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Abstract 

This paper considers the profitability of investing in a fishmeal and fishoil production system, 

HPP-2000, from Héðinn hf. for German Seafrozen Fish’s new trawler. Four processing 

methods are analyzed with different combinations of by-products used as ingredients and how 

much fishmeal and –oil might be yielded by those. Operating cost and revenues of the factory 

are examined for each method and how much the company can expect in return of the 

investment on a one year basis. Byproducts to be processed by the factory: 

 Method 1: Heads, backbones, cut-offs, fish skin and entrails with liver. 

 Method 2: Heads, backbones, fish skin and entrails with liver. 

 Method 3: Backbones, cut-offs, fish skin and entrails with liver. 

 Method 4: Entrails without liver. 

Evaluations of profitability are based on the company’s projected catch quota for their new 

trawler and data from the factory manufacturer about yield of fishmeal and oil. 

 The paper concludes that, while three of four processing methods are profitable and 

only the final method returns loss, the net present value (NPV) is negative for all those 

processing methods, making the investment unprofitable. Author conjecture is that 2.000 tons 

estimated annual catch is rather low for vessel of this size. If catch quota were to be increased 

by 50%, to fully utilize the ships dimensions, that would turn NPV of two first methods from 

negative to positive. Consequently it is not profitable to install a fishmeal factory unless the 

vessel would have larger annual catch quotas of groundfish. 

 

 

Key-words: By-products, fishmeal, fish oil, factory, freezing-trawler, expenses and 

profitability. 
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Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni er fjallað um arðsemi þess að fjárfesta í mjöl- og lýsisverksmiðju fyrir 

nýtt frystiskip German Seafrozen Fish. Greindar verða fjórar vinnsluleiðir við veiðar í 

Barentshafi sem hafa mismunandi samsetningar á hliðarafurðum í HPP-2000 nýja mjöl- og 

lýsisverksmiðju frá Héðni og skoðað hversu mikið afurðamagn fæst eftir hverri vinnsluleið. 

Skoðaðir eru helstu kostnaðar- og tekjuliðir verksmiðjunnar fyrir hverja vinnsluleið fyrir sig 

og hvaða hagnaði það skilar til fyrirtækisins á ársgrundvelli. Mögulegar vinnsluleiðir á 

afurðum í fiskimjölsverksmiðjum skipsins: 

 Vinnsluleið 1: Hausa, hryggi, afskurði, roð, slóg og lifur. 

 Vinnsluleið 2: Hausa, hryggi, roð, slóg og lifur. 

 Vinnsluleið 3: Hryggi, afskurði, roð, slóg og lifur. 

 Vinnsluleið 4: Einungis slóg í verksmiðju. 

Útreikningar verkefnisins byggja á forsendum frá Óskari Sigmundssyni, forstjóra German 

Seafrozen Fish ásamt upplýsingum frá framleiðenda verksmiðjunnar um nýtingu á mjöl og 

lýsi.  

 Niðurstöður eru þær að hagnaður er af þrem af fjórum vinnsluleiðum, en síðasta 

vinnsluleiðin þar sem slóg er einungis brætt skilaði tapi miðað við forsendur verkefnisins. 

Núvirði fjárfestingarinnar (NPV) er neikvætt af öllum vinnsluleiðunum og því ekki arðbært að 

ráðast í fjárfestinguna að óbreyttum forsendum. Höfundur verkefnisins telur að 2.000 tonna 

aflaheimildir skipsins í Barentshafi gætu orðið meiri ef nýta á veiðigetu og stærð skipsins. 

Næmnigreining leiðir hinsvegar í ljós að 50% aukning á afla myndi gera tvær fyrstu 

vinnsluleiðir verkefnisins arðbærar. Þar af leiðandi er ekki hagkvæmt að setja upp 

fiskimjölsverksmiðju í skipið nema að aukning verði á aflaheimildum skipsins. 

 

 

Lykilorð: Hliðarafurðir, mjöl, lýsi, verksmiðja, frystiskip, kostnaður og arðsemi. 
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hefur orðið viðhorfsbreyting í vestrænum samfélögum gagnvart aukinni 

nýtingu á hliðarafurðum við veiðar á nytjastofnum sjávar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sá 

hluti aflans sem gjarnan hefur verið hent fyrir borð, er raunar oft hægt að nýta til frekari 

vinnslu sem gæti orðið arðbært. Einnig hafa tækniframfarir auðveldað nýtingu á afla á 

hagkvæmari hátt. Umhverfissjónarmið og takmarkaðar aflaheimildir þar sem kvótakerfi er við 

líði hefur haft mest áhrif á ákvarðanir útgerða að hámarka hagnað og nýta þessar hliðarafurðir 

í að skapa verðmæti. 

 Markmið verkefnisins er að skoða hagkvæmni þess að setja mjöl- og lýsisverksmiðju 

um borð í nýjan frystitogara. Unnið verður út frá því að nýta allar aukaafurðir sem falla til við 

flakavinnslu um borð í frystiskipinu. Stendur til að kanna hagkvæmustu leiðina við nýtingu 

þeirra afurða við vinnslu á mjöli og lýsi með verksmiðju sem íslenska véltæknifyrirtækið 

Héðinn hefur staðið í þróun á síðustu ár. Verkefnið er unnið fyrir þýska útgerðarfyrirtækið 

German Seafrozen Fish og skoðað út frá forsendum fyrir frystiskip þeirra, Mark sem nýverið 

var afhent af Tersan skipasmíðastöðinni í Tyrklandi. 

Magn hliðarafurða sem falla til annars vegar að gefnum þeim forsendum að frystilest 

skipsins sé fyllt og hins vegar við áætlaðan heildarkvóta skipsins á ári verður fundið. Þá er 

magn hliðarafurða notað við útreikninga á afurðamagni sem kemur við mjöl- og 

lýsisframleiðslu. Til stendur að fara fjórar megin leiðir við framleiðslu þessara afurða með 

fiskimjölsverksmiðju um borð í skipinu og eru þær eftirfarandi: 

 Vinnsluleið 1: Hausa, hryggi, afskurði, roð, slóg og lifur 

 Vinnsluleið 2: Hausa, hryggi, roð, slóg og lifur 

 Vinnsluleið 3: Hryggi, afskurði, roð, slóg og lifur 

 Vinnsluleið 4: Einungis slóg 

Þær afurðir sem fara ekki í verksmiðjuna verða frystar. Sett verður fram arðsemislíkan fyrir 

heildarfjárfestinguna eftir mismunandi vinnsluleiðum og áhrif verðbreytinga á markaðsverði á 

mjöli og lýsi verða skoðaðar í næmnigreiningu ásamt breytingum á öðrum þáttum sem hafa 

áhrif á núvirði fjárfestingarinnar. 

 

Rannsóknarspurning 

Hvaða forsendur þarf að uppfylla til að mjöl- og lýsisverksmiðja sé hagkvæmur kostur um 

borð í frystitogara? 
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2 Fyrri rannsóknir 

Nokkrar greinar og skýrslur hafa verið skrifaðar um fullnýtingu sjávarafla um borð í 

frystiskipum en fáar sem fjallað hafa um þann möguleika að hafa mjölverksmiðju um borð. 

 Árið 1992 skrifaði Jón Heiðar Ríkharðsson skýrslu fyrir hönd Rannsóknastofnunar 

fiskiðnaðarins sem ber nafnið „Vinnsluskip – fullnýting sjávarafla“. Í þeirri skýrslu er fjallað 

um fullnýtingu allra þeirra hliðarafurða sem koma um borð í frystiskip íslenska skipaflotans. 

Skoðaðar voru möguleikar á marningsvinnslu, meltuvinnslu, sjálfvirkri flokkun og einnig 

uppsetningu fiskimjölsvinnslu um borð. Niðurstaða verkefnisins var sú að hægt er að hirða 

96% af afurðinni en fiskimjölsvinnsla þykir þó ekki hagkvæmur kostur og var því ekki tekin 

fyrir í arðsemisreikningi verkefnisins. Ástæðan fyrir því að hún þykir ekki hagkvæmur kostur 

er að of lítið hráefni fellur til og skapar ekki næg verðmæti til að standa undir kostnaði af 

fjárfestingunni (Jón Heiðar Ríkharðsson, 1992). 

 Skýrslan „Próteinverksmiðja Héðins (HPP) og lýsisverksmiðja Héðins (HOP)“ var 

skrifuð af starfsmönnum Matís í samstarfi við Héðinn hf.. Markmiðið fólst í að prófa 

framleiðslukerfi nýrrar verksmiðju sem Héðinn hefur verið með í þróun. Efnis- og orkuflæði í 

framleiðsluferlinu var skoðað út frá mismunandi hráefni. Helstu niðurstöður skýrslunnar er að 

verksmiðja Héðins framleiði gæða fiskimjöl og lýsi úr fersku hráefni. Þá kom verksmiðjan vel 

út í samanburði við mjölvinnslur í land og talin álitlegur kostur fyrir stærri frystiskip til að 

nýta allar hliðarafurðir sem falla til við vinnslu (Magnús V. Gíslason, Gunnar Pálsson, Sindri 

F. Ólafsson, Arnljótur B. Bergsson, Björn Margeirsson, Sigurjón Arason og Magnea G. 

Karlsdóttir, 2014). 
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3 Fræði og aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um þau veiðisvæði sem frystiskip German Seafrozen Fish 

(Mark) verður við veiðar og aflaheimildir þess, stofnastærðarþróun síðustu ára og þróun næstu 

tveggja ára verður einnig skoðuð til að kanna framtíðarhorfur aflaheimilda í Barentshafi. 

Jafnframt verður hlutfallsleg skipting hliðarafurða af fiski skoðuð og vinnsla á mjöl og lýsi 

útskýrð. Þá verður rætt um tækjakost fiskimjölverksmiðju frá Héðni sem er lítil en 

afkastamikil verksmiðja sem hefur verið í mikilli tækniþróun síðustu ár. Í lokin verður fjallað 

um heimsmarkaðsverði á mjöli og lýsi og að lokum rétt um hlutaskiptakerfi sjómanna um 

borð. 

3.1 Veiðisvæði og aflaheimildir 

Áætlað er að skipið fái 2.000 tonna kvóta í Barentshafi og Svalbarða á ári og á því hafsvæði 

mun skipið vera við veiði á þorsk, ýsu og ufsa frá janúar til apríl og síðan aftur í júlí og við 

Svalbarða í ágúst. Reiknað er með að skipting aflans verði u.þ.b. 60% þorskur, 15% ýsa og 

25% ufsi.  Aflaheimildir  skipsins á karfa verður frá 1.500 til 1.800 tonn sem mun skiptast 

niður á Grænlandssund og Irmingerhaf og reiknað er með 800 tonnum af gullkarfa í 

Grænlandssundi frá apríl til maí og 1.000 tonnum af djúpkarfa í Irmingerhafi frá seinnihluta 

maí til loka júní. Ekki er búið að ákveða kvóta skipsins á grálúðu en Óskar telur að reikna 

megi með 500 til 2.000 tonnum og verða þær veiðar í lok ágústmánaðar til desember. Þessar 

tölur eru áætlaðar og líklegt að skipið fái framseldan kvóta frá öðrum skipum félagsins ef þess 

þarf (Óskar Sigmundsson, munnleg heimild, 5.febrúar 2015). 

Ráðgjöf og stofnstærðamælingar frá alþjóða hafrannsóknaráðinu (ICES) voru 

skoðaðar, en hún veitir ráðgjöf um afla tegunda eftir svæðum til að tryggja sjálfbærni stofna 

(The International Council for the Exploration of the Sea [ICES], e.d.).  

3.1.1 Veiðisvæði í Barentshafi 

Barentshaf er í norður Íshafi, það afmarkast af landamærum Noregs og Rússlands í suðri, 

Noregshafs í austri, Svalbarða í norðri og Karahafi í austri (Jakobsen og Ozhigin, 2011). 

Þegar talað er um stofnstærð í Barentshafi á það einnig við um Svalbarða og hluta Noregshafs 

(ICES, 2014a). 

ICES leggur fram ráðlagt heildaraflamark (TAC) á ákveðnu stofnum en lokaatkvæði 

um heildaraflamark ákveðinna fiskistofna liggur svo hjá þeim löndum sem eiga landhelgin 

innan þess veiðisvæðis, Barentshaf tilheyrir Noregi og Rússlandi. Stofnuð var nefnd árið 1955 

sem skipuð var aðilum frá þessum tveimur þjóðum sem hafði það verkefni að komast að 
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niðurstöðu um heildaraflamark helstu fiskistofna í Barentshafi út frá ráðleggingum ICES 

(Jakobsen og Ozhigin, 2011). 

Þorskur í Barentshafi 

Þorskstofn í Barentshafi var í stöðugum vexti frá árinu 2008 fram til ársins 2013 samkvæmt 

mælingum alþjóða hafrannsóknaráðsins, en samkvæmt mælingum fyrir síðasta ár hefur dregið 

úr stofnstærðinni. Heildarafli landaðs þorsks úr Barentshafi var tæplega 1 milljón tonna árið 

2013 en veiddur afli hefur aðeins þrisvar frá árinu 1961 farið yfir milljón tonn (ICES, 2014a). 

Samkvæmt ráðgjöf alþjóðahafrannsóknaráðsins fyrir veiðiárið 2015 hefur stofnstærð 

þorsksins í Barentshafi hins vegar verið að minnka og ráðlagður kvóti er 894 þúsund tonn sem 

er 99 þúsund tonnum  lægri en ráðgjöfin var fyrir veiðiárið 2014 (ICES, 2014a). 

 

Mynd 1 : Stofnstærð og veiði þorsks í Barentshafi frá 1990 til 2014 (ICES, 2014a). 
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Mynd 2 : Nýliðun á 3.ára þorski síðustu ár og veiði á þorski í Barentshafi frá 2000-2017 (ICES, 2014b). 

Nýliðun á 3.ára þorski í Barentshafi var mikil árin 2007-2008 (sjá mynd 2) og nýliðun þessi 

tvö ár um 39% af heildarnýliðun síðustu 8 ár sem hefur haft jákvæð áhrif á stofnstærð 

þorsksins síðustu ár, sem skilað sér í auknum kvóta árin eftir. Nú er búið að ganga mikið á 

þessa árganga og nýliðun frá árinu 2009 hefur verið undir meðaltali síðustu 8 ára, sem mun 

leiða til minni veiða næstu ár. Samkvæmt ICES er áætluð veiði fyrir árið 2015 877 þúsund 

tonn, 782 þúsund tonn fyrir árið 2016 og 746 þúsund tonn fyrir árið 2017 (ICES, 2014b), því 

má búast við minni aflaheimildum af þorski í Barentshafi á næstum árum.  

Ýsa í Barentshafi 

Svipaða sögu er að segja af ýsustofni í Barentshafi en stofninn tók að stækka árin 2009-2011 

og var í hámarki 2011 þegar stofnstærð mældist rúmlega 400 þúsund tonn (sjá mynd 3). Þá 

minnkaði stofninn mikið árin 2013-2014 en stofnstærðin mældist rúm 250 þúsund tonn árið 

2014 sem er 37,5% samdráttur í stofnstærð frá árinu 2011 (ICES, 2014c). 

Ráðgjöf alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES) fyrir veiðiárið 2015 segir til um að 

heildarveiði á ýsu í Barentshafi ætti að vera 165 þúsund tonn, sem er 15 þúsund tonnum meira 

en ráðgjöf ICES fyrir veiðiárið 2014. Þetta getur bent til þess að góðir árgangar séu að koma 

inn í veiðistofninn, en þrátt fyrir það er líklegt að stofninn standi nokkurn veginn í stað næstu 

ár (ICES, 2014c). 
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Mynd 3 : Stofnstærð og veiði á ýsu í Barentshafi frá 1990 til 2014 (ICES, 2014c). 

