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Abstract  

In this study the value chain of cod liver is analyzed, from when the liver comes ashore from 

the boats to consumer distribution. The first link in the value chain is collection of liver, 

followed by the market where companies buy the liver from operators and boats to make 

products from it, next there are processors that make the products and then finally 

distribution, which is mostly export. Also the study goes into how companies create value 

from the liver and what affects the quality of products made from cod liver. 

Cod liver has been used for many decades, first mainly used to produce cod liver oil and later 

for production of canned cod liver. Now cod liver is melted down to oi l production and also 

for the production of canned cod liver but there has been a huge increase in domestic 

production in recent years with new technology that can optimize the quality of the liver, 

assuming that the fresh liver meets certain quality standards to begin with. Due to increased 

research on the healthful effects of cod liver, especially in fish oil, the demand for products 

from cod liver has increased.  

There is intense competition for cod liver between companies that make products from it, but 

it is mostly because of the increased value and then also operators and boats bring in more 

liver which could reduce competition. All the companies are competing to get the most 

amount of the liver to produce products to extract to the demand for cod liver products. The 

study focuses on two companies that are to largest in its field in Iceland, but they are Lýsi hf. 

producing fish oil and Akraborg ehf. producing canned cod liver. These two companies were 

analyzed along with products and by-products which they get from the processing of cod 

liver.  

Keywords: Codliver, Iceland, Utilization, Collection, Markets 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er virðiskeðja þorsklifrar greind, allt frá því þegar lifrin kemur í land frá 

bátunum að dreifingu til neytenda. Í virðiskeðjunni er söfnunin á lifur fyrsti hlekkurinn, síðan 

kemur markaðurinn þar sem fyrirtæki kaupa lifur af útgerðum og bátum til þess að vinna 

afurðir úr henni, næst eru það vinnslur sem vinna afurðina og loks er dreifing, sem er að 

mestu útflutningur. Einnig er farið í það hvernig fyrirtæki skapa verðmæti úr lifrinni og hvað 

hefur áhrif á gæðin á afurðum sem unnin eru úr þorsklifur.  
Þorsklifur hefur verið nýtt í marga áratugi og var í fyrstu helst nýtt til að framleiða þorskalýsi, 

síðar var byrjað að niðursjóða lifrinna. Nú er þorsklifur helst brædd til lýsisframleiðslu og 

einnig til framleiðslu á niðursoðinni þorsklifur en það hefur verið mikil aukning hérlendis í 

framleiðslu á síðustu árum og með nýrri tækni er hægt að hámarka gæðin úr lifrinni að því 

gefnu að fersk lifur uppfylli ákveðin gæði til að byrja með. Vegna aukinna rannsókna um 

heilsusamleg áhrif þorsklifrar, þá sérstaklega á lýsi, hefur eftirspurn eftir afurðum úr 

þorsklifur aukist til muna.  

Það er mikil samkeppni um þorsklifur milli fyrirtækja sem vinna afurðir úr henni en það er að 

mestu út af aukinni verðmætasköpun og síðan er einnig að koma meira af lifur í land frá 

útgerðum og bátum sem nær að minnka samkeppnina á móti. Öll fyrirtækin keppast um að fá 

sem mest af lifur til að vinna úr til að anna eftirspurn eftir afurðum sem þeir framleiða. Tekin 

voru fyrir tvö fyrirtæki sem eru stærst á sínu sviði hér á Íslandi, en það eru Lýsi hf. sem 

framleiða lýsi og Akraborg ehf. sem framleiða niðursoðina þorsklifur. Þessi tvö fyrirtæki voru 

greind og einnig afurðir og aukaafurðir sem þau fá úr vinnslu á þorsklifrinni. 

Lykilorð: Þorsklifur, Ísland, Nýting, Söfnun, Markaður 
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1 Inngangur 
Þorskurinn hefur lengi verið helsta fisktegundin sem veidd er í kringum Ísland. Safnað hefur 

verið lifur úr þorski í marga áratugi en þorskflökin hafa alltaf verið undirstaðan í afurðum 

þegar farið var á þorskveiðar og er það enn svo. Á seinustu árum hefur verið mikil aukning í 

verðmætasköpun aukaafurða úr þorski sem hefur leitt til mun meiri samkeppni um 

aukaafurðir úr þorski og þá sérstaklega um lifrina. Út af þessari auknu samkeppni er 

markaðurinn að verða mun erfiðari fyrir fyrirtæki sem safna lifur til vinnslu og hefur verðið á 

lifur hækkað nokkuð stöðugt með árunum. Helstu fyrirtækin sem eru að vinna afurðir úr 

þorsklifur á Íslandi eru niðursuðuvinnslur sem sjóða niður þorsklifur og bræðslur sem bræða 

niður lifur til framleiðslu á lýsi. Tvö stærstu fyrirtækin á hvoru sviði á Íslandi eru tekin 

sérstaklega fyrir í þessu verkefni, Akraborg ehf. í niðursuðu og Lýsi hf. í bræðslu. 

 

Mynd 1. Einföld virðiskeðja þorskalifrar 

Í þessari ritgerð er greind virðiskeðja þorsklifrar en það er greining á þorsklifur frá söfnun til 

neytenda. Í þessari ritgerð er einungis farið í þætti frá lifrasöfnunar til útflutnings. 

Virðiskeðjan greinist þannig að byrjað er á lifrasöfnun, þ.e. upphafið á keðjunni þar sem lifrin 

er komin á land frá útgerðum, fiskvinnslum og bátum. Næsti hlekkurinn er markaðurinn fyrir 

ferska lifur, en þar er farið í hvernig fyrirtækin sem eru að vinna lifrina safna henni frá 

fiskvinnslum og útgerðum. Vinnslan er næsti hlekkurinn í keðjunni en þar er farið í hvaða 

afurðir eru unnar úr lifrinni og hvernig gæði á lifrinni hafa áhrif á vinnslueiginleika. Seinasti 

hlekkurinn sem farið er í þessari ritgerð er dreifingin en þar er skoðað hvert afurðir úr lifrinni 

fara og hvaða lönd er helst flutt út til. Þessi virðiskeðja sýnir hvernig ferlið er á þorsklifur allt 

frá því hvernig hún kemur í land og hvernig hún fer til neytenda.  

Söfnun	   Markaður	   Vinnsla	   Dreifing	  
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Markmiðið með þessu verkefni er að taka út söfnun og nýtingu á þorsklifur á Íslandi og greina 

núverandi stöðu. Einnig er skoðað hvernig ástandið á lifrinni þarf að vera m.t.t. gæðakrafa 

fyrir mismunandi afurðir. Lagt er mat á ógnanir og tækifæri fyrir söfnun og vinnslu 

þorsklifrar á Íslandi og einnig stöðu á innlendum markaði, fyrir þorsklifur. Tekin eru saman 

fyrirtæki sem eru að vinna lifrina og einnig hvaða afurðir er verið að fá úr henni. Þá er 

greindur útflutningur á aðalafurðum úr þorsklifrinni og hvaða lönd er verið að selja til afurðir.  

Í þessari ritgerð er leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

• Hvernig hefur þróunin á söfnun á þorsklifur verið á Íslandi og hver staðan er í dag? 

• Hvernig hafa gæðin á lifrinni áhrif á vinnslu og á lokaafurðum? 

• Hvernig er lifrin nýtt? 

Það sem höfundur vill fá út úr verkefninu er yfirsýn yfir söfnun og nýtingu á þorsklifur á 

Íslandi og hvort að hægt er að leggja mat a framtíðarhorfur liframarkaðarins. Einnig að sjá 

hvaða ógnanir og tækifæri eru fyrir aukna verðmætasköpun og nýtingu þorsklifur á Íslandi.  
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2 Fræðilegur grunnur verkefnis 
Hér er fjallað um gagnaöflun og heimildir í verkefninu sem tengjast þorsklifur, nýtingu á 

lifrinni og sögu og þróun lifrasöfnunar á Íslandi. Á vef Hagstofunnar voru sótt gögn sem 

koma að veiðum á þorskinum, hversu mikið er að koma í land af þorsklifur, aflmagn sem 

frystiskip koma með í land og heildarafla af þorski. Gögnum sem safnað var fyrir sögu og 

þróun á söfnun lifur voru að mestu úr bókinni Gull hafsins sem fjallar um sögu Lýsi hf.  

Til þess að greina ástandið sem lifrin þarf að vera í til þess að fyrirtæki í lifravinnslu taki við 

henni, hvort að það sé einhver breyting í söfnun á lifrinni eftir árstíma og hvernig ástandið á 

henni hefur áhrif á vinnsluna var talað við bæði Einar Víglundsson, sem er verksmiðjustjóri 

hjá Akraborg ehf., og Snorra Már Egilsson, sem er verksmiðjustjóri hjá Lýsi hf. Einnig 

fengust hjá þeim upplýsingar um hvaða afurðir fyrirtækin fá úr þorsklifrinni, hvernig nýtingin 

er á afgangi sem fellur frá við vinnslu, hvernig nýjasta reglugerð um nýtingu afla og 

aukaafurða hefur áhrif á söfnun lifurs, og um útflutning á afurðum úr þorsklifur.  

Mikið fræðilegt efni var sótt í mismunandi rannsóknarskýrslur, bæði frá Matís og 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins til þess að fá betri skilning á gæðum lifrarinnar, breytileika, 

efniseiginleikum og einnig söfnuninni. Í skýrslunni “Bætt nýting sjávarafla” (Matís, 2010) er 

notast við upplýsingar um nýtingu hráefnis sem fellur til við vinnslu í landi og það sem fellur 

til um borð í frystiskipum. Í þeirri skýrslu er farið í nýtingu og verðmætasköpun þorskafla þar 

sem farið var í sjófrystingu, landvinnslu og gámaútflutnings. Í Skýrslu Matís nr 31-10 sem 

heitir “Grandskoðum þann gula” var farið í að safna upplýsingum um efnasamsetningu, 

vinnslueiginleika og verðmæti þorsks. Þangað voru sóttar upplýsingar um hvort að það væri 

samband milli fituinnihalds lifrar og holdastuðul, fituinnihalds lifrar oglifrastuðul.  Í Skýrslu 

31-5 frá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins um hlutfall og efnainnihald aukaafurða valið úr 

fimm þorsktegundum var farið í tegundir þorskfiska sem veiddir voru á þremur mismunandi 

árstíma til að skoða árstíðabreytingar. Fengnar voru upplýsingar um breytingar á þorsklifur í 

stærð og fituinnihaldi eftir árstíma og mismunandi stærð á þorski. Í þessari skýrslu var einnig 

fengnar upplýsingar um geymsluþol og pökkun sem getur haft áhrif á stöðugleika lifrarinnar. Í 

skýrslu frá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Tæknitíðindi nr. 33, um árstíðabreytingar á 

lýsismagni þorsklifrar voru sóttar tölulegar upplýsingar um breytingu á lýsismagni í þorsklifur 

frá árunum 1965 til 1966.Erfitt reyndist að afla nýlegra heimilda um breytileika í lýsismagni 

lifrar eftir árstíma þar sem skort hefur á rannsóknir þar undanfarna áratugi. Í skýrslu frá 

Rannsóknastofun fiskiðnaðarins, Tæknitíðindi nr. 5 um niðursuðu og niðurlagningu 
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fiskafurða voru sóttar upplýsingar um hvaða fyrirtæki unnu að niðursuðu þorsklifrar frá 

árunum 1936 til 1971.  

