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Abstract 

 
In recent years lumpfish has become a popular aquaculture species in Norway and the Faroe 

Islands where the fish has proven to be efficient in battle sea lice infections. Sea lice are a 

major problem in farming of salmonids, not only do the lice affect health and welfare of the 

fish but also gives a negative image of the aquaculture due to potential impact on wild 

salmon stocks. Use of cleaner fish in salmon aquaculture has been increasing and has shown 

positive results with respect to sea lice control. This project analyses the use of lumpfish as 

cleaner fish, which factors need to be considered in lumpfish farming and if lumpfish could 

possibly be the answer to the sea lice problem. 

 

Previous studies show that temperature is important when it comes to fish growth. The 

highest growth rates in juvenile lumpfish is obtained when the environmental temperature is 

between 13-16 °C but optimum temperature for growth decreases with increasing body size. 

Lumpfish grow well under optimal conditions in culture, with only 6-7 months from hatching 

to transfer to net pens at the size of about 20 grams. Lumpfish larvae should be fed artemia 

enriched with proteins and fats during the first weeks following hatching and then with 

formulated feed. It is important to make shelter or some substrate for the fish to rest both 

during the day and night. This is also important in co-culture with salmon in net pens and use 

of artificial kelp has proven successful for this purpose. The kelp provides shelter and a place 

for the fish to rest when they are not grazing on lice. Lumpfishes are sensitive to limited 

oxygen saturation and it is necessary to keep the saturation above 80% to ensure optimum 

growth. Density in lumpfish culture depends on the surface area in the tanks because the fish 

attach themselves to surfaces and high surfaces area per volume of culture water is 

recommended for optimal use of culture tanks. Diseases are the biggest problem in lumpfish 

culture, primarily vibriosis (Vibrio anguillarum), pasteurellosis (Pasteurella sp.) and 

furunculosis (Aeromonas salmonicida). Since lumpfish is a relatively new species in 

aquaculture it is important to continue to conduct research on the species, particularly to 

investigate lumpfish in co-culture with salmon in net pens.  

 

Keywords: Lumpfish, cleaner fish, aquaculture, growth, sea lice.  
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Útdráttur 

 
Á undanförnum árum hefur hrognkelsi orðið vinsæll eldisfiskur í Noregi og Færeyjum þar 

sem fiskurinn hefur reynst góður bandamaður laxeldis gagnvart sjólús. Sjólýs eru mikið 

vandamál í eldi á laxfiskum, lýsnar hafa ekki einungis áhrif á heilsu og velferð laxafiska í eldi 

heldur gefa þær neikvæða ímynd af fiskeldi vegna mögulegra áhrifa á villta laxastofna. 

Notkun hreinfiska í sameldi með laxi hefur aukist og eru niðurstöður jákvæðar þegar kemur 

að lúsaáti. Í þessari ritgerð verður fjallað um hrognkelsi sem hreinsifisk, hvaða þáttum þarf að 

huga að í eldi á hrognkelsum og velt fyrir sér hvort hrognkelsi gætu mögulega verið svarið 

við sjólús. 

 

Fyrri rannsóknir sýna að hitastig skiptir miklu máli þegar kemur að vexti fisksins. 

Vaxtarhraðinn hjá hrognkelsaseiðum er mestur þegar hitastigið í eldinu er á milli 13-16°C en 

kjörhitastig fyrir vöxt hjá hrognkelsum lækkar með aukinni líkamsstærð. Hrognkelsi vaxa vel 

við kjöraðstæður í eldi en það tekur fiskinn aðeins 6-7 mánuði frá klaki að verða tilbúinn 

hreinsifiskur sem er við um 20 gramma þyngd. Hagstætt er að fóðra hrognkelsalirfur fyrstu 

vikurnar með artemíu sem búið er að auðga með próteinum og fitusýrum og skipta svo yfir í 

þurrfóður. Í eldi á hrognkelsum er mikilvægt að mynda skjól fyrir fiskinn svo hann geti hvílt 

sig, þetta á einnig við í sameldi með laxi. Hagstætt hefur reynst að notast við gerviþara. 

Þarinn myndar skjól og svæði fyrir fiskinn til að festa sig á. Hrognkelsi eru viðkvæm 

gagnvart takmarkaðri súrefnismettun og nauðsynlegt er að halda súrefnismettun yfir 80% til 

að tryggja góðan vöxt. Þéttleiki í eldi hrognkelsa er háð yfirborðsflatarmáli í körunum vegna 

þess að hrognkelsin sjúga sig föst á yfirborðið. Því er hentugast að hafa meira yfirborð miðað 

við rúmmál svo körin nýtist sem best. Stærsta vandamálið í eldi á hrognkelsum eru 

sjúkdómar og ber helsta að nefna víbríó (Vibrio anguillarum), pasteurellose (Pasteurella sp.) 

og kýlaveikibróðir (Aeromonas salmoncida). Þar sem hrognkelsi er tiltölulega ný eldistegund 

þá er mikilvægt að halda áfram að stunda rannsóknir á henni og þá sérstaklega rannsaka 

hrognkelsi í sameldi með laxi.   

