 – 

12°C en ekki er talið æskilegt að ala þorsk í grunnu vatni þar sem hitasveiflur eru miklar.  

Meðalhiti segir því ekki alla söguna, heldur verður einnig að taka tillit til hitasveiflna.  Of lágt 

hitastig hefur hamlandi áhrif á vöxt og getur valdið afföllum og of hátt hitastig hefur svipuð 

áhrif.  Sjávarhiti við Ísland ræðst fyrst og fremst af  Atlantssjó sem er hlýr, og Pólssjó sem er 

kaldur.  Atlantssjórinn er með hátt seltuhlutfall og berst með Golfstraumnum upp að landinu 

sunnan úr höfum.  Hann kemur upp að landinu í tveimur tungum, Irmingerstraumnum  og 

Norður - Atlantshafsstraumnum.  Pólssjórinn er seltulítill og berst norðan úr Íshafi. Norðan 

við land klofnar tunga úr Austur – Grænlandsstraumnum og nefnist sú tunga Austur 

Íslandsstraumurinn.  Á mynd 9 sést hvernig hafstraumar liggja í kringum Ísland.  

Mynd 9: Helstu straumar við Ísland.  Rauðar örvar sýna hlýjan sjó sem kemur sunnan úr hafi 
(Atlantssjór).  Bláar örvar sýna kaldan sjó sem kemur norðan úr íshafi (Pólssjór).  Grænar örvar sýna 
kaldan sjó (Heimskautasjór).  Gular örvar sýna yfirborðsvatn frá landi12.

Taka þarf tillit til ýmssa þátta þegar valin er staðsetning fyrir sjókvíaeldi og má þar sem dæmi 

nefna sjávarhita, strauma og dýpi auk þess sem velja þarf skjólgóðan stað þar sem litlar líkur 

 
12 Heimild: Steingrímur Jónsson, 1999. 
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eru á hafís.  Hafrannsóknarstofnun hefur stundað mælingar á sjávarhita hér við land frá árinu 

1987 og hefur hitastig verið skráð reglulega á ýmsum stöðum í kringum landið (Sjá viðauka). 

Þessar upplýsingar geta reynst gagnlegar þegar aðstæður til sjókvíaeldis eru skoðaðar.  

 

Gerðar hafa verið rannsóknir á frostþoli þorsks og sýna þær að þorskur þolir allt að -1,7°C, 

sem er nálægt frostmarki fullsalts sjávar.  Samkvæmt mælingum Hafrannsóknarstofnunar er 

þó afar fágætt að hitastig fari undir 0°C og ætti hitastig hér við land því ekki að standa 

þorskeldi fyrir þrifum ef þess er gætt að velja kvíum ekki staðsetningu á grunnum fjörðum.  

Rannsóknir Hafrannsóknarstofnunar sýna einnig að ekki er hætta á að sjávarhiti verði of hár 

hér við land en sjór við Ísland er tiltölulega kaldur miðað við önnnur lönd þar sem þorskeldi 

er stundað (Noregur, Kanada, Skotland).  Þetta getur þýtt hægari vöxt þorsks hér við land en 

þess ber einnig að geta að við Skotland og Suður-Noreg getur hitastig orðið of hátt til þess að 

hægt sé að ala þar þorsk. 

 
Upplýsingar um strauma í fjörðum við Ísland eru af skornum skammti.  Tryggja þarf góð 

vatnsskipti þar sem sjókvíaeldi er stundað og þarf straumur að vera hæfilega sterkur til þess að 

ekki verði súrefnisskortur og að uppsöfnun úrgangsefna verði í lágmarki.  Of mikill straumur 

getur hinsvegar valdið skemmdum á sjókvíum og því er að mörgu að hyggja í þessu 

sambandi. 

 

Af framansögðu er ljóst að miklu máli skiptir að velja sjókvíum staðsetningu þar sem gott 

skjól er fyrir veðri, vindum og úthafsöldu.  Þá er að sjálfsögðu ekki ráðlegt að stunda 

sjókvíaeldi á þeim stöðum þar sem hafís er algengur gestur. 

 

5.  Fóður fyrir þorsk í eldi 
 

Rannsóknir á næringarefnaþörf og hentugu fóðri fyrir þorsk eru af skornum skammti og því er 

fóður eitt þeirra atriða sem standa þorskeldi fyrir þrifum.  Þorskfóður þarf að gefa hámarks 

vöxt, góða fóðurnýtingu og heilbrigðan fisk með góðum afurðagæðum auk þess sem fóðrið 

þarf að vera sem ódýrast. 

 

Tvær megingerðir af fóðri eru notaðar við þorskeldi hér á landi;  hráfóður og þurrfóður.  

Hráfóður samanstendur af fiskúrgangi og er það aðallega notað við áframeldi á villtum fiski.  
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Þurrfóður er hinsvegar verksmiðjuframleitt fóður, sem framleitt er með sömu aðferðum og 

annað þurrfóður fyrir fisk.  Hér verður fyrst og fremst miðað við þurrfóður, þar sem það er 

alla jafna notað fyrir fisk í aleldi.  Sömu kröfur eru gerðar til næringarefnasamsetningar 

mismunandi fóðurgerða og fóðrið þarf að laga að þörfum fisksins hvort sem um hráfóður eða 

þurrfóður er að ræða. 

 

Í árdaga þorskeldis var þorskur alinn á þurrfóðri sem ætlað var fyrir lax en þetta fóður skilaði 

ekkert sérstaklega góðum árangri þar sem það leiddi til mikils lifrarvaxtar.   Markmiðið er 

hinsvegar að ná fram sem mestum vöðvavexti á sem ódýrastan hátt.  Til þess að prótein nýtist 

fiskinum sem best til vaxtar þurfa gæði þeirra að vera fullnægjandi.  Reyndar eru það ekki 

próteinin sjálf sem eru aðalatriðið, heldur eru það amínósýrurnar sem próteinin eru samsett úr.  

Gæði próteina ráðast því af samsetningu amínósýra og hversu aðgengilegar þær eru 

tegundinni.  Til eru 20 mismunandi amínósýrur og af þeim eru 10 svokallaðar 

lífsnauðsynlegar amínósýrur.  Lífsnauðsynlegar amínósýrur þarf þorskur að fá úr fóðri vegna 

þess að hann getur ekki myndað þær sjálfur en aðrar amínósýrur getur þorskurinn myndað 

sjálfur.  Amínósýruþörf þorsks er ekki að fullu þekkt en við framleiðslu þorskfóðurs er tekið 

mið af þörfum annarra kaldsjávartegunda fiska.   Þorskur nýtir ekki próteinin eingöngu til 

vaxtar, heldur nýtir hann þau einnig sem orkugjafa.  Það gerist þegar amínóhópur á amínósýru 

er fjarlægður og súrefni kemur í staðinn.  Við það myndast ketósýra sem fiskurinn brennir og 

nýtir sem orku.  Til þess að nýta próteinin sem best til vaxtar er nauðsynlegt að fóður 

innihaldi rétt magn af öðrum orkugjöfum (fitu og kolvetnum) í fóðrinu.  Ýmsar tilraunir hafa 

verið gerðar með mismunandi próteininnihald í fóðri fyrir þorsk og er það háð fiskstærð 

hversu hátt próteinhlutfallið þarf að vera.  Almennt er þó hægt að segja að best komi út að 

hafa próteininnihald á bilinu 45 - 55% 13 en hráefnisgæði eru einnig mikilvæg í þessu 

sambandi.   

 

13 Árnason, 2004 
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Mynd 10: Skipting orkugjafa í fóðri fyrir þorsk (>1200 gr).14 

Rannsóknir sýna að lifrarprósenta og vaxtaraukning eru hvorki háð fóðurtíðni né fóðurmagni, 

heldur er fóðursamsetningin lykilatriði.  Eitt af vandamálum þorskeldis er, að stór hluti orku í 

fóðri fer í lifrina og gerist þetta þegar ofgnótt orku er í fæðunni15. Fita er orkuríkasta 

næringarefnið en hvert kg af fitu inniheldur 39,5MJ af orku samanborið við 23,6MJ í hverju 

kílói próteina og 17,3 MJ í hverju kílói kolvetna.  Feitt fóður sem inniheldur hlutfallslega lítið 

magn próteina gefur lítinn vöðvavöxt.  Því er mikilvægt að þorskfóður sé þannig samsett að 

vöðvavöxtur sé hámarkaður og fitusöfnun verði í lágmarki.  Til þess að koma í veg fyrir 

ofgnótt af orku í fóðri þarf því að takmarka fituinnihald þorskfóðurs.  Þorskfóður sem notað er 

í dag er með 15 – 18% fitu.  Samanburður á villtum þorski og eldisþorski m.t.t. lifrarstærðar, 

fituinnihalds og flakanýtingar sýnir að lifur eldisþorsks er töluvert stærri en lifur villts þorsks 

(Tafla 2)16.

Villtur þorskur Eldisþorskur 
Lifur 3 - 7% 7 - 19% 
Fituinnihald í lifur 25 - 40% >50% 
Fita í holdi <1% <1% 
Flakanýting u.þ.b. 50% 40 - 50% 

Tafla 2: Samanburður á villtum þorski og eldisþorski. 