Eitthvað var notað af heimildum af internetinu til þess að fá enn meiri upplýsingar um 

þorskinn sjálfan og þorsklifrina. Heimildir af fræðsluvef Matís sem segir frá lífsháttum 

þorsksins en þetta var notað í kafla um gæði á þorsklifrinni til þess að sjá hvort að það er 

eitthvað samband á milli gæði í lifrinni og lífsháttum þorsksins. Einnig var notað vef sem 

heitir fisheries.is sem notað var í sama tilgangi og fræðsluvefurinn hjá Matís. Heimasíður hjá 

Lýsi hf. og Akraborg voru notaðir mikið til að fræðast um fyrirtækin, skoða hvernig þeir safna 

lifur, hvaða afurðir þeir fá úr þorsklifrinni, og til að fræðast um vöruna. Á síðu sem heitir 

Buisness news daily var fengar upplýsingar um PESTLE greiningu sem notað var til að greina 

ytra umhverfi liframarkaðarins.  
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3 Lifrasöfnun 
Í þessum kafla er skoðuð söfnun á þorsklifur og á það við þorsklifur sem er safnað og unnin á 

Íslandi. Á seinustu árum hefur söfnun og nýting á þorsklifur aukist til muna sem hefur orðið 

til þess að samkeppni um þorsklifur er orðin mikil. Ein helsta ástæðan fyrir því er að á 

undanförnum árum hefur verið svokallað “gullgrafaraæði” í nýtingu á aukaafurðum úr þorski 

eins og lifur og slógi, enda hefur verið mikil framþróun í aukinni verðmætasköpun úr 

aukafurðum á seinustu árum. Með auknum rannsóknum á aukaafurðum úr þorski leiðir til að 

fleiri reyna að stofna verksmiðjur til að nýta allar aukaafurðir og finna nýjar vörur til að þróa 

úr aukaafurðum.  

3.1. Saga og þróun nýtingu þorsklifrar 
Nýting á þorsklifur á sér langa sögu á Íslandi og hefur mikil framþróun verið í nýtingu og 

vinnslu á þorsklifur, þó að nú til dags sé mikill iðnaður um vinnsluna var það ekki alltaf 

þannig. Fiskveiðar á þorski hafa verið stundaðar lengi hér á Íslandi og fór þá ekkert til spillis 

og lifrin var hirt og nýtt, þá sérstaklega úr þorski og hákarli. Þorsklifur var síðan safnað í 

tunnur eða lýsisgryfjur, þar sem hún var látin renna. Lifrin var látin standa úti undir beru lofti 

þangað til að það rann úr lifrinni ljóst og ósúrt lýsi og voru lifraleifarnar kallaðar grútur 

(Helga Guðrún Johnson, Sigurveig Jónsdóttir, (2008-b).  

Það var mikil framför í vinnslu á þorsklifur þegar farið var að bræða grútinn í stað þess að 

geyma hann í lýsisgryfjunum. Lifrin var brædd í einföldum steypujárnspottum en elstu 

heimildir um lifrarbræðslu hér á landi eru frá árinu 1728 í Grindavík. Lifrin var þá brædd í 

þessum pottum með þeim hætti að það var kynt undir þeim og við það gufaði vatnið upp úr 

grútinum að mestu og lýsið úr vefjaveggjum lifrarinnar skildi sig frá og þá var hægt að fleyta 

lýsið ofan af. (Helga Guðrún Johnson, Sigurveig Jónsdóttir, (2008-b).  

Í kjölfarið af pottabræðslunni kom hin eiginlega gufubræðsluaðferð en þessi aðferð náði ekki 

fótfestu á Íslandi fyrr en eftir aldamótin 1900. Upphafsmaður þessara aðferðar var lyfjasali að 

nafni Peter Möller. Gufubræðsluaðferðin virkar í framkvæmd þannig að háþrýstigufa frá katli 

er leidd ofan í sjálfan liframassann til að skilja lýsið frá og framleiða fyrsta flokks þorskalýsi. 

Með þessari aðferð tókst að verka lýsið svo vel að hægt var að selja það sem lyf og tvöfalda 

verðmætið þess (Helga Guðrún Johnson, Sigurveig Jónsdóttir, (2008-a).  

Fyrirtækið Lýsi hf. var formlega stofnað 10. janúar árið 1938 en framleiðsla var samt komin á 

fullt skrið í enda ársins 1937, hún er ennþá starfandi í dag (Helga Guðrún Johnson, Sigurveig 
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Jónsdóttir, (2008-c). Fyrsta niðursuðuverksmiðjan sem framleiddi niðursoðna þorsklifur var 

niðursuðuverksmiðja Haraldar Böðvarssonar & co, hún var staðsett á Akranesi og var 

starfandi frá 1942 til 1943. Árið 1968 voru tvö fyrirtæki stofnuð sem suðu niður þorsklifur en 

það var Niðursuðuverksmiðjan Alfa hf., hún var staðsett í Vestmannaeyjum en þar hefur ekki 

verið nein framleiðsla síðan 1970. Síðan var það fyrirtækið Niðursuða hf., sem var staðsett á 

Grundarfirði en engin framleiðsla hefur verið þar á niðursoðinni þorsklifur síðan 1969 (Páll 

Pétursson (1972). 

Tafla 1. Aflamark þorsk og ufsa og þorskalýsisframleiðsla 1961-1973. (Páll Ólafsson, Björn 
Dagbjartsson, 1974) 

 

Árið 1974 kom út skýrsla frá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins um nýtingu hrogna og lifur í 

skuttogurum en þar var farið í nýtingu á þorsklifur á árunum 1961-1973. Á seinni árunum 

hafði framleiðsla þorksalýsis farið ört minnkandi og var komin niður í rúmlega 4.000 tonn 

árið 1973. Í töflu 1. sést aflamagn þorsks og ufsa og magn þorskalýsis sem framleitt var á 

árunum 1961-1973. Reiknað var prósentuhlutfall af lýsi með því að deila 

þorskalýsisframleiðslu og aflamagni þorsks og ufsa. Á þessum tíma var 

þorskalýsisframleiðsla mest 3,86% árið 1962 af afla af þorski og ufsa en hlutfallið fór niður í 

1,44% árið 1973. Megin ástæða fyrir minnkandi framleiðslu á þorskalýsi var sú að það var 

ekki nógu mikið af þorsklifur að koma í land til að það hafi þótt ekki svara kostnaði að reka 

bræðslu, en það var vitað að miklu magni af þorsklifur var fleygt á sumum smærri 

landstöðvum, bátum og togurum. Komið var fram með athugasemd í skýrslunni um hvort að 

það þurfti ekki að skoða að nokkrir staðir sameinast um bræðslur þannig að það myndi svara 
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kostnaði að reka bræðslurnar, og lifrinni væri þá safnað saman á einn stað þar sem bræðslur 

hafa sameinast. Með því mætti draga úr rekstrarkostnað við bræðslu (Páll Ólafsson, Björn 

Dagbjartsson, 1974) 

Tafla 2.Hlutfall milli raunmagns og mögulegrar nýtingu á þorsklifur. Heimildir: Heildarafli þorsks: 
(Hagstofa Íslands, 2012-a). sjófryst: (Hagstofa Íslands, 2013), (Hagstofa Íslands, 2012-b), (Hagstofa 
Íslands, 2011), (Hagstofa Íslands, 2010), (Hagstofa Íslands, 2009), (Hagstofa Íslands, 2008), 
(Hagstofa Íslands, 2007), (Hagstofa Íslands, 2006), (Hagstofa Íslands, 2005.) raunmagn lifur: 
(Hagstofa Íslands, 2012-c)	  

 

Tafla 2. hér að ofan sýnir hlutfallið á milli raunmagns þorsklifrar sem nýtt er og þess magns 

sem mögulegt er að nýta. Tölur um raunmagn lifrar var fengið frá Hagstofunni í flokkinum 

“Magn og verðmæti aukaafurða eftir tegund aukaafurða og fiskitegund”. Fræðilegt magn lifur 

var reiknað út miðað við 5% meðallifrahlutfall í þorski og var reiknað af heildarafla þorsks 

sem kemur í land á Íslandi (Sjöfn Sigurgísladóttir et al., 2010). Þar kemur fram að 

lifrahlutfallið er talið vera 5% að meðaltali í þorski sem þýðir að fræðilegt magn er magn 

lifrar sem hægt væri að nýta, að frádregnu því magni sem kemur úr frystiskipum, ef að öll 

lifrin væri fullnýtt.  
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Mynd 2. Samanburður á raunmagni og fræðilegu magni lifrar sem kemur í land. 

Eins og sést hér á mynd 2. hækkaði raunmagnið mikið frá árinu 2004 til 2012 en hækkunin í 

magni kemur ekki almennilega fram fyrr en árið 2010 þar sem magnið hækkar úr rúmlega 

2.000 tonnum í um 6.000 tonn. Mikill munur er á raunmagni og fræðilega magni en munurinn 

fer minnkandi frá 2004 til 2012 og er munurinn rúmlega 1.500 tonn árið 2012 en árið 2004 

var munurinn rúmlega 8.000 tonn. 

Í töflu 2. er reiknað hlutfall á milli raunmagns og fræðilega magns af þorsklifur. Eins og sést í 

töflunni hefur mikil aukning verið á nýtingunni eða frá rúmlega 10% árið 2004 í rúmlega 70% 

árið 2012. Þessi þróun í nýtingu á þorsklifur er athyglisverð að þvi leyti að nýtingarhlutfallið 

er mjög stöðugt frá 2004 til 2010 en þá fer það úr rúmlega 10% árið 2004 en hæst fer það í 

rúmlega 39% árið 2008 og aftur niður í um 30%árið 2010. Það er ekki fyrr en árið 2011 sem 

það byrjar að hækka til muna og fer úr 30% nýtingarhlutfalli í 56% sem er hækkun um 

rúmmlega 26%. Árið 2012 hækkaði nýtingarhlutfallið svo aftur um 14% og fór það úr 56% í 

70%. Þessi mikla hækkun á tveimur seinustu árum vekur upp spurningar hvort að þessar tölur 

séu raunhæfar.  
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Árið 2010 kom út skýrsla um bætta nýtingu sjávarafla og kom þar fram að unnið var úr um 

3.500 tonnum af lifur árið 2009, þetta sýnir að þessar tölur eru ekki raunhæfar því að miðað 

við raunmagnið hér að ofan árið 2009 sem fengið var frá hagstofunni var sagt að aðeins hafi 

1.874 tonn komið í land af þorsklifur (Sjöfn Sigurgísladóttir et al., 2010). Ef horft er á 

fræðilegt magn lifur sést hvernig lifrarmagnið lækkaði frá 2004 til 2008 en það er reiknað út 

frá heildarafla af þorski. Lægsta fræðilega magnið er 2008 en hlutfallið er hæst þá. Síðan 

hækkar fræðilega magnið aftur frá 2008 til 2012. Aftur á móti hækkar raunmagnið alltaf jafnt 

nema árið 2011 og árið 2012 þar sem hækkunin er í samhengi við nýtingarhlutfallið og 

hækkar magnið umtalsvert á þessum tveimur árum.  

