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Útdráttur 

Í þessu verkefni voru afleiðingar hringorma við þorskvinnslu rannsakaðir. Verkefnið var 

þrískipt og allir þættir tengdust með misjöfnum hætti að lausn hringormavandans. Í fyrsta 

hluta var tíðni og staðsetning hringorma skoðuð. Í öðrum hluta voru myndbönd af 

tínslu/hreinsun hringorma greind til að finna hve mikil áhrif ormar hafa á fiskvinnslu. Að 

lokum var gerð rannsókn þar sem hráefniseiginleikar fersks og þídds þorsks voru bornir 

saman en við frystingu afurðar deyja allir hringormar. Samskonar rannsókn var 

framkvæmd fyrir ferskan og þíddan karfa. Rannsóknir þessar voru framkvæmdar þar sem 

lifandi hringormar skríða úr hráefni við flutning og því gæti lausnin á vandanum falist í að 

frysta fisk áður en hann er sendur úr landi og selja hann svo sem þídda (e. chilled) afurð á 

áfangastað. 

Helstu niðurstöður voru að tíðni orma í þorski minnkar eftir fjarlægð veiðisvæðis frá landi. 

Í ljós kom að með aukinni tíðni orma í flaki eykst hlutfall orma í hnakkastykki og með 

auknum fjölda orma tekur lengri tíma að vinna fiskinn og hráefnið verður verra í flestum 

tilvikum.  Að lokum kom í ljós að með því að frysta flök drepast allir hringormar ásamt því 

að frysting hefur hamlandi áhrif á vöxt skemmdarbaktería ásamt því að hún eykur 

geymsluþol. 

Abstract 

The objective of this thesis was to research how nematodes affect cod processing. Three 

independent experiments where carried out in order to find a solution to the nematode 

problem. In the first experiment frequency and location of nematodes was examined. In the 

second video footage of cod processing was analyzed in order to see how much nematodes 

affect the fish processing. Finally, an experiment was conducted where fresh and thawed 

cod produce were compared with regards to different quality measures, by freezing the 

product all nematodes die. The same experiment was carried out for fresh and thawed 

redfish. These experiments were performed due to nematodes crawl out from the product 

during transportation, the solution to this problem might be to freeze the product before 

transported from Iceland and sell the product as chilled at the final location. 

The main results where that the frequency of nematodes in cod decreases with increased 

distance of fishing grounds from the mainland. Second, the proportion of nematodes in 

loins becomes larger with increased frequency of nematodes in fillets and with increased 

frequency of nematodes processing time grows linearly and the quality of the product 

becomes worse in most instances. Finally, it was found that by freezing the fillets all 

nematdoes are killed as well as freezing inhibited the growth of damaging bacteria as well 

as increasing shelf life. 
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1 Inngangur 

1.1 Kynning 

Íslendingar hafa löngum verið þekktir fyrir fiskveiðar. Sjávarútvegurinn hefur haldið 

Íslendingum á floti þrátt fyrir kreppur í öðrum iðnaði/greinum og það er mikilvægt að 

koma í veg fyrir að hann beri hnekki. Mikið magn sjávarafurða er flutt út sem inniheldur 

hringorma og því þarf að taka á þeim málum til að halda íslenskum vörum 

samkeppnisfærum á erlendri grundu. 

Farið er að bera á aukinni sýkingu meðal mannfólks vegna neyslu á hringormum í 

sjávarafurðum. Hvalormur (Anisakis simplex) getur valdið ofnæmi og sýkingum í 

mannfólki. Allar fiskafurðir sem veiðast eru í hættu á að bera með sér sníkjudýr sem geta 

haft áhrif á heilsu mannfólks ef afurðir eru neyttar hráar (EFSA, 2010).  

Öðru hverju koma upp hringormatilfelli, en ástæðan er sú að í dag er ekki hægt að tryggja 

að afurðir innihaldi ekki hringorma. Það sem seljendur eru þó hræddastir um, er að ímynd 

og staða þeirra á smávörumarkaðinum beri hnekki ef hringormar finnist í vörum sem þeir 

hafa til sölu. Hröð þróun tölvutækni og veraldarvefsins hefur stuðlað að því að auðvelt er 

að taka myndir og myndskeið af lifandi ormi í afurð og setja út á internetið. Þekkt er að 

myndskeið sem þessi hafi neikvæð áhrif á markaði (Sigurjón, 2014).  

Það er mikið í húfi fyrir íslenskan sjávarútveg að vel takist til í að sýna fram á að 

Íslendingar stundi áreiðanlega fiskvinnslu og tekið sé á þeim málum sem upp koma á 

mörkuðum og hjá neytendum. Þegar eru kaupendur farnir að huga að því að bjóða frekar 

afurðir sem hafa verið frystar til sölu, til að tryggja að ormar í henni séu dauðir. Ef 

hringaormavandamál leiða til þess að eftirspurn eftir ferskum afurðum minnkar, mun það 

hafa veruleg áhrif á útflutningsverðmæti sjávarafurða, þar sem lægra verð fæst fyrir frystar 

afurðir heldur en ferskar.  Einnig má gera ráð fyrir að ákveðnir markaðir geti tapast ef ekki 

er brugðist hratt og rétt við.   
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1.2 Markmið 

Megin markmið þessarar rannsóknar er að fjalla um  hringorma í íslenskum fiskafurðum, 

leita leiða til að greina hvers vegna hann sleppur í gegnum snyrtingu, greina staðsetningu 

þeirra og gera samanburð á þíddum og ferskum þorski því við frystingu drepast hringormar. 

Það er mikilvægt að gera rannsóknir á hringormum og reyna að finna lausn á þessu 

vandamál til að styrkja þekkingargrunninn fyrir íslenskan sjávarútveg.  

Leitað verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hver eru áætluð áhrif hringorma við vinnsluafköst í vinnslum? 

Hver er tíðni og staðsetning hringorma í þorski? 

Hverjar eru líkurnar að ormur sé í hnakka eftir breytilegum heildarfjölda orma í 

flaki? 

Er mikill munur á þíddum/kældum (e. chilled) afurðum og ferskum afurðum og er 

eitthvað því til fyrirstöðu að selja kældar afurðir sem ferskar til að drepa 

hringorma? 

Hvers vegna sleppa ormar í gegnum snyrtingu? 

1.3 Hringormar 

Hringormar eru samheiti yfir þráðorma í fiskitegundum en hér verður aðallega fjallað um 

þá orma sem bora sig í gegnum magavegg fiska og setjast að í holdinu, það er, selormur og 

hvalormur. Ástæðan fyrir því að þessar tegundir eru teknar fyrir er sú að þær eru í holdinu 

og sjást því í fiski sem er seldur og veldur oft viðbjóði hjá neytendum. Hvalormurinn ber 

með sér ofnæmisvaka sem getur valdið bráðaofnæmi (Hauksson, 1992). „Ansakiasis“ er 

sýking sem stafar af hvalormi en það lýsir sér sem verkjum í kviðarholi, ógleði og hita. 

Fyrsta skráða atvikið var í Hollandi árið 1955 þar sem neytendur höfðu borðað hráa síld 

(Hauksson, 1997). Hvalormur er mest í innyflum og þunnildum en ef fiskur er látinn liggja 

óslægður í nokkurn tíma eykst fjöldi  þeirra í vöðvum. Oshima (1987) bendir þó á að aukin 

tíðni sýkinga vegna hvalorms hafi tengst því að auðveldara var að greina sýkingar með 

nýrri tækni en áður hafði staðið til boða.  Í ritgerð frá 1985 (Hafsteinsson) segir að  
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tíðni hringorma aukist með lengd, þyngd og aldri þorsks og eftir að fiskur hefur smitast af 

hringormi verður ormurinn í holdi þangað til fiskurinn eða ormurinn deyr. Tíðni smita í 

fiski fer eftir því hvaða fæðu fiskurinn étur og í hvaða magni hann étur hana. Með aukinni 

hringormasmitaðri fæðu eykst smit í fisknum.  Mest er af ormum við gotrauf og þunnildi. 

Gögn frá vinnslu í Breiðafirði (Hafsteinsson, 1995) gáfu til kynna að í hverju kg af þorski 

var 5,5-8,4 ormar að meðaltali í þorski veiddum innan fjarðarins en 2,5-4 ormar að 

meðtaltali á hvert kg í fiski veiddum á togara fyrir utan fjörðinn.  Einstök flök höfðu að 

meðaltali allt að 17,6 orma á hvert kg.  Mikill munur var á hversu smitaðir þorskarnir voru 

eftir landshlutum, en mest smit var að finna á Breiðafirði og á Vestfjörðum þar sem 67% 

líkur voru á að fiskur væri smitaður af hringormi og að meðaltali voru 23,2 ormar í 

hverjum fiski. Mikið magn af sel er í Breiðafirði og Vestfjörðum, en selur er hýsill fyrir 

hringorma. Auk þess bjóða þröngir firðir Vestfjarða upp á mjög hagstæð skilyrði fyrir 

hringorma. Lægsta tíðnin af hringormi var á meðal þorska á hrygningarslóð Suð-vestur af 

Íslandi en þar var 19% fiska sýktir en það gæti haft áhrif á útkomuna að sá íslenski blandist 

við grænlenska þorskstofninn  á hrygningarslóð (Hafsteinsson, 1985).  

1.4 Ferskur fiskur - markaðurinn 

Kaupendur og innflytjendur í nokkrum löndum hafa dregið úr eða einfaldlega hætt 

innflutningi á ferskum fiski vegna hringorms. Árið 2014 var útflutningsverðmæti fersks 

fisks frá Íslandi um 47 milljarðar og því mikil verðmæti í húfi fyrir þann markað. Sá 

markaður sem tapast í ferskum afurðum fer að mestu í frystar afurðir sem gefur lægra 

afurðarverð (Hagstofa, 2015). Á fundum með útflutningsaðilum ferskra og frystra afurða í 

Matís hefur komið fram að mikið er um kvartanir frá kaupendum vegna hringorma í fiski 

sem hefur leitt til að kaupendur og innflytjendur hafa dregði sig úr eða hætt innflutningi á 

ferskum fiski vegna hringorms (Matís, 2015-a).  

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Í fyrsta kafla eru eldri heimildir/fræði um hringorma tekin saman og fyrri rannsóknir settar 

fram. Í næstu köflum er fjallað um þrjár rannsóknir sem voru framkvæmdar, í hverjum 

undirkafla er fjallað um framkvæmd, niðurstöður, umræður og ályktanir.  Rannsókn-1 er 

um staðsetningu og tíðni hringorma þar sem flök voru skorin í bita og raunveruleg tíðni 
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hringorma skoðuð.  Hringormar í fiskafurðum sleppa í mörgum tilvikum framhjá 

starfsfólki sem snyrtir og hreinsar flök og ef ormar eru djúpt í afurð er erfitt að koma auga á 

þá í gegnum ljósaborð. Í rannsókn-2 var GoPro myndavél staðsett fyrir ofan vinnsluborð í 

fiskvinnslu. Gögnin voru tekin saman og tölfræði vinnslunnar tekin saman til að vita hver 

áhrif hringorma eru á vinnslu ásamt því að staðsetning og tíðni orma var skráð. Aðrar 

viðeigandi athugasemdir voru ritaðar niður. Í rannsókn-3 voru gæði þídds og fersks þorsks 

borinn saman en við frystingu deyja hringormar. Borið hefur á því að hringormar skríði upp 

úr hnakka í flutningum. Frysting er því mögulegt neyðarúrræði til að leysa 

hringormavandann. Eftir umfjöllun um rannsóknirnar eru umræður ásamt því að 

framtíðarverkefni eru rædd.  
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2 Fræði/Hringormar  

2.1 Almennt um hringorma 

2.1.1 Hringormar 

Hringormar eru safnheiti yfir þráðorma (e. Nemotoda) í fiskitegundum. Hér verður aðallega 

fjallað um þá orma sem bora sig í gegnum magavegg fiska og setjast að í holdinu en þeir 

eru hvalormur (e. Anisakis simplex) og selormur (e. Pseudoterranova decipiens). Ástæðan 

fyrir því að þeir eru teknir fyrir er sú að það eru þeir ormar sem eru í holdinu og sjást í 

vörunni. Þeir eru þær tegundir sem geta borað sig í gegnum magavegg fisks og tekið sér 

bólfestu í nýjum hýsli og líffærum hans. Önnur ástæða er sú hvalormurinn ber með sér 

ofnæmisvaka sem getur valdið bráðaofnæmi, sem meira er farið að bera á. Nýtni vinnsla 

minnkar með ormunum þar sem það fer tími í að fjarlægja þá og gallar myndast í flaki við 

tínslu orma. Í sjónum eru staðbundnir fiskistofnar sem eru án hvalorma en þá vantar ljósátu 

í vistkerfið. Selormum fækkar jafnt og þétt eftir því sem farið er fjær ströndum þar sem 

selir halda sig (Hauksson, 1992). 

2.1.2 Lífsferill hringorma 

Það sem einkennir hringorma er að lífsferill þeirra er mjög svipaður. Á lífsleið sinni geta 

þeir tekið marga hýsla, hýslar eru þær tegundir sem snýkjudýr taka sér bólfestu í þangað til 

að þær komast í sinn lokahýsil. Lokahýslar hringorma eru ránfiskar, sjófuglar, selir og 

hvalir. Lokahýslarnir losa sig við úrgang/saur og þannig berst selormslifra í sjóinn þar sem 

örsmá krabbadýr éta þær, fiskar éta krabbadýrin og þá hafa ormarnir hamskipti og þroskast 

í annað lirfustig í fiskinum. Það er það stig sem flestir þekkja, hringormarnir. Þeir fiskar 

eru síðan étnir af stærri fiskum eða einfaldlega af rándýri með heitt blóð, þá eru þeir 

komnir í lokahýsil og þá fer æxlun ormanna aftur af stað (Hauksson,1997).  Þorskur fer um 

stórt svæði í leit að fæðu og dæmi eru um þorska sem hrygna við vesturströnd ísland en 

ferðast alla leið til Vestur-Grænlands og Barentshafs. Þar sem aldur þorsks getur náð 15-20 

árum getur verið mikið af hringormum í gömlum fiski. Þar sem fiskar éta lirfur 
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hringormsins með fæðu eru ungfiskar vanalega með mun færri hringorma en stærri fiskar 

sem halda sig á svipuðum slóðum og getur fjöldinn orðið mjög mikill í stórum þorski, 

steinbít og keilu svo dæmi séu tekin (Hauksson, 1997).  

2.1.3 Selormur 

Selategundir við Ísland eru mismikið smitaðar af hringormum. Útselir hafa fleiri selorma í 

maga heldur en landselir en flækingar hér við land eins og blöðruselir og vöðuselir hafa fáa 

sem enga hringorma í sér. Fyrsti millihýsill selorma eru smá krabbadýr sem eru étin af 

fiskum og enda í lokahýsli sínum, selnum. Lirfa selormsins er gulbrún á litinn og finnst 

oftast í vöðvum hans en einnig í lifrinni. Hringormurinn er oftast uppsnúinn inn í 

bandvefshylki í holdinu sem fiskarnir mynda sjálfir sér til varnar til að einangra lirfurnar 

(Björn Dagbjartsson, 1973). 

  

Mynd 1: Selormur í þunnildi(t.v) og selormur í hnakka(t.h) 

Útbreiðsla selorms er í beinu samhengi við útbreiðslu sela og finnst selormur t.d. í ýsu, 

lúðu, steinbít og keilu svo dæmi séu tekin (Hauksson, 1997). Útselir éta 15-25 kg af fiski á 

dag á meðan landselir éta um 5-10 kg af fiski á dag.  Útselir skila einnig mun meiri 

hringormasýktum úrgangi en landselir (Dagbjartsson, 1973).  
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Mynd 2: Hringrás selorm í sjónum (Hauksson, 1997) 

2.1.4 Hvalormur 

Hvalormi er gjarnan ruglað saman við selorm vegna vankunnáttu. Áður en hvalormur hefur 

gert sig heimakominn í holdi er hann lítill og glær en þegar hann hefur verið í holdi í 

nokkrun tíma myndar fiskurinn um hann svartan hjúp. Hvalormurinn hefur mjög svipaða 

hringrás og selormur nema hvalur er hans lokahýsill, vitað er að hann berst með 

tannhvölum og hrefnu (Hauksson, 1997). 