 

Mynd 10 sýnir hlutfall próteina, fitu og kolvetnis í fóðri frá Fóðurblöndunni hf. sem er ætlað 

fyrir þorsk yfir 1200 gr að þyngd.  Skortur á nauðsynlegum næringarefnum í fóðri getur leitt 

til ýmissa kvilla og vanskapaðar.  Sem dæmi um þetta má nefna svokallaða hausfettu sem er 
 
14 Heimild:  http://www.fodurblandan.is/fiskafodur.htm
15 Karlsen, Hemre, Rosenlund, 2006. 
16 Hemre, Nortvedt, Sandnes & Lie, 2000 

http://www.fodurblandan.is/fiskafodur.htm


18

algengur sjúkdómur í eldisþorski (sjá kafla 7 Framleiðsla þorskseiða) en  leiddar hafa verið 

líkur að því að um hörgulsjúkdóm sé að ræða.  Við þróun þorskfóðurs er því mikilvægt að 

þekkja vel næringarþarfir tegundarinnar á ýmsum þroskastigum.  

 

Fóðurkostnaður er alla jafna stærsti þáttur breytilegs kostnaðar í fiskeldi og er því eitt af því 

helsta sem getur staðið í vegi fyrir því að þorskeldi verði arðbært.   Til þess að mögulegt verði 

að lækka fóðurkostnaðinn þarf að greina nákvæmlega hverjar næringarþarfir þorsksins eru.  

Næringarþarfir þorsks eru ekki að fullu þekktar og mikið verk því óunnið í þróun þorskfóðurs. 

Helsti próteingjafi þorskfóðurs er fiskimjöl sem er dýrt hráefni.  Plöntuprótein eru mun 

ódýrara hráefni17 og reynt hefur verið að auka hlutfall plöntupróteina í fóðri fyrir þorsk.  

Þessar rannsóknir benda til að aukið hlutfall plöntupróteina skili betri árangri í þorski 

samanborðið við í laxi.  Talið er að plöntuprótein í þorskfóðri stuðli m.a. að betri þorskun 

þarma þorsks18. Auk þeirra væntinga sem gerðar eru til nýtingar á plöntupróteinum er nokkuð 

horft til nýtingar aukaafurða úr sjávarútvegi í fóður fyrir m.a. þorsk.  Sem dæmi má nefna að 

rannsóknir sýna aukinn vöxt þorsks með auknu steinefnainnihaldi í fóðri, t.d. með því að nota 

möluð bein og krabbaskel í fóður19.

Rétt er að geta þess að verð á þorskfóðri er sambærilegt við laxafóður.  Þetta er athyglisvert 

þar sem litarefnin astaxantin og cantaxanthin eru hlutfallslega dýrasta hráefnið í laxafóðri en 

þessi litarefni eru ekki notuð í þorskfóður.  Helsta skýringin á þessu er sú, að þorskfóður 

inniheldur töluvert hærra hlutfall próteina en laxafóður20. Prótein í fiskafóðri fást að stærstum 

hluta úr loðnumjöli og verð á mjöli stýrir því að stórum hluta verði á fiskafóðri.  Laxafóður er 

einnig betur aðlagað að tegundinni vegna lengri þróunartíma og þ.a.l. hefur tekist að finna 

ódýrari próteingjafa í fóðrið í stað hágæða fiskimjöls.  Lax er aftur á móti töluvert verðmeiri 

afurð en þorskur og hlutfall fóðurkostnaðar af afurðaverði þorsks er því hærra en í laxi.   

 

17 Fóðurblandan, 2006 
18 Hemre, 2005 
19 Toppe, 2005 
20 Fóðurblandan, 2006 
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6.  Vöxtur þorsks í eldi 

 

Við matfiskeldi á þorski er að mestu leyti er hægt að nota sömu aðferðir og notaðar eru í öðru 

sjókvíaeldi, t.d. á laxi.  Hefðbundnar sjókvíar eru notaðar og þorskurinn er alinn á þurrfóðri. 

Vöxtur þorsks á þessu stigi ræðst fyrst og fremst af fóðrun, fóðurgerð, sjávarhita og stærð 

fisks.  Aðrir þættir eins og kynþroski og arfgerð hafa einnig áhrif á vöxt á þessu stigi 

frramleiðslunnar.  Vöxtur við mismunandi aðstæður hefur verið rannsakaður og líkan þróað 

með hliðsjón af niðurstöðum sem gefur vaxtarhraða í % miðað við að fiskurinn fái 

fullnægjandi fóðrun. 21 

G = (0,5735T)W(-0,1934 – 0,02001T) 

Þar sem G er dagvöxtur í %, T er hitastig í °C og W er þyngd í grömmum.  Líkanið var 

hannað miðað við fisk undir 2 kílóum að þyngd en við útreikning á vexti stærri fisks hafa ekki 

komið í ljós frávik þó að það sé hannað með smærri fisk í huga.  Mynd 11 sýnir vaxtarferla 

fyrir fisk af mismunandi stærð við mismunandi hitastig, þar sem líkanið hefur verið notað við 

útreikningana.  Eins og sést minnkar hlutfallslegur vöxtur eftir því sem fiskurinn stækkar auk 

þess sem kjörhiti lækkar. 

Mynd 11: Samband dagvaxtar og hitastigs hjá þorski af ýmsum stærðum.22 

21 Björnsson & Steinarsson, 2002 
22 Björnsson & Steinarsson, 2002 
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Heppilegur þéttleiki á þorski í sjókvíum er ekki þekktur en oft er miðað við að setja út 1 kg af 

seiðum á rúmmetra.  Margt bendir til þess að heppilegra sé að miða við einstaklinga á 

rúmmetra en kílóafjölda en talið er að efri mörkum sé náð við um 25 kg á rúmmetra.   

 

Rétt fóðrun er afgerandi fyrir vöxt þorsks og gagnlegt er því að nota fóðrunartöflur við 

fóðrun, þar sem tekið er mið af fiskstærð og sjávarhita.  Í litlum kvíum er auðvelt að miða 

fóðrun við sjáanlega fóðurtöku en þetta er erfiðara ef fiskurinn er alinn í stórum kvíum við 

lítinn þéttleika.  Einnig er hægt að nota neðansjávarmyndavélar til þess að fylgjast með 

fóðurtöku.   Auk þessa er mikilvægt að hafa til viðmiðunar útreiknað fóðurmagn sem fæst 

með eftirfarandi jöfnu: 

 
F = f*(0,5735T)W(-0,1934-0,02001T)W*N/100000 

 
Þar sem F er áætlað fóðurmagn(kg á dag), f er fóðurstuðull, T er hitastig(°C), W er áætluð 

meðalþyngd (gr) og N er fjöldi fiska23. Ef f = 1,2 T = 5,0 W = 1500 og N = 50000 þá er 

áætlað fóðurmagn um 302 kg á dag.  Nauðsynlegt er því að hafa góða yfirsýn yfir hitastig, 

meðalþyngd og fjölda fiska til þess að reikna út rétta fóðurgjöf.  Ef tekin eru þyngdarsýni 

reglulega er hægt að bera saman fóðrun og vöxt og skipuleggja fóðurgjöf frekar út frá því.  

 
Snemmbær kynþroski hefur verið mikið vandamál í matfiskeldi á þorski.  Reynsla úr bæði 

íslensku og norsku þorskeldi sýnir að eldisþorskur verður kynþroska áður en tveggja ára aldri 

er náð.  Kynþroski dregur úr matarlyst sem leiðir til þyngdartaps, hærri fóðurstuðuls og hærri 

dauðatíðni.  Með þeim aðferðum sem notaðar eru í dag tekur framleiðsla á matfiski frá 

hrognatöku til slátrunar um þrjú ár, ef miðað er við að ala þorskinn upp í 3 – 4 kg en 

eldistíminn getur lengst um hálft ár ef þorskurinn verður kynþroska á tímabilinu.  Hægt er að 

stýra kynþroska með ljósastýringu með sömu aðferðum og notaðar eru við laxeldi.   

Þorskurinn verður kynþroska seinnipart sumars og því þarf að koma fyrir lýsingu að sumri til 

þegar fiskurinn er c.a. 15 mánaða gamall og halda stöðugu ljósi þar til fiskurinn hefur náð 

slátrunarstærð24. Rannsóknir sýna að stýrð ljóslota getur einnig haft jákvæð áhrif á vöxt.  

Töluverður kostnaður fylgir stöðugri lýsinguen gera verður samanburð á hagkvæmni þess að 

nota ljósastýringu og að sleppa henni með tilliti til kynþroska og vaxtar.  

 

23 Björn Björnsson o.fl. 2001 
24 Taranger, Karlsen o.fl. 2001 
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7.  Framleiðsla þorskseiða 
 

Framleiðsla þorskseiða á Íslandi hefur varið vaxandi undanfarin ár (Mynd 12) í takt við 

aukinn áhuga á þorskeldi  hér á landi.   

Mynd 12: Þróun þorskseiðaframleiðslu á Íslandi frá 1994 til 200425.