 

Lykilorð: Hrognkelsi, hreinsifiskur, eldi, vöxtur, sjólús. 
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1 Inngangur  
 
Laxalús er einn helsti flöskuhálsinn í eldi á laxfiskum og hefur baráttan við lúsina harnað á 

undanförnum árum. Margar aðferðir hafa verið prófaðar, bæði efnafræðilegar og 

lyfjafræðilegar en með mismunandi árangri. Ónæmi lúsarinnar gegn efnum sem notuð hafa 

verið er sífellt að aukast og því er mikilvægt að finna nýjar aðferðir til þess að losna við lúsina 

(Denholm et al., 2002). Nýjasta aðferðin er notkun hreinsifiska en þeir eru settir í sameldi 

með laxfiskum og tilgangur þeirra er að éta laxalúsina sem festir sig við laxfiskanna. 

Varafiskar (Labridae) eru tegund fiska sem hafa verið notaðir sem hreinsifiskar en notkun 

þeirra er takmörkuð í t.d. Noregi og Færeyjum þar sem fiskarnir eru viðkvæmir fyrir lægra 

hitastigi sjávar (Cowx et al., 1998). Undanfarin ár hefur notkun hrognkelsa sem hreinsifiska 

aukist mikið en fiskurinn er harðgerðari og þolir mun breiðara hitastig heldur en varafiskar. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að hrognkelsi vaxa hratt við kjöraðstæður í eldi (Fletcher, 2013). 

Í þessari ritgerð verður fjallað um eldi á hrognkelsum sem hreinsifisk og því velt upp hvort 

fiskurinn gæti mögulega verið lausnin á að tryggja sjálfbæran, efna- og lyfjalausan 

laxeldisiðnað í framtíðinni. 

 

Rannsóknarspurning verkefnisins var eftirfarandi:  

 

Eru hrognkelsi lausnin á laxalús við eldi á laxi?  
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2 Hrognkelsi  
 
Hrognkelsi (Cyclopterus lumpus) eru botnfiskar af ættbálki brynvanga (Scorpaeniformes) og 

tilheyrir tegundin ætt hrognkelsa (Cyclopteridae) og er eina tegundin af ættkvíslinni 

Cyclopterus. Fiskurinn hefur stuttan og þykkan haus, bitlaust og kúfað snjáldur og bolurinn er 

tiltölulega stuttur og samþjappaður. Tennur hrognkelsa eru litlar en augun eru aftur á móti 

frekar stór, kviðurinn er hálfflatur og með sogskál sem kviðuggar hafa ummyndast í sem 

fiskurinn notar til að halda sér föstum við undirlagið. Hrognkelsi hafa þykkt roð sem kallast 

hvelja en ekkert hreistur. Í stað hreistursins er hrognkelsið þakið körtum og liggja stórar 

oddhvassar körtur í þremur línum eftir bolnum á hvorri hlið en einnig ofan á kambinum. Efsta 

línan byrjar fyrir ofan augun og heldur áfram eftir bolnum að sporðinum, miðju línan byrjar 

fyrir ofan eyruggann og nær einnig að sporðinum og þriðja línan liggur eftir neðri hluta 

bolsins frá enda eyruggans að raufarugganum. Ólíkt flestum fiskum þá hafa hrognkelsi ekki 

rák. Tveir bakuggar eru á fisknum, sá fremri er stærri og myndar háan kamb en sá aftari er 

hefðbundnari í laginu. Raufaruggi er aftan við raufina og speglast við aftari bakugga en þeir 

eru líkir í laginu og að stærð. Bæði sporðuggi og eyruggar eru stórir. Hrognkelsi eru örlítið 

lengri á langveginn heldur en á þverveginn (mynd 1) (Davenport, 1985; Gunnar Jónsson og 

Jónbjörn Pálsson, 2013).  

 

 
Mynd 1. Hrognkelsi í náttúrunni (Institute of Marine Research, 2009). 
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Í náttúrunni verður hrognkelsi kynþroska 5-6 ára (Vilhjálmur Þorsteinsson, 1983) og hafa 

rannsóknir sýnt að hængurinn getur náð kynþroska allt að tveimur árum fyrr en hrygnan 

(Davenport, 1985). Hrognkelsi er tiltölulega auðvelt að kyngreina þar sem hængurinn er 

minni en hrygnan, hann hefur stærri sogblöðku og er líflegri með einkennandi rauðan lit yfir 

hrygningartímann. Utan þess tíma er hann dökkgrár að ofan og grágrænn á kvið. Hrygnan er 

dökkgrá að ofan, ljós á hliðum og kviðurinn getur verið hvítur eða ljósgrænn. Á Íslandi hefur 

hrognkelsi tvö mismunandi og kynbundin nöfn, hrygnan er nefnd grásleppa og hængurinn 

rauðmagi (Davenport, 1985; Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). 

