
! i!

 
Viðskipta- og raunvísindasvið 

Auðlindadeild 

LOK1226 

 

Heiti verkefnis 

 

Ræktun á rauða kóngakrabba  

Verktími Janúar – maí 2015 

Nemandi Magnús Blöndal Gunnarsson 

Leiðbeinandi  Hreiðar Þór Valtýsson og Rannveig 
Björnsdóttir  

Upplag 4 eintök 

Blaðsíðufjöldi 49 

Fjöldi viðauka Engir 

 

Útgáfu- og notkunarréttur 

Tímabundið lokað verkefni í 2 ár frá 
útgáfu.  

 

Verkefnið má ekki fjölfalda, hvorki 
að hluta til né í heild, nema með 
skriflegu leyfi höfundar. 

!
!

 



! ii!

Yfirlýsingar  

 

Ég lýsi því yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að það er 
afrakstur eigin rannsókna.  

 

 

 

 

________________________________ 

Magnús Blöndal Gunnarsson 

 

Það staðfestist að verkefni þetta fullnægir að okkar dómi kröfum til 
námsmats í námskeiðunum LOK1126 og LOK1226  

 

 

________________________________ 

Hreiðar Þór Valtýsson, lektor Auðlindadeild 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 

Rannveig Björnsdóttir, dósent Auðlindadeild 

!

!
!



! iii!

 

Abstract  

 

This project was carried out in cooperation with the company Eldisrannsóknir ehf. 

(Aquaculture research Ltd.) focusing on the cultivation of red king crab from hatch to 

market size, which has not been tried before. The red king crab has only been cultured to 

juvenile stages and then released in the nature with the aim to support natural stocks. The 

primary bottlenecks in cultivation of red king crab are the complex life cycle, slow 

growth and cannibalism. The project covers the most crucial points in the cultivation of 

red king crab and addresses possible approach to increase survival and maximize growth.  

The main results indicate that cultivation of red king crab from hatch to market size (2 

kg+) is feasible with the appropriate temperatures and feeding, but it would take up to 5 

years. Cannibalism can be minimised with low-density levels and using substrates which 

provide the appropriate shelter and space for the crab to grow and develop. Optimal 

temperatures in red king crab cultivation is 7-12°C. For maximum survival and growth it 

has proven a good choice to feed the zoea with Artemia salina enriched with fatty acids or 

fish oil. Different feed sources can be used for feeding juvenile and full-grown red king 

crab but it is preferable to supplement the feed with astaxanthin for colouring of the shell. 

Red king crab is a valuable species and Eldisrannsóknir ehf. plan to sell the crab alive to 

markets in Asia and North-America.   
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Ágrip 

 

Verkefni þetta er unnið með fyrirtækinu Eldisrannsóknir ehf. og fjallar um ræktun á rauða 

kóngakrabba frá klaki og upp í markaðsstærð en það hefur ekki verið reynt áður í 

heiminum. Rauði kóngakrabbi hefur aðeins verið ræktaður að ungviðastigi og sleppt svo 

útí náttúruna í von um að styrkja stofna villta krabbans. Helstu erfiðleikar við ræktun á 

kóngakrabba eru flókinn lífsferill, hægur vöxtur og sjálfrán. Í þessu verkefni er farið yfir 

þá þætti sem skipta mestu máli þegar kemur að lifun og vexti rauða kóngakrabba í ræktun. 

Helstu niðurstöðurnar eru þær að mögulegt er að rækta rauða kóngakrabba upp í 

markaðsstærð (2kg +) frá klaki með réttu hitastigi og fóðrun en það gæti tekið allt að 

fimm ár. Hægt er að minnka sjálfrán bæði hjá lirfum og ungviðiskrabba með því að hafa 

lítinn þéttleika og fjölbreytt undirlag sem veitir krabbanum vernd og svæði til að vaxa og 

þroskast. Til að hámarka vöxt og lifun rauða kóngakrabba þarf hitastig í ræktuninni að 

vera 7-12°C. Vel hefur reynst að fóðra lirfurnar með lifandi artemíu sem búið er að auðga 

með fitusýrum eða lýsi. Fóður ungviðis og fullvaxta kóngakrabba getur verið mjög 

fjölbreytt en æskilegt er að blanda astaxanthin við fóðrið svo að skel krabbans verði rauð. 

Rauði kóngakrabbi er verðmæt tegund og áætla Eldisrannsóknir ehf. að selja krabbann 

lifandi á markaði í Asíu og Norður Ameríku.  

 

Lykilorð : Rauði kóngakrabbi, Ræktun, Vöxtur, Sjálfrán, Undirlag 
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1 Inngangur  

 
Rauði kóngakrabbi er ein verðmætasta krabbategund í heiminum, hann er 

kaldsjávartegund og þar að leiðandi vex hann hægt. Japanir byrjuðu að gera rannsóknir á 

ræktun rauða kóngakrabba fyrir 80 árum og hafa önnur lönd eins og Rússaland og 

Bandaríkin haldið þeim rannsóknum áfram. Á undanförnum árum hafa aðferðir og tækni 

við ræktun kóngakrabba stórbatnað og hefur lifunarhlutfall og vöxtur í ræktunum aukist. 

Lífsferill rauða kóngakrabba er flókinn og sjálfrán er stór flöskuháls í ræktun. Rauði 

kóngakrabbi hefur aðeins verið ræktaður fram að ungviðisstigi og svo sleppt útí náttúruna 

í von um að styrkja stofn krabbans.  

Þessi ritgerð er unnin í samvinnu við fyrirtækið Eldisrannsóknir ehf. sem ætlar sér að 

verða fyrsta fyrirtækið í heiminum sem ræktar rauða kóngakrabba frá klaki og upp í 

markaðsstærð. Það mætti segja að þessi ritgerð sé handbók um ræktun á kóngakrabba frá 

klaki og fram að ungviðisstigi en mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar á fullvaxta 

kóngakrabba í ræktun. Í þessari ritgerð verður farið yfir kjöraðstæður bæði hjá lirfu (zoea) 

og ungviðiskrabba í ræktun ásamt því að fara yfir nauðsynlegan búnað sem þarf við 

ræktun á rauða kóngakrabba og með hvaða aðferðum er hægt að hámarka lifun og vöxt 

hjá krabbanum.  

Rannsóknarspurning verkefnisins er eftirfarandi:  

Er hægt að ala rauða kóngakrabba hér á landi frá klaki og upp í markaðsstærð?  

 

 

 

! !
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2 Rauði kóngakrabbi  
 

Yfirleitt þegar talað er um kóngakrabba þá kemur rauði kóngakrabbi (Paralithodes 

camtschaticus) fyrst upp í hugann þar sem hann er stærstur og verðmætastur allra 

kóngakrabba. Fleiri kóngakrabbar eru þó til eins og t.d. blái kóngakrabbi (P. platypus), 

gyllti kóngakrabbi (Lithodes aequispinus) og suðræni kóngakrabbi (Lithodes santolla) 

(Dawson og Yaldwyn, 1985). Allir þessir krabbar tilheyra Lithodidae fjölskyldunni sem 

er af undirætt Lithodinae sem inniheldur 121 tegundir krabba (Stevens og Lovrich, 2014). 

Við Ísland finnst ein tegund af þessari ætt og það er gaddakrabbinn (Lithodes maja) en 

hann er einn af stærstu kröbbunum sem finnast í kringum landið (Sólmundur Einarsson, 

1996). Útlit rauða kóngakrabba er svipað öðrum kröbbum. Hann hefur sterka og harða 

ytri stoðgrind með broddum (Cunningham et al. 1992), höfuðið samvaxið brjóstholinu, 

fimm útlimi þar sem fyrsta parið eru gripklær og oftast er hægri klóin stærri en sú vinstri 

og svo hefur tegundin þrjú pör af göngufótum. Fimmta parið sem er jafnframt það 

minnsta notar karldýrið til að frjóvga kvendýrið. Að framanverðu eru fálmarar og 

munnpartar (efri og neðri kjálki). Skel rauða kóngakrabba er yfirleitt rauð eða brúnleit. 

Það sem einkennir rauða kóngakrabba aðallega eru broddarnir á skel hans sem er egglaga 

en hann er með 33 gadda á skelinni, 9 á fremra svæði, 9 á hvorri hlið og 6 á aftarasvæði 

(Donaldson og Byersdorfer, 2014) (mynd 1). Rauði kóngakrabbi lifir aðallega á svæðum 

þar sem mikið dýralíf er að finna og á mjúkum botni. (Vinogradov, 1941). Hann finnst 

bæði á landgrunni og allt að 400 metra dýpi, en það veltur á stærð, aldri og tíma ársins.  