Við þróun á framleiðslu þorskseiða hefur verið sótt í reynslubanka fiskeldismanna við 

Miðjarðarhaf sem stundað hafa framleiðslu á seiðum barra og brama en margt er líkt með 

klaki þessara tegunda. 

 

Þorskurinn er mjög frjósamur fiskur. Á hrygningartímanum getur hann hrygnt allt að tuttugu 

sinnum yfir tveggja mánaða tímabil og yfirleitt líða um þrír dagar á milli skammta.  

Eldisþorskur er mun frjósamari en villtur þorskur og getur hrygnt allt að 900.000 hrognum á 

hvert kíló líkamsþyngdar26 sem er um helmingi meira en villtur þorskur.  Ekki er þó þar með 

sagt að öll þessi hrogn verði að seiðum.  Mikill afföll verða í allri hrognameðferðinni og ekki 

þarf að reikna með að nema um 20.000 seiði náist úr hrognaskammti sem þessum.27 

Eins og í öllu eldi þarf að passa vel upp á hreinlæti og vatnsgæði hjá klakþorski.  Talið er að 

hæfilegur þéttleiki hrygningarfisks utan hrygningartíma sé um 30 – 40 kg/m3 en um 10 kg/m3 

á hrygningartíma.  Kjörhitastig fyrir hrognaþroskun er 6 – 8°C.  Hrognin eru veidd úr 

kerjunum með sérstökum söfnurum með neti af möskvastærð 350 µm.  Reikna má með að 3 

 
25 Gunnarsson og Björnsson, 2004. 
26 van der Meeren og Ivannikov, 2001 
27 Steinarsson, 2004 
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kg hrygna gefi af sér 300 mL af hrognum í hverjum hrygningarskammti og þannig er hægt að 

reikna út magn hrogna sem hægt er að ná.  Hægt er að setja hrygningu af stað með 

hormónameðferð en þó þarf hrognaþroskunin að vera komin vel af stað áður en farið er út í 

hormónagjöf.  Einnig er hægt að stýra hrygningu með ljósastýringu.  Með því að nota 

ljósastýringu er þá möguleiki á hrognum allt árið um kring.  Eftir frjóvgun eru hrognin skoluð 

og sótthreinsuð.  Hægt er að fygjast með gæðum hrogna með því að athuga hvort 

frumuskipting sé eðlileg 4 – 6 klst eftir frjóvgun. 

 

Í seiðaeldi gengur þorskurinn í gegnum fjögur þroskastig.  Fyrsta stigið er hrognastig og 

stendur það yfir í um tvær vikur.  Þá tekur við lirfustig og eru lirfurnar um átta vikur að 

stækka úr 4 í  12 mm.  Þriðja stigið er ungseiðastig (6 vikur) og að lokum tekur 

seiðaframleiðslan við.  Á því stigi eru seiðin sett í sjó þegar þau hafa náð a.m.k. 50 gr þyngd.  

Framleiðsluferlið er tekið saman í töflu 3 en samtals tekur u.þ.b. 16 vikur að framleiða 

þorskseiði til sjósetningar og við núverandi aðstæður tekur það 28 – 36 mánuði að ala þorsk í 

sláturstærð (3 – 4 kg).   Fyrstu tvær vikurnar eru lirfurnar eingöngu fóðraðar með hjóldýrum, 

eftir tvær vikur er artemíu bætt við og eftir um fjórar vikur frá klaki eru hjóldýrin alveg dottin 

út.  Smám saman er þurrfóðurgjöf bætt við og eftir um átta vikur frá klaki er þurrfóður alveg 

tekið við.  Með framförum í seiðaeldi er ekki ólíklegt að seiði verði alveg komin á þurrfóður 

fyrr en nú er og dæmi eru um  það frá Noregi að seiði séu eingöngu alin á þurrfóðri frá og 

með fimmtu viku eftir klak. 

 
Aldur 

(dagar) Þroskastig Fóður 
Hitastig 

(°C) 
Lengd 
(mm) 

Þyngd 
(gr) Þroskaþættir Eldisstig 

-13 Hrogn   8,0°C     Frjóvgun Hrognahald 
0 Kviðpokalirfa 8,0°C 4,3 0,0005 Klak Lirfueldi 
10 Lirfa Hjóldýr 10,5°C 5,4 0,0014 Sundmagi Lirfueldi 

20 Lirfa 
Hjóldýr og 
Artemía 11,7°C 7,6 0,004   Lirfueldi 

30 Lirfa 
Hjóldýr og 
Artemía 12,9°C 11,4 0,01   Lirfueldi 

40 Ungseiði 
Artemía og 
þurrfóður 13,9°C 17,8 0,04 Myndbreyting Lirfueldi 

50 Ungseiði 
Artemía og 
þurrfóður 14,3°C 26,9 0,15 Myndbreyting Lirfueldi 

60 Ungseiði Þurrfóður 14,3°C 38,1 0,42 Myndbreyting Ungseiðaeldi 
70 Ungseiði Þurrfóður 14,1°C 50,6 1 Myndbreyting Ungseiðaeldi 
80 Seiði Þurrfóður 13,8°C 63,6 2 Fullþroskað Ungseiðaeldi 
90 Seiði Þurrfóður 13,5°C 76,8 3,4   Ungseiðaeldi 
100 Seiði Þurrfóður 13,3°C 90 5,5   Ungseiðaeldi 

Tafla 3: Yfirlit yfir þorskseiðaframleiðslu frá hrognatöku. 
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7.1.  Hrognastig 
 

Í seiðaframleiðslu skiptir miklu máli að hrogn séu af góðum gæðum, þ.e. með hátt klakhlutfall 

og gefi af sér lífvænlega einstaklinga.  Ýmsir þættir hafa áhrif á hrognagæði og má þar nefna 

ástand fisksins, aldur, umhverfisaðstæður, hvar í hrygningarferlinu fiskurinn er staddur svo og 

arfgerð fisksins.28 Umhverfisþættir eins og  ljós og hiti hafa áhrif á þroskun hrogna auk þess 

sem meðhöndlun hrognanna hefur mikil áhrif á gæði þeirra.  Hrogn sem gotið er snemma í 

hrygningarferlinu eru stærri en hrogn sem gotið er seint og það  skiptir máli i þessu sambandi 

af því að stærri hrogn gefa af sér stærri og lífvænlegri lirfur29.

Klak getur tekið allt að einum sólarhring og er hreinlæti og eftirlit nauðsynlegt á meðan á því 

stendur.  Hægt er að ná 75 – 80% klakhlutfalli ef  hreinlæti og eftirlit er haft í fyrirrúmi.  Að 

klaki loknu eru lirfurnar fluttar yfir í lirfuker. 

 

7. 2.  Lirfustig 

 

Á lirfustiginu verða hvað mestar útlitsbreytingar á þorskinum enda er vaxtargeta þorsklirfa 

óhemju mikil.  Til þess að lirfurnar dafni vel þarf hreinlæti að vera gott og því þarf góður 

hreinsibúnaður að vera til staðar í eldisstöðinni.  Einnig þarf að fylgjast vel með eldinu 

almennt og skrá niður allt sem gert er, s.s. fóðrun, hitastig, ljóslotu, hreinsun, dauða o.s.frv. 

 

Töluverð reynsla er komin á lirfueldi og hægt er að nýta þá reynslu til að búa til uppskrift að 

lirfueldi.  Algengt er að kviðpokalirfur séu hafðar í myrkri fyrstu 2 – 3 dagana, en smám 

saman er ljósstyrkur aukinn.  Gott er að miða við náttúrulegan birtutíma en í maí og júní er 

hann 19 – 24 klst.  Talið er að hagstæðasta hitastig í lirfueldinu sé um 10°C í byrjun en 

hækkar svo smám saman upp í 13°C.  Algengt er að þéttleiki í lirfueldi sé 50 lirfur á lítra en í 

lok lirfustigsins hefur lífmassinn aukist það mikið að nauðsynlegt er að grisja í körunum.  Þá 

er jafnramt kjörið að nota tækifærið til að stærðarflokka lirfurnar. 

 
Lifun frá klaki fram að ungseiðastigi er yfirleitt á bilinu 10 – 40% 30 og eru afföllin mest 

fyrstu tvær til þrjár vikurnar.  Ástæður þessara affalla geta verið margvíslegar, s.s. 

næringarskortur, vansköpun, sýkingar auk þess sem alltaf er eitthvað um sjálfrán.  

 
28 Tanem & Kjørsvik, 2005 
29 Blaxter, 1988 
30 Steinarsson, 2004 
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Næringarskortur er hinsvegar algengasta orsökin, en eftir myndbreytingu dregur verulega úr 

afföllum.  Talið er að kynbætur á klakþorski og aukin þekking geti hækkað lifun seiða 

umtalsvert. 

 

Rannsóknir á vaxtarhraða þorsklirfa í eldi sýna að lirfan getur vaxið um allt að 12 – 13% á 

dag við kjöraðstæður.  Vöxtur er lykilatriði á þessum fyrstu stigum eldisins, því rannsóknir 

sýna að fiskurinn nær aldrei að bæta sér upp vaxtartap ef eitthvað fer úrskeiðis og seiðin vaxa 

ekki eðlilega á lirfustigi.  Dagvöxtur þorskseiða við mismunandi hitastig er sýndur á mynd 13 

og þar sést að vöxtur er í hámarki á fimmtu viku eftir klak.  Ferill A stendur fyrir hæsta 

hitastigið og ferill D fyrir það lægsta. 