 

3.2. Staðan í dag 
Árið 2012 var 6.085 tonnum af lifur safnað til vinnslu en það er um 70% af heildar 

lifrarmagni sem hægt er að nýta af íslenskum þorskafla. Árið 2013 tók í gildi ný reglugerð um 

nýtingu afla og aukaafurða í gildi og hefur nýtingin farið úr 70% í 90% af heildarnýtingu 

lifrar (Snorri Már Egilsson, 2014). Annars er erfitt að fullyrða hversu mikið af þorsklifur 

kemur í land því að engar tölur fyrir árið 2013 eru opinberar á Hagstofunni. Á sama tíma jókst 

eftirspurn eftir lifur mikið vegna aukningu í niðursuðu mikið sem hefur gert það að verkum að 

verð á lifur til niðursuðu hefur hækkað úr rúmlega 90 kr/kg í 140 kr/kg. (Snorri Már Egilsson, 

2014). Reglugerðin hefur mjög jákvæð áhrif á fyrirtæki sem eru að nýta þorsklifur þó að 

samkeppni hefur aukist er meira magn af lifur að skila sér í land, í staðinn þarf að borga hærra 

verð fyrir lifrina og lækka verðið fyrir afurðir úr þorsklifur (Einar Víglundsson, 2014). 

 

3.2.1 Reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða 

Árið 2013 var sett saman reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða en í fyrstu grein 

reglugerðarinnar segir að skylt er að hirða og landa öllum afla sem í veiðarfæri kemur í 

íslenskri lögsögu (reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða nr. 468/2013). 

Reglugerðin er þó háð nokkrum undantekningum frá þessum lögum eins og að það er leyfilegt 

að varpa fyrir borð fiskitegundum sem ekki eru háðar takmörkun á leyfilegum heildarafla, 

samkvæmt reglugerðinni hafa þessar fisktegundir ekki verðgildi. Einnig er leyfilegt að varpa 

fyrir borð innyflum, hausum og öðru sem fellur frá í verkun og vinnslu um borð í 

fiskveiðiskipum, en það þarf að nýta allt ef kostur er. Fyrir þetta gilda eftirfarandi skilyrði:  
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“Fyrir öll skip er skylt að hirða og landa öll þorsk- og ufsahrognum, einnig er skylt að 

hirða og landa hausum og afskurð sem fellur frá vinnslu á makríl og íslenskri 

sumargotssíld” (reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða nr. 468/2013). 

“Fyrir önnur skip sem vinna aflan um borð er skylt að koma með í land alla þorsk-, 

ufsa-, löngu-, keilu- og skötuselslifur” (reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða nr. 

468/2013). 

“Fyrir önnur skip sem vinna afla um borð er skylt að hirða og koma með í land alla 

grálúðuhausa. Þau skip sem vinna afla um borð og eru með lestarrúmmál 600-800 m3 

er skylt að hirða og landa að lágmarki 30% af þorskhausum á hverju fiskveiðiári en ef 

lestarrúmmál er yfir 800 m3 er skylt að hirða að lágmarki 40% af þorskhausum. Í stað 

þess að koma með hausana þarf að koma með jafn mikið magna f afurðum sem unnar 

eru úr hausnum um borð. Allur afskurður úr þorsk-, ýsu-, karfa- og ufsaflökum er 

einnig skylt að koma með í land” (reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða nr. 

468/2013). 

Þessi reglugerð var sett á árið 2013 og eins og sést í töflu 1. eru þar ekki tölur fyrir nýtingu á 

lifur fyrir árið 2013, áætlað er að nýtingin hafi farið úr 70% fyrir reglugerð og í 90% eftir að 

reglugerðin var sett á. Þó er erfitt að fullyrða því að á sama tíma jókst eftirspurn eftir lifur 

vegna niðursuðu.  

 

3.2.2 Frystiskip 

Þorskafli frystiskipa var ekki tekin með í útreikningana því að mjög lítið af aukaafurðum 

þorsks frá frystiskipum skilar sér í land. Með tímanum og nýrri tækni gæti þessi þróun breyst. 

Helsta ástæðan fyrir því er að mikið er af aukaafurðum úr fiskinum sem fellur frá í 

frystiskipum er ekki nýtt betur en raun er að það er of kostnaðarsamt að nýta það um borð eða 

að koma með það í land. Plássleysi er einnig mjög stór hluti af því af aukafurðir eru ekki 

nýttar, en það er mjög erfið aðstaða um borð til að vinna aukaafurðirnar og geyma þær (Sjöfn 

Sigurgísladóttir et al., 2010).  

Vinnslubúnaðurinn um borð í frystiskipum getur valdið skemmdum á lifrinni en til að tryggja 

besta verð fyrir lifrina þarf hún að vera heil. Vegna þess hversu erfitt er að vinna lifrina um 

borð og geyma þannig að besta markaðsverð fáist fyrir hana er mjög lítið magn sem kemur í 

land frá frystiskipum almennt. Til þess að það sé hægt að nýta sjófrysta lifur í niðursuðu þarf 
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að snyrta hana fyrir frystingu, en lifrin þolir illa mikið hnjask eftir frystingu og erfitt er að 

snyrta hana þá. Vegna þess er ekki arðbært að koma lifrina í land (Sjöfn Sigurgísladóttir et al., 

2010).  

Samkvæmt skýrslu Matís um bætta nýtingu sjávarafla er talað um að til þess að það geti talist 

arðbært að nýta hráefnin og koma með þau í land þarf auka fjárfestingu í sjófrystingu og 

hugafarsbreytinu. Með öðrum orðum til þess að bæta nýtingu í framtíðinni þurfa 

hagsmunaaðilar að líta á aukaafurðir sem tækifæri til framtíðar sem þarf að leysa (Sjöfn 

Sigurgísladóttir et al., 2010).  
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4 Markaður 
Í þessum kafla er markaðurinn fyrir kaup og sölu á þorsklifur greindur. Markaðurinn fyrir 

þorsklifur er mjög áhugaverður og eru margir þættir sem hafa áhrif á kaup og sölu á henni. 

Markaðurinn er hér greindur með svokallaðri “PESTEL greiningu” þar sem greindir eru þættir 

í ytra umhverfi sem hefur áhrif á markaðinn fyrir þorsklifur. Í ytra umhverfi eru greind 

ógnanir og tækifæri sem hafa áhrif á kaup og sölu á þorsklifur. Hér eru skoðuð þau fyrirtæki 

sem eru að kaupa þorsklifur til að vinna úr þeim afurðir.  

 

4.1. Lifrarmarkaður 
Til þess að greina lifrarmarkaðinn er sett upp svokölluð “PESTEL greining” þar sem skoðað 

er ytra umhverfi lifrarmarkaðarins, þ.e. þeir þættir sem getur haft áhrif á söfnun lifrar hjá 

fyrirtækjum. PESTLE greining er viðurkennd aðferð í markaðsfræði sem nýtist til að greina 

ytra umhverfi fyrirtækja, PESTLE greiningin tekur á pólitísku/lögfræðilegu umhverfi, 

efnahagslegu umhverfi, efnislegt/náttúrulegt umhverfi, samfélagslegt umhverfi og tæknilegt 

umhverfi. Þessir þættir geta haft áhrif á hvernig fyrirtæki safna lifur hvort sem það eru 

tækifæri eða ógnanir fyrir fyrirtækin (Brooks, C, 2013). 

4.1.1. PESTLE greining á ytra umhverfi liframarkaðar 

Pólitískt og lögfræðilegt umhverfi leggur mat á hvernig reglugerðir og lagaleg atriði hafa áhrif 

á lifrarmarkaðinn hvort sem það eru tækifæri fyrir fyrirtæki eða ógnanir. Það sem þarf að hafa 

í huga eru skattar, pólitískur stöðugleiki, reglugerðir, atvinnulög og öryggisreglur (Brooks, C, 

2013). 

Í nýjustu reglugerðinni um nýtingu afla og aukaafurða felast tækifæri fyrir liframarkaðinn því 

að það er verið að skylda skip til að koma með allan afla í land og líka allar aukaafurðir eins 

og lifur. Þetta hefur þau áhrif á markaðinn að það kemur meira magn af lifur í land sem er 

mjög gott fyrir markaðinn. Aftur á móti getur þetta einnig haft þau áhrif að verið sé að hirða 

lifur til að fylgja reglugerðinni en ekki sé alltaf hugsað um að skila henni í nægilega góðu 

ástandi í landi (reglugerð nr. 468 um nýtingu afla og aukaafurða).  
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Í efnahagslegu umhverfi eru skoðaðir þættir sem hafa áhrif á lifrarmarkaðinn frá efnahagslegu 

sjónarmiði. Atriði sem skoða þarf er hagvöxtur, gengisbreytingar, verðbólga, vextir og 

núverandi hagsveiflur (Brooks, C, 2013). 

Eins og sést hérna á eftir í kafla 7.3. um útflutning þá hefur verðir á afurðum út þorsklifur 

hækkað mikið á undanförnum árum. Með tímanum eru líkur á að sú þróun haldi áfram og 

verð á lifur frá markaði hækki og er það helst út af því að efnahagurinn er að breytast. Eftir 

efnahagshrunið 2008 þá féll gengið hér á Íslandi sem leiddi til þess að hægt var að fá meiri 

verðmæti fyrir útfluttar afurðir og var það mjög gott fyrir fyrirtæki sem eru að vinna lifrina 

vegna þess hve mikið hlutfall af framleiðslunni er flutt út. Vegna mikillar samkeppni hefur 

verðið á lifur hækkað þannig að ástæðan er ekki bara út af efnahaginum en þetta er ógnun 

fyrir liframarkaðinn. Erfitt er þó að spá um hvernig markaðurinn verður eftir 10 ár, hvort að 

þorskstofninn muni falla og þá mun minna magn lifrar vera til staðar á markaði sem myndi 

leiða til enn meiri samkeppni um lifrina sem verður til staðar.  

Þegar skoðað er efnislegt og náttúrulegt umhverfi eru þar þættir sem hafa áhrif á 

liframarkaðinn út frá náttúrulegu sjónarmiði. Atriði sem skoða þarf eru lög og reglugerðir um 

mengun á náttúrunni, endurvinnsla, meðhöndlun úrgangs og sjálfbærar veiðar (Ovidijus 

Jurevicius, 2013). 

Ef skoðað er náttúrulegt umhverfi þá er helsti áhrifaþátturinn hversu mikið má veiða af 

þorskinum. Ef þorskstofnin minnkar þá minnkar kvótinn fyrir þorskinn sem þýðir að minna af 

lifur kemur í land. Þetta er mikil ógnun fyrir liframarkaðinn en aftur á móti ef stofninn 

stækkar þá þýðir það meiri kvóti sem þýðir meiri lifur kemur á markaðinn og er þetta mikið 

tækifæri fyrir markaðinn. Þetta getur breyst með hverju ári og er þetta mikið tækifæri eða 

ógnun fyrir liframarkaðinn.  

