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Abstract 

This project explores the profitability associated with producing by-products (fish heads, 

backbone, liver and more) associated with fish factory ships; in this case, the specific example 

of the German-owned frozen fish processing ship Mark is analysed. The analysis covers the 

main processing methods employed on board the vessel, the associated by-products, how 

much of the fish can be economically utilised, the use of equipments, the freezing and drying 

process, salaries, and organisational processes. In addition, the methods used to process by-

products and the assumptions behind the yield calculations are discussed. These calculations 

are based on results obtained from questionnaires answered by individuals working in the 

Icelandic and other fishing industries. The processing methods that are analyzed are: 

 
 Processing method 1: All heads, cod liver, and cod backbone frozen. 

 Processing method 2: Investment in Mesa 957 machine and freezing of by-products. 

 Processing method 3: Investment in Mesa 900 machine and freezing of by-products. 

The main result is that freezer trawler Mark possesses enough loading and freezing 

capacity to process and store by-products from its catch on board. It is possible to process 

ocean perch-heads in commercially viable quantities to sell as crab-bait in USA and Canada. 

This would generate profit both to the fishing company that ownes Mark and the crew 

members. Utilisation of North Atlantic cod heads and backbone is profitable for both the 

fishing company and its crew members. Additionally, it is possible to increase the value of the 

cod heads processing by investing in the Mesa 957 machine but it will be necessary to 

cooperate with the buyers as there is no precedent for using this machine and marketing the 

output that it produces. The costs associated with the freezing and landing of pollock or 

haddock-heads would mean that commercial benefits are not likely to be profitable. Also, it is 

not realistic to process cod liver on board Mark because of the danger of bacterial 

contamination and the time-consuming nature of having to clean the machinery. 

 

 

Key words: By-products, freezer trawler, frozen at sea, processing methods, equipment 

and expenses.   
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Útdráttur 

Í ritgerðinni er skoðað hvort arðsemi sé fólgin í því að koma með hliðarafurðir (hausa, hryggi, 

lifur o.fl.) að landi úr nýju frystiskipi (Mark) German Seafrozen Fish. Fjallað er um helstu 

vinnsluleiðir afurða um borð í frystiskipum, hliðarafurðir, nýtingu, búnað til vinnslu, 

frystingu, þurrkun, laun og verkfyrirkomulag. Einnig er fjallað um þær vinnsluleiðir sem 

koma til greina við vinnslu á hliðarafurðum um borð í Mark og þær forsendur sem liggja að 

baki arðsemisútreikningum verkefnisins. Útreikningarnir eru byggðir á niðurstöðum 

spurningakannana sem sendar voru einstaklingum sem starfa eða þjónusta í íslenskum og 

erlendum sjávarútvegi. Þær vinnsluleiðir sem greindar eru í verkefninu eru: 

 
 Vinnsluleið 1: Frysta alla hausa, þorsklifur og þorskhryggi. 

 Vinnsluleið 2: Fjárfesting í Mesa 957 vél og frysting hliðarafurða. 

 Vinnsluleið 3: Fjárfesting í Mesa 900 vél og frysting hliðarafurða. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að frystiskipið Mark býr yfir nægri burðar- 

og frystigetu til þess að vinna hliðarafurðir úr sínum afla á arðbæran hátt. Töluvert magn 

karfahausa er hægt að frysta úr afla úr Grænlandshafi til sölu í krabbabeitu í Bandaríkjunum 

og Kanada. Slík vinnsla myndi skila sér í hagnaði til útgerðar og áhafnar og um leið fullnýta 

lestarpláss skipsins. Nýting þorskhausa og þorskhryggja úr afla úr Barentshafi myndi einnig 

skila sér í hagnaði til útgerðar og áhafnar. Mögulegt er að auka verðmæti hausanna með 

fjárfestingu í Mesa 957 hausavél en slíkt þyrfti að vinna í samstarfi við kaupendur þar sem 

engin reynsla er komin á vélina og þær afurðir sem úr henni koma. Ávinningur af nýtingu 

ufsa- og ýsuhausa er ekki nægilegur til þess að ráðast í frystingu slíkra afurða og koma með í 

land. Ekki er raunhæft að nýta þorsklifur í frystiskipinu vegna núverandi tækjabúnaðar, 

smithættu og tímafrekra þrifa. 

 

Lykilorð: Hliðarafurðir, frystiskip, sjófrysting, vinnsluaðferðir, búnaður og kostnaður  
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Grænlandshafi (ICES, 2014a; 2014b; 2014c; Hafrannsóknarstofnun, 2014).



 

1 

 

1 Inngangur 

Mikið hefur verið ritað um aukna nýtingu sjávarafla síðustu áratugi og bent hefur verið á að 

miklum verðmætum sé hent aftur í sjóinn af frystiskipum. Þrátt fyrir það hafa litlar breytingar 

orðið á nýtingu hliðarafurða (hausa, hryggja, lifra o.fl.) um borð í skipunum. Helstu ástæður 

þess að útgerðir hafa ekki séð sér fært að ráðast í frekari nýtingu hliðarafurða um borð í 

frystiskipum við Ísland eru sagðar vera plássleysi, lágt söluverð, kostnaður við fjárfestingu í 

búnaði og fyrirkomulag kjarasamninga sjómanna. Í dag hefur krafa um bætta umgengni við 

auðlindir hafsins orðið þess valdandi að margir stórmarkaðir kaupa aðeins fisk sem kemur úr 

fullnýttum fiskistofnum og fellur vinnsla hliðarafurða um borð í frystiskipum sannarlega 

undir þá kröfu (Gísli Gíslason, 2011). 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna arðsemi af nýtingu hliðarafurða um borð í 

frystiskipinu Mark og þess að senda stóran hluta þeirra í þurrkun. Mark er nýtt frystiskip 

German Seafrozen Fish, um 86 m langt, býr yfir mikilli frystigetu og ber 1.000 tonn af 

frystum afurðum. Til samanburðar eru stærstu skipin á Íslandi um 60 m löng og bera rúmlega 

500 tonn. Skoðað verður hvort hvati sé fyrir fyrirtækið og áhöfnina að leggja í vinnu við að 

skila hliðarafurðum að landi. Farið verður yfir búnað við vinnslu og helstu vinnsluleiðir, en 

þær eru: 

 
 Vinnsluleið 1: Frysta alla hausa, þorsklifur og þorskhryggi. 

 Vinnsluleið 2: Fjárfesta í Mesa 957 vél og frysta hliðarafurðir. 

 Vinnsluleið 3: Fjárfesta í Mesa 900 vél og frysta hliðarafurðir. 

Jafnframt verða markaðir hliðarafurða og þróun afurðaverðs tekin til skoðunar. Birtar 

verða niðurstöður arðsemismats sem unnið var úr niðurstöðum viðtala og spurningakannanna 

á helstu kostnaðar- og tekjuliðum við vinnslu hliðarafurða um borð í frystiskipum. Í lokin er 

markmiðið að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

Rannsóknarspurning 

Hvaða forsendur þarf að uppfylla til þess að nýting hliðarafurða í sjófrystingu sé arðbær?  
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2 Staða þekkingar 

Fjöldi greina, skýrslna og ritgerða hafa verið skrifaðar á síðustu 25 árum um bætta nýtingu 

frystiskipa. Í þessum kafla verður stiklað á stóru um það sem ritað hefur verið um málefnið, 

rýnt verður í það sem menn lögðu upp með að skoða og hverjar niðurstöður þeirra urðu.  

 Í skýrslu Jóns Heiðars Ríkharðssonar (1992) var bent á þær leiðir sem í boði voru til 

þess að fullnýta afla um borð í frystiskipum. Skoðaðir voru kostir og gallar þess að fjárfesta í 

mjölvinnslu, sjálfvirkri flokkun, marningsvinnslu og meltuvinnslu. Helstu niðurstöður 

skýrslunnar voru þær að vel mætti hirða 96% af þeim afla sem kom um borð en til þess þyrfti 

að ráðast í framkvæmdir sem aðeins stærstu togararnir höfðu hag af. Framkvæmdir þessar áttu 

að fela í sér uppsetningu á nýrri vinnslulínu þar sem allar hliðarafurðir yrðu unnar um borð. 

Það var mat Jóns að slík fjárfesting myndi borga sig á innan við þremur árum og myndi skila 

sér í verulegum hagnaði fyrir útgerðir og þjóðarbúskap. 

 Árið 1999 lögðu Magnús Freyr Ólafsson og Sigurjón Arason mat á stöðu og 

möguleika íslensks sjávarfangs. Skoðuð var þáverandi staða ásamt nýjungum í 

vinnsluaðferðum hliðarafurða. Í ljós kom að umtalsverðu magni hliðarafurða væri hent aftur í 

sjóinn af frystiskipum. Skýrsluhöfundar bentu á að útgerðir teldu sig ekki hafa hag af því að 

hirða slíkar afurðir um borð þar sem slík vinnsla stæði vart undir kostnaði. Engu að síður var 

niðurstaða þeirra sú að möguleikar hliðarafurða væru miklir og í þeim lægi mikil 

virðisaukning. 

 Í meistaraverkefni Elíasar Björnssonar (2000) rannsakaði Elías hvort arðsemi væri af 

því að nýta þorskhausa um borð í frystiskipum. Elías lagði mat á nokkrar leiðir við slíka 

vinnslu sem meðal annars fólu í sér að frysta alla hausa um borð, geyma þá í krapa eða vinna 

úr þeim gellur og kinnar með Mesa 900 hausavél. Niðurstöður arðsemismatsins voru þær að 

allar leiðirnar skiluðu hagnaði en mestum hagnaði skila þær leiðir þar sem fjárfest yrði í Mesa 

900 hausavél og unnar afurðir úr þorskhausum. 

 Í rannsókn Snorra Halldórssonar fyrir Matís sumarið 2011 kannaði Snorri hvort hægt 

væri að nýta þorskhausa og þorsklifur um borð í íslenskum frystiskipum með arðvænlegum 

hætti. Skoðaði hann ýmsar leiðir við vinnslu afurðanna og fléttaði inn í það hlutaskiptakerfi 

sjómanna og aðra kostnaðarliði til þess að meta ávinning útgerða af aukinni nýtingu þessa 

hráefnis. Helstu niðurstöður Snorra voru þær að erfitt væri að safna lifrinni um borð í 

frystiskipum vegna karfahausara skipanna sem skera í sundur lifrina þannig að annar hluti 

hennar fylgi haus og hinn búk. Einnig taldi hann hlutaskiptakerfi íslenskra sjómanna bremsu á 
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framþróun með þeim hætti að lítill hvati væri til þess að gera stórar breytingar um borð í 

skipum. 

 Í B.Sc. ritgerð sinni lagði Gústaf Línberg Kristjánsson (2012) upp með það að svara 

því hvort hagkvæmni væri í því að vinna þorskhausa og þorsklifur um borð í frystiskipunum 

Sigurbjörgu ÓF 1 og Mánabergi ÓF 42. Gústaf komst að þeirri niðurstöðu að slíkt myndi skila 

sér í tapi fyrir útgerðina vegna tíðari hafnarstoppa þar sem pláss væri af skornum skammti í 

skipunum. Þó taldi hann hagkvæmt að frysta gellur og kinnar sem unnar yrðu í Mesa 900 

hausavél. 
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3 Gagnaöflun og aðferðir 

Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar var notast við gögn frá Alþjóðahafrannsóknarráðinu  um 

ástand og stöðu þorsks-, ýsu-, ufsa-, djúpkarfa-, og gullkarfastofns í Barents- og 

Grænlandshafi. Notast var við ritrýndar greinar, bækur og skýrslur í umfjöllun um vinnslu 

hliðarafurða í landi og á sjó. Stuðst var við helstu nýtingarstuðla tegundanna úr gögnum frá 

Íslandi, Noregi og Rússlandi. Í kafla um afurðaverð og markaði var notast við gögn frá 

Hagstofu Íslands um útflutning eftir tollnúmerum. Frekari upplýsingar um heimildir og önnur 

gögn er hægt að nálgast í heimildaskrá. 

Stór hluti ritgerðarinnar er byggður á niðurstöðum spurningakannana og viðtala sem 

tekin voru við einstaklinga með mikla þekkingu á því efni sem fjallað er um. Við undirbúning 

og framkvæmd spurningalista og viðtala var stuðst við upplýsingar úr Handók í aðferðafræði 

rannsókna ristýrðri af Sigríði Halldórsdóttur (2013). Við undirbúning og uppsetningu viðtala 

var notast við kafla 10 um viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum eftir Helgu 

Jónsdóttur. Við uppsetningu og undirbúning spurningakannananna var notast við kafla 31 um 

spurningakannanir eftir Grétar Þór Eyþórsson. Einnig var leitað aðstoðar hjá Sigríði 

Halldórsdóttur, prófessors heilbrigðissviðs Háskólans á Akureyri, við framsetningu 

niðurstaðna úr spurningakönnunum og viðtölum.  

Við gerð spurningakannananna var notast við opnar spurningar. Þar er svarendum 

gefinn kostur á að hugsa svar sitt við spurningunum og setja það fram eins og þeim hentar. 

Svarið er algjörlega opið en tekur alltaf mið af spurningunni sjálfri. Möguleg svör um verð 

afurða og reynslu eru breytileg og ekki hægt að setja upp með lokuðum spurningum. 

Kosturinn við opnar spurningar er sá að svör eru ekki fyrirfram ákveðin og geta því gefið 

meiri upplýsingar og dýpri svör en ef notast er við lokaðar spurningar. Úrtakið var valið með 

aðstoð leiðbeinenda þar sem listuð voru upp þau fyrirtæki sem talin voru skipta máli fyrir 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Þátttökubeiðni (sjá viðauka 1) með spurningalistum voru sendar á 

einstaklinga á stjórnunar- eða sölusviði fyrirtækjanna. Spurningalistarnir voru sendir 

fyrirtækjum sem kaupa til sín hliðarafurðir og áframvinna þær. Markmiðið var að nálgast 

söluverð sjófrystra hliðarafurða sem og reynslu manna af slíkum afurðum (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). 

Í ritgerðinni var einnig notast við eigindleg einstaklingsviðtöl til þess að dýpka 

umfjöllunina. Settur var upp ákveðinn spurningarammi sem farið var eftir í hverju viðtali. 

Viðtölin voru bæði tekin í gegnum síma og í eigin persónu. Höfundur ritaði svör viðmælenda 

jafnóðum og á viðtalinu stóð en tók þau einnig upp og kom á tölvutækt form. Til þess að gæta 
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hlutleysis og ná fram sem ítarlegustum svörum viðmælenda var ákveðið að nefna 

viðmælendur ekki á nafn í ritgerðinni að Óskari Sigmundssyni undanskildum. Í sumum 

tilfellum gaf viðmælandi samþykki sitt fyrir því að í hann væri vitnað en til þess að auka 

trúverðugleika verkefnisins var ákveðið að hafa einungis eitt form á vitnun í munnlegar 

heimildir. Starfstitill viðmælenda er að finna í heimildaskrá en öllum viðmælendum voru 

gefin númer og í ritgerðinni er vitnað í viðmælandur á eftirfarandi hátt „viðmælandi 1, 2, 

3.....“ (Helga Jónsdóttir, 2013). 
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4 Fræði 

4.1 Staða og framtíðarhorfur stofna í Barents- og 

Grænlandshafi 

Í kaflanum verður rýnt í skýrslur Alþjóðahafrannsóknarráðsins (ICES) og greint frá stöðu og 

framtíðarhorfum þorsk-, ýsu- og ufsastofns í Barentshafi. Einnig verður greint frá stöðu og 

framtíðarhorfum djúp- og gullkarfa í Grænlandshafi. 

4.1.1 Veiðistofnar 

Þorskur – Gadus morhua 

 

 

Mynd 1. Veiðar, nýliðun og spá um veiðar þorsks í Barentshafi (ICES, 2014a). 

 

Heildarlífmassi þorsks í Barentshafi hefur sjaldan verið meiri en nú. Hann er talinn vera um 

3,5 milljónir tonna eftir gríðarlega aukningu síðustu ár. Heildarlífmassinn hefur aukist um 

rúm 330% á aðeins 14 árum og á sama tíma hefur veiðidánartala lækkað stórlega. Samfara 

þessu hafa veiðar á þorski í Barentshafi aukist töluvert og hafa þær farið úr því að vera um 

450 þúsund tonn árið 2008, í það að vera rétt tæp milljón tonn árið 2014 (mynd 1). Ástæðan 

fyrir þessari miklu veiði undanfarin ár eru tveir stórir nýliðunarárgangar árin 2007 og 2008 

sem voru hvor um sig yfir 1,2 milljónir tonna (mynd 1). Um 39% allrar nýliðunar síðustu 8 

ára er úr þessum tveimur árgöngum og eru þeir enn töluverður hluti (litaðir gráir í töflu 1) 
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lífmassans í Barentshafi. Á næstu tveimur árum má gera ráð fyrir því að árgangarnir detti út 

úr veiðinni með tilheyrandi breytingum á stærðarsamsetningu fisksins. Útgefinn þorskkvóti í 

Barentshafi árið 2015 er 894 þúsund tonn sem er minnkun frá fyrri tveimur árum og talið er 

að hann haldi áfram að minnka á komandi árum en haldist stór (mynd 1) (The International 

Council for the Exploration of the Sea [ICES], 2014a; Institute of marine research, 2013a). 