 

Mynd 13: Dagvöxtur þorsklirfa við mismunandi hitastig.  31 

Seiði sem alin eru við kjörhitastig geta náð ungseiðastærð (15 mg þurrvigt) tveimur vikum 

fyrr en seiði sem alin eru undir kjörhitastigi.  Þetta er mikilvægt fyrir framleiðni 

seiðaeldisstöðvar.  Talið er að nauðsynlegt sé að ala seiðin sem næst kjörhita upp í 50 gr, en 

eftir það fer hitastig að skipta minna máli m.t.t. vaxtar. 

 

Almennt er talið að 20-30% af grunnefnaskiptum fisksins sé vegna seltustjórnunar og 

viðhalds á jónajafnvægi í fiskinum.  Talið er að í fiski í hröðum vexti geti þessi hluti verið 1-

5% af heildar efnaskiptum.  Selta getur einnig haft veruleg áhrif á fóðurtöku, meltingu og 

uppsog næringarefna og þannig haft víðtæk áhrif á vöxt.  Rannsóknir á vexti þorskseiða við 

mismunandi seltu (7 ppm, 14 ppm og 28 ppm) sýna að betri vöxtur náðist í öllum tilfellum við 

 
31 Gunnarsson og Björnsson, 2004 
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14 ppm samanborið við 28 ppm.  Fóðurtaka var svipuð hjá hópunum en seiði í 14 ppm seltu 

virtust nýta fóðrið betur til vaxtar. 32 Þetta gefur vísbendingar um að hagstætt geti verið að ala 

seiði við minni seltu á ákveðnu tímabili.  Þetta þarf þó að rannsaka frekar ekki hvað síst með 

tilliti til þess hvaða áhrif þetta hefur á seiðin þegar þau koma í umhverfi með fullri seltu.  

 

Eftir því sem seiðin stækka hægir smám saman á vaxtarhraða þeirra en mikil aukning verður á 

lífmassa.  Seiðakaupandi gerir yfirleitt kröfu um að fá seiði af ákveðinni stærð og því er 

nauðsynlegt að flokka seiðin reglulega.  Algengt er að seiði á bilinu 50 - 150 gr séu tekin til 

áframeldis.  Að loknu ungseiðaeldi eru seiðin flutt í matfiskeldi og þar með er ungseiðaeldi 

lokið.   

 

Svokölluð hausfetta er algeng vansköpun hjá eldisþorski (Mynd 14).  Tíðni sjúkdómsins hefur 

verið töluverð eða allt að 80% af einstaklingum í hverjum hóp.  Um tíma var hausfetta eitt 

helsta vandamálið í norsku þorskeldi.   Ekki er þekkt hver ástæða vansköpunarinnar er en 

margt bendir til þess að þetta gerist strax á lirfustigi og leiddar hafa verið líkur að því að þetta 

tengist þroskun sundmaga.  Rök hafa verið færð fyrir því að einni viku eftir klak, þegar 

sundmaginn er að þroskast, þrýsti hann á og afmyndi lítt þroskaðann hrygginn og afmyndi 

hann.  Öðrum skýringum hefur einnig verið slegið fram og má þar sem dæmi nefna 

næringarefnaskort, bakteríur, röskun á líkamsstarfsemi og umhverfisaðstæður. 33 Hausfetta er 

ekki talin hafa áhrif á lífsmöguleika þorsksins en hún hefur hins vegar áhrif á gæði því lítil 

hnakkastykki rýra verðmæti afurða.  

 

Mynd 14: Eldisþorskur með hausfettu.   

 

32 Lambert ofl, 1994 
33 Steinarsson, 2004 
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8.  Kynbætur 

 

Til þess að þorskeldi hér á landi getir orðið samkeppnisfært við önnur lönd, þurfa að koma til 

kynbætur á stofnum í eldi.  Kynbætur í húsdýraræktun hafa verið stundaðar í margar aldir og 

eru þar valdir úr og framleiddir til einstaklingar sem gefa sem mest af sér.  Þetta getur það 

verið í formi meiri mjólkur, betri ullar, meiri þyngdar, fleiri eggja o.s.frv.  Í hverri kynslóð eru 

valdir einstaklingar sem þykja hafa fleiri góða kosti umfram aðra í hópnum og eru þeir notaðir 

til undan og áframeldis.  Þessi aðferð er tímafrek og kostar einnig mikið en hefur borið góðan 

árangur.  Við kynbætur húsdýra er venjulega miðað við framför í vaxtarhraða um 0,5 – 1,5% á 

ári en í fiskeldi er árleg framför 2,0 – 5,0%.  Norskar samanburðarranssóknir á villtum laxi og 

eldislaxi sýndu að fjórða kynslóð kynbætts eldislax óx 77% hraðar en fjórða kynslóð villts 

lax.  Þetta samsvarar u.þ.b. 5% kynbótaframför á ári.  Þessar rannsóknir sýndu ennfremur að 

kynbætti eldisstofninn hafði 25% lægri fóðurstuðul en sá villti.  Helstu markmið með 

kynbótum eru að ná fram hraðari vexti, bæta fóðurnýtingu, seinka kynþroska og auka frjósemi 

og viðnám gegn sjúkdómum.  Önnur atriði eins og holdgæði, lifun og lifrarstærð eru einnig 

mikilvæg.   

 

Við skipulag kynbótaverkefnis þarf að vanda til undirbúningsvinnu.  Brýnt er að skrá uppruna 

þeirra einstaklinga sem notaðir eru við kynbæturnar og ef upplýsingar liggja fyrir um 

svipgerðareiginleika er nauðsynlegt að horfa til þeirra við undibúning.  Fyrsta skrefið er svo 

að safna erfðaefni til þess að mynda grunnstofn sem nota á við kynbæturnar.  Einnig þarf að 

ákveða hvaða kynbótaaðferð á að nota við verkefnið.  Ýmsar leiðir eru til en algengast er að 

nota einstaklingsval eða fjölskylduval. 

 

8.1.  Einstaklingsval 

 

Algengasta kynbótaaðferðin í fiskeldi byggist á svokölluðu einstaklingsvali34. Valið er 

framkvæmt þannig að hver einstaklingur er metinn með tilliti til þeirra eiginleika sem velja á 

fyrir.  Ef til dæmis ætti að velja ætti fyrir þyngd úr 1000 fiska úrtaki væri hægt að hugsa sér að 

100 stærstu fiskarnir væru valdir til þess að nota áfram í kynbætur.  Kostir þessarar aðferðar 

eru að hún er mjög einföld og hægt er að ná miklum kynbótaframförum á tiltölulega 

 
34 Gjedrem, 1997 
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skömmum tíma.  Aðferðin hefur hinsvegar þá galla að hætta er á skyldleikaræktun og að 

erfðabreytileiki tapist. 

 

8.2.  Fjölskylduval 

 

Önnur aðferð sem oft er notuð er byggð á fjölskylduvali.  Þegar þeirri aðferð er beitt er 

fjölskyldum haldið aðskildum þar til afkvæmi hafa náð þeirri stærð að hægt sé að merkja þau.   

Eftir merkingu er öllum einstaklingum blandað saman.  Þegar kemur svo að því að velja 

einstklinga eru merkin skoðuð, fjölskyldan fundin, eiginleikar viðkomandi einstaklings 

skráðir og kynbótagildi hvers einstaklings reiknað.   Að lokum eru svo heilar fjölskyldur 

valdar til undaneldis.  Þessi aðferð hefur verið notuð við kynbætur á laxi í Noregi og á Íslandi.  

Aðferðin hefur þá kosti að með henni er hægt að velja fyrir kostum eins og holdgæðum, 

sláturþyngd og sjúkdómaþoli, sem aðeins er hægt að meta á dauðum einstaklingum þar sem 

systkini eru notuð til undaneldis.  Ókosturinn er hins vegar sá að aðferðin útheimtir mikið 

rými þar sem halda þarf fjölskyldum aðskildum þar til unnt reynist að einstaklingsmerkja 

fiskinn. 

 

Til að ná sem mestum breytileika í kynbótum er árangursríkast að nota bæði einstaklingsval 

og fjölskylduval, m.ö.o. gefur bestan árangur að velja bestu einstaklingana úr bestu 

fjölskyldunum sem klakfisk fyrir næstu kynslóð. 

 

8.3.   DNA ættgreining 

 

DNA ættgreining fer þannig fram að arfgerðagreining er framkvæmd til þess að greina í 

erfðaefni visst erfðamerki s.s. örtungl (microsatellites) eða SNP (single nucleotide 

polymorphism). Þessi erfðamerki eru arfgeng og því er hægt að nota þau til að greina 

skyldleika milli einstaklinga innan sömu tegundar.  Erfðarannsóknir sem þessar eru t.d. 

notaðar til að greina stökkbreytingar sem valda vissum sjúkdómum,  tengsl milli afkvæmis og 

foreldra svo og í rannsóknum sakamála.    