Þegar farið er í samfélagslegt umhverfi eru skoðaðir þættir sem hafa áhrif á liframarkaðinn frá 

samfélagslegu sjónarmiði. Þegar þetta umhverfi er skoðað er þetta umhverfi er verið að kanna 

þarfir neytenda og hvað þarf að gera til að þeir kaupi lifrina. Atriði sem skoða þarf eru 

menntun, viðhorf til markaðarins, breytingar á lífsstíl (Brooks, C, 2013). 

Á seinustu árum hefur verið mikil vitundarvakning í að neytendur vilja heilsusamlegar vörur 

og hafa mikið af rannsóknum sýnt fram á hversu heilsusamlegar afurðir úr þorsklifur eru og 

þá sérstaklega þorskalýsi (Lýsi hf., e.d.-e). Þetta er mikið tækifæri fyrir fyrirtæki sem vinna 
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afurðir úr þorsklifur. Aftur á móti kemur samkeppni alltaf inn sem ógnun og tækifæri, ógnun 

fyrir fyrirtæki sem eru að vinna afurðir úr lifrinni og tækifæri fyrir liframarkaðinn.  

Þegar skoðað er tæknilegt umhverfi sem getur haft áhrif á liframarkaðinn eru það helst ný 

tækni sem getur haft áhrif á liframarkaðinn. Þeir þættir sem þarf að skoða eru nýjar framfarir í 

tækni og rannsóknir sem auka virði afurða (Brooks, C, 2013). 

Á seinustu árum hefur mikil tækniframför í sjávarútvegnum eins og með veiðar og betri tækni 

við að pakka og geyma fiskinn og aukaafurðir. Eins og komið var fram í kafla 3.2.2. um 

frystiskipin er ekki mikið af lifur að koma í land frá þeim og er það mikil ógnun fyrir 

liframarkaðinn en tækifæri skapast ef að það myndi koma ný tækni í vinnslu frystiskipa sem 

leiðir til auðveldari leiðar til þess að safna og geyma lifrina án þess að hún fari að renna og 

eyðileggjast (Sjöfn Sigurgísladóttir et al., 2010). Það er búið að stytta túrana sem farið er í að 

veiða fiskin til að hámarka gæðin úr fiskafurðum. Stytting á túrum leiðir til að fiskafurður eru 

ferskari þegar þau koma í land til vinnslu (Sigurjón Ararson, 2014). Einnig hafa orðið 

umbætur í því hvernig fiskafurðunum er pakkað inn og þær geymdar um borð í skipunum 

þegar þau eru út á sjó til að hámarka gæðin en geymslan á afurðum segja mikið um hvernig 

gæðin á lifrinni er þegar hún kemur í land til vinnslu (Anna María Jónsdóttir, Hákon 

Rúnarsson, 2004). Bæði þessi atriði hafa áhrif á liframarkaðinn sem ógnun eða tækifæri. Með 

aukinni verðmætasköpun á þorsklifur leiðir það til betri afurða úr lifrinni en það leiðir einnig 

til aukinnar samkeppni sem er ógnun fyrir fyrirtækin sem eru að vinna lifrina því að aukin 

samkeppni leiðir til hækkandi verðs og minna lifrarmagns sem fyrirtæki geta fengið, á sama 

hátt leiðir aukin nýting lifrar úr frystiskipunum til meiri samkeppni og hækkandi verðs.  

4.2. Hvert er lifrin að fara 
Árið 2010 kom út skýrsla frá Matís um bætta nýtingu sjávarafla þar sem sagt er frá 

fyrirtækjum sem eru að bræða og sjóða niður lifur. Lýsi hf. er aðalfyrirtækið hér á Íslandi sem 

er að bræða niður þorsklifur til framleiðslu. Í skýrslunni kom fram 6 fyrirtæki sem þá voru að 

sjóða niður lifur en þau eru Akraborg ehf. sem er staðsett á Akranesi, Fram Foods Ísland hf 

sem staðsettir voru í Reykjanesbæ en þeir eru búnir að skipta um nafn og heita nú Royal 

Iceland, Hraðfrystihúsið Gunnvör hf sem eru staðsettir í Súðavík, Ice-west ehf. sem staðsettir 

voru í Grindavík skiptu um nafn og heita nú Ægir seafood, MC 09 sem staðsettir eru í 

sandgerði heitir núna ice-can, Vignir G. Jónsson ehf. eru líka staðsettir á Akranesi (Sjöfn 

Sigurgísladóttir et al., 2010). Auk þessara fyrirtækja eru það JS seafood sem eru að sjóða 

niður fisklifur en þeir eru á Kópasker og sömu aðilar sem eru að gera aðra verksmiðju í 
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Grindavík, AJ tel Iceland eru einnig að sjóða niður fisklifur en þeir eru staðsettir á Höfn í 

Hornafyrði (Sigurjón Arason, 2014). Mikil aukning hefur verið í framleiðslu á niðursoðinni 

lifur á seinustu árum og nota þessi fyrirtæki næstum því eingöngu lifur úr þorski (Sjöfn 

Sigurgísladóttir et al., 2010). Það hefur aðeins verið soðið niður af lifur úr skötusel en 

samkvæmt hagstofunni komu árið 2012 aðeins 71 tonn í land af skötuselslifur (Hagstofa 

Íslands, 2012-c). Akraborg tekur við skötuselslifur og hefur verið að vinna hana (Akraborg, 

e.d.-e) Einnig hafa Vignir G. Jónsson hf. verið að vinna skötuselslifur (Vignir G. Jonsson, 

e.d.). En bæði þessi fyrirtæki vinna þorsklifur og skötuselslifur en þeir vinna ekki lifur úr 

öðrum tegundum. 

Þorsklifur er mest nýtt í bræðslu en einnig tekur Lýsi hf. við lifur úr ýsu og ufsa og það má 

blanda öllum þessum tegundum saman (Lýsi hf, e.d.-b). Langmest af framleiðslunni til 

manneldis í niðursuðu á lifur kemur úr þorsklifur, en auðvitað er hægt að nýta lifur úr öðrum 

tegundum, eins og kom fram hér að ofan þá er mest verið að nýta af þorsklifur en einnig er 

lítið magn af skötuselslifur nýtt í niðursuður (Akraborg, e.d.-a).  
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5 Gæði Þorsklifurs 
Í þessum kafla er farið yfir hvaða þættir hafa helst áhrif á gæði og nýtingu afurða sem fást úr 

þorsklifur. Mismunandi kröfur eru gerðar til þess í hvernig ástandi lifrin þarf að vera til að 

hægt sé að nýta hana í lýsi eða niðursuðu. Það eru margir þættir sem getur haft áhrif á gæði 

lifrarinnar og þar á meðal eru árstíðarbreytingar. Þó að ástandið á lifrinni sé breytileg eftir 

árstíma er ekki mikil breyting í söfnun hennar hjá lýsisverksmiðjum eða 

niðursuðuverksmiðjum en það eru breytingar í nýtingu á lifrinni og einnig nýtingarhlutfalli 

sem orsakast af árstíðarbreytingum. Gæði þorsklifurs fer helst eftir líffræðilegum þáttum 

þorsksins eins og hvenær hrigningin á sér stað og fæðusamsetningu 

5.1. Líffræðilegir þættir 
Þorskur er einn mikilvægasti nytjafiskurinn á Íslandsmiðum, telst hann til botnfiska og lifir á 

ýmsu dýpi. Þorskinn er hægt að finna í kringum allt landið og vex hann upp við S og V-strönd 

Íslands en hann er staðbundin allt árið. Þorskurinn sem elst upp á Norðurlandi fer í heitari sjó 

til að hrygna þegar hann verður kynþroska en það er eitthvað af honum sem hrygnir á 

Norðurlandi (Matís, e.d.). Hrygning þorskins hefst í mars og er að mestu leyti lokið í byrjun 

maí, en hrygningin fer fram nálægt botni eða miðsævis. Þorskurinn notar mikinn orkuforða í 

það að hrygna og hana geymir hann í formi fitu í lifrinni (Kristín A. Þórarinsdóttir et al, 

2005). Eftir hrygningu fer þorskurinn í fæðuleit (Matís, e.d.). Þá fljóta eggin og lifrurnar eftir 

strauminum réttsælis í kringum landið. Á haustin færa lirfurnar sig svo niður á botninn þar 

sem þau fela sig frá rándýrum.  Fæða þorsksins er mjög fjölbreytileg, fyrir minni þorska er 

aðalfæðan ýmis dýrasvif, eins og ljósátur eða rauðátur og loðnu lifrur, en þegar þorskurinn 

stækkar breytist fæðan í ýmsar tegundir af hryggleysingjum. Þegar þorskurinn er orðin 20 – 

30 cm er aðalfæðan rækjur, en þegar þorskurinn stækkar í 90 cm verður aðalfæðan loðna 

(Hreiðar Þór Valtýsson, e.d.).  
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5.2. Ástandið lifrar út frá notkun 
Mismunandi er milli fyrirtækja í hvaða ástandi lifrin þarf að vera til að hægt sé að nýta hana 

til vinnslu. Flest þeirra fyrirtæki sem safna og nýta lifur gera ákveðnar kröfur um að lifrin sé í 

góðu ástandi en ekki er hægt að taka við og nýta alla lifur. Þegar ástand lifrarinnar er greint er 

tekið mið að því hvort að lifrin er ný og fersk, hvort að hún sé nokkuð runnin, hvort hún sé 

flokkuð eftir fiskitegundum og hvernig er frágangurinn á henni er, hvort að hún sé heil eða 

snyrt.  

Það er mismunandi hvernig ástandi þorskalifrin er í og hvaða fyrirtæki taka við henni. Sum 

fyrirtæki gera þá kröfu um að lifrin sé flokkuð eftir tegundum og þarf að vera heil. Þó að sum 

fyrirtæki taka við mest allri lifur nema ef hún er skemmd, en ef hún er t.d óflokkuð eða runnin 

fæst lægra verð fyrir hana. Mesta eftirspurnin er eftir ferskri og nýrri þorsklifur og fæst hæsta 

verðið fyrir hana í því ástandi.  

Flestir tengja íslenska þorsklifur við Lýsi hf. sem hefur verið leiðandi fyrirtæki og talað var 

við Snorra Már Egilsson sem er verksmiðjustjóri hjá Lýsi hf. sem hefur verið leiðandi 

fyrirtæki í lýsi og fisklifur. Lýsi hf. kaupir alla lifur sem þeir fá frá viðskiptavinum sínum en 

þeir kaupa lifur úr þorski, ufsa og ýsu hvaðan sem er á landinu og má blanda öllum 

tegundunum saman. Þeir útvega sérstök lifrakör, en það má líka nota fiskmarkaðskör og þá 

þarf að setja stóra plastpoka í körin. Lifrinni er safnað í þessa poka og fyllt uppí 80% og lokað 

vel fyrir. Svo að þeir taki við lifrinni þarf að setja dagsetningu á hvern poka (Lýsi hf, e.d.-b).  