Ufsi í Barentshafi 

Árið 2005 var stofnstærð ufsa í Barentshafi áætluð rúmlega 570 þúsund tonn og hafði þá 

aldrei verið stærri (sjá mynd 4). Stofninn hefur hins vegar minnkað síðustu ár og áætlað að 

hann hafi verið um 270 þúsund tonn árið 2013. Í takt við minnkun stofnstærðar hefur veiði á 

ufsa í Barentshafi dregist saman úr 212 þúsund tonnum á árinu 2006 niður í 131 þúsund tonn 

árið 2013 (ICES, 2014d). 

Alþjóðahafrannsóknaráðið leggur til að enn frekar verði dregið úr veiðum og ráðgjöfin 

er 122 þúsund tonn fyrir árið 2015 sem er 18 þúsundum tonnum minna en árið áður. Ef 

samstarfsnefnd Rússa og Norðmanna fer eftir ráðleggingum ICES og veiðar verða samkvæmt 

henni þá hefur ekki verið jafn lítil veiði á ufsa í Barentshafi frá árinu 1990 (ICES, 2014d). 
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Mynd 4 : Stofnstærð og veiði á ufsa í Barentshafi frá 1990 til 2014 (ICES, 2014d). 

3.1.2 Veiðisvæði í Grænlandshafi 

Undir Grænlandshaf fellur Grænlandssund og Irmingerhaf en stærsti hluti Irmingerhafs 

tilheyrir alþjóðlegu hafsvæði, ásamt hluta sem tilheyrir lögsögu Íslands og Grænlands. 

Alþjóðahafrannsóknarráðið gefur út sameiginlega stofnstærðarmælingu fyrir Ísland og austur 

Grænland og falla þessi hafsvæði inn í þær stofnstærðir (ICES, 2012). 

Gullkafi í Grænlandshafi 

Gullkarfastofninn var í hæstu hæðum árið 1980 þegar stofnstærð var áætluð rúmlega 440 

þúsund tonn. Á 15 árum  minnkaði stofninn um 294 tonn í kjölfar aukinnar sóknar í stofninn 

(sjá mynd 5). Frá síðustu aldamótum hefur stofnstærð karfastofnsins verið í línulegum vexti 

upp á við en veiði á stofninum hefur verið á bilinu 30-55 þúsund tonn á sama tíma (ICES, 

2014e). 

Alþjóðahafrannsóknarráðið ráðlagði að heildarkvóti gullkarfa fyrir veiðiárið 2015 

skyldi ekki fara yfir 47 þúsund tonn og er það samdráttur um rúm 5 þúsund tonn frá ráðgjöf 

ársins 2014. Reikna má með að kvóti verði aukinn á komandi árum ef stofninn heldur áfram 

þessum vexti sem hefur verið stöðugur frá árinu 2003 (ICES, 2014e). 

0

50

100

150

200

250

0

100

200

300

400

500

600

700

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

V
e

ið
i (

í þ
ú

su
n

d
u

m
 t

o
n

n
a)

 

St
o

fn
st

æ
rð

 (
í þ

ú
su

n
d

u
m

 t
o

n
n

a)
 

Ár 

Stofnstærð VeittUfsi 



8 

 

 

Mynd 5 : Stofnstærð og veiði á gullkarfa í Grænlandshafi frá 1990 til 2014 (ICES,2014e). 

Djúpkarfastofn í Grænlandshafi 

Stofn djúpkarfa í Irmingerhafi er óþekkt stærð en samkvæmt alþjóða hafrannsóknarráðinu er 

stofninn að minnka og ráðgjöf fyrir 2015 segir að veiðar ættu ekki að fara yfir 10 þúsund tonn 

sem er helmings minnkun frá ráðgjöf fyrir veiðiárið 2014 (ICES, 2014f). 

Ef horft er á heildarveiði á djúpkarfa í Irmingerhafi (sjá mynd 6) þá eru veiðar nokkurn 

veginn í samræmi við ráðgjöf ICES um að stofninn fari minnkandi (ICES, 2014f). 

 

Mynd 6 : Veiði á djúpkarfa í Irmingerhafi frá árinu 1991 til 2013 (ICES,2014f). 
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Grálúðustofn í Grænlandshafi 

Líkt og með stofnstærð djúpkarfa er stofnstærð grálúðu óþekkt, en í ráðgjöf 

alþjóðahafrannsóknarráðsins kemur fram að stofninn sé lítill en hafi verið í hægum vexti frá 

árinu 2004. Í meira en áratug hefur veiði á grálúðu verið á bilinu 20 til 30 þúsund tonn og 

miðað við ráðgjöf ICES fyrir árið 2015 er líklegt að ekki verði breyting þar á (sjá mynd 7) 

(ICES, 2014g).  

 

Mynd 7 : Veiði á djúpkarfa í Grænlandshafi frá árinu 1987 til 2013 (ICES, 2014g). 

3.2 Hliðarafurðir 

Hliðarafurðir eru sá hluti fisksins sem fellur til við flakavinnslu, þar er átt við haus, hrygg, 

roð, slóg, lifur, hrogn og afskurð þ.e.a.s. allt nema flakið. Í landvinnslu er reynt til hins ýtrasta 

að nýta það hráefni sem kemur í land til verðmætasköpunar og hámarka því arðsemi keypt 

hráefnis. Aðra sögu er að segja af flakavinnslu um borð í frystitogurum, hingað til hefur 

stærsti hluti aukaafurða farið aftur í sjóinn og aðeins það hráefni hirt sem skilar mestum 

hagnaði. Síðustu ár hafa umhverfissjónarmið komið meira inn í umræðuna og útgerðir eru 

farnar að hugsa út í að henda minna af hliðarafurðum í sjóinn og reyna að skapa meiri 

verðmæti úr fiski upp úr sjó (Magnús Freyr Ólafsson og Sigurjón Arason, 1999). 

Í þessu verkefni verður lögð áhersla á að nýta það hráefni sem ekki er nýtt í 

meginafurðir til vinnslu á mjöli og lýsi. Markmiðið er að nýta allar hliðarafurðir og greindar 

verða fjórar mismunandi leiðir í samsetningu á hráefni í verksmiðjuna og í töflu 1 má sjá 

hvaða afurðir verða settar í verksmiðjuna eftir hverri leið. Í öllum leiðunum er gert ráð fyrir að 

flök verði fryst og að hrogn verði hirt og fryst á hrygningartíma. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

V
e

it
t 

(í
 þ

ú
su

n
d

u
m

 t
o

n
n

a)
 

Ár 

Veitt



10 

 

Tafla 1 : Mismunandi samsetningar hráefnis til mjöl- og lýsisvinnslu um borð í Mark. 

 

3.2.1 Nýtingastuðlar 

Nýtingastuðlar eru notaðir við bakreikning á fiski sem hefur verið unnin á einhvern hátt til að 

áætla þyngd fisksins uppúr sjó (European Commission, e.d.-a). Nýtingarstuðull afurðar er 

skilgreindur sem hlutfall heildarmassa og nýtingarmassa. 

𝑛ý𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 =
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖

𝑛ý𝑡𝑡𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖
 

Ef slægður þorskur vegur t.d. 4 kg og nýtingastuðullinn er 1,18, þá er fiskurinn upp úr sjó 

(óslægður) 4,72 kg (þyngd slægðs þorsks margfaldað með nýtingastuðli slægðs þorsks). 

Nýtingastuðlar sem notaðir eru fyrir þorsk og ýsu eru fengnir úr sameiginlegu verkefni 

Norðmanna og Rússa um nýtingu í Barentshafi, nýtingastuðlar fyrir ufsa eru frá tilraunum 

Norðmanna um borð í frystitogurum og nýtingastuðlar karfa og grálúðu eru úr opinberum 

gögnum Evrópusambandsins (sjá töflu 2). 

Tafla 2 : Nýtingastuðlar sem nýtast við útreikning á afurðarskiptingu (Joint Fish, 2014; European 
Commission, e.d.-b; Commission Implementing Regulation (EU) nr. 404/2011). 

 

Nýtingastuðlarnir í töflu 2 eru notaðir við útreikning á hlutföllum hliðarafurða af óslægðum 

fiski og þau hlutföll nýtast síðan í útreikningum á hráefni sem fer í mjölverksmiðju. Í töflu 3 

hér að neðan sést hvernig þessar fisktegundir skiptast niður í flök og hliðarafurðir samkvæmt 

þessum nýtingastuðlunum.  

Afurðir Leið 1 Leið 2 Leið 3 Leið 4

Hausar x x

Hryggir x x x

Afskurðir x x

Roð x x x

Slóg x x x x

Lifur x x x

Flök

Hrogn

Hráefni Þorskur Ýsa Ufsi Karfi Grálúða

Heill fiskur 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Slægður fiskur 1,18 1,14 1,20 1,19 1,08

Hausaður og slægður m/klumbu 1,74 1,69 1,60 1,88 1,39

Roðlaus, beinlaus flak 3,25 3,15 3,00 3,37 -

Með roði, með beinum 2,65 2,76 2,55 - -

Roðlaus, með beinum 2,84 3,07 2,80 3,00 -
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Tafla 3 : Hlutföll flaka og hliðarafurða eftir fisktegundum, reiknað út frá nýtingastuðlum. 

 

Í töflu 3 sést að tölur vantar fyrir hlutföll karfa og grálúðu. Ástæðan fyrir því er sú að þessum 

tegundum er pakkað í kassa, hausaðar og slógdregnar, án frekari vinnslu um borð. 

Lifur og slóg 

Slóg- og lifrarhlutföll geta verið mjög breytileg eftir árstímum. Það sem hefur mest áhrif á 

þessi hlutföll er aldur fisksins, stærð, kynþroski og hrygningartími. Slóghlutfall í kynþroska 

þorskfiskum nær hámarki um og yfir hrygningartímann en eftir hrygningu fer fiskurinn að 

ganga á næringarforðann og slóghlutfall minnkar. Á mynd 8 má sjá niðurstöðu tilraunar 

Rannsóknastofunnar fiskiðnaðarins (Rf) frá árinu 1997 þar sem skoðaðar voru 

árstíðabreytingar á slóghlutfalli í þorski, þar má augljóslega sjá aukningu slógs yfir 

hrygningartímann sem nær frá lok mars til byrjun maí. Geta má þess að þegar talað er um slóg 

er átt við allan innmat úr fisknum og þá er lifur talin með (Rúnar Birgisson og Halldór Pétur 

Þorsteinsson, 1997). 

 

Mynd 8 : Niðurstaða tilraunar RF á slóghlutfalli í þorski eftir mánuðum (Rúnar Birgisson og Halldór 

Pétur Þorsteinsson, 1997). 

Lifrarhlutfall er mjög breytilegt eftir árstíðum, þorskfiskar nota lifrina sem forðabúr fyrir fitu 

sem þeir nýta svo til að mynda orku. Eftir hrygningartímann er lifrin mjög mögur en á þeim 

Hráefni Hlutföll Þorskur Hlutföll Ýsa Hlutföll Ufsi Hlutföll Karfi Hlutföll Grálúða

Heill fiskur 100% 100% 100% 100% 100%

Haus m/klumbu 27% 29% 21% 31% 21%

Hryggur 16% 16% 16% - -

Flök án roð og beina 31% 32% 33% - -

Afskurður 8% 8% 10% - -

Roð 3% 4% 4% - -

Slóg 15% 12% 17% 16% 7%

-Þar af lifur af slógi 5% 5% 5% - -
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tíma heldur fiskurinn í ætisleit og safnar fitu í lifrina. Þá nýtir fiskurinn orkuforðann í 

vöðvauppbyggingu og hreyfingu svo eitthvað sé nefnt, en þegar líða fer að hrygningartíma 

notar hann stærsta hluta orkuforðans í myndun kynkirtla og hrygninguna sjálfa (Guðjón A. 

Auðunsson, 1999). 

Í þessu verkefni verður notast við slóghlutfall sem er reiknað út frá nýtingarstuðlum úr 

Barentshafi og lifrarhlutfall sem er staðlað í 5% hlutfalli af óslægðum fiski í samræmi við 

niðurstöður úr tilraun Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins frá árinu 2005 (Kristín A. 

Þórarinsdóttir, Guðný Guðmundsdóttir og Sigurjón Arason, 2005). 

3.3 Lýsi 

Það var ekki fyrr en snemma á 20. öld sem farið var að notað lýsi til manneldis. Þá er lýsi hert 

til notkunar í smjörlíkis- og kremgerð og hefur þorskalýsi lengi vel verið sett á flöskur eða í 

lýsistöflur sem fólk hefur tekið inn sér til heilsubótar (Baldur Hjaltason, 1989). Lýsi er 

sérstakt að því leyti að það er mjög ríkt af fjölómettuðu fitusýrunni omega-3 sem finnst ekki í 

öðrum olíum en fjöldi rannsókna hefur leitt í ljós að omega-3 fitusýrur eru mikilvægar sem 

fyrirbyggjandi vörn gegn hjarta og æðasjúkdómum. (Margrét Bragadóttir, e.d.).  

3.3.1 Tegundir lýsis 

Í gegnum tíðina hafa verið framleiddar margar tegundir af lýsi hér á landi, það er þorskalýsi, 

síldarlýsi, hákarlalýsi, hvalalýsi, karfalýsi og loðnulýsi. Þá hafa allar tegundirnar að 

undanskildu þorskalýsi verið sendar erlendis til vinnslu eða herslu og síðar verði notaðar í t.d. 

matarfitu (Þórður Þorbjarnarson, 1967). 

 Lýsistegundir sem taldar voru hér að ofan er svo skipt í tvo meginflokka, lifrarlýsi og 

búklýsi. Lifrarlýsi er eins og nafnið gefur til kynna unnið úr lifur fisksins en búklýsi úr öllum 

fisknum, sem er yfirleitt feitur fiskur eins og síld og makríll. Einn megin munurinn á þessum 

tveimur tegundum af lýsi er að lifrarlýsi er fullt af A- og D- vítamínum, á meðan búklýsi er 

nær vítamínsautt (Þórður Þorbjarnarson, 1967). Þorsklýsi er mest framleidda lifrarlýsið í 

heiminum í dag og er það aðallega notað til heilsubótar fyrir mannskepnuna eins og áður 

hefur komið fram (Baldur Hjaltason, 1989).  

Í þessu verkefni verður fjallað um framleiðslu og vinnslu á lifrarlýsi en framleiðsla á 

búklýsi fylgir uppsjávarvinnslum og verður ekki rædd hér sérstaklega. 
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Gufubrætt lýsi 

Fyrstu heimildir sem til eru um notkun gufubræðslu hér á landi var við bræðslu á hákarlslifur 

á Akureyri á 9. áratug 19. aldar en gufubræðsla var ekki notuð við bræðslu á þorsklifur fyrr en 

1909 í Vestmannaeyjum  (Páll Ólafsson, 1977). Árið 1927 voru fyrstu gufubræðslurnar settar 

upp í togaraflota Íslendinga (Þórður Þorbjarnarson, 1959). 

Í megindráttum fer gufubræðsla þannig fram að lifrin er sett í lokað ílát/ker sem er 

oftast trektlaga og gufu hleypt á hana þangað til hitinn hefur náð u.þ.b. 95°C. Þegar þeim hita 

hefur verið náð er gufan látin streyma í lifrina í 10 mínútur áður en lokað er fyrir gufuna. Þá 

er innihaldið látið setjast í kerinu en það ferli getur tekið 30 – 60 mínútur og eftir þann tíma 

ætti að vera hægt að fleyta lýsinu af kerinu. Eftir situr svokallaður lifrargrútur en hann er að 

meðaltali 15% af þyngd lifrarinnar í upphafi.  (Páll Ólafsson, 1977). Lifrargrútinum var áður 

hent en í dag nýtist hann í mjölvinnslu og framleiðir Lýsi hf. mjöl úr honum. Úr lifrargrútnum 

kemur fituríkt mjöl sem er allt að 25% fita sem selt er til Asíu og notað þar í fiskeldi (Sigurður 

Garðarsson munnleg heimild, 31. mars 2015). 