 

Við ættgreiningu fiska með erfðafræðilegum aðferðum er lífssýnum safnað úr foreldrum og 

erfðamörk þeirra einangruð.  Vefjasýnum er safnað úr afkvæmum og þau erfðagreind.  Þannig 

er hægt að finna foreldra afkvæmanna og velja út frá því þá einstaklinga sem þykja koma best 

út m.t.t. þeirra eiginleika sem velja á fyrir.  Með þessari aðferð fæst mikill breytileiki og 
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nákvæm ættarskrá er haldin.  Lifun afkvæma í mismunandi fjölskylduhópum getur hins vegar 

verið mjög mismunandi og aðferðin krefst mikillar sérþekkingar og mikils tækjabúnaðar. 

 

Þrátt fyrir ýmsa kosti eru einnig ákveðnir annmarkar sem fylgja kynbótum og má þar sem 

dæmi nefna að dýr sem hefur kosti á einu sviði getur haft ókosti á öðru sviði og þetta getur 

dregið úr eða jafnvel komið í veg fyrir árangur í kynbótum.  Því getur verið gott að skoða aðra 

möguleika (t.d. erfðatækni) til þess að ná fram eftirsóttum eiginleikum ásamt því að halda í 

aðra eiginleika. 

 

Þar til fyrir nokkrum árum síðan voru kynbætur eina leiðin til þess að ná fram bættum 

eiginleikum húsdýra en sameindafræðilegar aðferðir eru nú notaðar í auknum mæli við 

kynbætur t.d. á plöntum og húsdýrum.  Þessar aðferðir ganga út á að koma kjarna úr 

dýrafrumu fyrir í kjarnalausu eggi (kjarnaklónun) og varð klónun að veruleika á níunda áratug 

síðustu aldar.  Nokkur ný hugtök urðu til og má sem dæmi nefna að erfðabreytt dýr er 

einstaklingur sem hefur fengið utanaðkomandi gen með fyrrnefndri aðferð.  Genið sem komið 

var fyrir er nefnt breytigen og allt ferlið er kallað erfðatækni.

Erfðatækni er áhugaverður kostur þegar horft er til þess að auka vaxtarhraða, frjósemi ogþol 

gegn sjúkdómum ásamt fleiri eftirsóknarverðum eiginleikum tegunda í eldi.  Þó nokkrum 

fisktegundum hefur erfðabreytt með því að koma frumukjarna fyrir í frjóvguðu eggi.   Flestar 

rannsóknir á erfðabreyttum fiski hafa snúist um að rannska gen sem stýra tjáningu 

vaxtarhormóna svo og áhrif þessara hormóna á vöxt.  Dæmi eru um að erfðabreyttur lax, þar 

sem búið var að breyta stýrlasvæði sem liggur sitthvorumegin við vaxtarhormónsgenið, hafi 

eftir eitt ár verið orðinn 11 sinnum þyngri en fiskur sem breytingar höfðu ekki verið gerðar á.  

Ekki reyndist stærðarmunur á fullvöxnum fiski en vaxtarhraðinn var miklu meiri.  Sá ókostur 

fylgir þessari tækni að ósátt ríkir um erfðabreytingu fisks sem ala á  í sjókvíum þar sem hætta 

er á að fiskur geti sloppið þaðan út í sitt náttúrulega umhverfi og erfðablöndun orðið við villta 

stofna sömu teundar.  Erfðatækni er ennþá í þróun en ljóst er að hún er öflug kynbótaaðferð. 

 

Hér á landi stendur yfir stórt kynbótaverkefni á þorski sem vonandi verður til þess að stuðla 

að því að Íslendingar nái að verða í fremstu röð meðal þjóða sem stunda þorskeldi. 
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9.  Helstu sjúkdómar í þorski 
 
Þekking á sjúkdómum í þorskeldi er af skornum skammti en þar sem þéttleiki er meiri í eldi 

heldur en í náttúrunni aukast verulega líkur á smiti og sjúkdómum eins og reynslan sýnir.  

Ekki er því ástæða til annars en að reikna með að sjúkdómar komi til með að skjóta upp 

kollinum líkt og gerst hefur hjá öðrum eldistegundum.  Mikilvægt er því að nýta þá reynslu 

sem fengist hefur úr laxeldi svo og þekkingu á sjúkdómum í villtum þorski til þess að vinna 

forvarnir gegn öllum þeim sjúkdómum sem upp geta komið. 

 

Í seiðaframleiðslu er mikilvægt að hafa hreinlæti í fyrirrúmi til þess að fyrirbyggja sjúkdóma.   

Nauðsynlegt er að sótthreinsa hrogn til þess að fyrirbyggja bakteríu og sveppasýkingar.  

Böðun seiða getur komið í veg fyrir sjúkdóma til skemmri tíma litið.  Bólusetningar hafa 

komið að góðu gagni í laxeldi og reikna má með að slíkt hið sama gildi um þorsk.  Þorskseiði 

eru ekki bólusett fyrr en við um 20 gr þyngd og er það vegna þess að ónæmiskerfi seiðanna 

hefur ekki náð þroska fyrr en seiðin hafa náð þessari stærð.  Algengast er að bólusett sé gegn 

Vibrio en það er einn alvarlegasti bakteríusjúkdómur sem orðið hefur vart í þorskeldi.  Reikna 

má með að þorskseiðin hafi myndað ónæmi þremur til fimm vikum frá bólusetningu. 

 

Dæmi eru um fleiri bakteríusjúkdóma sem upp hafa komið hjá þorski en þeir hafa ekki valdið 

jafn miklum skaða og Vibrio tegundir og suma þeirra hefur verið hægt að meðhöndla með 

sýklalyfjum í fóðri.  Þær bakteríur sem valdið hafa sjúkdómumm hjá þorski eru allar hluti af 

náttúrulegri bakteríuflóru sjávar en hafa náð yfirhöndinni og valdið sýkingu við aðstæður sem 

eru óhagstæðar fiskinum.  Þessar aðstæður geta verið léleg næring, streita af völdum þéttleika, 

hitastigs og fleiri umhverfisþátta. 

 

Vírusar hafa að litlu leyti valdið skaða hjá eldisþorski en líklegt er þó talið að sjúkdómar af 

völdum vírusa eigi eftir að skjóta upp kollinum í þorskeldi líkt og í öðrum eldistegundum 

fiska.  Lítið er þó vitað um sjúkdómsvaldandi vírusa hjá þorski og er frekari rannsókna þörf, 

ekki síst í þeirri von að unnt sé að fyrirbyggja afföll af völdum vírussjúkdóma.  

 

Yfir eitthundrað tegundir sníkjudýra hafa fundist á villtum þorski.  Hringormur hefur lengi 

valdið vandræðum í fiskvinnslu en ekki eru miklar líkur á hringormafaraldri í þorskeldi vegna 

þess að lífsferill ormanna er háður fleiri hýsiltegundum.   Helstu smitleiðir fyrir sníkjudýr eru 
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í gegnum lifandi fóður, með svifdýrum eða ef samgangur er milli eldisfisks og villts fisks. 

Formalínböðun hefur reynst vel við meðhöndlun gegn snýkjudýrum.   

 

Annað sem valdið getur heilsutjóni í þorski eru næringarskortur, þörungablómi og marglyttur.  

Eftir því sem meiri þekking fæst á næringarþörfum þorsksins minnkar hættan á 

næringarsjúkdómum en hætta á þörungablóma og marglyttum er ávallt til staðar á vissum 

tímum ársins. 

 

10.  Vinnsla og afurðir 
 

Íslendingar hafa mikla reynslu og þekkingu í fiskvinnslu og þá fyrst og fremst á þorski sem 

hefur verið algengasta vinnslutegundin í gegnum aldirnar.  Tækni og afköst í vinnslu hafa 

aukist ár frá ári og óhætt er að segja að Íslendingar standi framarlega í heiminum hvað snertir 

vinnslu á fiski.  Fiskur þykir mjög hollur og sem próteingjafi er hann miklvægur auk þess sem  

hann inniheldur omega-3 og aðrar nauðsynlegar fitusýrur.  Með þeirri hollustuvakningu sem 

átt hefur sér stað og fólksfjölgun í heiminum má reikna með aukinni eftirspurn eftir fiski í 

ókominni framtíð.  Þar sem víða verður ekki hægt að ganga frekar á villta stofna mun hlutur 

eldisfisks á markaði væntanlega aukast.  Nú þegar hafa heyrst raddir frá náttúruverndarsinnum 

um að friða villta þorskinn og aldrei er að vita nema að sátt geti orðið meðal þeirra um 

eldisþorsk sem arftaka villta þorsksins. 

 

Í upphafi var þurrkun helsta verkunaraðferðin þegar þorskur var unninn til útflutnings.  Á 

nítjándu öld var farið að salta þorskinn og um miðja síðustu öld hófst frysting.  Það er svo í 

lok síðustu aldar sem farið er að flytja fisk út ferskan.  Eldisþorskur ætti að geta hentað í 

hvaða vinnslu sem er þar sem öll tækni og þekking er til staðar.  Að undanförnu hafa 

sjófrystar afurðir, saltaðar og ferskar þó verið þær vinnsluaðferðir sem skilað hafa mestu til 

framleiðenda.  Í aukaafurðum á borð við hausa, hryggi, lifur og afskurð liggja einnig töluverð 

verðmæti sem nýtast ættu jafn vel af eldisþorski sem villtum.  Vert er að minnast á að samfara 

minnkandi afla sjá fiskvinnslufyrirtæki sér hag í því að vinna eldisþorsk og sjá þau þar bæði 

leið til vaxtar og einnig betri nýtingu á vinnslubúnaði. 