 

Mynd 3: Hvalormur með svartan hjúp yfir sér í þunnildi 

Ástæða þess að hann er næstum eingöngu í tannhvölum er sú að þeir éta mikið meira magn 

af fiski en skíðishvalir. Fyrsti millihýsill hans eru krabbadýr eins og t.d. ljósáta sem 

uppsjávarfiskar gæða sér á. Hvalormurinn ber einnig nafnið síldarormur vegna þess hve oft 

hann hefur fundist í síld. Stærri ránfiskar éta uppsjávarfiskana sem svo eru  étnir af 

hvölunum.  Hvalormslifran finnst langoftast í þunnildum og við gotrauf (Hauksson, 1997)  
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Mynd 4: Hringrás hvalorms í sjónum (Hauksson, 1997) 

2.1.5 Útbreiðsla  

Hingað til hafa rannsóknir (Hauksson, 1992) á hringormasýkingum í nytjafiskum að mestu 

leyti verið framkvæmdar við lönd á norðurhveli jarðar. Hringormar hafa fundist í fiskum 

veiddum við Suður-Afríku, Íran, Taiwan, Filipsseyjar, Chíle, Hawaí og Ástralíu svo dæmi 

séu tekin. Hringormar hafa fundist í sjávardýrum vítt og breitt um allan heiminn en 

sérstaklega þar sem fiskverkun er á háu stigi, s.s. fiskar slægðir og flakaðir í vinnslu. Í 

löndum þar sem fisks er neytt í heilu lagi, eða í mesta lagi slægður fyrir neyslu, hafa 

hringormar ekki fundist eða einfaldlega ekki verið litið á þá sem vandamál. Í hafinu eru 

staðbundir fiskistofnar án hvalorma en það er á svæðum þar sem ljósátu vantar í vistkerfið. 

Það á við um árósa og hálflokuð höf eins og austanvert Eystrasalt, suðvestanverðan 

Norðursjó og strandsvæði í Suðaustur Nígeríu. Selormasmit í fiski minnkar eftir því sem 

fjær dregur ströndum með stórum selalátrum. Fiskar sem eru í úthöfunum alla ævi eru ekki 

sýktir af selormi.   

 

2.1.6 Fleiri hringormategundir 

Hysterothylacium aduncum getur verið lirfa og kynþroska ormur í fiski. Lirfurnar eru oftast 

í skúflöngum, hluta meltingarkerfis fisksins. Þessi tiltekna tegund er bundin dýrum með 

kalt blóð. Lirfur hennar þekkjast út frá séreinkennum á afturenda og framenda. Þegar lirfan 
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er við réttar aðstæður í fiskmaga þroskast hún í fullvaxta orm. Þessi tiltekna tegund getur 

ekki orðið kynþroska í dýrum með heitt blóð, ef hún lendir t.d. í ránfugli deyr hún. 

Phocascaris cystophorae er tegund hringorma sem hefur fundist kynþroska í selum. 

Hringrás hans er ekki fullkomlega þekkt en líklegast er fyrsti millihýsill krabbadýr.  

Contracaecum osculatum er tegund sem er algeng í selum og skörfum. Fyrsti millihýsill er 

krabbadýr og eru hún algengust utan á líffærum í kviðarholi í bandvefshylki. Þessar 

tegundir eru algengastar við Grænland (Hauksson, 2014). 

2.1.7 Fleiri sníkjudýr  

Fiskilýs hafa sogskálar og klær sem þær nota til að halda sér föstum við roðið. Þær hafa 

skarpar tennur og bíta vel hreistur og slímvef fiskholdsins. Á þorski er að finna lýs en 

algengasta fiskilúsin er sú sem er á laxinum (Lepeophtheirus salmonis) og hún getur valdið 

miklum skaða í eldi. 

Krókhöfðar eru fullvaxta í görnum sjávarspendýra og fiska. Í þorsktegundum er ein stór 

tegund krókhöfða sem heitir Echinorynchus gadi. Millihýslar hans eru marflær.  

Tálknaormur (lernaeocera branchilais) festir sig við tálkn og hjarta þorskfiska þar sem 

höfuð og háls er á kafi í holdi. Sníkillinn lifir á að sjúga blóð fiskanna, það veldur því að 

þeir fiskar eiga auðveldar með að verða veikir, blóðlausir og magrir. Það getur leitt til að 

þeir verði auðveldari bráð. 

Clavella festir sig við roð og étur roð og slím nálægt þar sem hún heldur sig. Náskyld 

tegund er sú sem leggst á tálkin á laxi og heitir Salmicola.  

Medalía er sníkjudýr sem finnst aðallega á karfa en finnst einnig í þorski, hrognkelsi og 

keilu svo dæmi séu tekin. Medalían er áberandi sníkjudýr, höfuð hennar og háls eru djúpt í 

holdi og út úr stendur hringlaga búkur með eggjasekki liggjandi utan í fisknum. Þegar 

sníkillinn drepst er höfuð og háls enn í holdi sem getur leitt til að það myndist sár og 

þykkildi og erfitt að er fjarlægja slíka galla. Stundum er svo mikið af sníkjudýrum í karfa 

að það borgar sig ekki að vinna úr stórum hluta aflans.  

Að öllum líkindum hýsir hver einasta lífvera í sjónum einhvers konar hýsla. Sníkjudýrin 

geta einnig verið hýslar annarra sníkjudýra. Þorskur í Norður-Atlantshafinu hefur fundist 

með 71 mismunandi tegundir sníkla. Þar af 11 hringormategundir, 7 tegundir krókhöfða, 

16 ögður og 9 tegundir bandorma (Hauksson, 2014) 
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2.1.8 Sjúkdómar  

Þegar lirfur hringorma lenda í náttúrulegum lokahýslum bora þær sig inn í magavegginn og 

hafa hamskipti. Eftir það losa þær sig og eru í fæðuleifunum í maganum. Þegar lirfur lenda 

í óeðlilegum lokahýslum, sem gerist oft, byrja þær samt sem áður á að bora sig inn að 

magavegg til að hafa hamskipti, þroski lirfunnar stöðvast þar og hún deyr í flestum 

tilfellum. Þær lirfur ná aldrei að verða kynþroska (Hauksson, 1997).  

Anisakiasis er vandamál sem stafar að hvalormi en það lýsir sér sem verkur í kviðarholi, 

ógleði og hiti. Fyrsta skráða tilvik var í Hollandi 1955 en þá höfðu neytendur borðað hráa 

síld. Maður er óeðlilegur lokahýsill hringorma þó svo hann hafi heitt blóð. Þar sem neysla á 

hráum fiski er tíð er þessi veiki þekkt. Síldarormurinn er þó nær eingöngu í innyflum en ef 

fiskur er látinn liggja óslægður í einhver tíma eykst fjöldi hans í vöðvum (Hauksson, 1997).  

Aukin tíðni sýkingar vegna hvalorms er talin vera vegna þess að auðveldara varð að greina 

sýkinguna með nýrri tækni árið 1972 (Oshima, 1987), þó að fleira fólk greinist sýkt nú 

þýðir það ekki að fólk hafi ekki sýkst áður. Talið er að í Japan hafi aukin friðun á 

sjávarspendýrum haft sitt að segja í aukinni tíðni orma í fiski.   

2.1.9 Leiðir til að greina lífsmark hringorma 

Það eru til margar aðferðir til að greina hvort hringormur sé lifandi eða dauður (Hauksson, 

1992). Þær eru eftirfarandi. 

 Könnun á hreyfanleika orma í 1% ediksýrulausn 

 Hæfileika til að bora sig inn í agar 

 Dauðir hringormar gefa frá sér flúorljóma í útfjólubláu ljósi 

 Dauðir ormar taka upp ýmsa lífræna liti og litast. 

Engin af þessum aðferðum staðfestir að ormur sé dauður en getur gefið góða mynd af því. 

Það er t.d. mismunandi eftir því hvernig verkunaraðferðin var ásamt því að viðbótarefni í 

vinnsluferlinu geta haft áhrif á flúrljómun. 
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2.2 Þol hringorma 

2.2.1 Hiti 

Í töflu 1 er þoli hringorma gagnvart hita lýst, ekki skipti máli hvort lirfurnar voru í 

fiskholdi eða einungis í vökva. Rannsóknir sýna að lirfurnar þola ekki hærra hitastig en 

60C og það hefur verið sýnt fram á að selormur drepst við 60C á 4 sekúndum (Hauksson, 

1992). 

Tafla  1: Þol hringorma gagnvart hita, miðað er við hámarkstíma sem þeir lifðu við tiltekið hitastig 

(Hauksson, 1992) 

Hitastig í Celsius [ C ] Hámarkstími sem lirfur lifðu í fiski 

40 57 klst 

45 30 mín 

50 10 mín 

60 1 mín 

 

2.2.2 Kuldi 

Í töflu 2 (Hauksson, 1992) er þol hringorma gagnvart kulda sýnt en allir hringormar voru 

dauðir í fiskafurðum, frystum í plötufrysti, eftir 16 klst. í -20°C. Eftir eina klukkustund við 

-20°C voru örfáir hringormar lifandi. Samkvæmt þessu eru allir hringormar, sem leynast í 

sjávarafurðum á Íslandi, dauðir eftir 16 klst. í -20°C. Selormslirfur er enn viðkvæmari fyrir 

frosti en hvalormslirfur. 

Tafla  2: Hámarkstími sem lirfur lifa í fiski við mismunandi hitastig (Hauksson, 1992) 

Hitastig í Celsius Hámarkstími sem lirfur lifðu í fiski 

-5 96 klst 

-10 17 klst 

-20 16 klst 
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2.2.3 Söltun 

Í töflu 3 er hámarkstími sem lirfur lifa í saltpækli eftir saltmagni sýndur. Síldarormslirfur 

þola seltu betur en aðrar hringormategundir. Lirfurnar geta lifað í marga mánuði í 0,3-4% 

saltpækli við 0-10 gráðu hita. Hreint salt drepur lirfurnar á innan við 10 mínútum og 

mettuð saltupplausn á 24 klst. Athuga skal að fullmettaður saltpækill er 28% salt 

(Hauksson, 1992). 

Tafla  3: Hámarkstími sem lirfur lifa í saltpækli eftir saltmagni (Hauksson, 1992) 

(%)-Saltmagn saltpækils Hámarkstími sem lirfur lifðu í fiski 

20 2 dagar 

15 3 dagar 

10 6 dagar 

5 A.m.k. 3 vikur 

 

2.2.4 Annað 

Koltvísýring þola hvalormslirfur vel. Rotvarnarefnin sorbinsýra og bensósýra flýta fyrir 

dauða síldarormslirfa. Hringormslirfur lifa vel í 2% ediksýru og 5% saltblöndu og eru 

sprelllifandi eftir 25 daga í þeirri blöndu. Þurrkun þola ormar illa og drepast allir þegar 

fiskur er orðinn þurr (Hauksson, 1992). Hringormalirfur þola kaldreykingu og helst ætti að 

frysta síld áður en hún er léttreykt til að drepa orma. 

2.2.5 Efnasamsetning hringorma 

Í töflu 4, má sjá efnasamsetningu hringorma borið saman við efnasamsetningu þorskholds 

sem Björn Dagbjartsson greindi árið 1973.  

Tafla  4: Efnasamsetning hringorma borið saman við efnasamsetningu þorsksholds (Dagbjartsson, 

1973) 

Hráefni Hringormar Þorskhold 

Vatn % 71 81 

Hvíta (Prótín N x 6.25) % 13.5 18 

Fita (eter-extract) % 0.8 0.2 

Aska % 0.7 1.1 

Salt (NaCl) % 0.05 0.1 
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Kolvetni (100 – önnur aðalefni) % 14 0 

Natríum, mg/g 0.7 1.5 

Kopar, mg/g 0.02 0.005 

Prolín, % af heildarprótíni 6.4 3.2 

Glysín, % af heildarprótíni 7.2 4.3 

Sterínsýra, % af klóróform extract 6 1.5 

Olíusýra, % af klóróform extract 10.5 4.5 

Línolínsýra, % af klóróform extract 9.6 1.5 

 

Í töflunni sést að ormarnir hafa lægra vatnsinnihald en holdið. Lítill munur er á 

efnauppbyggingu hringorma og þorsks en mesti hlutfallslegi munur milli tegunda er hátt 

koparmagn í hringormum. Hvað næringargildi snertir er ormurinn betri orkugjafi en 

fiskholdið ef eitthvað er (Dagbjartsson, 1973).  

 

2.2.6 Viðbrögð lifandi hringorma  

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins gerði tilraunir (Dagsbjartsson, 1973) með áhrif hita, 

reyks, kælingar og fleiri atriði á lifandi hringorma. Fiskflök með hringormum voru hituð í 

30-35C. Við það skreið nokkur hluti lirfanna upp úr holdinu. Þeir ormar sem ekki höfðu 

hreyft sig eftir 20-30 mín hreyfðu sig ekki þó þeir fengu áframhaldandi hitun eða 

endurtekna hitun og virtist ekki nema helmingur ormanna hreyfa sig við hitun. Reykur var 

prófaður og reykur án hitunar virtist áhrifaminni en hitunin. Nofima (2009) gerði tilraun 

sem fólst í því að hita ormasýktan fisk til að sjá viðbrögð ormanna. Niðurstöðurnar voru að 

ormarnir hreyfði sig ekkert þegar fiskurinn var geymdur í -1,5 C en með hærra hitastigi 

fóru ormarnir á hreyfingu og voru virkastir við 30C, en það að hita fiskinn upp hefur slæm 

áhrif á gæði afurðar. 

Þorskar sem voru flakaðir strax eftir dauða (Dagbjartsson, 1973) höfðu hringlaga orma í 

holdi sínu mjög svipað og þeir sem voru geymdir í viku fyrir flökun. Lítil sem engin 

hreyfing var mælanleg í hringormum í fiski sem var geymdur vel ísaður í viku en þegar 

rotnun byrjaði virtust lirfurnar flýja úr kviðarholi og bora sig inn í holdið.  

Hvorki atómgeislar, röntgengeislar né hátíðni rafbylgjur hafa áhrif á lirfurnar eða a.m.k. 

ekki sá styrkleiki sem væri nothæfur án þess að spilla gæðum fisksins. Hugmyndir hafa 

verið uppi um hvort lágspenntur jafnstraumur með litlum styrk geti fengið hringormana til 
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að hreyfa sig en tíminn sem það tæki fyrir þá að fjarlægja sig útilokar raunhæft notagildi 

þeirrar aðferðar.  

Bragðvond efni (hormón) hafa fundist sem virðast vekja hringlaga lirfur en erfitt er að sjá 

hvernig hægt er að koma þessum efnum í fiskinn og bíða eftir að ormunum þóknist að 

skríða út (Dagsbjartsson, 1973). 

2.2.7 Aldur hringorma 

Byrjað var að fylgjast með hringormum í þorski í áframeldi á þorski í Skutulsfirði um mitt 

ár 2004 (Gunnarsson, 2010). Þar kom í ljós að þorskar lengdust að meðaltali um 1,6 af 

upprunalegri lengd sinni og þyngdust að meðaltali um 6,1 af upprunalegri þyngd á 929 

dögum. Þorskarnir höfðu mikinn fjölda selorma eða að meðaltali  2,2 ormar/kg í upphafi 

eldis en eftir 929 daga kvíaeldi höfðu þeir 0,7 ormar/kg. Þetta er að mestu leyti vegna 

hringormalausrar fæðu. Talið er að um 30% af heildarfjölda hringorma í fiski deyji á hverju 

ári. Eftir tvö ár eru um 50% ormanna dauðir og eftir 6-7 ár eru 90% þeirra dauðir.  

2.3 Tíðni og staðsetning 

Tíðni hringorma eykst venjulega með lengd, þyngd og aldri þorsks (Hafsteinsson, 1985). 