Rætt var við Snorra Már Egilsson um söfnun á þorsklifur og sagði hann að þegar Lýsi hf. 

kaupir lifrina og þeir búnir að fá hana er hún flokkuð í nýja og ferska lifur saman og eldri, 

runnin lifur með lægri gæði er brædd sér. Þetta er allt flokkað eftir sjónmati og er hver flokkur 

bræddur sér, því að betri lifur gefur af sér betra lýsi (Snorri Már Egilsson, 2014).  

Samhliða aukinni samkeppni á síðustu árum um nýtingu lifurs hafa kröfur um gæði á lifur við 

nýtingu verið að herðast. Talað var við Einar Víglundsson sem er verksmiðjustjóri hjá 

Akraborg, einni af stærri niðurusuðum á þorsklifur á landinu. Akraborg kaupir hágæðahráefni 

af mörgum fiskvinnslum og útgerðum á Íslandi en birgjarnir dreifast um allt land (Akraborg, 

e.d.-a)  

Akraborg kaupir þorsklifur, skötuselslifur og annað hráefni af smábátum, útgerðum, 

fiskvinnslum og slægingarstöðvum. Þeir kaupa hráefnið á staðnum og borga fyrir 

flutningskostnað í verksmiðjuna þeirra á Akranesi. Eins og Lýsi hf. setur Akraborg ákveðna 
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gæðastaðla við afhendingu lifurs. Til þess að þeir kaupi lifrina af söluaðilum þarf að safna 

henni í stóran plastpoka í sérstöku kari og pokanum lokað vel, einnig þarf hún að vera ísuð. 

Þeir taka aðeins við lifur sem er heil og fersk og taka almennt ekki við lifur sem ekki er 

flokkuð eftir tegundum. Þegar talað er um að lifrin þurfi að vera heil er átt við að hún má ekki 

hafa brotnað eða slitnað í sundur við vinnslu (Einar Víglundsson, 2014).  

 

5.2.1. Geymsluþol 

Árið 2005 kom út skýrsla frá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins um áhrif hitastigs og vakúm-

pakkninga á afskurð og lifur í frystigeymslu. Framkvæmdar voru tvær tilraunir, í þeirri fyrstu 

var lifrin skorin niður í 3-4 cm búta og var hluti bitanna setti í vakúm-pakkningu en hinir voru 

settir í plastpoka sem ekki voru vakúmpakkaðir. Í síðari tilrauninni var lifrinni pakkað heilli í 

plastpoka og ekki vakúmpakkað. Lifrin var geymd í frosti við -18°C eða -24°C í 2 til 4 

mánuði í fyrri tilrauninni en 1 til 3 mánuði í þeirri síðari (Kristín A. Þórarinsdóttir et al, 2005). 

Helstu þættir sem skoðaðir voru eru eftirfarandi: mismunandi gerðir umbúða, geymslutími og 

hitastig. 

Helstu niðurstöður í fyrri tilraunarinnar voru þær að mismunandi gerðir umbúða hafði mikil 

áhrif á oxun í lifrinni en hærra peroxíð mældist í sýnunum sem ekki var vakúm-pakkað. 

Geymslutími getur haft áhrif á peroxíðgildið og hlutfall af fríum fitusýrum í lifrinni. Eftir því 

sem geymslutími lengdist því hærra var hlutfall af fríum fitusýrum í lifrinni. Annar 

áhrifamikill þáttur var hitastigið sem hafði sérstaklega áhrif á oxun í lifrinni en oxunin 

mældist hærri við -18°C en við -24°C.  Einnig hafði val á hitastigið mikil áhrif á hlutfall af  

fríum fitusýrum en þær voru hærri í lifrinni sem geymd var við -18°C. Hlutfallið af fríu 

fitusýrunum í lifrinni sem geymd var við -18°C var annars vergar 11% í þeim sýnum sem 

pakkað var í plastpokunum og 10% í þeim sem var vakúmpakkað. Þessari lifur var safnað í 

september en aftur á móti í lifur sem safnað var í júní mældist hlutfallið 6,3% sem geymd var 

í pokunum og 6,8% í þeim sem voru vakúmpakkað. Leiddi tilraunin í ljós að geymsluþolið 

var mjög næmt fyrir breytingum á hitastigi á milli -18°C og -24°C og leit út fyrir að það 

hægist á efnahvörfum enn fremur við -24°C (Kristín A. Þórarinsdóttir et al, 2005).  

Í lifrarsafni í síðari tilrauninni var notuð lifur sem safnað var í júní, september og mars. Eftir 

að búið var að geyma lifrina í frosti var hún skorin niður í bita og skipt í miðjulag og 

yfirborðslag. Vatnsinnihaldið, eftir að búið var að frysta lifrina, í yfirborðslaginu var 26,8% - 

31,1% en 25,6% - 34,5% í miðjulaginu. Oxunin var hærri í yfirborðslaginu en í miðjulaginu 
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en mismunurinn var ekki mikill í sýninu sem geymt var í einn mánuð við -24°C. Oxunin var 

samt mun hærri við -18°C en við -24°C eftir 3 mánuði, í yfirborðslaginu og í bitunum heldur 

en í miðjulaginu. Hlutfallið af fríum fitusýrum var lægra ef geymt var lifrina við -24°C heldur 

en við -18°C en munurinn á yfirboðslaginu og miðjulaginu var ekki það mikill (Kristín A. 

Þórarinsdóttir et al, 2005).  

Gerð var önnur rannsókn frá því 2004 um mismunandi áhrif vinnsluaðferða á gæði þorsklifrar	  

þar sem skoðað var geymslu á lifur eftir því hvernig lifrin var meðhöndluð áður en hún sett 

var í geymslu. Lifrinni var skipt niður i fjóra flokka eftir því hvernig hún var meðhöndluð. 

Flokkur 1: Lifur var skoluð upp úr natríum súlfíti (rotvarnarefni) uppleyst í sjó (11°C) í 15 

mín. Flokkur 2: Lifur skoluð upp úr sjó (11°C) í 15 mín. Flokkur 3: Lifur skoluð upp úr 

sjókrapa (0°C) í 15 mín. Flokkur 4: Lifur ekki skoluð fyrir pökkun. Gert var skynmat, efna- 

og örverumælingar á lifrinni og var byrjað á skynmatinu þar sem skoðað var blær, slím á lifur, 

lykt og þéttleika. Þegar búið var að gera skynmatið var gert TBA próf sem mælir oxun og 

þránun lifrarfitunnar, seinast var gerð örverumæling á sýnunum og talið örverurnar. Í 

skynmatinu komu flokkar 2 og 3 best út en það var ekki marktækur munur á þessum tveimur 

flokkum fyrr en á 5 degi. Flokkur 3 kom betur út heldur en flokkur 2. Niðurstöðurnar úr TBA 

mælingunni komu þannig út að flokkur 3 kom best út en samt ekki mikið betur heldur en 

flokkur 2. Flokkur 1 kom heldur ekki það illa út fyrstu dagana en eftir dag 7 jókst oxun fitunar 

mikið. Flokkur 4 kom langverst út en það var jafnt hinum aðferðunum fyrstu 3 dagana en eftir 

það jókst það mikið og endar mun verra heldur en hinar aðferðirnar. Niðurstöðum 

örverumælinga komu út þannig að heildarfjöldi örvera og vöxtur skemmdarörvera var 

langmestur í flokki 4. Flokkur 1 kom best út en þar mældist lægstur fjölda örvera enda voru 

sýnin meðhöndluð með rotvarnarefni. Flokkur 3 kom einnig vel út og var vöxturinn lítill. 

Fjöldi örvera var minnst í flokki 1 sem meðhöndluð var með rotvörn en það sýni kom mjög 

illa út í skynmatinu og lyktaði illa. Rotvörnin kom í veg fyrir örveruvöxt en hindrar ekki oxun 

fitunar. Í heildina litið kom sýni í flokki 3 best út (Anna María Jónsdóttir, Hákon Rúnarsson, 

2004). 
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5.3. Árstímabreytingar 

5.3.1. Stærð þorsklifrar 
Tafla 3.	  Hlutfall lifrar (%) eftir árstíma við mismunandi stærð.þorsksins. (Kristín A. Þórarinsdóttir et al, 
2005)	  	  

 

Árið 2005 kom út skýrsla frá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins um hlutfall og efnainnihald 

aukaafurða valið úr fimm þorsktegundum. Í töflu 3 kemur fram hversu mikið hlutfall lifrin er 

af þorsknum eftir árstíma við mismunandi stærð þorskskins. Þorsknum var skipt í 

stærðarflokka og voru annars vegar skilgreindir sem villtir fiskar og greindir sem safnsýni eða 

þorsk í flokki Þorskur I villtur þorskur en greindur einstaklingslega. 

Stærð lifrar í þorski var skipt niður í þrjú tímabil: apríl, júní og nóvember. Einnig var 

þorskinum skipt niður eftir stærðarflokkum: Þorskur 50-60 cm, 60-70 cm og 70-80 cm. 

Hlutfallslega var stærð lifrar hæst í nóvember í öllum stærðarflokkum nema í 50-60 cm 

flokknum þar sem hlutfallið var mun hærra í júní en í apríl og nóvember. Hlutfall lifrar 

hækkar eftir því sem þorskurinn er lengri í nóvember en í júní lækkar hlutfallið með aukinni 

lengd þorsksins. Þó svo að hlutfallið hækkaði frá apríl til nóvember var þorskur I aðeins 

frábrugðinn, eins og þorskurinn sem flokkaður var eftir stærð var lægstur í apríl og hæstur í 

júní var hlutfallið lægst í júní og hæst í nóvember (Kristín A. Þórarinsdóttir et al, 2005)  

Hlutfall lifrar gefur til kynna í hvernig ástandi fiskurinn var í þegar hann var veiddur en 

þorskurinn safnar orku í formi fitu í lifrinni. Eins og sést er lægst hlutfallið í apríl í öllum 

stærðum og stækkar svo þegar komið er í júní og nóvember. Eins og kemur fram framar í 

skýrslunni stendur hrygningartímabili þorsksins yfir frá mars og er að mestu lokið í maí sem 

getur útskýrt af hverju lifrahlutfallið er lægst í apríl. Í æxlunarferli þorsksins safnar þorskurinn 

orku í formi fitu í lifrinni en það gerist líka vegna skorts á fæðu (Kristín A. Þórarinsdóttir et 

al, 2005)  
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Tafla 4.	  Stærð lifrar (g) eftir árstíma og mismunandi stærð þorsksins . (Kristín A. Þórarinsdóttir et al, 
2005).	  

 

Í töflu 4. sést stærð lifur (g) eftir árstíma og mismunandi stærð þorsksins. Ef bornar eru saman 

töflur 3. og 4. sést að stærð lifur í grömmum er mjög svipað og í hlutfalli en það eru nokkur 

smáatriði sem á ekki samleið. Eins og búist var við stækkar lifrin eftir því sem þorskurinn 

stækkar, en það er stærðin eftir árstíma sem er ekki alveg eins og hlutfallið af stærðinni. Í 

töflu 3. er lifrin hlutfallslega minnst í apríl en svo aftur á móti í töflu 3 er lifrin frekar stór í 

þorski sem er 60-70 cm og 70-80 cm stórum fiski í apríl og mun stærri en í þorski sem er 

veiddur í júní. Stærðin á lifrinni er samt ennþá stærst í þorski sem veiddur er í nóvember nema 

í þorski sem er 50-60 cm. Að mati skýrsluhöfundar gefur hlutfallið mun betri sýn en þyngd 

lifrarinnar (Kristín A. Þórarinsdóttir et al, 2005). 

