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Abstract 

This project focuses on two methods to divide a cod fillet. The current process of Útgerðarfélag 

Akureyringa is to trim and cut the cod fillets on a flow line against the other way to pretrim cod 

fillets and a Valka Cutting machine cuts out pin bones and does portioning. The goal is to 

calculate the profitability of installing the Valka Cutter from Valka ehf. into the production of 

ÚA. The research question is: Is it profitable for Samherji/ÚA to invest in a Valka Cutter 

from Valka ehf. and how long is the payback time? 

This project is interesting since little has changed in cod fillet trimming which is still manual 

today and is the main bottleneck in cod processing. Now a machine can make a big part of that 

process automatic. 

To explore this option two experiments were set up to compare the two methods. Cod from the 

same haul was used in each of the experiment to distort the results as little as possible. The 

experiment was reviewed from time saving and the utilization percentage. These variables were 

then entered into the actual figures of the year 2014 in ÚA to estimate profits and repayment 

period of the Valka Cutter. 

The answer is, yes it is profitable for ÚA to invest in the Valka Cutter but only to cut fillets 

from large cod. The reason is that with the new machine the loin utilization is better, it increase 

the amount produced per labour hour and the quality improves due to dual X-ray. 

 

Keywords: Utilization, Cod, Profitability, Fisheries science, Technical advances. 
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Ágrip 

Verkefnið fjallar um tvenns konar aðferðir á flakaskurði í þorskvinnslu. Annars vegar 

núverandi ferli Útgerðarfélags Akureyringa að fullsnyrta og bitaskera þorsk á flæðilínu. Hins 

vegar að forsnyrta flökin og láta vatnsskurðarvél Völku skera beingarðinn úr og skipta flakinu í 

bita. Markmið verkefnisins er að reikna arðsemi þess að setja upp vatnsskurðarvél frá Völku 

inn í framleiðsluferli Útgerðarfélags Akureyringa. Rannsóknarspurningin er því: Er arðbært 

fyrir Samherja/ÚA að setja upp vatnsskurðarvél frá Völku til að flakaskera þorsk og hver 

er endurgreiðslutíminn? 

Verkefnið er áhugavert þar sem lítið hefur breyst í snyrtingu þorskflaka í gegnum tíðina, sem er 

í dag handvirk og aðal flöskuhálsinn í aukningu afkasta í þorskvinnslu. Nú er komin fram ný 

tækni fá Völku sem tæknivæðir sjálfa snyrtinguna að stórum hluta. 

Til að kanna þetta voru framkvæmdar tvær tilraunir til að bera saman þessar tvær aðferðir. 

Notaður var þorskur úr sama holi í hvorri tilraun til að lágmarka breytileika í gögnum 

rannsóknarinnar. Tilraunin var metin út frá tíma sparnaði og nýtingar prósentu. Þessar breytur 

voru síðan færðar inn í rauntölur ársins 2014 hjá Útgerðarfélagi Akureyringa til að áætla 

hagnað og endurgreiðslutíma á vatnsskurðarvél Völku. 

Með tilraunum og útreikningum út frá þeim var komist að þeirri niðurstöðu að 

vatnsskurðarvélin er arðbær í vinnslu á stórum þorski. Ástæða þess er að með tilkomu 

vélarinnar verður betri nýting hnakka á stórum þorski, aukið magn framleitt á hvern manntíma 

og gæða öryggi sem myndast við tvöfalda röntgenmyndatöku. Áður en allar stærðir þorsks 

verða settar í gegnum vatnsskurðavélar Völku þarf að athuga hvort hallandi skurður nái betri 

nýtingu úr beingarðinum en forveri hennar á Grenivík. 

 

 

Lykilorð: Nýting, Þorskur, Arðsemi, Sjávarútvegsfræði, Tæknivæðing. 
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1. Inngangur 

Íslenskur sjávarútvegur hefur tekið miklum breytingum á undanförnum áratugum. Auknar 

kröfur á mörkuðum hafa kallað eftir meiri gæðum á framleiðsluvörum, sem aftur hafa skapað 

kröfur um aukna þekkingu á hráefni og vinnsluferlum. 

Á undanförnum áratugum hefur tæknivæðing átt sér stað á nánast öllum sviðum í vinnslu á 

þorski. Megin þróun í kringum snyrtinguna varð fyrir 40 árum þegar flæðilínur leystu af 

hólmi bakkakerfi og fyrir 18 árum þegar að sjálfvirkar flæðilínur komu fram (Jóhann Ólafur 

Halldórsson, 2014) (Morgunblaðið, 1997). Þessi tæknivæðing hefur skilað betra flæði og 

yfirsýn í kringum snyrtingu á þorskflökum með sjálfvirkum mælingum á gæðum, nýtingu og 

afköstum. 

Tæknivæðing þorskvinnslunnar hefur verið lykilþáttur í gríðarlegri aukningu sem hefur orðið 

í útflutningi ferskra afurða síðastliðna tvo áratugi. Bætt afköst og gæði hafa skapað meiri 

verðmæti og ýtt undir mikla aukningu í framleiðslu á ferskum flökum og flakabitum. Árið 

1997 var útflutningur á ferskum þorskafurðum 9.000 tonn en komst upp í 34.000 tonn árið 

2013 (Páll Gunnar Pálsson, 2015). 

Þrátt fyrir það hefur lítið breyst í snyrtingu sjálfra flakanna í gegnum tíðina, sem er enn í dag 

handvirk og er aðal flöskuhálsinn í afkasta aukningu í þorskvinnslu. Nú er komin fram ný 

vatnsskurðarvél frá Völku ehf. sem tæknivæðir sjálfa snyrtinguna að stórum hluta. 

Markmið verkefnisins er að reikna arðsemi þess að setja upp vatnsskurðarvél frá Völku inn í 

framleiðsluferli Útgerðarfélags Akureyringa. Í útreikningum verður notast við sjálfútfærða 

tilraun sem færð verður yfir í raungögn ÚA. Tilraunin var framkvæmd í samstarfi við Gjögur 

þar sem er vél fyrir og þau gögn sett upp á móti handvirkri snyrtingu hjá ÚA. 

 

Rannsóknarspurningin er því: 

Er arðbært fyrir Samherja/ÚA að setja upp vatnsskurðarvél frá Völku til að bitaskera 

þorskflök og hver er endurgreiðslutíminn? 
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2. Bakgrunnur 

2.1 Þorskur – Gadus morhua 

Atlantshafs þorskur á sér heimkynni meðfram ströndum Norður-Ameríku frá Cape Hatteras til 

Ungava-flóa, vestur og austur strönd Grænlands, í kringum Ísland og meðfram ströndum 

Evrópu frá Biscay-flóa til Barentshafs. Heimkynni hans geta færst norðar eftir hitastigi sjávar 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015). Þorskur er botnfiskur sem 

lifir á allt frá nokkurra metra dýpi niður á sex hundruð metra dýpi. Algengast er þó að hann sé 

á hundrað til fjögur hundruð metra dýpi (Gunnar Jónsson, Karl Gunnarsson og Ólafur Karvel 

Pálsson, 1998). 

 

Mynd 1 – Þorskur (http://goo.gl/EZuww4) 

Þorskur er straumlínulaga fiskur, með stóran kjaft, haus og augu ásamt því að vera 

undirmynntur. Á hökunni hefur hann áberandi skeggþráð. Hreistur hans er smátt og rákin 

greinileg. Þorskur hefur þrjá bakugga og tvo raufarugga. Eyruggar eru meðal stórir og neðan 

við þá eru kviðuggar. Aldur og umhverfi hefur mikil áhrif á lit þorsksins (Gunnar Jónsson, 

Karl Gunnarsson og Ólafur Karvel Pálsson, 1998). 

2.1.1 Þorskhold 

Vöðvarnir skiptast í lög sem liggja bogin og fléttast saman, þeir eru kallaðir þverrákóttir 

vöðvar. Lögun þorskvöðva er sýnd á mynd 3. Vöðvalögun er haldið saman með þunnri himnu 

en hún er aðallega gerð úr bindivef (e. myocommata, collagen). Bindivefur tengir saman 

vöðvalögun og beinagrind. Hvert vöðvalag er byggt upp af fjölmörgum og örþunnum 

vöðvaþráðum sem ná á milli himnanna. Í hverjum vöðvaþræði eru enn fínni undirþræðir úr 

prótíni sem herpast saman og mynda samdrátt í vöðvum (Jónas Bjarnason og Sigurjón 

Arason, 1998). 
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              Mynd 2 – Þorskhold (http://goo.gl/QuPPwd)          Mynd 3 - Þverskurður af þorskholdi (http://goo.gl/QuPPwd)  

2.1.2 Dauðastirðnun (e. rigor mortis) 

Við dauða myndar fiskur efnahvörf sem valda samdrætti í vöðvum og kallast það 

dauðastirðnun. Vitað er að næringarástand, þreyta og álag fisks fyrir dauða ásamt hitastigi 

eftir dauða ræður hraða, styrk og endingartíma dauðastirðnunar (Jónas Bjarnason og Sigurjón 

Arason, 1998). 

Tafla 1 – Dauðastirðnun (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001) 

 

*Tími frá dauða þar til stirðnun hefst. ** Tími frá dauða þar til stirðnun er yfirstaðin. 

Ef blóðrásin helst gangandi fá allar frumur fisksins súrefni með því getur fruman brotið 

glýkógen niður í koltvísýring og vatn. Við þau efnaskipti myndast orka. Þegar blóðrásin 

stöðvast byrjar glýkógen að brotna niður í mjólkursýru sem lækkar sýrustigið í holdinu. 

Vöðvarnir haldast slakir ef einhver orkuforði er í þeim eftir dauða. Þegar orkuforðinn klárast 

herpast vöðvarnir saman og kallast það dauðastirðnun (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). 

Þegar óflakaður fiskur fer í dauðastirðnun, spennast vöðvarnir en dragast ekki saman vegna 

þess að beinagrindin gefur ekki eftir. Við þessi átök myndast spenna í vöðvunum og þegar 

fiskurinn kemur úr stirðnun getur myndast los í flakinu. Aftur á móti ef stirðnun myndast eftir 

flökun þá er ekki nein beinagrind til að halda flakinu og það minnkar án þess að mynda los. 

Við verstu skilyrði getur lengd flaksins skroppið saman um 30-40% (Valdimar Ingi 

Gunnarsson, 2001). 
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Mynd 4 - Áhrif dauðastirðnunar (http://goo.gl/1PvNfF) 

2.1.3 Los 

Los er skilgreint sem aðskilnaður í vöðvalagi og kemur fram sem sprungur eða holur í flakinu 

(Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). Los er í beinu sambandi við heildarverðmæti afurða úr 

þorskflaki. Þeim mun meira los, þeim mun meira af flakinu fer í verðminni afurðaflokka. 