Eftir að fiskur hefur smitast af hringormi er ormurinn í holdinu þangað til lífskeið fisksins 

eða ormsins er lokið. Tíðni smita fer eftir hvaða fæðu fiskurinn étur og í hvaða magni hann 

étur hana. Því smitaðari af hringormum sem fæðan er því meiri verður sýkingin í fisknum. 

Mest er af ormum við gotrauf og við magann og fjöldi orma minnkar eftir fjarlægð frá þeim 

stöðum. Í tilraun sem var gerð við strendur Bretlands voru þorskar undir 50 cm langir með 

álíka mikinn fjölda orma í þunnildum og hnakka (Hafsteinsson, 1985). Eftir því sem stærri 

þorskar voru teknir jókst fjöldi orma í þunnildum mikið á meðan tíðni orma í hnakka stóð í 

stað. Kyn þorska virðist engu máli skipta upp á fjölda og staðsetningu orma.  

Gögn frá vinnslu í Breiðafirði (Hafsteinsson, 1995) gáfu til kynna að í hverju kg af þorski 

var 5,5-8,4 ormar að meðaltali í þorski veiddum innan fjarðarins en 2,5-4 ormar að 

meðtaltali á hvert kg í fiski veiddum á togara fyrir utan fjörðinn.  Einstök flök höfðu allt að 

17,6 ormar að meðaltali á hvert kg.  Svipuð rannsókn var gerð á tveimur svæðum 

(Hafsteinsson, 1985) í Noregi  árið 1975-76. Suður af Sola (suður Noregur) var tíðni smita 

82% með 6,6 orma að meðaltali í fisk, norður af Vega (norður Noregur) voru allir fiskar 



16 

sýktir með 15 orma að meðaltali á fisk. Norðurskautsþorskur (e. artic cod) var veiddur 

þegar hann var við strendur Noregs en aðeins 6% af þeim voru sýktir með meðaltalið 0,2 

ormar fyrir hvern fisk.  Talið er að meðaltal sýktra fiska við strendur Noregs er 64% með 

8,5 orma að meðaltali í fisk.  Athyglisvert er að þorskar við Labrador, Grænland og 

Norður-Noreg eru næstum lausir við hringorma þó að selir séu á svæðinu og hentugir 

hryggleysingar til að dreifa sýkingunni áfram. Botnhitastig á þessum svæðum er hins vegar 

í flestum tilvikum undir 2C, á meðan á svæðum þar sem sýking er mikil er botnhitastig 

sjávar oftast á milli 4C-17C, sem er kjörhitastig fyrir hringormslirfur á yngri stigum 

lífsferilsins.  Samband milli hringormasmita fiska og fjölda sela er ekki einhliða 

(Hafsteinsson, 1985), aðrir þættir geta spilað stærra hlutverk í tíðni og fjölda smita. 

Áðurnefnt botnhitastig getur verið áhrifamikil breyta, straumar og flæði getur haft mikið að 

segja hvernig lirfan breiðist út, lögun og efni í botni getur haft áhrif og fjöldi 

hryggleysingja á svæði.  Það er ekki sjálfgefið að þó það sé mikið af sel sé sýking algeng, 

séu viss skilyrði til staðar getur verið að raunin sé önnur (Hafsteinsson, 1985).   

Árið 1973 var gerð rannsókn á hringormum á Ísland (Pálsson, 1975)  þar sem 72,1% 

þorska var smitaður af hringormi.  Á svæðum eins og Vestfjörðum og Breiðafirði voru 

95% þorskanna sýktir en aðeins 37,5% þorskanna í Eyjafirði. Af öllum sýnunum var 

meðaltalið 6,1 ormur í fiski samtals í hægra og vinstra flaki. Fjöldi hringorma í holdi eykst 

hratt fyrstu fjögur ár lífskeiðsins en helst mjög svipaður næstu fjögur árin. Eftir að þorskur 

hefur náð átta ára aldri fer fjöldi hringorma fækkandi og ástæðan er talin margþætt t.d; Stór 

þorskur frá Grænlandi blandast með þeim íslenska en grænlenski er mikið minna smitaður 

af hringormi, eldri þorskur fer dýpra þegar hann nær ákveðinni stærð þar sem minna er um 

sel. Í rannsókn Jónbjarnar (Pálsson, 1975) er sagt frá  heimild frá árinu 1939, samkvæmt 

henni er mest smitaði þorskur við Íslandsstrendur fiskur sem er 60-80 cm langur, en þá 

voru tekin 50 stk af þorski og 34 af þeim smitaðir af hringorm eða 68% og 8,6% af þorski 

við strendur Íslands var smitaður af hvalormi (e. Anasakis).  

Í rannsókn Jónbjarnar (Pálsson, 1975) er fjallað um aðra álíka rannsókn sem var gerð á 

grænlenska og íslenska þorskinum. Niðurstöður sýndu að grænlenskur kynþroska þorskur 

var aðeins 0,8% smitaður af hringormi á meðan 52% af íslenska var smitaður með 4,4 

orma að meðaltali á fisk. Mikill munur var á hversu smitaðir þorskarnir voru af 

hringormum eftir landshlutum, en mesta smit var að finna á Breiðarfirði og á Vestfjörðum 
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þar sem 67% líkur voru að fiskur var smitaður af hringormum með 23,2 orma að meðaltali 

á fisk. Mikið magn af sel er í Breiðafirði og Vestfjörðum, auk þess bjóða þröngir firðir 

Vestfjarða upp á mjög hagstæð skilyrði fyrir hringorma vegna sjávarstrauma, hitastigs og 

fæðu. Lægsta tíðnin var á meðal þorska á hrygningarslóð Suð-vestur af Íslandi en þá var að 

meðaltali 19% fiska smitaðir en það gæti hafa haft áhrif á útkomuna að íslenski þorskurinn 

blandist við þann grænlenska á hrygningarslóð.  Það var niðurstaða í kanadískri rannsókn 

(Pálsson, 1975) að fáir selir geti viðhaldið mjög mikilli sýkingu á tilteknu svæði en mikill 

áhrifaþáttur í því eru straumar og hversu opið hafið er. Það er því ekki einungis hægt að 

telja seli til að átta sig á hve svæðið er sýkt heldur verður að taka umhverfisaðstæður með í 

reikninginn. Að meðaltali er íslenski þorskurinn sýktari af hringormum en sá sem er við 

strendur Bretlands (Pálsson, 1975). 

Hringormasmit í þorski eykst hratt fyrstu fjögur ár lífskeiðsins en eftir það helst það 

nokkuð stöðugt þangað til hann nær 7-8 ára aldri. Möguleiki er á að það sé vegna þess að 

sá stærri hafi blandast stofninum sem kemur frá Grænlandi en hann syndir á hrygningarslóð 

við Ísland þegar hann nær 6-8 ára aldri.  Í tilraun sem Jónbjörn Pálsson gerði árið 1975 var 

6,1 ormur að meðaltali í hverjum fiski, 28% af þorskunum var með engum ormum, 46% af 

þorskunum var með 1-5 ormum í sér sem gerir að 76% af þorskunum voru með 5 orma eða 

færri. 24% þorska voru með 6 orma eða fleiri í sér. 52% af þorskunum voru ekki smitaðir 

af hvalormi og 27,5% af þorskunum höfðu aðeins einn orm í sér og aðeins einn fiskur var 

með fleiri en 6 hvalorma í sér.  Staðsetning selorma var fundin á öllum stöðum í fiskholdi 

en mest í holdi við gotrauf. Hvalormur var mest fundinn við og nálægt gotrauf (Pálsson, 

1975).  

Í kanadískri rannsókn (Bennet, 1963)  á hringormum voru taldir um 6000 hringormar, á 

mismunandi stigum lífsins, í aðfengnum þorskflökum. Þar voru 87% orma í þunnildum og 

neðri stirtlu. Aðeins 13% orma voru í hnakka og efri stirtlu. Af heildarmagni hringorma 

sem fannst við rannsókna var 53% allra hringorma í vinstra flaki í þunnildum og neðri 

stirtlu. 34% af heildarmagni hringorma fannst í hægra flaki í þunnildum eða neðri stirtlu. 

Um 5% af heildarfjölda hringorma var við hnakka að efri stirtlu í vinstra flaki og 7% af 

heildarfjölda hringorma var við hnakka að efri stirtlu í hægri flökum. Mest var af ormum 

við gotrauf eða um 45% af heildarfjölda hringorma. Hægt er að ná mestu magni af ormum 

með að hreinsa flökin á ljósaborði en líklegast er að ormar djúpt í holdi sleppi frekar þar 

sem erfitt er að sjá þá (Bennet, 1963). 
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Yfirborðskennd skoðun er ekki nóg til greina orma í fiskholdi þar sem hringormar eru í 

mörgum tilvikum djúpt inn í holdi. Ein hugmynd í Kanada (Rae, 1970) var að skera þvert í 

fiskiflök sem eru ekki meira en 12 mm á þykkt til að finna sem mest af hringormum í 

holdi. Þessi aðferð væri möguleg fyrir frosin flök en það væri erfiðara að framkvæma með 

fersk flök.   

Fiskur langt frá landi er næstum alveg laus við hringorma. Mest smituðu fiskarnir eru við 

sérstök strandsvæði, ef þau strandsvæði hafa mikið af sel eykst hættan við aukið ormasmit 

(Rae, 1970).  Áhugaverð rannsókn (Dagbjartsson, 1973) snerist um að kanna hvort það hafi 

áhrif á tíðni orma í holdi að flaka fisk strax við veiðar eða kæla í tvo daga.  Ein tilgáta 

meðal sjómanna var að ef fiskur væri settur á ís eftir veiðar skríði hluti úr maga í hold. Í 

rannsókninni var aflanum skipt í tvo hópa, annar hópurinn var slægður og ormar taldir.  Í 

samanburðarhópnum voru fiskar drepnir og blóðgaðir og látnir á ís í tvo daga. Í fyrsta 

hópnum var meðaltalið 9.4 ormar, alveg frá einum ormi í fiski til allt að 22 ormum í fiski. Í 

hinum hópnum var að meðaltali 7,4 ormar í hverjum þorski, frá 2 upp í 14 orma.  Mikið 

magn af ormum var í innyflum sem voru ekki taldir. Eftir þessa tilraun var gerð önnur 

tilraun (Dagbjartsson, 1973) þar voru sex þorskar skoðaðir, hver þorskur var skorinn upp 

og ormar taldir í holdi og innyflum eins vel og hægt var. Mikið magn af ormum var í 

innyflum en fáir í holdi.  Skurðarsárunum var lokað til að það hefði sem minnst áhrif og 

þrír þorskar geymdir við 0C og þrír við 10-12C. Eftir tvo daga hafði engin hreyfing átt 

sér stað í hópnum sem var geymdur við 0C. Eftir 1 dag hafði ekkert markvert gerst hjá 

hópnum sem var geymdur við 10-12C en á öðrum degi var mikið líf í ormunum og eins og 

þeir væru að reyna sleppa úr dauða hýslinum. Sumir ormanna voru að reyna skríða í 

þunnildin og svo virtist sem þeir vildu ekki viðhafast þar sem rotnandi innyflin voru. 

Þorskflökin voru talin æt eftir að hafa verið flökuð og skoluð og það virðist sem 

tímasetning slægingar og geymsluhitastig geti haft áhrif á fjölda orma í holdi.  

 

Árið 1945 kom lausn (Hafsteinsson, 1985) til að fjarlægja orma sem fólst í ljósaborði sem 

notaði sólarljós eða tvö ljós undir glerplötu. Enn í dag er þetta notað nema með smá 

endurbótum á ljósum. Rannsókn sem McMurtrie og Carter  (Hafsteinsson, 1985) 

framkvæmdu árið 1948 sýndi að lítill munur væri á mismunandi bylgjulengdum og 

mismunandi litum ljóss m.t.t. sýnileika orma. Hefðbundið hvítt ljós var hentugast og 

áhrifaríkast.  Ormar sem eru undir 6 mm í flaki er erfitt að finna með hefðbundinni aðferð. 
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2.3.1 Ormahreinsun 

Ormahreinsun verður aldrei fullkomin vegna mannlegra takmarkana. Vakandi athygli, góð 

sjón og vandvirkni eru hæfileikar sem eru mjög mikilvægir við ormahreinsun. 

Vinnuaðstæður verða að vera góðar, hæfileg lýsing í snyrtiborði og umhverfis það, ekki 

rispaðir gegnumlýsingarfletir og vinnufriður verður að vera. Ormar sem eru 8-10 mm undir 

yfirborði sjást þó yfirleitt ekki (Hafsteinsson, 1985). Kostnaður fyrir fiskvinnslur vegna 

hringorma er tvenns konar. Það tekur töluverðan tíma að hringormahreinsa fisk sem veldur 

minni afköstum og hins vegar leiðir hringormatínsla af sér lægri nýtingu á hráefni vegna 

þess að það fylgir alltaf eitthvað af fiskholdi með. Að meðaltali tekur það 4,2 sekúndur í 

snyrtingu að ná einum ormi úr þorskflaki (Guðmundsson, 2006) og samkvæmt 

tímamælingum sem Bragi Bergsveinsson gerði hjá Samtökum fiskvinnslustöðva er 

hlutfallið af ormasnyrtingu 12,9% af heildarsnyrtitíma og ormahreinsun talin vera í 

kringum 5% af heildarvinnslutíma hjá hefðbundnu frystihúsi, þá er miðast við 16 manna 

snyrtilínu og 40 manna starfsliði. 

2.3.2 Dreifing hringorma - Selir 

Útselur virðist vera áhrifamesta breytan fyrir dreifingu selorms. Selormurinn æxlast í maga 

selanna og raunhæfasta lausnin til að minnka smit hringorma er að hafa áhrif á stofninn. 

Eina raunhæfa aðferðin til að minnka smit er að eyða orminum þegar hann er á því lífsstigi 

að vera í maga sels.  Ríkisstjórnir í mörgum löndum hafa markvisst reynt að halda 

selastofnum niðri en margt kemur í veg fyrir að þau plön takist eins vel og áætlað var. 

Margar ástæður eru fyrir því eins og að erfitt er að finna selina, oftast eru kóparnir bara 

drepnir sem eru ekki rót vandamálsins, Greenpeace hafði t.d. afskipti af þegar Bretar 

ætluðu að minnka stofninn í  Orkneyjum og Farne-eyjum (e. Farne Islands), ásamt því að 

búið er að friða mörg svæði sem selirnir halda sig á (Hafsteinsson, 1985).  Saga selveiða 

við strendur Íslands nær til landsnáms Íslands. Að meðaltali voru um 6000 selir veiddir á 

ári á árunum 1897-1919, talið er að um tíu landselir séu veiddir fyrir hvern útsel. Árin 

1939-1959 var meðalveiðin um 2500 selir á ári. Eftir það kemur stökk frá 1960 og drepnir 

voru um 7000 selir á ári til 1977. Um 1978 féll verð fyrir selaskinn vegna hruns á markaði 

og selaveiði drógust mikið saman og 1981 var veiðin einungis 3000 selir.  Í ágúst 1979 

(Hafsteinsson, 1985) var nefnd sett á laggirnar af fiskimálastofnun sem átti að finna leiðir 

til að minnka hringorma. Nefndin fékk nafnið hringormanefndin. Nefndin lagði fram fé 
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fyrir veidda útseli og landseli árið 1982. Árið 1990 varð breyting á og aðeins var greitt fyrir 

útseli (Hafró, 2014). Veiðin jókst í um 5500 seli árið 1984, af þeim voru 800 ársgamlir eða 

eldri útselir og 1200 útselskópar. Þessar aðgerðir fengu mikla úthrópun af hópum sem voru 

á móti selveiðum en veiðin var þó minni en í lok 19. aldar. Ef selastofnarnir fá að vaxa 

ótruflaðir áfram mun vandamálið sífellt vaxa og best væri að finna langtímalausn 

(Hafsteinsson, 1985).  Á mynd 5 sést að á níunda áratugnum fækkaði sel mikið samfara því 

sem veiðar drógust saman. Árið 2012 var stofnstærð landsels talinn um 12 þúsund dýr.   