Kóngakrabbi þrífst vel í seltu á milli 32-35 prómill og getur hann lifað á mjög breiðu 

hitastigi eða allt frá -2°C til 18°C (Pavlov, 2003). Fæða kóngakrabba er fjölbreytt og er 

eiginlega hægt að flokka hann sem alætu en lindýr, krabbadýr, burstaormar, fiskar og 

þörungar eru dæmi um fæðu kóngakrabba (Fenyuk, 1945; Kulichkova, 1955; 

Tarverdieva, 1976). Fæða hans er þó mismunandi eftir stærð og ástandi t.d. rétt áður en 

krabbinn hefur hamskipti þá étur hann aðallega fæðu sem hefur hátt magn af kalsíum 

(Logvinovich, 1945).  

Eins og önnur lindýr þá hefur kóngakrabbi hamskipti, það er að segja að þegar skelin er 

orðin of lítil, þá losar hann sig við hana og ný skel vex á krabbann aftur. Nýja skelin er 

mjög viðkvæm sem gerir krabbann varnarlausan gegn rándýrum. Skelin harðnar hægt og 

rólega og eftir um það bil mánuð er hún orðin glerhörð. Þegar rauði kóngakrabbi hefur 
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hamskipti þá losar hann sig einnig við sníkjudýr, hrúðukarla og önnur dýr sem vaxa utan á 

skelinni. Kóngakrabbi hefur hamskipti um tuttugu sinnum á lífsleiðinni, á lirfustigunum 

hefur hann hamskipti fjórum sinnum, með 1-2 vikna millibili áður en hann verður að 

ungviðiskrabba. Á sínu fyrsta ári sem ungviðiskrabbi þá hefur hann hamskipti allt að sex 

sinnum, á öðru ári hefur hann hamskipti þrisvar sinnum, á þriðja ári hefur hann hamskipti 

tvisvar og eftir að krabbinn hefur náð fjögurra ára aldri þá hefur hann aðeins hamskipti 

einu sinni á ári (Stevens, 2002). 

!

Mynd 1. Rauði kóngakrabbi (Stevens, 2014b).  

!

Rauði kóngakrabbi æxlast árlega. Mökunin á sér vanalega stað í apríl eða maí, eftir að 

krabbinn flytur sig á landgrunnið. Karlkyns kóngakrabbinn fangar kvendýrið með klónum 

og heldur kvendýrinu þangað til hamskipti eiga sér stað, sleppir henni svo og fangar hana 

aftur þar til mökuninni er lokið (Marukawa, 1933). Eftir að kvendýrið hefur hamskipti þá 

notar karldýrið aftasta parið af leggjunum til þess að frjógva kvendýrið. Kvendýrin geyma 

svo eggin undir kviðarholinu í 11 mánuði (Kovatcheva et al., 2006). Fullorðinn kvenkyns 

krabbi getur framleitt 25.000 – 500.000 egg en það fer eftir stærð, ástandi og hitastigi 

sjávar. Þróun fóstursins er lýst þannig að frumuskipting á sér stað á 4.-5. degi eftir 

frjógvun, vembilstigið myndast eftir 20-25 daga en þá breytist blaðra fóstursins og þrjú 

lög myndast sem umlykja blöðruna, innlag, miðlag og útlag. Eftir rúma 50 daga þá hefst 

krabbalirfustigið. Um það bil 200 daga frá frjógvun byrjar litarefni að myndast í augunum 

og tæpum tveimur vikum eftir það þá stækkar fóstrið meðan rauðan í egginu minnkar 

(Nakanishi, 1987). Þroskatími fóstursins veltur mikið á hitastigi sjávar, til að mynda þá 



! 4!

klekst fóstrið út í lok apríl eða byrjun júni í Kamchatka (Makarov, 1966) en í 

Barentshafinu þá klekst fóstrið yfirleitt út um miðjan mars eða byrjun apríl (Bakanev og 

Kuzmin, 1999). Fóstrið klekst út og verður að preozea (for-lirfa) en útlit hennar er eins og 

dæmigerð krabbalirfa nema að hún hefur yfirhúð sem hún losar sig við þegar hún fer yfir 

á zoea I. Prezoea stigið endist yfirleitt aðeins í nokkra klukkutíma, en þá hefur lirfan 

hamskipti og fer yfir á zoea I (Borisov og Kovatcheva, 2003). Lirfa rauða kóngakrabba 

fer í gegnum fjögur lirfustig á lífsferlinum (mynd 2). Lirfan hefur brjósthol sem er 

umlukið sléttum skildi, trjónubroddi og tveimur broddum að aftanverðu, samsett augu og 

langan afturbol. Zoea eru eingöngu sviflæg og finnast aðallega á landgrunni (Shirley og 

Shirley, 1988). Lengd zoea stigsins er yfirleit á bilinu 60-80 dagar (Takeuchi, 1962; 

Shirley og Shirley, 1989; Bakanev og Kuzmin, 1999; Klitin, 2002, 2003). Talið er að 

aðeins 0,7-3% af lirfum rauða kóngakrabba lifi í gegnum öll lirfustigin í sjónum vegna of 

mikilla strauma, takmarkaðrar fæðu og afráns (Marukawa, 1933; Shirley og Shirley, 

1989). 

!

Mynd 2. Lífsferill rauða kóngakrabba (Eckert et al., 2007) 

 

Eftir að lirfan hefur hamskipti frá zoea IV þá fer hún yfir á glaucothoe stage (postlarval) 

stig. Þar breytist útlit og atferli lirfunnar töluvert en þá hefur hún broddóttan skjöld en 
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afturbolurinn helst langur alveg eins og á zoea stigunum. Lirfan getur skriðið á 

undirlaginu með fótunum sínum en á þessu stigi er lirfan bæði sviflæg og botnlæg. Í 

sjónum þá er glaucothoe stigið mikilvægt þegar kemur að útbreiðslu kóngakrabba en á 

glaucothoe stiginu þá velur lirfan sér sem hentugasta búsvæðið til að setjast á. Glaucothoe 

stigið endist í 20-30 daga en þá hefur lirfan hamskipti og verður að ungviðiskrabba 

(Stevens og Kittaka, 1998). Ungviðskrabbar halda sér oft í sambúð með svömpum, 

holdýrum og burstormum (Sundberg og Clausen, 1977). Þetta búsvæði er mikilvægt fyrir 

krabbann þar til hann er orðinn 1,5-2 ára gamall en þá breytist hegðunarferli hans og kýs 

hann frekar að mynda sátur með öðrum kröbbum, það gerir hann sér til varnar en hver 

sáta getur samanstaðið af þúsundum krabba. Kóngakrabbar sem hafa skel sem er minni en 

20 mm að lengd lifa mjög einangruðu lífi, fela sig bakvið kletta og steina eða í sprungum. 

Ókynþroska krabbar (skel minni en 120 mm að lengd) halda sig yfirleitt við ströndina eða 

á 20-50 metra dýpi og eru sjaldan í návist fullorðinna krabba á miklu dýpi en fullorðnir 

kóngakrabbar halda sig helst á sand eða leðjubotni (Vinogradov, 1969). Þetta munstur er 

svipað hjá kóngakröbbum við strendur Japans, Rússlands og Alaska (Marukawa, 1933; 

Powell og Nickerson, 1965; Vinogradov 1969). Á vorin og sumrin þá hafa fullvaxta 

kóngakrabbar hamskipti og maka sig á landgrunninu (5-60 m). Þegar hausta tekur þá fara 

krabbarnir í fæðuleit á meira dýpi (120-300 m) þar sem þeir dveljast yfir veturinn. 

Kvenkyns kóngakrabbi verður kynþroska 6-7 ára eða þegar skelin er orðin 8-9 cm að 

breidd. Karldýrið verður kynþroska 7-10 ára en þá er breidd skeljarinnar 12-13 cm. Talið 

er að rauði kóngakrabbi geti orðið allt að 30 ára gamall (Vinogradov, 1941). 

 

2.1 Vistfræði  
 

Almennt er talið að rauði kóngakrabbi hafi neikvæð áhrif á aðrar tegundir og lífríkið í 

sjónum (Carlton, 1996). Helstu ástæður fyrir því er stærð hans, langur lífsferill, hegðun og 

mikil dreifing á stofninum. Síðan kóngakrabbi náði fótfestu í Barentshafinu þá hafa verið 

gerðar miklar rannsóknir á atferli hans (Sundet et al. 2000; Haugan 2004). Rannsóknir 

hafa sýnt að botnlægar tegundir fóru minnkandi í þeim fjörðum þar sem kóngakrabbi var 

búinn að ná fótfestu (Anisimova og Lubin, 2008).  

Kóngakrabbi veiddist fyrst við Íslandstrendur í lok apríl árið 2014 í humartroll á 
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Breiðamerkurdýpi. Ef kóngakrabbi myndi ná fótfestu við Íslandsstrendur þá gæti það haft 

slæm áhrif á fiskistofna hér við landið. Botndýralíf gæti raskast og leggst hann til að 

mynda á síldar og loðnuhrogn, oftar en ekki skilur hann eftir sig sviðna jörð þar sem hann 

hefur verið um sjávarbotninn. Náttúruverndarnefnd Noregs vill að kóngakrabbar séu 

álitnir umhverfisógn en ekki nytjategund og að veiðar á þeim verði auknar til að koma í 

veg fyrir frekari útbreiðslu krabbans (Jónas P. Jónasson munnleg heimild,  2. mars 2015). 