Tafla 1. Lífmassi þorsks í Barentshafi eftir aldri (ICES, 2014a). 

 

 

Ýsa – Melanogrammus aeglefinus 

Gögn ICES um ástand ýsustofnsins í Barentshafi ná aðeins til ársins 2013. Árin 2012 og 2013 

minnkaði lífmassi ýsu umtalsvert frá því sem hann hafði verið þrjú ár þar á undan. Hann fór 

úr því að vera um 1,2 milljónir tonna árið 2009 og niður í rúm 600 þúsund tonn árið 2013. 

Veiðidánarstuðullinn hefur haldist nokkuð svipaður en þó lækkað lítillega á síðustu árum. 

Veiðar á ýsu í Barentshafi voru í sögulegu hámarki árin 2009-2012 en vegna 

lífmassaminnkunar árin 2012 og 2013 minnkaði ýsuaflinn úr rúmum 300 þúsund tonnum árið 

2012, niður í 200 þúsund tonn árið 2013 (mynd 2). ICES ráðlagði Norðmönnum og Rússum 

að minnka kvótann enn frekar árið 2014 og heimila veiðar á um aðeins 150 þúsund tonnum 

(ICES, 2014b). Ráðlagður heildarkvóti ýsu í Barentshafi árið 2015 er 165 þúsund tonn og 

talið er að ýsuafli muni standa í stað eða minnka á næstu árum miðað við núverandi ástand 

stofnsins (Institute of marine research, 2013b). 

 
  

2015 2016 2017 2015 2016 2017

3 197.432 196.837 138.721 6,66% 7,06% 5,23%

4 287.041 300.777 299.422 9,68% 10,78% 11,28%

5 343.566 418.460 436.694 11,59% 15,00% 16,46%

6 399.516 384.016 475.491 13,48% 13,77% 17,92%

7 324.541 361.767 348.220 10,95% 12,97% 13,12%

8 203.904 247.060 268.376 6,88% 8,86% 10,11%

9 339.258 139.737 172.920 11,44% 5,01% 6,52%

10 392.262 217.733 86.714 13,23% 7,81% 3,27%

11 280.195 249.603 135.174 9,45% 8,95% 5,09%

12 105.393 177.287 157.096 3,55% 6,36% 5,92%

13 89.662 94.084 132.614 3,02% 3,37% 5,00%

Ár (Stofnstærð (tonn))
Aldur

Ár (Hlutfall af stofnstærð)
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Ufsi – Pollachius virens 

Staða ufsastofnsins hefur haldist nokkuð óbreytt í Barentshafi síðustu ár en veiðar hafa verið 

150-200 þúsund tonn síðustu 12 ár og í flestum tilfellum verið yfir sögulegu meðaltali. Staða 

veiðistofns ufsa í Barentshafi er talin vera um 250 þúsund tonn og ráðlagður heildarkvóti árið 

2015 er 122 þúsund tonn. Því er spáð að ufsakvótinn muni haldast nokkuð svipaður næstu árin 

(ICES, 2014c; Institute of marine research, 2013c). 

 

 

Mynd 2. Veiðar ýsu og ufsa í Barentshafi frá árinu 2000 (ICES, 2014b; 2014c). 

 

Djúp- og gullkarfi – Sebastes mentella og Sebastes norvegicus 

Veiðar úr neðri stofni (neðar en 500 m) úthafskarfa hafa dregist saman frá árinu 2005 og var 

áætlaður afli árið 2013 rétt rúm 45 þúsund tonn en hafði verið 75-140 þúsund tonn árin 1995-

2004 (mynd 3). Árið 2013 gáfu mælingar til kynna að stofnstærð neðri stofns úthafskarfa væri 

rúm 280 þúsund tonn sem er minnsta stofnstærð sem mælst hefur en mest mældist hún milljón 

tonn árið 2001. Lagt er til að dregið verði úr veiðum árið 2015 til þess að koma í veg fyrir 

frekari niðursveiflu í stofninum og er ráðlagður kvóti innan við 10 þúsund tonn (ICES, 

2014d). 

Á síðustu tveimur áratugum hefur 90-98% af heildarafla gullkarfa veiðst á 

Íslandsmiðum. Þessi 2-10% sem standa eftir hafa að mestu veiðst í Austur-Grænlandshafi og 

þá yfirleitt samfara djúpkarfaveiðum. Stofnmælingar við Ísland og Grænland sýndu lélega 

nýliðun í stofninum árin 2006 til 2010 en á sama tíma stækkaði hrygningarstofninn jafnt og 

þétt. Því er lagt til að leyfðar séu veiðar á um 48 þúsund tonnum af gullkarfa á fyrrgreindum 

hafsvæðum á kvótaárinu 2015 (Hafrannsóknarstofnun, 2014). 
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Mynd 3. Veiðar gull- og djúpkarfa við Ísland og í Grænlandshafi (Hafrannsóknarstofnun, 2014). 

4.1.2 Væntanlegar veiðar skipsins 

Gert er ráð fyrir því að frystiskipið Mark verði við veiðar á framangreindum tegundum. 

Skipið kemur til með að vera við veiðar á þorski, ýsu og ufsa í Barentshafi frá janúar til apríl, 

svo aftur í júlí en í ágúst verður það á veiðum við Svalbarða. Frá apríl til júní er áætlað að 

skipið verði við veiðar á karfa í Grænlandshafi og frá ágúst til september verður skipið við 

veiðar á grálúðu í lögsögu Grænlands. Í upphafi eru aflaheimildir skipsins í Barentshafi um 

2.000 tonn og tegundahlutfall eftirfarandi: þorskur 60%, ufsi 25% og ýsa 15%. Áætlað er að 

kvótastaða í djúp- og gullkarfa verði í heildina um 1.500 tonn. Gera má ráð fyrir því að þetta 

geti breyst þar sem hægt er að flytja aflaheimildir milli skipa innan fyrirtækisins (Óskar 

Sigmundsson, munnleg heimild, 6. febrúar 2015). 
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4.2 Nýting, vinnsla og afurðir 

Í kaflanum verður fjallað um vinnsluferil frystiskipa, hvaða hliðarafurðir falla til við 

vinnsluna, nýtingarstuðla og hvað gera má við hliðarafurðirnar. 

4.2.1 Vinnsluferill um borð í frystiskipum 

 

 

Mynd 4. Vinnslufyrirkomulag um borð í frystiskipum. Endurbætt mynd Hannesar Árnasonar, Jóns 
Heiðars Ríkharðssonar og Jóns Erlings Jónassonar. 

 
Í frystiskipum er vinnslufyrirkomalagi þannig háttað að fyrst er fiskurinn losaður niður í 

móttöku. Því næst er fiskurinn tegunda- og stærðarflokkaður áður en hann er hausaður, 

slægður, flakaður, roðflettur, snyrtur, pakkað og frystur (mynd 4). Í heilfrystingu er ferlinu 

milli hausunar og frystingar sleppt. Í flestum frystiskipum í dag hefur ferlinu verið breytt 
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lítillega því stærðarflokkun fer nú iðulega fram eftir hausun eða flökun þar sem sérstakur 

vigtunarbúnaður sér um að skipta afurðum niður í þyngdarflokka. Eftir frystingu eru 

afurðirnar slegnar úr frystipönnum, fullpakkað og raðað í frystilest skipanna (Hannes 

Árnason, Jón Heiðar Ríkharðsson og Jón Erling Jónasson, 1995). 

4.2.2 Hliðarafurðir 

Í vinnsluferlinu fellur til fjöldi afurða sem teljast ekki til aðalafurða. Aðalafurðir frystiskipa 

eru flök með beinum (MB) og roði (MR) eða beinlaus (BL) og roðlaus (RL). Þær 

hliðarafurðir sem falla til við hefðbundna flakavinnslu þorsktegunda eru roð, bein, haus, 

klumba (mynd 5), afskurður, hryggur, lifur, hrogn, svil, gellur, magi, innyfli, gallblaðra og 

sundmagi. Þessar afurðir eru um 60% fisksins (mynd 6) og þær hafa að miklu leiti verið 

vannýttar í vinnslu um borð í frystiskipum. Á undanförnum árum hefur hinsvegar orðið 

vitundarvakning um mögulegt virði þessara afurða og því er ætlunin að kanna hvort hægt sé 

að frysta þessar afurðir og skoða hvað gera megi við þær (Sjöfn Sigurgísladóttir, Sveinn 

Margeirsson, Sigurjón Arason og Jónas R. Viðarsson, 2010). 

  

 

Mynd 5. Þorskhaus og klumba. Mynd: Snorri Halldórsson. 

 

 

Mynd 6. Þorskafurðir. Mynd: Jón Baldur Hlíðberg. 
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4.2.3 Nýting 

Frá því að fiskur kemur um borð og þar til hann er frystur fer hann í gegnum nokkur 

vinnsluferli sem sýnd eru á mynd 4. Í hverju þessara ferla eru tæki sem vinna afurðir úr 

fisknum sem dragast frá raunverulegri þyngd hans. Hráefnisnýtingin stjórnast af tækjabúnaði 

skipanna ásamt þeim mannskap sem stjórnar og vinnur við þau. Mismunandi tækjakostur 

skipanna gerir það að verkum að hráefnisnýting hvers vinnsluferils er ekki sú sama á milli 

skipa. Á mörgum hafsvæðum eru því í gildi sérstakir nýtingarstuðlar sem skipum ber að fara 

eftir við bakreikninga á unnum afla úr sjó. Við aflaskráningu í Barentshafi eru í gildi fastir 

nýtingarstuðlar (tafla 2) Norðmanna og Rússa sem skipum ber að fara eftir, óháð 

raunverulegri nýtingu skipanna. (Jakobsen og Ozhigin, 2011). 

 
Tafla 2. Nýtingastuðlar framleiðsluafurða óslægðs þorsks, ýsu og ufsa í Barentshafi (Joint Russian-

Norwegian Fisheries Comission [JRNFC], 2014; Directorate of fisheries, 2014). 

 

 

Tafla 3. Samanburður á nýtingarstuðlum óslægðs þorsks milli Íslands og Barentshafs (JRNFC, 2014; 
Ásbjörn Jónsson, Jónas R. Viðarsson og Sigurjón Arason, 2009). 

 
 

Í íslenskri lögsögu er aflaskráning frystiskipanna miðuð við einstaklingsbundna 

nýtingarstuðla skipanna. Þegar bornir eru saman föstu nýtingarstuðlarnir úr Barentshafi og 

algengir nýtingarstuðlar íslenskra frystiskipa fyrir þorsk má greina töluverðan nýtingarmun 

(tafla 3). Eins og sjá má á þessum samanburði er hægt að ganga út frá því að flakanýting um 

borð í íslenskum frystitogurum sé í raun betri en föstu stuðlarnir í Barentshafi kveða á um. 

Heill fiskur 100,0% 100,0% 100,0%

Innyfli 15,3% 12,3% 16,7%

Lifur 5,0% 5,0% 5,0%

Haus með klumbu 27,3% 28,5% 20,8%

Flök RL/BL 30,8% 31,7% 33,3%

Roð 2,5% 3,7% 3,5%

Afskurður 8,2% 7,8% 9,7%

Hryggur 16,0% 16,0% 16,0%
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Föstu stuðlarnir gera það að verkum að skip sem veiða í Barentshafi fá ekki að njóta þess að 

vera með betri nýtingu en lög gera ráð fyrir en Mark er einmitt útbúin svipuðum tækjabúnaði 

og íslensku frystiskipin. Nánari nýtingarstuðla er að finna í viðauka 2 (Ásbjörn Jónsson, Jónas 

R. Viðarsson og Sigurjón Arason, 2009; Ingibergur Sigurðsson, 2009). 

Einnig eru í gildi nýtingarstuðlar fyrir mismunandi framleiðsluafurðir karfa sem 

veiddur er í Grænlandshafi (tafla 4). 

 
Tafla 4. Nýtingastuðlar karfa í Grænlandshafi og aðliggjandi hafsvæðum (European union, 2011). 

 

4.3 Hausar, hryggir, roð og afskurður 

Töluverður munur er á því hvort fiskur sé hausaður með eða án klumbu (mynd 7) og skiptir 

tegund hausara þar miklu máli. Í landvinnslu eru hausarar hannaðir og stilltir fyrir ákveðna 

fisktegund og stærðarflokka sem veldur því að hluti hnakkastykkis fylgir búk fisksins en ekki 

hausnum líkt og gerist í vinnslu út á sjó (mynd 7). Fiskurinn er keyrður hratt í gegnum 

karfahausara í  sjóvinnslunni því miklu máli skiptir að koma fisknum hratt úr móttökunni og í 

kælingu því flaka þarf fiskinn fyrir dauðstirðnun. Með karfahausaranum spara menn handtök 

enda sýgur vélin út innyfli fisksins og því telst óþarfi að blóðga og slægja fiskinn áður en 

hann er settur í vélina. Ókosturinn við þetta er að stór hluti fisksins er skorinn í burtu og 

honum hent. Lifrin er skorin í tvennt sem gerir það að verkum að erfitt er safna henni til 

vinnslu. Þá fylgir helmingur hennar hausnum og hætta er á að lifrarbroddur verði eftir á 

honum sé hann ekki nægilega vel hreinsaður. Gerist það myndast fitublettur á hausnum sem 

kaupendur vilja alls ekki sjá  (Einar Hreinsson og Sæmundur Elíasson, 2010; Snorri 

Halldórsson, 2011; Magnús Freyr Ólafsson og Sigurjón Arason, 1999). 

 

Mynd 7. Hausanýting á sjó (vinstri) og í landi (hægri). Mynd: Einar Hreinsson og Sæmundur Elíasson. 
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Eftir hausun um borð í frystiskipum hefur umtalsvert magn hliðarafurða (haus, klumba 

og innyfli) fallið til (tafla 3). Þegar búið er að hausa fiskinn fer hann annað hvort í flökun eða 

frystingu. Fari hann í flökun skipta flökunarvélarnar bolnum niður í tvö flök og dálk (hrygg). 

Rauntölugögn frá Íslandi gera ráð fyrir töluvert betri nýtingu (tafla 3) í þessu ferli en föstu 

stuðlarnir í Barentshafi. Einnig má gera ráð fyrir því að nýting flökunarvélanna M 700 og M 720 

sem eru um borð í Mark skili betri nýtingu en hinar hefðbundnu Baader 189 vélar (mynd 8) 

(Ásbjörn Jónsson o.fl, 2009). 

 

 

Mynd 8. Massahlutfall dálks milli flökunarvéla (Einar Hreinsson og Sæmundur Elíasson, 2010). 

 
Þegar búið er að flaka fiskinn fara flökin í gegnum roðflettingarvél sem aðskilur roðið 

frá flökunum. Roðið er hliðarafurð sem lítið er nýtt um borð í frystiskipum. Fyrir síðustu 

aldamót voru skip Útgerðafélags Akureyrar skyldug til þess að frysta roð um borð og koma 

með að landi og var það selt frosið til verksmiðju í Kanada sem vann úr því gelatín. 

Markaðurinn fyrir fryst roð er lítill en árið 2013 og fram á mitt ár 2014 sendu Íslendingar út 

1.803 tonn af frosnu roði. Meðalverð afurðarinnar var 0,23 EUR/kg (FOB) og fór megnið af 

henni til Kanada en einnig nokkuð til Frakklands (Hagstofa Íslands, e.d.; Magnús Freyr 

Ólafsson og Sigurjón Arason, 1999). 

Eftir roðflettingu eru flökin snyrt og við það fellur til afskurður sem í flestum tilfellum 

er frystur um borð í íslenskum skipum. Afskurðurinn er unninn í saltaðar og þurrkaðar afurðir 

en einnig fer hluti hans í marningsvinnslu. Þær upplýsingar fengust frá viðmælanda 1, 

framleiðslustjóri þurrkfyrirtækis, að verð fyrir afskurð væri á bilinu 0,53-0,93 EUR/kg en það 

fari eftir tegund og afurðaflokki (Sjöfn Sigurgísladóttir o.fl., 2010). 
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Við vinnslu hliðarafurða til sjós eru í boði nokkrar leiðir til þess að vinna afurðirnar en 

í verkefninu voru valdar þrjár leiðir til greiningar. Í tveimur þeirra var skoðaður búnaður sem 

vinnur afurðir úr hausum, Mesa hausavélar. Vélarnar sem um ræðir koma frá fyrirtæki í 

Hafnarfirði, Á. M. Sigurðssyni, sem sérhæfir sig í framleiðslu véla sem þjóna 

sjávarútveginum. Vélarnar eru smíðaðar úr ryðfríu stáli, allir mótorar hafa verið yfirfarnir til 

þess að þola það álag sem fylgir sjóvinnslu og aðgengi að öllum hlutum í vélunum er gott. 