Útselskópar voru taldir haustið 2012 og áætlað að þeir hafi verið um 990 og fullorðir 

einstaklingar 4200. Stofninn hefur því minnkað frá árinu 1990 þegar stofninn var talinn 

vera um 12 þúsund dýr. Það þarf þó að hafa í huga að notast var við aðrar talningaaðferðir á 

þessum tímum, nú er flogið oftar yfir látur til að fá marktækari niðurstöður. Ekki er ljóst 

hvað veldur þessar fækkun sela en líklegt er að hjáveiðar fiskiskipa eigi þarna hlut að máli  

(Hafró, 2014). 

 

Mynd 5: Súlurit fyrir skráða veiði á landssel og áætlaða stærð stofnsins(1982-2012)(t.v); Súlurit af 

skráðri veiði á útsel og áætlaðri stofnstærð(1982-2012)(t.h) (Hafró, 2014) 

Það tekur um 4,2 sekúndur fyrir starfsmenn í fiskvinnslum að fjarlægja einn orm í hreinsun 

með ljósaborði (Margeirsson, 2007). Aðrir ókostir eru að vinnsla tekur lengri tíma sem 

hefur áhrif á gæði hráefnis. Það er mikilvægt að ferlar vinnslu séu þannig að hráefni staflist 

ekki upp og verði fyrir óæskilegum hitabreytingum í of langan tíma. Hreinsun flaka getur 

haft mikil áhrif á útlit flaksins og hvernig neytandi upplifir hráefnið.  Til að setja 

ormavandamálið í samhengi má setja upp einfalt reikningsdæmi. Ef gert er ráð fyrir að 

veidd séu 200.000 tonn af þorski á ári og hver þorskur er að meðaltali þrjú kg, þá eru 

veiddir um 70 milljón þorskar á ári. Ef reiknað er með 8 ormum að meðaltali í hverjum 
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þorski og það kosti vinnslur 1 kr að fjarlægja hvern orm þá er kostnaðurinn um 560 milljón 

krónur fyrir vinnslur landsins að fjarlægja ormana.  
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3 Rannsóknir 

3.1 Rannsókn 1 - Tíðni og staðsetning 

3.1.1 Framkvæmd 

Fengin voru þorskflök úr ótengdri tilraun sem var framkvæmd í Matís, flökin voru skorin í 

bita og staðsetning og tíðni orma skoðuð. Högun rannsóknar má sjá á mynd 6.  

 

Mynd 6: Högun rannsóknar: Móttaka hráefnis; Flök snyrt og skorið í þau til að sjá raunverulegt 

magn orma; Úrvinnsla gagna 

Hráefnið var 24 stk. af þorskflökum veidd af  togara og 52 stk. veidd af línubát. Togarinn 

veiddi hráefnið lengra frá landi en línubáturinn. Fiskiflaki er skipt upp í eftirfarandi fjögur 

svæði, hnakka, þunnildi, stirtla-neðri og stirtla efri. Mörk stirtlu og hnakka/þunnildi er við 

miðja gotrauf. Ritað var niður hvort flök voru hægri eða vinstri flök.  Ormar voru taldir og 

skráð hvar þeir voru í flaki og greint var á milli hvalorma og selorma. Á mynd 7 má sjá 

rannsóknarblað. Möguleiki á öðrum athugasemdum var hafður ef eitthvað áhugavert kæmi 

í ljós.  Notast var við flúorljósaborð og LED ljósaborð. Þegar rannsókn byrjaði voru liðnar 

tvær vikur frá því að hráefni var veitt en það var geymt í frauðplastkassa í ís við -1C.   
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Mynd 7: Uppsetning rannsóknarblaðs; ritað allar helstu upplýsingar um flak. 

3.1.2 Niðurstöður 

Á mynd 8 sést að mesta tíðni orma var í þunnildum hjá togarafiski með 1,46 ormar/flak að 

meðaltali og línufiskur var með 3,46 ormar/flak að meðaltali. Í togarafiski var meðaltali 

0,04 ormar/flak staðsettir í hnakka og efri stirtlu á meðan línufiskur hafði að meðaltali 0,29 

orma/flak að meðaltali í hnakka. Tíðni hvalorma hjá togarafiski var að meðtali 0,04 

ormar/flak í hnakka og 0,13 ormar/flak í þunnildum. Tíðni hvalorma hjá línufiski var að 

meðtaltali 0,08 ormar/flak staðsett í þunnildum. Töflur eru í viðauka B. 
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Mynd 8: Tíðni, staðsetning og tegund orma eftir veiðiaðferð.  

Á mynd 9 sést að selormar í þunnildum í hægra flaki voru með að meðaltali 1,34 

ormar/flak og selormar í vinstra flaki höfðu að meðaltali 1,78 ormar/flak. Vinstra flak hafði 

0,17 orma/flak í  hnakka og hægra flak 0,03 orma/flak að meðaltali . Stirtla-efri hafði að 

meðaltali 0,02 orma/flak í vinstra flaki. Hvalormar í þunnildum í hægra flaki hafði að 

meðaltali 0,11 orm/flaki og flökin vinstra megin höfðu 0,02 orm/flak að meðaltali. 

Hvalormur í hnakka hafði að meðaltali 0,03 orm/flak í hægra flaki. Töflur eru í viðauka B. 

 

Mynd 9:Tíðni, staðsetning og tegund orma eftir vinstra-hægra flaki. 
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3.1.3 Hugleiðingar og ályktanir  

Úrtak af flökum eru í viðauka A.  Möguleiki er á að greining orma í selorma og hvalorma 

hafi ekki ávallt verið rétt því ormarnir breyta um lit og fá hjúp yfir sig eftir ákveðin tíma í 

holdi fisksins. Það gerir greiningu á hvalormi erfiðari. Á mynd 10 sést að það virðist sem 

að ormar í holdi séu í mörgum tilvikum á milli vöðvalaga. Það er því eins og þeir færist 

milli vöðvalaga og grafi sig svo inn í holdið. Ormarnir eru í flestum tilvikum samsíða 

vöðvarákunum og líklega er auðveldara fyrir þá að skríða á milli laga en að bora sig í 

gegnum holdið. 

 

Mynd 10: Stór (4 cm) selormur í hnakka samsíða vöðvarákum (t.v), selormur milli vöðvalaga sem 

var búinn að skríða hálfur uppúr flaki (t.h). 

Allir ormar sem fundust í efri hluta flaka voru lengri en 3 cm og líklega aðeins stórir ormar 

sem ná þangað. Á mynd 11 sést að í þunnildum voru ormar í öllum stærðum og mikið um 

litla orma, sem eru um 1 cm eða minni, á meðan í hnakka voru þeir ávallt stærri eða að 

minnsta kosti 3 cm. Hráefni sem er selt út með roði er líklega með mun meira magn af 

stórum ormum í sér en roðflett hráefni vegna þess að erfitt er að greina þá í gegnum roðið. 
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Mynd 11: Lítill selormur í þunnildum (1 cm) og stór selormur í hnakka (4 cm). 

Margir ormar í hnakka sáust ekki á ljósaborði fyrr en flakið var skorið í bita. Ómögulegt 

var að sjá þá í gegnum ljósaborðin. Það virðist vera að ormar dýpra en 5 mm greinist ekki á 

ljósaborði og það gerðist oft í rannsókninni, þetta vekur upp vafa á gæðaskoðunum sem eru 

framkvæmdar hjá fiskvinnslum. Mögulegt er að mun meira magn af ormum sleppi í gegn 

um þær skoðanir en er haldið. Á mynd 12 má sjá orm sem sást ekki á ljósaborði en var 

djúpt í hnakkastykki. 

.  

Mynd 12: Flak á Led ljósaborði (t.v), það var skorið djúpt í hnakkalínuna og þá sást hringormur í 

miðjum hnakkanum (t.h). Mjög erfitt ef ekki ómögulegt hefði verið að greina hann á ljósaborði. 

Hnakki var um 5 cm þykkur. 

Á mynd 13 má sjá selorm þar sem fremsti hluti hans var 0,1 cm djúpt inn í holdi en mestur 

hluti af honum dýpra. Við fyrstu sýn virðist þetta vera lítill ormur en þegar skorið var í 

stykkið sást að ormurinn var mun stærri en búist var við og lítið sást af honum miðað við 

raunverulega stærð hans við yfirborðsskoðun. 
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Mynd 13: Efri partur 4 cm selorms er 1mm inn í holdi en mestur hluti hans dýpra í holdi (t.v), eftir 

skurð (t.h) sést að hann er mun stærri en haldið var og aðeins sást í þann hluta ormsins sem var 

nálægt yfirborði holdsins. 

Í tveimur tilvikum fundust hvalormar á hreyfingu utan á flökum, en erfitt hefði verið að 

greina þá ef þeir væru boraðir inn í flökin því áður en þeir fá svarta hjúpinn yfir sig eru þeir 

mjóir og glærir sem geri erfitt fyrir að sjá þá. Ef tíðni þeirra væri meiri fyrir utan þunnildi 

væru vinnslurnar í slæmum málum og það þyrfti einhverjar róttækar aðferðir til að losna 

við hann, ef fiskurinn hefur ekki verið frystur væru nokkuð miklar líkur á að margir 

neytendur myndu neyta lifandi hvalorms sem getur valdið ofnæmi. Flökin lágu ofan á 

hvoru öðru og voru búin að vera í geymslu í tvær vikur þegar hann greindist svo það er 

ekki gefið að hann hafi verið upphaflega í hnakka. 

 

Mynd 14: Hvalormur að skríða á hnakkastykkinu, glær og mjór og hefði verið ómögulegt að finna 

hann ef hann hefði verið grafinn í holdi 
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3.1.4 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að mest er af selormi (93%) og hvalormi (87%) í neðri hluta 

flaks (þunnildi og stirtla neðri), 7% selorma var í efri hluta flaks (hnakki og stirtla efri) og 

13% hvalorma. Það er sambærilegar tölur og fengust árið 1975 (Pálsson, 1975). Almennt er 

þekkt að hringormar eru mest í þunnildum. Tíðni hringorma var meiri í vinstri flökum 

heldur en hægri sem er eins og áður hefur verið rannsakað (Bennet, 1963).  Gæðamælingar 

fiskvinnslustöðva sýna hinsvegar að mestur fjöldi orma finnst í hnakkastykkjum eftir 

snyrtingu. Gögn sem voru fengin hjá vinnslu sem vinnur fisk af markaði, sýndi að á 18 

mánaða tímabili voru að meðaltali 0,28 ormar/kg eftir snyrtingu. Hæsta gildi var 3,8 

ormar/kg af 8748 sýnatökum. Það er því nauðsynlegt að vita hvernig flakið er fyrir 

snyrtingu til að sjá rót vandans. Svo virðist sem ormar sem eru djúpt ofan í hnakka eða 

dýpra en 5 mm eigi erfitt með að finnast í snyrtingu og því kemur ekki á óvart að flestir 

ormar sem finnast eftir tínslu í gæðaúrtaki séu í hnakka. Oft fundust ormar í hnakka þegar 

hann var skorinn í bita, en enginn ummerki sáust eftir ormana fyrir skurð. Það að skera í 

hnakkann eyðileggur hann ef það á að selja hann áfram. Það vekur upp spurningar um 

gæðamælingarnar sem eru gerðar, þær mælingar sjá ekki heldur ormana sem eru djúpt í 

holdinu.  Það virtist sem ormarnir haldi sig milli vöðvaþráða/ráka og nýti sér rákirnar til að 

færa sig á milli staða/skríða áfram. Við þannig aðstæður minnka líkurnar enn frekar til að 

sjá þá sem gerir vinnslu enn erfiðari. Lítill sem enginn munur var á flúor- og LED 

ljósaborði og þegar ormur var ákveðið djúpt í holdi sást hann ekki á hvorugu borðinu. 
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3.2 Rannsókn 2 - Tíðni, staðsetning og áhrif 
hringorma á fiskvinnslur 

3.2.1 Framkvæmd  

Rannsóknin var framkvæmd með því að rýna í myndbönd af snyrtingu þorsks. Högun 

rannsóknar er á mynd 15. 

 

Mynd 15: Högun rannsóknar: Myndavél staðsett fyrir ofan vinnsluborð, myndbönd greind og síðan 

er úrvinnsla gagna. 

Þorskurinn var veiddur með mismunandi veiðiaðferðum eins og línu, skaki og sjóstöng. 

GoPro myndavél var hengd upp fyrir ofan vinnuborð í þrjá daga og fylgst með starfsfólkinu 

vinna sína vinnu. Myndavél var sett upp þannig að hún náði vel yfir lýsingarborð og allt 

sem átti sér stað á borðinu sást vel. Starfsmenn voru látnir vita af myndavélinni. 

Það sem var skráð niður fyrir rannsókn var tíðni og staðsetning orma. Flökum var skipt 

niður í fjögur mismunandi svæði eins og sjá má á mynd 16.  Annað sem ritað var niður var 

vinnslutími flaks frá því það kom á ljósaborð og það var tekið af. Það var skráð niður ef 

fiskur taldist vera undirmálsþorskur sem er flak undir 50 cm að lengd.  Skráð var niður 

hvort flak var vinstra flak eða hægra. Heildartími myndbanda með snyrtingu var 4 klst og 

úrtak var 284 flök.  Hugleiðingar og ófyrirséðar athugasemdir voru ritaðar niður.  

 

 

Mynd 16: Skipting flaka- [A] Hnakki fremri -[B] Þunnildi -[C] Stirtla-neðri [D] Stirtla-efri, lóðrétt 

lína er miðuð við miðja gotrauf. 
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3.2.2 Niðurstöður  

Staðsetning orma má sjá á mynd 17. Flestir hringormar voru í þunnildum eða 43% og 

stirtla efri var með 34% af heildarfjölda hringorma. Hnakki var með 15% af heildarfjölda 

orma og 7% í stirtlu efri. 

 

Mynd 17: Staðsetning orma í flaki. 

Hlutfall af tíðni orma í flökum má sjá á mynd 18. Mesta hlutfall flaka hafði 1-2 orma í flaki 

eða 29% flaka. 23% flaka hafði 0 orma í flaki og svipað hlutfall var hjá flökum sem hafði 

2-5 orma eða 24%.  15% flaka höfðu 6-10 orma, 6% flaka höfðu 11-15 orma og 2% flaka 

hafði 16-56 orma. Meðaltal orma í flaki var 3,6 ormar/flak. 

 

Mynd 18 : Hlutfall af tíðni orma í flökum. 

Dreifing orma eftir staðsetningu má sjá á mynd 19. Ef tölur eru teknar úr grafinu sést að 

meðaltali eru 81,2% orma í þunnildum ef flök hafa 1-5 orma. 78,6%  orma eru í þunnildum 

ef flak hefur 6-9 orma en ef flak hefur 10-56 orma í sér eru 72,8% orma í þunnildum.  
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Mynd 19:Hlutfall dreifingar orma eftir heildarfjölda orma í flaki. 

Á mynd 20 er tíðni flaka skoðuð sem höfðu orm í efri hluta flaks (hnakki og stirtla efri) en 

ekki í neðri hluta flaks (þunnildi og stirtla neðri) til að sjá hvort ormur geti haft orm í 

hnakka ef enginn ormur er í þunnildi. 11,4% flaka sem höfðu einn orm í heildina höfðu 

orm í hnakka og þar af leiðandi engan í þunnildum. 2,6% af þeim flökum sem höfðu tvo 

orma í heildina höfðu engan í þunnildum og neðri stirtlu. Ef flak hafði fleiri orma en tvo 

orma í heildina var ekkert flak sem hafði ekki orm í þunnildum og neðri stirtlu.  

 

Mynd 20: Tíðni flaka með orm í efri hluta flaks (hnakki og stirtla efri) en ekki neðri hluta flaks 

(þunnildi og stirtla neðri) eftir heildarfjölda orma. 

Á mynd 21 má sjá að ef flak hafði 1 orm í heildina voru 11,4% líkur að hann væri í hnakka. 