Til stóð að kanna þann möguleika á að hafa gufubræðslu um borð í frystiskipi German 

Seafrozen Fish og vinna því þorskalýsi til manneldis og nýta lifrargrútinn í mjölvinnsluna. 

Samkvæmt Ágústu Harðardóttur munar ekki það miklu á verði fyrir manneldis- og iðnaðarlýsi 

sem unnið er úti á sjó, til þess að þetta myndi borga sig. Ef til stæði að framleiða lýsi til 

manneldis þyrfti að gæðavotta verksmiðjuna til manneldisframleiðslu til að fá rétt til að selja 

slíkt lýsi, þá er manneldisvottun kostnaðarsöm (Ágústa Harðardóttir munnleg heimild, 9.apríl 

2015). 

Geymsla á lýsi 

Þegar búið er að hreinsa óhreinindi og vatn úr lýsi er ekkert sem veldur vexti örvera í því. 

Hinsvegar er hætt við því að lýsi, eins og allar ómettaðar fitur, þráni komist það í langvarandi 

snertingu við ljós og súrefni. Ef lýsi er geymt í tanki við kaldar aðstæður þá gæti þurft að hita 

það upp áður en því er dælt úr tanknum aftur, þar sem hluti þess gæti verið farinn að storkna 

(Sigurður Garðarsson munnleg heimild, 31. mars 2015).  Helsta geymsluaðferðin á lýsi úr 

HPP-2000 er tappa því á umbúðir líkt og bamba, sem eru stórir brúsar á brettum (Gunnar 

Hauksson munnleg heimild, 16. febrúar 2015). 

3.4 Fiskimjöl 

Fiskimjölsverksmiðjum má skipta upp í tvo flokka, hvít- og feitfiskimjölvinnslur. 

Hvítfiskimjölvinnslur vinna með magurt hráefni og þá aðallega úrgang, afskurði og annað frá 

þorski, ýsu og ufsa. Feitfiskimjölvinnslur notast við hráefni sem fellur til í uppsjávarvinnslum 
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eða það hráefni sem ekki er nýtt til manneldis, það eru tegundir eins og síld, loðna og makríll 

(Baldur Jónsson og Sigurjón Arason, 2009). Í þessu verkefni verður tekið fyrir hvítfiskimjöl, 

sem framleitt verður á bolfiskveiðum. 

Efnainnihald ræðst af hlutfalli milli holda- og beinamjöls í afurðinni en hausar og 

hryggir (beinamjöl) innihalda lítið af próteinum en hafa aftur á móti hátt gildi steinefna á 

meðan slóg (holdamjöl) gefur af sér mjög próteinríkt og steinefnasnautt mjöl (Þórður 

Þorbjarnarson og Geir Arnesen, 1954). 

3.4.1 Fiskimjölsverksmiðjur í skipum 

Árið 1934 voru fyrstu fiskimjölsverksmiðjurnar settar upp í togara hér á landi en það var í 

Gylfa frá Patreksfirði og síðar í Garðar frá Hafnarfirði. Verksmiðjan í Garðari var tekin úr 

bátnum um 1946 og ákveðið var að færa hana í land, þar sem hún nýttist við framleiðslu á 

mjöli í verksmiðjuhúsnæði í Hafnafirði (Þórður Þorbjarnarson, 1959). 

Þegar nýsköpunartogararnir komu til Íslands frá Bretlandi á árunum 1947-1952 voru 

þeir flestir búnir fiskimjölsverksmiðjum, þá þóttu vélarnar taka of mikið pláss og efasemdir 

komu upp um hagkvæmni þeirra svo þær voru á endanum teknar úr flestum þessara togara. 

Einnig var ágreiningsefni um hlut áhafnarinnar af þessari vinnslu sem varð til þess að þessi 

ákvörðun var tekin (Þórður Þorbjarnarson, 1959). 

 Um það leyti sem síldarævintýri Íslendinga hófst fjölgaði fiskimjölsverksmiðjum 

mikið. Starfræktar voru margar litlar verksmiðjur sem framleiddu mjöl úr mögru hráefni sem 

fór í gegnum einn þurrkara. Árið 1955 kom svokölluð tveggja þurrkara aðferð til sögunar, en 

þá var hráefnið fyrst þurrkað til hálfs í fyrri þurrkaranum og svo er hluti af því hráefni 

fullþurrkað í seinni þurrkaranum. Þessi tveggja þurrkara aðferð varð til þess að mjölið festist 

síður í þurrkurunum og þá var einnig hægt að þurrka slóg, en það hafði aldrei verið gert áður 

því það þótti of feitt (Þórður Þorbjarnarson, 1959).  

 Fyrsti flakafrystitogarinn útbúinn fiskimjölsverksmiðju kom til landsins árið 1993 en 

það var nýr togari Granda hf. (nú HB Grandi hf.), Þerney RE 101. Verksmiðjan er af gerðinni 

Stord Inernational T5Wh og er enn þann dag í dag notuð við vinnslu á fiskimjöli sem er unnið 

úr hausum og hryggjum. Verksmiðjan framleiðir aðeins mjöl sem þýðir að pressuvökvanum 

er hent í sjóinn í stað þess að framleiða úr honum lýsi, en pressuvökvinn er 2/3 af 

heildarþyngd aukaafurða sem fara í verksmiðjuna (Rafnkell K. Guttormsson munnleg 

heimild, 31. mars 2015). 
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3.4.2 Framleiðsluferill Héðinn Protein Plant 

Verkefnið miðast við að nota nýsmíði frá véltæknifyrirtækinu Héðni hf. sem hefur verið í 

þróun síðustu ár og gengur undir nafninu Héðinn Protein Plant (HPP). Upphaflega hugmynd 

fyrirtækisins var að smíða litla mjöl- og lýsiverksmiðju sem fullnýtir hráefnið til framleiðslu á 

mjöli og lýsi og skilar einungis út vatni. Sambærilegar verksmiðjur sem hannaðar eru fyrir 

frystiskip hafa verið í vandræðum með að vinna fituríkt hráefnið líkt og innyfli fisksins. 

Héðinn hf. hefur hannað vél sem getur unnið úr slógi og þeim hliðarafurðum sem falla til og 

framleiðir gæðamjöl og lýsi í hæsta gæðaflokki (Gunnar Hauksson munnleg heimild, 16. 

febrúar 2015). 

Við framleiðslu á mjöli eru þrír megin fasar aðskildir, vatn, þurrefni og lýsi. Tekið 

verður fyrir einfalt framleiðslukerfi (mynd 9) svipað því sem er í nýrri verksmiðju frá Héðni 

hf. og farið verður yfir hvert skref fyrir sig sem þarf að vera til staðar við framleiðslu á mjöli 

og lýsi. 

 

Mynd 9 : Einföld yfirlitsmynd fyrir verksmiðju líkt og Héðinn Protein Plant (Magnús V. Gíslasson o.fl., 
2014). 

Sjóðari 

Í upphafi er hráefnið sett í þró, þaðan er því dælt í gegnum hakkavél sem brýtur niður hráefnið 

sem auðveldar aðskilnað við suðu. Hráefnið er síðan flutt í rörasjóðara sem byrjar með 

forsuðu þar sem hitastig er á bilinu 40 til 50°C (Gunnar Hauksson munnleg heimild, 16. 
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febrúar 2015), síðan er það hitað upp í minnst 82°C og hitastiginu haldið í 30 mínútur en 

algengt hitastig í sjóðara er 90-95°C. Tilgangurinn með suðu er að drepa hugsanlegar örverur 

í hráefninu og einnig að brjóta niður próteinin til að auðvelda aðskilnað vatns og fitu frá 

þurrefnum (Baldur Jónsson og Sigurjón Arason, 2009). 

Mjölskilvinda 

Algengasta skref á eftir sjóðara í mjölvinnslum er pressa þar sem hráefninu er skipt í 

pressuvökva og pressuköku, þar sem pressuvökvinn fer síðan í mjölskilvindu og frá henni 

kemur lýsi og hrat. Í verksmiðju Héðins hf. er þetta frábrugðið að því leiti að frá sjóðara fer 

hráefnið beint í mjölskilvindu án þess að hafa farið í pressu og úr henni kemur síðan tilbúið 

lýsi sem er tappað á umbúðir og óþurrkað mjöl sem fer síðan í þurrkara (Gunnar Hauksson 

munnleg heimild, 16. febrúar 2015). 

 

Mynd 10 : Mynd 10 : Dæmi um mjölskilvindu (Flottweg, e.d.). 

Lýsisskilvindur 

Þegar lýsi er framleitt í helstu uppsjávarvinnslum landsins fer hráefnið í gegnum 

mjölskilvindu, grófskilvindu og síðan lýsisskilvindu (fínskilvindu). Helsta ástæðan fyrir því 

að ekki er þörf fyrir allar þessar skilvindurnar í HPP er sú að oftast er verið að vinna með 

magurt hráefni og krefst það minni hreinsunar. Ef þetta reynist vera vandamál kemur til greina 

að bæta lýsisskilvindu í verksmiðjuna til að hreinsa lýsið betur, þetta krefst þó mikils magns 

af köldu vatni sem er dýrt úti á sjó (Gunnar Hauksson munnleg heimild, 16. febrúar 2015). 

Þurrkari 

Efnisblandan sem kemur inn í þurrkarann er um 80% vatn, en við þurrkunina gufar stærsti 

hluti þess upp en lokaafurðin inniheldur 8-10% vatn (Gunnar Hauksson munnleg heimild, 16. 

febrúar 2015). Til þess að vatnið gufi upp þarf þurrkarinn að bera varma að efninu sem verður 

til þess að vatnið gufar upp og síðan þarf að skilja það vatn frá þurrkaða mjölinu (Baldur 

Jónsson og Sigurjón Arason, 2009). Helsti kostnaðarliður vélarinnar liggur í þurrkun á 

mjölinu en ólíkt öðrum vinnslum er mikið vatn í hráefninu sem fer inn sem kallar á meiri 
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orkuþörf og notar þurrkari HPP verksmiðjunar tvöfalt meiri olíu en sambærilegar vinnslur 

(Gunnar Hauksson munnleg heimild, 16. febrúar 2015). 

Hægt er að skipta þurrkurum í tvær megin gerðir, það eru loftþurrkari og snertiþurrkari 

(Baldur og Sigurjón, 2009, bls.16). Loftþurrkarar flytja varmann með lofti sem þurrkar 

hráefnið og loftið flytur einnig í burtu rakann (vatnið) sem gufar upp. (Baldur og Sigurjón, 

2009, bls.16 og 7).  

Gufuþurrkari er dæmi um snertiþurrkara en þeir einkennast af því að hita upp 

snertifleti í þurrkaranum sem ber þannig varma í hráefnið sem veldur uppgufun vatns. 

Uppgufaðar vatnsagnir eru síðan sogaðar í burtu með lofti sem streymir á móti 

hráefnisstraum. Helstu kostir þess að nota gufuþurrkun frekar en loftþurrkun er minni 

mengun, einfaldara lofthreinsikerfi og auðvelt að ráða við þykknisíblöndun svo eitthvað sé 

nefnt (Baldur Jónsson og Sigurjón Arason, 2009). Í HPP er tvískiptur rafmagns gufuþurrkari 

sem þurrkar hráefnið til hálfs í fyrri þurrkaranum og í seinni þurrkara er það þurrkað til fulls 

eða þar til hráefnið inniheldur einungis um 8% vatn (Gunnar Hauksson munnleg heimild, 16. 

febrúar 2015). 

Önnur gerð þurrkara sem er algeng er óbein loftþurrkun þýðir að hitagjafinn er ekki í 

beinni snertingu við þurrkloftið. Snerting mjölsins við þurrkloftið er mjög mikil sem verður til 

þess að vatnið gufar hratt upp úr pressukökunni. Loftið sem fer í gegnum um þurrkarann er 

hringrásað og sett í gegnum svokallaðan þvottaturn í millitíðinni þar sem loftið er hreinsað. 

Loftið er svo hitað upp í varmaskipti áður en því er hleypt í gegnum þurrkarann á ný. 

Ferðatími í gegnum óbeinan loftþurrkara er mjög stuttur eða að meðaltali um 10 mínútur, þá 

er loftið sem fer inn um 300 til 400°C heitt en kemur út um 65 til 75°C. Hitastig mjölsins sem 

kemur út úr þurrkaranum er 10°C lægra en lokahitastig loftsins eða þá 50 til 60°C. Helstu 

kostir þess að nota loftþurrkun frekar en gufuþurrkun er styttri dvalartími í þurrkara, minni 

raforkunotkun, minna viðhald og meiri sveigjanleiki í afköstum svo eitthvað sé nefnt (Baldur 

Jónsson og Sigurjón Arason, 2009). 

Sigtun og kvörnun 

Til að mjölagnir séu svipaðar að stærð er það sett í sigtun og kvörnun. Byrjað er að sigta frá 

fínkornaða hluta mjölsins og grófkornaði hlutinn fer í kvörnun. Eftir kvörnun grófkorna 

hlutans ætti stærð mjölagnanna að vera einsleit (Baldur Jónsson og Sigurjón Arason, 2009). 

Geymsla á mjöli 

Eftir sigtun og kvörnun er mjölið ennþá mjög heitt og er mikilvægt að kæla það niður, annars 

getur myndast af því eldhætta ef mjölið fer beint í mjölpoka. Mjölið geymist best í köldu 
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umhverfi og ber að varast að geyma það í heitu eða röku lofti þar sem hætta er á því að mjölið 

dragi í sig raka (Gunnar Hauksson munnleg heimild, 16. febrúar 2015). 

Gera má ráð fyrir því að afurð úr verksmiðju muni taka mikið geymslupláss og 

sölumaður verksmiðjunnar telur að það þurfi um 700 m
3
 til að geyma þær afurðir sem skapast 

við vinnslu á öllum hliðarafurðunum, líkt og greint er í vinnsluleið 1 (Gunnar Hauksson 

munnleg heimild, 16. febrúar 2015). 

Mismunandi gerðir HPP 

Héðinn Protein Plant er framleidd í þremur mismunandi týpum sem henta mismunandi 

stærðum fiskvinnsla eða skipa og eftir því hversu mikið hráefni á að setja í vélina á sólarhring. 

Í töflu 4 má sjá muninn á þessum verksmiðjum (Héðinn, e.d.(a)). 

Tafla 4 : Þrjár stærðir af Héðinn Protein Plant (Héðinn, e.d.(b)). 

  

Í þessu verkefni verður tekinn fyrir stærsta gerðin (HPP-2000) sem tekur við 48 tonnum af 

hráefni á sólarhring og hentar því vel fyrir frystiskip líkt og Mark sem hefur frystigetu upp á 

100 tonn á sólarhring. Verksmiðjan sjálf (HPP-2000) tekur 38,5m
2
 og þá á eftir að gera ráð 

fyrir a.m.k. hálfum metra á allar hliðar til að auðvelda viðhaldsvinnu og aðgengi. Magn af 

mjöli og lýsi er háð því hráefni sem fer í verksmiðjuna en þessar tölur eru hámarks 

afkastageta verksmiðjunnar. Verksmiðjan er að mestu sjálfvirk með fjarvöktun í gegnum 

internetið, en þó þarf starfsmann til að sjá um að sekkja mjöli úr sólarhringstanki 

verksmiðjunar og tappa lýsi í umbúðir (Héðinn e.d.(a)). Aðrar tækniuppslýsingar um tegundir 

Hedinn Protein Plant má sjá í töflu 17, í viðauka 2. 

Verð á HPP-2000 frá Héðni er rúmlega 1,5 milljón evra og áætlaður kostnaður við 

ísetningu verksmiðju hjá skipasmíðastöð er rúmlega 700 þúsund evrur (Gunnar Hauksson 

munnleg heimild, 16. febrúar 2015). 