 

Til þess að þorskeldi geti orðið arðbært þurfa afurðagæði að uppfylla þær kröfur sem 

markaðurinn gerir.   Helstu eiginleikar sem horft er til eru litur á holdi og roði, lykt, bragð og 
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stífleiki.  Einnig er mikilvægt að skila ferskri gæðavöru á markað, hver sem vinnsluaðferðin 

er.  Ef þessir þættir eru ekki í lagi má reikna með að varan verði felld niður um gæðaflokka og 

það þýðir tap fyrir söluaðila. 

 

Miklu máli skiptir að nýting sé góð.  Það þýðir að hlutfall hausa, slógs, hryggja og afskurðar 

þarf að vera eins lágt og mögulegt er þar sem mestu verðmætin liggja í fiskholdinu.  Hlutfall 

lifrar í eldisþorski hefur verið töluvert hærra en í villtum þorski eins og áður hefur verið bent á 

og það þýðir að nýting á heilum eldisþorski er ekki jafn góð og á villtum.  Hjá Gunnvöru á 

Hnífsdal hafa menn fylgst með hausanýtingu á villtum þorski og aleldisþorski.  Venjulega er 

hausahlutfall á bilinu 26 – 28% miðað við slægðan fisk.  Sýni var tekið úr aleldisþorski 

ættuðum frá Stað við Grindavík og sá fiskur reyndist hafa 30 – 32% hausahlutfall.  Mögulega 

gæti þetta hlutfall lagast með minnkandi hausfettu, það á þó eftir að staðfesta. 

 

Þorskur tilheyrir þeim hópi fiska sem er með lágt fituhlutfall í vöðva en hátt vatns og 

próteinhlutfall.  Vatnsinnihald í vöðvum eldisþorsks er að meðaltali 78% en um 81% í villtum 

þorski.35 Þar sem þorskvöðvi inniheldur aðeins um 1% fitu eru prótein stærsti hluti þurrefna 

fiskvöðva.  Prótein hafa því meiri áhrif á gæði þorskvöðva en tilfellið er í laxi.  Um 90% 

þeirrar fitu sem er að finna í þorskvöðvum samanstendur af löngum keðjum ómettaðra 

fitusýra sem taldar eru hollar heilsu manna.36 Þessi fita hefur hins vegar sterka tilhneigingu til 

þess að þrána og hefur hún því mikil áhrif á geymsluþol, þrátt fyrir hlutfallslega lítið magn. 37 

Stinnur og gljáandi fiskur er ferskleikamerki en við niðurbrot hverfa þessir eiginleikar.  Strax 

eftir dauða hefst niðurbrot af völdum baktería og ensíma sem saman gera það að verkum að 

lykt og áferð fiskholds breytast smám saman.  Ekki er talinn vera munur á lykt eða niðurbroti  

eldisþorsks samanborið við villtan þorsk.38 Eldisþorskur þykir hins vegar hafa stinnara hold 

en villtur fiskur og hann heldur sér betur við matreiðslu (Mynd 15).  Þetta hefur gefið 

eldisþorski ákveðinn gæðastimpil t.d. hjá matreiðslumönnum.  Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

þriggja til fjögurra vikna svelti hefur lítil áhrif á áferð eldisþorsks.   Hold eldisþorsks þykir 

hins vegar vera þurrara en hold villts þorsks og ber sérstaklega á því eftir frystingu.39 

35 Mørkøre, 2005 
36 www.lysi.is/frodleikur 
37 Mørkøre, 2005 
38 Mørkøre, 2005 
39 Mørkøre, 2005 
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Samkvæmt nýlegri rannsókn er ekki munur á geymsluþoli á eldisþorski og villtum þorski en 

eldisþorskur þykir þó halda ferskleikabragðinu betur.40 

Hold eldisþorsks er alla jafna hvítara en hold villts þorsks en hvítara hold er tákn um betri 

gæði.  Ástæðan fyrir þessu er talin liggja í  lægra pH gildi í eldisþorski samanborið við í 

villtum þorski.  Fóður virðist ekki hafa mikil áhrif á lit þorskvöðva en langvarandi svelti getur 

gefið dekkri vöðva auk þess sem hitastig við slátrun virðist geta skipt máli að því leyti að 

fiskurinn dökknar ef hitastig er hækkað.41 
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Mynd 15: Skynmat á áferð á soðnum þorski.  Nr 1: Eldisþorskur, ósveltur, Nr 2: Eldisþorskur, sveltur í 
þrjár vikur, Nr 3: Villtur þorskur. 42 

Auk þeirra atriða sem hér hafa verið nefnd er mikilvægt fyrir kaupandann að hafa tryggingu 

fyrir stöðugu framboði af fiski af jöfnum gæðum.  Margt bendir til þess að ákveðnir 

gæðaeiginleikar séu eldisþorski í hag, í samanburði við villtan þorsk en þó eru ákveðnir þættir 

sem þarf að bæta og þá sérstaklega er varða nýtingu. 

 

Á Íslandi er hefð og reynsla fyrir sölu á sjávarafurðum og erlendis er góður markaður fyrir 

þurrkaðar, saltaðar, frystar og ferskar fiskafurðir frá Íslandi.  Hvað þorskinn varðar þarf því 

ekki að byrja á því að finna markaði og skipuleggja öfluga markaðsherferð að því gefnu að 

 
40 Tryggvadóttir, Arnarsson, Pálsson, 2005 
41 Mørkøre, 2005 
42 Mørkøre ofl, 2005 
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eldisþorskur verði metinn til jafns við villtan þorsk.  Þar sem hæst verð hafa fengist fyrir 

ferskar og saltaðar afurðir má reikna með að eldisþorskur verði fyrst og fremst verkaður á 

þann máta.  Evrópa og Bandaríkin hafa verið helstu markaðir fyrir ferskar afurðir en saltaðar 

afurðir hafa fyrst og fremst verið seldar til Suður-Evrópu.  Reikna má með sömu mörkuðum 

fyrir eldisþorsk.  Ef eftirspurn eykst má reikna með því að verð hækki en jafnframt getur það 

leitt til hærri gæðakrafna.  Þar sem árstíðasveiflur eru í veiðum á þorski ætti eldisþorskur að 

geta leitt til jafnara framboðs á þorski.  Þegar upp er staðið ættu markaðsmálin því ekki verða 

þröskuldur í vegi þorskeldis á Íslandi 

 



34

II. Þorskeldi í Berufirði 
 

11.  Kynbótatilraun 
 

Vorið 2003 hófust markvissar kynbætur á þorski á Íslandi.  Nokkur fyrirtæki tóku sig saman 

og stofnuðu fyrirtækið Icecod og var helsta verkefni þess að stuðla að kynbótum á þorski og 

bæta gæði þorskseiða til eldis.   Þetta hefur verið gert með því að leggja áherslu á þrjú atriði, 

en þau eru: 

1. Myndun á grunnstofni og mat á arfgengi mikilvægra eiginleika.  

2. Þróun á DNA aðferðum til ættgreiningar á þorski vegna kynbótastarfsins.  

3. Bestun á samsetningu grunnstofns með hjálp hermilíkans. 

 

Verkefnið er unnið í samstarfi Stofnfisks og Salar Islandica ásamt fleiri aðilum.  Stofnfiskur 

sér um hrognaöflun, klak, seiðaframleiðslu og úrvinnslu gagna en Salar Islandica sér um 

sjókvíaeldi í Berufirði.  Í firðinum hafa verið sett út um 170.000 þorskseiði,  20.000 stk voru 

sett út árið 2004, 100.000 stk árið 2005 og 100.000 seiði hafa verið sett út það sem af er árinu 

2006.   Niðurstöður verkefnisins munu svo væntanlega nýtast þessum fyrirtækjum í 

framtíðinni þar sem vonir eru bundnar við að tilraunin gefi af sér hraðvaxta fisk, með minni 

lifur, góða lifun, frjósemi og holdgæði, betri fóðurnýtingu og einnig eru vonir bundnar við að 

með kynbótavali takist að seinka kynþroska.  