31% líkur voru að ormur var í hnakka ef flak hafði tvo orma í heildina og svipað ef flak 

hafði 3 orma í sér eða 33%.  Tölurnar byrjuðu að hækka þegar að heildarfjöldinn var 4-5 
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ormar í heildina og var 73% líkur að ormur væri í hnakka og hækkaði upp í 83% fyrir 6-7 

orma. Hlutfallið var svipað hjá 6-7 ormum og 8-9 eða 82% líkur að ormur væri í hnakka. 

Ef flak hafði 10-17 orma í sér var hlutfallið að 91% flaka höfðu orm í hnakka og hjá 

flökum sem höfðu heildarfjölda upp á 18-59 orma í sér var 100% að flak hafði orm í 

hnakka. Þetta gætu fiskvinnslur nýtt sér til að áætla ormafjölda og hvernig hægt sé að áætla 

hvort framkvæma eigi nákvæmari leit í hnakka. Ef ormur var í hnakka og heildarfjöldi 

orma voru tveir ormar var meðaltal orma 1,56 ormar í hnakka. Meðaltal orma var 1,75 fyrir 

flak með 6-7 stk í heildina og 2,07 fyrir flök sem 8-9 orma í heildina. Meðaltalið fyrir flök 

með 10-17 orma í heildina var 3,05 ormar í hnakka og 9,8 ormar í hnakka að meðaltali fyrir 

flök með 18-56 orma í heildina.  

 

Mynd 21: Líkur að flak hafi orm í hnakka eftir heildarfjölda orma í flaki; Tíðni orma í efri hluta 

flaks (Hnakki og stirtla-efri) ef ormar finnast í hnakka.  

Meðalstími sem tók að snyrta hvert flak var um 20 sek ef enginn ormur var í því. Tíminn 

fór stöðugt upp með aukinni tíðni orma í flaki og var um 3,5 sekúndur fyrir hvern orm í 

flaki eins og sjá má á mynd 22. 
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Mynd 22: Tími sem fer í snyrtingu eftir fjölda orma í flaki. 

3.2.3 Áhrif sníkjudýra á hráefni 

Hringormar höfðu oft slæm áhrif á hráefnið eins og sést á mynd 23. Oft voru göt í flakinu 

eftir orma sem voru djúpt í holdi. Í þessu tilviki var starfsmaður lengi að hreinsa ormana og 

flakið endaði ekki eins og hágæðavara. 

 

Mynd 23: Flak fyrir snyrtingu(t.v), flakið eftir snyrtingu(t.h). Flakinu má líkja við gatasigti eftir 

snyrtingu. 

Á mynd 24 má sjá flak með stórri holu í sér eftir orm í hnakka. Einnig sést að stór hluti 

þunnilda er skorinn af ef mikið magn af  hringormum er í þunnildi.  
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Mynd 24: Flak fyrir snyrtingu(t.v), flakið eftir snyrtingu, það er illa farið með holum í sér eftir 

snyrtingu. 

Á mynd 25 eru dæmi um orma sem sluppu í gegnum snyrtingu. Mikið magn af litlum 

flökum kom og starfsmaður flýtti sér mikið við þau flök.  

 

Mynd 25: Dæmi um orm í hnakka sem komst í gegnum snyrtingu(t.v) og ormur sem stendur hálfur 

úr flaki komst í gegnum snyrtingu(t.h).  

Flök sem höfðu marga orma í þunnildum voru undantekningarlaust snyrt eins og á mynd 

26. Mikið er skorið af þunnildum en oft leyndust margir ormar á mótum hnakka og 

þunnilda. 

 

Mynd 26:Flak fyrir snyrtingu(t.v) og flak eftir snyrtingu(t.h). Mikið var af ormum í þunnildum og 

þvi var það skorið af. Oftast er skorið við gotrauf og upp að hnakkastykki. Margir ormar leynast á 

mótum hnakka og þunnilda. 
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3.2.4 Túlkun og lokaorð  

Áhrif orma á hráefni fór mikið eftir fjölda orma ásamt snyrtingartíma fyrir hvert flak. Í 

viðauka C eru tölur fyrir hvert flak ásamt athugasemdum. Hlutfall orma í hnakka fór 

vaxandi eftir auknum heildarfjölda í flaki og hægt er að áætla fjölda í hnakka eftir fjölda 

orma í þunnildum. Hlutfall orma í hnakka og efri stirtlu er 33% ef heildarfjöldi orma er 18-

56 ormar í heildina en aðeins 18,8% ef heildarfjöldinn var á bilinu 1-5 ormar. Mesta 

hlutfall flaka hafði 1-2 orma í sér eða 29% flaka en 23% flaka höfðu 0 orma í flaki. 15% 

flaka höfðu 6-10 orma og 6% flaka höfðu 11-15 orma en þegar fjöldinn var orðinn mikill 

var oft stór hluti af þunnildum skorinn af svo fjöldinn hefur líklega verið meiri í mörgum 

tilvikum. Flök með marga orma í þunnildum voru oft mikið snyrt og stór hluti af hráefninu 

skorinn af en athyglisvert var hve margir ormar leyndust á mótum hnakka og þunnilda. Það 

er eins og margir ormar séu á leiðinni í hnakkann. Fiskvinnslur gætu nýtt sér upplýsingar 

sem þær fá úr fyrstu sýnum afurða og áætlað hvernig eigi að standa að verki með t.t. 

snyrtingar.  T.d. með fjölda orma í þunnildum og líkum á að þá séu ormar í hnakka og því 

þurfi sérstök flök að fara í gegnum mun nákvæmari hnakkaskoðun en annars.  Hringormar 

höfðu slæm áhrif á hráefnið og stundum enduðu flökin eins og gatasigti en ekki eins og 

afurðin á að vera. Meðalsnyrtitími fyrir hvert flak var 20 sek. ef það var enginn ormur í því. 

Með auknum fjölda orma jókst sá tími að meðaltali um 3,5 sek fyrir hvern orm sem hefur 

mikil áhrif á vinnsluna ef mikill fjöldi orma er í hráefni sem er svipað og í fyrri 

rannsóknum þar sem meðaltími hvers orms í snyrtingu var um 4,2 sek (Guðmundsson, 

2006). Aðeins 11,4% af flökum sem höfðu einn orm í hnakka höfðu engan orm í 

þunnildum og aðeins 2,6% flaka sem höfðu tvo orma í hnakka höfðu engan í þunnildum og 

taka verður fram að í þeim tilvikum sást enginn ormur en stór hluti þunnilda var skorinn 

burt svo það er miklar líkur á að ef ormur sé í hnakka að ormar leynist í þunnildum einnig. 

Vinnslur þurfa að hafa í huga hver hvati starfsmanna sé ef virkilega á að sigrast á ormum 

sem sleppa í gegn þar sem starfsmenn vinna eftir bónuskerfi þar sem talið er í snyrtum 

kílóum en ekki hversu margir ormar sleppa í gegn. Hvati starfsmanna er að öllum líkindum 

meiri að vinna fleiri kg/klukkustund sem veldur því að skoðun verður ekki jafn ítarleg. 

Vinnslur þurfa að hafa í huga að þó að þeirra stefna sé mögulega frekar að vinna 

70kg*klst/pr.starfsmann og fá ormalaust hráefni er meiri hvati fyrir starfmennina að ná 

100kg*klst/pr.starfsmann og skoða ekki flökin nógu vel. Í þessari rannsókn kom fyrir að 

fjöldi undirmálsþorska kom á borðið og starfsmaður flýtti sér mun meira með þá og t.d. 



36 

sluppu tveir augljósir ormar í gegn. Taka skal fram að það er erfitt að sjá 5 mm inn í hold 

fyrir starfsmann svo fleiri gætu hafa leynst í holdi. Það væri áhugavert að kanna 

bónuskerfin betur og hvort þyrfti að aðlaga þau með hliðsjón af ormum. Ef frystitogarar 

mundi veiða álíka smitaðan fisk af hringormum og markaðsfiskur er, mundu þeir varla hafa 

tíma til að vinna allan fiskinn um borð og ormahreinsa vegna aukinnar tíðni orma og 

snyrtingartíma.  
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3.3 Rannsókn 3 - Samanburður á þíddum og 
ferskum afurðum 

Vitað er að almennt fæst hærra verð fyrir ferskan fisk en frosinn. Ferskur fiskur hefur 

styttra geymsluþol en frosinn fiskur og því þarf að huga að mörgum þáttum til að gæðin séu 

nógu góð. Frá því að fiskur er veiddur er hráefnið undir stöðugu eftirliti og til hans eru 

gerðar ákveðnar kröfur um gæði og afurð. Það eru til ýmsar aðferðir til að meta gæðin eftir 

mörgum ólíkum þáttum í ferlinu. Í vinnslunni fer hráefnið í gegnum ferskleikamat þar sem  

los, áferð, litur og sníkjudýr eru metin. Kaupandinn gerir ákveðnar kröfur um gæði 

hráefnisins sem þarf að uppfylla og þeim þarf að fylgja eftir í vinnslu. Þær aðferðir sem eru 

oft notaðar í ferskleikamati á fiski eru drip, örveruvöxtur, mælingar á rokgjörnum bösum 

(TVB-N), sýrustigsmælingar og skynmat. Markmið verkefnis var að skoða samanburð á 

gæðum á þíddum og ferskum þorski og karfa.  

3.3.1 Framkvæmd 

Í verkefninu var gerður samanburður á gæðum á ferskum þorski og karfa samanborið við 

þíddan þorsk, karfa með og án íshúðunar.  Gæði hráefnis var metið með því að mæla TVB-

N, drip, vatnsheldni, lit, suðunýtingu, hitastigsmælingar í gegnum ferlið og örveruvöxt 

(Gerlafjöldi alls og gerlafjölda sem ræktast á svörtum agar). Högun rannsóknar er á mynd 

27.  
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Mynd 27: Högun og ferli rannsóknar - Á myndinni má sjá hvenær sýnataka var og við hvaða 

hitastig hráefnið var geymt.  Mælt var drip, suðunýting, örverufjöldi, rokgjarnir basar, vatnsheldni 

og lit. Saltmagn var mælt í upphafi rannsóknar. 

Hráefni sem var notað í rannsókninni var lausfrystur karfi, með og án íshúðar (80 stk), 

ferskur karfi (40 stk), blokkfrystur þorskur (40 stk) og fersk þorskflök (20 stk). 

Framkvæmdin fólst í því að á degi 0 var fenginn frosinn karfi með og án íshúðar og 

blokkfrystur þorskur. Hráefnið var temprað með blástursþýðingu upp í -5C í byrjun og 

pakkað í frauðplastkassa (styrofoam). Frauðplastkassarnir voru geymdir í kæli við -1C í 5 

daga og síðan við +2,5C í 10 daga. Þegar temprun var lokið á degi 1 var fenginn ferskur 

þorskur og karfi til samanburðar. 
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Mynd 28: Ferskur þorskur til vinstri, frosinn karfi til hægri. 

 

Mynd 29: Frosinn karfi tilbúinn til temprunar (t.v), styrofoam frauðkassar (t.h) sem hráefni var 

geymt í. 

Sýnatökudagar fyrir þíddar afurðir voru dagar 2, 5, 8, 12, 15 og á dögum 0, 8, 12, 15 fyrir 

ferskar afurðir.  Á hverjum sýnatökudegi var ferskleiki afurða metinn með tilliti til drips, 

suðunýtingar, örverubreytinga, vatnsheldni, litar og efnabreytinga. Fyrsti sýnatökudagur 

fyrir þídda hráefnið átti að vera á degi 1 en vegna þess að frost var enn í flökunum var því 

frestað um einn dag.  Á degi 1 var saltmagn fersks fisk mælt, á degi 2 var saltmagn þídds 

hráefnis mælt.  

Í örverutalningu var talinn heildarfjöldi gerla og gerla sem ræktast á svartan járnagar. Í 

örverutalningu var talinn heildarfjöldi örvera ásamt fjölda H2S myndandi örvera á járnagar. 

Þær örverur sem ræktast á svörtum járnagar eru gerlar sem einna helst skemma fisk, þessir 

gerlar verða hér eftir kallaðir ,,örverur-svartar”. Þessi gerill myndar efnasambandið TMA 

(Trímethýlamín) úr TMAO (Trímethýlamín N-oxýð). TMA er oft notað sem 

skemmdareinkenni í sjávarfangi (Guðjónsdóttir, 2007). Örverumæling var gerð fyrir alla 

hópa á áðurnefndum sýnatökudögum.  

Mæling á magni köfnunarefna til að gæðameta fisk var byggt á magngreiningu  á reikulum 

bösum í fiskholdi (TVB-N). Við dauða hefst niðurbrotsferli sem orsakar myndun ýmissa 
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efnasambanda sem valda vondri lykt eða vondu bragði. TVB-N (mg/100g) er magngreining 

á heildarfjölda reikulla basa eins og TMA (Trímethýlamín), DMA (dímethýlamín), FA 

(formaldehýð), ammoníak ásamt öðrum reikulum köfnunarefnissamböndum. Fiskar af 

þorskætt teljast óhæfir til átu ef TVB-N er yfir 35mg/100gr (Matís, 2016-b). Karfategundir 

teljast óhæfar til átu ef TVB-N er yfir 26 mg/100gr (Björnsdóttir, 2005). Mæling á magni 

köfnunarefna var tekið fyrir alla hópa á áðurnefndum sýnatökudögum  

Mæling á vatnstapi (dripi) var mælt með því að vigta hráefnið og merkja í upphafi 

rannsóknar. Hráefnið var geymt í frauðplastkössum. Mæling á vatnstapi var tekin fyrir alla 

hópa á áðurnefndum sýnatökudögum. Fyrir þorsk var hvert flak vigtað og merk með 

kindamerkjum en fyrir karfann var heildarþyngd flaka vigtuð áður en þau fóru í 

frauðplastkassa. Í hverri sýnatöku var þáverandi þyngd mæld og vatnstap mælt með 

eftirfarandi nýtnijöfnu: 

 

  [%] 

m0 er þyngd hráefnis fyrir pökkun og m1 er þyngd eftir geymslu (Guðjónsdóttir, 2007). 

Fiskflök voru skorin í um 100g bita. og bitarnir gufusoðnir við 100C í  5 mínútur. 

Fiskbitarnir voru vigtaðir fyrir og eftir suðu. Suðunýting var reiknuð sem hlutfall þyngdar 

eftir suðu af þyng fyrir suðu. Mæling á suðunýtingu var tekin fyrir alla hópa á áðurnefndum 

sýnatökudögum.  

Vatnsheldni var mæld með skilvinduaðferð þar sem sýnin voru gróflega hökkuð. 

Vatnsheldni (WHC%) er reiknað sem hlutfall þess vatns sem var í sýni eftir keyrslu miðað 

við heildarmagn í sýninu fyrir keyrslu. Vatnsheldni var mæld fyrir alla hópa á áðurnefndum 

sýnatökudögum (Jónsson, 2011). 

Litmæling fór þannig fram að litur hvers sýnis er mælt við sporð, miðju flaks og 

hnakkastykkis og meðaltalið reiknað. Niðurstöðurnar eru gefnar í L, a og b gildum. L gefur 

til kynna ljósleika og segir til um hversu ljóst eða dökkt flakið er þar sem L = 100 er hvítt 

og L = 0 er svart. a er mælieining fyrir rauðan/grænan blæ þar sem a = 50 er rauður og a = 

(-50) er blár. b er fyrir gulan/bláan blæ þar sem b = 50 er gulur og b = (-50) er blár 

(Jónsson, 2011). 

Hitastigsnemarnir Ibutton (DS1922L) frá Maxim Integrated Products voru staðsettir inni í 

flökunum í frauðplastkössum til að fylgjast með hitastigi á meðan rannsókn stóð. 
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Hitastigsnemarnir eru með nákvæmni upp á ±0.5C (Ibutton, 2015). Þeir voru staðsettir á 

milli flaka eða inni í flaki í frauðplastkössum. 

 

3.3.2 Niðurstöður 

Niðurstöður úr hitastigsmælingum, eðlis-, efna- og örverumælingum. 