Þorskflak með mikið los getur verið ónothæft í verðmæt hnakkastykki og lausfrysta bita (Jón 

Heiðar Ríkharðsson og Rúnar Birgisson, 1996). 

Los eykst ef fiskur verður fyrir hnjaski áður en meðhöndlun hefst. Einnig verður fiskhold 

lausara í sér ef gerlamyndanir eiga sér stað. Þar með er hægt að segja að los ráðist af 

náttúrulegum eiginleikum, geymslu, veiðum, umhverfi og meðferð aflans. Talið er að með 

hækkandi aldri fisks minnki los (Sigurjón Arason, 2001). 

Mikið álag er á þorskholdi í kringum hrygningartíma sem veldur meira losi. Þorskur leitar í 

mikið æti til að bæta þyngdartap og við það eykst vöxtur sem veldur losi í holdi (Sólveig 

Ingólfsdóttir, 1996). Því verður hann gjarnan lausari í sér á tímabilinu apríl til júní (Brynjólfur 

Eyjólfsson, Sigurjón Arason, Gunnar Stefánsson og Guðjón Þorkelsson, 2001). 

2.1.4 Nýtingastuðlar 

Heildarnýting í þorskvinnslu snýst ekki bara um framleiðsluferli heldur einnig gæði hráefnis 

en að sjálfsögðu skipta báðir hlutir miklu máli. Nýting hefur aukist í gegnum árin en ástæða 

þess er að framleiðsluferli þorsks hefur verið í stöðugri þróun og þekking á hráefni orðin meiri 

og betri með árunum. Með gagnaöflun hefur verið sýnt fram á hvernig veiðislóð, árstími, 

veiðarfæri, hráefnismeðferð o.fl. hefur áhrif á gæði og nýtingu þorsks (Ásbjörn Jónsson, Jónas 

R. Viðarsson og Sigurjón Arason, 2009). 
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Mynd 5 - Nýtingarstuðlar á Íslandsmiðum, fyrri hluti (Ásbjörn Jónsson, Jónas R. Viðarsson og Sigurjón Arason, 2009) 

Á mynd 5 og 6 eru dæmi um nýtingarstuðla fyrir íslenskan þorsk útgefin frá Matís. Nýtingar 

hlutföll eru gefin út á þyndarbilum vegna þess hve misjöfn nýting getur verið milli árstíma, 

stærð fisks, veiðisvæðum o.s.frv. (Ásbjörn Jónsson, Jónas R. Viðarsson og Sigurjón Arason, 

2009). 
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Mynd 6 - Nýtingarstuðlar á Íslandsmiðum, seinni hluti (Ásbjörn Jónsson, Jónas R. Viðarsson og Sigurjón Arason, 2009) 

Allt hráefni í tilrauninni kom frá Barentshafi og Noregssjó. Því er rökrétt að leggja fram 

nýtingarstuðla á þorski í þeim höfum, sjá tölfu 2. Í henni hafa Norðmenn og Rússar tekið 

saman upplýsingar og fundið lágmarksnýtingarstuðul fyrir frystitogara í sinni landhelgi. 

Reiknað var að slægður þorskur með haus hafi verið upphafsþyngd þar sem öll gögn 

Útgerðarfélags Akureyringa eru miðuð út frá því. Þessar tölur eru lifandi og geta því breyst 

milli ára en gagnaöflun þeirra hófst árið 1989. Stuðlarnir eru reiknaðir þannig að sýni eru 

tekin úr töluverðu magni og þau flökuð/hausuð með þeim vélum sem flotinn notar mest, til 

dæmis flökunarvélunum Baader 182 og Baader 190. Út frá niðurstöðum eru síðan reiknaðir 

stuðlar fyrir árið (Ingibergur Sigurðsson, 2009). 

Tafla 2 - Nýtingarstuðlar í Barentshafi og Noregssjó (http://goo.gl/KdVi2f) 

 Snyrt fremra hnakkastykki 18,2%

Slægður án haus og klumpu 67,4%

Flakaður án roðs 41,5%

Snyrt flak 36,3%

Nýtingastuðlar í Barentshafi og Noregssjó

Slægður með haus

Flokkar Prósentu nýting

100,0%
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2.2 Flakaskipting 

Kaupendur ráða skurði á flökum almennt. Flakið getur verið skorið á fjölbreyttan hátt, allt frá 

því að skera flakið í ákveðnar stærðir af hnökkum, miðstykkjum og sporðum yfir í það að 

einungis snyrta útlínur og þunnildi. Ef framleidd eru heil flök með beinum og með eða án 

roðs, eru þunnildi alltaf snyrt og skorin með ákveðnum hætti til að skera burt slægingarsárið. 

Oft er nánast allt þunnildið skorið frá en þá er skurður gerður um einum sentimetra neðan við 

beingarðsenda og skorið aftur að gotrauf. Í ferskum þorsk afurðum er algengt að framleiða 

flök án roðs og beina. Misjafnt er hversu stór hluti þunnildis er snyrtur. V-skurður (e. V-cut) 

er þegar beingarður er einungis skorinn frá og allt þunnildið enn á flakinu. Þegar allt 

þunnildið er skorið frá er það J-skurður (e. J-cut). Þunnildaskurður getur verið á marga vegu 

og til þess að framleiðendur og kaupendur séu sáttir varðandi skurð getur verið hentugt að 

nota skýringarmyndir. Bitaskurður er algengasti skurðurinn en í honum er byrjað á því að 

skera beingarð og þunnildi frá. Markmið bitaskurðar er að ná sem stærstum og bestum hnakka 

þar sem að hann er dýrasti hluti flaksins. (Matís, 2015) 

Margir aðrir skurðir eru til og sem dæmi má nefna mini-flak skurðinn. Flakinu er þá skipt í 

þrjá hluta, en það eru hnakki, þunnildi og þriðji hluti flaksins sem myndar mini-flak og er selt 

sem lítið flak. Sjá mynd 7 með nánari lýsingu. 

 

Mynd 7 - Mini-flak (Matís, 2015) 

Mikilvægt er að stærðarflokka fiska fyrir vinnslu til að gera skurðinn og vinnsluna einsleitari. 

Kaupendur gera oft kröfur á stærð og lögun hnakka eða annarra bita. Ekki er hægt að skera 

allar stærðir úr hvaða flaki sem er og því er mikilvægt að stærðarflokka til að geta skipulagt 

vinnsluna betur (Matís, 2015). 

Kaupendur ráða stærð og lögun hvers bita. Í algengasta skurðinum í Útgerðarfélagi 

Akureyringa, bitaskurði, er flakinu skipt upp í fimm hluta sem eru hnakkastykki, kviðstykki, 

sporður, þunnildi og marningur/afskurður. 
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Mynd 8 – Þorskflak skorið í bita 

2.2.1 Hnakkastykki 

Hnakkastykki er verðmætasti hluti flaksins og er af þeim sökum nær alltaf leitast við að 

hámarka það. Hnakki nær frá hausskurði aftur að sporðskurði, sem er oftast ákveðinn út frá 

fyrirfram ákveðinni lengd eða þyngd á sporði. Hnakkastykki nær ekki niður fyrir 

beingarðsbein sem skilja að hnakka og þunnildi. Hnakkastykkjum er skipt í fimm gæðaflokka 

eftir losi í holdinu, flokkur fimm og fjögur mega fara í útflutning, sjá Viðauka 3 mynd 20 og 

21 fyrir mynd af los stöðlum. Flokkur þrjú til eitt fara í blokk (Elvar Thorarensen, 2015). 

2.2.2 Kviðstykki 

Kviðstykki nær frá þeim stað sem þunnildi endar og aftur að sporði og upp að hnakkastykki 

(Elvar Thorarensen, 2015). 

2.2.3 Sporður 

Sporður er sá hluti sem verður eftir á enda flaksins þegar búið að er að taka kviðstykki og 

hnakkastykki af (Elvar Thorarensen, 2015). 

2.2.4 Þunnildi 

Þunnildi nær frá hausskurði og að kviðbita, þó ekki hærra en beingarðsbeinin. Þunnildi eru 

nætursöltuð og skorin niður í strimla þannig að til verður afurð sem kallast Migas (Elvar 

Thorarensen, 2015). 

2.2.5 Marningur 

Marningur er nauðsynleg afurð þar sem hún tryggir að ekkert fari til spillis. Marningur er 

afskurður af línunni, svo sem beingarður, gallar í fiskflaki eða flökunargallar. Þessu hráefni er 
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safnað saman og það sett í vél sem pressar holdið frá beinum, þannig að til verður 

fiskmarningur sem er settur í 16,5 lbs blokk og fryst (Elvar Thorarensen, 2015). 

2.2.6 Gallar 

Leyfilegur gallafjöldi á hvert kíló er ákveðinn í samstarfi við kaupanda og því getur hann 

verið mismunandi. Viðmiðið í Útgerðarfélagi Akureyringa er í mesta lagi einn ormur á hvert 

kíló af fiski og eitt bein á hvert kíló af fiski (Elvar Thorarensen, 2015). 

Á snyrtilínu eru einnig skorin burt blóðmör og blóðblettir. Blóðmar er rautt eða rauðbrúnt 

svæði á roðhlið fiskholds. Lítið blóðmar er 2-10 cm
2
 og telst sem einn galli, 10-20 cm

2
 telst 

sem stórt blóðmar og eru taldir sem tveir gallar. Mjög stórt blóðmar er stærra en 20 cm
2
 og 

telst það sem sjö gallar. Blóðblettur er blóðrautt svæði á yfirborði flökunar megin á fiskholdi. 

Stærðir blóðbletta eru flokkaðir þannig að lítill er 5-10 mm, stór er 10-25 mm og mjög stór er 

stærri en 25 mm. Stærðir blóðbletta geta verið lengd og/eða þvermál (Elvar Thorarensen, 

2015).  

 

Mynd 9 - Gallar á þorskflaki (http://goo.gl/kXMZcr) 
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2.3 Tækjabúnaður 

Vatnsskurðarvélin frá Völku nýtir sér röntgen- og þrívíddartækni til að staðsetja beingarð með 

0,2 mm nákvæmni á samt því að reiknar hún út rúmmál og þyngd hvers bita. Út frá því 

ákveður hugbúnaðurinn hvernig skurðurinn skal vera til að hámörka verðgildi afurðar. 