 

2.1 Líffræði og lífsferill 
 
Hrognkelsi hrygna frá fjöruborði og niður að 40 m dýpi, yfirleitt á grýttum og þanggrónum 

botni (Cox, 1920). Hængarnir koma á undan hrygnunum á hrygningarsvæðin og markar 

umráðasvæði sitt (Davenport, 1985). Mochek (1973) telur að hrognkelsi hrygni á steina og í 

þaraskógum, en ekki á berskjaldaða steina. Hrygningin hefst í febrúar eða mars en getur 

dregist nær vori. Við Ísland byrjar hrygningin fyrr undan Norðurlandi og eiga norðlenskar 

hrygnur það til að hrygna mánuði fyrr en þær sem eru fyrir sunnan og vestan en 

hrygningartíminn fyrir sunnan og vestan stendur lengur yfir. Í ágúst er hrygningunni að mestu 

lokið (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). Hrygnan hrygnir ekki öllum hrognunum í 

einu heldur hrygnir hún tvisvar til þrisvar með 8-14 daga millibili (Ehrenbaum, 1904; 

Andrijasev,1964). Frjóvgun fer fram útvortis þar sem hængurinn sprautar svili yfir hrognin. 

Hrogn hrognkelsa eru botnlæg, um 2,5 mm í þvermál og því frekar stór. Snertingin við sjóinn 

gerir það að verkum að hrognin tolla saman og mynda egglaga hrognamassa sem getur verið 

26 cm x 10 cm x 10 cm að stærð (Zhitenev, 1970). Fjöldi hrogna í hverri hrygnu getur verið 

um 80-150 þúsund og sér hængurinn um að vernda og gæta þeirra eftir hrygninguna. 

Hængurinn byrjar á að móta hrognamassann á meðan þau eru ennþá mjúk og límkennd, hann 

býr til holu í massann sem talið er að geri lofti kleift að komast að (Zhitenev, 1970). 

Límkennda efnið er búið til af eggjakerfi hrygnunnar og þekur öll hrognin inn í eggjarásinni. 

Efnið er ekki límkennt fyrr en það kemst í snertingu við tvígildar jónir sjávar en þá myndar 

það seigt og teygjanlegt efni sem festir eggin saman. Eggin eru límkennd í um það bil 

klukkustund eftir hrygningu en þá fer límefnið að þéttast (Zhitenev, 1970).  
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Einn hængur getur séð um hrognamassa frá nokkrum hrygnum en massarnir tolla ekki saman 

þrátt fyrir að snertast eftir að þeir hafa verið í sjónum í einhvern tíma (Davenport et al., 1983). 

Hængurinn loftar hrognin mikið fyrstu tímana en þegar líður á verður loftunin slitrótt. Hann 

loftar hrognin með því að blása vatni á þau með hreyfingu eyruggans í mismunandi tíma, frá 

nokkrum sekúndum upp í klukkustund (Mochek, 1973). Á fyrstu 48 tímum þroskunar harðna 

hrognin og hafa gott viðnám gegn hnjaski. Hörðnunarferlið er háð tvígildum jónum í sjónum, 

einnig að hluta kalsíum, en jónirnar virðast virkja ensímferli sem lætur þau harðna (Lønning 

et al., 1984). Stöðug loftun á sér stað þegar stutt er í klak (Fulton, 1907) og súrefnisþörfin er 

sem mest (Davenport, 1983). Yfir klaktímann er hængurinn mjög árásargjarn, ekki einungis 

gagnvart öðrum hrognkelsum, heldur einnig mögulegum afræningjum (Davenport, 1985).  

 

Fyrir hrygningu eru hrognin rósbleik á litin en eftir hrygningu breytist liturinn í t.d. gulan, 

grænan, fjólubláan, rauðfjólubláan, bláan og gráan en hver hrognamassi er einsleitur á lit. 

Þetta er vegna karótenóíð litarefna í rauðunni. Eftir því sem fóstrið þroskast þá fara litarefnin 

úr rauðunni í sjálft fóstrið (Zhitenev, 1970). Tími frá hrygningu að klaki er mismunandi og fer 

eftir hitastigi. Ehrenbaum (1904) greindi frá því að klaktíminn í Norðursjó væri 70 dagar í 

byrjun hrygningartímabilsins en Andrijasev, (1964) taldi að tíminn væri tveir mánuðir í 

Hvítahafi. Við Ísland tekur klakið um tvær til þrjár vikur (mynd 2) (Gunnar Jónsson og 

Jónbjörn Pálsson, 2013).  