HPP-300 HPP-1000 HPP-2000

Magn hráefni í verksmiðju 350 kg/klst 1000 kg/klst 2000 kg/klst

Mjöl frá verksmiðju (nálgun) 70 m
3
/klst 200 m

3
/klst 400 m

3
/klst

Lýsi frá verksmiðju (nálgun) 35 kg/klst 100 kg/klst 200 kg/klst

Flatarmál verksmiðju 20,7 m
2

28 m
2

38,5 m
2

Hæð verksmiðju 2,3 m 4 m 4 m

Þyngd (nettóþyngd/brúttóþyngd) 12 / 14 tonn 18 / 22 tonn 25 / 30 tonn
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Mynd 11 : Minnsta gerð mjöl- og lýsisverksmiðjunnar frá Héðni (HPP-300) (BibbiCo, e.d.). 

Í lok mars sl. var gengið frá kaupum á verksmiðju að gerðinni HPP-2000 en hún mun fara í 

nýjan frystitogara sem Rammi hf. er með í pöntun frá skipasmíðastöðinni Tersan í Tyrklandi. 

Gert er ráð fyrir að smíði verksmiðjunar taki um hálft ár og verði komin til 

skipasmiðastöðvarinnar í lok þessa árs. Þetta er önnur verksmiðjan sem Héðinn selur um borð 

í skip en fyrsta verksmiðjan fór um borð í færeyska uppsjávarskipið Norðborg árið 2009 

(Gunnar Hauksson munnleg heimild, 16. febrúar 2015). 

 Nýting hráefnis Héðins Prótein Plant er talin mun meiri en aðrar verksmiðjur sem eru 

hannaðar fyrir aðstæður eins og um borð í frystiskipum. Til að mynda er nýting mjöls í HPP 

um 20% af upphaflegri þyngd hráefnis sem sett er í vélina samanborðið við aðeins 12% í 

verksmiðjum eins og er um borð í Þerney RE. Þá framleiðir HPP einnig lýsismagn háð fitu í 

hráefninu sem vélin í Þerney gerir ekki. 

3.5 Markaður fyrir mjöl og lýsi 

Fiskimjöl og lýsi er hráefni sem algengt er að nota sem prótein- og orkugjafa í framleiðslu á 

dýrafóðri og þá aðallega fiskeldi. Fiskeldi hefur verið vaxandi grein undanfarin ár sem hefur 

valdið eftirspurnaaukningu eftir mjöl og lýsi, þá hafa einnig nýir markaðir opnast með 

framleiðslu á fóðri til annarra tegundahópa líkt og gæludýra (Bachis, 2014). 

Helstu einkenni markaðarins er síbreytilegt framboð af mjöli og lýsi á milli ára sem 

veldur miklum sveiflum í afurðaverði (sjá töflu 23, í viðauka 4), helstu ástæður fyrir þessum 

framboðsbreytingum eru breytingar á kvótum, á uppsjávartegundum aðallega, og meiri 

áhersla á framleiðslu til manneldis. Þá hefur El Nino mikil áhrif á kvóta í Perú  sem er stærsti 

framleiðandi á mjöli og lýsi í heiminum og ræðst heimsmarkaðsverð af verðmyndun á milli 

Perú og Kína (Jens G. Helgason, 2014). Á mynd 12 má sjá breytingar á heimsmarkaðsverði 

frá upphafi ársins 2010 til mars 2015, þá miðast mjölverð við 64-65% próteininnihald en 

lýsisverðið er miðað við fiskilýsi af hvaða uppruna sem er og engar gæðakröfur í því verði. 
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Mynd 12 : Verðþróun á mjöl og lýsi frá 2010 til 2015 á miðgengi hvers mánaðar fyrir sig (FAO, e.d.; Ágústa 
Harðardóttir munnleg heimild, 9. apríl 2015). 

Kína er stærsta innflutningsland á fiskimjöli í heiminum með 35% af framleiddu 

magni langt á undan næsta landi, Noregi, sem er með 8% af framleiddu magni. Þá er Noregur 

stærsti innflytjandi lýsis eða 22% af magni markaðarins, en þá er enginn munur gerður á lýsi 

til manneldis og iðnaðar (Bachis, 2014). 

3.5.1 Gæðastaðlar mjöls 

Þegar fiskimjöl er selt á markaði þá skiptir próteinhlutfall höfuðmáli og borgað er í samræmi 

við það (Magnús Valgeir Gíslason munnleg heimild, 16. febrúar 2015). Ef allar hliðarafurðir 

eru nýttar í verksmiðju við veiði á þorski, ýsu og ufsa mætti búast við mjöli sem inniheldur 

70-71% prótein en próteinhlutfall minnkar með auknu magni á beinamjöli og fituinnihaldi 

hráefnisins (Sveibjörn Sigmundsson munnleg heimild, 19. maí 2015). Framleiðandi 

verksmiðjunnar segir að búast megi við 65-70% próteinum í flestum þeirra vinnsluleiða sem 

farnar eru í þessu verkefni, þar sem vinnsluleið 4 gæti orðið undantekning. Fituinnihald í 

mjöli úr verksmiðjunni ræst af því fitumagni sem fyrir er í hráefninu, ef hráefnið inniheldur 

undir 2% fitu er ólíklegt að lýsi fáist við framleiðslu í HPP-2000 og við það fæst um 10% feitt 

mjöl (Gunnar Hauksson munnleg heimild, 19. maí 2015).  

Samkvæmt Almari rekstrarstjóra fiskimjölverksmiðja HB Granda á Akranesi skila 

karfabein og karfahausar 20% þurrefnum og 4% lýsi. Efnainnihald mjölsins er 65% prótein og 
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u.þ.b. 7% fita í mjölinu (Almar Sigurjónsson munnleg heimild, 19. maí 2015). Þá reiknar 

framleiðandi verksmiðjunnar ekki með lýsisframleiðslu við vinnslu á þessum hliðarafurðum 

(Gunnar Hauksson munnleg heimild, 19. maí 2015). Heimsmarkaðsverð á mjöli (sjá mynd 12) 

gerir ráð fyrir 64-65% próteinum og samanborið við þessar heimildir verður próteininnihald 

mjölsins úr HPP-2000 frá vinnsluleiðum verkefnisins yfir því viðmiði.  

 Ef mjöl fer yfir 12% í fitu eru þrengri markaðir fyrir mjölið í Evrópu, en eftirspurn er 

hins vegar mikil í Asíu eftir mjöli sem fer yfir það hlutfall og dæmi eru um markaði fyrir mjöl 

sem er allt að 25% feitt. Þá framleiðir Lýsi hf. mjöl úr lifrargrút sem fellur til við framleiðslu 

á lifrarlýsi og selji það til Kína, en það mjöl inniheldur 25% fitu (Sigurður Garðarsson 

munnleg heimild, 31. mars 2015). 

3.5.2 Gæðastaðlar á lýsi 

Við kaup á hrálýsi er yfirleitt gerður samningur milli kaupanda og seljanda um samsetningu 

omega-3 fitusýranna EPA og DHA eða magn-fríum fitusýrum í lýsinu, þetta eru helstu 

gæðastaðlar á lýsi. Ef lýsið uppfyllir ekki þau skilyrði sem gerð voru um samsetningu þá 

borgar kaupandi minna fyrir afurðina (Egill Már Snorrason munnleg heimild, 9. apríl 2015). 

3.6 Hlutaskiptakerfi sjómanna 

Telja má að stærsti útgjaldaliður flestra útgerða sé launakostnaður. Algengast er að sjómenn 

fái borgað eftir hlutaskiptakerfi sem ræðst af heildarverðmæti afurða sem komið er með í land 

hverju sinni. Þetta hlutfall er mishátt eftir löndum en algengast er þó að það sé á milli 25-35% 

af heildarverðmæti aflans. Í þessu verkefni er reiknað með að áhöfnin á Mark fái 25% af 

heildarverðmæti aflans í skiptahlut og heildarfjöldi manna um borð er áætlaður 25-27 á 

bolfiskveiðum og 20-22 á karfa og grálúðu(Óskar Sigmundsson munnleg heimild, 5. febrúar 

2015).  

Ekki er talin þörf á að fjölga í áhöfn við tilkomu nýrrar mjöl- og lýsisverksmiðju, gert er 

ráð fyrir 2 klukkustunda vinnu við að sekkja mjöl í poka og er það gert einu sinni á sólarhring 

og í leiðinni er lýsi tappað í umbúðir. Um borð í uppsjávarskipinu Norðborg er verksmiðja frá 

Héðni hf., þar er gert ráð fyrir einum manni á hvorri vakt sem sér um þessa vinnu og því ekki 

gert ráð fyrir aukamanni fyrir þetta verk (Gunnar Hauksson munnleg heimild, 15. febrúar 

2015). 
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4 Framkvæmd 

Líkt og kom fram í töflu 1 í kafla 3.2 verða greindar þrjár mismunandi leiðir við nýtingu 

þeirra aukaafurða sem falla til við vinnslu um borð í Mark, frystiskipi German Seafrozen Fish. 

Aðeins er reiknað með mismunandi samsetningum í HPP verksmiðjuna við veiðar á þorski, 

ýsu og ufsa en við karfaveiðar er alltaf reiknað með hausum og slógi í bræðslu og á grálúðu er 

reiknað með slógi. Gert er ráð fyrir að hirða allar þær hliðarafurðir hvort sem þær fara í 

verksmiðjuna eða í frystingu og því byggist útreikningur mismunandi leiða á því að fylla 

1.000 tonna lest skipsins. Líkt og fram kom í kafla 3.1 er gert ráð fyrir aflaskiptingunni 60% 

þorskur, 25% ufsi og 15% ýsa í Barentshafi og við Svalbarða og verður sú skipting notuð við 

útreikning.  

 Þá verða gerðir arðsemisútreikningar miðað við gefnar forsendur frá Óskari 

Sigmundssyni, forstjóra German Seafrozen Fish um heildarveiði skipsins á ári og framkvæmd 

næmnigreining um áhrif tekju- og kostnaðarliða á arðsemi fjárfestingarinnar. Reiknað er með 

2.000 tonn í Barentshafi og við Svalbarða, 800 tonn af gullkarfa í Grænlandshafi, 1.000 tonn 

af djúpkarfa og 2.000 tonn af grálúðu. 

Vinnsluleið 1: 

Í vinnsluleið 1 er reiknað með að allar hliðarafurðir þorsks, ufsa og ýsu fari í mjöl- og 

lýsisvinnslu. Þá er gert ráð fyrir að veiða þar til lestarrými skipsins inniheldur 1.000 tonn af 

flökum eða fulla frystilest. 

Vinnsluleið 2: 

Farin verður önnur leið sem er svipuð og vinnsleið 1 en gert ráð fyrir að frysta einnig afskurð 

af þorski, ufsa og ýsu. Ástæðan fyrir því er að verðið fyrir kg af afskurði er of hátt og telur 

Ragnar Aðalsteinsson útgerðarstjóri Ramma að ekki borgi sig að vinna úr þeim mjöl (Ragnar 

Aðalsteinsson munnleg heimild, 14. apríl 2015). Við þessa leið verður því gert ráð fyrir að 

lestarými verið fyllt með afskurði og flökum. 

Vinnsluleið 3: 

Í vinnsluleið 3 er gert ráð fyrir að allar hliðarafurðir fyrir utan hausanna fari í mjöl- og 

lýsisframleiðslu, á veiðum í Barentshafi og við Svalbarða og frystilestin verði fyllt með 

hausum og flökum. 

Vinnsluleið 4: 

Í vinnsluleið 4 er gert ráð fyrir að setja einungis slóg án lifrar í mjöl- og lýsisframleiðslu og 

frysta því allar aðrar hliðarafurðir sem falla til við veiðar í Barentshafi og við Svalbarða. 
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5 Forsendur útreikninga 

Í þessum kafla verður gerð skil á þeim forsendum sem notaðar voru við útreikning á arðsemi 

fjárfestingarinnar, framlegð afurðarinnar og næmnigreiningu við rekstur á Héðinn Protein 

Plant (HPP-2000). Útreikningar arðsemismatsins byggjast á þeim aflaheimildum sem Óskar 

Sigmundsson, forstjóri German Sefrozen Fish áætlaði fyrir eitt veiðiár og fram kom í kafla 

3.1. 

Arðsemisútreikningar eru framkvæmdir til þess að segja til um hvort æskilegt sé að 

ráðast í fjárfestingu miðað við gefnar forsendur og hvort hún mun koma til með að skila arði 

til fyrirtækisins. Búið var til sjóðstreymi fyrir þær vinnsluleiðir sem greindar voru í 

verkefninu og miðast útreikningar við afskriftir fjárfestingar til 10 ára. Út frá sjóðstreymi var 

reiknuð arðsemi fjárfestingarinnar út frá hverri vinnsluleið fyrir sig, hagnaður að frádregnum 

tekjuskatti lagður saman við afskrifir sem gefa nettóstöðu. Þegar fjárfesting er gerð til margra 

ára er nettóstaðan núvirt miðað við útreiknaða ávöxtunarkröfu, þá sést hversu miklu 

fjárfestingin skilar til baka á komandi árum út frá núverandi verðlagi. Næmnigreining er 

framkvæmd til að sýna hvaða áhrif hlutfallsleg breyting á tekju- og kostnaðarliðum hefur á 

núvirði fjárfestingarinnar. 

Framlegð einstakra afurða eru tekjur sem fást fyrir afurðina að frádregnum 

breytilegum kostnaði við framleiðslu. Framlegðin segir því til um hversu mikið verðmæti 

skapast við framleiðslu vörunnar sem nýtist þá í að greiða fastan kostnað af framleiðslunni. Sú 

upphæð sem eftir stendur er hagnaður að framleiðslu vörunnar en getur einnig verið tap. 

5.1 Tekjuforsendur verkefnisins 

Líkt og fram kom í kafla 3.5 sveiflast verð fyrir afurðir úr verksmiðjunni mikið. Tekið var 

meðaltal af heimsmarkaðsverði á mjöli og lýsi fyrstu 3 mánuði ársins 2015 til að nota við 

útreikning arðsemismatsins. Verðið á mjöli var 1.521,4 EUR/tonn og lýsi 1.833,8 

EUR/tonn,  samkvæmt Ágústu Harðardóttir hjá Lýsi hf. þá er staðan þannig á mörkuðum í 

dag að markaðsverð fyrir iðnaðarlýsi sé hærra en manneldislýsi ef það er framleitt um borð í 

frystiskipum (Ágústa Harðardóttir munnleg heimild, 9.apríl 2015). 

5.2 Kostnaðarforsendur verkefnisins 

Við rekstur verksmiðjunnar (HPP-2000) eru margir kostnaðarliðir sem þarf að taka tillit til í 

útreikningum á arðsemi og framlegð afurðanna. Stærsti liðurinn sem hefur mest áhrif á 

útreikning arðsemismatsins er verð á vélbúnaði verksmiðjunnar, en heildarfjárfestingin er 
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áætluð rúmlega 2,2 milljónir evra (sjá kafla 3.4.2). Afskriftir eru gerðar línulegar til 10 ára og 

ekki afskrifað niður fyrir 10% af heildarverðmæti fjárfestingarinnar. 

5.2.1 Launakostnaður 

Launakostnaður er næststærsti kostnaðarliðurinn í arðsemismatinu á eftir 

heildarfjárfestingunni en laun taka mið af tekjum sem skapast við framleiðsluna. Eins og fram 

kom í kafla 3.6 er reiknað með að áhöfn frystiskipsins, Mark fái 25% af aflaverðmæti í 

skiptahlut. 