Háþrýstipressa sprautar síðan vatni í gegnum fimm vatnsspíssa, tveir sem færast á tvívíðu 

plani sem hægt er að halla og þrír sem hreyfast í þrívíðu plani. Tveir fremri spíssarnir skera úr 

beingarðinn sem röntgenmyndavél hefur staðsett og þrír aftari eru fyrir bitaskurð. Eftir 

skurðinn tekur við þrívíddar þjarkur sem fjarlægir beingarðinn og gátubeinið. Eftir skurðinn er 

önnur röntgenmyndavélin og hafnar hún flakabitum og flökum sem eru enn með beini í. Þau 

fara í hliðarrás og verða aftur handsnyrt og sett í gegnum vélina ef þörf er á. Að lokum er 

flokkunarbúnaður sem aðskilur flakabitana (Hannes Kristinn Gunnarsson, 2015). Með 

tilkomu vélarinnar þurfa starfsmenn á snyrtilínu einungis að forsnyrta flökin sem felst í því að 

fjarlægja galla. 

 

Mynd 10 - Vatnsskurðarvél Völku (útlit) (Hannes Kristinn Gunnarsson, 2015) 

Vélin er rúmir níu metrar á lengd, einn og hálfur metri á breidd og 2,3 metrar á hæð. Lengd 

vatnsskurðavélarinnar getur þó verið breytileg eftir því hve margir spíssar eru í vélinni, sjá 

mynd 11 fyrir hólfaskiptingu. Bandhraðinn er 460 mm á sekúndu sem samsvarar um 60 

flökum á mínútu ef meðallengdin er 430 mm og 30 mm á milli flakanna (Hannes Kristinn 

Gunnarsson, 2015). Afkastageta hennar fer því mikið eftir lengd og þykkt flakanna. Kostur 

vatnsskurðavélarinnar er að hún sparar tíma og mannskap, getur hámarkað afurðaverð, 

flakaskurður er einsleitur og skurðarmynstur er breytilegt fyrir mismunandi flakastærðir auk 

þess fer allt hráefni í gegnum röntgenvél. Til viðbótar er mun auðveldara að breyta eða bæta 
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við nýjum afurðaskurði þar sem auðvelt er að setja upp skurðarmynstur á vélinni. Einnig 

færist ákvörðun um afurðaskurð úr mörgum skurðarhöndum yfir á einn stað. 

 

Mynd 11 - Vatnsskurðarvél Völku (stærð) (Hannes Kristinn Gunnarsson, 2015) 

 

Mynd 12 - Bita skorið þorskflak með vatnsskurðarvél Völku (Hannes Kristinn Gunnarsson, 2015) 

Tafla 3 - Nýtingatölur vatnsskurðar frá Völku (Hannes Kristinn Gunnarsson, 2015) 

 

Tafla 3 inniheldur nýtingatölur um vatnsskurðarvél sem gefin eru út frá Völku ehf.. Á mynd 

12 eru stykkin úr töflu 3 merkt og út frá því hægt að sjá hvað er hámarkað og lágmarkað, en 

reynt er að hafa dýrust bitana stærsta. 

Stykki Takmarkanir Niðurstaða

Verðmæti 

pr kg.

Heildar- 

verðmæti

1 Sporður 90 -105gr 93g - 8,2% 4 0,37

2 Hnakki Hámarkaður 638g - 56,5% 8 5,1

3 Magi 1 110 -135gr 133g - 11,8% 5 0,67

4 Magi 2 60 - 150 gr 112g - 9,9% 5 0,56

5 Þunnildi Lágmarka 94g - 8,3% 3 0,28

6 Afskurður 3mm frá beini 60g -5,3% 1 0,06

1130g-100% 7,04
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Tafla 4 - Munur vatnsskurðarvélar ÚA og Gjögurs 

 

Vatnsskurðarvél frá Völku var sett upp á Grenivík síðastliðið vor en í henni voru hluti 

Tilrauna 1 og 2 framkvæmdar. Þessi vél er ekki eins og sú sem ÚA hyggst kaupa en þó 

svipuð. Munurinn á vélunum er sá að vélin í ÚA er stærri, hefur meiri skurðargetu og getur 

skorið beingarð úr með hallandi skurði, sem verður tekinn í notkun seint á árinu 2015. Áætlað 

er að það minnki beingarðafskurð um 30-50%. Með hjálp seinni röntgenvélar verður 

beingarður minni en hjá Gjögri þar er skorið breiðara til að tryggja beinlausa afurð. Megin 

muninn á vélunum má sjá á töflu 4. 

 

  

ÚA Gjögur

Spíssar 5 4

Tvívíddar spíssar 0 3

Tvívíddar spíssar með hallandi skurði 2 0

Þrívíddar spíssar 3 1

Vatnsskurðarvél
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3. Efni og aðferðir 

Tilraunirnar voru unnar í samstarfi við Samherja/ÚA og Gjögur á Grenivík. Þær fóru fram í 

báðum frystihúsum en hráefnið fékkst frá Samherja. 

3.1 Hráefni 

3.1.1 Hráefni í Tilraun 1 

Í tilraun 1 var notaður þorskur úr skuttogara Samherja, Snæfelli, sem veiddur var í 

Barentshafi. Þorskinum var skipt upp í tvo stærðarflokka, 1,5-3 kg og 3-5 kg slægður. Hver 

flokkur kom úr sama holi frá Snæfelli og hráefnið var fjögurra daga gamalt og var því komið í 

gegnum dauðastirnun fyrir vinnslu. Ákveðið var að taka sex prufur í hvorum stærðarflokk og 

20 flök í hverri prufu. Samtals verða það 240 flök eða 120 þorskar. Meðalvigt í flokki 1,5-3 

kg var 2,4 kg og í flokki 3-5 kg var hún 3,8 kg. 

3.1.2 Hráefni í Tilraun 2 

Í tilraun 2 var notaður þorskur frá skuttogara Samherja, Kaldbaki sem veiddur var í norskri 

lögsögu. Líkt og í fyrra skiptið var þorskinum skipt upp í tvo stærðarflokka en vegna stærðar 

fisksins voru stærðar flokkar minnkaðir niður í 1,5-2,5 kg og 2,5-4,5 kg, slægður. Allt 

hráefnið kom úr sama holi frá Kaldbaki og hráefnið var sex daga gamalt og því komið í 

gegnum dauðastirnun fyrir vinnslu. Ákveðið var að taka tvær prufur úr hvorum stærðarflokki 

og 30 flök í hverri prufu. Samtals verða það 120 flök eða 60 þorskar. Meðalvigt í flokki 1,5-

2,5 kg var 1,9 kg og í flokki 2,5-4,5 kg var hún 2,9 kg. 

3.1.3 Breytileiki hráefnis 

Í töflu 5 sést að hráefni í tilraun 1 fékkst úr Snæfelli og var veitt í Barentshafi á 70 faðma dýpi 

þar sem að botnhiti var 7,4°C. Trollið var dregið eftir botninum í 160 mínútur. Í holinu voru 

15.360 kíló af þorski. 

Í töflu 5 sést að hráefni í Tilraun 2 fékkst úr Kaldbaki og var veitt í norskri lögsögu á 140/160 

faðma dýpi þar sem að botnhiti var frá 2,0 til 2,8°C. Trollið var dregið eftir botninum í 90 

mínútur. Í holinu voru 12.060 kíló af þorski, 384 kíló af ýsu, 54 kíló af karfa og 448 kíló af 

grálúðu, sem samanlagt voru 12.946 kíló. 
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Tafla 5 - Breytileiki hráefnis 

 

Á mynd 13 er þorskur úr Tilraun 2 og stærðarflokki 2, eins og sést er hann langur og horaður. 

Megnið af þorsknum í tilraununum var horaður og kemur það skýrt fram í nýtingar tölunum. 

 

 

Mynd 13 - Horaður þorskur úr tilraun 2 og stærðarflokki 2 

3.2 Vinnslur 

3.2.1 Samherji/ÚA 

Vinnsluferli Útgerðarfélags Akureyringa byrjar á karahvolfara sem hvolfir þorsk inn á 

færiband sem matar hausara. Þaðan fer þorskurinn inn á flokkara sem vigtar hvern þorsk og 

beinir færiband honum í krapakör eftir stærðarflokkum. Þorskinum er síðan sturtað í matara 

fyrir flökunarvél, þar er hann flakaður og roðrifinn. Snyrtilínurnar eru tvær en fyrir línu 1 fara 

þorskflökin í saltvatnssnigil sem forkælir hráefnið við -1°C. Eftir það er flökunum raðað inn á 

forskurðarvél sem sker sporðinn af og þaðan fara þau inn á snyrtilínu þar sem að meðaltali eru 

Snæfell Kaldbakur

Tilraun 1 Tilraun 2

Dýpi (fm) 70 140/160

Botnhiti (°C) 7,4 2/2,8

Togtími (min) 160 50

Þyngd (kg) 15.360 16.750

Kör (stk) 48 50

Aldur hráefnis (dagar) 3 6

Breytileiki hráefnis
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24 starfsmenn að snyrta og skera flökin í bita. Eftir það fara flökin í gegnum bitaskurðarvél og 

að lokum fara bitar inn á lausfrystir eða er pakkað ferskum. Á línu 2 eru ekki neinar 

skurðarvélar og því þarf línustarfsmaður að skera alla skurðina sjálfur, að meðaltali eru 4 

línustarfsmenn þar. Fyrir aftan línu 2 væri fullkomin staðsetning fyrir vatnsskurðarvélina.  

(Hákon Rúnarsson, 2015). 

 

Mynd 14 - Yfirlit af vinnsluferli ÚA 

3.2.1.1 Línubónus 

Útgerðarfélag Akureyringa greiðir línubónus (snyrtipremía) til starfsmanna á snyrtilínu. 

Línubónusinn má sjá betur í töflu 6. Þorskinum er skipt upp í þrjá stærðarflokka og hafa þeir 

allir mismunandi lágmarksþyngd sem línustarfsmaður þarf að klára á klukkustund. Ef 

starfsmaður nær ekki lágmarki, fær hann ekki línubónus fyrir þá klukkustund. Eftir að 

lágmarksþyngd er náð fær starfsmaður bónus fyrir hvert kíló. Sjá töflu 6 fyrir sér hvern 

stærðarflokk. Sem dæmi ef starfsmaður sker 82 kg af stórum þorski þá eru 59 kg lágmarks 

þyngd í þeim flokki, þannig að hann fengi borgaðar 5,61 kr/kg fyrir 23 kg sem gerir 129 

krónur aukalega fyrir þann klukkutíma (Hákon Rúnarsson, 2015).  

Tafla 6 - Útskýring á línubónus ÚA 

 

Fiskur með haus  + 2,6 kg0,7 - 2,6 kg0 - 0,7 kg

Línubónus
Stærðarflokkar

Krónur á umfram 

kíló 8,5 kr 8,5 kg 5,61 kr

Smár Miðstærð Stór

Flök 0 - 170 g 170 - 650 g  + 650 g

Lágmarks afköst á 

klukkutíma 28 kg 40 kg 59 kg
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3.2.2 Gjögur, Grenivík 

Vinnsluferli Gjögurs byrjar á karahvolfara sem hvolfir þorskinum beint á hausara sem hausar í 

annað kar. Karið fer síðan í annan karahvolfara sem hvolfir þorskinum á Baader flökunarvél, 

þar er hann einnig roðrifinn. Næst fara þorskflökin inn á snyrtilínu þar sem 6 til 8 starfsmenn 

snyrta í burtu galla og orma. Síðan fara flökin í gegnum vatnsskurðarvél frá Völku sem sker 

þau í bita og flokkar. Eftir það eru bitar settir í lausfrystir eða pakkað ferskum. Hjá Gjögri er 

ekki línubónus (Ægir Jóhannsson, 2015). 