Frekari upplýsingar um vélarnar fundust á heimsíðu fyrirtækisins, tafla 5. 

 
Tafla 5. Mesa hausavélar. 

 

4.3.1 Mesa 900 hausavél 

Mesa 900 sker gellur, kinnar og klumbu af hvítfiskhausum, aðallega þorskhausum. Vélin 

skilar gellum og kinnum (m. roði og beini) tilbúnum frá sér í aðskildar rennur en afgangur 

haussins kemur aftan úr vélinni. Framleiðandi vélarinnar telur ekki þörf á auka mannafla sé 
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vélin um borð en að óhjákvæmilega aukist vinnuálag á þeim sem fyrir eru. Nýting afurða úr 

vélinni sem hlutfall af slægðum þorski er sem hér segir: 

 Gella 0,623%  

 Kinnar 3,41%  

 Klumba 7,5%  

 Höfuðbein, kjaftabein og tálkn u.þ.b. 22,5%  

(Framleiðandi vélar; Snorri Halldórsson, 2011). 

4.3.2 Mesa 957 hausavél 

Nú er í smíðum Mesa 957 hausavél. Vélin verður búin þremur stillingum sem skipta má á 

milli eftir þörfum. Vélin verður búin þeim kostum að hægt verður að kljúfa fiskhausana að 

neðan þannig að þeir raðist betur í frystipönnur. Sömuleiðis mun þetta spara framleiðendum 

þurrkaðra hausa tíma við að skera upp hausana áður en þeim er raðað á grindur (mynd 9). 

Samskonar stilling er einnig í boði þar sem gellan er skorin í burtu og hausinn klofinn líkt og 

áður (mynd 9). Einnig verður hægt að kljúfa hausinn í tvennt. 

 

 

Mynd 9. Þorskhausinn af frystitogara skorinn upp fyrir þurrkun (vinstri), þorskhaus skorinn upp og 
gellaður í Mesa 957. Mynd: Snorri Halldórsson. 

 
Framleiðandi vélarinnar telur þetta vera þá vél sem best henti til vinnslu á hausum í 

frystiskipum, hún auki verðmæti hausaafurða með því að skera úr þeim gellurnar ásamt því að 

skila þeim þannig að þeir raðist betur í pönnur og auðveldi hausaþurrkunarfyrirtækjum verkin 

við röðun á grindur (Snorri Halldórsson, 2011). 

4.3.3 Reynsla af vélunum 

Við samanburð á þessum vélum var haft samband við aðila sem hafa reynslu af þeim. Árið 

2002 ákvað útgerðarfyrirtæki 1 að fjárfesta í Mesa 900 vél frá Á. M. Sigurðssyni og koma 

henni fyrir um borð í frystiskipinu sínu. Að sögn viðmælanda 13, útgerðarstjóra fyrirtækisins, 
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gekk verkefnið frekar illa og hafi vélin fljótlega verið sett aftur í land. Ástæðan var sú að 

togarahausar voru smáir á þessum tíma og þar af leiðandi hafi afurðir úr vélinni verið 

misjafnar. Viðmælandi sagði lítið hafa reynt á þjónustu  Á. M. Sigurðssonar enda hafi vélin 

lítið verið notuð, hann minnist þess þó að fyrirtækið hafi verið viljugt til þess að þjónusta 

vélina eins og hægt var. 

 Útgerðarfyrirtæki 2, staðsett í Noregi, hafði um borð í frystiskipi sínu Mesa 900 

hausavél. Að sögn viðmælanda 12, sölustjóra fyrirtækisins, var markaðurinn fyrir gellurnar 

góður en verð fyrir kinnar og klumbu verið lágt. Vélin var því tekin úr skipinu eftir þriggja ára 

notkun þar sem hún skilaði ekki tilætluðum árangri fyrir fyrirtækið.  

 Fyrir um tveimur árum keypti útgerðarfyrirtæki 3 vél frá Á. M. Sigurðssyni. 

Viðmælandi 7, framleiðslustjóri fyrirtækisins, mundi þó ekki hvaða módel Mesa vélin er sem 

fyrirtækið keypti. Þau svör fengust hjá honum að vélin hafi átt að skera í burtu gelluna af 

þorskhausunum og skera í kjálkann en að hún hafi aldrei virkað almennilega frá því að 

fyrirtækið keypti hana. Að hans sögn var reynsla þeirra af vélinni ekki nægilega góð þar sem 

hún virkaði ekki eins og til var ætlast og það hráefni sem komið hafi úr vélinni hafi ekki verið 

nægilega gott. Aðspurður út í þjónustu Á. M. Sigurðssonar þótti viðmælanda hún ekki 

nægilega góð og tímasetningar stóðust ekki.  

Engin reynsla er komin á Mesa 957 vélina svo haft var samband við viðmælanda 10 

sem vinnur með og selur þurrkaðar afurðir. Eftir að hafa séð myndir af afurð úr vélinni voru 

svör viðmælandans þau að þetta ætti að vera góð söluvara svo lengi sem ekkert annað en 

gellurnar séu teknar úr hausunum. Hann sagði þó að best væri að vinna þetta í samstarfi við 

kaupendur svo fyrirtæki sætu ekki uppi með vöru sem þau gætu ekki selt. Viðmælandi 7 tók í 

sama streng en sagði verð fyrir slíka vöru ekki vera ljós. Jafnframt benti hann á að 

markaðurinn í Nígeríu væri ekki markaður sem tæki hvað sem er, afurðin þyrfti að líta vel út 

og vera af góðum gæðum. 

4.4 Lifur 

Efnasamsetning fiska er ekki alltaf sú sama yfir árið, hún stjórnast m.a. af aldri, 

næringarástandi sjávar, veiðislóð og árstíð. Lifrar- og hrognahlutfall fiska stjórnast af þessum 

þáttum og því er mikilvægt að átta sig á því hvenær besti tíminn sé til þess að hirða slíkar 

afurðir til vinnslu (Helga Gunnlaugsdóttir o.fl., 2010). 

 Vanalega er miðað við að lifrarhlutfall í þorski sé um 4-5% og að fituinnihald hennar 

sé 60-70%. Þessi hlutföll sveiflast nokkuð yfir árið, mest er lifrarhlutfall þorsks á fyrstu 

mánuðum ársins (7-8%) en minnkar töluvert eftir hrygningu í apríl og maí (3-4%). Fitan í 
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lifrinni er mest frá október til janúar (70%) eftir að fiskurinn hefur verið að fita sig. Hlutfallið 

lækkar í febrúar (67%) þegar hrygningartímabilið nálgast og minna hefur verið af æti í 

sjónum yfir vetrarmánuðina. Minnst verður fituinnihald lifrarinnar í mars og apríl (60-62%) 

en á sama tíma eykst vatnsinnihald hennar úr 25% í 30% (Helga Gunnlaugsdóttir o.fl., 2010; 

Kristín A. Þórarinsdóttir, Sigurjón Arason og Guðjón Þorkelsson, 2001). 

 Í rannsókn Kristínar A. Þórarinsdóttur, Guðnýjar Guðmundsdóttur og Sigurjóns 

Arasonar (2005) reyndist lifrarhlutfall óslægðrar ýsu vera mest í apríl (4,7%) en minnst í júní 

og nóvember (3,6-3,7%). Fituinnihald lifrarinnar var mest (60%) í nóvember. Í apríl og júní 

lækkaði þetta hlutfall (50%) og á sama tíma hækkaði vatnshlutfall lifrarinnar. Hrognahlutfall 

ýsu var einnig mest í apríl (4,8%± 1,1) á þeim tíma sem hrygning var að byrja en minnst í 

sýnatökum í nóvember (0,6%± 0,5). 

 Niðurstöður úr sýnatökum á ufsa úr sömu rannsókn árið 2005 sýndu að lifrarhlutfall 

óslægðs ufsa var hæst í nóvember (6,9%± 1,5) en lægst í sýnum sem tekin voru í júní (4,7%± 

1,5). Fituinnihald lifrarinnar var hæst í nóvember (75%) en lægst reyndist það vera í júní 

(54%) á sama tíma og lifrarhlutfallið var í lágmarki. Hrognahlutfall ufsa var hæst í apríl 

(3,5%± 4,6) af sömu ástæðum og hjá ýsu en hæst var hlutfallið í júní (0,8%± 0,2) eftir 

hrygningu (Kristín A. Þórarinsdóttir, Guðný Guðmundsdóttir og Sigurjón Arason, 2005). 

4.5 Frysting og búnaður til frystingar 

Frysting sjávarafurða er ein leið til þess að auka geymsluþol þeirra. Sé rétt staðið að henni er 

unnt að varðveita gæði hráefnisins betur en með flestum öðrum varðveisluaðferðum. 

Frystingin dregur úr örveru- og ensímvirkni í hráefninu og við það hægist á skemmdarferlinu. 

Fiskurinn telst vera frosinn þegar 50-75% af vatnsinnihaldi hans hefur breyst í ís. Til að ná 

fram sem mestum gæðum við frystingu er afurðin hraðfryst þannig að litlir ískristallar 

myndist í vöðvaholdinu (Sigurjón Arason og Lárus Ásgeirsson, 1984). 

 Flest frystiskip eru búin öflugum plötufrystum sem útbúnir eru til þess að hraðfrysta 

sjávarafurðir. Afurðinni er komið fyrir á milli tveggja panna sem kældar eru með kælivökva 

sem gufar upp við lágt hitastig. Plötunum er svo þrýst saman að afurðinni með vökvabúnaði, 

þrýstingnum er haldið á meðan frystingu stendur þannig að sem mest snerting myndist milli 

kælipannanna og vörunnar (Sigurjón Arason og Guðmundur Stefánsson, 1999). 

4.5.1 Tími við frystingu 

Samspil frystitíma og frystigetu skipa skiptir miklu máli þegar meta á hvort hægt sé að vinna 

aðrar afurðir en þær sem eru í forgangi. Frystitími er sá tími sem tekur að lækka hitastig 
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afurða frá upphafshitastigi hennar og þar til að kjarni afurðarinnar hefur náð ákveðnu hitastigi, 

í flestum tilfellum -24°C. Í flestum rannsóknum sem gerðar hafa verið um nýtingu 

hliðarafurða um borð í frystiskipum hefur frystitími og frystigeta skipa verið takmarkandi 

þáttur fyrir nýtingu hliðarafurða (Sigurjón Arason og Guðmundur Stefánsson, 1999; Sjöfn 

Sigurgísladóttir o.fl., 2010). 

4.6 Hráefni til þurrkunar 

Í verkefninu er til skoðunar að koma með töluvert magn hliðarafurða að landi sem farið gæti í 

þurrkun. Við vinnslu verkefnisins voru könnuð söluverð sjófrystra hausa til þurrkstöðva í 

Færeyjum, Noregi, Bretlandi og á Íslandi. Í ljós kom að fjöldi þurrkstöðva hafa bolmagn og 

getu til þess að taka á móti meira magni en þær gera nú þegar og lýstu þær yfir áhuga sínum á 

því að kaupa slíkt hráefni. Þar sem skipið verður við veiðar í Barentshafi verður skoðaður sá 

möguleiki að losa þessar afurðir í Noregi, Færeyjum og Bretlandi, þ.e. á leið skipsins aftur til 

Þýskalands. 

 Við þurrkun sjávarafurða er geymsluþol þeirra aukið með því að fjarlægja úr þeim 

vatn, yfirleitt með hitun. Mikill massaflutningur á sér stað við þetta ferli. Á mynd 10 má sjá 

vinnsluferli þurrkunar, þar sést hvernig þorskhaus hefur tapað um 80% af upphaflegri þyngd 

sinni og farið úr því að vera 82% vatn niður í það að vera aðeins 15% vatn á um 5 dögum 

(Sigurjón Arason og Hannes Árnason, 1992). 

 

Mynd 10. Hausaþurrkunarferli. Mynd: Sigurjón Arason. 
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4.7 Launa- og vinnufyrirkomulag 

Ekki liggur endanlega fyrir hversu margir menn verða í áhöfn Mark hverju sinni en það mun 

fara eftir því á hvaða veiðum skipið verður. Forveri og systurskip Marks hefur verið með um 

25-27 menn um borð í þorskflakavinnslu en í kringum 20-22 á karfa- og grálúðuveiðum. 

Hlutaskiptakerfi sjómannanna reiknast sem 25% af heildarverðmætum þess afla sem komið er 

með í land óháð áhafnarfjölda (Óskar Sigmundsson, munnleg heimild, 6. febrúar 2015). Til 

þess að ráðast í það að vinna hliðarafurðir um borð í frystiskipinu þarf ekki einungis að vera 

til staðar hvati fyrir útgerðina heldur þurfa sjómenn einnig að sjá hag sinn í því að nýta slíkar 

afurðir. Sjá þeir ekki hag í því leggja á sig auka vinnu er líklegt að nýtingin verði aldrei eins 

góð og vera má.  
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5 Framkvæmd 

Áður en hafist var handa við framkvæmd verkefnisins voru valdar í samráði við leiðbeinendur 

og Óskar þrjár mögulegar vinnsluleiðir (tafla 6) hliðarafurða um borð í frystiskipinu Mark. Í 

öllum leiðunum er gert ráð fyrir því að hliðarafurðirnar séu frystar um borð enda samskonar 

lokaverkefni í vinnslu fyrir sama aðila þar sem skoðaður er sá möguleiki að setja um borð 

mjöl- og lýsisvinnslu. Í kaflanum verður farið yfir vinnsluleiðirnar þrjár og hvernig mögulega 

megi standa að vinnslu afurðanna. 

 
Tafla 6. Vinnsluleiðir og þær hliðafurðir sem vinna á í hverri leið. 

 

5.1 Vinnsluleið 1 

Í vinnsluleið 1 er gert ráð fyrir því að allir hausar (þorskur, ufsi, ýsa og karfi), þorsklifur og 

þorskhryggir verði fryst um borð og komið með að landi. Þar sem gert er ráð fyrir því að 

hausarnir fari í þurrkun verður skoðaður sá möguleiki að landa þeim í Noregi, Færeyjum og 

Bretlandi, þ.e. á leið skipsins til Þýskalands. Sé hausunum landað í Noregi er einnig hægt að 

landa þorsklifur og þorskhryggjum þar. Landi skipið öllum sínum afurðum í Þýskalandi 

verður skoðaður sá möguleiki að senda hausana frá Þýskalandi í frystigámum til þurrkstöðva 

(Bretland, Færeyjar og Ísland). 

 Gera má ráð fyrir því að hliðarafurðirnar verði unnar í lok hefðbundinnar vinnslu um 

borð enda mikilvægt að koma aðalafurðum í gegnum vinnsluna áður en fiskurinn fer í 

dauðastirðnun (kafli 4.3). Aðskilja þarf þorsklifrina strax frá öðru hráefni þar sem hún er 

fiturík og getur valdið skemmdum á öðru hráefni. Lifrinni þarf að safna á afvikinn stað 

aftarlega í vinnsluferlinu svo minni líkur verði á krossmengun framar í ferlinu. Vandamálið 

við lifrarsöfnunina eru karfahausararnir sem skera hana og rjúfa himnuna (kafli 4.3). Lifrinni 

þarf því að safna á tvo vegu. Annars vegar þarf að slíta í burtu þann hluta sem fylgir hausnum 

og hins vegar þarf að safna restinni sem sogin er úr búki fisksins við hausunina. Slóginu úr 

karfahausarasugunni er hægt að safna í sjófyllt kar og restinni af lifrinni fleytt ofan af. Eftir 

frystingu lifrarinnar þarf að þrífa frystitæki, vinnsluleiðir og pökkunaraðstöðu áður en hægt er 

að hefja vinnslu á öðrum afurðum (Alferð Túlinius, 2011; Snorri Halldórsson, 2011).  

Allir hausar sem vinna á um borð fara í kælikar að lokinni hausun. Í Barentshafi þarf 

að flokka hausana ef frysta á hausa af fleiri en einni tegund. Þegar tími gefst til þess að frysta 

Vinnsluleið Þorskhausar Þorskgellur Þorskkinnar Þorsklifur Þorskhryggir Ufsahausar Ýsuhausar Karfahausar

1 X X X X X X

2 X X X X X X X

3 X X X X X X X
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hausana verða þeir keyrðir úr kælikarinu að frystitækjum en ganga þarf úr skugga um að þeir 

séu hreinir fyrir frystingu. Við vinnslu þorskhryggja þarf að tegundaflokka fiskinn fyrir 

flökun svo hryggir mismunandi tegunda blandist ekki saman. Þorskhryggjum frá 

flökunarvélinni er hægt að safna í kælikar og vinna í lok hefðbundinnar vinnslu. 