 

 
Mynd 2. Þróun hrognkelsa fósturvísa í hrognum (Schaer og Vestvik, 2012). 

 

Eftir klak eru lirfurnar á bilinu 4,5-5,5 mm (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). 

Nýklaktar lirfur hafa ugga sem liggur samfellt eftir bakinu, kringum sporðinn og eftir 

kviðnum að raufinni (mynd 3). Eyruggar eru ekki fullþroskaðir á þessu stigi og engir 

kviðuggar en sogskálin er til staðar við klakið og geta þær því strax fest sig við þara eða 

steina (Fulton, 1907; Cox, 1920; Cowan, 1926).  
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Mynd 3. Þróun hrognkelsaseiða eftir klak (Schaer og Vestvik, 2012) 

 

Lirfurnar minna helst á litlar halakörtur og breyta um lit fyrstu tvo mánuðina, úr gul-

appelsínugulum við klak, yfir í dökkbrún, bleik og að lokum grænblá (mynd 4) (Schaer og 

Vestvik, 2012). Þegar seiðin eru orðin um 8-9 mm að lengd þá skiptist samfelldi ugginn í 

staka ugga og geislar fara að myndast í uggunum. Á þessu stigi hefur hrognkelsið venjulegan 

fremri bakugga en smá saman stækkar hann og þá myndast kampurinn. Seiði sem er orðið 32 

mm að lengd er í meginatriðum smækkað líkan af fullvaxta fiski (Davenport, 1985). 

 

 
Mynd 4. Hrognkelsi geta verið mismunandi á litinn þegar þau eru ung (Tómas Árnason, munnleg 
heimild, 31. mars 2016) 

 

Cowan (1926) fylgdist með vaxtarhraða hjá hrognkelsalirfum sem klöktust út 8. maí 1924 (þá 

6 mm á lengd). Í júlí voru þær orðnar 11 mm langar og í september 16-34 mm. Við lok 

október höfðu þær náð 35-42 mm lengd en veturinn á eftir uxu þær ekki neitt þrátt fyrir að 

hafa verið fóðraðar reglulega með meltingarörvandi kirtlum úr krabbadýrum. Um vorið 
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byrjuðu þær að vaxa aftur og ársgamlar voru þær orðnar 40-80 mm. Þetta vaxtarmunstur 

kemur heim og saman við gögn frá Cox (1920) og niðurstöður Daborn og Gregory (1983) um 

að ársgömul hrognkelsi í Fundy-flóa í Kanada væru um 55 mm að lengd. Apstein (1910) benti 

á að hrygnan gæti orðið 70 cm að lengd en seinna meir voru menn sammála um að mesta 

lengd bæði Amerísku og Evrópsku hrognkelsanna væri 60-61 cm (Gordon, 1954; Leim og 

Scott, 1966). Bagge (1964) fann út frá kvörnum að hrygna sem var 57 cm að lengd væri 9 ára 

en hann fann enga hænga eldri en 8 ára. Vilhjálmur Þorsteinsson (1981; 1983) fann fáeinar 

hrygnur sem voru 12-14 ára en þær voru yfirleitt ekki stærstu fiskarnir.  

 

Lítið er vitað um afrán fullvaxta hrognkelsa í úthafinu en þó eru vísbendingar um að þau séu 

étin af bæði hákörlum (Aflalo og Marston, 1904) og búrhvölum Physeter catodon (Roe, 

1969). Talið er að selir, hákarlar og búrhvalir séu þau rándýr sem éti hrognkelsi við strendur 

Íslands. Yfir hrygningartímann, þegar hrognkelsin færa sig á grynnri svæði, þá eru þau einnig 

bráð fyrir bæði fugla og spendýr. Hrognin eru étin af þorski og ýmsum fiskum í sjónum og af 

störrum og mávum í flæðarmálum (Vilhjálmur Þorsteinsson, 1983). 

 

2.2 Fæða 
 
Hvorugt kynið virðist nærast fyrir og á meðan hrygningartíminn stendur yfir. Fiskur sem 

veiðist á þessum tíma er því sjaldan með einhverskonar magainnihald (Davenport og 

Lønning, 1983). Fyrsta víðtæka rannsóknin á fæðu hrognkelsa var framkvæmd af Apstein 

(1910) sem rannsakaði 101 hrognkelsi úr Norðursjó og Eystrasalti. Hann skráði niður 

magainnihald hjá báðum kynjum en magasekkurinn var í flestum tilvikum tómur eða einungis 

ógreinanlegar leifar. Mest af greinanlegum lífverum voru annaðhvort marflær eða 

kambhveljur. Að auki skráði hann marfló í einum fiskinum og 27 ungviðis síli. Í annarri 

tilraun rannsakaði Myrseth (1971) magainnihald 424 fiska sem hann veiddi við Tromsø í 