 

2.2 Útbreiðsla  
 

Stofn rauða kóngakrabba er dreifður þvert yfir Norður-Kyrrahafið, frá Japanshafi í 

Norðvestur-Kyrrahafi (Sato, 1958) til norður Bresku Kólumbíu, gegnum Barentshafið og í 

Chukchi hafið (Feder et al., 2005). Í Asíu þá finnst rauði kóngakrabbi helst suður og 

norður af Kuril eyjum og vestur af Kamchatka, Karagin og Hokkaido (Sherbakova et al., 

2008). Í Alaska þá finnst hann í Norton Sound Bristol bay, við Aleutian eyjurnar, vestur 

af Gulf og í Suðaustur Alaska (Stevens og Lovrich, 2014) (mynd 3). 

!

Mynd 3. Útbreiðsla kóngakrabba í heiminum (Stevens og Lovrich, 2014).  

 

Á árunum 1960-1969 þá var gerð tilraun að flytja kóngakrabba í Barentshafið í þeirri von 

um hann myndi ná fótfestu þar og sú tilraun tókst. Árið 1970 var talið að um 15.000 

krabbar væru í Barentshafi en fjórum áratugum seinna var áætlað að stofninn sé í kringum 
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12.000.000 krabbar. Á síðustu árum hefur stofn kóngakrabba verið á niðurleið í 

Barentshafinu. Kóngakrabbi byrjaði að veiðast við Noreg árið 1993 en hann finnst frá 

Hammerfest til norðaustur strandarinnar að Kólaskaga í Barentshafi (Petryashov et al., 

2002; Jørgensen og Primicerio, 2007). 

Hægt er að finna erfðafræðilegan breytileika hjá rauða kóngakrabbanum bæði á djúpum 

og grunnum svæðum í Norður-Kyrrahafinu. Það getur verið mikill erfðafræðilegur munur 

á milli svæðisbundinna hópa hjá rauða kóngakrabba og er helsta ástæðan talin sú að hópar 

einangrist á vissum búsvæðum (Grant et al., 2011; Grant og Cheng, 2012).  

 

2.3 Veiðar  
!

Rauði kóngakrabbi er verðmæt tegund og hefur stofninn verið mjög óstöðugur undafarna 

áratugi. Ýmsar leiðir hafa verið reyndar til þess að tryggja stöðuleika hjá stofninum og þar 

ber helst að nefna stöðuga vöktun á nýliðun, kvóta, lágmarksstærð krabba sem má veiða, 

strangar reglur þegar kemur að veiðibúnaði og verndun vissra svæða þar sem stofninn er í 

lægð (Kovatcheva et al., 2006). Þrátt fyrir þessar aðgerðir hefur tölfræðin sýnt að stofn 

rauða kóngakrabba er ekki að styrkjast. Á seinustu árum þá hefur stofninn farið niður á 

við í Norður-Kyrrahafi, sérstaklega austan við Rússland (Koblikov et al., 2002: Doljenkov 

og Koblikov, 2004). Í Bristol Bay, Alaska voru veiðar á kóngakrabba eitt sinn mikil 

auðlind en vegna stofnhruns þá hafa veiðar verið bannaðar undanfarna þrjá áratugi (Loher 

et al., 2001). Helstu ástæður fyrir stofnhruni á rauða kóngakrabba eru taldar vera 

sjúkdómar, ofveiði (Orensanz et al., 1998), meðafli í öðrum veiðum (Dew og 

McConnaughey, 2005) og loftslagsbreytingar (Zheng og Kruse, 2000). Í Barentshafinu 

hafa veiðar á kóngakrabba haldist sjálfbærar, hinsvegar eru sum svæði þar sem krabbarnir 

hafa verið í slæmu ástandi með lítið kjötinnihald sem gæti verið merki um að eldiskrabbar 

sem fluttir voru á staðinn á sínum tíma blandist illa við náttúrulega stofninn (Sundet og 

Hjelset, 2002). 
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Mynd 4. Veiðar á kóngakrabba (FAO, 2015). 

!

Í kringum 1965 náðu veiðarnar á rauða kóngakrabba hámarki en þá veiddust 180.000 tonn 

en árið 2013 veiddust tæp 13.000 tonn (mynd 4). Vegna mikillar minnkunar á stofni rauða 

kóngakrabba er ekki bara mikilvægt að halda þeim aðferðum áfram til þess að styrkja 

stofninn heldur finna nýjar lausnir og ein af þeim er ræktun á rauða kóngakrabba (Stevens 

et al., 2014).  

Verð á rauða kóngakrabba sveiflast nokkuð á milli ára vegna framboðs en almennt verð er 

í kringum 2200-2700 kr/kg sem þykir nokkuð hátt (International, 2015). Mögulegt er að 

fá hærra verð fyrir krabbann ef hann er seldur lifandi á sérmarkaði en þá gæti verðið verið  

hátt í 3500-4000 kr/kg (Búi V. Guðmundsson munnleg heimild, 7. maí 2015).  

0"

20000"

40000"

60000"

80000"

100000"

120000"

140000"

160000"

180000"

200000"

19
50
"

19
52
"

19
54
"

19
56
"

19
58
"

19
60
"

19
62
"

19
64
"

19
66
"

19
68
"

19
70
"

19
72
"

19
74
"

19
76
"

19
78
"

19
80
"

19
82
"

19
84
"

19
86
"

19
88
"

19
90
"

19
92
"

19
94
"

19
96
"

19
98
"

20
00
"

20
02
"

20
04
"

20
06
"

20
08
"

20
10
"

20
12
"

Veiðar"á"kóngakrabba"frá"árunum"1950":"2013"
"

Blái"kóngakrabbi" Kóngakrabbi"(Almennt)" Rauði"kóngakrabbi"



! 9!

3 Saga kóngakrabba í eldi  

3.1 Japan  
 

Japanir voru fyrstir til að skoða möguleikanna á að ala kóngakrabba í eldi árið 1933 en 

þær rannsóknir hófust ekki fyrir alvöru fyrr en um 1960. Takashi Nakanishi (Nakanishi 

1988) fór þar fremstur í flokki en hann rannsakaði áhrif hitastigs og seltu á vöxt, lifun og 

súrefnisþörf kóngakrabba. Ræktunaraðstæður voru heldur frumstæðar og var 

lifunarhlutfallið í ræktuninni ekki hátt. Á næstu árum duttu rannsóknir á ræktun rauða 

kóngakrabba niður en árið 1993 hófust þær aftur en þá var það Jiro Kittaka sem hafði 

yfirumsjón með þeim en hann hafði mikla reynslu í eldi á rækju (Kittaka, 1981) og humri 

(Kittaka, 1988; Kittaka og Kimura, 1989; Kittaka, 1994). Jiro Kittaka þróaði nýja 

eldistækni við ræktun á kóngakrabba þar sem hann fóðraði ekki lirfurnar á glaucothoe 

stiginu en það hafði aldrei verið gert áður og sýndi hann þannig fram á það að inntaka 

fóðurs ætti sér ekki stað á glaucothoe stiginu. (Abrunhosa og Kittaka, 1997a,b). Þegar 

kemur að ræktun í þeirri von um að styrkja stofn kóngakrabba hafa Japanir aðallega glímt 

við tvö vandamál. Mikið af tilraunum þeirra hafa ekki verið skráðar nógu nákvæmlega 

svo þær séu marktækar og hægt sé að læra af þeim eða bæta. Annað vandamál er að lítið 

sem ekkert er vitað hvað verður um ungviðiskrabbana eftir að þeim er sleppt útí sjó, hver 

lifunin er eða hvort útsetningin hafi styrkt stofninn. Japanir hafa eytt miklu fjármagni 

gegnum árin þegar kemur að ræktun á kóngakrabba en hinsvegar er stóra spurningin hvort 

þessar miklu rannsóknir og fjármagn sem eytt hefur verið í rannsaka og rækta 

kóngakrabba hafi skilað tilsettum árangri (Stevens et al., 2014).  

 

3.2 Rússland  
 

Árið 2000 byrjuðu vísindamenn VNIRO (Federal Research Institute of Fisheries og 

Oceanography, Moscow, Russia) að skoða þann möguleika að rækta kóngakrabba í 

lokuðu kerfi með stöðugu gegnumstreymi (Kovatcheva, 2002, 2005, 2008; Kovatcheva et 

al., 2005, 2006, 2010, 2011). Helstu markmið VNIRO er að þróa tæknilegar aðferðir í 

tilbúnum aðstæðum fyrir rauða kóngakrabba og þróa aðferðir til að auka lifunarhlutfall 
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hjá bæði lirfum og ungviðiskröbbum í ræktun. Árið 2009 bjuggu VNIRO til fullkomna 

ræktunartanka fyrir rauða kóngakrabba, en þeir voru búnir gegnumflæðis vatnskerfi þar 

sem hægt var að stýra hitastigi og seltu og voru vatnsgæði í tönkunum mjög góð. 