 

5.3.2 Lýsismagn í lifur árið 1965 til 1966 

 

Mynd 2. Magn lýsi í lifur eftir vikum, á árunum 1965-1966. (Júlíus Guðmundsson, Páll Ólafsson 1973). 
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Árið 1973 kom út skýrsla frá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins sem heitir “Árstíðabreytingar 

á lýsismagni þorsklifrar”. Vikulega frá október 1965 til maí 1966 var lýsismagnið í þorsklifur 

hátt eða rúmlega 70% og fer í nóvember uppí 75%.  Í nóvember mældist lýsismagn í 

þorskalifur hæðst. Eftir það lækkar hlutfallið í hverjum mánuði sem líður en það eru miklar 

sveiflur í lækkuninni. Hlutfallið er lægst í mars eða 54%. Frá mars til maí er hvorki hækkun 

né lækkun í lýsismagni í þorsklifrinni (Júlíus Guðmundsson, Páll Ólafsson 1973). 

 

Mynd 3. Magn lýsi í lifur eftir mánuðum, á árunum 1966-1965. (Júlíus Guðmundsson, Páll Ólafsson 

1973). 
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betri mynd yfir dreifingu eftir árstíma eins og sést á mynd 3. Þá hækkar aftur hlutfallið frá 

október í nóvember og nær hámarki í nóvember. Eftir það lækkar hlutfallið jafnt þangað til að 

botninum er náð í apríl og hækkar lítilega aftur í maí (Júlíus Guðmundsson, Páll Ólafsson 

1973). 
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5.3.3. Efnainnihald í lifrinni 

Í skýrslu Matís nr. 31-10 “Grandskoðum þann gula” er áhrif holdastuðuls og fituinnihalds 

skoðuð, fituinnihald lifrar og lifrarstuðuls. Það var ekki mikill munur á holdafari þorsksins 

eftir árstíma, hann var aðeins hærri í desember og lægstur í kringum hrygningartíma í febrúar 

– maí, ekkert samband var að finna milli holdafars og fituinnihald lifrar (Helga 

Gunnlaugsdóttir et al, 2010). 

Þegar sambandi milli fituinnihalds lifrar og lifrastuðuls var rannsakað kom í ljós eftirfarandi 

niðurstöður. Meiri breytingar voru milli mánaða í lifrastuðli en í holdastuðli en lifrastuðullinn 

var lægstur í maí eftir hrygningu og fituinnihaldið var líka lægst í maí. Einnig kom fram að 

jákvætt samband var á milli lifrastuðuls og fituinnihalds lifrar en það var ekki línulegt heldur 

hækkaði hratt. Við lágan lifrastuðul og varð minni hækkun eftir því sem lifrastuðullin 

hækkaði. Það var ekki mikill staðbundinn munur fyrir norðan og sunnan landið og var það 

líka mysmunandi milli kynþroskastiga. Fituinnihaldið hækkaði einnig bæði með lengd og 

aldri (Helga Gunnlaugsdóttir et al, 2010). 

Í Skýrslu 31-5 var efnainnihald í þorsklifur greint, skoðað var vatnsinnihald, prótín innihald, 

pH gildi, fituinnihald og fríar fitusýrur. Vatnsinnihaldið var hæst í öllum flokkum þorsksins í 

apríl. Helsta ástæðan fyrir háu vatnsinnihaldi er sú lifra lípíðin minnka og ná lágmarki stuttu 

eftir hrygningu geta leitt til meira af vatni í lifrinni. Próteininnihald í lifrinni var hæst í apríl í 

öllum flokkumog var lægst í nóvember nema fyrir þorsk í stærð 50-60 cm þar sem júní var 

lægsti mánuðurinn (Skýrsla Matís 31-5, bls 70). Einnig var skoðað var pH gildið í lifrinni en 

það var mjög beytilegt eftir stærð á fiskinum. Í 50-60 cm þorski var það hæst í júní og lægst í 

apríl, í 60-70 cm þorski var það hæst í apríl og lægst í nóvember og í 70-80 cm var það hæst í 

nóvember og lægst í júní. Að lokum var fituhlutfall lifrar greint en það var lægst í apríl í 

öllum flokkum. Hæsta hlutfallið var í júní fyrir stærðarflokka 50-60 cm og 70-80 cm en það 

var hæst í nóvember í stærðarflokki 60-70 cm (Kristín A. Þórarinsdóttir et al, 2005) 

 

5.3.4. Lýsi og niðursuða 

Á hvaða tíma árs þorskurinn er veiddur hefur mikil áhrif á lifrina og eins og kemur fram hér í 

kaflanum á undan segir að breyting árstíma hefur áhrif á stærð lifurs og fituinnihald. Þrátt 

fyrir allar þessar breytingar hefur það lítil áhrif á því hvernig fyrirtæki safna lifrinni til 

vinnslu. Þau eru ekki að einblína á sérstaka árstíma til að sækja á lifrina. Talað var við tvö 

fyrirtæki sem eru stærst í sínum geira á Íslandi, en það er Lýsi hf. og Akraborg. Bæði þessi 



	  

	   24	  

fyrirtæki getað ekki sleppt því að safna lifur á sérstökum árstíma þar sem þau þurfa að anna 

stöðuga eftirspurn. 

Hjá Lýsi hf. er engin breyting á söfnun eftir árstíma. Helsta breytingin er fituinnihaldið en það 

hefur áhrif á nýtinguna í vinnslu, þ.e. því minni fita sem er í lifrinni því minna lýsi fæst úr 

lifrinni, þetta er mesti munur sem hefur áhrif á framleiðslu á lýsi. (Snorri Már Egilsson, 

2014). 

Forsvarsmenn hjá Akraborg eru sama sinnis og Lýsi hf. og segja enga breytingu sé á söfnun 

eftir árstíma þrátt fyrir að fituhlutfallið í lifrinni sé minna sem leiðir til lélegri nýtingu en það 

er mesti munurinn sem hefur áhrif á framleiðslu á niðursoðinni þorsklifur (Einar Víglundsson, 

2014).  
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6 Nýting á lifrinni 
Í þessum kafla er farð í hvernig er verið að nýta þorskalifrina. Tekin eru fyrir tvö fyrirtæki, 

eitt sem er að bræða lifur en það er Lýsi hf. og eitt sem er í niðusuðu á þorsklifur en það er 

Akraborg ehf. Skoðað er hvaða afurðir þessi tvö fyrirtæki eru að framleiða úr lifrinni og hvað 

er það sem einkennir þessar vörur. Einnig verður farið hvaða afurðir eru fengnar úr afgangi 

sem fellur til í bræðslu og afskurði, og hvað þeir gera við afgangsafurðirnar úr þorsklifrini. 

Farið verður í útfluting á afurðum sem unnar eru úr þorsklifur, útflutningsmagn og hversu 

mikið af afurðum úr þorsklifur er flutt út og einnig til hvaða landa er helst verið að selja til.  

 

6.1. Lýsi hf.  
Lýsi hf. var stofnað árið 1938 og hefur fyrirtækið safnað gríðarlegri þekkingu í vinnslu á lifur. 

Sem leiðandi fyrirtæki á sínu sviði í heiminum skipta gæði og gæðastjórnun miklu máli við 

framleiðslu á vörunni, vegna þess hefur Lýsi hf. lagt mikla vinnu í að þróa góða þróunar- og 

rannsóknardeild sem á sér 40 ára sögu hjá fyrirtækinu. Varan er heilsuvara og ætluð til 

manneldis og þarf því að tryggja að varan sé vönduð og góð gæði (Lýsi hf., e.d.-f). Lýsi hf. er 

með meginmarkmið að vera framúrskarandi og traustur framleiðandi vara sem bæta heilsu og 

auka lífsgæði. Þeir leggja mikla áherslu á gæði vörunnar með góðu gæðaeftirliti og gæðakerfi, 

en ný verksmiðja var tekin í notkun árið 2005 og sýnir það að lögð er mikil áhersla á 

framleiðslu úrvalsvöru og er þessi verksmiðja ein fullkomnasta í heiminum og gerir hún kleift 

að framleiða mun betri vöru (Lýsi hf., e.d.-a). Starfsemi Lýsi hf. hefur byggst á framleiðslu 

þorskalýsis frá upphafi og hefur fyrirtækið fylgst með þróun þorsklifur langt aftur í tímann 

eða frá því að augu manna beindust að innihaldi A og D vítamína í lýsi (Lýsi hf., e.d.-d).  

Aðalverksmiðja og höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsett í Reykjavík en þar er bara lýsið 

hreinsað, en lifrabræðslan, hausaþurrkun og framleiðsla á gæludýrafóðri er staðsett í 

Þorlákshöfn (Lýsi hf., e.d.-d). Lýsi hf. er að bræða lifur fyrir lýsisframleiðslu. Úr þorsklifur er 

fengið þorskalýsi sem er ein af vinslælustu vörum þeirra. Úr lýsisvinnslunni fæst lýsi 

annarsvegar og grútur hinsvegar. Lýsi hf. er með mikinn útflutning á afurðum sínum en um 

92% af afurðum Lýsi er selt út fyrir landsteinana til yfir 70 landa í öllum heimsáflum (Snorri 

Már Egilsson, 2014).  
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6.1.1. Afurðir Lýsi hf. 

Lýsi hf. framleiðir mikið af mismunandi afurðum úr mismunandi tegundum af fiski en er 

þekktast fyrir þorskalýsið. Lýsi hf. bræði þorsklifur og er aðalafurð sem fengin úr lifrinni er 

þorskalýsi. Þorskalýsi inniheldur fjölómettaðar ómega-3 fitusýrur, EPA og DHA, sem eru 

okkur nauðsynlegar (Lýsi hf., e.d.-c). Þorskalýsi er einnig ríkt af A, D og E vítamín, en þörfin 

á A og D vítamínið í þorsklifur er ástæðan fyrir því að Lýsi hf. var stofnað. Þorskalýsi hefur 

einnig góð áhrif á vöxt tanna og beina, á sjónina og byggir upp viðnám gegn ýmsum kvillum. 

Í þorskalysi er mikið af ómega-3 fitusýrum en það hafa verið margar rannsóknir um allan 

heim um áhrif þeirra gegn ýmsum sjúkdómum eins og sóríasis, astma, hjarta-, geð- og 

gigtarsjúkdóma, en þessar rannsóknir sýna hollustu lýsis (Lýsi hf., e.d.-e).  

Þó að þorskalýsi er aðalafurðin sem fæst úr þorsklifur eru enþá verðmæti í því sem verður 

eftir af lifrinni í bræðslu. Afgangurinn kallast grútur en það er aukaafurð sem fæst úr 

þorsklifur, þorsklifur er brædd niður og úr því fæst lýsi og grútur. Úr grútnum er framleitt 

liframjöl sem selt er til Asíu og er notað í fóður fyrir fiskeldi og rækjueldi (Snorri Már 

Egilsson, 2014).  