 

Mynd 15 - Yfirlit af vinnsluferli Gjögurs 

3.3 Mælitæki 

Aðaltækin í þessari rannsókn voru vigtir. Til að vigta óhausaða og hausaða þorska í 

Útgerðarfélagi Akureyringa var notuð Marel M2000 gerð P-60 hún hefur skekkjumörk upp á 

5 g ef vigtuð eru 100 kg.  

Mismunandi vigtir voru notaðar í hvoru frystihúsinu fyrir sig. Í ÚA var Marel M1100 gerð C2 

notuð til að vigta slægðan þorsk í réttan þyngdarflokk og hefur hún skekkjumörk upp á 10 g ef 

vigtuð eru 30 kg. 
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Mynd 17 – Marel M2000 

Í ÚA var notuð vigt frá Marel gerð M2000 týpa P-34 til að vigta hvern hóp flakaðan og hvern 

hóp af bitum. P-34 hefur skekkju upp á 10 g ef vigtuð eru 20 kg og hámarksþyngd 60 kg. 

Í Gjögri var notuð vigt frá A-D Instruments týpa LTD til að vigta hvern hóp flakaðan og í 

bitum. LTD hefur skekkju upp á 10 g ef vigtuð eru 30 kg og hámarksþyngd 60 kg.  

Mynd 16 – A-D Instruments LTD 
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4. Framkvæmdalýsing 

4.1 Tilraun 1 

Teknar voru þrjár prufur með 20 flökum í hverjum flokk og þeim rennt í gegnum bæði 

vinnsluhúsin til að fá marktækar niðurstöður. Prufurnar voru allar teknar sama dag og með 

fiski úr sama holi. Flokkur 1 eru þorskar sem eru 1,5-3 kg slægðir og flokkur 2 eru 3-5 kg 

slægðir. 

4.1.1 Samherji/Útgerðarfélag Akureyringa 

1. Byrjað var á því að vigta og finna 60 fiska sem voru 1,5-3 kg og 60 aðra sem voru 3-5 

kg sem notaðir voru til mælinga. 

2. Allir fiskarnir voru síðan hausaðir með sama hausaranum að gerðinni Baader 434 en 

flokkunum haldið aðskildum. 

3. Flokkur 1 var síðan flakaður á Baader 580 sem er stillt fyrir miðstærð þorsk. 

4. Flokkur 2 var síðan flakaður á Vélfag M 700 sem er stillt fyrir stóran/miðstærð þorsk. 

5. Báðir stærðarflokkarnir voru síðan roðrifnir á Baader 51. 

6. Tekin voru 60 flök úr hvorum flokknum og settir í frauðplastkassa með ísmottu. 

7. Eftir stóðu 60 flök í hvorum flokk sem var skipt upp í hópa sem innihéldu 20 flök 

hver. 

8. Hver hópur var síðan vigtaður í heild sinni og það skráð. 

9. Fenginn var starfsmaður af snyrtilínu og hann látinn skera einn hóp eftir bita skurði. 

10. Á meðan var tekinn tíminn, allir hnakkarnir settir saman og þeir vigtaðir (20 stykki), 

hið sama var gert við alla bitana. 

11. Sama aðferð var notuð við framvæmdina í hinum stærðarflokknum. 

12. Aðgerðin var framkvæmd þrisvar sinnum með þremur mismunandi starfsmönnum. 

4.1.2 Gjögur á Grenivík 

1. Farið var með 120 flök til Gjögurs sem sett voru í frauðplastkassa í ÚA. 

2. Í hvorum flokk voru 60 flök sem skipt var upp í hópa sem innihéldu 20 flök hver. 

3. Hver hópur var síðan vigtaður í heild sinni og það skráð. 

4. Fenginn var starfsmaður af snyrtilínu og hann látinn snyrta einn hóp og tími tekinn á 

honum. 

5. Afskurðurinn og flökin voru síðan vigtuð. 

6. Hópnum var síðan rennt í gegnum vatnsskurðarvélina og tími tekinn. 
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7. Síðan voru allir hnakkarnir settir saman (20 stykki) og þeir vigtaðir, hið sama var gert 

við alla bitana. 

8. Sama aðferð var notuð við framvæmdina í hinum stærðarflokknum 

9. Aðgerðin var framkvæmd þrisvar sinnum með þremur mismunandi starfsmönnum. 

Við tilraunina urðu þau mistök að 3 hópar (60 flök) blönduðust á Grenivík. Þetta varð til þess 

að tveir hópar af miðstærð og einn hópur af stórum þorski voru vigtaðir saman og er talað um 

þá sem einn hóp í niðurstöðum. Þessi mistök skekkja þó ekki heildarniðurstöðuna heldur ollu 

einungis því að erfitt var að bera saman mismunandi niðurstöður stærðarflokkanna. Vegna 

þessa var tilraunin endurtekin. 

4.2 Tilraun 2 

Teknar voru tvær prufur á hvorum staðnum með 30 flökum í hvorum stærðarflokki. Prufurnar 

voru allar teknar sama dag og með fiski úr sama holi í sitt hvorum flokknum. Flokkur 1 eru 

þorskar sem eru 1,5-2,5 kg slægðir og flokkur 2 eru 2,5-4,5 kg slægðir. 

4.2.1 Samherji/Útgerðarfélag Akureyringa 

1. Byrjað var á því að vigta og finna 30 fiska sem voru 1,5-2,5 kg og 30 aðra sem voru 

2,5-4,5 kg sem notaðir voru til mælinga. 

2. Allir fiskarnir voru síðan hausaðir með sama hausaranum, að gerðinni Baader 434.  

3. Þeir voru síðan flakaðir á Vélfag M 700 sem er stilltur fyrir stóran/miðstærð þorsk. 

4. Síðan voru flökin roðrifin á Baader 51. 

5. Hver hópur var síðan vigtaður í heild sinni og það skráð. 

6. Fenginn var starfsmaður af snyrtilínu og hann látinn skera einn flokk (30 flök) eftir 

bita skurði og annan flokk af sömu stærð (30 flök) sem flök voru bara snyrt. 

7. Á meðan var tekinn tími, allir hnakkarnir settir saman og þeir vigtaðir (30 stykki), hið 

sama var gert við alla bitana. 

8. Flokkurinn sem var snyrtur var settur í frauðplastkassa. 

9. Sama aðferð var notuð við framvæmdina í hinum stærðarflokknum. 

4.2.2 Gjögur á Grenivík 

1. Farið var með 60 flök sem sett voru í frauðplastkassa í ÚA til Gjögurs. 

2. Í hvorum flokk voru 30 flök. 

3. Hver hópur var síðan vigtaður í heild sinni og það skráð. 

4. Flokknum var síðan rennt í gegnum vatnsskurðarvélina og tími tekinn. 
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5. Allir hnakkarnir voru settir saman og þeir vigtaðir (30 stykki), hið sama var gert við 

alla bitana. 

6. Sama aðferð var notuð við framvæmdina í hinum stærðarflokknum. 

Endurtekning á tilrauninni tókst vel og því voru gögn úr henni notuð við útreikninga. 
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5. Niðurstöður 

5.1 Hausun og flökun 

Tafla 7 - Meðal þyngd óhausað 

 

Í töflu 7 sést meðalþyngd í hverjum flokki en hún er fundin út með að deila þyngd hvers 

flokks í fjölda fiska. Þorskarnir voru allir horaðir og stafar það af því að hrygningartími er 

nýlega afstaðinn. Í tilraun 1 þurfti að hækka 1,5-2,5 kg flokkinn um 0,5 kíló til að geta fundið 

65 stykki í minni flokkinn. Í tilraun 2 var erfitt að finna stóra þorska og meðalþyngd því 

einungis 0,38 kílóum yfir lágmarkinu. 

 

Graf 1 - Hausa og flökunarnýting 

Á grafi 1 má sjá að hausanýting var á bilinu 66,7% til 70,8% og flökunarnýting á bilinu 

45,8% til 48,6%. Þessi lélega flökunarnýting skýrist af því að þorskurinn var horaður og þar 

með verður hryggurinn og hausinn stærra hlutfall af heildarþyngdinni. Út úr súluritinu má lesa 

að nýtingartap í hausun skilar sér beint í lakari flökunarnýtingu. Besta nýting í hausun var í 

flokki 1 tilraun 2 og besta nýting í flökun var í flokki 2 tilraun 2. Hlutföllin voru reiknuð eftir 

jöfnu 1. Sjá Viðauka 2 töflu 26 og Viðauka 2 töflu 33 fyrir nákvæmari tölur. 

Flokkur Þyngdarbil Þyngd (kg) Fjöldi fiska Meðal þyngd

1 1,5-3,0 kg 155 65 2,38

2 3,0-5,0 kg 248 65 3,82

Flokkur Þyngdarbil Þyngd (kg) Fjöldi fiska Meðal þyngd

1 1,5-2,5 kg 62 32 1,94

2 2,5-4,5 kg 92 32 2,88

Tilraun 1

Óhausað

Tilraun 2

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

Hausað Flakað

Hausa- og flakanýting 

Flokkur 1 - Tilraun 1

Flokkur 2 - Tilraun 1

Flokkur 1 - Tilraun 2

Flokkur 2 - Tilraun 2
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Jafna 1 – Hausanýting 

Flökunarnýtingin var reiknuð eftir jöfnu 2. Þorskflökin voru geymd í lokuðum frauðplast–

kössum í 24 klukkustundir. Til að reikna vökvatapið (drip) með í nýtingu voru bleyjur úr 

botni kassanna vigtaðar og sú þyngd lögð saman við svo ekki myndaðist skekkja í 

niðurstöður. 

                
                   

             
 

Jafna 2 - Flökunarnýting 

5.2 Tilraun 1 

Til að finna prósentu nýtingu bitanna var notuð jafna 3. Í henni stendur þyngd 20 bita fyrir 

hnakkastykki, kviðstykki, þunnildi, sporð, afskurð eða beingarð. Hver hópur var tekinn 

sérstaklega og þyngd allra bitanna var deilt í upprunalegu þyngd þessarra tuttugu flaka fyrir 

skurðinn. 