Hitastigsmælingar 

Á mynd 30 sést að ferski þorskurinn var í -0,8C við komu á degi 1 og var  geymdur við 

umhverfishitastig -1C, hann var við -0,8C  þangað til hann var færður í umhverfishitastig 

2,5C,  þá fór hitastig hráefnis að hækka.  Hitastig hráefnis var í 2,1C á degi 12.  Frosni 

þorskurinn var í -3C eftir temprun á degi 0 og var geymdur við umhverfishitastig -1C.  

Hitastig hráefnis hækkaði lítillega á meðan rannsókn stóð en hitastig hráefnis var í -0,9C á 

degi 12.  

 

Mynd 30: Hitastigsmælingar fyrir ferskan og þíddan þorsk 

Á mynd 32 sést að hitastig ferska karfans var  0,5C við komu á degi 1. Hitastig hráefnis 

fór hækkandi eftir að hráefni var fært í umhverfishitastig 2,5 C á degi 5. Hitastig hráefnis 

var 2,6C á degi 15 þegar hráefni var tekið úr frauðplastkössum.  Þíddur karfi án íshúðunar 

var í -2C eftir temprun á degi 1. Hitastig hráefnis var 2C  á degi 15. Þíddur karfi með 
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íshúðun var í -2,5C eftir temprun á degi 1. Hitastig karfans án íshúðunar var 1,6C á degi 

15.  

 

Mynd 31:Hitastigmælingar fyrir ferskan og  þíddan karfa með og án íshúðar 

Saltmagn hráefnis 

Saltmagn hráefnis í upphafi rannsóknar má sjá í töflu 5.  

Tafla  5: Saltmagn hráefnis í upphafi rannsóknar 

Ferskur Karfi Þíddur karfi með íshúðun 
Þíddur karfi án 
íshúðun 

Ferskur 
Þorskur 

Þíddur þorskur 

0,3 ±3% 0,4 ±3% 0,5 ±3% 0,2 ±3% 0,4 ±3% 

0,3 ±3% 0,5 ±3% 0,3 ±3% 0,2 ±3% 0,6 ±3% 

0,3 ±3% 0,4 ±3% 0,6 ±3% 0,3 ±3% 0,3 ±3% 
 

Drip, suðunýting og vatnsheldni  

Á mynd 32 sést að fyrstu 5 dagana var nánast ekkert vatnstap (drip) í þídda þorskinum sem 

er vegna þess að frost var enn í holdi, drip jókst á degi 8 og var um 3,8%. Á degi 15 var 

vatnstapið orðið 7,3%. Fyrsta sýnataka fyrir ferskan þorsk var á degi 8 fyrir drip. Drip í 

ferska þorskinum var álíka og í þídda þorskinum og um 3,5%  á degi 8 og degi 12 og 

enginn marktækur munur  (p = 0,05)  var á milli drip ferks þorsks og þídds  á þessum 

dögum.  Á degi 15 var vatnstapið orðið minna samanborið við þídda þorskinn eða um 4% 

og marktækur munur milli hópa.  
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Mynd 32: Drip hjá þíddum og ferskum þorski 

Á mynd 33 sést að nýting fersks og þídds karfa hækkaði fram að degi 12 en nýting lækkaði 

fyrir báða hópa á degi 15. Suðunýting fersks þorsks var 86% á degi 1,  90% á degi 8 og 

92,3%  á degi 12.  Á degi 15 var suðunýtingin um 91%. Suðunýting þídds þorsk og var 

88% á degi 2 og 92% á degi 5.  Á dögum 8 og 12 var nýtingin álíka og hjá ferska 

þorskinum (90% og 91,7%)  og ekki marktækur munur (p = 0,05) milli hópa. Á degi 15 var 

marktækur munur milli hópa. 

 

Mynd 33:  Suðunýting hjá ferskum og þíddum þorsk 

Á mynd 34 sést að vatnsheldni fersks þorsks var 80% á degi 0. Vatnsheldni var svipuð á 

degi 8 og 12 en jókst á degi 15 og var um 88%, ástæða þess er að ferski þorskurinn hefur 

verið búinn að missa mikinn hluta vatns sem hann gat losnað við. Vatnsheldni þídds þorsks 

var um  60% út rannsóknina og marktækur munur var á milli fersks þorsks og þídds alla 

dagana (p = 0,05). 
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Mynd 34: Vatnsheldni hjá ferskum þorski og þíddum þorski 

Fyrstu 5 dagana var nánast ekkert drip hjá þíddum karfa með og án íshúðar og jókst lítið á 

degi 8 og var um 98% , drip jókst  á degi 12 og var 86% hjá þíddum karfa án íshúðar og 

85% hjá þíddum karfa með íshúðun. Á degi 15 var drip hjá þíddum karfa með íshúð 83% 

en 86% hjá þíddum karfa án íshúðar. Á degi 8 var drip hjá ferskum karfa 93,7% og jókst 

lítillega á dögum 12 og 15 og var um 92,8%  (mynd 35). 

 

Mynd 35: Drip hjá ferskum karfa, þíddum með og án íshúðar 
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Suðunýting allra hópa hækkaði eftir því sem á leið rannsókn. Suðunýting fersk karfa var 

92% á degi 1, 85% á degi 12 og á degi 15 var hún um 91% á degi 15. Suðunýting þídds 

karfa án íshúðar var 79% á degi 2,  78% á degi 5 og um 83% á dögum 12 og 15. 

Suðunýting þídds karfa með íshúðun var um 77% á degi 2 , 79% á degi 8 og  81% á degi 

15.  

Suðunýting hjá ferskum karfa var  92% á degi 1, 85%  á degi 12 og á degi 15 var hún um 

91%. Á degi 8 var marktækur  (p = 0,05)  munur milli fersks karfa og þídds með íshúð en 

ekki marktækur munur milli annarra hópa. Á degi 12 var ekki marktækur munur milli 

hópa. Á degi 15 var marktækur munur á milli fersks karfa og þídds  (mynd 36). 

 

 

Mynd 36: Suðunýting hjá ferskum karfa, þíddum með og án íshúðar 

Vatnsheldni fersks karfa hækkaði stöðugt út rannsókn. Vatnsheldni hjá ferskum karfa var 

um 80%  á degi 1, 88%  á degi  8, 86% degi 12 og 98% á degi 15.  Vatnsheldni þídds karfa 

án íshúðar var um 80% á degi 2, 67% á degi 5, 80% á degi 8, 75% á degi 12 og um 80% á 

degi 15. Vatnsheldni þídds karfa með íshúðun var um 68% á degi 2, 62% á degi 5, 68% á 

degi 8, 77% á degi 12 og 75% á degi 15 (mynd 37).  Á degi 8 var marktækur (p = 0,05) 

munur milli fersks karfa og þídds með íshúðun. Á degi 12 var marktækur munur milli 

fersks karfa og þídds án íshúðar. Á degi 15 var ekki marktækur munur milli þídds karfa en 

marktækur munur milli fersks karfa og þíddu hópanna. 
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Mynd 37: Vatnsheldni fersks karfa, þídds karfa með og án íshúðunar 
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Örverufjöldi  og  magn reikulla basa  

Á mynd 38 sést að gerlafjöldi á járnagar í 1g (svartar) var 10
2,1 

 í ferskum þorski á degi 1 

og fór stöðugt hækkandi og á degi 15 var örverufjöldi á svartar um 10
6 

í 1 gr. Gerlafjöldi á 

svartar var stöðugri fyrir þíddan þorsk og náði sér aldrei á strik. Á degi 15 var 

örverufjöldinn 10
3
. Það var marktækur (p = 0,05) munur milli fersks og þídds  þorsks út 

rannsókn. 

 

Mynd 38: Gerlafjöldi á járnagar í 1 g(svartar) hjá ferskum og þíddum þorski 

Gerlafjöldi á járnagar í 1g (alls) hjá ferskum þorski og þíddum óx svipað í gegnum 

rannsóknina. Gerlafjöldinn hjá ferskum hafði 10
3,9 

 gerla í einu grammi á degi 1 og þíddur 

var með um 10
3,7 

 gerla  á dögum 2 og 5. Á degi 8 hafði ferskur þorskur 10
6 

 og þíddur 

þorskur 10
5,8 

 og ekki var marktækur munur milli hópa (p = 0,05). Á degi 12 hafði ferskur 

10
7,8

  og þíddur 10
6,5 

 og marktækur munur var á milli hópa. Á degi 15 hafði ferskur 10
7,8

 

og þíddur 10
7,5

 og ekki marktækur munur milli hópa (mynd 39). 
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Mynd 39: Gerlafjöldi á járnagar í 1 g(alls) hjá ferskum þorski og þíddum þorski 

Heildarmagn reikulla basa (TVB-N) hjá ferskum þorski og þíddum var um 10-13 mg 

N/100g á dögum 0-8 og ekki marktækur munur milli hópa (p = 0,05).  TVB-N var í því 

gildi út rannsóknin hjá þíddum þorski en heildarmagn TVB-N jókst hjá ferskum þorski og 

var í 35 mg N/100g á degi 12 og um 75 mg N/100g á degi 15. Á dögum 12 og 15 var 

marktækur munur milli hópa (mynd 40). 

 

Mynd 40: Heildarmagn reikulla basa (TVB-N) hjá ferskum þorski og þíddum þorski 

Á mynd 41 sést að gerlafjöldi á járnagar í 1g (svartar) hjá ferskum karfa var 10
2,5 

gerlar á 

járnagar í 1g (svartar) á degi 1, 10
4,1

 á degi 8, 10
6,4

 á degi 12 og 10
7,2 

 á degi 15.  

Gerlafjöldi fyrir þíddan karfa með og án íshúðar var ekki marktækur (p = 0,05) nema á 

degi 12. Gerlafjöldi í þíddum karfa með íshúð var um 10
1,2

 á degi 2 og 5, 10
2,5 

á degi 8, 10
5 
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á degi 12 og var í 10
7 

 á  degi 15. Ekki var marktækur munur milli þídds karfa án íshúðar 

og fersks á degi 15 en marktækur munur milli þídds karfa með íshúð og fersks karfa. 

 

 

Mynd 41: Gerlafjöldi á járnagar í 1 g(svartar) hjá ferskum karfa, þíddum með og án íshúðunar 

Gerlafjöldi á járnagar í 1g (alls) hjá ferskum karfa var 10
5,3 

 í ferskum karfa á degi 1, 10
6 

á 

degi 8, 10
7,7 

á degi 12 og 10
8,2 

á degi 15. Gerlafjöldinn í þíddum með og án íshúðar var 

svipaður í gegnum rannsókn og var um 10
3,5

 á dögum  2 og 5, 10
4,5 

 á degi 8,  10
6,4  

á degi 

12 og um 10
8 

á degi 15 (mynd 16).  Það var ekki marktækur (p = 0,05) munur milli þídds 

karfa með íshúðar og án í rannsókn. Marktækur munur var á milli fersks karfa og þíddu 

hópanna fram að degi 15 en þá er ekki marktækur munur milli hópa.  

 

Mynd 42: Gerlafjöldi á járnagar í 1 g(alls) hjá ferskum karfa, þíddum með og án íshúðunar 

Heildarmagn reikulla basa (TVB-N) var í svipuðu gildi fyrir alla hópa fram að degi 8 og 

ekki marktækur munur milli hópa (p = 0,05). Á degi 12 var TVB-N gildi hjá ferskum karfa 
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25 mg N/100g og 46 mg N/100g á degi 15. Heildarmagn TVB-N hjá þíddum karfa var í 

svipuðu gildi út rannsóknina eða um 8 mg N/100g nema að gildið hækkaði í 14 mg N/100g 

hjá þíddum karfa með íshúð á degi 15 en munurinn var ekki marktækur. Marktækur munur 

er hjá ferskum karfa og þíddum daga 12 og 15 (mynd 43).   

 

 

Mynd 43: Heildarmagn reikulla basa (TVB-N) gildi hjá ferskum karfa og þíddum með og án 

íshúðunar 

Litur  

L-gildi fersks þorsk hækkaði þegar leið á rannsóknina en hélst stöðugt fyrir þíddan þorsk. 

Enginn marktækur munur (p = 0,05) var á ferskur og þíddum þorski (mynd 44).  Á mynd 

45 sést að b-gildi í ferskum þorski var lægra en í þíddum þorski og marktækur munur (p = 

0,05) var á milli hópa, þíddur þorskur var gulari en sá ferski út rannsókn. 
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Mynd 44: L – gildi hjá ferskum og þíddum þorski 

 

Mynd 45:b-gildi hjá ferskum og þíddum þorski 

Á mynd 46 sést L–gildi fyrir ferskan karfa og þíddan með og án íshúðar. Enginn marktækur 

munur (p = 0,05) var á milli hópa milli sýnatökudaga en ferskur karfi og þíddu hóparnir 

voru að meðaltali ljósari í lok rannsóknar en þeir voru í upphafi rannsóknar.  Á mynd 47 

sést b-gildi fyrir ferskan karfa og þíddan með og án íshúðar. Á degi 8 og 12 er marktækur 

munur (p = 0,05) milli hópa og þíddur karfi er gulari en sá ferski en á degi 15 er ekki 

marktækur munur milli hópa. Á mynd 48 sést a-gildi fyrir ferskan karfa og þíddan með og 

án íshúðar. Ekki var marktækur munur milli fersks karfa og þíddu hópanna út rannsókn en 

rauður litur í karfahópunum lækkaði að meðaltali þegar á leið rannsókn fyrir alla hópa. 
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Mynd 46: L- gildi hjá ferskum karfa og þíddum með og án íshúðar 

 

Mynd 47:b- gildi hjá hjá ferskum karfa og þíddum með og án íshúðar 

 

Mynd 48: a – gildi hjá ferskum karfa og þíddum með og án íshúðar 
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3.3.3 Túlkun  

Helstu vankantar rannsóknar var að frost var lengur í þíddu hráefni eftir temprun sem eykur 

geymslutímann og getur haft áhrif á niðurstöðurnar. Hráefnið var ekki hitað nóg sem leiddi 

til þess að frost var enn í holdi eftir temprun og vel einangrandi frauðplastkassar héldu 

hráefninu enn köldu lengur en til stóð. Mögulega hefði átt að hliðra rannsókn og geyma að 

fá ferskan fisk þangað til sá þíddi væri kominn í sama hitastig og sá ferski. 

Á mynd 32 sést að drip hjá ferskum þorski og þíddum haldast í hendur að degi 12 en á degi 

15 eykst dripið meira hjá þíddum og hann heldur ekki eins vel vatni í holdi. Drip hjá 

ferskum karfa er stöðugt út rannsóknina en drip hjá þíddum karfa með og án íshúðar eykst 

á degi 12 og fer úr 98% í 82-86% (mynd 35).  Á vefsíðu matís (Matís, 2015-c) er sagt að 

magn drips sé háð hve fiskur hefur verið lengi í frosti, geymsluhitastigi, hvernig kælingin 

var og hvort afurð var íshúðuð. Almennt getur drip verið frá 1% upp í 20% af þunga 

fisksins sem er sambærilegt niðurstöðum rannsóknar.  

Vatnheldni fersks þorsks er stöðug í 80% í gegnum rannsóknina á meðan þíddi þorskurinn 

er nálægt 60% út rannsóknina. Vatnsheldni fersks karfa er nálægt 100% í lok rannsóknar 

sem getur stafað af því að hann hefur losað sig við mest af því vatni sem hann getur losað 

sig við eins og sjá má á mynd 37. Minni vatnsheldni stafar af stærð ískristalla sem myndast 

milli frumuhimna  við frystingu og veldur því að frumurnar halda vatni verr eftir frystingu  

(Þorvaldsson, 2009). 

Suðunýting fersks þorsk og þídds er mjög sambærileg og lítill munur á (mynd 36). 

Suðunýting fersks karfa er hærri en hjá þíddum með og án íshúðar. Líklega hefur ekki verið 

beðið nógu lengi eftir suðu fyrir mælingar og því verið hærri prósenta vatns sem var mæld 

sem hluti af holdi. Í rannsókn (Reykdal, 2011) var suðunýting hjá ferskum þorski 77-79% 

og þíddur þorskur var með allt að 79% nýtingu.  