Krabbarnir voru svo aldir upp þar til þeir voru komnir á ungviðisstig en þá var þeim 

sleppt út í höfnina í Dalnezelenetsky. Þessi ræktun er með framleiðslugetu upp á 150.000-

200.000 ungviðiskrabba á ári hverju sem sleppt er út í hafið við strendur Rússlands 

(Stevens et al., 2014). Rússar hafa lengi vel haft mikinn áhuga á kóngakrabba, en eins og 

minnst hefur verið á þá fluttu Rússar lifandi kóngakrabba á árunum 1960-1969 í 

Barentshafið. Alls voru 13.000 krabbar fluttir og 1,6 milljón lirfa. Árið 1978 var svo 

staðfest að krabbinn hafði náð fótfestu og síðan þá hefur bæði verið litið á hann sem 

skaðvald og verðmæta nytjategund (Haugan, 2004).  

 

3.3 Alaska  
 

Árið 1992 setti Háskólinn í Kodiak, Alaska upp litla rannsóknarstöð til þess að rækta 

kóngakrabba og frá betra yfirsýn yfir lífsferilinn og með það að markmiði að sleppa út í 

náttúruna. Ræktunin gekk ekki sem skyldi og komust Alaska Department of Fish and 

Game (ADFG) að þeirri niðurstöðu að ekki væri hagstætt að rækta kóngakrabba í eldi. 

Átta árum seinna byrjuðu Kodiak Fisheries Research Center að rannsaka og rækta 

kóngakrabba í eldi og var þeirra árangur mun betri. Miklar rannsóknir á kóngakrabba hafa 

verið framkvæmdar á undaförnum árum. Þar eru vísindamenn að reyna að þróa 

mismunandi eldisaðferðir, minnka sjálfrán hjá kóngakrabba, aðferðir til að hindra 

útbreiðslu sjúkdóma í ræktunum, skoða erfðafræði og síðast en ekki síst að rannsaka hvort 

breyting verði á stofninum þegar kóngakrabbi er alinn upp í eldi fram að ungviðisstigi og 

svo sleppt útí náttúruna (Stevens, 2014b).  
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4 Framleiðslukerfi  
 

Tvö mismunandi ræktunarkerfi eru notuð við ræktun kóngakrabba, annars vegar 

gegnumflæðis vatnskerfi og hins vegar endurnýtingarkerfi.  

 

4.1 Gegnumflæðis vatnskerfi  
 

Staðsetning ræktanna sem hafa gegnumflæðis vatnskerfi þarf að vera nálægt sjó. Sjó er 

dælt í ræktunina eftir þörf en mikilvægt er að sjórinn sé laus við þungmálma og lífræna 

mengun. Frárennsli frá kerjum í hefðbundnum ræktunum er yfirleitt í miðjunni og því fara 

allar fóðurleifar og saur þangað, í gegnum rör og í tromlu sem síar helstu óhreinindin út 

og svo loks útí sjó (Kovatcheva et al., 2005). Helstu kostir við að nota gegnumflæðis 

vatnskerfi er að vatnsgæði í stöðinni haldast góð þar sem stöðugt kemur ferskur og 

súrefnismikill sjór inn í ræktunina (Kovatcheva et al., 2006). 

 

4.2 Endurnýtingarkerfi  
 

Í fiskeldi er oft notast við einhverskonar hreinsunarkerfi sem uppbyggt er á síutækni. Í 

endurnýtingarkerfi er lokuð hringrás og stöðugt verið að nota sama vatnið en 

eldisvökvanum er hringsólað um kerfið og síast í hverjum hring til þess að fjarlægja 

lífrænan úrgang. Mikilvægt er að hafa bæði vélrænar og lífrænar síur ásamt 

dauðhreinsunar búnaði t.d. geislun með útfjólubláu ljósi eða óson sem notað er til að 

drepa örverur í eldisvökvanum. Með því að nota endurnýtingarkefi þá er hægt að stjórna 

eldisaðstæðum betur, t.d. hitastigi og seltu ásamt því að minni líkur eru á að sníkjudýr 

komist inn í ræktunina (Summerfelt et al., 2004 ; Kovatcheva et al., 2004) 
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5 Ræktunarbúnaður!
 

Í gegnum öll ræktunarstig kóngakrabba er mjög mikilvægt að hafa búnað sem 

dauðahreinsar vatn, bæði í gegnumflæðis vatnskerfi og endurnýtingarkerfi. Einnig þarf 

bæði að vera með ræktunarkör og geymslukör. Ræktunarkörin eru yfirleitt töluvert minni 

svo hægt sé að fylgjast betur með þróun og vexti lirfanna. Í ræktun á kóngakrabba er hægt 

að nota bæði vélrænar og lífrænar síur og mikilvægt er að hreinsa affallsvatn úr 

ræktuninni til þess að koma í veg fyrir mengun (Kovatcheva, 2000, 2002).  

 

5.1 Geymslukör 
 

Geymslukör eru notuð til að geyma ungviðis og fullvaxta krabba og geta verið hringlaga, 

rétthyrnd eða ferningslaga og verið úr plasti, trefjagleri eða steypt. Stærðin á körunum 

getur verið mjög mismunandi en hentugast er að þau séu 2,5–5 m3, en það fer allt eftir 

fjölda krabba og framleiðslumarkmiðum (Pirtle og Stoner, 2010). Lágmarksdýpt vatns í 

körunum má ekki vera undir 0,5 metrar og vatnsflæði þarf að vera nóg til að búa til 

hringrás sem sér til þess að allur saur, óhreinindi og óétið fóður renni í frárennslið. Við 

þrif á tönkunum er æskilegt að nota sogbúnað sem sígur upp þau óhreinindi sem 

frárennslið nær ekki að taka (Rounds et al., 1990).  

 

5.2 Ræktunarkör 
 

Ræktunarkör eru notuð til að rækta lirfur kóngakrabba, körin mega ekki vera meira en 

150-200 L þar sem auðveldara er að fylgjast með þróun lirfanna í minni körum. 

(Kovatcheva, 2000). Vatnsrennsli í ræktunarkörunum þarf að vera stöðugt en ekki má 

vera of mikill straumur sem hefur áhrif á lirfurnar. Mikilvægt er að hafa möskva um 750 

µm fyrir útrennslinu til að passa upp á að lirfurnar fari ekki í gegn. (Britayev et al., 2010). 
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5.3 Vélrænar síur  
 

Vélrænar síur eru bæði notaðar í gegnumflæðis vatnskerfum til að fjarlæga óhreinindi úr 

sjónum og í endurnýtanlegum vatnskerfum til að fjarlæga saur, óétið fóður og aðrar leifar. 

Stærð síanna fer eftir vatnsrennsli og stærð þurrefna/agna sem sía þarf úr vökvanum 

(Kovatcheva et al., 2006). Mismunandi síunarefni eru notuð en algengast er að nota sand, 

möl og kvars. Helstu ókostirnir við þessar síur er að þær geta minnkað vatnsrennsli í körin 

þar sem vatnið rennur illa í gegnum síunarefnin. Auk þess þarf að þrífa þær reglulega til 

að koma í veg fyrir að lífræn efni safnist saman í þeim sem getur stíflað þær og valdið 

bakteríumengun í eldisvökvanum (Kovatcheva, 2002; Epelbaum og Kovatcheva, 2005).  

 

5.4 Lífsíur  
 

Lífsíur eru byggðar upp með það að markmiði að losna við óæskileg efnasambönd 

köfnunarefnis, fyrst og fremst ammóníak, úr affallsvatninu. Þetta er gert með oxun sem 

bakteríur af Nitrosomonas og Nitrobacter ættkvíslunum sjá um. Afköst lífsíanna veltur á 

ýmsum þáttum eins og t.d. seltu en ekki má vera mikil breyting á seltustigi í ræktuninni 

því það getur eyðilagt virkni hjá lífsíunum (Ebeling og Timmons, 2012). Annar 

mikilvægur þáttur er sýrustig (pH) en lífsíurnar vinna best þegar er sýrustigið er á milli 

7,5–8,2. Einnig skiptir hitastigið í ræktuninni miklu máli, oftar en ekki eru lífsíur mjög 

skilvirkar þegar hitastigið er hátt (30-35°C). Þar sem kóngakrabbi er alinn upp við frekar 

lágt hitastig þá er nauðsynlegt að vera með lífssíur sem geta þrifist í hitastigi milli 5-13°C 

(Kovatcheva et al., 2006). 

  

5.5 Prótein fleytir og loftunar búnaður  
 

Prótein fleytar eru mikilvægir í endurnýtanlegum vatnskerfum. Þeir eru notaðir til að 

minnka álagið á lífsíunum og viðhalda góðum vatnsgæðum. Prótein fleytir þeytir 
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eldisvökvann og veldur því að prótein, uppleyst lífræn kolefni og smáar agnir sem eru í 

vatninu breytist í froðu sem er fjarðlægð (Kovatcheva et al., 2006).  