 

11.1.  Stofnfiskur 
 
Stofnfiskur hf. var stofnað árið 1991 af Laxeldisstöð ríkisins í Kollafirði sem átti 75% hlut í 

fyrirtækinu og Silfurlaxi hf. sem átti 25% hlut.  Í lok árs 2005 voru stærstu eigendur HB 

Grandi sem á (64,5%) hlut og Straumur hf. sem á (10,5%) en auk þeirra voru tólf aðrir 

hluthafar sem hver átti innan við 10% hlut. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Hafnarfirði en 

starfsemi félagsins fer fram á átta stöðum víða um land.  Auk starfsemi á Íslandi á Stofnfiskur 

hf. á dótturfyrirtæki í Skotlandi, Chile og Írlandi auk þess sem fyrirtækið er í samstarfi við 

fjölmörg fiskeldisfyrirtæki hérlendis jafnt sem erlendis erlendis.  Í upphafi var mest áhersla 

lögð á kynbætur fyrir hafbeit en auk þess voru stundaðar kynbætur fyrir laxeldi með vali á 

stofnum.  Á árinu 1995 hófst útflutningur á hrognum til Chile og Írlands.   Núverandi 
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starfsemi Stofnfisks felst fyrst og fremst í hrognaframleiðslu, kynbótum fyrir fiskeldi, 

rannsóknum og ráðgjöf.  Um 35 manns starfa hjá fyrirtækinu.   

 

11.2.  Salar Islandica 

 

Salar Islandica var stofnað árið 2000 af tveimur fjölskyldum sem höfðu áralanga reynslu af 

laxeldi í Noregi og víðar en í dag er fyrirtækið að mestu í eigu HB Granda (70% 

eignarhlutur).   Fyrstu laxaseiðin voru sett út árið 2002 og fyrstu þorskseiðin í maí 2004.  Í 

dag eru um 500.000 laxar í kvíum í Berufirði og  það sem af er þessu ári (apríl 2006) hefur 

verið slátrað 480 tonnum af laxi.  Hjá fyrirtækinu vinna um tíu manns.   

 

Mynd 16: Brunnbátur leggst að kvíum í Berufirði. 

 

Ástæða þess að fyrirtækinu var valinn staður við Berufjörð þær helstar að: 

� Ekki stendur þorp við fjörðinn, Djúpivogur stendur við mynni fjarðar. 

� Gert hafði verið umhverfismat á firðinum vegna hafnargerðar við Djúpavog. Þar var 

því að finna upplýsingar um ölduhæð, strauma og lýsingu á lífríki. Einnig hafði 

vegagerðin látið gera umhverfismat vegna vegagerðar í Hvítárvík og var þar einnig að 

finna lýsingu á dýralífi. 

� Góð dýpt er í firðinum. 

� Straummælingar sem Salar Islandica lét gera sýndu góð straumskilyrði fyrir fiskeldi. 

� Mælingar á hitastigi sýndu hagstæð skilyrði til eldis á fiski. 

� Til voru veðurfarslýsingar fyrir þetta svæði frá árinu 1924 fram til 1999.  

� Þéttbýli með góðri þjónustu og mannlífi. 

� Samgöngur eru góðar og sjaldan ófært landleiðina á milli Reykjavíkur og Djúpavogs. 
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12.  Hrognasöfnun 

 

Kynbótaverkefnið hófst á því að á vordögum árið 2003 var hrognum safnað úr villtum þorski 

sem var veiddur var á þremur mismunandi stöðum við landið (mynd 17), tveimur sunnan við 

land og einum fyrir norðan.  Staðirnir voru valdir samkvæmt ráðleggingum sérfræðinga 

Hafrannsóknarstofnunar og var hrognasöfnunin sameinuð netralli stofnunarinnar. 

Mynd 17: Innsöfnun hrogna úr villtum fiski.43 

Einn hængur var notaður til að frjóvga hrogn úr tveimur hrygnum og þannig voru myndaðir 

alsystkina og hálfsystkinahópar.   Hrygningarþorskur var veiddur í net, vel rennandi hængar 

og hrygnur voru tekin frá og notuð til að frjóvgunar hrogna.  Alls voru kreistar 336 hrygnur, 

lífvænleg hrogn náðust úr um 157 hrygnum sem nýtast til grunnstofns þorskakynbóta.  

Hrognunum var haldið aðskildum og þeim klakið út í tilraunaeldisstöðinni að Stað við 

Grindavík.  Klakfiskurinn var lengdar og þyngdarmældur (3,6 – 10,3 kg), kvörnum var safnað 

og lífssýni tekin til DNA raðgreiningar auk þess sem þyngd lifrar og kynkirtla var mæld. 

 

Um það bil 50% afföll urðu á hrognum.  Bestur árangur í klaki náðist úr hrognum þorsks í 

háhrygningu og töluverður munur virtist vera á því hvort hrogn voru tekin viku fyrr eða viku 

síðar á sömu slóðum.  Tímasetning hrognasöfnunar virðist því skipta miklu máli en rannsaka 

þarf frekar hvenær á hrygningartímanum best er að taka hrogn.  Munur reyndist ekki á 

afföllum hrogna eftir veiðisvæðum eða stærð hrogna.   

 

43 Heimild: http://thorskeldi.is/Vefgreinar.htm

http://thorskeldi.is/Vefgreinar.htm
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13.  Seiðaeldi 

 

Haldið var nákvæmt bókhald um áætlaðan fjölda lirfa sem aldar voru áfram eftir klak, og 

þannig var hægt að áætla hlutfall fjölskyldna af heildarfjölda seiða.  Á Stað voru seiðin alin 

upp í u.þ.b. 30 gr. (sjá töflu 2 bls. 19).  Frá Tilraunastöð Hafrannsóknastofnunar að Stað voru 

seiðin flutt í stórseiðaeldi í eldisaðstöðu Stofnfisks hf. í Höfnum á Reykjanesi þar sem þau 

voru alin við 8,3°C hita fram í nóvember og þá flutt í sjókvíar í Berufirði.  Seiðin voru merkt 

áður en þau voru sett í sjókvíar og áfram verður fylgst með því hvernig seiðin standa sig í 

eldisstöðvunum.   
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14.  Sjókvíaeldi 

 

Eftir að seiðin voru sett í sjókvíar voru þau alin á þorskfóðri frá Fóðurblöndunni (Tafla 4): 

 
Gull - 
8

Þorskur 
15/53 - 
10 

Þorskur 
15/53 - 
12 

Þorskur 
15/53 - 
6

Þorskur 
15/53 - 
8 Total 

2004 desember Þorskur 0 0 0 0 1.200 1.200
2004 Samtals   0 0 0 0 1.200 1.200
2005 febrúar Þorskur 500 0 0 0 1.200 1.700
2005 mars Þorskur 0 250 0 0 1.550 1.800
2005 apríl Þorskur 0 1.150 0 0 250 1.400
2005 maí Þorskur 0 1.825 350 0 0 2.175
2005 júní Þorskur 0 0 2.950 200 0 3.150
2005 júlí Þorskur 0 0 4.100 0 0 4.100
2005 ágúst Þorskur 0 1.700 1.025 0 0 2.725

2005 september Þorskur 0 800 3.100 0 0 3.900
2005 október Þorskur 0 0 3.500 0 0 3.500
2005 nóvember Þorskur 0 0 3.700 0 0 3.700
2005 desember Þorskur 0 0 2.400 0 0 2.400
2005 Samtals   500 5.725 21.125 200 3.000 30.550
2006 janúar Þorskur 0 0 3.000 0 0 3.000
2006 febrúar Þorskur 0 0 2.400 0 0 2.400
2006 mars Þorskur 0 0 75 0 0 75
2006 Samtals   0 0 5.475 0 0 5.475

Samtals   500 5.725 26.600 200 4.200 37.225

Tafla 4: Fóðrun á þorski í sjókvíum í Berufirði 44. Þorskur 15/53 er þorskfóður frá Fóðurblöndunni í 
mismunandi kögglastærðum.  Gull 8 er laxafóður45.

Salar Islandica hefur mælt sjávarhita í Berufirði frá því að eldi þar hófst.  Frá því að seiðin 

voru sett í sjó í maí 2004 og þar til í mars 2006 var meðalsjávarhiti 4,71°C sem er töluvert 

undir kjörhitastigi tegundarinnar (sjá mynd 13 bls 23).   Mynd 18 sýnir yfirlit yfir sjávarhita í 

Berufirði á tilraunatímanum og þar sést að hitastig fer hæst í 9,1°C og lægst í 1,0°C. 

 

44 Salar Islandica, mars 2006 
45 www.fodurblandan.is

http://www.fodurblandan.is/
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Sjávarhiti í Berufirði
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Mynd 18: Sjávarhiti í Berufirði frá maí 2004 til mars 2006. 
 

15.  Niðurstöður 

 

Í desember 2005 voru framkvæmdar ítarlegar mælingar á þorskinum þ.e. eftir 30 mánuði í 

eldi.  Mikil afföll höfðu orðið frá því að þorskurinn var settur í kvíar, eða um 40%.  Þetta 

getur átt sér nokkrar skýringar og má þar nefna að gæðum seiða við afhendingu hafi verið 

ábótavant en einnig gætu erfðafræðilegir þættir haft áhrif þar á, þar sem um afkvæmi villtra 

fiska er að ræða.  Mikil afföll er nauðsynlegt að skoða frekar, þar sem þetta er lykilatriði m.t.t. 

hagkvæmni þorskeldis í landinu, bæði fyrir seiðaframleiðanda og eldisfyrirtæki.  Meðalþyngd 

við útsetningu í maí 2004 var um 143 gr og var fiskurinn orðinn 1620 gr að meðaltali í 

desember 2005.  Mynd 19 sýnir þróun vaxtar frá því í desember 2003.  Ekki eru til fleiri 

þyngdarmælingar en fróðlegt hefði verið að sjá þéttari mælingar til þess að geta gert 

nákvæmari samanburð á vexti við mismunandi hitastig umhverfis.  Dagvöxtur seiða var um 

0,437% á tímabilinu (mynd 19)en miðað við mældan sjávarhita hefði dagvöxtur samkvæmt 

vaxtarmódeli Björns Björnssonar og Agnars Steinarssonar (2002) átt að vera 0,392% að 

meðaltali (Mynd 20). 
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Vöxtur þorskseiða
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Mynd 19: Vöxtur þorskseiða í Berufirði frá nóv 2003 – des 2005.  Þyngdir eru í grömmum. 
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Mynd 20: Áætlaður vöxtur þorsks í sjókvíum í Berufirði samkvæmt vaxtarmódeli Björns Björnssonar 

og Agnars Steinarssonar (2002).  