Á mynd 38 sést að gerlafjöldi í 1g (svartar) helst stöðugur fyrir þíddan þorsk og er með um 

10
3,3

 örverur í 1g (svartar) en fer hækkandi fyrir ferskan sem hefur 10
6 

örverur í 1g 

(svartar) á degi 15.  Frysting þorsks hefur áhrif á vöxt gerlafjölda fyrir svartar á járnagar, 

en samkvæmt rannsókn (Martinsdóttir, 2003) hefur tími frystingar afgerandi áhrif á 

örverufjölda og sérstaklega skemmdarörvera. Gerlafjöldi alls á járnagar var svipað út 

rannsóknina og enduðu í svipuðu gildi. Ferskur þorskur varð óneysluhæfur eftir um 10 
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daga en  þíddur þorskur á dögum 12-14 ef farið er eftir gerlafjölda alls samkvæmt 

fræðsluvef  RFS (2016). 

Heildarmagn reikulla basa (TVB-N) var stöðugt fyrstu 8 dagana fyrir ferskan og þíddan 

þorsk eins og sjá má á mynd 40 en á degi 12 fór heildarmagn reikullar basa hratt vaxandi á 

meðan það óx lítið sem ekkert fyrir þíddan þorsk sem gefur til kynna að frysting hefur áhrif 

á heildarmagn reikulla basa í afurð. Ferskur þorskur var óneysluhæfur eftir um 11-12 daga 

á meðan sá þíddi var enn neysluhæfur í lok rannsóknar ef metið er út frá TVB-N. Í 

rannsókn (Martinsdóttir, 1993) bentu niðurstöður á frystigeymsla hafi óæskileg áhrif á 

vaxtarmöguleika H2S  myndandi örvera eftir þýðingu. Taka verður tillit til þess að þíddi 

þorskurinn hafði frost í sér og var kaldari í holdi út rannsóknina en sá ferski svo það hefur 

haft einhver áhrif. 

Gerlafjöldi á járnagar fyrir ferskan karfa, þíddan með og án íshúðar endaði í svipuðu gildi 

eins og sjá má á mynd 41. Þíddur karfi án íshúðar var með 10
8 

gerla á járnagar í 1g 

(svartar),  ferskur karfi var með var með 10
7,2

 gerla á járnagar í 1g (svartar) og þíddur karfi 

með íshúð var með 10
7 

gerla á járnagar í 1g (svartar). Gerlafjöldi alls má sjá á mynd 42 og 

ferskur karfi hafði umtalsvert meiri gerlafjölda en sá frysti í upphafi rannsóknar en í lokin 

var  ekki marktækur munur milli ferks karfa og þídds, niðurstöður rannsóknar styðja 

rannsókn (Martinsdóttir, 2003) að frysting hafi áhrif á vöxt gerla fjölda, sérstaklega 

skemmdarörvera. Ferskur karfi var óneysluhæfur á degi 10 en þíddur karfi með og án 

íshúðar á degi 12 samkvæmt viðmiði RFS (2016).  

Heildarmagn reikulla basa (TVB-N) var stöðugt fyrstu 8 dagana hjá ferskum og þíddum 

karfa (mynd 43). Á degi 12 hækkaði heildarmagn reikulla basa hratt og var um 26 (mg 

N/100g) á degi 12 og 46 (mg N/100g) á degi 15. Heildarmagn reikulla basa hjá þíddum 

karfa með og án íshúð var svipað út rannsókn. Ferskur karfi var óneysluhæfur á degi 13 en 

þíddur karfi með og án íshúðar var neysluhæfur í lok rannsóknar ef farið er eftir gildi TVB-

N. Eins og sagt var fyrir ofan þá var benti rannsókn (Martinsdóttir, 1993) til þess að 

frystigeymsla hafi óæskileg áhrif á vaxtarmöguleika H2S myndandi örvera eftir þýðingu.  
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3.3.4 Lokaorð 

Það er raunhæfur möguleiki að það að frysta afurðir fyrir flutning geti hentað fyrir suma 

seljendur til að auka geymsluþol og drepa hringormana sem leynast í holdi. Með þessari 

aðferð gætu seljendur eða kaupendur fryst vöru til að selja á betri tíma vegna hentugleika. 

Það er möguleiki fyrir hendi að framleiðendur sendi hráefni frosið út og þegar það kemur á 

áfangastað hefur það þiðnað og er því tilbúið til sölu sem fersk vara. Þessi aðferð gæti leitt 

til lækkunar í verði og bættrar endingar vörunnar því geymslutími afurðar lengist og allir 

hringormar deyja. Að selja þítt hráefni í stað fersks hefur að öllum líkindum áhrif á bragð 

vörunnar sem þyrfti að kanna betur. Mikilvægt væri að kanna markaðinn betur fyrir þessari 

tegund afurðar áður en farið er að selja þíddan þorsk sem ferskan.  
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4 Samantekt 

Í þessum kafla má finna svör við rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi 

rannsóknar. 

Hver er tíðni og staðsetning hringorma í þorski? 

Niðurstöður fyrir tíðni hringorma í þorsk veiddum af togara voru 1,46 ormar/flak og 3,46 

ormar/flak hjá línufiski þegar flökin voru skorin niður og raunveruleg tíðni skoðuð. Í 

togarafiski voru  0,04 ormar/flak staðsett í hnakka og efri stirtlu á meðan línufiskur hafði 

0,29 orma/flak í hnakka (Mynd 8). Á mynd 9 er samanburður á hægri og vinstri flökum og 

fleiri ormar eru í vinstri flökum eða 1,78 ormar/vinstri flak og 1,34 ormar/hægra flak. 

Vinstra flak hafði 0,17 orma/flak í  hnakka og hægra flak 0,03 orma/flak.  Ef rýnt er í neðri 

hluta flaks sem er stirtla-neðri og þunnildin er 93% af hvalormum og 88% selorma sem 

halda sig þar af heildarfjölda hringorma í flaki.  Þegar markaðsfiskur í rannsókn 2 var 

skoðaður og flökin ekki skorin í bita var 43% orma í þunnildum, 34% í stirlu neðri, 15% í 

hnakka og 7% í stirtlu efri. Samanlagt gerir það 77% orma í neðri hluta flaks (Þunnildi og 

stirtla neðri).  Það kom í ljós að hlutfall milli staðsetningu hringorma breytist eftir fjölda 

orma í flaki. Á mynd 19 sést að ef fjöldi orma í flökum er 1-5 ormar er 81,2% þeirra í neðri 

hluta flaks, 78,6% ef fjöldi orma er 6-9 og 72,8% ef fjöldi orma er 10-56. Flök eru 

misjafnlega sýkt og eins og segir í mynd 18 var mest um að flök höfðu 1-2 orma í flaki eða 

29% flaka. 23% flaka hafði 0 orma í flaki og svipað hlutfall var af flökum sem hafði 2-5 

orma eða 24%. 15% flaka höfðu 6-10 orma, 6% flaka höfðu 11-15 orma og 2% flaka hafði 

16-56 orma. 

Hver eru áætluð áhrif hringorma við vinnsluafköst í vinnslum? 

Áhrifin eru margþætt og með auknum fjölda orma verður hráefnið í flestum tilvikum verra 

ásamt því að lengri tíma tekur að vinna fiskinn. Á mynd 22 sést að tíminn sem tók að 

snyrta hvert flak var um 20 sek ef enginn ormur var í því. Tími flaks í snyrtingu eykst 

stöðugt með aukinni tíðni orma í flaki og var að meðaltali 3,5 sekúndur fyrir hvern orm í 

flaki. Hringormar höfðu slæm áhrif á hráefnið og stundum enduðu flökin eins  og gatasigti 
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en ekki hágæðavaran sem hún á að vera og oft var mikill hluti þunnilda og hluti 

hnakkastykkis skorinn burt ef margir ormar voru í holdi. 

Hvers vegna sleppa ormar í gegnum snyrtingu? 

Hvati starfsmanna er að öllum líkindum meiri að vinna fleiri kg/klukkustund sem veldur 

því að skoðun verður ekki jafn ítarleg. Vinnslur þurfa að hafa í huga að þó að þeirra stefna 

sé mögulega frekar að vinna 70 kg*klst/pr.starfsmaður og fá ormalaust hráefni er meiri 

hvati fyrir starfmennina að ná 100 kg*klst/pr.starfsmaður og skoða ekki flökin nógu vel. Í 

þessari rannsókn kom fyrir að fjöldi undirmálsþorska kom á borðið og starfsmaður flýtti sér 

mun meira með flökin og t.d. sluppu tveir augljósir ormar í gegn.  Við framkvæmd 

rannsóknar 1 kom í ljós að oft reyndust ormar vera í holdi þegar flakið var skorið í búta en 

þeir sáust ekki í gegnum ljósaborðið og erfitt reyndist að sjá orma sem voru lengra inn í 

holdi en 5mm sem gerir það að verkum að ormar sleppa líklega mun oftar í gegn en 

gæðamælingar sýna fram á því gæðamælingarnar sjá bara orma sem hafa sloppið í gegn 

vegna lélegrar vinnu starfsmanna við snyrtingu en ekki ormar sem sjást ekki vegna þess 

hve djúpt þeir eru í holdinu. 

Hverjar eru líkurnar að ormur sé í hnakka eftir breytilegum heildarfjölda orma í flaki? 

Ef flak hafði 1 orm í heildina voru 11,4% líkur á að hann væri í hnakka. 31% líkur voru að 

ormur var í hnakka ef flak hafði tvo orma í heildina og 33% ef flak hafði 3 orma í sér. Ef 

heildarfjöldi orma var 4-5 voru 73% líkur að ormur væri í hnakka, 83% líkur fyrir 6-7 orma 

og 82% líkur fyrir 8-9 orma. Ef fjöldi orma í flaki var 10-17 ormar voru  91% líkur að flak 

hefði orm í hnakka og 100% líkur að flak hafði orm í hnakka ef heildarfjöldi orma var 18-

59. 

Er mikill munur á þíddum/kældum (e.chilled) afurðum og ferskum afurðum og er 

eitthvað því til fyrirstöðu að selja kældar afurðir sem ferskar til að drepa hringorma? 

Með því að frysta hráefni drepast allir hringormar og skríða því ekki upp úr holdi í 

pakkningum. Það er raunhæfur möguleiki að frysta hráefnið og láta það þiðna í flutningi og 

selja sem ferskt, en til þess þarf að gera skynmat og finna út hvort bragðið breytist auk þess 

sem vatnsheldnin er minni hjá frystum. Frysting hamlar hins vegar vöxt skemmdarbaktería 

og hráefnið endist lengur. 
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4.1 Framhald rannsókna 

Það væri áhugavert að rannsaka raunverulegan fjölda orma betur þar sem flökin væru 

skorin í búta og ýtarleg talning gerð. Sú rannsókn yrði kostnaðarsöm en gæti gefið 

vinnslum haldbæra tölu um raunverulegan fjölda orma sem sleppa í gegn en ekki bara orma 

sem starfsfólki í snyrtingu og gæðamælingu hefur yfirsést.  

Höfundi fyndist einnig virkilega áhugavert að rannsaka áhrif þess að henda slógi út í sjó, 

eins og nú er gert. Slógið inniheldur mikið magn af hringormum, þar sem ormarnir halda 

sig mikið til í maganum, mun meira en í vöðvanum sjálfum. Með því að henda slógi í 

sjóinn er hringrásinni viðhaldið, slógið sekkur til botns og fiskar éta það. Spennandi væri 

að sjá hvort það hefði mikil áhrif á smit hringorma í fiski ef slóginu væri ekki hent í sjóinn. 

Sú rannsókn yrði hins vegar gríðarlega umfangsmikil og flókin í framkvæmd. 

Það þarf að kanna muninn á þíddri og ferski afurð samkvæmt neytendum ef frysting er eins 

og best verður á kosið og skoða hvort þetta sé ekki vel raunhæf leið til að drepa hringorma. 

Ef frysting er eins og best verður á kosið og afurð er látin þiðna í flutningum er spurningin 

hve margir neytendur finni muninn á vörunum.  

Áhugavert væri að hanna fullmótað líkindakerfi til að stýra starfsfólki í leit að ormum með 

tilliti til úrtaki af sýnum úr afurðarhóp sem farið er að vinna/snyrta. Halda þyrfti 

gagnagrunn og finna út hvernig hentugast er að snyrta ákveðin flök með tilliti til fjölda 

orma t.d. í þunnildum og hvernig sýnin í úrtakinu voru. 

Að lokum telur höfundur að það þurfi að skoða bónuskerfin í fiskvinnslum vegna áhrifa 

hringorma í hráefni,  hvatinn fyrir hraðri snyrtingu er einfaldlega mikið meiri en hvatinn 

fyrir ormalausu hráefni frá sjónarhorni starfsfólksins.  Tímarnir breytast,  kröfur 

markaðsins breytast og yfirmenn finna fyrir því en það skilar sér ekki alltaf niður á gólf. 

. 
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Viðauki A 

Úrtök flaka úr tilraun 1 
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Viðauki B 

Töflur úr tilraun-1 

 

 

Hægra flak- 9 stk Selormur stk 
Hvalormur 
stk 

 

Vinstra flak- 15  stk 
Selormur 
stk 

Hvalormur 
stk 

Bakvöðvi bols 0 1 

 

Bakvöðvi bols 1 0 

Þunnildi: 8 1 

 

Þunnildi: 27 2 

Bakvöðvi stirlu 0 0 

 

Bakvöðvi stirlu 1 0 

Kviðarvöðvi stirlu 0 0 

 

Kviðarvöðvi stirlu 0 0 

 
 

    
Hægra flak- 26 stk Selormur stk 

Hvalormur 
stk 

 

Vinstra flak- 26  stk 
Selormur 
stk 

Hvalormur 
stk 

Bakvöðvi bols 1 0 

 

Bakvöðvi bols 6 0 

Þunnildi: 39 3 

 

Þunnildi: 46 1 

Bakvöðvi stirlu 0 0 

 

Bakvöðvi stirlu 0 0 

Kviðarvöðvi stirlu 0 0 

 

Kviðarvöðvi stirlu 0 0 

Tafla X: Niðurstöður ormatalningar fyrir hægra og vinstra flak hjá línuveiddum (f.n) og þorski veiddum á togara(f.o) 

Ef öll flökin eru tekin saman sést að mest er að ormum í þunnildum eða 93% selorma eru í þunnildum og 88% hvalorma. 