Mikilvægt er að hafa góðan loftunarbúnað til að tryggja að súrefnismettun sé góð í 

körunum. Loftunarsteinar sem settir eru á botninn henta vel til að búa til jafna og góða 

súrefnismettun (Nakanishi, 1987; Kittaka et al., 2002). 

 

5.6 Hreinsun affallsvatns  
 

Það er mikilvægt að koma í veg fyrir að ofauðga ekki umhverfið með því að leyfa miklu 

magni af næringarefnum að renna út í náttúruna en það veldur því að ákveðnar tegundir af 

þörungum og bakteríum blómstra og hefur það neikvæð áhrif á lífríkið. Hagkvæmast er 

nota tromlusíu til að sía affallsvatn frá eldinu. Affallsvatnið fer þá í gegnum stáltromlu 

með plast eða málmmöskvum sem fanga grugg og svifagnir. Tromlan er annað hvort á 

stöðugri hreyfingu eða hæðarnemi setur hana af stað þegar mikið grugg hefur sest á síuna 

og vatnsborð hækkað. Óhreinindum er skolað af síunni með sérstökum skolbúnaði (Crab 

et al., 2007). Einnig er að hægt að útbúa settjarnir og láta affallsvatnið renna í þær. 

Tilgangur þeirra er að skilja úrgangsefni úr vatninu áður en því er hleypt út í sjó eða 

ferskvatn. Efni sem eru eðlisþyngri en vatnið setjast á botn tjarnanna meðan að eðlisléttari 

efni fljóta ofan á vatninu. Nauðsynlegt er að hreinsa yfirborð og botn tjarnanna reglulega 

(Valdimar Ingi Gunnarsson og Guðbergur Rúnarsson, 2012).  
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6 Ræktunaraðstæður  
 

6.1 Vatnsgæði 
 

Vatnsgæði hafa bein áhrif á lifun, vöxt og velferð hjá kóngakrabba í ræktun. Mikilvægt er 

að lágmarka magn þurrefna og sjá til þess að engin fljótandi fituefni hafi áhrif á 

vatnsgæði. Samspil milli hitastigs, seltu, sýrustigs (pH) og súrefnis þarf einnig að vera að 

vera innan vissra marka (tafla 1). Í ræktun á kóngakrabba þá er sýrustig (pH) milli 6,5–8,2 

hentugt. Óstöðugleiki getur verið á sýrustigi og það er því mikilvægt mæla sýrustigið 

reglulega (Kovatcheva et al., 2006).  

!

Tafla 1. Nauðsynleg vatnsgæði við ræktun kóngakrabba (Kovatcheva et al., 2006). 

Nauðsynleg 
vatnsgæði 

 

 

Þurrefni ≤0,25 mg/L 

Fljótandi fitusýrur Ekki æskilegt 

Hitastig 7-12°C 

Sýrustig 6,5-8,5 

Selta 30-35‰ 

Uppleyst súrefni ≥6 mg/L 

 

Tryggja þarf að magn gruggs, uppleystra lífrænna efna og styrkur úrgangsefna eins og 

koltvísýrings (CO2) og ammoníaks (NH3) sé undir hættumörkum til að tryggja eðlilegan 
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þroska og vöxt hjá kóngakrabba. Magni ammóníum jóna sem og nitur jóna þarf einnig að 

halda innan marka (Zou og Gao, 1994) (tafla 2).  

Tafla 2. Magn ammoníak, nítris og nítrat fyrir kjöraðstæður í ræktun á kóngakrabba í mg/L (Zhao 
et al., 1998) 

Óklofið ammoníak 
(NH3) 

Ammoníum jónir 
(NH4) 

Nítrít jónir (NO2) Nítrat jónir (NO3) 

0,05 0,26-0,5 0,08-0,3 20-40 

!

!

6.2 Hitastig  
 

Eins og önnur krabbadýr þá er rauði kóngakrabbi með kalt blóð. Þar af leiðandi hefur 

hitastig vatnsins mikil áhrif á efnaskipti og þar með þroska og vöxt. Í gegnum lífsferilinn 

hefur kóngakrabbi mismikið þol þegar kemur að hitastigi. Mikilvægt er að halda hitastigi 

stöðugu í gegnum allan ræktunarferilinn þar sem breytilegt hitastig getur valdið stressi hjá 

krabbanum (Kovatcheva et al., 2006). 

Lífslíkur lirfu kóngakrabba velta mikið á hitastigi í ræktuninni. Margar tilraunir hafa verið 

framkvæmdar til að bera saman hvaða hitastig hentar lirfu kóngakrabba best, þær 

rannsóknir hafa sýnt að hitastig milli 5-10°C þykir hentugt fyrir lifun og vöxt hjá lirfu 

kóngakrabba, ef hitastig fer mikið niður fyrir 5°C þá minnkar lifunarhlutfallið. Lágmarks 

hitastig fyrir lirfurnar er 2°C og hámarks hitastig er 13°C (Kurata, 1960). Á zoea stigum 

er æskilegt að hitastig sé 7-8°C, þegar hitastigi er haldið svona háu þá þroskast lirfurnar 

allt að tvöfalt hraðar en í náttúrunni og meiri líkur á að þær lifi í gegnum öll lirfustigin 

(Epelbaum og Kovatcheva, 2005). Hitastig á glaucothoe stiginu er aukið um nokkrar 

gráður eða í 10-11°C en við það má stytta tíma glaucothoe stigsins (Kovatcheva et al., 

2006). Hentugasta hitastig fyrir ungviðskrabba í ræktun er 10-12°C. Á þessu hitastigi 

vaxa ungviðskrabbar tvisvar sinnum hraðar en þegar hitastig er 7-8°C. Mikilvægt er að 

hitastig við ræktun ungviðskrabba fari ekki undir 5°C eða yfir 19°C en þá dregur mikið úr 

vexti (Borisov et al., 2004).  
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6.3 Selta  
 

Kóngakrabbi þolir illa hátt seltustig, en eins og með hitastigið þá er það breytilegt eftir 

stigum lífsferilsins. Egg kóngakrabba þola mestu seltuna eða allt að 40 prómill en eftir 

það fer seltuþolið lækkandi (Nakanishi, 1987). Í ræktun á kóngakrabba á seltan að vera 

milli 32,0–34,0 prómill. Hægt er að rækta kóngakrabba í náttúrulegum eða tilbúnum sjó 

(Persselin og Daly, 2010), en hæsta lifunar hlutfallið hjá kóngakrabba er í náttúrulegum 

sjó (Stevens et al., 2008). Í ræktum þar sem gegnumflæðis vatnskerfi er notað verður að 

passa að dæla ekki sjó inn í ræktunina þar sem sjávarfalla gætir (ármynni) því þar er 

seltan minni. Í endurnýtanlegu vatnskerfi er yfirleitt notaður tilbúinn sjór en þá er söltum 

blandað við vatn. Ekki er ekki hægt að nota hvaða salt sem er en þær salt upplausnir sem 

henta best fyrir kóngakrabba eru HW Marinemix Professional og SERA Premium 

(Kovatcheva et al., 2006).  

!

6.4 Súrefnisnotkun  
 

Súrefnismettun þarf að vera yfir 70% í gegnum allan eldisferil kóngakrabba. Mettun á 

bilinu 74-88% er talin vera kjörið fyrir kóngakrabba. Leysni súrefnis í vatninu er háð 

þremur þáttum; hitastigi, seltu og hæð yfir sjávarmáli. Súrefni í ræktunum er viðhaldið 

með stöðugu vatnsrennsli eða búnaði sem sér um að vatnið sé loftað þannig að súrefni úr 

andrúmsloftinu blandist því. Mikilvægt er að súrefni í kerjunum sé jafnt og ekki séu 

dauðir staðir þar sem súrefni er lítið. Nauðsynlegt er vakta súrefnismettun og er það gert 

með súrefnismæli (Kovatcheva et al., 2006) 

 

6.5 Ljósstyrkleiki  
 

Fullvaxta kvenkyns kóngakrabbar eiga það til að forðast ljós, bæði náttúrulegt og tilbúið. 

Þar af leiðandi er betra að ala kvendýrið upp í minni ljósstyrkleika, í kringum 1000 lúx og 

hafa vissa staði í körunum þar sem engin lýsing nær til (Kovatcheva et al., 2006).  
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Hentugur ljósstyrkleiki fyrir lirfu og ungviðis kóngakrabba er 1000-2000 lúx (Nakanishi, 

1987). Fyrir zoea stigið er mikilvægt að hafa jafna lýsingu í ræktunartönkunum því að það 

dregur þá úr möguleikanum á að lirfunar myndi þvögu á ákveðnum stöðum þar sem 

lýsing er minni og þá minnkar sjálfránið sem er einn helstu flöskuhálsinn í ræktun á 

kóngakrabba (Nakanishi, 1987; Borisov et al., 2007).  