             
                     

                      
 

Jafna 3 - Bita nýting 

Þegar jafna 3 var notuð kom fram skekkja í gögnum en þá varð niðurstaðan stundum sú að 

samanlögð bitaþyngd væri 95-105% af upprunalegu þyngd flakanna. Því voru þær reiknaðar 

hlutfallslega upp eða niður í 100% til að gera nýtingatölur sambæranlegri en það var gert með 

jöfnu 4. 

                              
                 

                          
 

Jafna 4 - Prósentuleg nýting (leiðrétt) 

Leiðréttingin fellst í því að reikna með samanlagðri þyngd bitanna en ekki upprunalegri þyngd 

flaksins. Við það verður summa prósentu skiptingarinnar alltaf 100%. 
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Graf 2 - Tilraun 1, flokkur 1 leiðréttur 

Graf 9 sýnir mun milliþyngdar þorsks sem hefur farið í gegnum vinnsluferli hjá Gjögur annars 

vegar og Útgerðarfélagi Akureyringa hins vegar. Tuttugu flök voru í sitthvorum hópnum. Að 

hluta til er mannleg hönd að rugla þessa mynd en það var flökunargalli á tveim flökum sem 

fóru í gegnum ferlið hjá Gjögri. Það olli því að tvö þunnildi og hluti af kviðstykkjum fóru í 

afskurð og er því raunmunur ekki svona mikill í þessum stærðarflokki. Mestur 

verðmætamunur er á hnakkastykkjunum en úr vélinni komu 45,5% af hnökkum á móti 48% 

hjá starfsmanni. Vegna mistaka við gerð tilraunar 1 eru bara 20 flök af hvorri aðferð hér að 

ofan en hóparnir sem blönduðust saman koma á sér súluriti og köllum við þá sambærilega 

stærðarflokka, sjá töflu 11 fyrir nánari upplýsingar. Óleiðrétt súlurit er að finna í Viðauka 1 

graf 7. 
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60,00%

Flokkur 1 leiðréttur (1,5 - 3,0 kg) 

Gjögur

ÚA/Samherji



 

24 

 

 

Graf 3 - Tilraun 1, flokkur 2 leiðréttur 

Graf 3 sýnir hlutfallslegan mun á stórum þorski sem fer í gegnum fiskvinnsluferli hjá Gjögri 

og Útgerðarfélagi Akureyringa. Hér hefur mannshöndin ekki áhrif en afskurður var nánast sá 

sami. Þá sést að nýting hnakkastykkja var betri í vatnsskurðarvélinni á stórum fiski, í vélinni 

var hún 51,5% en með mannshönd var hún 50,8% sem gerir 0,7% mun. Hið slæma við vélina 

er að hún sker 1,3% meira af beingarðinum sem væri annars þunnildi eða hnakkastykki. Á 

þessari mynd eru meðaltölin úr 40 flökum í hvoru húsinu eða 80 allt í allt. Óleiðrétt tafla er í 

Viðauka 1 graf 8. 

 

Graf 4 - Tilraun 1, sambæriegir flokkar leiðréttir 

Graf 4 sýnir prósentulegan mun sambæranlegra flokka. Í þeim eru 40 flök úr stærðarflokki 1 

og 20 úr stærðarflokki 2 sem unnin eru á báðum stöðum. Samanlagt verða það 120 flök. Að 
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meðaltali er hnakkastykkja prósentan 1,3% betri hjá línustarfsmanni í samanburði við 

vélskurðinn. En vélin tók einnig 0,7% meira með beingarðinum. Það sem skekkir þessar 

niðurstöður er að afskurðurinn er 3,0% hærri að meðaltali í Gjögri. Óleiðrétt súlurit er í 

Viðauka 1 graf 9. 

Tafla 8 - Tilraun 1, hraði aðferða 

 

Tafla 8 sýnir tíma mismun á milli aðferða. Önnur aðferðin snyrtir bara en hin snyrtir og sker í 

bita. Hér sést það á svart og hvítu hversu miklu fljótlegra það er að snyrta bara flakið. 

Prósentulega séð er það 36,2% fljótlegra að nota vatnsskurðarvélina ef rétt er raðað í hana og 

þar með sparast 36,2% af starfskrafti við að skera sama fjölda þoskflaka. 

5.3 Tilraun 2 

 

Graf 5 - Tilraun 2, flokkur 1 leiðréttur 

Graf 5 sýnir mismun á hlutfalli bitaskiptingar á milli skurðar aðferða í frystihúsi Gjögurs og 

Útgerðarfélags Akureyringa. Þessar tölur segja til um hvað myndi gerast ef að vatnsskurðarvél 

Völku sem er staðsett á Grenivík væri færð inn í Útgerðarfélag Akureyringa. Í þessari tilraun 

voru flökin samtals 60 í hvorum stærðarflokk, 30 flök voru fullunnin í ÚA en 30 voru forsnyrt 

í ÚA en síðan skorin með vatnsskurðavél Gjögurs. Í súluritinu hér að ofan sést að með 

tilkomu vélarinnar myndu beingarðar og sporðar hækka um 3,5% en hnakkastykki, þunnildi 

og kviðstykki minnka í milliþyngdar þorski. Óleiðréttar tölur og töflur eru í Viðauka 1 graf 

10. 
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Graf 6 - Tilraun 2, flokkur 2 leiðréttur 

Graf 6 sýnir hver munurinn er á milli skurðar aðferðanna og að með tilkomu 

vatnsskurðarvélarinnar hækkar hlutfall hnakkastykkja, sporða og beingarða en annað lækkar. 

Hnakkastykkið eykst um 1,5% og er það í samræmi við það sem gerðist í þessum 

stærðarflokki í tilraun 1. Eins og í hinum súluritunum þá er beingarður hærri í hlutfall þegar 

flökin fara í gegnum vélina. Óleiðrétt súlurit er í Viðauka 1 graf 11. 

Tafla 9 - Tilraun 2, hraði aðferða 

 

Í töflu 9 er að finna kílóa fjölda hvers hóps og fjölda mínútna sem það tók að snyrta og skera 

þau 30 flök. Út frá því voru reiknuð fjöldi kílóa sem unnin voru á mínútu og á klukkustund. Á 

klukkustund getur munað 47,7 kg í stórum þorski og 48,6 kg í millistærð hjá hverjum 

línustarfsmanni. Þessi gögn eru sambærilegri þar sem að sami starfsmaður var notuður í báða 

skurðina. Í millistærð var tíma mismunurinn á 30 flökum 35,0% eða heilar 3 mínútur og 13 

sekúndur. Í stórum var tíma mismunurinn á 30 fökum 37,6% sem eru 4 mínútum og 31 

sekúndu. Þessi niðurstaða er sambærileg því sem kom fram í tilraun 1. 
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Hnakkar Þunnildi Sporðar Kviðstykki Afskurður Beingarður

Flokkur 2 leiðréttur (2,5 - 4,5 kg) 

kg min kg/min kg/klst

Flokkur 1 (ÚA) 13,74 9,18 1,50 89,8

Flokkur 2 (ÚA) 20,8 12,07 1,72 103,4

Flokkur 1 (Gjögur) 13,76 5,97 2,31 138,4

Flokkur 2 (Gjögur) 18,98 7,53 2,52 151,2
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5.4 Arðsemismat 

Í arðsemismati voru nýtingartölur úr Tilraun 2 notaðar þar sem tölurnar voru skýrari ásamt því 

að tilraunin var betur útfærð. Með leiðréttingunni verður summa prósentu skiptingarinnar 

alltaf 100%. Ef þetta er ekki gert myndast mikil skekkja í útreikningum. 

Tafla 10 - Rauntölur af vigt eftir hausara árið 2014 hjá ÚA 

 

Tafla 10 eru rauntölur stærðarflokka þorska frá árinu 2014 hjá ÚA. Þau gögn voru síðan notuð 

til að reikna hlutfalla skipingu á milli stærðarflokka. Árið 2014 voru unnin 14.000 tonn af 

slægðum þorski með haus og því verður það magn notað til að reikna árs framleiðsluna í ÚA. 

Tafla 11 - Prósentuleg nýting línustarfsmanns á móti vatnsskurðarvél, miðstærð 

 

Fjöldi tonna sem reiknað var með í töflu 11 fékkst með að deila rauntölum úr miðstærð frá 

töflu 10 í 14.000 tonn sem unnin voru árið 2014. Notaðar voru meðal hausa- og 

flökunarnýtinga tölur úr tilraun 2 til að ákvarða hversu mörg tonn af flökum kæmu úr 4.689 

tonnum af miðstærðar þorski. Flakabita skipting af millistærðar þorski úr tilraun 2 var síðan 

notuð til að reikna út hversu mörg tonn voru í hverjum afurðaflokk. Verð á kíló voru fengin 

Stærð Flokkur Tonn Samtals Hlutföll

1 1.690.092

2 1.694.858 3.384.950 33,49%

1 3.835.922

2 2.886.631 6.722.553 66,51%

Samtals 10.107.503

Rauntölur af vigt eftir hausara árið 2014

Mið

Stórt

Tonn Tonn

4.689 4.689

3.177 Tonn 3.177 Tonn

2.169 Tonn 2.169 Tonn

Tonn Nýting isk kr/kg mill isk/kr Tonn Nýting isk kr/kg mill isk/kr

1.025 47,26% 1.320 1.353 1.010 46,54% 1.320 1.333

211 9,70% 536 113 158 7,27% 536 85

375 17,30% 958 360 380 17,53% 958 364

357 16,46% 1.058 378 314 14,47% 1.058 332

85 3,94% 185 16 111 5,13% 185 21

116 5,34% 174 20 196 9,05% 174 34

2.240 2.169

15.630 Mann tímar 10.140 Mann tímarTími Tími

Kviðstykki Kviðstykki

Afskurður Afskurður

Beingarður Beingarður

Hnakkar Hnakkar

Þunnildi Þunnildi

Sporðar Sporðar

Hausað Hausað

Flakað Flakað

Tilraun 2 (miðstærð)
Línustarfsmaður hjá ÚA (á ári) Vatnsskurðarvél hjá Gjögri (á ári)

Óhausað Óhausað
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frá Samherja til að reikna verð í hverjum afurðaflokki (Hákon Rúnarsson, 2015). Út frá því er 

tap af bitaskiptingu vélarinnar í millistærðar þorski -70,7 milljónir á ári. Manntíminn var 

reiknaður út frá rauntölum meðal afkastagetu línustarfsmanns, til að fá manntíma með 

vatnsskurðarvélinni var reiknaður hlutfallslegur munur á tímatöku úr Tilaun 2 og 

margfaldaður með útreiknaðri manntíma tölu fyrir ÚA árið 2014. 