 

6.2. Akraborg 
Niðursuðuverksmiðjan Akraborg var stofnuð árið 1989 á Akranesi og hefur í rúm 20 ár verið 

leiðandi í framleiðslu á niðursoðinni þorsklifur og er stærsti framleiðandi á sínu sviði á 

Íslandi. Á síðastliðnum árum gekk fyrirtækið í gegnum endurnýjun og útlitsbreyting og fékk 

því nýtt nafn og merki. Það starfa í dag um 37 manns og er heildarframleiðsla fyrirtækisins 

um 11 milljónir dósa á ári. Niðursoðin lifur er það sem fyrirtækið sérhæfir sig í en það er 

einnig framleitt umtalsvert magn af öðrum tegundum eins og þorskalifarpaté, niðursoðin svil 

og heitreykt loðna. Akraborg kaupir hráefni um allt land og er að kaupa hráefni frá mörgum 

öflugum fiskvinnslum og útgerðum á Íslandi. Akraborg er með mikin útflutning á afurðum 

sínum en 99% af afurðunum er seld út til margra landa víðsvegar um heim eins og Vestur- og 

Astur Evrópu, Kanada og Asíu (Akraborg, e.d.-d).  

6.2.1. Afurðir Akraborgar 

Akraborg sækir lifur úr þorski og skötusel en aðalafurðin sem þeir fá úr þorsklifur er 

niðursoðin þorsklifur. Niðursoðin þorsklifur er unnin úr fyrsta flokks íslensku hráefni og er 

hún unnin fersk og handsnyrt til að tryggja hámarksgæði lifrarinar því að þorsklifur er mjög 
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viðkvæmt hráefni. Lifrin er lettsöltuð og fer í gegnum reykofn þar sem viðarspænir gefur 

afurðinni reykbragð og er hún síðan sett í 120g dósir full af lifur. Niðursoðin lifur telst mikið 

lostæti víðsvegar um heim og er hennar oft neytt ofan á brauð eða í salat. Lifrin telst 

sérstaklega bragðgóð en hún er einnig rík af A og D vítamín og einnig Omega-3 fitusýrum 

eins og talað var um í kaflanum 6.1.1. hér að ofan (Akraborg, e.d.-c). Auk þess að framleiða 

niðursoðna lifur úr þorsklifur er einnig framleitt þorsklifrarpaté en það er blandað úr ferskri 

þorsklifur, þorskhrognum og kryddum í smyrjanlegu formi. Út af því að stór hluti af 

innihaldinu er þorsklifur er það einnig mjög ríkt af A og D vítamínum og Omega-3 fitusýrum 

(Akraborg, e.d.-b). Það fellur alltaf eitthvað frá í framleiðsluferli og er nýtingin mismunandi 

eftir árstíma eins og kom fram í kafla 4.2. þar sem farið er í breytingu eftir árstíma, en 

nýtingin sveiflast frá 40% uppi í 70% nýtingu úr framleiðslu (Einar Víglundsson, 2014). 

Eins og úr flestum öðrum framleiðslum falla til aukaafurðir. Hjá Akraborg fellur frá afskurður 

í vinnslu en afskurður er það sem skorið er af lifrinni í snyrtingu, en lifrin er handsnyrt til að 

hámarka gæðin á afurðinni. Afskurðurinn er bræddur eins og er gert til að búa til lýsi og 

sendur í áframhaldandi vinnslu erlendis (Einar Víglundsson, 2014). 

 

6.3.	  Útflutningur	  
Tafla 5.	  Magn og verðmæti í útflutningi á niðursoðinni fisklifur og þorskalýsi (Hagstofa Íslands, e.d.-a), 
(Hagstofa Íslands, e.d.-b), (Hagstofa Íslands, e.d.-c), (Hagstofa Íslands, e.d.-d), (Hagstofa Íslands, 
e.d.-e), (Hagstofa Íslands, e.d.-f). 	  

 

Í töflu 5 hér að ofan er skoðaður útflutningur á árunum 2004 til 2013 á þorskalýsi og 

niðursoðinni fisklifur í magni og verðmætum, einnig er skoðaður útflutningur á niðursoðinni 
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fisklifur í magni og verðmæti. Eins og sést hefur verið mikil aukning í útflutningi á 

niðursoðinni fisklifur frá árinu 2004 þar sem útflutningurinn var aðeins 464 tonn en árið 2013 

var útflutningurinn kominn í 4.040 tonn, á milli þessara ára hækkaði magnið á útfluttri 

þorsklifur jafnt og þétt. Verðmætið á útfluttri niðursoðinni þorsklifur hefur einnig aukist með 

árunum í samræmi við magnið. Í útflutningi á niðursoðinni fisklifur er ekki bara þorsklifur en 

áætla má að hún er í miklum meirihluta, ekki er nákvæmlega vitað hversu mikið en mest af 

magninu er niðursoðin þorsklifur. Niðursoðin skötuselslifur getur verið lítill hluti af þessum 

tölum. Eins og kom fram í kafla 5.2. er langmest af framleiðslu lýsis til manneldis úr 

þorskalýsi en það er einnig nýtt lifur úr öðru tegundum og í niðursuðunni er helst þorsklifur 

og smá af skötusel (Sigurjón Arason, 2014). Árið 2012 kom 71 tonn af skötuselslifur en á 

móti því kom um 6.085 tonn af þorsklifur sem segir til um hversu lítið er verið að vinna úr 

skötuselslifur (Hagstofa Íslands, 2012-c).	   

Þegar skoðaður er útflutningin á þorskalýsi er magnið mjög breytilegt á árunum 2004 til 2013 

en árið 2004 er magnið í 2.117 tonn og lækkar síðan til ársins 2006 í 1.196 tonn og byrjar 

magnið þá að hækka aftur. Árið 2012 nær útflutningsmagnið hámarki með 3.948 tonn en 

hrapar svo aftur niður í 2.756 tonn árið 2013. Þegar skoðuð eru verðmætin sem fást við 

útflutning á þorskalýsi sést hvernig verðið hefur hækkað á þessu tímabili. Ef við skoðum árið 

2004 og 2013 þá var útflutt magn 2.117 tonn af þorskalýsi og var verðmætið af því 374 

milljónir kr arið 2004 og svo árið 2013 var magnið komið aftur niður í 2.756 tonn og var 

verðmætið 1.930 milljónir kr. Munurinn á þessum árum í magni var aðeins rúmlega 600 tonn 

en eftur á móti var munurinn á verðmæti rúmlega 1.600 milljónir kr. Þarna sést að hækkunin á 

magni er aðeins lítill hluti af magninu sem fluttur er út en verðmætið hækkað margfallt af 

verðinu árið 2004. Þessi aukning á verðmæti sést ekki nógu vel í útflutninginum á 

niðursoðinni fisklifur því að þar er hækkunin frekar jöfn og í samræmi við magnið.  
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Mynd 4. Helstu kaupendur á þorskalýsi frá Íslandi árið 2013. (Hagstofa Íslands, e.d.-a)  

Í mynd 4 sést hvernig skiptingin er á helstu kaupendum á þoskalýsi frá Íslandi árið 2013. Um 

36% af útfluttu þorskalýsi fer til Bretlands og er það stærsti kaupandinn á þorskalýsi árið 

2013. Næst kemur Kína sem er að kaupa rúmlega 24% af þorskalýsinu sem er útflutt frá 

Íslandi. Þessi tvö lönd eru langstærstu kaupendurnir en Bandaríkin, Frakkland og Þýskaland 

kaupa um 5%-6% af þorskalýsinu. Önnur lönd eru um 24% samtals en það eru mörg lönd sem 

öll voru að kaupendur af þorskalýsi en magnið var frá undir 1% og uppí 3% af þorskalýsinu 

sem var útflutt.  
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Mynd 5. Helstu kaupendur á niðursoðinni fisklifur frá Íslandi árið 2013. (Hagstofa Íslands, e.d.-a) 

 

Á mynd 5 sést hvernig skiptingin á helstu löndum sem eru að kaupa niðursoðina fisklifur frá 

Íslandi árið 2013. Um 34% af niðursoðinni lifur er flutt út til Danmerkur og er langmest flutt 

út til þeirra. Næst á eftir því er Lettland og er um 13% af niðursoðinni fisklifur flutt þangað. 

Um 11% er flutt út til bæði Rússland og Úkraínu og er flutt út til Frakklands, Tékklands, 

Póllands og Slóvakíu um 6% til 4%. Restin er 11% af útflutninginum og eru það lönd sem er 

verið að flytja út frá undir 1% til um 3%.  
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7 Niðurstöður 
Á undanförnum árum hefur verið mikil aukning í verðmætasköpun á þorsklifur og einnig 

hefur aukist magnið af lifur sem kemur í land frá hinum ýmsu útgerðum og bátum. Þegar 

skoðað er hversu mikið er að koma í land af þorsklifur sést hvernig hlutfallið á milli 

fræðilegrar nýtingar og raunnýtingar á lifur úr þorski hefur aukist til muna úr rúmlega 10% 

árið 2004 upp í 70% árið 2012. Fræðilega nýtingarhlutfallið er hér metið 5% af þorskinum 

sjálfum þ.e. lifrin er að meðaltali 5% af hverjum þorski. Frá frystiskipum hefur afar lítið magn 

af lifur skilað sér í land en þar eru einmitt tækifæri í nánustu framtíð til þess að auka 

nýtinguna um borð í frystiskipum. Með nýjustu reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða er 

verið að skylda skip til að koma með allan afla í land þar á meðal lifrina. Þessi reglugerð 

hefur haft mikil áhrif á nýtinguna á þorsklifur og hefur því aukning verið á lifrarmagni sem er 

að koma í land. 

Þegar unnið er með þorsklifur eru margir þættir sem geta haft áhrif á gæðin í lifrinni vegna 

þess hversu viðkvæm hún er fyrir miklu hnjaski. Gæðin í lifrinni hafa mest áhrif á nýtingu í 

vinnslu en nýtingin verður betri eftir því sem lifrin er stærri og meiri fita í henni. 