 

6.6 Þéttleiki 
 

Of mikill þéttleiki í ræktun á kóngakrabba minnkar lifunina og eykur sjálfrán. Þéttleiki 

lirfanna veltur yfirleitt á því hversu stór ræktunin er og hvort það sé eingöngu verið að 

rækta lirfur í tilraunaskyni eða stór klökunarframleiðsla. Almennt er hentugur þéttleiki 

fyrir lirfu kóngakrabba 10-50 lirfur á hvern lítra. Mikilvægt er að vatnsflæðið eða loftunar 

kerfin búi til jafna súrefnismettun í kerjunum (Nakanishi, 1987; Kittaka et al., 2002). 

Sjálfrán, hægur vöxtur, fæðu hömlun og banvæn meiðsli geta verið afleiðingar þess þegar 

ungviðiskrabbar eru ræktaðir við of mikinn þéttleika (Swiney et al., 2012). 

Þéttleikatilraun var gerð af Daly et al., (2012) þar sem höfundar báru saman þéttleika og 

lifunarhlutfall hjá ungviðiskröbbum í hefbundinni ræktun. Þar voru ungviðiskrabbarnir 

stærðarflokkaðir í þrjá flokka; litlir (10-40 mg), stórir (60-200 mg) og óflokkaðir (80-110 

mg). Krabbarnir voru svo ræktaðir í 56 daga við mismikinn þéttleika; 400 m2, 900 m2 og 

1400 m2. Þessi tilraun leiddi í ljós að minni ungviðiskrabbar (10-40 mg) geta lifað við 

meiri þéttleika án þess að lifunarhlutfallið í ræktunum fari mikið niður. Lifunin hjá stærri 

og óflokkuðu kröbbunum fór hins vegar lækkandi eftir því sem þéttleikinn var meiri 

(mynd 5) en það má rekja til mismunandi hegðunar á lífsferlinum. Minni krabbarnir halda 

sig frá öðrum kröbbum og reyna frekar að finna sér hentugt búsvæði til að dveljast á 

(Pirtle og Stoner, 2010; Stevens og Swiney, 2005; Stoner, 2009). Stærri krabbarnir eru 

hinsvegar í stöðugri fæðuleit og sýna árásargjarna hegðun sem verður til þess að sjálfrán 

eykst (Pirtle og Stoner, 2010). Hjá ungviðiskröbbum er því almennt talið að þéttleiki 

undir 500 krabbar á m2 sé hentugur. 
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Mynd 5. Lifun ungviðis kóngakrabba við mismunandi þéttleika (Daly et al., 2012). 

 

Þéttleikatilraun hjá fullvaxta kóngakrabba (2 kg +) var gerð af Siikavuopio et al., (2014), 

þar geymdu höfundar fullvaxta kóngakrabba í 56 daga í 700 L ferköntuðum körum með 

mismunandi þéttaleika; 100, 150# og 200 kg m-3 . Þessi tilraun leiddi í ljós að hæsta 

dánartíðnin (17%) var á meðal krabbana sem voru geymdir við mestan þéttleika eða 200 

kg m-3 (mynd 6). Svipuð dánartíðni var á meðal krabbana sem geymdir voru við 100 og 

150 kg m-3 en hún var rúm 5%. Samkvæmt þessari tilraun þá virðist þéttleiki sem er í 

kringum 200 kg m-3 of mikill en þéttleiki um eða undir 150 kg m-3 hagstæður þegar kemur 

að ræktun fullvaxta kóngakrabba (Siikavuopio et al., 2014). 
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Mynd 6. Sjálfrán hjá fullvaxta kóngakrabba við mismunandi þéttleika (kg/ m3) (Siikavupio et al., 
2014) 

!

6.7 Undirlag  
 

Þegar lirfurnar eru á zoea I-IV þá skiptir undirlag ekki máli en eftir að þær hafa hamskipti 

á glaucothoe stig þá eru þær bæði sviflægar og botnlægar. Á þessu stigi í ræktuninni 

skiptir undirlag því miklu máli. Ef það er ekki hentugt undirlag til staðar þá gæti það leitt 

til þess að glaucothoe lirfurnar festist saman (Duguid og Page, 2009), hamskiptum seinkar 

og sjálfrán eykst (Kovatcheva et al., 2006; Borisov et al., 2007). Mismunandi undirlag 

hefur verið prófað á glaucothoe lirfurnar, bæði náttúrulegt og gervi,  t.d. sandur, kvars, 

möl, steinar, gervimöskvar, skeljar og mottur (Stevens og Kittaka, 1998; Stevens, 2003; 

Stevens og Swiney, 2005; Kovatcheva et al., 2006; Tapella et al., 2009, 2012). Lirfur á 

glaucothoe stigi velja frekar að vera á undirlagi sem er fjölbreytt, auðvelt er að grípa í og 

getur veitt mikið pláss. Í stórskala ræktun er betra að vera með gervi undirlag sem er 

auðvelt viðhalds frekar en náttúrulegt undirlag. Gervimöskvar, trefjaþræðir og mottur 

innihalda engin eiturefni og auðvelt er að þrífa slíkt undirlag og henta því vel fyrir 

glaucothoe stigið (Stevens, 2014a). 
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Á ungviðisstigi kóngakrabba getur undirlagið verið mismunandi eftir ræktunartilgangi og 

aðstæðum (mynd 7). Ef rækta á kóngakrabba í tilraunaskyni þá er hagstæðast að setja 

hvern krabba í lítið hólf með undirlagi þar sem auðvelt er fyrir krabbann að labba á. 

Hentugt er að nota sléttan botn en bæta við auka undirlagi t.d. eins og flatri mottu sem 

krabbinn getur gripið í. Þegar ungviðiskrabbar eru ræktaðir í miklu magni þá er mikilvægt 

að nota undirlag sem hámarkar rúmmálið í ræktunarkarinu. Þykkar mottur úr plastþráðum 

eru hentugar þar sem þær geta veitt jafna dreifingu hjá ungviðskrabbanum sem minnkar 

sjálfrán (Kovatcheva et al., 2006). 

!

Mynd 7. Ungviðis kóngakrabbar í ræktun (Stevens og Swiney, 2005). 
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7 Ræktunarferill  
 

7.1 Eggjasöfnun  
 

Yfirleitt eru einungis teknir kvenkyns krabbar í ræktun en þó eru dæmi um að einnig séu 

teknir karlkyns krabbar en það fer allt eftir framleiðslumarkmiðum. Krabbarnir eru teknir 

úr náttúrunni eftir að þeir eru orðnir fullir af eggjum og frjógvun hefur átt sér stað. Ef 

kvenkyns krabbinn hefur ekki verið frjóvgaður þá verður að hafa hann í ræktun og fá svo 

karlkyns krabba til að sjá til þess að frjógvun eigi sér stað. Egg sem framleidd eru í 

ræktun geta verið viðkvæmari fyrir sníkjudýrum og verið minna frjósöm (Stevens og 

Swiney, 2007). Kvendýrið þarf að geyma í körum þar sem hitastig er 3-4°C og þéttleikinn 

má ekki vera meira en 4 dýr á hvern m2 en best er að hafa krabbana alveg aðskilda 

(Kovatcheva et al., 2006). 

 

7.2 Klak 
 

Klakkör þarf að vakta stöðugt til þess að fylgjast með klaki lirfanna. Tímasetning klaks 

fer aðallega eftir hitastigi í ræktunarstöðinni (Shirley og Shirley, 1989; Sherbakova et al., 

2008; Stevens et al., 2008). Lirfunum má safna beint frá eggjasöfnunar-körunum og setja í 

ræktunarker en einnig er hægt að láta lirfurnar frá hverju kvendýri klekjast út í sér körum. 

Seinni aðferðin hentar betur til að halda utan um upplýsingar eins og tímasetningu og 

tímalengd klaks lifranna þ.e. fjölda lirfa sem klekjast út á hverjum degi og heildarfjölda 

lirfa sem klekjast út. Einnig er hægt að bera saman lirfurnar sem koma frá hverju kvendýri 

og hvernig þroskaferill þeirra er. Hinsvegar tekur það töluvert meira pláss að einangra 

kvenkynskrabbana, hvert kar þarf að vera með vöktunarkerfi bæði fyrir lirfunar sjálfar og 

vatnsgæði í kerjunum (Stevens og Kittaka, 1998). 

Í Seward, Alaska er ræktun sem hefur náð góðum árangri í að klekja út lirfum í miklu 

magni (Daly et al., 2009; Swingle et al., 2013). Þar er kerfi sem er með hólkalaga tunnu, 

um 58 cm í þvermál og 58 cm há, stöðugt vatnsrennsli er í gegnum tunnuna og í botninum 



! 23!

er 100 µm möskvi. Kvenkyns kóngakrabbi er settur í hverja tunnu og hægt er að fylgjast 

með þegar losun lirfanna á sér stað með því að horfa ofan í tunnuna. Hægt er að safna 

saman lirfunum með því að veiða þær upp úr tunnunni eða fjarlægja kvenkynskrabbann 

og skola lirfunum í annað kar. Vatnsrennslinu er haldið stöðugu með rörum sem liggja 

ofan í tunnurnar, vatnið fer svo í gegnum möskvann á botninum. Flæði vatnsins er lítið en 

samt nógu mikið til að heilbrigðu lirfunar geti synt upp að yfirborðinu þar sem þær eru 

teknar og fluttar yfir í lirfukör. Þegar lirfurnar eru fjarlægðar úr körunum er æskilegt að 

veiða þær uppúr með bikarglasi eða svipuðu íláti. Ef net eru notuð, þá verða þau að vera 

með fínum möskva til þess að forðast að skadda lirfunar eða stressa þær (Stevens, 2014a). 