Samanburður á raunvexti og vexti samkvæmt vaxtarmódeli er sýndur á mynd 21.  Módelið 

hefur þann ókost að það gefur til kynna betri vöxt en verður í raunveruleikanum ef fiskur 

verður kynþroska.  Þar sem töluvert var um kynþroska ætti módelið að sýna betri vöxt en 

rauntölur gefa til kynna.   Skýring á þessu gæti falist í miklum afföllum sem urðu á tímabilinu 

og að stór hluti af smæsta fiskinum hafi drepist.  Aðrar niðurstöður mælinga leiddu í ljós að 

holdastuðull í desember 2005 var orðinn 1,40, lifrarhlutfall 12,5% og flakanýting 55,9%.  
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Holdastuðull er hlutfall milli þyngdar og lengdar (K = 100*W/L3) og er hann yfirleitt hærri 

hjá eldisþorski en villtum þorski, þ.e. eldisþorskur er holdmeiri 46.
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Mynd 21: Samanburður á vexti þorskseiða í Berufirði (rauð lína) og vexti samkvæmt vaxtarmódeli 

Björns Björnssonar og Agnars Steinarssonar (blá lína).   

Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar m.t.t. til uppruna sést að ekki er marktækur munur á stærð, 

lifrarhlutfalli, kynþroska eða hausfettu m.t.t. þeirra svæða sem þorskur var fangaður á en aftur 

á móti kom í ljós greinilegur munur á þyngd þegar fjölskyldur voru bornar saman.   Mældir 

voru 36 fjölskylduhópar og allt að tvöfaldur þyngdarmunur var á þyngstu og léttustu 

fjölskyldunum.  Miðað við þessar niðurstöður ætti því að velja klakfisk út frá fjölskyldum 

frekar en stofni þegar gerðar eru kynbætur sem miða að því að hámarka vaxtarhraða.  

 

Í ljós kom að 60 – 70% af þorskinum varð kynþroska strax á fyrsta ári í sjó og á öðru ári voru 

98% orðin kynþroska.   Þetta er mjög hátt hlutfall á ekki lengri eldistíma og mjög óhagkvæmt 

þar sem kynþroski leiðir til vaxtartaps og lækkunar holdastuðuls.  Ekki hefur verið rannsakað 

hvort og að hve miklu leyti þorskur bætir upp vaxtartap vegna kynþroska að sumri og hausti, 

þannig að nákvæmur samanburður liggur ekki fyrir.  Hængar reyndust verða fyrr kynþroska 

en hrygnur.  Hlutfall kynkirtla af heildarþyngd er hæst í mars 2005, eða um 9-10% hjá 

hængum og um 4-6% hjá hrygnum en hjá ókynþroska fiski er þetta hlutfall nánast núll.  Þetta 

er töluvert lægra hlutfall en birt hefur verið í norskum rannsóknum47 en þar sem 

efnaskiptahraði ákvarðast af umhverfishita er talið líklegt að það sé vegna minni sjávarhita 

 
46 Gíslason og Guðmundsson, 2001 
47 Taranger 2002 
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yfir vetrarmánuðina hér við land samanborið við í Noregi.  Rétt er að taka fram að ekki voru 

notuð ljós til að seinka kynþroska.  Ekki hefur komið fram munur á lifrarhlutfalli eða 

flakanýtingu milli fjölskyldna. 

 

Niðurstöður DNA ættgreiningar liggja ekki fyrir enn sem komið er.  Ánægjulegt er að sjá að 

tíðni hausfettu í aleldisþorski fer minnkandi 48og bendir það til þess að betri tök séu að nást á 

seiðaeldinu. 

 

Frá því að  hrognasöfnun hófst árið 2003 hefur hrognum verið safnað víðar, eða á 11 stöðum í 

kringum landið.  Mest hefur verið safnað við suðurströndina þar sem hrognum hefur verið 

safnað úr samtals 698 hrygnum.  Á þessu ári (2006) verða svo sett út fyrstu seiði úr annari 

kynslóð, þ.e. seiði sem eru afkomendur þorsks úr aleldi.  Spennandi verður að fylgjast með 

vexti þeirra og afkomu. 

 

48 Kristjánsson, 2006 
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Lokaorð 
 
Margt bendir til þess að þorskeldi eigi möguleika á Íslandi en þó eru stór verkefni sem bíða 

úrlausnar áður en svo getur orðið.   

 

Ísland hentar vel til þorskeldis að því leyti að hér eru íslensku þorskstofnarnir í sínu 

náttúrulega umhverfi.  Þorskeldi er tiltölulega ung grein á heimsvísu en þekking hér á landi er 

sambærileg við það sem gerist í öðrum löndum þar sem lögð er stund á þorskeldi og því hafa 

Íslendingar tækifæri til þess að vera í farabroddi.  Mikil hefð og þekking liggur fyrir um 

meðferð þorsks, bæði er varðar vinnslu og sölu og þar sem reiknað er með að eftirspurn eftir 

fiski og fiskafurðum fari vaxandi, gefur þorskeldi marga möguleika.  Niðurstöður sýna að 

með kynbótum er hægt að ná betri árangri í eldinu bæði hvað varðar vöxt og gæði. 

 

Framfarir þurfa m.a. að verða í seiðaeldi þar sem gæðum seiða virðist vera ábótavant.  Bæði 

er lifun lítil og þó nokkuð er um vansköpun.  Þetta hefur þó heldur farið batnandi að 

undanförnu með aukinni þekkingu og kynbótum.  Ótímabær kynþroski er eitt af þeim 

vandamálum sem steðja að þorskeldi en með kynbótum og eldistækni má seinka honum.  Þá 

er vert að minnast á að frekari rannsókna er þörf á sjúkdómum í þorski. 

Þó svo að þorskurinn þrífist vel við Íslandsstrendur er sjávarhiti hér við land lægri en í öðrum 

löndum sem stunda þorskeldi og það veikir samkeppnisstöðu okkar þar sem að vaxtarhraði 

tengist mjög hitastigi.   

 

Þorskfóður er dýrt og ekki nægilega aðlagað að þorski þar sem rannsóknir á næringarefnaþörf 

þorsks eru af skornum skammti.  Þetta leiðir m.a. til þess að of stór hluti af orkuinnihaldi 

fóðurs fer í lifrina í stað þess að nýtast til uppbyggingar á holdi.  Lágt afurðaverð á þorski 

samanborið við lax og fleiri tegundir leiðir einnig til óhagkvæmni.  

 

Hér hefur verið stiklað á stóru um sterkar og veikar hliðar er snúa að þorskeldi á Íslandi við 

leit að svörum við rannsóknarspurningum verkefnisins.  Vonandi verður þorskeldi orðin stór 

atvinnugrein á Íslandi innan nokkurra ára þar sem framleidd verða þúsundir tonna af 

eldisþorski.   Þorskeldi á Íslandi er raunhæfur möguleiki.   
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Viðauki. 
 

Mynd 1: Meðalhitastig í hverjum mánuði í °C.  Lóðréttu strikin sýna eitt staðalfrávik.  Í 
Vestmannaeyjum er einungis um að ræða gögn frá 1999 og 2000 og því eru ekki teiknuð staðalfrávik 
þar.  Einnig er ársmeðalhitinn sýndur. 
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Mynd 2: Fjöldi daga að meðaltali á ári sem hitastigið er + 0,5°C frá heilli gráðu.  Árin sem notuð eru á 
hverjum stað eru gefin upp á myndinni.  Daggráðurnar eru summan af margfeldi á hæð súlanna með 
tilheyrand hitastigi.  
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Mánuður Hitastig
maí 3,55
júní 5,15
júlí 6,40
ágúst 6,70
september 8,00
október 6,85
nóvember 5,20
desember 2,35
janúar 1,00
febrúar 1,00
mars 1,40
apríl 3,16
maí 3,55
júní 6,66
júlí 7,73
ágúst 8,01
september 6,50
október 5,80
nóvember 3,44
desember 2,65
janúar 2,66
febrúar 2,36
mars 1,60

Tafla 1: Meðalsjávarhiti í Berufirði frá maí 2004 til mars 2006. 
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Sjávarhiti í Berufirði
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Mynd 3: Meðalsjávarhiti í Berufirði í hverjum mánuði frá maí 2004 til mars 2006. 
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