Árstímabreytingar hafa mikil áhrif á stærð, fituinnihald og efnainnihaldið en það fer eftir 

lífshætti þorsksins. Þessi breyting sést best þegar skoðað er magnið lýsi, fita og stærð á 

þorsklifur þegar þorskurinn er að hrygna. Hrygningin fer fram á tímabilinu frá mars fram í 

maí og er þá stærðin á lifrinni lítil og eins lækkar fituinnihaldið og lýsisinnihaldið, því að 

mikil orka fer hrygninguna og geymir þroskurinn orku í formi fitu í lifrinni. Geymsluaðferðir 

hafa mikil áhrif á gæðin í lifrinni því að til þess að lifrin missir ekki gæðin eða einfaldlega 

skemmist þarf að geyma hana við rétt skilyrði.  Pökkunin hefur mest áhrif á oxunina og 

peroxíðgildi í lifrinni en rannsóknir sýna að besta geymsluformið er vakúmpökkun. Hitastigið 

í geymslu hefur einnig áhrif á oxunina, lifrin er mjög næm fyrir breytingum á hitastiginu -

18°C til -24°C en geymsla við -24°C hægir en fremur á efnahvörfum. Þegar safnað er lifur er 

hún sett í poka sem er ofan í kari með ís á milli til að hámarka geymslutímann. Ef að lifrin er 

skoluð upp úr sjókrapa sem er 0°C er hægt að hækka geymslutímann miðað við lifur sem er 

ekki skoluð eða skoluð með heitari sjó. Ef lifrin er skoluð í 11°C með íblöndun rotvarnarefna 

má lækka örverufjölda verulega en ekki endilega að hindra oxun í lifrinni. Þegar skoðað eru 

gæðin á þorsklifrinni eru árstímabreytingarnar sem vega þar þyngst vegna þess að breytingar 

stærð lifrar, lýsismagni í henni og fituinnihaldið segir mest um hvort að nýtingin í vinnslu er 

góð eða slæm. Ef að lifrin er mjög stór og með mikið af fitu og lýsi verður besta nýtingin hjá 

fyrirtækjum sem eru að vinna afurðir úr henni. Flest stærstu fyrirtækin hafa ekki efni á því að 
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sleppa því að safna lifur í einhverjum mánuðum eins og frá apríl til maí því að þau þurfa að 

anna eftirspurn allt árið og þurfa þá þessi fyrirtæki að sætta sig við slæma nýtingu í vinnslu á 

ákveðnum tímabilum yfir árið. 

Fyrirtæki hafa mismunandi gæðastaðla um hvernig ástandi lifrin þarf að vera í til að þau kaupi 

hana. Hjá Akraborg ehf. þarf að safna henni í stóra plastpoka í sérstöku kari og pokanum 

lokað vel, einnig þarf hún að vera ísuð. Þeir taka aðeins við lifur sem er heil og fersk og taka 

almennt ekki við lifur sem ekki er flokkuð eftir tegundum. Það er eins hjá Lýsi hf. en það þarf 

að safna lifrinni í poka og loka vel fyrir, einnig þarf að setja dagsetningu á hvern poka. Þegar 

þeir fá hana flokka þeir hana þannig að ný og fersk lifur er brædd saman og lifur sem er 

runnin er brædd sér, en ekki er skilyrði að flokka hana eftir tegundum. Þeir taka við 

flestrilifur. Akraborg sérhæfir sig í framleiðslu niðursoðinnar þorsklifur úr hágæða ferskri 

þorsklifur. Lifrin er þá léttsöltuð, síðan fer hún í gegnum reykofn og loks sett í 120g dósir. 

Einnig er þar framleitt þorsklifrarpaté sem búin er til úr þorsklifur, þorskhrognum og 

kryddum. Lýsi hf. er með bræðslu í Þorlákshöfn þar sem þeir bræða niður þorsklifrinna og 

síðan er hún hreinsuð til að búa til þorskalýsi sem þeir sérhæfa sig í. Akraborg ehf. selur 

rúmlega 99% af afurðum sínum út víðsvegar um heim. Flutt er niðursoðina fisklifur út til 

Danmerkur, Lettland, Rússland og Úkraínu en þetta eru 4 löndin sem mest er flutt til frá 

Íslandi. Lýsi hf. selur rúmlega 92% af afurðum sínum til yfir 70 landa í öllum heimsálfum. 

Flutt er þorskalýsis út til Bretlands, Kína og Bandaríkin en þetta eru þau 3 lönd sem mest er 

flutt til frá Íslandi.  
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8 Umræður 
Stefnt var að því álykta og leggja mat á framtíðaráhorf fyrir þorskliframarkaðinn, einnig fyrir 

fyrirtæki og vinnslur sem vinna með lifrina. Einnig að meta hvaða áhrif reglugerðin um 

nýtingu afla og aukaafurða hefur fyrir fyrirtæki og vinnslur sem vinna lifrinna, áhrif útgerðir 

og þá sem veiða hana, áhrif á gæðin á lifrinni og hvort að það þurfi að gera eitthvað til að 

koma í móts við útgerðirnar og þá sem veiða hana til þess að það verði arðbært að koma með 

hana í land. 

 

8.1. Framtíðaráhorf 
Til þess að meta hvernig þorskliframarkaðurinn muni vera í framtíðinni þarf að skoða hvernig 

þróunin hefur verið. Þegar þróunin er skoðuð hefur mikil aukning verið í söfnuninni og er 

líklegt að hún muni halda áfram að aukast. Ef skoðuð eru ógnanir og tækifærin í ytra 

umhverfinu má glöggt sjá að það eru margar ógnanir og tækifæri á þessum markaði frá 

efnahaginum, umhverfinu, lögum og reglugerðum og einnig skortir á tækni á ákveðnum 

sviðum.  

Efnahagurinn hérna á Íslandi er ekki mjög stöðugur og sjávarútvegurinn hefur staðið einna 

best en með halla í efnahaginum hækkar verðið á lifrinni sem þýðir að fyrirtæki þurfa að 

borga meira fyrir hana. Aftur á móti getur þetta líka haft jákvæð áhrif á samkeppnina og fara 

þá fyrirtæki að borga meira til að halda samkeppninni í lágmarki.  

Það er erfitt að leggja mat á hversu mikið af lifur muni koma á land í framtíðinni og er því 

þessi starfsgrein í mikilli óvissu, ef að þorskstofninn hrynur mun þorsklifur vera af skornum 

skammti og þá verður hvert tonn mjög dýrmætt. Stjórnvöld reyna að stjórna þessu með því að 

setja kvóta á þorskstofninn til að tryggja áframhaldandi vinnslu í sjávarútvegi. Einnig settu 

þeir fram reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða til þess að tryggja að ekkert fari til spillis. 

Þó að magnið af lifur sem kemur í land hafi hækkað til muna eru fyrirtæki alltaf að leytast við 

að anna eftirspurn og leita leiða til þess að auka magnið. Með því er einnig verið að reyna að 

auka verðmæti sem fæst fyrir hverja lifur með því að setja ákveðna gæðastaðla.  

Frystiskipin er það svið sem helst þarf að reyna að bæta þegar kemur að söfnun á lifur því að 

mjög litið magn er að koma í land frá þeim en er það helst plássleysis og til þess að ná sem 

mestum gæðum úr lifrinni þarf auknar fjárfestingar til að breyta vinnsluferlinu um borð. Til 
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þess að bæta gæðin í lifrinni þarf betri tæki til þess að safna henni án þess að valda 

skemmdum á henni ferlinu. Ef að hægt væri að ná lifrinni í nægjanlega góðum gæðum úr 

frystiskipunum mun koma mun meira af lifur í land.  

Með aukinni verðmætasköpun verða stofnuð fleiri fyrirtæki sem vinna afurðir úr þorsklifrinni 

og eykst þá samkeppnin til muna, það er því miður ekki pláss fyrir mörg fyrirtæki á þessum 

markaði vegna takmarkandi auðlindar í þorsklifur. Það er hægt að halda samkeppni niðri með 

því að borga hærra verð fyrir lifrina svo að aðrir samkeppnisaðilar fari ekki inn á þennan 

markað út af því að það mun ekki vera arðbært að byrja að vinna afurðir úr þorskalifur fyrir 

ný fyrirtæki.  

8.2. Áhrif reglugerðar um nýtingu afla og aukaafurða 
Reglugerðin um nýtingu afla og aukaafurða kom út árið 2013 og er þar verið að skylda báta 

og útgerðir til að koma með allan afla og aukaafurðir í land. Fyrir fyrirtæki sem eru að vinna 

afurðir úr þorsklifur hefur þetta mjög jákvæð áhrif því að ef að bátum og útgerðum er skylt til 

að koma með alla lifur í land kemur meira af lifur í land og þá geta fyrirtæki sem vinna 

afurðir úr þorsklifur fengið meira af lifur til að vinna með. Þetta getur hinsvegar leitt til meiri 

samkeppni frá nýjum fyrirtækjum sem eru að reyna að byrja að vinna afurðir úr þorsklifur.  

Til þess að þessi reglugerð muni hafa mikil jákvæð áhrif þurfa útgerðir og þeir sem eiga 

skipin að hugsa hana sem tækifæri en ekki ógnun. Tækifærin fyrir útgerðirnar eru að það er 

hægt að skapa mikil verðmæti úr aukaafurðum og eru sumir tilbúnir til að borga ágætlega 

fyrir þessar afurðir og mun það aukast í framtíðinni með aukinni verðmætasköpun. Áhrifin á 

sjómennina eru kannski öðruvísi því að þeir fá borgað sem hlut af aflanum og að safna lifur 

og flokka hana leiðir til meiri vinnu sem er ekki jafn mikið virði og vinna við hnakkastykki úr 

þorskinum. Ef að starfsmenn eru óánægðir með að þurfa að safna lifur og öðrum aukaafurðum 

getur það leitt til verri meðhöndlun á afurðunum sem leiðir til verri gæða á lifrinni. 

Reglugerðin getur líka haft áhrif á gæðin á lifrinni en ef að útgerðin er neydd til þess að safna 

henni gera þeir það til að fylgja lögum en það getur gerst að þeir hugsa minna um hvernig þeir 

meðhöndla lifrinna í vinnslu til þess að lágmarka auka vinnu sem kemur til við söfnun 

aukaafurða.  

Reglugerðin er fyrsta skrefið til að auka magnið af lifur sem kemur í land en til þess að 

hámarka verðmætin úr skipunum þurfa hagsmunaaðilar að vera sammála um að vinna við 

aukaafurðir skapi verðmæti sem munu aukast til muna í framtíðinni. Það er spurning hvort að 
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fjárhagssjónarmið séu það sem skiptir mestu máli þegar útgerðir og sjómenn eru að safna lifur 

og ef það reynist ekki nægjanlega hagkvæmt þá vakna spurningar um hvað sé er hægt að gera 

meira. Verðið mun líklega halda áfram að hækka fyrir lifrina en geta fyrirtækin gert eitthvað 

meira? Sum fyrirtæki úthluta körum til að safna henni og aðrir sækja hana út um allt land en 

er það nóg? Ólíklegt verður að teljast að aðrir en starfsmenn útgerðarinnar komi að söfnun 

lifrar út á sjó. Útgerðirnar geta komist að samkomulagi við einstaka fyrirtæki um verð og 

meðhöndlun til að það mun verða arðbært að koma með lifrina í land.  
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10 Viðaukar 
Spurningalisti sem settur var fyrir Einar Víglundsson, verksmiðjustjóra Akraborg ehf. og 

Snorra Már Egilsson, Verksmiðjustjóri Lýsi hf. 

1. Í hvaða ástandi þarf lifrin að vera í þannig að þið takið við henni? 

2. Hvaða afurðir fáið þið úr lifrinni? 

3. Hvaða afurðir fáið þið úr afgangi sem er ekki notaður í aðalafurðina? 

4. Hvernig hefur nýjasta reglugerð um nýtingu aukaafurða haft áhrif á söfnun lifur fyrir 

ykkur? 

5. Hvert er verið að selja þorskafurðirnar? 

6. Er einhver breyting í söfnun á lifrinni eftir árstíma? 

7. Hvernig er ástandið á lifrinni eftir árstíma? 

8. Hvert var hlutfallið af lifur sem verður lýsi? 

9. Hversu mikið er selt út? 

 