5.2.2 Olíukostnaður 

Olíukostnaður er annar stór kostnaðarliður við framleiðslu á mjöli og lýsi úr Héðinn Protein 

Plant og notar hún u.þ.b. 40 kg af olíu fyrir hvert hráefnistonn sem fer inn. Olía er notuð til 

framleiðslu á hitaorku fyrir þurrkara verksmiðjunnar. Eins og fram kom í kafla 3.4.2 er 

olíunotkun HPP-2000 um tvöfalt meiri en í öðrum sambærilegum verksmiðjum, vegna þess 

hversu mikið vatnsinnihald þarf að þurrka úr mjölinu. Samkvæmt Rósu Hansen 

aðstoðarmanni forstjóra Olís, var verð á skipaolíu í apríl 2015 0,84 EUR/kg m. vsk. og taka 

útreikningar mið af því verði (Rósa Hansen munnleg heimild, apríl 2015). Olíukostnaður við 

HPP-2000 er því 33,6 EUR á hvert hráefnistonn sem fer í vélina. 

5.2.3 Rafmagnskostnaður 

Samkvæmt útreikningum Héðins er orkunotkun HPP-2000 um 50 kWh á hvert hráefnistonn 

sem fer í vélina. Rafmagn sem framleitt er fyrir verksmiðjuna fer í að drífa mótora hennar 

áfram, þ.e.a.s.  snúa þurrkara, snúa mjölskilvindu og flutningur efnis innan hennar. 

Olíunotkun aðalvélar um borð í Þerney RE var notuð í útreikningi til að finna kostnað fyrir 

eina kílóvattstund (kWh), en sú vél framleiðir 2460 kWh og á fullum snúningi eyðir hún 450 

L/klst (Hjalti Gunnarsson munnleg heimild, 13. apríl 2015). Miðað við verð á skipaolíu frá 

Olís þá er kostnaður við framleiðslu á einni kílóvattstund 0,15 EUR/kWh og þá er 

rafmagnskostnaður 7,5 EUR á hvert hráefnistonn sem fer í vélina. 

5.2.4 Umbúðakostnaður 

Umbúðakostnaður er mjög breytilegur eftir því hvernig umbúðir afurðin fer í, en notaðir voru 

viðmiðunarreikningar frá framleiðanda verksmiðjunar vegna þess hversu erfitt reyndist að fá 

verð fyrir lýsisumbúðir. Umbúðakostnaður er því áætlaður að meðaltali 11,45 EUR á hvert 

hráefnistonn sem fer í vélina, en framleiðandinn reiknar með 1500 kg mjölpokum og stóra 

brúsa á brettum fyrir lýsi. 
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5.2.5 Löndunarkostnaður 

Löndunarkostnaður ræðst af því hversu marga menn þarf til þess að landa úr skipinu, hvort 

löndunarfyrirtækið þurfi að koma með tækjabúnað og einnig hvernig frágangur afurða er í 

lestinni. Ef afurðin er frágengin í lest og á bretti, þá er kostnaður í lágmarki eða um 0,013 

EUR/kg (Snorri Halldórsson, 2011). Þar sem mjöl og lýsi er frágengið á brettum er þessi 

kostnaður áætlaður 13,3 EUR á tonn af afurðum. 

5.2.6 Aflagjöld 

Aflagjöld sem notuð voru, taka mið af íslenskum lögum um að aflagjöld skulu vera minnst 

0,70% af heildarverðmæti frystra sjávarafurða (Lög um breytingar á hafnalögum nr. 

88/2010), þrátt fyrir að mjöl og lýsi séu ekki frystar afurðir verður þetta notað við útreikning. 

5.2.7 Viðhaldskostnaður 

Viðhaldskostnaður HPP-2000 er 8% af heildarfjárfestingu á ári, en það er áætluð tala frá 

framleiðenda vélarinnar. Samkvæmt Gunnari Haukssyni, sölumanni vélarinnar er mjög líklegt 

að þessi upphæð sé lægri, en þar sem um er að ræða nýja hönnun þá er erfitt að áætla 

kostnaðinn (Gunnar Hauksson munnleg heimild, 16. febrúar 2015). 

Við framlegðarútreikninga var notaður viðhaldskostnaður verksmiðjunnar í Þerney RE þar 

sem verksmiðja Héðins er ný og þessi kostnaður að hluta óþekktur og reiknað er með að hann 

verði lægri en í Þerney RE. Viðhaldskostnaður verksmiðjunnar í Þerney var 100.000 evrur á 

síðasta ári og framleiðir verksmiðjan 1.050 tonn af mjöli á ári. Miðað við 12% mjölnýtingu úr 

hráefni þá fara 8.750 tonn inn í verksmiðjuna á ári. Því er viðhaldskostnaður verksmiðjunnar í 

Þerney metinn á 11,43 EUR á tonn af hráefni sem fer í hana. 

5.3 Ávöxtunarkrafa 

Ávöxtunarkrafa verkefnisins var reiknuð út frá CAMP-módelinu sem er algengasta formúla 

við útreikning þessarar prósentu. Notast var við ávöxtunarkröfu 10 ára þýskra ríkisskuldabréfa 

sem reyndust vera 0,29% þann 30. apríl 2015 (Bloomberg Business, e.d.), markaðsáhættuálag 

í apríl 2015 á þýskum markaði sem var 6,82% (Market Risk Premia, e.d.) og notaðar voru 

sveiflur á hlutabréfaverði þýska iðnaðarfyrirtækisins ThyssenKrupp við útreikning betastuðuls 

sem reyndist vera 1,67 á 10 ára tímabili (Yahoo finance, e.d.). Út frá þeim forsendum fékkst 

ávöxtunarkrafa upp á 11% og er hún notuð í útreikning arðsemismatsins. 
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5.4 Tekjuskattur 

Við skattlagningu á framleiðsluverðmæti var notast við íslenskan tekjuskatt, en samkvæmt vef 

ríkisskattstjóra er tekjuskattur á Íslandi 20% af heildarhagnaði árið 2014 og er hann notaður 

við útreikning arðsemismatsins (Ríkisskattstjóri, e.d.).   
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6 Niðurstöður og umræður 

Í kaflanum verður farið yfir helstu niðurstöður arðsemislíkana og næmnigreininga þeirra 

vinnsluleiða sem greindar voru við nýtingu hliðarafurða í mjöl- og lýsisvinnslu. Við  

útreikninga voru notuð hlutföll aukaafurða eftir fisktegundum sem komu fram í töflu 3 í kafla 

3.2.1 ásamt gefnum forsendum úr kafla 5. Þá verður sýnt hversu miklu magni af mjöli og lýsi 

verksmiðjan mun skila annars vegar miðað við fulla frystilest í Barentshafi og hins vegar 

miðað við uppgefinn heildarafla á ári (sjá kafla 3.1) sem notaður var við arðsemisútreikninga. 

6.1 Vinnsluleið 1 

Útreikningur vinnsluleiðar 1 byggðist á að frysta flök og setja aðrar hliðarafurðir í 

verksmiðjuna, líkt og fram kom í töflu 1 í kafla 3.2. 

6.1.1 Frystilest fyllt í Barentshafi 

Til að fylla lest frystiskipsins, þyrfti að veiða 3.172 tonn upp úr sjó miðað við gefnar 

forsendur um hlutfallsskiptingu aflans. Í töflu 5 má sjá að miðað við að 2.172 tonn verði sett í 

verksmiðju HPP-2000 má reikna með 538 tonnum af afurðum, þar af 441,7 tonnum af mjöli 

og 96,3 tonnum af lýsi. Heildarverðmæti afurða úr verksmiðju miðað við fulla frystilest eru 

848.594 evrur. 

Tafla 5 : Afköst út frá forsendum vinnsluleiðar 1 og 1.000 tonn frystra afurða. 

 

6.1.2 Heildarafli skipsins á ári 

Heildarverðmæti afurða úr verksmiðjunni er 535.018 evrur úr Barentshafi miðað við gefnar 

forsendur að veiða 2.000 tonn af þorski, ýsu og ufsa og vinna samkvæmt vinnsluleið 1 (sjá 

töflu 6). Útreikningar leiddu í ljós að vélin skilar einungis mjöli við bræðslu á karfahausum og 

slógi en heildarverðmæti mjöls á karfaveiðum eru 264.817 evrur miðað við gefnar forsendur. 

Sama er upp á teningnum á grálúðuveiðum en þar er aðeins gert ráð fyrir að bræða slóg og 

heildarverðmæti mjöls miðað við 2.000 tonn upp úr sjó er 45.078 evrur. 

Þorskur, ýsa og ufsi 3.172,0 tonn upp úr sjó

Hráefni í verksmiðju 2.172,0 tonn

Fiskimjöl úr verksmiðju 441,7 tonn

Lýsi úr verksmiðju 96,3 tonn

Verðmæti mjöls 671.952 €

Verðmæti lýsis 176.642 €

Heildarverðmæti úr verksmiðju 848.594 €

Barentshaf - frystilest fyllt
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Tafla 6 : Heildarverðmæti afurða á ári miðað við forsendur vinnsluleiðar 1. 

 

Niðurstöður úr töflu 6 um magn mjöls á karfa- og grálúðuveiðum eru einnig notaðar við 

útreikninga í öðrum vinnsluleiðum en þar sem vinnsluleiðir á þeim veiðum breytast ekki helst 

magn mjöls og heildarverðmæti þess það sama. 

Heildartekjur ársins af vinnsluleið 1 eru 844.913 evrur á móti heildarkostnaði upp á 

733.417 evrur og þar af er skiptahlutur sjómanna 221.228 evrur. Heildarhagnaður á ári miðað 

við forsendur verkefnisins er því 111.496 evrur (tafla 24, í viðauka 5). Verksmiðjan sem um 

ræðir er stór fjárfesting og er núvirði hennar -347.590 evrur og því borgar sig ekki að ráðast í 

þessa fjárfestingu miðað við gefnar forsendur vinnsluleiðar 1. 

6.1.3 Næmnigreining arðsemismats vinnsluleiðar 1 

Næmnigreining vinnsluleiðar 1 (mynd 13) sýnir hvert núvirði fjárfestingarinnar verður með 

hlutfallslegri breytingu á helstu tekju- og kostnaðarliðum.  

 

Mynd 13 : Næmnigreining vinnsluleiðar 1. 

Það sem hefur mest áhrif á núvirði vinnsluleiðar 1 er heimsmarkaðsverð á mjöli og breyting á 

afla skipsins í Barentshafi. Í núllpunkti næmnigreiningarinnar (sjá mynd 13) er gert ráð fyrir 

Þorskur, ýsa og ufsi Gullkarfi Djúpkarfi Grálúða Samtals á ári

2.000,0 800,0 1.000,0 2.000,0 5.800,0

1.368,8 374,5 468,1 1.521,4 3.732,7

278,3 77,4 96,7 29,6 482,0

60,8 0,0 0,0 0,0 60,8

535.018 € 117.696 € 147.121 € 45.078 € 844.913 €

Hráefni í verksmiðju (tonn)

Fiskimjöl úr verksmiðju (tonn)

Lýsi úr verksmiðju (tonn)

Heildarverðmæti úr verksmiðju

Veiði upp úr sjó (tonn)
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að skipið veiði 2.000 tonn í Barentshafi og verð á mjöli sé 1.521,4 evrur/tonn samanber 

forsendur verkefnisins (sjá kafla 5). Ef verð á mjöli myndi hækka um 30% væri núvirði 

fjárfestingarinnar jákvætt upp á 507.244 evrur (töflu 19, í viðauka 3). Ein önnur leið er til að 

fá jákvætt núvirði að gefnum forsendum verkefnisins, að auka veitt magn í Barentshafi en ef 

það myndi hækka um 30% og aðrar forsendur haldast óbreyttar yrði núvirði fjárfestingarinnar 

155.474 evrur. 

6.2 Vinnsluleið 2 

Útreikningur vinnsluleiðar 2 var svipaður og í vinnsluleiðinni á undan en nú var gert ráð fyrir 

að frysta afskurði ásamt flökunum og nýta allar aðrar afurðir fisksins í verksmiðjuna (sjá töflu 

1). 

6.2.1 Frystilest fyllt í Barentshafi 

Ef frystilest skipsis er fyllt af flökum og afskurði, þá þyrfti að veiða 2.503,6 tonn upp úr sjó 

(sjá töflu 7). Af því magni fara 1.503,6 tonn í bræðslu og koma úr því samtals 380,4 tonn af 

afurðum, þar af 304,4 tonn af mjöli og 76,0 tonn af lýsi. Heildarverðmæti eru 602.334 evrur 

fyrir einn túr í Barentshafi miðað við gefnar forsendur. 

Tafla 7 : Afköst út frá forsendum vinnsluleiðar 2 og 1.000 tonn frystra afurða. 

 

6.2.2 Heildarafli skipsins á ári 

Niðurstaðan er sú að miðað við forsendur vinnsluleiðar 2 falla til 1.199,7 tonn af hráefnum 

sem nýtast í verksmiðjuna (sjá töflu 8). Úr því magni framleiðir verksmiðjan 242,8 tonn af 

mjöli og 60,8 tonn af lýsi og heildarverðmætin úr Barentshafi miðað við 2.000 tonna kvóta 

verða þá 480.915 evrur. Aðrar veiðar innan ársins breytast ekkert með öðrum vinnsluleiðum 

og því er magn mjöls úr karfa og grálúðuveiðum það sama og skilar samtals 309.895 evrum í 

tekjur á ári. 

Þorskur, ýsa og ufsi 2.503,6 tonn upp úr sjó

Hráefni í verksmiðju 1.503,6 tonn

Fiskimjöl úr verksmiðju 304,4 tonn

Lýsi úr verksmiðju 76,0 tonn

Verðmæti mjöls 463.042 €

Verðmæti lýsis 139.292 €

Heildarverðmæti úr verksmiðju 602.334 €

Barentshaf - frystilest fyllt



30 

 

Tafla 8 : Heildarverðmæti afurða á ári miðað við forsendur vinnsluleiðar 2. 

 

Heildartekjur ársins miðað við að fara vinnsluleið 2 við veiðar á þorski, ýsu og ufsa eru 

790.810 evrur og heildarkostnaður við framleiðsluna er 710.101 evrur en af því er skiptahlutur 

áhafnar frystiskipsins 197.703 evrur. Heildarhagnaður af verksmiðjunni á ári eftir vinnsluleið 

2 er 80.709 evrur (sjá töflu 25, í viðauka 5). Ef fjárfesting verksmiðjunnar miðast við 10 ára 

afskriftir þá er núvirði hennar á tímabilinu -508.592 evrur og borgar sig ekki að ráðast í þessa 

fjárfestingu miðað við uppgefnar aflaheimildir skipsins og aðrar forsendur verkefnisins. 

6.2.3 Næmnigreining arðsemismats vinnsluleiðar 2 

Næmnigreining vinnsluleiðar 2 (mynd 14) sýnir hvert núvirði fjárfestingarinnar verður með 

hlutfallslegri breytingu á helstu tekju- og kostnaðarliðum.  

 

Mynd 14 : Næmnigreining vinnsluleiðar 2. 

Það sem hefur mest áhrif næmnigreiningu vinnsluleiðar 2 er heimsmarkaðsverð á mjöli og 

breyting á afla skipsins í Barentshafi. Í núllpunkti næmnigreiningarinnar (sjá mynd 14) er gert 

ráð fyrir að skipið veiði 2.000 tonn í Barentshafi og verð á mjöli sé 1.521,4 evrur/tonn 

samanber forsendur verkefnisins (sjá kafla 5).  Ef verð á mjöli myndi hækka um 30% þá 

myndi núvirði verkefnisins miðað við vinnsluleið 2 vera jákvætt upp á 287.277 evrur (sjá 

Þorskur, ýsa og ufsi Gullkarfi Djúpkarfi Grálúða Samtals á ári
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60,8 0,0 0,0 0,0 60,8

480.915 € 117.696 € 147.121 € 45.078 € 790.810 €

Hráefni í verksmiðju (tonn)

Fiskimjöl úr verksmiðju (tonn)

Lýsi úr verksmiðju (tonn)
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Veiði upp úr sjó (tonn)
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töflu 20, í viðauka 3). Þá hefur breyting á magni næst mest áhrif á núvirðið en ef magn 

hækkar um 30% er núvirðið ennþá neikvætt eða -53.828 evrur, að því gefnu að aðrar 

forsendur séu óbreyttar. 