5.2 Vinnsluleið 2 

Í vinnsluleið 2 er gert ráð fyrir að vinna alla fiskhausa skipsins úr afla úr Barentshafi í Mesa 

957 hausavél. Gert er ráð fyrir því að aðeins verði unnar gellur úr þorskhausum en að allir 

hausar verði klofnir í vélinni. Að hausun lokinni verður hausunum safnað saman í kælikar 

sem hægt er að vinna úr í lok hefðbundinnar vinnslu, þá er hausunum keyrt að Mesa vélinni 

og þeir skornir upp. Til þess að spara tíma er hægt að raða hausunum í vélinni jafnóðum og 

þeir koma úr hausaranum og fara afurðirnar úr vélinni með færibandi í kælikar. Áður en 

hausarnir fara í vélina  þarf að hreinsa þá af öllum óhreinindum sem kunna að hafa fylgt þeim 

úr hausaranum. Gellum þorskhausa verður safnað í körfu, vigtaðar, pakkað og frystar. 

 Hér er einnig gert ráð fyrir því að frysta allar aðrar hliðarafurðir ásamt vinnslu á 

hausum en um slíka vinnslu er betur fjallað um í kafla 5.1. 

5.3 Vinnsluleið 3 

Í vinnsluleið 3 er gert ráð fyrir að vinna kinnar og gellur úr þorskhausum í Mesa 900 

hausavél. Líkt og áður, er gert ráð fyrir því að hausunum verði safnað saman í kælikar að 

lokinni hausun. Að lokinni hefðbundinni vinnslu er þeim keyrt fram að Mesa vélinni. Til þess 

að spara tíma er hægt að raða hausum í vélina jafnóðum og þeir koma úr hausaranum. Hér 

þarf að flokka þorskhausa frá öðrum hausum áður en þeir fara í Mesa vélina og best er að 

þorskhausarnir sem fara í vélina séu yfir 500 gr. (tafla 5). Það þýðir að best er að 

stærðarflokka hausana áður en þeir fara í vélina. Hægt er að útbúa sérstakan flokkunarbúnað 

sem sigtar stærri hausa frá þeim minni. Gellum og kinnum er safnað í tvær aðskildar körfur, 

afurðin vigtuð og pökkuð í öskjur fyrir frystingu. 

 Hér er einnig gert ráð fyrir því að frysta allar aðrar hliðarafurðir ásamt vinnslu á 

hausum en slíka vinnslu er betur fjallað um í kafla 5.1.  
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6 Arðsemismat  

Þegar gera á breytingar eða ráðast í fjárfestingar er venjan sú að framkvæmt sé arðsemismat á 

þeim leiðum sem í boði eru. Arðsemismat gerir stjórnendum kleift að meta þá leið sem 

hentugust þykir fyrirtækinu á þeim tímapunkti, hvort sem það er að gera breytingar eða halda 

áfram í sama fari. Við framkvæmd arðsemismats er búið til sjóðstreymi þar sem greiðsluflæði 

verkefna er skoðað yfir ákveðinn tíma. Inn í sjóðstreymið eru færðir mögulegir kostnaðar- og 

tekjuliðir þeirra leiða sem eru til skoðunar. Mikilvægt er að færðir séu inn þeir kostnaðar- og 

tekjuliðir sem skipta máli. Vanti eitthvað eða sé einhverju ofaukið rýrir það niðurstöður 

rannsóknarinnar og gefur ekki rétta mynd af raunveruleikanum. Þegar búið er að taka tillit til 

allra kostnaðar- og tekjuliða í sjóðstreyminu stendur eftir nettóstaða verkefnisins. Nái 

sjóðstreymið yfir meira en eitt ár er nettóstaða hvers árs núvirt. Núvirðið er reiknað til þess að 

finna hvað hver greiðsla fyrir sig verður í framtíðinni á verðlagi dagsins í dag að gefnu tilliti 

til ávöxtunarkröfu verkefnisins. Sé hreint núvirði stærra en 0 þýðir það að arðsemi hljótist af 

því að ráðast í verkefnið (Brigham og Houston, 2007). 

Búið var til arðsemismat fyrir allar vinnsluleiðir verkefnisins þar sem sett var upp 

sjóðstreymi til 10 ára. Líkanið er m.a. byggt á niðurstöðum viðtala og spurningakannana þar 

sem aflað var upplýsinga um helstu kostnaðar- og tekjuþætti sem taldir voru hafa áhrif á 

arðsemismatið. Líkaninu er hægt að breyta að vild og þannig hægt að skoða mat á hverri 

hliðarafurð fyrir sig að gefnu tilliti til helstu kostnaðar- og tekjuliða afurðarinnar. Í líkaninu er 

gert ráð fyrir því að aflaheimildir séu þær sömu og fjallað var um í kafla 4.1.2. Miðað verður 

við íslensku nýtingarstuðlana (tafla 3) við útreikninga á afurðamagni enda talið að þeir gefi 

réttari mynd af hráefnisnýtingu vélanna um borð. Eins og fram hefur komið ber Mark 1.000 

tonn af frosnum afurðum og frystigeta hans er um 100 tonn frosinna afurða á sólarhring. Þetta 

er um tvöfalt meiri burðar- og frystigeta en skip fyrri rannsókna á sama efni hafa búið yfir. 

Það er því ekki gert ráð fyrir því að þetta séu takmarkandi þættir fyrir nýtingu hliðarafurða um 

borð í skipinu. 

6.1 Tekjuforsendur arðsemislíkans 

Ein af forsendum þess að hægt sé að ráðast í vinnslu hliðarafurða í sjófrystingu er að tekjur 

standi undir kostnaðinum sem fer í að vinna hráefnið og koma með að landi. Í kaflanum 

verður greint frá þeim tekjuliðum sem notaðir voru við arðsemisútreikninga. Öllum 

gjaldmiðlum hefur verið breytt í evrur og notast var við miðgengi evru gagnvart íslenskri 

krónu á fyrstu þremur mánuðum ársins 2015 (150,35 kr/EUR) (Seðlabanki Íslands, e.d.). 
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6.1.1 Hausar 

Í töflum 7 og 8 má sjá þau verð (EUR/kg) sem þurrkarar á Íslandi (tafla 7) og erlendis (tafla 

8) eru tilbúnir að greiða fyrir sjófrysta hausa. Eins og sjá má er töluverður munur á þeim 

verðum sem fást fyrir afurðirnar á Íslandi og þeim sem fást í Bretlandi, Færeyjum og Noregi. 

Því var ákveðið að búa til arðsemilíkan hliðarafurða fyrir hvert land og inn í það sett hæsta 

verð sem fæst fyrir sjófrysta hausa í hverju landi fyrir sig (viðmælendur 1, 2, 3, 4, 5 og 6). 

 
Tafla 7. Lægsta, meðal og hæsta söluverð sjófrystra hvítfiskhausa til þurrkunar á Íslandi. 

 

 
Tafla 8. Lægsta, meðal og hæsta söluverð sjófrystra hvítfiskhausa til þurrkunar í Noregi, Færeyjum og 

Bretlandi. 

 

  

Tegund Afurð Lægsta verð (EUR/kg) Meðalverð (EUR/kg) Hæsta verð (EUR/kg)

Haus með klumbu 0,37 0,46 0,52

Haus án klumbu 0,23 0,31 0,40

Hryggir 0,11 0,15 0,17

Haus með klumbu 0,19 0,29 0,37

Haus án klumbu 0,12 0,22 0,27

Hryggir 0,11 0,13 0,17

Haus með klumbu 0,20 0,27 0,37

Haus án klumbu 0,13 0,20 0,27

Hryggir 0,10 0,11 0,13

Þorskur

Ýsa

Ufsi

Tegund Afurð Lægsta verð (EUR/kg) Meðalverð (EUR/kg) Hæsta verð (EUR/kg)

Haus með klumbu 0,20 0,29 0,40

Haus án klumbu 0,17 0,19 0,20

Hryggir 0,07 0,07 0,07

Haus með klumbu 0,09 0,19 0,33

Haus án klumbu 0,06 0,10 0,13

Hryggir 0,01 0,01 0,01

Haus með klumbu 0,13 0,13 0,13

Haus án klumbu 0,09 0,11 0,13
Ufsi

Þorskur

Ýsa
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Að frádregnum flutningskostnaði frystra hausaafurða sendum frá Þýskalandi til 

Bretlands, Færeyja, Noregs og Íslands er besta verðið enn borgað á Íslandi (tafla 9) en betur 

má lesa um flutningskostnað í kafla 6.2.3. 

 
Tafla 9. Bestu verð fyrir sjófrysta hvítfiskhausa til þurrkunar að tilteknum flutningskostnaði. 

 

 

Karfahausar eru of feitir til þess að hægt sé að þurrka þá en hausana er hægt að selja til 

Kanada í karfabeitu (tafla 10) fyrir 0,534 EUR/kg (FOB) (viðmælandi 8). 

 
Tafla 10. Söluverð (FOB) frystra karfahausa 

 

6.1.2 Þorskhryggir 

Þorskhryggi er hægt að frysta og selja í þurrkun (töflur 7 og 8) en gert er ráð fyrir því að þeir 

séu frystir og seldir á 0,69 EUR/kg (FOT) til söltunar. Það er það verð sem fæst fyrir afurðina 

landaðri og komið í flutningsbíl í Noregi (Óskar Sigmundsson, munnleg heimild, 17. 

nóvember 2014). 

6.1.3 Þorsklifur 

Þær upplýsingar fengust hjá viðmælendum 15 og 16 að ekki væri áhugi fyrir því að vinna 

sjófrysta lifur á Íslandi vegna þránunarvandamála og útlitseinkenna. Hinsvegar bentu þeir á að 

Rússar hafi verið að kaupa frosna þorsklifur af Norðmönnum og Íslendingum. 

 Áætlað verð (FOB) fyrir frosna þorsklifur seldri til Rússlands er 1,17 EUR/kg en það 

er það meðalverð sem Rússar greiddu Íslendingum fyrir frosna lifur á árunum 2012 og 2013 

(Hagstofa Íslands, e.d.). 

Tegund Afurð Besta verð (EUR/kg)

Haus með klumbu 0,39

Haus án klumbu 0,26

Hryggur 0,03

Haus með klumbu 0,23

Haus án klumbu 0,13

Hryggur 0,03

Haus með klumbu 0,23

Haus án klumbu 0,13

Þorskur

Ýsa

Ufsi

Tegund Afurð Verð (EUR/kg)

Karfi Haus 0,534
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6.1.4 Gellur og kinnar 

Verð á ferskum gellum er breytilegt eftir árstíma en gert er ráð fyrir því að verð á frosnum 

þorskgellum sé 7 EUR/kg (viðmælandi 7). 

 Við vinnslu verkefnisins fannst hvergi vinnsla á Íslandi sem vinnur þorskkinnar úr 

þorskhausum með Mesa 900 hausavél. Fyrri rannsóknir á samskonar efni hér á landi benda til 

þess að erfiðlega gæti reynst að selja slíkar kinnar með roði og beini nema til áframvinnslu. Í 

skýrslu Kjerstad, Aas og Ásbjörns Jónssonar (2014) sem unnin var fyrir Havfisk í Noregi gera 

höfundar ráð fyrir því að hægt sé að fá 2,1 EUR/kg fyrir kinnar úr Mesa 900 hausavélinni. 

Við arðsemismatið er gert ráð fyrir því að hægt sé að selja frosnar kinnar úr Mesa 900 

hausavélinni fyrir 2,1 EUR/kg. 

6.2 Kostnaðarliðir arðsemislíkans 

Taldir hafa verið upp þeir tekjuliðir sem notaðir voru við gerð arðsemislíkansins. Hér á eftir 

verður farið yfir þá kostnaðarliði sem hafa áhrif á líkanið sem og aðra liði sem vert er að 

skoða ef ráðast á í vinnslu hliðarafurða. Í upphafi var ákveðið að ekki yrði farið út í mögulega 

útreikninga á olíukostnaði við að ná í þessara afurðir. 

6.2.1 Launakostnaður 

Launakostnaður er stærsti kostnaðarliðurinn. Miðað er við að laun áhafnarinnar reiknist sem 

25% af heildaraflaverðmætum þess afla sem komið er með að landi óháð áhafnarfjölda. 

(Óskar Sigmundsson, munnleg heimild, 6. febrúar 2014). 

6.2.2 Umbúðakostnaður 

Hausar og þorskhryggir 

Hjá viðmælendum 2 og 3 fengust þær upplýsingar að best sé að pakka frosnum fiskhausum án 

pappa. Áætlaður pökkunarkostnaður hausa er 0,02 EUR/kg (tafla 11) en aðrar kröfur 

kaupanda hækka þennan kostnað. Gert er ráð fyrir því að þorskhryggjum sé pakkað í 25 kg 

poka sem ofnir eru að innan en umbúðakostnaður við slíkt er 0,033 EUR/kg (viðmælandi 11). 

 
Tafla 11. Umbúðakostnaður þorsk-, ufsa- og ýsuhausa. 

 

Umbúðir Verð (EUR/eining) Verð (EUR/kg)

Pappaspjald 0,67 0,0013

Merkimiði 0,0024 2,4E-06

Bretti 13 0,01

Plastpoki 0,13 0,01

Samtals: 14 0,0212
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Karfahausana þarf að setja í poka og pakka í kassa. Hausarnir eru vigtaðir í 20 kg 

einingar og frystir í lóðréttum tækjum. Ætlaður umbúðakostnaður er 0,055 EUR/kg (tafla 12) 

(viðmælendur 8 og 11).  

 
Tafla 12. Umbúðakostnaður karfahausa. 

 

Lifur 

Lifrina þarf að verja fyrir oxun svo hún þráni ekki en til að koma í veg fyrir slíkt þurfa 

umbúðirnar að vera lokaðar. Lifrinni er pakkað í grálúðukassa (2x13kg) og áætlaður 

umbúðakostnaður er 0,047 EUR/kg (tafla 13). Mögulegt er að lækka umbúðakostnaðinn um 

0,047 EUR/kg ef 20 kg lifrarblokkum er pakkað í 25 kg pappapoka sem ofinn er að innan 

(Snorri Halldórsson, 2011; viðmælandi 11). 

 
Tafla 13. Umbúðakostnaður lifrar 

 

  

Umbúðir Verð (kr/eining) Verð (kr/kg)

21 kg kassi 0,66 0,03

Plastpoki 0,13 0,01

Bindiborði 0,032 0,002

Merkimiðar 0,002 0,0001

Bretti 13 0,01

Samtals: 14 0,055

Umbúðir Verð (EUR/eining) Verð (EUR/kg)

Grálúðukassi 0,59 0,02

Plastpoki 0,133 0,01

Bindiborði 0,032 0,001

Merkimiðar 0,002 0,0001

Bretti 13,212 0,01

Samtals: 14 0,047
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Gellur og kinnar 

Kostnaðurinn við pökkun á gellum og kinnum er töluvert hærri en umbúðakostnaður annarra 

hliðarafurða (tafla 14). Samkvæmt viðmælanda 7 stjórnast þetta af kröfum markaðarins sem 

vill fá afurðina í 2 kg öskjum (viðmælandi 11). 

 
Tafla 14. Umbúðakostnaður gellur og kinnar. 

 

6.2.3 Frystikostnaður 

Við útreikninga frystikostnaðar var leitað til viðmælenda 14 og 18 sem sögðu eftirfarandi 

forsendur liggja fyrir við útreikninga á frystikostnaði. 

1. Eyðsla vélar (210 gr/kWh), miðað við hefðbundna skipavél.   

2. Nýtni orku frá vél að plötufrysti. Taka þarf tillit til taps á orku frá vél gegnum rafal, úr 

rafmótor og frystipressu, að frystitækjum. Gert er ráð fyrir 10% tapi frá vél að 

rafmótor og 15% tapi frá þjöppu út í lagnir. 

3. Orkuþörf við að frysta hráefnið. Gert er ráð fyrir því að það þurfi 0,16 kWh til að 

frysta 1 kg af hráefni í plötufrysti úr +7,5°C í -24°C. 

4. IFO380 olíuverð 7. apríl 2015 (0,843 EUR/L m. vsk.) (viðmælandi 17). 

5. Eðlisþyngd IFO380 olíu (1 kg/L). 

6. Cvp - nýtnistuðullinn, sem sýnir hlutfallið í kW inn í kerfið á móti kæliafköstum. Því 

lægri sem stuðullinn er, því meiri er eyðslan. Hér er miðað við að stuðullinn sé 2,2. 

 

𝑂𝑟𝑘𝑢þö𝑟𝑓 ∗ 𝑒𝑦ð𝑠𝑙𝑎 𝑣é𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝑜𝑙í𝑢𝑣𝑒𝑟ð

𝐶𝑣𝑝 ∗ 𝑛ý𝑡𝑛𝑖 þ𝑗ö𝑝𝑝𝑢 ú𝑡 í 𝑙𝑎𝑔𝑛𝑖𝑟 ∗ 𝑛ý𝑡𝑛𝑖 𝑣é𝑙𝑎𝑟 𝑎ð 𝑟𝑎𝑓𝑚ó𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑒ð𝑙𝑖𝑠þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑜𝑙í𝑢 ∗ 1000 𝑔
 

  

Þegar búið er að setja allar forsendur inn í formúluna fæst að kostnaður við að frysta 1 

kg af afurðum sé 0,0168 EUR/kg. Hér er aðeins skoðaður kostnaðurinn við að frysta hráefnið 

en ekki að halda því frosnu í geymslum skipsins. 