Fyrir  hnakka er 6% selorma í hnakka og 13% hvalorma í einnig   

Allt- 76 stk Selormur [%] Hvalormur [%] 

Hnakki 6% 13% 

Þunnildi: 93% 88% 

Stirtla efri 1% 0% 

Stirtla neðri 0% 0% 

Tafla X: Dreifing orma sem fundust í fiskholdi 



69 

Dagsetning og heiti myndbandsAnnað

Framan 

gotrauf

Framan 

gotrauf Aftan gotrauf Aftan gotrauf Flak Flak heild Tími Undirmálsþorskur Annað

Þunnildi Hnakki Stirðla-ÞunnildiStirðla-Hnakki Neðri hluti flaks Efri hluti flaks Vinstra Hægra Heild-ormar Sek Undirmálsþorskur

1 1 2 5 0 6 2 x 8 50

2 0 0 2 0 2 0 x 2 46

3 0 0 0 0 0 0 x 0 23

4 0 0 1 0 1 0 x 1 35

5 3 0 2 0 5 0 x 5 52

6 1 2 6 0 7 2 x 9 64 Stór stykki skorið við gotrauf

7 1 0 2 0 3 0 x 3 44

8 0 0 0 0 0 0 x 0 23

9 2 0 1 0 3 0 x 3 51 Hæg að skera þarna

10 5 0 1 0 6 0 x 6 35 Stykki skorin af

11 6 2 1 2 7 4 x 11 90

12 0 0 0 0 0 0 x 0 28

13 0 0 0 0 0 0 x 0 30

14 1 1 0 0 1 1 x 2 36 stór stykki skorin af

15 0 0 0 0 0 0 x 0 29

16 7 1 2 0 9 1 x 10 72

17 4 2 2 0 6 2 x 8 100

18 3 0 0 0 3 0 x 3 26

19 0 0 0 0 0 0 x 0 32

20 1 0 0 0 1 0 x 1 24

21 2 0 0 0 2 0 x 2 47

22 3 1 1 0 4 1 x 5 33

23 5 1 1 0 6 1 x 7 60 Hér byrjar 2-íslands

24 2 1 0 1 2 2 x 4 61 Hnakkaormar alveg við mótin við þunnildi

25 2 0 2 0 4 0 x 4 38

26 0 0 0 0 0 0 x 0 24

27 1 1 0 0 1 1 x 2 54

28 6 1 0 0 6 1 x 7 46

29 2 1 1 0 3 1 x 4 36

30 2 0 0 0 2 0 x 2 25

31 0 0 1 0 1 0 x 1 32

32 3 0 3 0 6 0 x 6 48

33 0 0 2 0 2 0 x 2 34

34 1 0 0 0 1 0 x 1 42

35 1 0 0 0 1 0 x 1 43

36 6 3 3 1 9 4 x 13 50 x Mikið skorið burtu

37 1 1 2 2 3 3 x 6 59 x mikið skorið burtu-lítið flak

38 2 2 0 1 2 3 x 5 67 x lítið flak

39 0 0 1 0 1 0 x 1 40

40 1 1 3 1 4 2 x 6 56

Viðauki C 

Gögn úr tilraun 1
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41 1 0 0 0 1 0 x 1 29

42 1 0 1 0 2 0 x 2 37

43 0 0 0 0 0 0 x 0 21 x Lítið flak

44 4 2 0 0 4 2 x 6 52 x 2-íslands + 3-íslands - lítið flak

45 6 2 3 0 9 2 x 11 92 3-islands byrjar

46 2 0 1 0 3 0 x 3 48

47 1 0 0 0 1 0 x 1 42

48 5 1 1 0 6 1 x 7 69 líklega mikið fleiri

49 1 1 1 0 2 1 x 3 40 líklega meira í þunnildum

50 7 0 6 0 13 0 x 13 52 ormaveisla fyrir ofan unnildin við mótin

51 1 0 0 0 1 0 x 1 31 stórt þunnildi skorið

52 0 0 2 0 2 0 x 2 43

53 2 1 0 0 2 1 x 3 39

54 7 0 2 0 9 0 x 9 39 hnakki skorinn af, skannar hnakka vel

55 3 0 0 0 3 0 x 3 65 bókað fleiri ormar

56 0 2 0 0 0 2 x 2 53 skar hnakka af, líklega mikið fleiri í þunnildum

57 0 0 1 1 1 1 x 2 54 skar hnakka af, líklega mikið fleiri í þunnildum

58 6 0 2 1 8 1 x 9 77 tékkar extra vel, mikið af stórum ormum í þunnildum

59 1 0 2 0 3 0 x 3 36  

60 3 1 2 1 5 2 x 7 76

61 3 0 1 0 4 0 x 4 49 Þunnildi ljótt, gott hnakka tékk

62 0 0 1 0 1 0 x 1 53 4-islands byrjar-mikið skorið burt

63 5 1 7 2 12 3 x 15 87

64 0 0 0 0 0 0 x 0 75 mikið skorið burt, stórt flak

65 2 1 1 0 3 1 x 4 60

66 2 2 1 0 3 2 x 5 51

67 0 0 1 0 1 0 x 1 52 mikið í þunnildum, fór líklega í bollur,mikið los,ljótt flak

68 1 1 1 1 2 2 x 4 70 Við þunnildahnakkamót, líklega meira

69 0 0 0 0 0 0 x 0 44 allt flakið eiginlega í bollur

70 2 1 1 0 3 1 x 4 54 ormagröf, skar stórt af, hnakki skorin af

71 2 1 1 1 3 2 x 5 71

72 2 0 0 0 2 0 x 2 43

73 0 0 0 0 0 0 x 0 23

74 3 5 5 2 8 7 x 15 57 x lítið flak

75 1 0 0 1 1 1 x 2 43 við mótin

76 1 0 0 0 1 0 x 1 24

77 6 3 3 1 9 4 x 13 73

78 2 0 0 0 2 0 x 2 21

79 7 8 8 4 15 12 x 27 116

80 0 0 0 0 0 0 x 0 22 x 5-islands byrjar- lítið flak

81 4 0 1 1 5 1 x 6 32

82 2 1 4 1 6 2 x 8 42

83 2 0 0 0 2 0 x 2 14 x lítið-grunar hun hafi misst af ormi

84 1 0 2 1 3 1 x 4 44

85 0 0 0 1 0 1 x 1 28 mikið skorið í burtu, ormur við sporð sem er skrýtið

86 0 1 0 0 0 1 x 1 20

87 1 2 1 0 2 2 x 4 27

88 3 2 0 1 3 3 x 6 32 skorið mikið af þunnildum

89 6 3 3 5 9 8 x 17 86 gríðarlega mikið af ormi

90 4 3 0 0 4 3 x 7 54

91 5 2 5 0 10 2 x 12 71

92 3 2 6 1 9 3 x 12 94 hún tók hlé á vinnunni

93 1 1 4 1 5 2 x 7 77

94 0 0 1 0 1 0 x 1 24

95 0 0 0 0 0 0 x 0 14 x lítið flak

96 3 0 1 0 4 0 x 4 32 x 6-islands

97 7 4 9 2 16 6 x 22 66 x mininum ormar, sjá ormzli myndir

98 2 2 0 0 2 2 x 4 42 x

99 1 0 0 0 1 0 x 1 18 x  
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100 2 2 2 2 4 4 x 8 79 x

101 5 3 1 0 6 3 x 9 39 x

102 0 0 0 0 0 0 x 0 9 x

103 0 0 0 0 0 0 x 0 14 x

104 1 0 0 0 1 0 x 1 19 x

105 0 0 0 0 0 0 x 0 25 x

106 6 1 3 1 9 2 x 11 66 x

107 2 1 0 0 2 1 x 3 34 x

108 2 0 0 0 2 0 x 2 15 x

109 2 0 1 0 3 0 x 3 12 x

110 0 0 0 0 0 0 x 0 31 x

111 1 0 0 0 1 0 x 1 21 x

112 0 0 0 0 0 0 x 0 19 x

113 0 0 0 0 0 0 x 0 20 x los og ljót

114 2 0 0 0 2 0 x 2 24 x

115 0 0 0 0 0 0 x 0 15 x

116 0 1 1 0 1 1 x 2 21 x

117 1 0 0 0 1 0 x 1 22 x

118 1 1 1 1 2 2 x 4 34 x

119 0 0 0 0 0 0 x 0 21 x

120 1 0 0 0 1 0 x 1 14 x

121 2 0 0 0 2 0 x 2 21 x

122 0 0 1 0 1 0 x 1 20 x

123 2 0 0 0 2 0 x 2 23 x

124 1 1 0 0 1 1 x 2 26 x

125 2 0 0 0 2 0 x 2 10 x

126 0 0 0 0 0 0 x 0 34 x

127 2 0 0 0 2 0 x 2 15 x

128 0 0 1 0 1 0 x 1 13 x

129 2 0 0 0 2 0 x 2 33 x

130 3 1 0 0 3 1 x 4 30 8-islands byrjar

131 1 0 0 0 1 0 x 1 38

132 0 0 0 0 0 0 x 0 21

133 1 0 1 0 2 0 x 2 38

134 0 0 0 0 0 0 x 0 20

135 1 1 2 0 3 1 x 4 45

136 0 0 0 0 0 0 x 0 20

137 0 0 0 0 0 0 x 0 25

138 0 0 0 0 0 0 x 0 38

139 0 0 0 0 0 0 x 0 28

140 3 0 1 0 4 0 x 4 48 Pottþétt fleiri ormar

141 1 1 1 0 2 1 x 3 38 Pottþétt fleiri ormar

142 0 0 0 0 0 0 x 0 27

143 0 0 0 0 0 0 x 0 31

144 2 0 1 0 3 0 x 3 24

145 0 0 0 0 0 0 x 0 40

146 7 3 8 1 15 4 x 19 66 9-islands byrjar

147 3 1 5 1 8 2 x 10 54

148 2 2 0 4 0 x 4 42

149 2 1 1 0 3 1 x 4 41

150 0 0 0 0 0 0 x 0 31

151 1 0 0 0 1 0 x 1 48

152 0 0 0 0 0 0 x 0 17

153 0 0 1 0 1 0 x 1 36

154 4 2 2 0 6 2 x 8 50

155 4 0 1 1 5 1 x 6 38

156 3 1 1 0 4 1 x 5 45

157 2 0 0 0 2 0 x 2 43

158 1 0 0 0 1 0 x 1 31

159 5 2 5 1 10 3 x 13 61  
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160 3 2 0 0 3 2 x 5 44

161 12 3 11 1 23 4 x 27 98

162 1 1 0 0 1 1 x 2 43

163 2 1 3 0 5 1 x 6 47

164 2 1 2 0 4 1 x 5 53

165 4 1 4 0 8 1 x 9 63

166 3 1 4 0 7 1 x 8 58

167 0 0 0 3 0 3 x 3 41 Mjög illa farið, los og þunnildi skorin í burtu

168 1 2 2 0 3 2 x 5 55 10-islands byrjar-bókað fleiri

169 2 0 2 0 4 0 x 4 32 bókað fleiri í þunnildum

170 7 2 6 2 13 4 x 17 100 Mjög ljótt flak

171 3 0 8 1 11 1 x 12 65

172 5 0 3 0 8 0 x 8 52

173 6 1 6 1 12 2 x 14 73 Bókað fleiri í þunnildum

174 4 0 6 0 10 0 x 10 39 Bókað fleiri í þunnildum en kom á óvart að það sé ekker tí hnakka

175 2 0 1 0 3 0 x 3 19

176 1 0 2 0 3 0 x 3 32

177 4 1 3 0 7 1 x 8 42

178 0 0 0 0 0 0 x 0 24

179 0 0 0 0 0 0 x 0 16

180 3 0 1 2 4 2 x 6 37

181 2 1 5 1 7 2 x 9 45

182 0 0 0 0 0 0 x 0 25

183 2 1 1 0 3 1 x 4 24

184 0 0 1 0 1 0 x 1 22

185 0 0 1 0 1 0 x 1 30

186 0 0 0 0 0 0 x 0 16 x 11-islands byrjar-þunnildi vel skorin

187 2 0 0 0 2 0 x 2 10 x

188 0 0 0 0 0 0 x 0 20 x

189 0 0 0 0 0 0 x 0 15 x

190 0 0 2 0 2 0 x 2 25 x

191 0 0 2 0 2 0 x 2 11 x

192 1 0 2 0 3 0 x 3 10 x

193 0 0 0 0 0 0 x 0 7 x

194 0 0 1 0 1 0 x 1 14 x

195 0 0 1 0 1 0 x 1 17 x

196 0 0 0 0 0 0 x 0 19

197 0 0 0 0 0 0 x 0 14

198 1 0 0 0 1 0 x 1 14 x

199 0 0 0 0 0 0 x 0 13 x

200 0 1 2 1 2 2 x 4 12 x

201 0 0 1 1 1 1 x 2 14 x

202 0 0 1 0 1 0 x 1 10 x

203 0 0 0 0 0 0 x 0 10 x

204 0 0 0 0 0 0 x 0 8 x

205 1 0 0 0 1 0 x 1 9 x

206 1 0 1 0 2 0 x 2 16

207 0 0 0 0 0 0 x 0 16 Flýta sér alltof mikið

208 0 0 0 0 0 0 x 0 21 12-islands byrjar

209 1 0 0 0 1 0 x 1 16

210 0 0 0 0 0 0 x 0 20

211 0 0 0 0 0 0 x 0 28

212 0 0 0 0 0 0 x 0 17

213 0 0 0 0 0 0 x 0 14

214 0 0 0 0 0 0 x 0 23

215 0 0 0 0 0 0 x 0 21 Eitthvað ormaleysi í seinustu flökum

216 0 0 1 0 1 0 x 1 25

217 0 0 0 0 0 0 x 0 17

218 0 0 0 0 0 0 x 0 16

219 0 2 0 1 0 3 x 3 24



73 

 
220 0 0 0 0 0 0 x 0 18

221 0 0 0 0 0 0 x 0 14

222 2 0 3 0 5 0 x 5 24 Kíkir svo illa í hnakka jesús

223 0 0 0 0 0 0 x 0 19

224 1 0 0 0 1 0 x 1 20

225 0 0 0 0 0 0 x 0 15

226 0 0 0 0 0 0 x 0 20

227 0 0 0 0 0 0 x 0 25

228 1 1 2 0 3 1 x 4 14 x

229 0 0 0 1 0 1 x 1 14 Þunnildi eiginlega öll skorin

230 1 2 0 0 1 2 x 3 18

231 2 0 0 0 2 0 x 2 18

232 2 1 1 0 3 1 x 4 27

233 3 1 1 0 4 1 x 5 19

234 5 0 0 0 5 0 x 5 15 hun missti liklega af ormi í hnakka

235 0 0 0 0 0 0 x 0 16

236 2 1 4 0 6 1 x 7 40 13-islands byrjar

237 2 0 0 0 2 0 x 2 15

238 0 0 1 0 1 0 x 1 19

239 3 0 0 0 3 0 x 3 22

240 1 0 0 0 1 0 x 1 20

241 1 0 5 0 6 0 x 6 24

242 0 0 0 1 0 1 x 1 13 skar mikið af, mjög mikið rugl, hun gleymdi

243 2 0 1 0 3 0 x 3 22

244 1 0 3 1 4 1 x 5 27 16-islands byrjar

245 1 0 2 0 3 0 x 3 29

246 1 0 1 0 2 0 x 2 19 los og ljótt

247 4 0 6 1 10 1 x 11 39

248 13 16 20 7 33 23 x 56 268 HAA, hvað þetta er ljótt flak, sjá mynd

249 2 0 0 0 2 0 x 2 26

250 0 0 1 0 1 0 x 1 19

251 5 1 5 0 10 1 x 11 68

252 0 0 0 0 0 0 x 0 26

253 4 0 4 0 8 0 x 8 21

254 3 0 0 0 3 0 x 3 23

255 3 1 4 1 7 2 x 9 41

256 3 1 0 0 3 1 x 4 36

257 0 1 2 0 2 1 x 3 35

258 1 2 3 1 4 3 x 7 50 lúmskt mikið í hnakka, stórt stykki skorið við þunnildi þó

259 3 0 4 0 7 0 x 7 42

260 0 0 0 0 0 0 x 0 28 17-islands

261 4 4 3 0 7 4 x 11 59

262 3 0 0 1 3 1 x 4 26

263 1 0 0 1 1 1 x 2 33

264 2 0 1 0 3 0 x 3 30

265 1 2 3 0 4 2 x 6 43

266 7 2 5 1 12 3 x 15 117 Fleiri í þunnildum

267 1 0 3 0 4 0 x 4 28

268 2 2 2 2 4 4 x 8 60 Bókað fleiri í þunnildum

269 0 0 0 0 0 0 x 0 20 Líklega fleiri í þunnildum, mikið skorið

270 3 0 2 0 5 0 x 5 58

271 2 0 0 0 2 0 x 2 22 X

272 2 2 2 0 4 2 x 6 60

273 1 0 0 0 1 0 x 1 23

274 0 1 1 0 1 1 x 2 29 Skorið af þunnildi stór, nokkuð hreint samt miðað við orm í hnakka

275 1 0 0 0 1 0 x 1 28

276 0 0 0 0 0 0 x 0 31

277 1 1 1 0 2 1 x 3 35

278 3 0 2 1 5 1 x 6 36

279 0 1 1 0 1 1 x 2 23

280 1 0 2 0 3 0 x 3 39

281 1 1 4 0 5 1 x 6 38 Líklega fleiri í þunnildi

282 1 0 2 0 3 0 x 3 30

283 0 1 0 0 0 1 x 1 35 Skar þunnildi af en enginn ormur sást

284 0 2 1 1 1 3 x 4 119

  