!

7.3 Zoea I-IV 
 

Útlitið á zoea stigunum er mjög svipað en eftir hver hamskipti þá stækkar lirfan og vissir 

líkamspartar þróast og þroskast meira (mynd 8). Zoea stigin eru nokkuð lík þegar kemur 

að lífeðlisfræði og hegðun en eru mjög frábrugðin glaucothoe stiginu, þá er mikilvægt 

aðskilja lirfur sem eru enn á zoea stiginu og lirfur sem er komnar á glaucothoe stigin til 

þess að auka lífslíkur og minnka sjálfrán (Sato, 1958). Zoea lirfurnar synda aðallega með 

því að hreyfa útlimi sína. Lirfurnar ná sér í fæði á tvo mismunandi máta, með því að 

synda að fæðunni eða ná í hana af botninum (Stevens og Swiney, 2007).   

!

Mynd 8. Þróun á afturbol lirfu (Zoea I-IV) kóngakrabba (Nakanishi og Naryu, 1981). 
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Lirfa kóngakrabba er almennt á milli 27-40 daga að þróast í gegnum öll lirfustigin í 

venjulegri ræktun eða 216-422 daggráður (Marukawa, 1933; Shimizu, 1936; Sato og 

Tanaka, 1949; Stevens og Kittaka, 1998; Epelbaum et al., 2006). Með hærra hitastigi og 

góðri fóðrun er hægt að stytta þroskatíma og hámarka vöxt kóngakrabba lirfu á zoea 

stigunum (tafla 3).  

 

Tafla 3. Vöxtur zoea lirfa I-IV 7-8°C þegar fóðrað var með lifandi artemíu (Kovatcheva et al., 2006) 

Ræktunarstig Tímalengd, 

dagar/daggráður 

Lengd skeljar 

(±SD), mm 

Lengd trjónu 

(±SD), mm 

Blautvigt/ 

þurrvigt, mg 

Zoea I 10/66,0 1,39±0,029 1,29±0,038 0,86/0,110 

Zoea II 10/68,7 1,63±0,027 1,52±0,089 1,41/0,165 

Zoea III 9/69,3 1,83±0,044 1,53±0,121 2,00/0,250 

Zoea IV 10/79,7 2,07±0,043 1,63±0,084 2,67/0,300 

 

Lifunarhlutfall í gegnum öll zoea stigin telst vera gott ef 30-35% af lirfunum komast yfir 

á glaucothoe stigið (mynd 9). Þegar lirfurnar hafa hamskipti þá eru þær viðkvæmari fyrir 

sjálfráni, sérstaklega á fyrstu zoea stigunum (Shirley og Shirley, 1988). Helstu ástæður 

affalla eru vegna hamskipta á fyrstu zoea stigunum og vegna sjálfráns. Í gegnum öll 

fjögur zoea stigin er mikið sjálfrán hjá lirfunum en þær leiðir sem nýttar hafa verið til að 

koma í veg fyrir sjálfrán er að fóðra lirfurnar rétt með góðu fóðri, hafa ekki of mikinn 

þéttleika og jafna lýsingu í kerjunum (Sherbakova et al., 2008).  
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Mynd 9. Lifun zoea lirfa við kjöraðstæður í ræktun þar sem 200 lirfur eru á lítra (Kovatcheva et al., 
2006). 

 

7.4 Glaucothoe (Postlarval) stig  
 

Ólíkt zoea þá notar glaucothoe lirfan sundlimi til að synda. Hreyfihegðun breytist á 

glaucothoe stiginu, fyrstu 2-3 dagana syndir lirfan en þegar komið á dag 4 þá byrjar hún 

að ganga á undirlaginu. Glaucothoe lirfan dregst mjög að ljósi, því er mikilvægt að hafa 

jafna lýsingu í kerjunum. Útlimir glaucothoe lirfanna eru mjög svipaðir og á 

ungviðiskröbbum en munnur og meltingarfæri geta hinsvegar ekki innbyrt eða melt fæðu 

á þessu stigi (Nakanishi, 1987). Eins og áður hefur komið frá þá skiptir undirlagið mestu 

máli á þessu ræktunarstigi og þarf það að vera fjölbreytt  og veita mikið pláss.   

Eftir að rauði kóngakrabbi hefur hamskipti og fer á glaucothoe stigið, þá verður hann 

viðkvæmari gangvart sjálfráni hjá zoea sem enn eru að fóðrast og eiga eftir að hafa 

hamskipti yfir á glaucothoe stig. Tvær mismunandi aðferðir eru notaðar til að minnka 

sjálfrán, annarsvegar að setja plastþræði sem undirlag í kerjunum, þeir mynda skjól fyrir 

glaucothoe lirfurnar og heldur þeim að einhverju leyti frá zoea lirfunum. Helsti gallinn 

við þessa aðferð er að zoea lirfurnar að eiga það til að festast í þráðunum sem veldur 

meiðslum og jafnvel dauða hjá þeim (Borisov et al., 2007). Hin aðferðin felur í sér að 

flytja lirfurnar sem eru komnar á glaucothoe stigið í annað kar með því að setja 0,5 mm 
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nylon möskva í vatnið, glaucothoe lirfurna grípa svo í möskvann og þannig er hægt að 

flytja þær í kar með undirlagi sem hentar þeim betur (Stevens og Kittaka, 1998). 

Þar sem engin fóðrun á sér stað á glaucothoe stiginu þá breytist hvorki lengd skjaldar né 

þyngd mikið á þessu ræktunarstigi (tafla 4.) 

Tafla 4. Hefbundinn vöxtur glaucothoe lirfa við kjöraðstæður (Kovatcheva et al., 2006). 

Ræktunarstig Dagar Lengd 

skjaldar (mm) 

Breidd 

skjaldar (mm) 

Blaut vigt / 

Þurr vigt (mg) 

Glaucothoe 19 1,85 ± 0.035 1,63 ± 0,05 3,77 / 0,679 

 

Glaucothoe stigið varir yfir í tæpa 20 daga eða 177-180 dagráður við hefðbundnar 

ræktunaraðstæður (Stevens og Kittaka, 1998; Epelbaum et al., 2006). 

7.5 Ungviðskrabbi 
!

Eftir að glaucothoe lirfan hefur hamskipti þá breytist hún í ungviðiskrabba. Fyrri hluta 

ungviðiskrabbaskeiðs er skjöldur krabbans perulaga með 5 brodda sem eru bæði á hlið og 

aftan á skildinum. Þegar líður á ungviðisstigið þá bætast við 2-4 smærri broddar ásamt því 

að sundlimir krabbans verða ekki lengur sjáanlegir. Hægt er að komast að kyni krabbans 

með því að skoða kviðarholið (Borisov et al., 2004). Eftir hver hamskipti fjölgar 

bifhárum, munnurinn þroskast meira, hlutfall milli lengdar og breiddar skjaldar breytist, 

broddum á skildinum fjölgar, skjaldarnef krabbans breytist og tálkn krabbans verða flatari 

(Kovatcheva et al. 2006). Þroski og vöxtur krabbans veltur á hita og fóðrun í ræktuninni. 

Mikið sjálfrán á sér stað á ungviðisstigi hjá kóngakrabba, yfirleitt er það þannig að stærri 

krabbar ráðast á þá minni (Daly et al., 2009). Sjálfránið á sér aðallega stað þegar 

krabbarnir eru nýbúnir að hafa hamskipti og ytri stoðgrindin er ekki varin með skel og er 

þar að leiðandi mjög viðkvæm. Hægt er að minnka sjálfrán með minni þéttleika í 

kerjunum, fjölbreyttu undirlagi, setja krabbana í einstaklings hólf og með góðri fóðrun 

(Rounds et al., 1990). Ef rækta á ungviðiskóngakrabba í kerjum þá skiptir undirlagið 

miklu máli eins og á glaucothoe stiginu, mottur með plastþráðum þykja henta vel sem 

undirlag á þessu ræktunarstigi þar sem þær veita rými og skjól fyrir krabbana til að 
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þroskast og stækka (Swiney et al., 2012). Í tilraun sem Kovatcheva (2002) framkvæmdi 

var gerður samanburður á lifunarhlutfalli hjá ungviðiskröbbum með og án undirlags og 

sýndu niðurstöður 54% lifun hjá kóngakrabba með undirlagi en aðeins 22% lifun án 

undirlags. Til þess að hámarka lifun og vöxt á ungviðisstiginu er best að setja krabbana í 

lítil einstaklingshólf, þar er engin samkeppni um fóður og ekkert sjálfrán (Swiney et al., 

2012). 