Noregi. Niðurstöður tilraunarinnar sýndu að 80% af fisknum voru með tóman maga og restin 

var aðallega með átu. Daborn og Gregory (1983) gerðu rannsókn á hrognkelsaseiðum og 

sýndu niðurstöðurnar að þau átu svif, krabbaflær og marflær. Í dag er vitað að fullorðin 

hrognkelsi éta ljósátu, sviflægar marflær, smáhveljur og fleira sem bendir til þess að þau haldi 

sig uppsjávar í úthafinu. Einnig hafa hrognkelsaseiði verið rannsökuð og helsta fæða þeirra 

eru t.d. krabbalirfur, krabbaflær, marflær og fiskaseiði (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 

2013).  
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Einu til tveimur árum eftir klak þá eyða ungviðis hrognkelsi sumrinu og haustinu í 

sjávarföllunum (Moring, 1990) en sum þeirra hafa einnig fundist á dýpri svæðum (Daborn og 

Gregory, 1983; Davenport, 1985). Þetta umhverfi býður upp á skjól og fæðu í formi þara, 

þörunga og annars konar fæðu sem berst með sjávarföllunum (Moring, 1990). 

Hrognkelsaseiði finnast gjarnan við þara, annaðhvort áföst eða nálægt þeim (Agnar 

Ingólfsson og Bjarni K. Kristjánsson, 2002). Þegar seiðin eru orðin of stór til að leita skjóls í 

sjávarföllunum þá færa þau sig í dýpri sjó til þess að forðast afrán (Moring, 1990; Albert et 

al., 2000). 

 

2.3 Útbreiðsla  
 
Hrognkelsi finnast almennt á norðurslóðum í Norður-Atlantshafi, austur frá Svalbarða og 

Novaja Semlja í norðri til Portúgals í suðri. Í vestri finnst tegundin meðfram strönd Ameríku 

frá Þorskhöfða (Cape Cod) til Kanada og eftir strönd Grænlands í norðvestri (mynd 5) (Cox 

og Anderson, 1922; Andrijasev, 1964; Blacker, 1983). Farhegðun hrognkelsis er svipuð og 

hjá öðrum botnlægum beinfiskum, en fullvaxta fiskar finnast einnig oft miðsjávar í úthafinu 

utan hrygningartímans (Cox og Anderson, 1922; Andrijasev, 1964; Myrseth 1971; Davenport 

og Kjørsvik, 1986). Hrognkelsið eyðir mestum tíma á úthafs fæðuslóðum en færir sig yfir 

langar vegalengdir til grynnri strandsvæða til hrygningar milli vetrar og snemma vors 

(Myrseth 1971; Blacker 1983; Davenport 1985; Goulet et al. 1986; Holst 1993; Mitamura et 

al. 2012). 

 

Mynd 5. Útbreiðsla hrognkelsa í heiminum (Aquamaps, 2016) 
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2.4 Veiðar  
 
Veiðar á hrognkelsum hafa verið stundaðar á Íslandi frá örófi alda. Hinsvegar eru aflagögn 

aðeins til frá árinu 1967. Veiðarnar hafa nær eingöngu verið stundaðar til þess að hirða 

hrognin í grásleppunni. Í flestum tilfellum var öðru hent aftur í sjóinn t.d. innyflum, vöðvum, 

hausnum og hveljunni. Þetta hefur þó breyst á síðustu árum þar sem nú er skylda að koma 

með allt að landi. Hrognin eru seld í kavíar og eru ýmist reykt eða söltuð til þess að auka 

geymsluþol (Jón Jóhannesson, 2006; Halldór G. Ólafsson et al., 2009). Kanada, Grænland, 

Ísland og Noregur eru helstu lönd sem stunda útflutning hrogna en Svíþjóð og Danmörk 

stunda einnig veiðar á hrognkelsum. Helstu markaðir fyrir hrognin eru í Evrópu, þar af eru 

Frakkland, Þýskaland, Spánn og Ítalía stærstu neytendurnir (Jón Jóhannesson, 2006). 

Fiskveiðarnar eru árstíðabundnar en þær fara helst fram um vor þegar hrognkelsin flytja sig 

nær landinu til að hrygna (Blacker 1983; Davenport 1985; Sunnanå, 2007b). Veiðarnar verða 

fyrir miklum áhrifum af verðsveiflum á söltuðum hrognum en einnig reglugerðum og af 

umhverfisþáttum eins og veðri (Jón Jóhannesson, 2006; Sunnanå, 2009). Veiðarnar fara 

aðallega fram á 5-40 metra dýpi á opnum strandsvæðum en með þróun flotvörpunnar þá hafa 

hrognkelsi aukist sem meðafli á 50-60 metra dýpi (Blacker, 1983). Hrognkelsi eru þannig 

tíður meðafli í veiðum á hrossamakríl, síld og makríl (Holst, 1993). Heimsafli hrognkelsa á 

árunum 1950 til 2014 er sýndur á mynd 6. 