Tafla 12 - Fjöldi línustarfsmanna án vél og með vél, miðstærð 

 

Tafla 13 - Kostnaður atvinnurekanda, miðstærð 

 

Kílóa fjöldi á mínútu án vélar eru rauntölur úr ÚA. Þær voru síðan reiknaðar yfir í tonn á 

klukkustund. Árið 2014 vann venjulegur verkamaður í ÚA 219 vinnudaga. Á venjulegum 

vinnudegi er klukkustund í pásu og því unnið í 7 virkar klukkustundir á dag. Fjöldi 

starfsmanna á snyrtilínu sem þarf til að skera 2.169 tonn af flökum á ári eru því 13,1 

línustarfsmenn. Til að reikna afköst meðal línustarfsmanns við einungis forsnyrtingu var 

hlutfallið á milli aðferða úr Tilraun 2 notað og margfaldað með rauntölunni. Úr því fæst að 

með vatnsskurðarvélinni þarf einungis 6,6 línustarfsmenn til að snyrta sama magn. Það er 

fækkun um 6,6 stöðugildi og eru þau með um 18,9 milljónir ISK í árstekjur. Reiknaður var 

línubónus út frá rauntölum meðaltals snyrtingu í ÚA á klukkustund sem er 138,8 kg/klst. 

Samkvæmt töflu 6 þá verða það 840 ISK á tímann og það margfaldað með manntímum sem 

þarf til að skera 3.312 tonn af flökum. Úr því fæst að borga þurfi 13,1 milljónir í línubónus á 

ári fyrir snyrtingu á miðstærðar þorski.  

2,31 kg/min (rauntölur) 3,57 kg/min

0,14 Tonn/klst 0,21 Tonn/klst

219 Vinnudagar árið 2014 219 Vinnudagar árið 2014

7 klst á dag 7 klst á dag

10,2 Línustarfsmenn 6,6 Línustarfsmenn

Án vélar(mið) Með vél(mið)

138,80 meðaltal kg/klst(raun) 3,6 Fækkun stöðugilda með vatnsskurðarvél

840 kr á tíman í línubónus 5.273.139 Meðal laun á ári

13,1 m ISK/ári 18,9 m ISK/ári

Kostnaður línubónusar á 

ári í miðstærð Kostnaður stöðugilda  í miðstærð
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Tafla 14 - Meðal manntíma kostnaður á snyrtilínu (Óskar Ægir Benediktsson, 2015) 

 

Klukkustunda kostnaður bakvið hvern starfsmann var reiknaður út frá meðaltals hópbónusi, 

línubónusi og dagvinnukaupi. Allir starfsmenn voru í 100% vinnu og ekki var reiknað með 

yfirvinnu. 

Tafla 15 - Prósentuleg nýting línustarfsmanns á móti vatnsskurðarvél, stór 

 

Fjöldi tonna sem reiknað var með í töflu 15 fékkst með að margfalda rauntöluprósentu úr töflu 

10 í 14.000 tonn sem unnin voru árið 2014. Notaðar voru meðal hausa- og flökunarnýtinga 

Dagvinna 1281

Meðal hópbónus 451

Meðal línubónus 611

Lífeyriss. 8,00%

Starfsendurh. 0,13%

Orlof 10,70%

Tryggingar 8,09%

Sjúkrasj. 1,00%

Orlofssj. 0,25%

Endurmen. 0,30%

Séreignarsj. 1,50%

Tímakaup á klst. 2225

Línubónus á klst. 785

Samtalst á klst. 3.010

Meðal klukkustunda 

kostnaður á 

línustarfsmann

Annar kostnaður 

atvinnurekanda

Tonn Tonn

9.311 9.311

6.309 Tonn 6.309 Tonn

4.308 Tonn 4.308 Tonn

Tonn Nýting isk kr/kg mill isk/kr Tonn Nýting isk kr/kg mill isk/kr

2.138 49,62% 1.320 2.822 2.205 51,17% 1.320 2.910

477 11,07% 536 256 386 8,96% 536 207

497 11,54% 958 476 543 12,60% 958 520

683 15,85% 1.058 723 648 15,05% 1.058 686

283 6,57% 185 52 187 4,35% 185 35

230 5,35% 174 40 339 7,88% 174 59

4.370 4.417

23.923 Mann tímar 16.367 Mann tímar

Beingarður Beingarður

Tími Tími

Sporðar Sporðar

Kviðstykki Kviðstykki

Afskurður Afskurður

Hnakkar Hnakkar

Þunnildi Þunnildi

Hausað Hausað

Flakað Flakað

Tilraun 2 (stór)
Línustarfsmaður hjá ÚA (á ári) Vatnsskurðarvél hjá Gjögri (á ári)

Óhausað Óhausað
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tölur úr Tilraun 2 til að ákvarða hversu mörg tonn af flökum kæmu úr 9.311 tonnum af stórum 

þorski. Út frá því er hagnaður af bitaskiptingu vélarinnar á stórum þorski 47,5 milljónir á ári. 

Nánari útskýringar á útreikningum má finna í texta við töflu 11. 

Tafla 16 - Fjöldi línustarfsmanna án vél og með vél, stór 

 

Tafla 17 - Kostnaður atvinnurekanda, stór 

 

Aðferðir við að reikna töflu 16 og 17 eru eins og tafla 12 og 13. Þegar lesið er úr töflu 16 og 

17 sést að stöðugildum getur fækkað um 4,9 línustarfsmenn í vinnslu á sama magni af stórum 

þorski. Þessi 4,9 stöðugildi fá um 26,0 milljón ISK á ári. Út frá rauntölum sést að línubónus 

fyrir stóran þorsk er 16,3 milljónir á ári. 

Tafla 18 - Samanlagður hagnaður á ári 

 

3,00 kg/min (rauntölur) 4,39 kg/min

0,18 Tonn/klst 0,26 Tonn/klst

219 Vinnudagar árið 2014 219 Vinnudagar árið 2014

7 klst á dag 7 klst á dag

15,6 Línustarfsmenn 10,7 Línustarfsmenn

Með vél(stór)Án vélar(stór)

180,10 meðaltal kg/klst(raun) 4,9 Fækkun stöðugilda með vatnsskurðarvél

679 kr á tíman í línubónus 5.273.139 Meðal laun á ári

16,3 m ISK/ári 26,0 m ISK/ári

Kostnaður línubónusar á 

ári í stórum þorski Kostnaður stöðugilda  í stórum þorski

Miðstærð Stór

13,1 16,3

-70,7 47,5

18,9 26,0

Samanlagður hagnaður á ári

Allt í gegnum vél 

(með línubónus)
21,6

51,0

-38,7 89,7
Samtals (án 

línubónus)

Línubónus

Bitaskipting

Fækkun stöðugilda

Samtals (með 

línubónus)
-51,8 73,4

Allt í gegnum vél 

(án línubónus)
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Í töflu 18 kemur fram hvað gæti mögulega breyst með tilkomu vatnsskurðavélarinnar. Hægt 

væri að fjarlægja línubónus og hafa einungis hópbónus fyrir allt húsið. Bitaskiptingin er 

stærsti hlutinn af þessum niðurstöðum, en fækkun stöðugilda er líka stór þáttur af 

niðurstöðunum. Ákjósanlegasta niðurstaðan úr þessari tilraun væri að nota vélina einungis 

fyrir stóran þorsk. 

5.4.1 Sjóðsstreymi 

Sjá Viðauka 4. 
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6. Umræður 

Miðað við niðurstöður tilrauna og hátt hlutfall beingarða í millistærðar flökum, þá væri best 

fyrir ÚA að kaupa eina vatnsskurðarvél og nota einungis fyrir stór flök. Með henni væri síðan 

áhugavert að gera rannsókn hvort að nýja vatnsskurðarvélin sé með betri beingarðsnýtingu og 

flakaskiptingu en forveri hennar. Í stóra þorskinum væri ákjósanlegast að hætta með 

línubónus sem væru 16,3 millj. ISK og að draga úr fækkun línustarfsmanna um tvo. Þá væru 

fimm línustarfsmenn en ekki þrír og aukin kostnaður við það væri 10,4 millj. ISK en 

vinnuveitandi hagnast um 5,9 millj. ISK á ári þegar búið er að afnema línubónusinn. Með 

þessu skapast minna vinnuálag í forsnyrtingu sem gæti skilað sér í minni gallatíðni inn á 

vélina. Núverandi hópbónus ætti að vera nægur hvati fyrir alla starfsmenn en núverandi 

hópbónus getur skapað óánægju hjá starfskrafti á örðum verkstöðvum. Ef einungis yrði keypt 

ein vél í ÚA gæti reynst erfitt að taka línubónus af vegna hættu á að óánægja hefði áhrif á 

afköst í forsnyrtingu. Til að fá samanburða á milli vinnsla var gefin forsenda um einungis 

100% dagvinnu sem er nærri lagi hjá Gjögri en það er ekki raunin hjá flestum starfsmönnum 

ÚA. Með tilkomu vélarinnar hjá ÚA myndu aukinn afköst minnka yfirvinnu starfsmanna 

miðað við að sama magn sé tekið í gengnum húsið. 

Úr Tilraun 1 og 2 fást sambærilegar nýtingartölur, tímatökur og afurðaskiptingar en það eina 

sem breytist er afskurður í Tilraun 1 á miðstærð og er það vegna flökunargalla. Beingarðurinn 

var hærra hlutfall hjá vatnsskurðarvélinni í öllum prufunum og þykir það nokkuð áhyggjuefni. 

Líklega mun það lagast með hallandi skurði sem er í nýju vatnsskurðarvél ÚA. Þegar tilraun 

er tekinn gerist það oft að starfsmaður vandi sig mikið og þar með verði betri nýting en 

vejulegt væri. Í Tilraun 2 miðstærð er það raunin en venjuleg marnings prósenta af afurðum 

hjá ÚA er í kringum 11%. Úr tilraunum fékkst um 8% af marningi handsnyrt en 13% hjá 

vatnsskurðarvélinni. Þar með hallar svolítið á vélina í þessum útreikningum hvað beingarð 

varðar. 

Þegar litið er yfir snyrtilínuna hjá ÚA sést að meðalaldur starfsmanna er hár og virðist sem 

fáir nýir nái tökum á þeim vinnubrögðum sem skila þeim hraða og nýtingu í snyrtingu sem 

þeir reyndari hafa. Tilkoma vatsskurðarvélar er möguleg lausn á þessari vöntun á 

verkkunnáttu. Mikil breyting fylgir þessari vél, til dæmis einföldun í vinnsluferlinu, fækkun 

starfsmanna, minni þörf á sérhæfðum starfskröftum og meiri afkastageta Með 

vatnsskurðarvélinni verða afurðirnar einsleitari og tvöföld röntgen mynd verður tekin af 

hverju flaki sem ábyrgist beinlausa bita úr framleiðslunni. 
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Í núverandi framleiðsluferli ÚA eru tvær skurðarvélar sitthvoru megin við flakasnyrtingu. 