6.2.4 Löndunarkostnaður 

Löndunarkostnaður er breytilegur eftir því hvernig staðið er að lestun afurða um borð í 

skipum, hvort krani skipsins sé notaður við löndun og hvort fyrirtækið útvegi mannskap við 

Umbúðir Verð (kr/eining) Verð (kr/kg)

Askja 6x2 kg 0,266 0,133

Ytri kassi 0,599 0,050

Merkimiðar 0,002 0,001

Bretti 13 0,01

Samtals: 14 0,198
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löndunina. Í líkaninu er gert ráð fyrir því að löndunarkostnaður sé um 0,019 EUR/kg þar sem 

afurðinni er raðað á bretti um borð í skipinu og notaður er krani skipsins við löndun (Snorri 

Halldórsson, 2011). 

6.2.5 Aflagjöld 

Af heildarverðmætum landaðs afla skipa dregst frá svokallað aflagjald sem íslenskar hafnir 

innheimta. Í lögum um hafnarlög nr. 88/2010 segir að gjald þetta skuli vera minnst 0,70% af 

heildaraflaverðmætum frystra sjávarafurða. Við arðsemisútreikninga verður miðað við að 

aflagjald sé 0,70% af heildaraflaverðmætum. 

6.2.6 Flutningskostnaður 

Landi skipið hausaafurðum sínum ekki í þeim löndum sem kaupa slíkar afurðir til þurrkunar 

er gert ráð fyrir því að flytja þurfi hráefnið frá Þýskalandi til þurrkstöðvanna. Uppgefinn 

flutningskostnaður, án skjalaþjónustu, frosinna fiskhausa frá Þýskalandi til Englands, 

Færeyja, Íslands og Noregs má sjá í töflu 15. Gert er ráð fyrir því að skipið geti landað 

afurðum í Noregi þar sem það verður við veiðar í Barentshafi og því flutningur hráefnis frá 

Þýskalandi til Noregs óþarfur (viðmælandi 9). 

 
Tafla 15. Flutningskostnaður hráefnis í 40 feta hitastýrðum gámi frá Þýskalandi til Grimsby, Þórshafnar 

og Reykjavíkur. 

 

6.2.7 Vélakostnaður 

Í vinnsluleiðum 2 og 3 er gert ráð fyrir fjárfestingu í Mesa hausavélum. Stofnkostnað vélanna 

er að finna í töflu 5 en þær upplýsingar fengust frá framleiðanda vélanna að breytilegt er eftir 

skipum hversu miklar breytingar þarf að ráðast í til þess að koma vélunum um borð. Því er 

aðeins gert ráð fyrir því að stofnkostnaður hvorrar vélar sé sá sami og í töflu 5. Í 

næmnigreiningum verður tekið tillit til breytinga á núvirði vinnsluleiðanna ef stofnkostnaður 

vélanna hækkar eða lækkar um ákveðin prósent. Vélin er afskrifuð línlulega á 10 árum 

samkvæmt viðurkenndum reikningsskilareglum (Subramanyam og Wild, 2009). 

Áfangastaður Verð á einingu (EUR/gámur) Verð (EUR/kg)

Grimsby 2.900 0,15

Noregur 2.900 0,15

Þórshöfn 2.670 0,13

Reykjavík 2.670 0,13
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6.3 Vinnslutími 

Vinnslutími skiptir miklu máli varðandi þær hliðarafurðir sem eru til skoðunar þar sem 

mikilvægt er að slík vinnsla gangi hratt fyrir sig og tefji vinnslu á öðrum verðmætari afurðum 

sem minnst. Töluverð vinna fer í milliþrif á allri vinnslulínunni eftir pökkun lifrarinnar sem 

bæði eykur vinnuálag áhafnar og stöðvar aðra vinnslu á meðan. Í greiningu sinni gerir Alfreð 

Túlinius (2011) ráð fyrir fjögurra tíma þrifum á vinnslulínu eftir vinnslu á 1.398 kg af 

uppsafnaðri lifur sem geymd hefur verið í kælingu. Einnig fer tími í flokkun hausa, hryggja 

og mötun Mesa vélanna. Ætlunin að skoða áhrif þess á hlutaskiptakerfi áhafnarinnar að bæta 

við tveimur mönnum um borð vegna aukinnar vinnu við nýtingu hliðarafurðanna. 

6.4 Ávöxtunarkrafa 

Við núvirðisútreikninga arðsemislíkansins er gert ráð fyrir 10% ávöxtunarkröfu en það er sú 

ávöxtun sem talið er líklegt að ætlast megi til af verkefnunum. Við útreikninga á 

ávöxtunarkröfunni var stuðst við gögn af þýskum fjármálamörkuðum þar sem þau svör 

fengust hjá viðmælanda 19 að séríslenskt efni væri hreinlega ekki til. Ávöxtunarkrafan var 

reiknuð með CAPM-módelinu (jafna 4.1) sem er það algengasta við útreikninga á 

ávöxtunarkröfu. Inn í módelið var sett ávöxtunarkrafa 10 ára þýskra skuldabréfa (0,201%) 31. 

mars 2015, hviklyndi (1,5) þýsks iðnaðarfyrirtækis, Thyssenkrupp, gagnvart markaði og 

markaðsáhættuálag (6,49%) í Þýskalandi (Yahoo finance, 2015). 

 

Re = Rf + ß * (MRP)                                                              (4.1) 

Þar sem: 

Rf = Ávöxtunarkrafa á langtíma skuldarbréf 

ß = Hviklyndi fyrirtækis gagnvart markaði 

MRP = Markaðsáhættuálag (e. market risk premium) 

(Brigham og Houston, 2007). 

6.5 Næmnigreining 

Framkvæmd var næmnigreining fyrir vinnsluleiðirnar til þess að kanna hvaða áhrif það hefði 

á núvirði arðsemismatsins ef breyting yrði á lykilstærðum eins og launakostnaði, söluverði, 

umbúðakostnaði o.s.frv. Ýmislegt óvænt getur komið upp á og hlutirnir farið á allt annan veg 

en upphaflega var ætlað. Með næmnigreiningu er hægt að taka tillit til þess óvænta með því 

að sjá hvað gerist ef breytingar verða á helstu lykilstærðum sjóðstreymisins (Brigham og 

Houston, 2007). 
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7 Afurðaverð og markaðir 

Í kaflanum verða skoðaðir helstu markaðir hliðarafurða og afurðaverð þeirra. Einnig verður 

farið yfir stöðu hausaafurða á Nígeríumarkaði. Hægt er að selja þorskhryggi í þurrkun en við 

vinnslu verkefnisins kom upp mun betra verð fyrir hryggina en ekki liggja fyrir 

útflutningsgögn fyrir slíka afurð frá Íslandi. 

7.1 Þurrkaðir hausar 

Langmest af þeim þurrkuðu fiskhausum sem sendir eru frá Íslandi fara til Nígeríu. 

Útflutningur á þurrkuðum þorskhausum síðustu tveggja ára hefur verið um 900-1.000 tonn 

(mynd 11) á mánuði og verð sveiflast frá 3,5-4,3 EUR/kg (FOB) á þeim tíma. Verð fyrir 

þurrkaða þorskhausa í upphafi árs hefur verið um 4,5 EUR/kg. Í tölum Hagstofu Íslands 

kemur ekki fram hvort hærra verð fáist fyrir þurrkaðan þorskhaus með klumbu eða án 

klumbu. Samkvæmt uppgefnum söluverðum (CFR) viðmælanda 10 er verð fyrir þurrkaða 

hausa með klumbu um 0,053 EUR/kg hærra en fyrir hausa án klumbu. Tölurnar staðfesta 

einnig að verð fyrir þurrkaða þorskhausa sé svipað og uppgefið verð í útflutningsgögnum 

Hagstofu Íslands (mynd 11).  

 

 

Mynd 11. Útflutningur þurrkaðra þorskhausa (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Útflutningur á þurrkuðum ýsuhausum síðustu tveggja ára hefur verið um 100-200 tonn 

(mynd 12) á mánuði og verðið sveiflast frá 2,7-4 EUR/kg (FOB) á þeim tíma. Verð fyrir 

þurrkaða ýsuhausa í upphafi árs er um 4,2 EUR/kg. Samkvæmt uppgefnum söluverðum 
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(CFR) viðmælanda 10 er þetta verð nokkuð hærra en það sem verið er að semja um í dag en 

nýverið var samið um lækkun á verði vegna veikingar gjaldmiðils (Naira) Nígeríu. 

 

 

Mynd 12. Útflutningur þurrkaðra ýsuhausa (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

 

Mynd 13. Útflutningur þurrkaðra ufsahausa (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Útflutningur á þurrkuðum ufsahausum síðustu tveggja ára hefur verið um 40-160 tonn 

(mynd 13) á mánuði og verðið sveiflast frá 2,5-3,5 EUR/kg (FOB). Verð fyrir þurrkaða 

ufsahausa í upphafi árs er um 3,9 EUR/kg (FOB) sem er nokkuð hærra en þau söluverð (CFR) 
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sem fengust uppgefin. Líkt og áður stjórnast það af því að verið er að lækka verð á þurrkuðum 

afurðum vegna veikingar á gjaldmiðli Nígeríu gagnvart öðrum gjaldmiðlum. 

Aðspurður út í stöðu og horfur á markaði þurrkaðra hausaafurða sagði viðmælandi 10 

eftirspurnina vera meiri en framboð og taldi vel hægt að auka framboð þurrkaðra hausaafurða 

á Nígeríumarkaði. Benti hann þó á að ástandið væri ekki gott núna þar sem gjaldmiðill 

Nígeríu væri að veikjast. Það myndi leiða til þess að lækka þyrfti verð um stund þó 

eftirspurnin héldist sú sama. 

Til fróðleiks var ákveðið að skoða hver hagur framleiðenda þurrkaðra afurða er af 

þurrkun fiskhausa á Íslandi (tafla 16). Við útreikninga er gert ráð fyrir því að unnin sé þurrkuð 

afurð á Íslandi úr 100 tonnum af hausum sem keyptir eru með klumbu á meðalverði úr töflu 6. 

Útreiknað söluverð miðast við uppgefin verð frá viðmælanda 10. Á um 5 dögum hafa 

hausarnir farið úr því að vera 100 tonn í það að vera 21,2 tonn af þurrkaðri afurð. Verðmæti 

hausanna hafa í flestum tilfellum rúmlega tvöfaldast (tafla 16) í ferlinu. Þetta er útreiknaður 

hagnaður án kostnaðar við það að framleiða hráefnið. 

 
Tafla 16. Mismunur á kaup- og söluverði þurrkaðra fiskhausa. 

 

7.2 Lifur 

Árið 2014 voru aðeins flutt út um 7 tonn af frosinni þorsklifur frá Íslandi. Árin 2012 og 2013 

voru flutt út samtals um 904 tonn af frosinni þorsklifur (mynd 14). Mest af afurðinni var flutt 

til Rússlands og Þýskalands. Útreiknað meðalverð á útfluttri frosinni þorsklifur á þessu 

tímabili var 1,17 EUR/kg (FOB). Í innflutningsgögnum Rússlands fyrir árið 2013 kemur fram 

að þetta verð hafi verið nokkuð hærra en tölur Hagstofu Íslands gefa til kynna. Samkvæmt 

gögnunum var verð (CFR) innfluttra lifra til Rússlands frá Íslandi 1,35 EUR/kg. 

 

Útreikningur

Tegund Þorskur Ýsa Ufsi

Magn (tonn) 100 100 100

Kaupverð (EUR/kg) 0,46 0,29 0,27

Samtals kaupverð: 46.475           28.549           27.221           

Hráefnisbreyting (tonn) 21,2 21,2 21,2

CFR Söluverð (EUR/kg) 4,4 4,1 3,6

Samtals söluverð: 92.755           86.562           76.287           

Nettó staða (EUR/kg) 46.281           58.014           49.067           

Fiskhausar m. klumbu
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Mynd 14. Útflutningur frystrar lifrar (Hagstofa Íslands, e.d.). 

7.3 Gellur og kinnar 

Líkt og mynd 15 sýnir hefur útflutningur á frosnum þorskgellum verið breytilegur milli 

mánaða síðustu tvö ár, mest hefur hann farið í 45 tonn en minnst undir 10 tonn. Mest af 

afurðinni er flutt til Belgíu, Kanada og Spánar. Verð fyrir frosnar þorskgellur sveiflast í 

kringum 8 EUR/kg (FOB) sem er nokkuð hærra en uppgefið verð viðmælanda 7 (kafli 6.1.3).  

  

 

Mynd 15. Útflutningur frystra þorskgella (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Hversu mikið af þorskkinnum Íslendingar hafa flutt út síðustu ár er nokkuð óljóst þar 

sem útflutningur á frystum þorskhausum, þorskfésum og þorskkinnum var fellt undir sama 

flokk í útflutningsgögnum árið 2012. Árin 2010 og 2011 voru flutt út 190 tonn af kinnum frá 

Íslandi (mynd 16), mest af afurðinni var flutt til Frakklands á þessu tímabili. Útreiknað 

meðalverð á tímabilinu var 7 EUR/kg (FOB). 

 

Mynd 16. Útflutningur á kinnum 2010 og 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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8 Niðurstöður og umræður 

Í kaflanum er farið yfir helstu niðurstöður arðsemislíkana og næmnigreininga þeirra 

vinnsluleiða sem lagt var upp með að skoða. Niðurstöðurnar eru tengdar saman við fræði og 

fyrri rannsóknir. Eingöngu er fjallað um niðurstöður frystingar karfahausa í kafla 8.1 en þó 

tekið tillit til þeirra við útreikning í köflum 8.2 og 8.3. Við útreikninga var notast við 

kostnaðar- og tekjuforsendur úr kafla 6 og tölur frá Hagstofu Íslands fyrir hausskorinn 

sjófrystan karfa og sjófryst ufsa-, ýsu- og þorskflök (tafla 17). Við arðsemisútreikninga er 

ekki gert ráð fyrir neinum olíkostnaði við að ná í afurðirnar. Í lok kaflans (8.4) eru dregnar 

saman helstu niðurstöður. Nánari tölur um arðsemismat og næmnigreingu má finna í viðauka 

3 og 4. 

 
Tafla 17. Afurðaverð aðalafurða (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

8.1 Vinnsluleið 1 

Þær hliðarafurðir sem gert er ráð fyrir að vinna í vinnsluleið 1 úr 2.000 tonna ufsa-, ýsu og 

þorskkvóta í Barentshafi og 1.500 tonna karfakvóta í Grænlandshafi má sjá í töflu 18. Ekki er 

gert ráð fyrir neinni aukalegri fjárfestingu við þessa vinnsluleið. Niðurstöður arðsemislíkana 

vinnsluleiðar 1 má sjá í töflum 35, 36, 37, 38 og 39 í viðauka 4. Núvirt 10 ára fjárstreymi 

hliðarafurða vinnsluleiðar 1 miðað við 10% ávöxtunarkröfu er 1.865.598 evrur (töflur 37 og 

39, viðauka 4). 

 
Tafla 18. Vinnsluafurðir vinnsluleiðar 1. 

 

 

Úr 2.000 tonna afla í Barentshafi er hægt að vinna 752 tonn af afurðum og koma með 

að landi. Án flutningskostnaðar á fiskhausum er hagstæðast að selja hausana til þurrkunar á 

Íslandi (mynd 17). Að teknu tilliti til flutningskostnaðar er hagstæðast að landa 

hliðarafurðunum í Þýskalandi og senda frosna fiskhausa til þurrkunar á Íslandi (mynd 17) en 

þorskhryggjum þarf að landi í Noregi (kafli 6.1.2). 

Afurðir Afurðaverð (EUR/kg)

Hausskorinn karfi 2,66

Ufsaflök 3,51

Ýsuflök 6,45

Þorskflök 5,69

Vinnsluleið Þorskhausar Þorskgellur Þorskkinnar Þorsklifur Þorskhryggir Ufsahausar Ýsuhausar Karfahausar

1 X X X X X X
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Mynd 17. Nettóstaða fjárstreymis af vinnslu hliðarafurða með og án flutningskostnaðar á fiskhausum. 

 
Heildarhagnaður af nýtingu hliðarafurða vinnsluleiðar 1 miðað við flutning fiskhausa 

frá Þýskalandi til Íslands er 162.042 evrur á ári (tafla 37, viðauka 4). Laun til áhafnar af slíkri 

vinnslu eru 106.416 evrur á ári. Sé gert ráð fyrir að auka þurfi við tveimur mönnum í áhöfn 

vegna vinnslu hliðarafurðanna kemur í ljós að það skilar sér í hærri áhafnarhlut. Hlutur 27 

manna áhafnar sem frystir bæði aðalafurðir og hliðarafurðir (tafla 18) úr 2.000 tonna afla í 

Barentshafi er 1.233 evrum hærri en hlutur 25 manna áhafnar sem frystir einungis flök úr 

sama afla (tafla 19).  

Niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýnt hafa að hægt sé 

að nýta hliðarafurðir um borð í frystiskipum og hafa hag af. Þrátt fyrir það hafa útgerðir ekki 

séð sér fært að koma með þessar afurðir að landi vegna plássleysis og takmarkaðrar frystigetu 

um borð í skipunum. Frystigeta og  skortur á plássi eru ekki vandamál um borð í Mark. Í einni 

veiðiferð getur skipið komið með sama magn aðalafurða að landi og flest íslensk frystiskip, 

ásamt því að nýta hliðarafurðir (tafla 18) (Alferð Túlinius 2011; Gústaf Línberg Kristjánnson, 

2012; Jón Heiðar Ríkharðsson, 1992). 

 
Tafla 19. Áhafnarhlutur á ári að teknu tilliti til áhafnarfjölda og nýtingu hliðarafurða vinnsluleiðar 1. 
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Þegar búið er að draga frá alla kostnaðarliði og skatta við það að koma afurðunum að 

landi kemur í ljós að lægstri framlegð skila hausaafurðirnar en hæstri framlegð skila 

þorsklifur og þorskhryggir (tafla 20). Núverandi karfahausarar gera það að verkum að 

lifrarsöfnun er tímafrek auk þess sem mikill tími fer í þrif á vinnslulínu eftir frystingu lifranna 

með tilheyrandi stoppum á vinnslu. Þetta er í samræmi við niðurstöður greiningar Alfreðs 

Túliniusar (2011) og Snorra Halldórssonar (2011) á nýtingu hliðarafurða um borð í 

frystiskipum. Báðir benda á tíma, smithættu og tækjabúnað sem helstu hindranir fyrir nýtingu 

lifra í frystiskipum. Ef þorsklifur er ekki nýtt um borð og hún tekin úr arðsemislíkaninu 

stendur eftir hagnaður upp á 124.432 evrur á ári og laun til áhafnar upp á 88.889 evrur. Við 

það lækkar áhafnarhlutur 27 manna áhafnar í 37.148 evrur á ári en er þó enn 584 evrum 

hærri en hlutur 25 manna áhafnar sem einungis frystir flök (tafla 19). 

 
Tafla 20. Sundurliðun magns hliðarafurða, launa, hagnaðar og framlegðar vinnsluleiðar 1. 

 

 

Miðað við 1.500 tonna karfaafla, 31% hausanýtingu og 0,534 EUR/kg er hægt að selja 

465 tonn af karfahausum að verðmæti rúmlega 250.066 evra. Þegar búið er draga frá alla 

kostnaðarliði og skatta stendur eftir hagnaður upp á 113.974 evrur á ári og laun til áhafnar 

upp á 62.054 evrur (tafla 20). Frysti 20 manna áhöfn aðeins hausskorinn karfa úr 1.500 tonna 

afla í Grænlandshafi er árs áhafnarhlutur 410 evrum lægri en ef bætt er við tveimur mönnum 

til þess að frysta karfahausa (tafla 21). 

 
Tafla 21. Áhafnarhlutur á ári af vinnslu karfahausa. 

 

Þorskhausar 312 45.066 38.839 0,244 0,144

Þorsklifur 60 37.610 17.528 0,861 0,627

Þorskhryggir 188 66.786 32.522 0,493 0,354

Ufsahausar 105 6.879 9.585 0,139 0,066

Ýsuhausar 87 5.700 7.942 0,139 0,066

Karfahausar 465 113.974 62.054 0,352 0,245

Framlegð (EUR/kg) án 

launakostnaðar

Framlegð (EUR/kg) 

með launakostnaði
Afurð

Hagnaður útgerðar 

(EUR/vinnsluleið)

Laun til áhafnar 

(EUR/vinnsluleið)

Magn afurðar 

(tonn)

Áhafnarfjöldi Hausskorinn karfi (EUR/hlutur) Karfahausar (EUR/hlutur) Samtals 20 menn

20 26.533 26.533 0

21 25.270 2.956 28.226 1.693

22 24.121 2.822 26.943 410

23 23.072 2.699 25.771 -762

24 22.111 2.587 24.697 -1.836
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8.1.1 Næmnigreining 

Við næmnigreiningu (myndir 18 og 19) fyrir nýtingu hliðarafurða vinnsluleiðar 1 kemur í ljós 

að arðsemin stjórnast af söluverði afurðanna. Kostnaðarliðir verkefnisins hafa ekki eins mikil 

áhrif á núvirðið nema helst flutnings- og launakostnaður. Niðurstöður fyrri rannsókna sýna að  

arðsemi hliðarafurða er mjög næm fyrir breytingum á söluverði afurðanna og einnig 

launahlutfalli íslenskra sjómanna sem er töluvert frábrugðið því þýska (Elías Björnsson, 2000; 

Gústaf Línberg Kristjánsson, 2012). 

 

 

Mynd 18. Næmnigreining vinnsluleiðar 1 fyrir vinnslu hliðarafurða úr afla í Barentshafi. 

 

 

Mynd 19. Næmnigreining vinnsluleiða 1, 2 og 3 fyrir vinnslu karfahausa í Grænlandshafi. 
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8.2 Vinnsluleið 2 

Í vinnsluleið 2 er gert ráð fyrir því að frystar séu hliðarafurðir í töflu 22. Fjárfest er í Mesa 

957 hausavél til þess að skera gellur úr þorskhausum og kljúfa aðra fiskhausa við veiðar í 

Barentshafi. Gert er ráð fyrir því að stofnkostnaður við þetta verkefni sé 39.835 evrur án 

fjárfestingar í öðrum búnaði (kafli 6.2.7). Niðurstöður arðsemislíkana vinnsluleiðar 2 má sjá í 

töflum 39 og 40 í viðauka 4. Núvirt 10 ára fjárstreymi verkefnisins miðað við 10% 

ávöxtunarkröfu er 1.995.731 evrur. 

 
Tafla 22. Vinnsluafurðir vinnsluleiðar 2. 

 

 

Úr 2.000 tonna afla í Barentshafi er hægt að vinna 752 tonn af afurðum og koma með 

að landi. Að teknu tilliti til flutningskostnaðar fiskhausa er hagstæðast að landa öllum 

afurðum í Þýskalandi og senda frosna hausa til þurrkunar á Íslandi (tafla 40, viðauka 4) en 

áður þarf að afferma þorskhryggi í Noregi (kafli 6.1.2). Heildarhagnaður af nýtingu 

hliðarafurða vinnsluleiðar 2 miðað við fyrrgreindar forsendur er 187.007 evrur á ári og laun 

til áhafnar 116.794 evrur. Líkt og áður er gert ráð fyrir auka mönnum við vinnslu 

hliðarafurðanna. Hlutur 27 manna áhafnar sem frystir bæði aðalafurðir og hliðarafurðir (tafla 

22) úr 2.000 tonna afla í Barentshafi er 1.617 evrum hærri en hlutur 25 manna áhafnar sem 

frystir einungis flök úr sama afla (tafla 23). 

Engin reynsla er kominn á Mesa 957 hausavélina og engar rannsóknir hafa verið 

gerðar á henni og þeim afurðum sem hún skilar. Viðmælendum 7 og 10 ber saman um það að 

mögulega sé hægt að selja hausa sem klofnir eru í vélina en það þurfi að vinna með þeim sem 

kaupa hráefnið. 

 
Tafla 23. Áhafnarhlutur á ári að teknu tilliti til áhafnarfjölda og nýtingu hliðarafurða vinnsluleiðar 2. 

 

 

Þegar búið er að draga frá alla kostnaðarliði og skatta við að koma hliðarafurðum 

vinnsluleiðar 2 að landi kemur í ljós að hæstri framlegð skila þorskgellur (tafla 24). Miðað við 

Vinnsluleið Þorskhausar Þorskgellur Þorskkinnar Þorsklifur Þorskhryggir Ufsahausar Ýsuhausar Karfahausar

2 X X X X X X X

Áhafnarfjöldi Flök (EUR/hlutur) Hliðarafurðir (EUR/hlutur) Samtals 25 menn

24 38.088 38.088 1.524

25 36.564 36.564 0

26 35.158 4.492 39.650 3.085

27 33.856 4.325 38.181 1.617

28 32.647 4.171 36.818 253
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2.000 tonna afla, 60% þorskhlutfall og 0,534% gellunýtingu óslægðs þorsks er hægt að vinna 

6,4 tonn af þorskgellum úr 312 tonnum af þorskhausum í Mesa 957 hausavélinni. 

Vinnutíminn við að koma öllum ufsa-, ýsu- og þorskhausum í gegnum vélina er 240 klst. eða 

tæplega 12 sólarhringar miðað við stanslausa vinnu og meðalþyngd hausa upp á 1,0 kg. Séu 

aðeins settir þorskhausar í vélina lækkar vinnutíminn í 173 klst. 

 
Tafla 24. Sundurliðun magns hliðafurða, launa, hagnaðar og framlegðar vinnsluleiðar 2. 

 

 

8.2.1 Næmnigreining 

Næmnigreining (mynd 20) vinnsluleiðar 2 fyrir nýtingu hliðarafurða úr 2.000 tonna afla í 

Barentshafi sýnir að arðsemi verkefnisins stjórnast af söluverði afurðanna. Kostnaðarliðir 

verkefnisins hafa ekki eins mikil áhrif á núvirði sjóðstreymisins nema þá helst flutnings- og 

launakostnaður. 

 

Mynd 20. Næmnigreining vinnsluleiðar 2 fyrir vinnslu hliðarafurða úr afla í Barentshafi. 

Þorskhausar 306 44.858 38.042 0,244 0,144

Þorsklifur 60 37.610 17.528 0,861 0,627

Þorskhryggir 188 66.786 32.522 0,493 0,354

Þorskgellur 6,4 25.173 11.166 5,35 3,95

Ufsahausar 105 6.879 9.585 0,139 0,066

Ýsuhausar 87 5.700 7.942 0,139 0,066

Karfahausar 465 113.974 62.054 0,352 0,245
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8.3 Vinnsluleið 3 

Í vinnsluleið 3 er gert ráð fyrir því að frystar séu hliðarafurðir í töflu 25. Fjárfest er í Mesa 

900 hausavél til þess að vinna gellur og kinnar úr þorskhausum. Stofnkostnaður við kaup á 

vélinni er 53.114 evrur án fjárfestingar í öðrum búnaði (kafli 6.2.7). Niðurstöður 

arðsemilíkanna vinnsluleiðar 3 má sjá í töflum 39 og 41 í viðauka 4. Núvirt 10 ára fjárstreymi 

verkefnisins miðað við 10% ávöxtunarkröfu er 1.934.670 evrur. 

 
Tafla 25. Vinnsluafurðir vinnsluleiðar 2. 

 

 

Úr 2.000 tonna afla í Barentshafi er hægt að vinna 481 tonn af afurðum og koma með 

að landi sem er töluvert minna af afurðum en í hinum tveimur vinnsluleiðunum. Sem fyrr er 

hagstæðast að landa þorskhryggjum í Noregi (kafli 6.1.2) og öðrum afurðum í Þýskalandi. 

Heildarhagnaður af vinnslu hliðarafurðanna miðað við fyrrgreindar forsendur er 176.070 

evrur á ári og laun til áhafnar 95.245 evrur (tafla 41, viðauka 4). Hlutur 27 manna áhafnar 

sem frystir bæði aðalafurðir og hliðarafurðir (tafla 22) úr 2.000 tonna afla í Barentshafi er 822 

evrum hærri en hlutur 25 manna áhafnar sem frystir einungis flök úr sama afla (tafla 22). 

 
Tafla 26. Áhafnarhlutur á ári að teknu tilliti til áhafnarfjölda og nýtingu hliðarafurða vinnsluleiðar 3. 

 

 

Niðurstöður fyrri rannsókna á úttekt Mesa 900 vélarinnar sýna að hægt sé að búa til 

verðmæti úr þorskhausunum með vélinni og spara um leið pláss í skipinu. Vélin vinnur bestar 

afurðir úr þorskhausum þyngri en 500 gr. en gangi spár eftir mun þorskur í Barentshafi 

minnka á næstu 2-3 árum með tilheyrandi minnkun hausa. Það gerir það að verkum að setja 

þarf upp flokkunarbúnað (kafli 5.3) um borð Mark sem flokkar stærri hausa frá þeim minni 

svo útgerð sitji ekki uppi með afurðir sem hún getur ekki selt. Fyrri rannsóknum og 

viðmælendum ber saman um að gott verð fáist fyrir þorskgellur en erfiðara sé að selja 

kinnarnar eins og þær koma úr vélinni. Lágt afurðaverð er ein aðal ástæða þess að vélarnar 

hafa verið teknar úr skipum  (Elías Björnsson, 2000; ICES, 2014a; Snorri Halldórsson, 2011). 

Vinnsluleið Þorskhausar Þorskgellur Þorskkinnar Þorsklifur Þorskhryggir Ufsahausar Ýsuhausar Karfahausar

3 X X X X X X X

Áhafnarfjöldi Flök (EUR/hlutur) Hliðarafurðir (EUR/hlutur) Samtals 25 menn

24 38.088 38.088 1.524

25 36.564 36.564 0

26 35.158 3.729 38.887 2.322

27 33.856 3.591 37.447 882

28 32.647 3.462 36.109 -455
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Þegar búið er að draga frá alla kostnaðarliði og skatta við að koma hliðarafurðum 

vinnsluleiðar 3 að landi kemur í ljós að hæstri framlegð skila þorskgellur og þorskkinnar (tafla 

27). Miðað við 2.000 tonna afla, 60% þorskhlutfall, 0,534% gellunýtingu og 2,89% 

kinnanýtingu óslægðs þorsks er hægt að vinna 41 tonn af gellum og kinnum úr 312 tonnum af 

þorskhausum í Mesa 900 hausavélinni. Vinnutíminn við að koma öllum þorskhausum í 

gegnum vélina er 173 klst. eða rúmlega 7 sólarhringar miðað við stanslausa vinnu og 

meðalþyngd hausa upp á 1,0 kg. Laun til áhafnar af vinnslu þorskgella og þorskkinna eru 

27.668 evrur á ári. 

 
Tafla 27. Sundurliðun magns hliðarfurða, launa, hagnaðar og framlegðar vinnsluleiðar 3. 

 

8.3.1 Næmnigreining 

Næmnigreining vinnsluleiðar 3 (mynd 21) fyrir nýtingu hliðarafurða úr 2.000 tonna afla í 

Barentshafi sýnir að arðsemi verkefnisins stjórnast af söluverði afurðanna. Kostnaðarliðir 

verkefnisins hafa ekki eins mikil áhrif á núvirði sjóðstreymisins nema þá helst 

launakostnaður. 

 

Mynd 21. Næmnigreining vinnsluleiðar 3 fyrir vinnslu hliðarafurða úr afla í Barentshafi. 

Þorskkinnar 34,7 37.789 18.206 1,501 1,089

Þorsklifur 60 37.610 17.528 0,861 0,627

Þorskhryggir 188 66.786 32.522 0,493 0,354

Þorskgellur 6,4 25.173 11.166 5,35 3,95

Ufsahausar 105 6.879 9.585 0,139 0,066

Ýsuhausar 87 5.700 7.942 0,139 0,066

Karfahausar 465 113.974 62.054 0,352 0,245
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8.4 Samanburður vinnsluleiða 

Nýting hliðarafurða um borð í Mark skilar hagnaði til útgerðar miðað við að veiddur sé 2.000 

tonna afli í Barentshafi. Allar vinnsluleiðir skila hagnaði en mestum hagnaði skilar 

vinnsluleið 2 þar sem fjárfest er í Mesa 957 hausavél sem eykur verðmæti þorskhausa með 

því að skera úr þeim gellur (tafla 28). Í vinnsluleið 2 er hægt að nýta 752 tonn af 

hliðarafurðum og u.þ.b. 800 tonn af meginafurðum úr fyrrgreindum afla í Barentshafi. 

Heildarhagnaður hliðarafurðanna nemur 187.007 evrum á ári (tafla 38). Gert er ráð fyrir því 

að landa þurfi þorskhryggjum í Noregi (kafli 6.1.2) en að öðrum afurðum sé landað í 

Þýskalandi og hausarnir fluttir til Íslands í þurrkun. Engin reynsla er kominn á Mesa 957 

hausavélina og engar rannsóknir hafa verið gerðar á henni og þeim afurðum sem hún skilar. 

Viðmælendum 7 og 10 ber saman um það að mögulega sé hægt að selja hausa sem klofnir eru 

í vélina en slíkt þurfi að vinna með kaupendum og varan þurfi að vera söluhæf. 