6.3 Vinnsluleið 3 

Í vinnsluleið 3 er reiknað með að frysta hausa og flök á veiðum í Barentshafi og nýta aðrar 

hliðarafurðir í verksmiðjuna (sjá töflu 1). 

6.3.1 Frystilest fyllt í Barentshafi 

Fram kemur í töflu 9 að veiða þarf 1.744 tonn upp úr sjó til þess að fylla frystilest skipsins 

miðað við forsendur vinnsluleiðar 3. Hráefni sem fer í verksmiðjuna er 744 tonn og 

heildarmagn afurða er 201,5 tonn, 148,3 tonn af mjöli og 53,2 tonn af lýsi sem nemur 

heildarverðmætum upp á 323.056 evrur fyrir einn túr í Barentshafi miðað við gefnar 

forsendur. 

Tafla 9 : Afköst út frá forsendum vinnsluleiðar 3 og 1.000 tonn frystra afurða. 

 

6.3.2 Heildarafli skipsins á ári 

Magn þeirra afurða sem fara í verksmiðju af 2.000 tonna afla í Barentshafi og miðað við 

forsendur vinnsluleiðar 3 eru samtals 851,7 tonn (sjá töflu 10). Afurðir sem myndast við 

framleiðslu þess magns eru 169,7 tonn af mjöli og 60,8 tonn af lýsi sem skila 

heildarverðmætum upp á 369.732 evrur á ári. Líkt og tilgreint var í vinnsluleiðum hér að 

framan haldast sömu verðmæti á karfa og grálúðu eða upp á 309.895 evrur á ári. 

Tafla 10 : Heildarverðmæti afurða á ári miðað við forsendur vinnsluleiðar 3. 

 

Þorskur, ýsa og ufsi 1.744,0 tonn upp úr sjó

Hráefni í verksmiðju 744,0 tonn

Fiskimjöl úr verksmiðju 148,3 tonn

Lýsi úr verksmiðju 53,2 tonn

Verðmæti mjöls 225.563 €

Verðmæti lýsis 97.493 €

Heildarverðmæti úr verksmiðju 323.056 €

Barentshaf - frystilest fyllt

Þorskur, ýsa og ufsi Gullkarfi Djúpkarfi Grálúða Samtals á ári

2.000,0 800,0 1.000,0 2.000,0 5.800,0

851,7 374,5 468,1 1.521,4 3.215,6

169,7 77,4 96,7 29,6 373,4

60,8 0,0 0,0 0,0 60,8

369.732 € 117.696 € 147.121 € 45.078 € 679.627 €

Hráefni í verksmiðju (tonn)

Fiskimjöl úr verksmiðju (tonn)

Lýsi úr verksmiðju (tonn)

Heildarverðmæti úr verksmiðju

Veiði upp úr sjó (tonn)



32 

 

Heildartekjur á ári eru 679.627 evrur og heildarkostnaður við framleiðsluna eru 662.159 evrur 

og þar af er skiptahlutur áhafnarinnar 169.907 evrur (sjá töflu 26, í viðauka 5). 

Heildarhagnaður ársins er 17.468 evrur miðað við uppgefnar forsendur vinnsluleiðarinnar og 

núvirði verksmiðjunnar út frá afskriftum til 10 ára er -839.321 evrur og því borgar sig ekki að 

ráðast í fjárfestinguna samkvæmt forsendum vinnsluleiðar 3.  

6.3.3 Næmnigreining arðsemismats vinnsluleiðar 3 

Næmnigreining vinnsluleiðar 3 (mynd 15) sýnir hvert núvirði fjárfestingarinnar verður með 

hlutfallslegri breytingu á helstu tekju- og kostnaðarliðum. 

 

Mynd 15 : Næmnigreining vinnsluleiðar 3. 

Það sem hefur mest áhrif á næmnigreiningu vinnsluleiðar 3 er heimsmarkaðsverð á mjöli og 

breyting á afla skipsins í Barentshafi. Í núllpunkti næmnigreiningarinnar (sjá mynd 15) er gert 

ráð fyrir að skipið veriði 2.000 tonn í Barentshafi og verð á mjöli sé 1.521,4 evrur/tonn 

samanber forsendur verkefnisins (sjá kafla 5). Ef verð á mjöli myndi hækka um 30% þá yrði 

núvirði fjárfestingarinnar -177.057 evrur (sjá töflu 21, í viðauka 3) og við 30% aukningu  afla 

skipsins í Barentshafi væri núvirði fjárfestingarinnar miðað við vinnsluleið 3, -483.776 evrur. 

6.4 Vinnsluleið 4 

Í vinnsluleið 4 er reiknað með að nota setja einungis slóg án lifrar í verksmiðjuna á veiðum í 

Barentshafi (sjá tölfu 1) og nýta rými í frystilest fyrir aðrar hliðarafurðir ásamt flökum. 
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6.4.1 Frystilest fyllt í Barentshafi 

Ef gert er ráð fyrir að fylla frystiskipið þegar einungis slóg án lifrar er sett í bræðslu þarf að 

veiða 1.113,8 tonn upp úr sjó (sjá töflu 11). Magnið sem fer í verksmiðjuna er því 113,8 tonn 

og samkvæmt útreikningum frá framleiðanda (sjá töflu 18, í viðauka 2) má ekki búast við lýsi 

úr slógi einu og sér en magn mjöls er 22,2 tonn miðað gefnar forsendur. Heildarverðmæti 

afurða úr verksmiðju fyrir einn túr í Barentshafi yrði því 33.771 evrur. 

Tafla 11 : Afköst út frá forsendum vinnsluleiðar 4 og 1.000 tonn frystra afurða. 

 

6.4.2 Heildarafli skipsins á ári 

Ef heildarafli þorsks, ýsu og ufsa í Barentshafi verður 2.000 tonn eins og gert er ráð fyrir mun 

hráefni til verksmiðjunar vera 204 tonn miðað við forsendur vinnsluleiðar 4 (sjá töflu 12). Úr 

því verður hægt að framleiða 42,8 tonn af mjöli sem skilar heildarverðmætum úr verksmiðju 

fyrir 65.176 evrur. Verðmæti fyrir vinnslu á mjöli og lýsi við veiðar á karfa og grálúðu haldast 

óbreytt eða 309.895 evrur á ári. 

Tafla 12 : Heildarverðmæti afurða á ári miðað við forsendur vinnsluleiðar 4. 

 

Heildartekjur verksmiðjunnar á ársgrundvelli eru 375.072 evrur og heildarkostnaður 

framleiðslunnar er 547.153 evrur en af þeim kostnaði er skiptahlutur sjómanna 93.768 evrur. 

Út frá vinnsluleið 4 skilar verksmiðjan því tapi upp á 172.081 evrur á ári (sjá töflu 27, í 

viðauka 5). Fjárfestingin er stór og miðað við að tap sé af rekstri er augljóst að hún borgi sig 

ekki, miðað við afskriftir fjárfestingarinnar til 10 ára reyndist núvirði hennar vera -2.055.676 

evrur. Fjárfestingin borgar sig því ekki miðað við núverandi forsendur. 

Þorskur, ýsa og ufsi 1.113,8 tonn upp úr sjó

Hráefni í verksmiðju 113,8 tonn

Fiskimjöl úr verksmiðju 22,2 tonn

Lýsi úr verksmiðju 0,0 tonn

Verðmæti mjöls 33.771 €

Verðmæti lýsis 0 €

Heildarverðmæti úr verksmiðju 33.771 €

Barentshaf - frystilest fyllt

Þorskur, ýsa og ufsi Gullkarfi Djúpkarfi Grálúða Samtals á ári

2.000,0 800,0 1.000,0 2.000,0 5.800,0

204,0 374,5 468,1 1.521,4 2.567,9

42,8 77,4 96,7 29,6 246,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65.176 € 117.696 € 147.121 € 45.078 € 375.072 €

Hráefni í verksmiðju (tonn)

Fiskimjöl úr verksmiðju (tonn)

Lýsi úr verksmiðju (tonn)

Heildarverðmæti úr verksmiðju

Veiði upp úr sjó (tonn)
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6.4.3 Næmnigreining arðsemismats vinnsluleiðar 4 

Næmnigreining vinnsluleiðar 4 (mynd 16) sýnir hvert núvirði fjárfestingarinnar verður með 

hlutfallslegri breytingu á helstu tekju- og kostnðarliðum. 

 

Mynd 16 : Næmnigreining vinnsluleiðar 4. 

Það sem hefur mest áhrif á næmnigreiningu vinnsluleiðar 4 er heimsmarkaðsverð á mjöli. Í 

núllpunkti næmnigreiningarinnar (sjá mynd 16) er gert ráð fyrir að skipið veiði 2.000 tonn í 

Barentshafi og verð á mjöli sé 1521,4 evrur/tonn samanber forsendur verkefnisins (sjá kafla 

5). Næmnigreining þessarar vinnsluleiðar er langt frá því að skila hagnaði miðað við þessa 

fjárfestinguna. Breytingar á forsendum til þess að gera vinnsluleiðina arðbæra eru ekki 

fyrirsjáanlegar en vinnsluleiðin gæti skilað hagnaði ef mjölverðið myndi fara yfir 3400 

EUR/tonn en þá væri hagstæðara að fara aðrar vinnsluleiðir frekar en þessa. Út frá 

næmnigreiningu (sjá töflu 22, í viðauka 3) var því tekin afstaða að ekki er raunhæft að verð á 

mjöli breytist svo mikið næstu árin og því er þessi vinnsluleið ekki rædd nánar í þessu 

verkefni. 

6.5 Samanburður vinnsluleiða 

Miðað við að gefnar forsendur verkefnisins haldast óbreyttar mun fjárfestingin ekki borga sig 

sama hvaða vinnsluleið er farin. Í töflu 13 má sjá samantekt af þeim vinnsluleiðum sem 

greindar voru í verkefninu.  
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Tafla 13 : Samanburður allra vinnsluleiða. 

 

6.6 Framlegð afurða 

Líkt og fram kom í kafla 5.2.6 er ekki komin næg reynsla á HPP-2000 verksmiðju Héðins svo 

hægt sé að meta kostnað við viðhald. Út frá gefnum forsendum um heildarveiði frystiskips 

Mark þá væri sá viðhaldskostnaður 79,9 evrur á hvert tonn sem fer í verksmiðjuna við 

vinnsluleið 1 og áætluðum heildarviðhaldskostnaði á ári samkvæmt Héðni.  

Notast var við viðhaldskostnað upp á 11,43 evrur á hvert hráefnistonn sem er 

viðhaldskostnaður verksmiðjunnar í Þerney, en sú verksmiðja er 20 ára gömul og því áætlað 

að sá kostnaður sé lægri í nýrri verksmiðju. Í töflu 14 má sjá framlegðina á hvert kg af hráefni 

en samkvæmt upplýsingum frá Héðni nota þeir sömu prósentutölu við útreikning á heimtum 

mjöls og lýsis úr hliðarafurðum hvort sem þær eru af þorski, ýsu, ufsa, karfa eða grálúðu (sjá 

töflu 18, í viðauka 2).  

Tegund Afurðir (tonn) Vinnsluleið 1 Vinnsluleið 2 Vinnsluleið 3 Vinnsluleið 4

Afli upp úr sjó 2.000 2.000 2.000 2.000

Hlutfall í bræðslu 68,4% 60,0% 42,6% 10,2%

Flök 631,2 631,2 631,2 631,2

Mjöl 278,3 242,817 169,737 42,84

Lýsi 60,8 60,8 60,8 0

Afli upp úr sjó

Hlutfall í bræðslu

Hausaður og slódregin

Mjöl

Afli upp úr sjó

Hlutfall í bræðslu

Hausuð og slógdregin

Grálúðuhausar

Mjöl

844.913 € 790.810 € 679.627 € 375.072 €

733.417 € 710.101 € 662.159 € 547.153 €

111.496 € 80.709 € 17.468 € -172.081 €

-347.590 € -508.592 € -839.321 € -2.055.576 €Núvirði fjárfestingarinnar

Hagnaður verksmiðjunnar á ári

Heildarkostnaður af verksmiðju

Heildartekjur úr verksmiðju

Grálúða

29,6

413

1.438,8

7,4%

2.000

Þorskur, ýsa 

og ufsi

1.800

46,8%

957,4

174

Karfi
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Tafla 14 : Framlegð afurða eftir tegundum, framlegð verksmiðju í Þerney og verksmiðju Héðins miðað 
við áætlaðan viðhaldskostnað er útreikningingur höfundar. Framlegð frystra afurða er úr B.S ritgerð 
Eiríks Páls Aðalsteinssonar (Eiríkur Páll Aðalsteinsson, 2015). 

 

Tafla 14 sýnir framlegð á hvert kg bæði með viðhaldskostnaði sem uppgefinn var frá Héðni 

og einnig viðhaldskostnað verksmiðjunnar í Þerney RE, á þeim forsendum að Gunnar 

Hauksson, sölumaður hjá Héðni reiknar með að talan sem þeir gefa upp geti orðið eitthvað 

lægri. Þá var framlegð afurða úr verksmiðjunni miðað við núverandi afla og áætlaðan 

viðhaldskostnað frá Héðni borið saman við framlegð frystra þorskafurða sem fram komu í 

lokaritgerð Eiríks Páls Aðalsteinssonar um arðsemi hliðarafurðar í sjófrystingu.  

Kom í ljós að framlegð frystra þorskhausa er 0,144 EUR/kg sem er 0,04 evrum hærra en 

framlegð úr verksmiðju. Framlegð frystra þorskhryggja er 0,354 EUR/kg og fást því 0,25 

evrum meira fyrir hvert kg heldur en fengjust fyrir framlegð úr verksmiðju. Þá er framlegð 

lifur úr verksmiðju 0,819 evrur/kg sem er 0,192 evrum hærra heldur en fæst fyrir framlegð 

frosinnar lifrar. Framlegð þeirra afurða sem fara í verksmiðjuna hækkar með auknum afla 

skipsins í Barentshafi þar sem viðhaldskostnaður breytist með heildarafla skipsins á ári. 

6.7 Aflaheimildir skipsins 

Niðurstöður sjóðstreymis eftir öllum vinnsluleiðum sýna að miðað við gefnar forsendur 

borgar sig ekki að ráðast í fjárfestingu á HPP-2000 frá Héðni. Þá telur höfundur líklegt að 

aflaheimildir skipsins í Barentshafi séu frekar lágar fyrir jafn afkastamikið skip, þar sem 

frystigeta skipsins ræður við talsvert meiri veiði heldur en tæp 6.000 tonn af heildarafla á ári. Í 

töflu 15 hér að neðan má sjá hver áhrifin verða á núvirði fjárfestingarinnar eftir mismunandi 

vinnsluleiðum ef 2.000 tonna aflaheimildir skipsins í Barentshafi yrði auknar.  

 

 

 

Tegund Afurð

Framlegð (EUR/kg) miðað 

við viðhaldskostnað í 

Þerney

Framlegð (EUR/kg) miðað við 

núvernandi afla og áætlaðan 

viðhaldskostnað Héðins

Framlegð (EUR/kg) 

miðað við frysta afurð 

(Þorskur)*

Haus 0,169 € 0,104 € 0,144 €

Hryggur 0,169 € 0,104 € 0,354 €

Afskurður 0,169 € 0,104 €

Roð 0,169 € 0,104 €

Slóg með lifur 0,410 € 0,344 €

Slóg án lifrar 0,152 € 0,087 €

Lifur 0,884 € 0,819 € 0,627 €

Haus 0,169 € 0,104 €

Slóg 0,152 € 0,087 €

Grálúða Slóg 0,152 € 0,087 €

Þorskur, ýsa og 

ufsi

Karfi
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Tafla 15 : Áhrif aukinnar aflaheimildar skipsins í Barentshafi á núvirði fjárfestingarinnar. 