Fyrri skurðarvélin sker sporða í ákveðna stærð og sú seinni sker hnakkastykki eftir ákveðinni 

forskrift. Þótt tvær vélar séu til staðar sparar það starfsmanni einungis tvö handtök á hvert 

flak, núverandi vinnsluferli sést á mynd 18. Með tilkomu vatnsskurðarvélarinnar fækkar 

handtökum starfsmanna í snyrtingu um þrjú frá núverandi starfshætti. Skurðirnir sem sparast 

eru tveir til að ná beingarði og einn til að skera í sundur þunnildi og kviðstykki. Með vélinni 

fæst hámarks verð með bestun á hveru flaki en ekki ákveðinni forskrift sem tvær skurðarvélar 

og línustarfsmaður fylga með bestu getu. 

 

Mynd 18 - Einfaldað núverandi vinnsluferli ÚA 

 

Mynd 19 - Einfaldað tilvonandi vinnsluferli ÚA 

Flakanýtingin í ÚA er að meðaltali í kringum 50% en í Tilraun 1 og 2 var þorskur úr 

Barentshafi og Noregssjó með einungis 41% nýtingu. Í Barentshafi er venjulega lægri nýting 

og enn lægri á þessum árstíma vegna hrygninga. Magn afurða miðað við hærri nýtingu væri 

því meira en segir til í útreikningum og arðsemi meiri í raun. Í töflu 21 eru bornir saman 

flakanýtingastuðlar úr frystitogurum Noregs og Rússlands á móti stærðarflokkunum sem 

notast var við í tilraunum. Stuðlarnir eru lágmarksnýting og sést að báðir stærðarflokkarnir 

eru yfir þeim mörkum. 

Tafla 19 - Nýtingastuðull á þorski í Barentshafi og Noregssjó á móti tilraun úr ÚA 

Tekjurnar sem vatnsskurðarvélin þarf að afla þannig að fjárfesting sé á núllpunkti (e. break 

even point) eru 34,7 milljónir ISK á ári í níu ár. Sú tala er reiknuð út frá sjóðsteymi 

Flökun 
Roð-

flétting 
Forskurður 

Flaka-
snyrting 

Bita-
skurður 

Pökkun 

Flökun 
Roð-

flétting 
Flakasnyrting Vatnsskurðarvél Pökkun 

46,9%

41,2%

Nýtingastuðull á þorski í Barentshafi og Noregssjó á móti tilraun úr ÚA
Tilraun (miðstærð)

100,0%

69,0%

47,2%

41,5%

Slægður án haus og klumpu 67,4%

Flakaður án roðs 41,5%

Snyrt flak 36,3%

Slægður með haus

Flokkar Stuðull

100,0%

Tilraun (stór)

100,0%

67,5%
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fjárfestingu í einni vél með Goal seek í Excel. Með skipuninni var núvirði fjárfestingarinnar 

breytt í núll einungis með því að breyta áætluðum tekjum á ári. Sjá uppsett sjóðsteymi í 

Viðauka 1 töflu 36. Út frá tekjunum var síðan bakreiknaður fjöldi tonna af stórum 

þorskflökum sem þarf að fara í gengum vélina til að ná núllpunkti, varð niðurstaðan sú að 

skera þarf 1.665 tonn af þorskflökum á ári næstu níu árin.  
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7. Samantekt 

Rannsóknarspurningunni sem varpað var fram í upphafi ritgerðar hljómar svona; Er arðbært 

fyrir Samherja/ÚA að setja upp vatnsskurðarvél frá Völku til að bitaskera þorskflök og hver er 

endurgreiðslutíminn? Til að svara henni þá er svarið já, það er arðbært að nota hana í stórum 

þorski. Ástæða þess er að með tilkomu vélarinnar verður betri hnakkanýting í stórum þorski, 

aukið magn framleitt á hvern manntíma og gæða öryggi sem myndast við tvöfalda 

röntgenmyndatöku. Í miðstærða af þorski var manntímafækkunin jafn mikil en 

hnakkanýtingin var ekki jafn góð og hjá línustarfsmanni. Þannig að áður en allar stærðir 

þorsks fara í gegnum vatnsskurðavélar þarf að athuga hvort hallandi skurður nái betri nýtingu 

úr beingarðinum en forveri hennar á Grenivík. 

Ef 4.308 tonn af stórum þorskflökum eru skorinn í vatnsskurðarvélinni þá þénar hún 47,5 

millj. ISK á ári með betri bitaskiptingu, 26,0 millj. ISK á ári sparast í starfsmannakostnað og 

ef hætt er með línubónus sparar það 16,3 millj. ISK á ári. Hagnaður vélarinnar getur því verið 

89,7 millj. ISK á ári. Ljóst er að prósentu skipting bitaskurðar hefur mikil áhrif á niðurstöðu 

þessa verkefnis en ekki má gleyma að verð, markaðsþróun og nýtingartölur úr vinnslunni 

skipta einnig gríðarlegu máli. Allir útreikningar gera ráð fyrir að það haldist óbreytt.  

Hér eru settar fram tillögur til aðila verkefnisins um framhald út frá þessum niðurstöðum. 

Í framhaldi gæti Útgerðarfélag Akureyringa: 

 Keypt vatnsskurðarvél fyrir stór flök og gert frekari nýtingar tilraunir fyrir miðstærðar- 

og undirmáls þorsk í henni. 

 Kannað afköst miðað við aldur starfsmanna á snyrtilínum til að kanna hvort 

verkunnátta sé að tapast með mögulegum starfslokum á næstu árum. 

Í framhaldi gæti Gjögur: 

 Í samstarfi við Völku komið fyrir hallandi skurði í sinni vatnsskurðarvél. 

 Stillt hugbúnaðarforritið betur til að hámarka nýtingu hnakka í millistærðar þorski. 

Í framhaldi gæti Valka: 

 Endurtekið tilraunina með þorski úr íslenskri lögsögu og á öðrum árstímum til 

samanburðar. 

 Athugað hvort hallandi skurður breyti þessum niðurstöðum í beingarðs hlutföllum. 
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Viðauki 1 

Tilraun 1 

 

Graf 7 - Óleiðréttar tölur, Tilraun 1, flokkur 1 

 

Graf 8 - Óleiðréttar tölur, Tilraun 1, flokkur 2 
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Graf 9 - Óleiðréttar tölur, Tilraun 1, sambærilegir flokkar 

 

Tilraun 2 

 

Graf 10 - Óleiðréttar tölur, Tilraun 2, flokkur 1 
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Graf 11 - Óleiðréttar tölur, Tilraun 2, flokkur 2 

Báðar tilraunir saman 

Tafla 20 - Öll flök sem unnin voru í ÚA 

Samtals ÚA (180 flök) 
    Þyngd (kg)   
Upphafs þyngd 117,2   Leiðrétt 
          
Hnakkar   58,26 49,71% 49,58% 
Þunnildi   11,86 10,12% 10,09% 
Sporðar   14,93 12,74% 12,71% 
Kviðstykki   19,76 16,86% 16,82% 
Afskurður   6,28 5,36% 5,34% 
Beingarður   6,42 5,48% 5,46% 
          
Tími   75,93 min   

 

Tafla 21 - Öll flök sem unnin voru í Gjögri 

Samtals Gjögur (180 flök) 
    Þyngd (kg)   
Upphafs 
þyngd 118,63   Leiðrétt 
Eftir snyrtingu 109,44 92,25%   
Hnakkar   58,84 49,60% 49,29% 
Þunnildi   11,20 9,44% 9,38% 
Sporðar   14,69 12,38% 12,30% 
Kviðstykki 17,90 15,09% 14,99% 
Afskurður 8,29 6,99% 6,94% 
Beingarður 8,47 7,14% 7,09% 
          
Tími   48,38 min   

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Hnakkar Þunnildi Sporðar Kviðstykki Afskurður Beingarður

Flokkur 2 (2,5 - 4,0 kg) 
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Tafla 22 - Mismunur aðferða, öll flök 

Mismunur aðferða (360 flök) 

  
Prósentu 
skipting 

Hnakkar   -0,29% 

Þunnildi   -0,71% 

Sporðar   -0,40% 

Kviðstykki   -1,82% 

Afskurður   1,60% 

Beingarður 1,63% 

Tími   -36,28% 

 

Núllpunkur fjárfestingar 

Tafla 23 - Sjóðstreymi, núllpunktur fjárfestingar 

 

 

  

Verkefni 158 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Afskriftir 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Bókfært verð 158 142 127 111 95 79 63 47 32 16

Ár 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Uppsetninga kostnaður -6,3 

Vatnsskurðarvél -158,3 

Tekjur 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Afskriftir 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Hagnað f. Skatt og fjármagnsgjöld (EBIT) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Skattur 20% 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Hagnaður e. skatt (EBT) 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Afskriftir 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Operating CF 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Delta (NWC)

NCF -165 31 31 31 31 31 31 31 31 31

NVP(12%)= 0,0

IRR(12%)= 12,00%

MIRR(12%)= 12,00%

Afborgunartími= 1945 dagar



 

42 

 

Viðauki 2 

Tilraun 1 

Tafla 24 - Tilraun 1, hausunar- og flökunarnýtinga tölur 

Tilraun 1 
Óhausað 

Flokkur Þyngdarbil Þyngd (kg) Fjöldi fiska Meðal þyngd   

1 1,5-3,0 kg 155 65 2,38 100% 

2 3,0-5,0 kg 248 65 3,82 100% 

  
    

  

Hausað 
Flokkur Þyngdarbil Þyngd (kg) Fjöldi fiska Meðal þyngd Nýting 

1 1,5-3,0 kg 104,3 65 1,60 67,29% 

2 3,0-5,0 kg 169,2 65 2,60 68,23% 

  
    

  

Flakað 
Flokkur Þyngdarbil Þyngd (kg) Fjöldi fiska Meðal þyngd Nýting 

1 1,5-3,0 kg 70,97 65 1,09 45,79% 

2 3,0-5,0 kg 115,95 65 1,78 46,75% 

 

Tilraun 1 í ÚA 

Tafla 25 - Tilraun 1, flakaskiptinga mælingar ÚA 

Flokkur 1 (ÚA/Samherji)  Flokkur 2 (ÚA/Samherji) 
 Hópur 4 kg 

Prósentu 
skipting 

 
Hópur 1 kg 

Prósentu 
skipting 

Upphafs 
þyngd 10,46 

 

Upphafs 
þyngd 17,24 

Hnakkar 5,02 47,99% 
 

Hnakkar 8,84 51,28% 

Þunnildi 0,98 9,37% 
 

Þunnildi 1,72 9,98% 

Sporðar 1,69 16,16% 
 

Sporðar 2,14 12,41% 

Kviðstykki 1,90 18,16% 
 

Kviðstykki 3,02 17,52% 

Afskurður 0,40 3,82% 
 

Afskurður 0,62 3,60% 

Beingarður 0,48 4,59% 
 

Beingarður 0,82 4,76% 
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Tími 7,07 min 
 