 

 
Mynd 6. Heimsafli hrognkelsa hjá aflahæstu löndunum á árunum 1950 til 2014 (Fao, 2016) 

 

0	

5000	

10000	

15000	

20000	

25000	

To
nn
	

Ár	

Ísland	 Noregur	 Grænland	 Danmörk	 Önnur	lönd	



 9 

Eins og sést á mynd 6 veiddi Ísland mestan hluta aflans á tímabilinu 1967 til 1987 en eftir 

1988 fór Noregur að veiða ýmist meira eða svipað og Ísland. Þannig var þetta þangað til árið 

2001 þegar Grænland fór að veiða mikið af hrognkelsum og hafa síðan þá veitt meira en aðrar 

þjóðir.  

 

2.5 Veiðar á hrognkelsum við Ísland 
 
Við Ísland eru hrognkelsi fyrst og fremst veidd í net. Netin eru kölluð grásleppunet eða 

rauðmaganet og helsti munur þeirra er möskvastærð. Grásleppunetið er með stærri 

möskvastærð vegna þess að grásleppan er stærri um sig miðja en rauðmaginn sem er mjórri 

og syndir því í gegnum grásleppunetið (Lárus Þór Pálmason, 2012). Veiðunum er stýrt með 

sóknartakmörkum þar sem takmörkuðum dagafjölda er úthlutað á hvern bát. Bátar þurfa að 

vera með sérstök leyfi til grásleppuveiða og er fjöldi leyfa takmarkaður. Þar sem veiðarnar 

hafa einungis einblínt á grásleppuna þá hefur ekki verið skráð niður um afla rauðmaga jafn 

lengi og grásleppunnar. Afli grásleppu hefur verið skráður frá 1967 (mynd 7) en rauðmaga 

einungis frá 2001 (mynd 8) (Hafrannsóknastofnun, 2015).  

 

 
Mynd 7. Afli grásleppu við Ísland á árunum 1967 til 2014 (Hafrannsóknastofnun, 2015). 
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Veiðar á grásleppu voru mestar árið 1984 en þá var aflinn 11.885 tonn. Síðan þá hafa 

veiðarnar farið lækkandi með sveiflum og fóru niður í 2.247 tonn árið 2000. Minnsti skráður 

afli var á upphafsárinu eða 1.164 tonn árið 1967. Veiðar voru stundaðar fyrir 1967 en ekki 

liggja fyrir skráningar á þeim afla.  

 

 
Mynd 8. Afli rauðmaga við Ísland á árunum 2001 til 2014 (Fiskistofa, 2016). 

Afli rauðmaga er talsvert lægri heldur en hjá grásleppu og var mestur 72 tonn árið 2005. 

Rauðmagi veiðist sem meðafli í grásleppuveiðum og það er hugsanlegt að ekki sé alltaf skráð 

niður þegar hann veiðist í netin heldur sé honum hent aftur í sjóinn.  
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3 Eldi og eldisaðstæður 
 
Hafrannsóknastofnun stundaði eldi á hrognkelsum árin 2014 og 2015 með ágætum árangri. Í 

febrúarmánuði árið 2015 voru það netabátar í Grindavík sem sáu um að veiða fiskana sem 

voru notaðar sem klakfiskar. Klakfiskarnir komu inn í stöðina um miðjan febrúar og aðeins 

viku seinna var hægt að kreista hrygnurnar. Hrognin voru sett í hrognabakka og tók það um 

það bil 40 daga fyrir þau að klekjast út. Bakkarnir voru síðan settir í kör svo að hrognin 

myndu klekjast í þau sem var gert til þess að forðast að flytja lirfurnar eftir að þær klektust út. 

Klak átti sér stað í byrjun apríl og voru lirfurnar fyrst fóðraðar með artemíu en eftir tvær vikur 

þá var skipt yfir í þurrfóður. Gerviþarar voru settir í körin til að mynda skjól fyrir hrognkelsin. 

Ekki má vera of mikill stærðarbreytileiki hjá hrognkelsunum þar sem oft vill það vera þannig 

að þau stærri ráðist á minni og því er mikilvægt að stærðarflokka þau oft. Hrognkelsin voru 

bólusett gegn víbríó og kýlaveikibróður 5-6 mánuðum eftir klak (Agnar Steinarsson og 

Matthías Oddgeirsson, 2015). Eldisferillinn við hitastig á bilinu 7-10°C er um 6-7 mánuðir. 

Þegar seiðin eru um 20-25 grömm að þyngd þá eru þau tilbúin sem hreinsifiskur og voru þá 

flutt til Færeyja (Tómas Árnason, munnleg heimild, 15. apríl 2016). Yfirlit yfir eldisferil 

hrognkelsaseiða má sjá á mynd 9. 