Aflaheimildir (tonn) 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 

Vinnsluleið 1 -347.590 € 71.630 € 490.850 € 910.071 € 1.329.291 € 

Vinnsluleið 2 -508.592 € -129.622 € 249.348 € 628.318 € 1.007.288 € 

Vinnsluleið 3 -839.321 € -543.033 € -246.746 € 49.542 € 345.829 € 

Núvirði fjárfestingarinnar eftir vinnsluleið 1 verður jákvæð ef heildarafli skipsins í 

Barentshafi yrði aukinn í 2.415 tonn upp úr sjó, líkt og sjá má í næmnigreiningu fyrir 

vinnsluleiðina (mynd 13). Núvirði fjárfestingarinnar eftir vinnsluleið 2 verður jákvætt ef 

skipið yrði látið veiða 2.672 tonn upp úr sjó, líkt og kemur fram í næmnigreiningu fyrir 

vinnsluleiðina (sjá mynd 14). Vinnsluleið 3 hefur jákvætt núvirði þegar afli skipsins árlega 

yrði aukinn í 3.417 tonn upp úr sjó, líkt og fram kemur í næmnigreiningu fyrir vinnsluleiðina 

(sjá mynd 15). Eins og áður hefur komið fram þyrftu forsendur fyrir vinnsluleið 4 að breytast 

gríðalega mikið til þess að hún myndi skila arði til fyrirtækisins og því hefur verið talin 

óarðbær miðað við fjárfestinguna og því ekki tekin fram í töflu 15. Ef afli skipsins í 

Baretnshafi yrði aukinn í rúmlega 2.400-3.400 tonn upp úr sjó á ári, þá yrði vinnsluleiðir 1-3 

arðbærar. 
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7 Samantekt 

Markmið verkefnisins var að skoða hvort hagkvæmni af því að setja mjöl- og lýsisverksmiðju 

frá íslenska véltæknifyrirtækinu Héðni um borð í Mark, nýtt frystiskip German Seafrozen 

Fish. Útreikningar verkefnisins byggja á forsendum frá Óskari Sigmundssyni forstjóra 

German Seafrozen Fish um heildarveiði skipsins á ári og tölum frá Héðni um mjöl- og 

lýsisheimtur úr nýju verksmiðjunni þeirra (HPP-2000).  

Heildarfjárfestingin fyrir verksmiðjuna ásamt uppsetningu er áætluð 2,2 milljón evra. 

Miðað við gefnar forsendur verkefnisins væri ekki hægt að fullnýta 1000 tonna frystigeymslu 

skipsins þar sem 700m
3
 geymslu þarf fyrir mjöli og lýsi um borð í skipinu og 150 m

3
 fyrir 

verksmiðjuna sjálfa. Minna rými er því fyrir frosnar afurðir sem er fórnarkostnaður 

verkefnisins, höfundur telur að ekki hafi verið gert ráð fyrir 850 m
3
 fyrir vinnslu á mjöl- og 

lýsi um borð í Mark. 

 Við útreikninga á arðsemi fjárfestingarinnar voru greindar fjórar vinnsluleiðir með 

mismunandi samsetningum hliðarafurða sem nýttar voru í framleiðslu á mjöli og lýsi í 

verksmiðjunni (kaflar 6.1-6.4 Megin niðurstaða útreikninga er að núvirði fjárfestingar er 

neikvætt eftir öllum vinnsluleiðum sem greindar voru í verkefninu. Yfirleitt er valin sú 

vinnsluleið valin sem skilar mestum hagnaði til fyrirtækisins en þar sem núvirði þarf að vera 

jákvætt til að vinnsluleiðin teljist vera arðbær, þá er ekki hægt að velja eina vinnsluleið fram 

yfir aðra. 

Eina breytan sem fyrirtækið getur haft bein áhrif á í næmnigreiningu arðsemismatsins 

er veiði skipsins í Barentshafi. Höfundur telur að skip af þessari stærð eigi að ráða við meira 

en 2.000 tonn upp úr sjó í Barentshafi á þeim 5 mánuðum á ári sem skipið verður þar við 

veiðar (sjá kafla 3.1).  

 Rannsóknarspurningu verkefnisins er því svarað á þá vegu, að miðað við gefnar 

forsendur verkefnisins er fjárfesting í HPP-2000 verksmiðju ekki arðbær.  Breytingar á 

forsendum um afla skipsins í Barentshafi hefur áhrif á núvirði fjárfestingarinnar og ef 

fyrirtækið tæki ákvörðun um að auka veiðar skipsins á veiðisvæðinu í frá 2.000 tonnum í 

2.400-3.400 tonn þá yrðu vinnsluleiðir 1-3 orðnar arðbærar. Ef þessi forsenda breytist þá er 

grundvöllur fyrir fyrir því að German Seafrozen Fish ráðist í fjárfestingu á mjöl- og 

lýsisverksmiðju (HPP-2000) frá Héðni hf. 
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Viðauki 

Viðauki 1 - Vinnslumagn úr Barentshafi 

Tafla 16 : Vinnslumagn í Barentshafi miðað við fulla frystilest. 

 

 

Afli í lest (tonn) Nýting lestar

1000 100% Þorskur Ýsa Ufsi

60% 15% 25%

Leið 1 Leið 2 Leið 3 Leið 4

Magn veitt af þorski(tonn) 1948,1 1542,4 1032,7 668,9

Haus 27% 531,8 421,1 281,9 182,6

Hryggur 16% 311,7 246,8 165,2 107,0

Flök 31% 600,0 475,1 318,1 206,0

Afskurður 8% 157,8 124,9 83,6 54,2

Roð 3% 48,7 38,6 25,8 16,7

Innyfli 15% 298,1 236,0 158,0 102,3

-    þar af lifur 5% 97,4 77,1 51,6 33,4

Leið 1 Leið 2 Leið 3 Leið 4

Magn veitt af ýsu (tonn) 473,2 379,7 249,2 161,8

Haus 29% 134,9 108,2 71,0 46,1

Hryggur 16% 75,7 60,8 39,9 25,9

Flök 32% 150,0 120,4 79,0 51,3

Afskurður 8% 36,9 29,6 19,4 12,6

Roð 4% 17,5 14,1 9,2 6,0

Innyfli 12% 58,2 46,7 30,6 19,9

-    þar af lifur 5% 23,7 19,0 12,5 8,1

Leið 1 Leið 2 Leið 3 Leið 4

Magn veitt af ufsa (tonn) 750,8 581,4 462,1 283,1

Haus 21% 156,2 120,9 96,1 58,9

Hryggur 16% 120,1 93,0 73,9 45,3

Flök 33% 250,0 193,6 153,9 94,3

Afskurður 10% 72,8 56,4 44,8 27,5

Roð 4% 26,3 20,3 16,2 9,9

Innyfli 17% 125,4 97,1 77,2 47,3

-   þar af lifur 5% 37,5 29,1 23,1 14,2

Heildarafli í lest eftir hverri leið (tonn) 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Leið 1 Leið 2 Leið 3 Leið 4

Veitt (tonn) 3172,0 2503,6 1744,0 1113,8

Í bræðslu (tonn) 2172,0 1503,6 744,0 113,8

Þorskur 1348,1 942,4 432,7 68,9

Ýsa 323,2 229,7 99,2 11,8

Ufsi 500,8 331,4 212,1 33,1

Ufsi 

Magn tegunda í 

bræðslu

Hlutfallsleg skipting afla hvítfisks

Þorskur 

Ýsa

Hlutföll af óslægðum fisk

Hlutföll af óslægðum fisk

Hlutföll af óslægðum fisk
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Viðauki 2 – Tæknilegar upplýsingar um Hedinn Protein Plant 

Tafla 17 : Tæknilegar upplýsingar um stærðartýpur HPP 

 

 

Tafla 18 : Nýting á mjöli og lýsi miðað við 8% vatnsinnihaldi í fiskimjöli 

 

  

HPP-300 HPP-1000 HPP-2000

Magn hráefni í verksmiðju 350 kg/klst 1000 kg/klst 2000 kg/klst

Mjöl frá verksmiðju (nálgun) 70 m
3
/klst 200 m

3
/klst 400 m

3
/klst

Lýsi frá verksmiðju (nálgun) 35 kg/klst 100 kg/klst 200 kg/klst

Gufunotkun (þarf a.m.k. 3bara þrýsting) 300 kg/klst 750 kg/klst 1500 kg/klst

Losun frá verksmiðju 250 m
3
/klst 750 m

3
/klst 1500 m

3
/klst

Rafmagnstafla verksmiðju 50 kW 90 kW 150 kW

Kælivatn (sjór) 4 m
3
/klst 13 m

3
/klst 24 m

3
/klst

Stærð (lengd / breidd / hæð) 9 / 2,3 / 2,3 m 8 / 3,5 / 4 m 11 / 3,5 / 4 m

Þyngd (nettóþyngd / brúttóþyngd) 12 / 14 tonn 18 / 22 tonn 25 / 30 tonn

Mjöl Lýsi Samtals

Hausar 21% 0% 21%

Hryggir 21% 0% 21%

Afskurður 21% 0% 21%

Roð 21% 0% 21%

Innyfli + lifur 18% 20% 38%

Innyfli - lifur 20% 0% 20%

Lifur 15% 57% 72%
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Viðauki 3 – Næmnigreiningar  

Tafla 19 : Niðurstöður núvirðis næmnigreiningar fyrir vinnsluleið 1. 

NPV - Olíukostnaður NPV - Umbúðir NPV - Launakostnaður NPV - Viðhaldskostnaður 

-30% -194.281 -30% -305.216 -30% -16.196 -30% -63.841 

-20% -245.384 -20% -319.341 -20% -126.661 -20% -158.424 

-10% -296.487 -10% -333.466 -10% -237.125 -10% -253.007 

0% -347.590 0% -347.590 0% -347.590 0% -347.590 

10% -398.693 10% -361.715 10% -458.055 10% -442.173 

20% -449.796 20% -375.839 20% -568.520 20% -536.756 

30% -500.899 30% -389.964 30% -678.984 30% -631.339 

  NPV - Fiskimjölsverð NPV - Lýsisverð 
NPV - Afli skipsins í 

Barentshafi   

  -30% -1.270.362 -30% -477.660 -30% -850.654   

  -20% -917.479 -20% -434.303 -20% -682.966   

  -10% -632.535 -10% -390.947 -10% -515.278   

  0% -347.590 0% -347.590 0% -347.590   

  10% -62.646 10% -304.234 10% -179.902   

  20% 222.299 20% -260.877 20% -12.214   

  30% 507.244 30% -217.521 30% 155.474   

 

Tafla 20 : Niðurstöður núvirðis næmnigreiningar fyrir vinnsluleið 2. 

NPV - Olíukostnaður NPV - Umbúðir NPV - Launakostnaður NPV - Viðhaldskostnaður 

-30% -366.270 -30% -469.255 -30% -198.418 -30% -224.842 

-20% -413.710 -20% -482.367 -20% -301.809 -20% -319.425 

-10% -461.151 -10% -495.479 -10% -405.200 -10% -414.009 

0% -508.592 0% -508.592 0% -508.592 0% -508.592 

10% -556.032 10% -521.704 10% -611.983 10% -603.175 

20% -603.473 20% -534.816 20% -715.374 20% -697.758 

30% -650.913 30% -547.929 30% -818.766 30% -792.341 

  NPV - Fiskimjölsverð NPV - Lýsisverð 
NPV - Afli skipsins í 

Barentshafi   

  -30% -1.392.908 -30% -638.560 -30% -971.526   

  -20% -1.062.962 -20% -595.237 -20% -811.767   

  -10% -772.548 -10% -551.914 -10% -660.180   

  0% -508.592 0% -508.592 0% -508.592   

  10% -244.635 10% -465.269 10% -357.004   

  20% 19.321 20% -421.946 20% -205.416   

  30% 283.277 30% -378.624 30% -53.828   
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Tafla 21 : Niðurstöður núvirðis næmnigreiningar fyrir vinnsluleið 3. 

NPV - Olíukostnaður NPV - Umbúðir NPV - Launakostnaður NPV - Viðhaldskostnaður 

-30% -719.611 -30% -806.234 -30% -572.756 -30% -555.572 

-20% -759.514 -20% -817.263 -20% -661.611 -20% -650.155 

-10% -799.418 -10% -828.292 -10% -750.466 -10% -744.738 

0% -839.321 0% -839.321 0% -839.321 0% -839.321 

10% -879.224 10% -850.350 10% -928.176 10% -934.712 

20% -919.128 20% -861.379 20% -1.038.621 20% -1.052.941 

30% -966.121 30% -872.408 30% -1.149.690 30% -1.171.170 

  NPV - Fiskimjölsverð NPV - Lýsisverð 
NPV - Afli skipsins í 

Barentshafi   

  -30% -1.644.313 -30% -978.943 -30% -1.260.915   

  -20% -1.368.370 -20% -925.966 -20% -1.112.771   

  -10% -1.092.427 -10% -882.644 -10% -964.627   

  0% -839.321 0% -839.321 0% -839.321   

  10% -618.566 10% -795.998 10% -720.806   

  20% -397.812 20% -752.676 20% -602.291   

  30% -177.057 30% -709.353 30% -483.776   

 

Tafla 22 : Niðurstöður núvirðis næmnigreiningar fyrir vinnsluleið 4. 

NPV - Olíukostnaður NPV - Umbúðir NPV - Launakostnaður NPV - Viðhaldskostnaður 

-30% -1.958.544 -30% -2.028.757 -30% -1.871.686 -30% -1.700.890 

-20% -1.990.888 -20% -2.037.697 -20% -1.932.983 -20% -1.819.119 

-10% -2.023.232 -10% -2.046.636 -10% -1.994.280 -10% -1.937.347 

0% -2.055.576 0% -2.055.576 0% -2.055.576 0% -2.055.576 

10% -2.087.920 10% -2.064.516 10% -2.116.873 10% -2.173.805 

20% -2.120.265 20% -2.073.456 20% -2.178.169 20% -2.292.034 

30% -2.152.609 30% -2.082.395 30% -2.239.466 30% -2.410.263 

  NPV - Fiskimjölsverð NPV - Lýsisverð 
NPV - Afli skipsins í 

Barentshafi   

  -30% -2.602.096 -30% -2.055.576 -30% -2.128.280   

  -20% -2.419.923 -20% -2.055.576 -20% -2.104.045   

  -10% -2.237.750 -10% -2.055.576 -10% -2.079.811   

  0% -2.055.576 0% -2.055.576 0% -2.055.576   

  10% -1.873.403 10% -2.055.576 10% -2.031.342   

  20% -1.691.229 20% -2.055.576 20% -2.007.107   

  30% -1.509.056 30% -2.055.576 30% -1.982.873   
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Viðauki 4 – Þróun heimsmarkaðsverðs á mjöli og lýsi   

Tafla 23: Þróun á mjöl- og lýsisverði síðustu ára (FAO, e.d.; Ágústa Harðardóttir munnleg heimild, 9. 
apríl 2015). 