Tími 7,37 min 

  
  

  
 

  
  

  

Hópur 2 kg 
Prósentu 
skipting 

 
Hópur 2 kg 

Prósentu 
skipting 

Upphafs 
þyngd 10,08 

 

Upphafs 
þyngd 17,24 

Hnakkar 4,62 45,83% 
 

Hnakkar 8,48 49,19% 

Þunnildi 0,96 9,52% 
 

Þunnildi 2,00 11,60% 

Sporðar 1,26 12,50% 
 

Sporðar 1,54 8,93% 

Kviðstykki 1,50 14,88% 
 

Kviðstykki 2,66 15,43% 

Afskurður 0,90 8,93% 
 

Afskurður 1,24 7,19% 

Beingarður 0,70 6,94% 
 

Beingarður 1,04 6,03% 

  
  

  
 

  
  

  

Tími 9,19 min 
 

Tími 12,29 min 

  
  

  
 

  
  

  

Hópur 1 kg 
Prósentu 
skipting 

 
Hópur 3 kg 

Prósentu 
skipting 

Upphafs 
þyngd 10,68 

 

Upphafs 
þyngd 16,96 

Hnakkar 5,18 48,50% 
 

Hnakkar 8,82 52,00% 

Þunnildi 0,86 8,05% 
 

Þunnildi 1,60 9,43% 

Sporðar 1,58 14,79% 
 

Sporðar 1,80 10,61% 

Kviðstykki 1,92 17,98% 
 

Kviðstykki 3,04 17,92% 

Afskurður 0,36 3,37% 
 

Afskurður 0,80 4,72% 

Beingarður 0,74 6,93% 
 

Beingarður 0,74 4,36% 

  
  

  
 

  
  

  

Tími 8,05 min 
 

Tími 10,71 min 

 

Tafla 26- Tilraun 1, flakaskiptinga mælingar ÚA, seinni hluti 

Hópur 
(f2) 3     
Hópur 
(f1) 1, 2 kg Prósentu 

skipting Upphafs þyngd 37,72 

  
 

  

Hnakkar 18,62 49,36% 

Þunnildi 3,42 9,07% 

Sporðar 4,64 12,30% 

Kviðstykki 6,46 17,13% 

Afskurður 2,06 5,46% 

Beingarður 2,18 5,78% 

  
  

  

Tími 27,95 min 

 

Tilraun 1 í Gjögri 
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Tafla 27 - Tilraun 1, flakaskiptinga mælingar Gjögur 

Flokkur 1 (Gjögur)  Flokkur 2 (Gjögur) 
 Hópur 6 kg 

Prósentu 
skipting 

 
Hópur 4 kg 

Prósentu 
skipting 

Upphafs 
þyngd 11,02 

 

Upphafs 
þyngd 17,83 

Eftir 
snyrtingu 9,34 84,75% 

 

Eftir 
snyrtingu 16,85 94,50% 

Hnakkar 5,03 45,64% 
 

Hnakkar 9,08 50,90% 

Þunnildi 0,89 8,08% 
 

Þunnildi 1,94 10,85% 

Sporðar 1,52 13,79% 
 

Sporðar 1,64 9,20% 

Kviðstykki 1,39 12,61% 
 

Kviðstykki 2,91 16,32% 

Afskurður 1,53 13,88% 
 

Afskurður 0,92 5,16% 

Beingarður 0,70 6,35% 
 

Beingarður 1,24 6,95% 

Tími 5,50 min 
 

Tími 5,82 min 

  
  

  
 

  
  

  

Hópur 3 kg 
Prósentu 
skipting 

 
Hópur 6 kg 

Prósentu 
skipting 

Upphafs 
þyngd 10,28 

 

Upphafs 
þyngd 17,41 

Eftir 
snyrtingu 9,74 94,75% 

 

Eftir 
snyrtingu 16,54 95,00% 

Afskurður 0,55 5,35% 
 

Hnakkar 9,11 52,33% 

  
 

  
 

Þunnildi 2,00 11,46% 

Tími 4,17 min 
 

Sporðar 1,72 9,85% 

  
 

  
 

Kviðstykki 2,74 15,74% 

  
 

  
 

Afskurður 0,87 5,00% 

  
  

  
 

Beingarður 1,18 6,75% 

  
  

  
 

Tími 5,50 min 

  
  

  
 

  
  

  

Hópur 5 kg 
Prósentu 
skipting 

 
Hópur 5 kg 

Prósentu 
skipting 

Upphafs 
þyngd 11,66 

 

Upphafs 
þyngd 17,69 

Eftir 
snyrtingu 10,76 92,28% 

 

Eftir 
snyrtingu 15,69 88,69% 

Afskurður 0,9 7,72% 
 

Afskurður 2,00 11,31% 

  
 

  
 

  
 

  

Tími 5,27 min 
 

Tími 5,63 min 

 

Tafla 28 - Tilraun 1, flakaskiptinga mælingar Gjögur, seinni hluti 

Hópur 
(f2) 5     
Hópur 
(f1) 3, 5 kg Prósentu 

skipting Upphafs þyngd 39,63 

Eftir snyrtingu 36,19 91,32% 

Hnakkar 19,67 49,63% 
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Þunnildi 3,71 9,36% 

Sporðar 5,03 12,69% 

Kviðstykki 6,06 15,29% 

Afskurður 3,45 8,71% 

Beingarður 2,63 6,64% 

  
  

  

Tími 15,07 min 

 

Meðaltal 

Tafla 29 - Tilraun 1, meðaltal flakaskiptinga mælingar ÚA 

Meðaltal F1 (ÚA) kg Prósentu 
skipting  

Meðaltal F2 (ÚA) kg Prósentu 
skipting Upphafs þyngd 31,22 

 
Upphafs þyngd 51,44 

Hnakkar 14,82 47,47% 
 

Hnakkar 26,14 50,82% 

Þunnildi 2,8 8,97% 
 

Þunnildi 5,32 10,34% 

Sporðar 4,53 14,51% 
 

Sporðar 5,48 10,65% 

Kviðstykki 5,32 17,04% 
 

Kviðstykki 8,72 16,95% 

Afskurður 1,66 5,32% 
 

Afskurður 2,66 5,17% 

Beingarður 1,92 6,15% 
 

Beingarður 2,6 5,05% 

  
  

  
 

  
  

  

Tími 24,31 min 
 

Tími 30,37 min 

 

Tafla 30 - Tilraun 1, meðaltal flakaskiptinga mælingar Gjögur 

Meðaltal F1 
(Gjögur) kg Prósentu 

skipting  

Meðaltal F2 
(Gjögur) kg Prósentu 

skipting Upphafs þyngd 11,02 
 

Upphafs þyngd 35,24 

Eftir snyrtingu 9,34 84,75% 
 

Eftir snyrtingu 33,39 94,75% 

Hnakkar 5,03 45,64% 
 

Hnakkar 18,19 51,60% 

Þunnildi 0,89 8,08% 
 

Þunnildi 3,93 11,15% 

Sporðar 1,52 13,79% 
 

Sporðar 3,36 9,52% 

Kviðstykki 1,39 12,61% 
 

Kviðstykki 5,65 16,03% 

Afskurður 1,53 13,88% 
 

Afskurður 1,79 5,08% 

Beingarður 0,7 6,35% 
 

Beingarður 2,42 6,85% 

Tími 14,93 min 
 

Tími 16,95 min 
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Tilraun 2 

Tafla 31 - Tilraun 2, hausa- og flökunarnýtinga tölur 

Óhausað 
Flokkur Þyngdarbil Þyngd (kg) Fjöldi fiska Meðal þyngd   

1 1,5-2,5 kg 62 32 1,94 100% 

2 2,5-4,5 kg 92 32 2,88 100% 

  
    

  

Hausað 
Flokkur Þyngdarbil Þyngd (kg) Fjöldi fiska Meðal þyngd Nýting 

1 1,5-2,5 kg 43,9 32 1,37 70,81% 

2 2,5-4,5 kg 61,44 32 1,92 66,78% 

  
    

  

Flakað 
Flokkur Þyngdarbil Þyngd (kg) Fjöldi fiska Meðal þyngd Nýting 

1 1,5-2,5 kg 30,1 32 0,94 48,55% 

2 2,5-4,5 kg 43,24 32 1,35 47,00% 

 

Tafla 32 - Tilraun 2, flakaskiptinga mælingar ÚA 

Flokkur 1 (ÚA/Samherji)  Flokkur 2 (ÚA/Samherji) 
 Hópur 1 kg 

Prósentu 
skipting 

 
Hópur 1 kg 

Prósentu 
skipting 

Upphafs 
þyngd 13,74 

 

Upphafs 
þyngd 20,8 

Hnakkar 6,72 48,91% 
 

Hnakkar 10,58 50,87% 

Þunnildi 1,38 10,04% 
 

Þunnildi 2,36 11,35% 

Sporðar 2,46 17,90% 
 

Sporðar 2,46 11,83% 

Kviðstykki 2,34 17,03% 
 

Kviðstykki 3,38 16,25% 

Afskurður 0,56 4,08% 
 

Afskurður 1,40 6,73% 

Beingarður 0,76 5,53% 
 

Beingarður 1,14 5,48% 

  
  

  
 

  
  

  

  
  

  
 

  
  

  

Tími 9,18 min 
 

Tími 12,07 min 
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Tafla 33 - Tilraun 2, flakaskiptinga mælingar Gjögur 

Flokkur 1 (Gjögur)  Flokkur 2 (Gjögur) 
 Hópur 1 kg 

Prósentu 
skipting 

 
Hópur 1 kg 

Prósentu 
skipting 

Upphafs 
þyngd 13,76 

 

Upphafs 
þyngd 18,98 

Eftir 
snyrtingu 13 94,48% 

 

Eftir 
snyrtingu 17,52 92,31% 

Hnakkar 6,53 47,46% 
 

Hnakkar 9,42 49,63% 

Þunnildi 1,02 7,41% 
 

Þunnildi 1,65 8,69% 

Sporðar 2,46 17,88% 
 

Sporðar 2,32 12,22% 

Kviðstykki 2,03 14,75% 
 

Kviðstykki 2,77 14,59% 

Afskurður 0,72 5,23% 
 

Afskurður 0,80 4,21% 

Beingarður 1,27 9,23% 
 

Beingarður 1,45 7,64% 

  
  

  
 

  
  

  

Tími 5,97 min 
 

Tími 7,53 min 
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Viðauki 3 

Losmat 

 

Mynd 20 - Losmat, einkunnarskali 5-4 
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Mynd 21 - Losmat, einkunnarskali 3-2 
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