Núverandi karfahausarar skipsins gera það að verkum að söfnun þorsklifrar er erfið 

(kafli 4.3). Mikill tími fer í þrif á vinnslulínu eftir frystingu lifrarinnar með tilheyrandi 

stoppum á vinnslu auk þess sem lifrin getur valdið skemmdum á öðru hráefni komist hún í 

snertingu við það. Í rannsóknum sínum komast Alfreð Túlinius (2011) og Snorri Halldórsson 

(2011) að því að lifrarsöfnun um borð í frystiskipum sé ekki fýsileg vegna tíma sem fer í 

söfnun lifrarinnar og þrifa á vinnslulínu að lifrarfrystingu lokinni, karfahausara sem skemma 

lifrina og smithættu. Framlegð ufsa- og ýsuhausa er mun minni en annarra hliðarafurða í 

verkefninu (tafla 28) og útgerðin hagnast ekki verulegu á því að nýta slíkt hráefni um borð í 

skipinu. 

Við útreikninga á karfaafla í Grænlandshafi er gert ráð fyrir að Mark veiði þar 1.500 

tonn af karfa. Magn hausskorins karfa af þeim afla er um 800 tonn. Af þessum afla er hægt að 

nýta um 465 tonn af karfahausum en hagnaður af slíkri vinnslu nemur 113.974 evrum á ári 

(tafla 28) sem er töluvert meira en aðrar hliðarafurðir verkefnisins skila. 

 Í öllum vinnsluleiðum er gert ráð fyrir því að bæta þurfi við allt að tveimur mönnum 

um borð í Mark ef nýta eigi hliðarafurðir um borð hvort sem það er í Barents- eða 

Grænlandshafi. Útreiknaður hlutur 27 manna áhafnar vinnsluleiðar 2 sem nýtir hliðarafurðir 

úr afla í Barentshafi er 1.617 evrum meiri á ári en hlutur 25 manna áhafnar sem einungis 

frystir flök úr sama afla (töflur 23 og 28). Nýti útgerðin ekki lifur, auk ufsa- og ýsuhausa úr 

afla í Barentshafi er áhafnahlutur 27 manna áhafnar 320 evrum meiri en hlutur 25 manna 

áhafnar sem frystir einungis flök. Útreiknaður hlutur 22 manna áhafnar sem nýtir karfahausa 
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úr afla í Grænlandshafi er 410 evrum meiri á ári en hlutur 20 manna áhafnar sem frystir 

hausskorinn karfa úr sama afla (tafla 28). 

 Næmnigreiningar (myndir 18, 19, 20 og 21) allra vinnsluleiða sýna að arðsemi 

verkefnanna stjórnast af söluverði afurðanna. Kostnaðarliðir hafa ekki eins mikil áhrif á 

núvirði sjóðstreyma nema þá helst flutnings- og launakostnaður. Niðurstöður næmnigreininga 

fyrri rannsókna sýna að launakostnaður hefur töluvert meiri áhrif á núvirði en hér segir. 

Ástæðan er sú að þær voru gerðar með rekstrarumhverfi íslenskar útgerða í huga þar sem 

launafyrirkomulag sjómanna er allt annað en í þessu verkefni (Elías Björnsson, 2000; Gústaf 

Línberg Kristjánsson, 2012; Snorri Halldórsson, 2011). 

 Í ritgerðinni er ekki gert ráð fyrir auka olíukostnaði við að ná í hliðarafurðirnar en 

slíkur kostnaður myndi lækka framlegð afurðanna enn frekar. Hægt er að færa rök fyrir því að 

nýting hliðarafurða sé að mestu verðmætaaukning þar sem skipið þarf að sækja aðalafurðirnar 

en frekari rannsóknir þyrftu að fara fram til þess að skera úr um slíkt. 

Tafla 28. Samantekt á afurðum, hagnaði, framlegð og áhafnarhlut allra vinnsluleiða. 

 

  

Þorskhausar 312 45.066 0,144

Þorsklifur 60 37.610 0,627

Þorskhryggir 188 66.786 0,354

Ufsahausar 105 6.879 0,066

Ýsuhausar 87 5.700 0,066

Karfahausar 465 113.974 0,245 410

Samtals: 1.217 276.015 1.643

Þorskhausar 306 44.858 0,144

Þorsklifur 60 37.610 0,627

Þorskhryggir 188 66.786 0,354

Þorskgellur 6,4 25.173 3,95

Ufsahausar 105 6.879 0,066

Ýsuhausar 87 5.700 0,066

Karfahausar 465 113.974 0,245 410

Samtals: 1.217 300.980 2.027

Þorsklifur 60 37.610 0,627

Þorskhryggir 188 66.786 0,354

Þorskgellur 6,4 25.173 3,95

Þorskkinnar 34,7 37.789 1,089

Ufsahausar 105 6.879 0,066

Ýsuhausar 87 5.700 0,066

Karfahausar 465 113.974 0,245 410

Samtals: 946 293.911 1.292

2

3

Aukning áhafnarhlutar við 

2 auka menn (EUR/leið)

1.233

1.617

882

AfurðVinnsluleið 
Magn 

(tonn)

Hagnaður útgerðar 

(EUR/afurð)

Framlegð 

(EUR/afurð)

1
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9 Samantekt 

Í verkefninu er greind arðsemi af vinnslu hliðarafurða um borð í Mark, frystiskipi German 

Seafrozen Fish. Valdar voru 3 vinnsluleiðir (tafla 6) fyrir hliðarafurðir og nær greiningin til 

flestra þátta að undanskildum olíukostnaði skipsins við að ná í afurðirnar. Meginniðurstaða 

verkefnisins er sú að hvati er til þess að nýta ákveðnar hliðarafurðir um borð í Mark (tafla 28). 

Ólíkt flestum öðrum rannsóknum sem unnar hafa verið um sama efni býr Mark yfir nægri 

burðar- og frystigetu til þess að nýta mikið magn hliðarafurða um borð (kafli 6). 

 Söluverð hliðarafurðanna er ráðandi þáttur í því hvort hægt sé að nýta hliðarafurðir um 

borð í Mark (myndir 18, 19, 20 og 21). Framlegð ufsa- og ýsuhausa rétt stendur undir 

kostnaðinum við að koma afurðunum að landi (tafla 28). Þorsklifur skilar einna hæstri 

framlegð hliðarafurðanna en núverandi tækjabúnaður skipsins, smithætta og tímafrek þrif 

(kaflar 4.2 og 6.3) gera það að verkum að ekki er ráðlagt að reyna að nýta hana til frystingar.   

 Hagnaður útgerðar af vinnslu þorskhausa og þorskhryggja úr 2.000 tonna 

Barentshafsafla er 111.644 evrur á ári (tafla 20). Hausarnir eru seldir frosnir til þurrkunar á 

Íslandi (tafla 8) en gott verð fæst fyrir frosna þorskhryggi lönduðum í Noregi (kafli 6.1.2). 

Krafa um lámarks pökkun (tafla 10) og mikil frystigeta skipsins (kafli 6.3) gerir vinnslu 

hráefnisins raunhæfa. Verðmæti þorskhausanna er hægt að auka með fjárfestingu í Mesa 957 

hausavél (kafli 4.3.2) sem sker úr þeim gellur og klýfur hausinn (tafla 24). Huga þarf að því 

að sú vél er ný og engin reynsla komin á hana og afurðirnar sem úr henni koma. Best er því að 

vinna slíkt verkefni með kaupendum svo útgerðin sitji ekki uppi með mikið magn afurða sem 

hún getur ekki selt (kafli 4.3.3). 

Hagnaður útgerðar af frystingu karfahausa úr 1.500 tonna afla í Grænlandshafi er 

113.974 evrur á ári (tafla 39, viðauka 4). Hausarnir eru seldir frosnir til Kanada í karfabeitu. 

Vinnsla karfahausa miðað við 1.500 tonna afla fullnýtir lestarpláss skipsins án þess að hafa 

teljandi áhrif á nýtingu annarra afurða. 

 Auki útgerð áhafnarfjölda um tvo menn til þess að standa undir auknu vinnuálagi 

vegna vinnslu hliðarafurða hagnast sjómenn um 320 evrur á ári við veiðar í Barentshafi en 

um 410 evrur við veiðar í Grænlandshafi (kafli 8.4). 

 Í ljósi þess að burðar- og frystigeta takmarka ekki nýtingu hliðarafurða eru talsverðir 

möguleikar í nýtingu þeirra um borð í Mark. Afurðaverð og tækjakostur skipsins takmarka 

hinsvegar mögleika til nýtingar þorsklifrar, ufsa- og ýsuhausa en mögulegt er að hafa hag af 

nýtingu þroskhryggja, þorsk- og karfhausa. Með vinnslu afurðanna væri ekki einungis verið 

að hámarka nýtingu kvóta heldur einnig bæta umgengni við auðlindir hafsins.  
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Munnlegar heimildir 

Óskar Sigumundsson – Forstjóri German Seafrozen Fish. 

Viðmælandi 1 – Framleiðslustjóri þurrkfyrirtækis 

Viðmælandi 2 – Sölu- og markaðsstjóri þurrkfyrirtækis 

Viðmælandi 3 – Sérfræðingur í viðskiptaþróun þurrkfyrirtækis 

Viðmælandi 4 – Verkstjóri þurrkfyrirtækis 

Viðmælandi 5 – Framkvæmdastjóri þurrkfyrirtækis 

Viðmælandi 6 – Forstjóri þurrkfyrirtækis 

Viðmælandi 7 – Framleiðslustjóri 

Viðmælandi 8 – Útgerðarstjóri  

Viðmælandi 9 – Viðskiptastjóri flutningsfyrirtækis 

Viðmælandi 10 – Framkvæmdastjóri sölufyrirtækis 

Viðmælandi 11 – Sölumaður umbúða 

Viðmælandi 12 – Sölustjóri útgerðafyrirtækis 

Viðmælandi 13 – Útgerðarstjóri 

Viðmælandi 14 – Tæknistjóri frystitækja 

Viðmælandi 15 – Hráefnisinnkaup  

Viðmælandi 16 – Framkvæmdastjóri lifrarniðurstöðu 

Viðmælandi 17 – Sölumaður skipaolíu 

Viðmælandi 18 – Skipaverkfræðingur 

Viðmælandi 19 – Sérfræðingur fjármálafyrirtækis 
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11 Viðaukar 

 

Viðauki 1 Gögn og aðferðir – Þáttökubeiðni  

Sæl/Sæll 

  

Eiríkur Páll Aðalsteinsson heiti ég, nemandi í sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri. Ég 

mun brátt hefjast handa við skrif á lokaverkefni mínu sem unnið verður fyrir German 

Seafrozen Fish (Óskar Sigmundsson forstjóri). Í verkefninu er ég að skoða hvort arðsemi sé af 

því að hirða hliðarafurðir um borð í frystitogara fyrirtækisins. Skipið verður við veiðar í 

Barentshafi og hefur fyrirtækið áhuga á því að skoða þann möguleika að koma með 

hliðarafurðir að landi. Verkefnið verður lokað öllum nema Óskari og fyrirtæki hans. 

 

Svo hægt sé að meta hvort arðsemi sé af því að hirða hliðarafurðir í sjófrystingu þarf að afla 

upplýsinga um verðin sem fást fyrir hráefnið. Ég hef því sett saman nokkrar spurningar sem 

ég mun leggja fyrir nokkra valda aðila þeirra fyrirtæki sem kaupa og vinna með þær 

hliðarfurðir og vélar sem verða til umfjöllunar í ritgerðinni. Spurningar lúta að söluverði 

hráefnis, flutningskostnaði og reynslu, því óska ég eftir þátttöku þinni. 

 

Fulls trúnaðar verður gætt við meðferð upplýsinganna og verða þær ekki rekjanlegar. 

 

Sjá spurningar viðhengi: 

 

Kær kveðja 

Eiríkur Páll Aðalsteinsson 
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Spurningarlisti til hausaþurrkana 

Með þessum spurningalista vil ég athuga hvort hægt sé að nálgast upplýsingar um þau verð 

(gjaldmiðill/kg) sem þið eruð tilbúin til þess að greiða fyrir eftirfarandi hráefni til þurrkunar: 

 

Þorskur: 

 Haus með gellu, kinnum og klumbu 

 Haus með gellu, kinnum en án klumbu 

 Haus með kinnum, klumbu en án gellu 

 Haus með kinnum en án klumbu og gellu 

 Klofinn haus (Mesa hausavél) 

 Óklofinn haus 

 Hryggir 

 

Ýsa: 

 Haus með gellu, kinnum og klumbu 

 Haus með gellu, kinnum en án klumbu 

 Haus með kinnum, klumbu en án gellu 

 Haus með kinnum en án klumbu og gellu 

 Klofinn haus (Mesa hausavél) 

 Óklofinn haus 

 Hryggir 

 

Ufsi: 

 Haus með gellu, kinnum og klumbu 

 Haus með gellu, kinnum en án klumbu 

 Haus með kinnum, klumbu en án gellu 

 Haus með kinnum en án klumbu og gellu 

 Klofinn haus (Mesa hausavél) 

 Óklofinn haus 

 Hryggir 

 

Getið þið unnið meira magn en þið gerið nú þegar?  

 



 

III 

 

Spurningarlisti til flutningsaðila 

Með þessum spurningum vil ég athuga hvort hægt sé að nálgast upplýsingar flutningskostnað 

á frosnum hausum frá Bremerhaven til eftirfarandi staða: 

 

 Frá Þýskalandi til Færeyja? 

 Frá Þýskalandi til Grimsby (eða nærliggjandi staða á Bretlandseyjum)? 

 Frá Þýskalandi til Ísland? 

 Frá Þýskalandi til Noregs? 

 

Spurningarlisti til aðila með reynslu af Mesa 900–hausavélum 

Spurningar þessar lúta að reynslu þinni/ykkar af Mesa 900–hausavél og vil ég biðja þig um að 

svara þeim eftir bestu getu. 

 

1. Hver er/var reynsla ykkar af notkun vélarinnar um borð í skipinu? 

2. Er/var hún notuð á allir stærðir þorskhausa? 

a. Hvaða stærð hausa skilaði bestum afurðum? 

3. Hvernig eru/voru afurðirnar sem komu úr henni? 

4. Hvernig gengur/gekk að selja afurðirnar úr henni (gellurnar og kinnarnar)? 

5. Þurfti að auka við manni í áhöfn til þess að mata vélina? 

6. Hver er reynsla ykkar af þjónustu Á. M. Sigurðssonar tengdri vélinni? 

7. Sé vélin ekki um borð: 

a. Af hverju var hún tekin frá borði? 
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Viðauki 2 – Nýtingarstuðlar 

 
Tafla 29. Fastir nýtingarstuðlar þorsks, ýsu og ufsa í Barentshafi. 

Hráefni 
Nýtingarstuðull 

þorsks 

Nýtingarstuðll 

ýsu 

Nýtingarstuðull 

ufsa 

Heill fiskur 1,00 1,00 1,00 

Slægður með haus 1,18 1,14 1,20 

Slægður án haus 1,50 1,40 1,35 

Slægður án haus og klumbu 1,74 1,69 1,60 

Flök með roði og beinum 2,65 2,76 2,55 

Flök með beinum, án roðs 2,84 3,07 2,80 

Flök með roði, án beina 2,95 2,80 2,85 

Flök án roðs og beina 3,25 3,15 3,00 

Flök með roði, án beina og þunnilda 3,16 3,01 3,35 

Flök án beina, roðs og þunnilda 3,43 3,28 3,80 

Hnakkastykki án roðs og beina 6,50 7,40   

 

 

Tafla 30. Nýtingarstuðull karfa í Grænlandshafi. 

Hráefni Nýtingarstuðull karfa 

Heill fiskur 1,00 

Slægður með haus 1,19 

Slægður án haus og klumbu 1,88 

Flök með beinum en án roði 3,00 

Flök án beina og roðs 3,37 

  



 

V 

 

Viðauki 3 – Næmnigreiningar 

Tafla 31. Næmnigreining vinnsluleiðar 1 fyrir hliðarafurðir úr afla í Barentshafi. 

Breyting 

NPV - 

Launakostnaður Breyting 

NPV -           

Söluverð Breyting 

NPV - 

Flutningskostnaður 

-30% 1.267.869 16% -30% 582.204 -47% -30% 1.203.806 10% 

-20% 1.210.328 11% -20% 753.218 -31% -20% 1.167.619 7% 

-10% 1.152.786 5% -10% 924.231 -16% -10% 1.131.432 3% 

0% 1.095.245 0% 0% 1.095.245 0% 0% 1.095.245 0% 

10% 1.037.703 -5% 10% 1.266.258 16% 10% 1.059.058 -3% 

20% 980.162 -11% 20% 1.437.272 31% 20% 1.022.871 -7% 

30% 922.620 -16% 30% 1.608.285 47% 30% 986.684 -10% 

Breyting 

NPV - 

Umbúðakostnaður Breyting 

NPV - 

Löndunarkostnaður Breyting 

NPV - 

Frystikostnaður 

-30% 1.127.879 3% -30% 1.117.934 2% -30% 1.115.827 2% 

-20% 1.117.001 2% -20% 1.110.371 1% -20% 1.108.966 1% 

-10% 1.106.123 1% -10% 1.102.808 1% -10% 1.102.106 1% 

0% 1.095.245 0% 0% 1.095.245 0% 0% 1.095.245 0% 

10% 1.084.367 -1% 10% 1.087.682 -1% 10% 1.088.384 -1% 

20% 1.073.488 -2% 20% 1.080.119 -1% 20% 1.081.523 -1% 

30% 1.062.610 -3% 30% 1.072.556 -2% 30% 1.074.662 -2% 

 

Tafla 32. Næmnigreining fyrir frystingu karfahausa úr afla í Grænlandshafi. 