.  

 
Mynd 9. Yfirlit yfir eldisferil hrognkelsaseiða (Albert K. Imsland og Snorri Gunnarsson, 2015). 
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3.1 Skjól og þéttleiki 
 
Til að líkja eftir náttúrulegum þörfum hrognkelsa að soga sig á yfirborð þá þarf að finna 

einhverskonar undarlag fyrir fiskinn til að hvíla sig á bæði í eldi og í sjókvíum með 

laxfiskum. Undirlagið mun einnig nýtast sem skjól fyrir hrognkelsin á tímabilum 

aðgerðaleysis og/eða vegna umhverfisröskunar (Imsland et al., 2014b). Í tilraun Imsland et al. 

(2014b) voru skoðaðar mismunandi gerðir af undirlagi fyrir ungviðis hrognkelsi í tveimur 

kvíum. Undirlögin voru steypurör, tvær stærðir af pólýetýlen plastskálum, bíldekk og steinn. Í 

gegnum rannsóknartímabilið voru hrognkelsin jafn dreifð um kvíarnar þegar þau voru í 

fæðuleit. Þegar dagsbirtan fór að dofna þá festu þau sig við undirlagið og losuðu sig frá þegar 

fór að birta til. Allir fiskarnir festa sig í lóðréttri stöðu, með hausinn upp á við sem er ef til vill 

hegðun til þess að forðast afrán í náttúrunni (Hale, 2000). Hrognkelsin virtust heldur vilja flatt 

og slétt lóðrétt yfirborð en hærra hlutfall fiska var fast við steypurörið og plastskálarnar í 

ofangreindri tilraun. Niðurstaða tilraunarinnar var því að hrognkelsi munu auðveldlega festa 

sig við gervi og slétt yfirborð í stað náttúrulegra yfirborða eins og þara. Óháð tegund 

undirlagins þá skiptir miklu máli fyrir velferð fiskins að hafa aðgang að einhverskonar 

undirlagi til hvíldar yfir dag jafnt sem nótt (Imsland et al., 2014b). 

 

Þéttleiki í eldi er háður yfirborðsflatarmáli í körunum vegna þess að hrognkelsin sjúga sig föst 

á yfirborðið (mynd 10). Til þess að nýta eldisrýmið þá eru hentugustu körin fyrir hrognkelsi 

með mikið yfirborð miðað við rúmmál. Körin ættu því að vera há og mjó þannig að flöturinn 

verði mikill. Þó þarf að hafa í huga að mikill þéttleiki eykur áhættu á sjúkdómum (Tómas 

Árnason, munnleg heimild, 11. mars 2016). Hrognkelsi þola mikinn þéttleika en hver fiskur 

verður að hafa rými til að soga sig á. Það er ástæða þess að fjöldi skjóla eða veggir karsins og 

súrefni eru takmarkandi þættir. Á hinn bóginn er hægt að nýta sér hegðun fisksins og halda 

þéttleikanum í karinu það miklum að allir fletir séu þaktir af fiski. Einnig hefur verið tekið 

eftir því að fiskurinn vill heldur lóðrétta fleti umfram lárétta sem kemur að góðum notum 

þegar það kemur að því að halda hrognkelsum í eldi með laxi (Schaer og Vestvik, 2012) 
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Mynd 10. Hrognkelsaseiði sjúga sig föst á yfirborð kara. Þess vegna skiptir flatarmál meira máli heldur 
en rúmmál (Tómas Árnason, munnleg heimild, 31.mars 2016). 

 

3.2 Vöxtur og áhrif umhverfisþátta 
 
Sá ytri umhverfisþáttur sem ræður mest um vöxt er hitastig (Brett og Groves, 1979; Jobling, 

1997) og kjörhitastig fyrir vöxt er mismunandi eftir aldri og stærð hverrar tegundar 

(McCauley og Huggins, 1979). Dagvöxtur eykst með hækkandi hitastigi þangað til að 

fiskurinn nær hámarks vexti við kjörhitastigið. Að finna út kjörhitastig fyrir vöxt er þess 

vegna það sem mestu skiptir til að auka framleiðslu á skilvirkan hátt og að gera landeldum 

kleift að hámarka vöxt með hagræðingu á hitastigi (Jobling, 1997). Tilraun var framkvæmd 

þar sem skoðað var saman áhrif hitastigs og stærðar á vöxt hjá ungviðis hrognkelsum. Í 

tilrauninni var vöxtur tveggja stærðarflokka (6,2g ± 0,1og 26,5g ± 0,6) skoðaður við fimm 

mismunandi hitastig á bilinu 4°C til 16°C. Niðurstöður tilraunarinnar sýndu fram á að bæði  

hitastig og stærð hefur áhrif á meðalþyngd, lengd og vaxtarhraða hjá ungviðis hrognkelsum 

(Nytrø et al., 2014). Þær gáfu til kynna að ungviðis hrognkelsi gætu tífaldað meðalþyngd sína 

á 76 dögum við kjörhitastig. Í heildina var vaxtarhraðinn mestur við 13°C og 16°C en þá var 

dagvöxturinn 3,65% og 3,60% en minnkaði síðan smám saman með lækkandi hitastigi. Fiskur 

ræktaður við 4°C óx minnst og meðalþyngd þeirra var 81% lægri en fiska við 13°C og 16°C. 