DAGS 
Verð á lýsi 
(EUR/tonn) 

Verð á 
mjöli 

(EUR/tonn) DAGS 
Verð á lýsi 
(EUR/tonn) 

Verð á 
mjöli 

(EUR/tonn) 

jan.10 658 1.177 jan.13 1.731 1.444 

feb.10 657 1.188 feb.13 1.646 1.366 

mar.10 681 1.232 mar.13 1.772 1.389 

apr.10 820 1.397 apr.13 1.843 1.419 

maí.10 954 1.448 maí.13 1.849 1.399 

jún.10 901 1.431 jún.13 1.593 1.365 

júl.10 881 1.343 júl.13 1.605 1.319 

ágú.10 892 1.263 ágú.13 1.577 1.286 

sep.10 880 1.259 sep.13 1.423 1.243 

okt.10 881 1.230 okt.13 1.173 1.206 

nóv.10 987 1.177 nóv.13 1.186 1.186 

des.10 1.133 1.149 des.13 1.168 1.134 

jan.11 1.272 1.221 jan.14 1.211 1.124 

feb.11 1.318 1.313 feb.14 1.336 1.145 

mar.11 1.249 1.282 mar.14 1.411 1.196 

apr.11 883 1.223 apr.14 1.412 1.200 

maí.11 941 1.130 maí.14 1.419 1.202 

jún.11 1.008 1.075 jún.14 1.361 1.299 

júl.11 1.051 1.044 júl.14 1.366 1.334 

ágú.11 1.080 1.000 ágú.14 1.390 1.332 

sep.11 1.089 982 sep.14 1.433 1.335 

okt.11 1.094 991 okt.14 1.579 1.397 

nóv.11 1.144 988 nóv.14 1.924 1.472 

des.11 1.100 993 des.14 1.743 1.501 

jan.12 1.181 1.012 jan.15 1.850 1.542 

feb.12 1.152 976 feb.15 1.805 1.510 

mar.12 1.193 984 mar.15 1.847 1.512 

apr.12 1.252 1.049       

maí.12 1.406 1.156       

jún.12 1.496 1.261       

júl.12 1.667 1.348       

ágú.12 1.653 1.368       

sep.12 1.594 1.303       

okt.12 1.580 1.261       

nóv.12 1.714 1.412       

des.12 1.831 1.434       
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Viðauki 5 – Arðsemismat vinnsluleiða   

Tafla 24 : Arðsemislíkan vinnsluleiðar 1. 

 

Rekstur fiskimjölsverksmiðju - Héðinn protein plant (HPP-2000)

Rekstur - fyrir 1 ár Sjóðstreymi - fyrir 1 ár Ávöxtunarkrafa 11%

Tekjuskattur 20%

Leið 1

Þorskur, ýsa og ufsi 2.000 tonn upp úr sjó Fiskimjöl 1521,4 EUR/tonn 733.331 EUR

Hráefni í verksmiðju 1.369 tonn Lýsi 1833,8 EUR/tonn 111.582 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 278,3 tonn

Lýsi úr verksmiðju 60,8 tonn Heildartekjur afurða úr verksmiðju 844.913 EUR

Gullkarfi 800 tonn upp úr sjó

Hráefni í verksmiðju 374,5 tonn (bræða haus og slóg) Olíukostnaður 79.532 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 77,4 tonn Rafmagnskostnaður 18.186 EUR

Umbúðakostnaður 27.009 EUR

Djúpkarfi 1.000 tonn upp úr sjó Launakostnaður sjómanna 211.228 EUR

Hráefni í verksmiðju 468,1 tonn (bræða haus og slóg) Löndunarkostnaður 7.221 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 96,7 tonn Aflagjöld 5.914 EUR

Afskriftir 203.467 EUR

Grálúða 2.000 tonn Viðhaldskostnaður 180.860 EUR

Hráefni í verksmiðju 148,1 tonn

Fiskimjöl úr verksmiðju 29,6 tonn Heildarkostnaður af verksmiðju 733.417 EUR

Samtals í verksmiðju 2.360 tonn

Fiskimjöl fyrir 1 ár 482,0 tonn Hagnaður af verksmiðju á ári 111.496 EUR

Lýsi fyrir 1 ár 60,8 tonn

Olíunotkun hvert tonn inn 40 kg

Rafmagnsnotkun hvert tonn inn 50 kWh

Umbúðakostnaður per tonn inn 11,45 EUR/tonn Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Olíukostnaður 0,84 EUR/kg EBITDA 111.496 111.496 111.496 111.496 111.496 111.496 111.496 111.496 111.496 111.496

Rafmagnskostnaður 0,15 EUR/kWh Skattur -22.299 -22.299 -22.299 -22.299 -22.299 -22.299 -22.299 -22.299 -22.299 -22.299

Afskriftir 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467

Nettó staða -2.260.746 292.664 292.664 292.664 292.664 292.664 292.664 292.664 292.664 292.664 292.664

Launakostnaður 25% af heildartekjum Núvirt fjárstreymi 292.664 263.661 237.532 213.993 192.787 173.682 156.470 140.964 126.994 114.409

Löndunarkostnaður 13,30 EUR/tonn

Aflagjöld 0,70% af aflaverðmæti NPV -347.590,2 EUR

Viðhaldskostnaður 8% af heildar fjárfestingu

Fjárfestingakostnður 5%

Afskriftir 10 ár

715.426 EUR 64.388 EUR

1.545.320 EUR 139.079 EUR

2.260.746 EUR 203.467 EURHeildarfjárfesting

Leið 1 - Frysta flök og bræða allt annað(þorskur,ýsa,ufsi), bræða 

hausa og slóg (karfi) og bræða grálúðuslóg

Barentshaf - þorskur, ýsa og ufsi

Grænland - Gullkarfi

Irminger - Djúpkarfi

Grænland - Grálúða

Fjárfesting Afskriftir á ári

Kostnaður við ísetningu verksmiðju

Rekstrarkostnaður vélar

Aðrir kostnaðaliðir

Kostnaður verksmiðju
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Tafla 25 : Arðsemislíkan vinnsluleiðar 2. 

 

Rekstur fiskimjölsverksmiðju - Héðinn protein plant (HPP-2000) Ávöxtunarkrafa 11%

Tekjuskattur 20%

Rekstur - fyrir 1 ár Sjóðstreymi - fyrir 1 ár

Leið 1b

Þorskur, ýsa og ufsi 2.000 tonn upp úr sjó Fiskimjöl 1521,4 EUR/tonn 679.316 EUR

Hráefni í verksmiðju 1.200 tonn Lýsi 1833,8 EUR/tonn 111.495 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 242,8 tonn

Lýsi úr verksmiðju 60,8 tonn Heildartekjur af verksmiðju 790.810 EUR

Gullkarfi 800 tonn upp úr sjó Olíukostnaður 73.832 EUR

Hráefni í verksmiðju 374,5 tonn (bræða haus og slóg) Rafmagnskostnaður 16.882 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 77,4 tonn Umbúðakostnaður 25.073 EUR

Launakostnaður sjómanna 197.703 EUR

Djúpkarfi 1.000 tonn upp úr sjó Löndunarkostnaður 6.748 EUR

Hráefni í verksmiðju 468,1 tonn (bræða haus og slóg) Aflagjöld 5.536 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 96,7 tonn Afskriftir 203.467 EUR

Viðhaldskostnaður 180.860 EUR

Grálúða 2.000 tonn

Hráefni í verksmiðju 148,1 tonn Heildarkostnaður af verksmiðju 710.101 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 29,6 tonn

Samtals hráefni inn 2.190 tonn Hagnaður af verksmiðju á ári 80.709 EUR

Fiskimjöl fyrir 1 ár 446,5 tonn

Lýsi fyrir 1 ár 60,8 tonn

Olíunotkun hvert tonn inn 40 kg

Rafmagnsnotkun hvert tonn inn 50 kWh

Umbúðakostnaður per tonn inn 11,45 EUR/tonn Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Olíukostnaður 0,84 EUR/kg EBITDA 80.709 80.709 80.709 80.709 80.709 80.709 80.709 80.709 80.709 80.709

Rafmagnskostnaður 0,15 EUR/kWh Skattur -16.142 -16.142 -16.142 -16.142 -16.142 -16.142 -16.142 -16.142 -16.142 -16.142

Afskriftir 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467

Nettó staða -2.260.746 268.034 268.034 268.034 268.034 268.034 268.034 268.034 268.034 268.034 268.034

Launakostnaður 25% af heildartekjum Núvirt fjárstreymi 268.034 241.473 217.543 195.985 176.563 159.065 143.302 129.101 116.307 104.781

Löndunarkostnaður 13,3 EUR/tonn

Aflagjöld 0,70% af aflaverðmæti NPV -508.591,6 EUR

Viðhaldskostnaður 8% af heildar fjárfestingu

Fjárfestingakostnður 5%

Afskriftir 10 ár

715.426 EUR 64.388 EUR

1.545.320 EUR 139.079 EUR

2.260.746 EUR 203.467 EUR

Kostnaður verksmiðju

Heildarfjárfesting

Afskriftir á ári

Kostnaður við ísetningu verksmiðju

Leið 2 - Frysta flök og afskurð og bræða allt 

annað(þorskur,ýsa,ufsi), bræða hausa og slóg (karfi) og bræða 

grálúðuslóg

Barentshaf 

Grænland - Gullkarfi

Irminger - Djúpkarfi

Grænland - Grálúða

Rekstrarkostnaður vélar

Aðrir kostnaðaliðir

Fjárfesting
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Tafla 26 : Arðsemislíkan vinnsluleiðar 3. 

 

Rekstur fiskimjölsverksmiðju - Héðinn protein plant (HPP-2000)
Ávöxtunarkrafa 11%

Rekstur - fyrir 1 ár Sjóðstreymi - fyrir 1 ár Tekjuskattur 20%

Leið 2

Þorskur, ýsa og ufsi 2.000 tonn upp úr sjó Fiskimjöl 1521,4 EUR/tonn 568.132 EUR

Hráefni í verksmiðju 851,7 tonn Lýsi 1833,8 EUR/tonn 111.495 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 169,7 tonn

Lýsi úr verksmiðju 60,8 tonn Heildartekjur af verksmiðju 679.627 EUR

Gullkarfi 800 tonn upp úr sjó

Hráefni í verksmiðju 374,5 tonn (bræða haus og slóg) Olíukostnaður 62.102 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 77,4 tonn Rafmagnskostnaður 14.200 EUR

Umbúðakostnaður 21.090 EUR

Djúpkarfi 1.000 tonn upp úr sjó Launakostnaður sjómanna 169.907 EUR

Hráefni í verksmiðju 468,1 tonn (bræða haus og slóg) Löndunarkostnaður 5.776 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 96,7 tonn Aflagjöld 4.757 EUR

Afskriftir 203.467 EUR

Grálúða 2.000 tonn Viðhaldskostnaður 180.860 EUR

Hráefni í verksmiðju 148,1 tonn

Fiskimjöl úr verksmiðju 29,6 tonn

Heildarkostnaður af verksmiðju 662.159 EUR

Samtals hráefni inn 1.842 tonn

Fiskimjöl fyrir 1 ár 373,4 tonn

Lýsi fyrir 1 ár 60,8 tonn Hagnaður af verksmiðju á ári 17.468 EUR

Olíunotkun hvert tonn inn 40 kg

Rafmagnsnotkun hvert tonn inn 50 kWh

Umbúðakostnaður per tonn inn 11,45 EUR/tonn Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Olíukostnaður 0,84 EUR/kg EBITDA 17.468 17.468 17.468 17.468 17.468 17.468 17.468 17.468 17.468 17.468

Rafmagnskostnaður 0,15 EUR/kWh Skattur -3.494 -3.494 -3.494 -3.494 -3.494 -3.494 -3.494 -3.494 -3.494 -3.494

Afskriftir 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467

Nettó staða -2.260.746 217.441 217.441 217.441 217.441 217.441 217.441 217.441 217.441 217.441 217.441

Launakostnaður 25% af heildartekjum Núvirt fjárstreymi 217.441 195.893 176.480 158.991 143.235 129.041 116.253 104.732 94.354 85.003

Löndunarkostnaður 13,3 EUR/tonn

Aflagjöld 0,70% af aflaverðmæti NPV -839.321 EUR

Viðhaldskostnaður 8% af heildar fjárfestingu

Fjárfestingakostnður 5%

Afskriftir 10 ár

715.426 EUR 64.388 EUR

Kostnaður verksmiðju 1.545.320 EUR 139.079 EUR

Heildarfjárfesting 2.260.746 EUR 203.467 EUR

Leið 3 - Frysta haus og flök og bræða allar aðrar 

hliðarafurðir(þorskur,ýsa,ufsi), bræða karfahausa og slóg og 

bræða grálúðuslóg

Barentshaf 

Grænland - Gullkarfi

Irminger - Djúpkarfi

Grænland - Grálúða

Fjárfesting Afskriftir á ári

Kostnaður við ísetningu verksmiðju

Rekstrarkostnaður vélar

Aðrir kostnaðaliðir
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Tafla 27 : Arðsemislíkan vinnsluleiðar 4. 

 

Rekstur fiskimjölsverksmiðju - Héðinn protein plant (HPP-2000)

Rekstur - fyrir 1 ár Sjóðstreymi - fyrir 1 ár Ávöxtunarkrafa 11%

Tekjuskattur 20%

Leið 3

Þorskur, ýsa og ufsi 2.000 tonn upp úr sjó Fiskimjöl 1521,4 EUR/tonn 375.072 EUR

Hráefni í verksmiðju 204 tonn Lýsi 1833,8 EUR/tonn 0 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 42,8 tonn

Lýsi úr verksmiðju 0,0 tonn Heildartekjur af verksmiðju 375.072 EUR

Gullkarfi 800 tonn upp úr sjó

Hráefni í verksmiðju 374,5 tonn (bræða haus og slóg) Olíukostnaður 40.270 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 77,4 tonn Rafmagnskostnaður 9.208 EUR

Umbúðakostnaður 13.676 EUR

Djúpkarfi 1.000 tonn upp úr sjó Launakostnaður sjómanna 93.768 EUR

Hráefni í verksmiðju 468,1 tonn (bræða haus og slóg) Löndunarkostnaður 3.279 EUR

Fiskimjöl úr verksmiðju 96,7 tonn Aflagjöld 2.626 EUR

Afskriftir 203.467 EUR

Grálúða 2.000 tonn Viðhaldskostnaður 180.860 EUR

Hráefni í verksmiðju 148,1 tonn

Fiskimjöl úr verksmiðju 29,6 tonn

Heildarkostnaður af verksmiðju 547.153 EUR

Samtals hráefni inn 1.195 tonn

Fiskimjöl fyrir 1 ár 246,5 tonn

Lýsi fyrir 1 ár 0,0 tonn Tap af verksmiðju á ári -172.081 EUR

Olíunotkun hvert tonn inn 40 kg

Rafmagnsnotkun hvert tonn inn 50 kWh

Umbúðakostnaður per tonn inn 11,45 EUR/tonn Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Olíukostnaður 0,84 EUR/kg EBITDA -172.081 -172.081 -172.081 -172.081 -172.081 -172.081 -172.081 -172.081 -172.081 -172.081

Rafmagnskostnaður 0,15 EUR/kWh Skattur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afskriftir 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467 203.467

Nettó staða -2.260.746 31.386 31.386 31.386 31.386 31.386 31.386 31.386 31.386 31.386 31.386

Launakostnaður 25% af heildartekjum Núvirt fjárstreymi 31.386 28.275 25.473 22.949 20.675 18.626 16.780 15.117 13.619 12.269

Löndunarkostnaður 13,3 EUR/tonn

Aflagjöld 0,70% af aflaverðmæti NPV -2.055.576 EUR

Viðhaldskostnaður 8% af heildar fjárfestingu

Fjárfestingakostnður 5%

Afskriftir 10 ár

715.426 EUR 64.388 EUR

Kostnaður verksmiðju 1.545.320 EUR 139.079 EUR

Heildarfjárfesting 2.260.746 EUR 203.467 EUR

Afskriftir á ári

Kostnaður við ísetningu verksmiðju

Leið 4 - Bræða bara slóg án lifur(þorskur,ýsa,ufsi), bræða 

karfahausa og slóg og síðan grálúðuslóg

Barentshaf 

Grænland - Gullkarfi

Irminger - Djúpkarfi

Grænland - Grálúða

Rekstrarkostnaður vélar

Aðrir kostnaðaliðir

Fjárfesting