 

7.6 Fullvaxta kóngakrabbi  
 

Lítið er vitað um ræktun á fullvaxta kóngakrabba þar sem kóngakrabbi hefur aldrei verið 

alinn upp í markaðsstærð í eldi frá klaki. Norðmenn eru þó byrjaðir að stunda áframeldi á  

rauða kóngakrabba þar sem þeir veiða hann í gildrur og ala hann svo upp í 

landeldisstöðvum í nokkrar vikur eða mánuði til þess að auka kjötið í krabbanum og selja 

hann svo ferskan eða lifandi (Siikavuopio og James 2013).   

 

8 Fóður 
 

Mismunandi fóður hefur verið prófað fyrir lirfur rauða kóngakrabba, þar á meðal ýmsar 

tegundir kísilþörunga, liðorma, hrúðurkarlalirfur (Sato og Tanaka, 1949; Kurata, 1959) og 

einnig tilbúnar fóðurpillur (Epelbaum et al., 2005). Ekkert af þessu fóðri þótti henta fyrir 

lirfurnar þegar kom að lifun og vexti og var því ákveðið að prófa artemíu lirfur (Artemia 

salina nauplii) sem þykir í dag vera besta fóðrið fyrir lirfu kóngakrabba (Kurata, 1960; 

Nakanishi, 1987; Epelbaum og Kovatcheva, 2005). Artemía er mjög þekkt fóður og er 

víða notuð í ræktun á lirfum sjávartegunda, auðvelt er að augða hana með lýsi, próteinum 

og vítamínum og þykir hún þar af leiðandi hentug í ræktun á kóngakrabba (Lavens og 

Sorgeloos, 1996). Artemía eru frumstæð krabbadýr sem bæði geta fætt lifandi lirfur og 

gotið hrognum. Þær eru ósérvirkar síuætur og er því auðvelt að nota dýrin til að bera 

hentug næringarefni handa lirfum (Agnar Steinarsson, 2004). Hægt er að auðga artemíu 

með vítamínum eða efnum sem artemían getur breytt í vítamín (Rønnestad et al., 1998; 
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Merchie et al., 1997; Lavens et al., 1998). Artemía hentar vel í margskonar fiskeldi en oft 

getur mikill fjöldi baktería fylgt artemíu sem er uppruninn úr öðru umhverfi og því 

lirfunum ókunnug. Það er því mikilvægt að vera með rétta meðhöndlun, umgengni og 

hreinlæti við meðhöndlun artemíu (Rannveig Björnsdóttir og Heiðdís Smáradóttir, 2003).  

 

8.1 Fóðrunarmagn  
 

Fóðrun á lirfu kóngakrabba ætti að byrja strax á fyrsta degi eftir klak. Best er að fóðra 

lirfuna tvisvar á dag með 12 klukkustunda millibili. Magn artemíu lirfa sem þarf í eina 

fóðrun er hægt að reikna út með eftirfarandi formúlu (Epelbaum og Kovatcheva, 2005): 

 

! = !!(!"!" + !"#) 

 

Þar sem: 

X er fjöldi artemíu lirfa sem nauðsynlegt er í einni fóðrun  

V er magn vatns í kerjunum (L) 

M er hámarks fóðurtaka á einum degi fyrir ákveðið zoea stig 

N er þéttleiki lirfanna í kerjunum (fjöldi á hvern lítra) 

W er þurrvigt artemíu lirfa (µg) 

 

Fóðurmagnið í hverri fóðrun veltur allt á magni vatns í hverju kari, lirfustigi og þéttleika. 

Í ræktun þá minnkar þéttleiki reglulega vegna dauða, þess vegna þarf að passa að 

yfirfóðra lirfurnar ekki en þá eru meiri líkur á að vatnsgæði í ræktununni minnki sem gæti 

leitt til frekari dauða hjá lirfunum (Kovatcheva et al., 2006). 
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8.2 Fóðrun  
!

Þegar verið að er fóðra lirfur kóngakrabba í miklu magni í stórum körum er mikilvægt að 

stöðva allt vantsrennsli í kerjunum og setja rétt hlutfall af artemíu lirfum í ræktunarkarið 

og reyna að dreifa þeim eins jafnt og mögulegt er (Kovatcheva et al., 2006).  

Á ungviðstiginu breytist fæðuhegðun kóngakrabba og verður svipuð eins og hjá fullvaxta  

krabba. Við fóðrun á ungviðskrabba þarf að passa að hafa fóðrið nógu smátt skorið svo 

krabbinn geti borðað það, að það fljóti ekki og það hafi ekki neikvæð áhrif á vatnsgæði í 

ræktununni. Í ræktun þá þykir hentugt að fóðra ungviðskrabba með hráum kræklingi, 

rækju og fiski (Kovatcheva et al., 2006). 

Fæða fullvaxta kóngakrabba í ræktun er mjög svipuð og á ungviðsstiginu. Við fóðrun á 

fullvaxta kóngakrabba þá þykir hentugt að fóðra krabbann með fóðri sem samsvarar 3% 

af heildarþyngd krabbans á sólarhring (Siikavuopio et al., 2014). Æskilegt er að blanda 

astaxanthin við fóðrið hjá fullvaxta og ungviðiskrabba þar sem sú fóðurblanda eykur 

líkurnar á lifun, vöxtur verður hraðari og litur á skel krabbans verður rauðari og þar af 

leiðandi verður krabbinn söluvænni (Daly et al., 2013) (mynd 10).  

!

Mynd 10. Ungviðiskrabbinn til vinstri var fóðraður með fóðurblöndu sem innihélt astaxanthin (Daly 
et al., 2013). 

! !
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9 Umræður!og!lokaorð!!
!

Á seinni árum hefur fiskeldi vaxið mjög á meðan veiðar úr villtum stofnum hafa staðið í 

stað eða jafnvel minnkað. Fiskeldi er talið nauðsynlegt vegna samdráttar í veiðum og 

samhliða aukinni neyslu. Hingað til hefur ræktun á kóngakrabba frá klaki og upp í 

markaðsstærð (2 kg+) hvergi verið reynt í heiminum, kóngakrabbi hefur eingöngu verið 

ræktaður í þeim tilgangi að styrkja stofn krabbans við strendur Alaska, Japans og 

Rússlands með útsetningu ræktaðara ungviðiskrabba. Á undaförnum 20 árum hefur 

þekking á kóngakrabba aukist í heiminum. Japanir, Rússar og Bandaríkjamenn hafa lagt 

mikla vinnu og peninga í að átta sig á flóknum lífsferli kóngakrabba til þess að auka 

möguleikann á að rækta hann í eldi. Margar mismunandi aðferðir hafa verið prófaðar sem 

allar hafa sína kosti og galla. Helstu flöskuhálsarnir í ræktun á kóngakrabba eru sjálfrán 

og hægur vöxtur. Hægt er að minnka sjálfrán með því að hafa þéttleika í lágmarki út allan 

eldisferilinn. Einnig er hægt að setja krabbana í einstaklingshólf sem kemur í veg fyrir 

sjálfrán en í umfangsmeiri ræktun þá þykir sú aðferð ekki arðbær. Hægt er að auka vöxt 

kóngakrabba með því að hafa hitastig 7-12°C í ræktuninni, með hærra hitastigi eru 

efnaskiptin í krabbanum hraðari og þar að leiðandi vöxturinn meiri. Fóðrun skiptir einnig 

miklu máli upp á vöxt, hagkvæmast hefur reynst að nota artemíu lirfur sem búið er að 

auðga með fitusýrum fyrir zoea en fóður fyrir ungviðskrabba og fullvaxta krabba getur 

verið mjög fjölbreytt. Ef rækta ætti kóngakrabba hér á landi væri bæði hægt að notast við 

endurnýtingakerfi og gegnumflæðis vatnskerfi þar sem nóg aðgengi er að ferskum og 

súrefnismiklum sjó við Ísland. Hægt væri að nýta jarðhita hér á landi til að ná því hitastigi 

sem hentar við ræktun á kóngakrabba. Veiðar á kóngakrabba eru árstíðarbundnar og 

standa yfirleitt frá október til janúar. Það er því kjörið sóknarfæri fyrir fyrirtæki sem ætla 

sér að rækta kóngakrabba að selja krabbann þegar veiðarnar liggja niðri og eftirspurnin er 

sem mest eftir ferskum og lifandi kóngakrabba og fá þar að leiðandi hærra verð.  

Hægt er að ala kóngakrabba upp í markaðsstærð (2kg +) frá klaki með réttu hitastigi og 

fóðrun en það gæti tekið 4-5 ár. Ráðleggingar höfundar eru þær að hafa ekki of há 

framleiðslumarkmið þar sem kóngakrabbi er ný eldistegund á Íslandi og lítið er vitað um 

fullvaxta kóngakrabba í eldi. Þess í stað ættu Eldisrannsóknir ehf. að kynnast eldisferli á 

kóngakrabba betur til að byrja með og reyna mismunandi leiðir til að minnka sjálfrán og 

hámarka vöxt.  
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