Breyting 

NPV - 

Launakostnaður Breyting 

NPV -        

Söluverð Breyting 

NPV - 

Umbúðakostnaður 

-30% 871.014 13% -30% 471.188 -39% -30% 811.669 5% 

-20% 837.460 9% -20% 570.910 -26% -20% 797.897 4% 

-10% 803.906 4% -10% 670.631 -13% -10% 784.125 2% 

0% 770.353 0% 0% 770.353 0% 0% 770.353 0% 

10% 736.799 -4% 10% 870.074 13% 10% 756.581 -2% 

20% 703.245 -9% 20% 969.796 26% 20% 742.809 -4% 

30% 669.692 -13% 30% 1.069.517 39% 30% 729.037 -5% 

Breyting 

NPV - 

Löndunarkostnaður Breyting 

NPV - 

Frystikostnaður       

-30% 784.375 2% -30% 783.073 2%       

-20% 779.701 1% -20% 778.833 1%       

-10% 775.027 1% -10% 774.593 1%       

0% 770.353 0% 0% 770.353 0%       

10% 765.679 -1% 10% 766.113 -1%       

20% 761.004 -1% 20% 761.872 -1%       

30% 756.330 -2% 30% 757.632 -2%       

 

 



 

VI 

 

 

 

Tafla 33. Næmnigreining vinnsluleiðar 2 fyrir frystingu hliðarafurða úr afla í Barentshafi. 

Breyting 

NPV - 

Launakostnaður Breyting 

NPV -       

Söluverð Breyting 

NPV - 

Flutningskostnaður 

-30% 1.414.060 16% -30% 659.731 -46% -30% 1.331.594 9% 

-20% 1.350.756 10% -20% 847.870 -31% -20% 1.295.778 6% 

-10% 1.287.452 5% -10% 1.036.009 -15% -10% 1.259.963 3% 

0% 1.224.148 0% 0% 1.224.148 0% 0% 1.224.148 0% 

10% 1.160.844 -5% 10% 1.412.287 15% 10% 1.188.333 -3% 

20% 1.097.540 -10% 20% 1.600.426 31% 20% 1.152.518 -6% 

30% 1.034.236 -16% 30% 1.788.565 46% 30% 1.116.702 -9% 

Breyting 

NPV - 

Löndunarkostnaður Breyting 

NPV - 

Frystikostnaður Breyting 

NPV - 

Stofnkostnaður 

-30% 1.246.893 2% -30% 1.244.781 2% -30% 1.236.128 1% 

-20% 1.239.312 1% -20% 1.237.904 1% -20% 1.232.135 1% 

-10% 1.231.730 1% -10% 1.231.026 1% -10% 1.228.141 0% 

0% 1.224.148 0% 0% 1.224.148 0% 0% 1.224.148 0% 

10% 1.216.566 -1% 10% 1.217.270 -1% 10% 1.220.155 0% 

20% 1.208.985 -1% 20% 1.210.393 -1% 20% 1.216.161 -1% 

30% 1.201.403 -2% 30% 1.203.515 -2% 30% 1.212.168 -1% 

 

 

Tafla 34. Næmnigreining vinnsluleiðar 2 fyrir frystingu hliðarafurða úr afla í Barentshafi. 

Breyting 

NPV - 

Launakostnaður Breyting 

NPV -     

Söluverð Breyting 

NPV - 

Flutningskostnaður 

-30% 1.291.449 14% -30% 677.762 -40% -30% 1.178.302 4% 

-20% 1.239.948 9% -20% 830.823 -27% -20% 1.164.517 2% 

-10% 1.188.447 5% -10% 983.885 -13% -10% 1.150.731 1% 

0% 1.136.946 0% 0% 1.136.946 0% 0% 1.136.946 0% 

10% 1.085.445 -5% 10% 1.290.007 13% 10% 1.123.160 -1% 

20% 1.033.944 -9% 20% 1.443.068 27% 20% 1.109.375 -2% 

30% 982.443 -14% 30% 1.596.130 40% 30% 1.095.589 -4% 

Breyting 

NPV - 

Löndunarkostnaður Breyting 

NPV - 

Frystikostnaður Breyting 

NPV - 

Stofnkostnaður 

-30% 1.151.465 1% -30% 1.150.117 1% -30% 1.152.880 1% 

-20% 1.146.626 1% -20% 1.145.727 1% -20% 1.147.569 1% 

-10% 1.141.786 0% -10% 1.141.336 0% -10% 1.142.257 0% 

0% 1.136.946 0% 0% 1.136.946 0% 0% 1.136.946 0% 

10% 1.132.106 0% 10% 1.132.555 0% 10% 1.131.635 0% 

20% 1.127.266 -1% 20% 1.128.165 -1% 20% 1.126.323 -1% 

30% 1.122.426 -1% 30% 1.123.775 -1% 30% 1.121.012 -1% 



 

VI 

 

Viðauki 4 – Arðsemislíkön 

Tafla 35. Arðsemislíkan vinnsluleiðar 1 að teknu tilliti til löndunar fiskhausa og þorskhryggja úr Barentshafsafla í Noregi. 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hausar (tonn) 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 

Lifur (tonn) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Hryggir (tonn) 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Gellur (tonn) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sölutekjur 310.756 310.756 310.756 310.756 310.756 310.756 310.756 310.756 310.756 310.756 

Laun -77.689 -77.689 -77.689 -77.689 -77.689 -77.689 -77.689 -77.689 -77.689 -77.689 

Frystikostnaður -12.951 -12.951 -12.951 -12.951 -12.951 -12.951 -12.951 -12.951 -12.951 -12.951 

Umbúðakostnaður -20.496 -20.496 -20.496 -20.496 -20.496 -20.496 -20.496 -20.496 -20.496 -20.496 

Löndunarkostnaður -14.277 -14.277 -14.277 -14.277 -14.277 -14.277 -14.277 -14.277 -14.277 -14.277 

Aflagjöld -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 

EBITDA 183.167 183.167 183.167 183.167 183.167 183.167 183.167 183.167 183.167 183.167 

Skattur 20% -36.633 -36.633 -36.633 -36.633 -36.633 -36.633 -36.633 -36.633 -36.633 -36.633 

Nettó staða 146.534 146.534 146.534 146.534 146.534 146.534 146.534 146.534 146.534 146.534 

                      

Núvirt fjárstreymi 146.534 133.212 121.102 110.093 100.084 90.986 82.714 75.195 68.359 62.145 

                      

NPV 990.424                   
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Tafla 36. Arðsemislíkan vinnsluleiðar 1 að teknu tilliti til flutnings fiskhausa úr Barentshafsafla til Færeyja frá Þýskalandi. 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hausar (tonn) 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 

Lifur (tonn) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Hryggir (tonn) 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Gellur (tonn) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sölutekjur 360.629 360.629 360.629 360.629 360.629 360.629 360.629 360.629 360.629 360.629 

Laun -90.157 -90.157 -90.157 -90.157 -90.157 -90.157 -90.157 -90.157 -90.157 -90.157 

Frystikostnaður -11.181 -11.181 -11.181 -11.181 -11.181 -11.181 -11.181 -11.181 -11.181 -11.181 

Umbúðakostnaður -18.272 -18.272 -18.272 -18.272 -18.272 -18.272 -18.272 -18.272 -18.272 -18.272 

Löndunarkostnaður -12.325 -12.325 -12.325 -12.325 -12.325 -12.325 -12.325 -12.325 -12.325 -12.325 

Flutningskostnaður -54.574 -54.574 -54.574 -54.574 -54.574 -54.574 -54.574 -54.574 -54.574 -54.574 

Aflagjöld -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 -2.524 

EBITDA 171.595 171.595 171.595 171.595 171.595 171.595 171.595 171.595 171.595 171.595 

Skattur 20% -34.319 -34.319 -34.319 -34.319 -34.319 -34.319 -34.319 -34.319 -34.319 -34.319 

Nettó staða 137.276 137.276 137.276 137.276 137.276 137.276 137.276 137.276 137.276 137.276 

                      

Núvirt fjárstreymi 137.276 124.797 113.451 103.138 93.762 85.238 77.489 70.444 64.040 58.219 

                      

NPV 927.853                   

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

Tafla 37. Arðsemislíkan vinnsluleiðar 1 að teknu tilliti til flutnings fiskhausa úr Barentshafsafla til Íslands frá Þýskalandi. 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hausar (tonn) 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 

Lifur (tonn) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Hryggir (tonn) 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Gellur (tonn) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sölutekjur 425.665 425.665 425.665 425.665 425.665 425.665 425.665 425.665 425.665 425.665 

Laun -106.416 -106.416 -106.416 -106.416 -106.416 -106.416 -106.416 -106.416 -106.416 -106.416 

Frystikostnaður -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 

Umbúðakostnaður -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 

Löndunarkostnaður -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 

Flutningskostnaður -66.923 -66.923 -66.923 -66.923 -66.923 -66.923 -66.923 -66.923 -66.923 -66.923 

Aflagjöld -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 

EBITDA 202.552 202.552 202.552 202.552 202.552 202.552 202.552 202.552 202.552 202.552 

Skattur 20% -40.510 -40.510 -40.510 -40.510 -40.510 -40.510 -40.510 -40.510 -40.510 -40.510 

Nettó staða 162.042 162.042 162.042 162.042 162.042 162.042 162.042 162.042 162.042 162.042 

                      

Núvirt fjárstreymi 162.042 147.311 133.919 121.744 110.677 100.615 91.468 83.153 75.594 68.722 

                      

NPV 1.095.245                   
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Tafla 38. Arðsemislíkan vinnsluleiðar 1 að teknu tilliti til flutnings fiskhausa úr Barentshafsafla til Bretlands frá Þýskalandi. 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hausar (tonn) 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 

Lifur (tonn) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Hryggir (tonn) 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Gellur (tonn) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sölutekjur 287.834 287.834 287.834 287.834 287.834 287.834 287.834 287.834 287.834 287.834 

Laun -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 

Frystikostnaður -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 

Umbúðakostnaður -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 -20.118 

Löndunarkostnaður -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 

Flutningskostnaður -73.616 -73.616 -73.616 -73.616 -73.616 -73.616 -73.616 -73.616 -73.616 -73.616 

Aflagjöld -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 

EBITDA 93.452 93.452 93.452 93.452 93.452 93.452 93.452 93.452 93.452 93.452 

Skattur 20% -18.690 -18.690 -18.690 -18.690 -18.690 -18.690 -18.690 -18.690 -18.690 -18.690 

Nettó staða 74.762 74.762 74.762 74.762 74.762 74.762 74.762 74.762 74.762 74.762 

                      

Núvirt fjárstreymi 74.762 67.965 61.787 56.170 51.063 46.421 42.201 38.365 34.877 31.706 

                      

NPV 505.316                   
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Tafla 39. Arðsemislíkan frystingu karfahausa úr afla í Grænlandshafi lönduðum á Íslandi. 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hausar (tonn) 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

Sölutekjur 248.214 248.214 248.214 248.214 248.214 248.214 248.214 248.214 248.214 248.214 

Laun -62.054 -62.054 -62.054 -62.054 -62.054 -62.054 -62.054 -62.054 -62.054 -62.054 

Frystikostnaður -7.842 -7.842 -7.842 -7.842 -7.842 -7.842 -7.842 -7.842 -7.842 -7.842 

Umbúðakostnaður -25.470 -25.470 -25.470 -25.470 -25.470 -25.470 -25.470 -25.470 -25.470 -25.470 

Löndunarkostnaður -8.644 -8.644 -8.644 -8.644 -8.644 -8.644 -8.644 -8.644 -8.644 -8.644 

Aflagjöld -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 

EBITDA 142.467 142.467 142.467 142.467 142.467 142.467 142.467 142.467 142.467 142.467 

Skattur 20% -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 

Nettó staða 113.974 113.974 113.974 113.974 113.974 113.974 113.974 113.974 113.974 113.974 

                      

Núvirt fjárstreymi 113.974 103.613 94.193 85.630 77.846 70.769 64.335 58.487 53.170 48.336 

                      

NPV 770.353                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 

 

Tafla 40. Arðsemislíkan vinnsluleiðar 2 að teknu tilliti til flutnings fiskhausa úr Barentshafsafla til Íslands frá Þýskalandi. 

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hausar (tonn)   498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 

Lifur (tonn)   60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Hryggir (tonn)   188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Gellur (tonn)   6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Sölutekjur   467.137 467.137 467.137 467.137 467.137 467.137 467.137 467.137 467.137 467.137 

Laun   -116.784 -116.784 -116.784 -116.784 -116.784 -116.784 -116.784 -116.784 -116.784 -116.784 

Frystikostnaður   -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 -12.688 

Umbúðakostnaður   -21.473 -21.473 -21.473 -21.473 -21.473 -21.473 -21.473 -21.473 -21.473 -21.473 

Löndunarkostnaður   -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 -13.987 

Flutningskostnaður   -66.073 -66.073 -66.073 -66.073 -66.073 -66.073 -66.073 -66.073 -66.073 -66.073 

Tækjakostnaður -39.835                     

Afskriftir   -3.585 -3.585 -3.585 -3.585 -3.585 -3.585 -3.585 -3.585 -3.585 -3.585 

Aflagjöld   -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 

EBIT   229.277 229.277 229.277 229.277 229.277 229.277 229.277 229.277 229.277 229.277 

Skattur 20%   -45.855 -45.855 -45.855 -45.855 -45.855 -45.855 -45.855 -45.855 -45.855 -45.855 

Afskriftir   3.585 3.585 3.585 3.585 3.585 3.585 3.585 3.585 3.585 3.585 

Nettó staða -39.835 187.007 187.007 187.007 187.007 187.007 187.007 187.007 187.007 187.007 187.007 

                        

Núvirt fjárstreymi -39.835 187.007 170.006 154.551 140.501 127.728 116.117 105.560 95.964 87.240 79.309 

                        

NPV   1.224.148                   

                        

Virði eignar í lok   3.984                   
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Tafla 41. Arðsemislíkan vinnsluleiðar 3 að teknu tilliti til flutnings fiskhausa úr Barentshafsafla til Íslands frá Þýskalandi. 

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hausar (tonn)   192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Lifur (tonn)   60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Hryggir (tonn)   188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Gellur (tonn)   6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Kinnar (tonn)   34,678 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 

Sölutekjur   380.980 380.980 380.980 380.980 380.980 380.980 380.980 380.980 380.980 380.980 

Laun   -95.245 -95.245 -95.245 -95.245 -95.245 -95.245 -95.245 -95.245 -95.245 -95.245 

Frystikostnaður   -8.120 -8.120 -8.120 -8.120 -8.120 -8.120 -8.120 -8.120 -8.120 -8.120 

Umbúðakostnaður   -21.611 -21.611 -21.611 -21.611 -21.611 -21.611 -21.611 -21.611 -21.611 -21.611 

Löndunarkostnaður   -8.951 -8.951 -8.951 -8.951 -8.951 -8.951 -8.951 -8.951 -8.951 -8.951 

Flutningskostnaður   -25.495 -25.495 -25.495 -25.495 -25.495 -25.495 -25.495 -25.495 -25.495 -25.495 

Vélakostnaður -53.114                     

Afskriftir   -4.780 -4.780 -4.780 -4.780 -4.780 -4.780 -4.780 -4.780 -4.780 -4.780 

Aflagjöld   -2.667 -2.667 -2.667 -2.667 -2.667 -2.667 -2.667 -2.667 -2.667 -2.667 

EBIT   214.112 214.112 214.112 214.112 214.112 214.112 214.112 214.112 214.112 214.112 

Skattur 20%   -42.822 -42.822 -42.822 -42.822 -42.822 -42.822 -42.822 -42.822 -42.822 -42.822 

Afskriftir   4.780 4.780 4.780 4.780 4.780 4.780 4.780 4.780 4.780 4.780 

Nettó staða   176.070 176.070 176.070 176.070 176.070 176.070 176.070 176.070 176.070 176.070 

                        

Núvirt fjárstreymi   176.070 160.063 145.512 132.284 120.258 109.325 99.387 90.352 82.138 74.671 

                        

NPV   1.136.946                   

                        

Virði eignar í lok   5.311                   

 