Niðurstöður sýndu einnig að kjörhitastig fyrir vöxt hjá hrognkelsum lækkar með aukinni 

líkamsstærð (tafla 1) (Nytrø et al., 2014).  
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Tafla 1. Kjörhitastig hrognkelsa eftir stærðarflokkum (Nytrø et al., 2014) 

Stærðarflokkar (g) Kjörhitastig 

(°C) 

11,0-20,0 15,7 

20,0-40,0 16,1 

100,0-110,0 13,1 

120,0-200,0 8,9 

 

Í náttúrunni eyða ungviðis hrognkelsi fyrstu æviskeiðum sínum á milli há- og lágflæðimarka 

þar sem þau vaxa hratt áður en færa sig síðan yfir á kaldari fæðustöðvar (Hedeholm et al., 

2014). Stærri fiskar færa sig mun fyrr úr tempraða svæðinu en þeir minni (Myrseth, 1971). 

Rannsóknir á bæði villtum og eldisseiðum og ungviðis hrognkelsum hafa sýnt að vaxtarhraði 

er mestur frá miðjum júlí til ágúst (Benfey og Methven, 1986; Agnar Ingólfsson og Bjarni K. 

Kristjánsson, 2002; Moring, 2001).  

 

Hægt er að ala hrognkelsa seiði við lægra hitastig og er það gert í hrognkelsaeldinu í 

Grindavík. Þar er hitastigið við klak 7°C og hækkað um 1°C á viku þangað til hitinn nær 

10°C. Hitanum er haldið stöðugum við 10°C þangað til fiskurinn er bólusettur sem er við um 

10g þyngd. Þá er hitinn lækkaður aftur í 7°C og haldið stöðugum þar til fiskurinn er fluttur til 

Færeyja (Tómas Árnason, munnleg heimild, 11. mars 2016).  

 

Eins og áður hefur komið fram þá er hagstæðast fyrir vöxt, þroska og lifun að fóðra 

hrognkelsa lirfur með artemíu fyrstu vikurnar eftir að þær klekjast út. Eftir það eru þær vandar 

á þurrfóður sem fyrst. Mikilvægt er að auðga artemíuna með fitusýrum og próteinum 

(Cañavate og Fernández-Díaz, 1999; Demény et al., 2012). Í rannsókn Belova (2015) kom í 

ljós að hrognkelsa seiði sem voru fóðruð með svifdýrum dóu öll en það stangast á við aðrar 

rannsóknir á sjávarfiskum. Ástæða fyrir dánartíðninni er ekki þekkt og því þörf á frekari 

rannsóknum. Hrognkelsi í sameldi með laxi éta vel, jafnvel við hitastig undir 4°C og eru að 

mestu leyti virk yfir veturinn. Það er því nauðsynlegt að fóðra hrognkelsin með þurrfóðri í 

sameldi með laxinum. Mælt er með því að nota fóður í minni stærð en fyrir laxinn og fóðra 

nálægt skjólinu til að forðast að þau venjist á laxafóðrið (Agnar Steinarsson og Matthías 

Oddgeirsson, 2015). 



 15 

3.3 Súrefnismettun 
 
Súrefnismettun í vatni er mikilvægur þáttur í efnaskiptum hjá fiskum og hefur þar af leiðandi 

áhrif á fóðurtöku og vöxt (Kramer, 1987). Í eldi á hrognkelsum er mikilvægt að halda 

súrefnismettun stöðugri. Tilraun var gerð af Haatuft (2015) við Háskólann í Tromsø þar sem 

var rannsakað áhrif mismunandi súrefnismettunar á velferð og vöxt hjá hrognkelsaseiðum. 

Það voru notuð 148 hrognkelsaseiði í tilrauninni og þeim skipt í fjögur 190 lítra kör. 

Súrefnismettunin í körunum var mismunandi: 55%, 69%, 81% og 96% og hitastigið á vatninu 

10°C. Niðurstöðurnar úr tilrauninni sýndu að hrognkelsaseiði eru viðkvæm þegar kemur að 

takmarkaðri súrefnismettun og súrefnisþurrð. Þannig náði hrognkelsi sem var ræktað í 96% 

súrefnismettun mun meiri vexti en hrognkelsi sem ræktað var við 81 % súrefnismettun (mynd 

11) (Haatuft, 2015).  

 

 
Mynd 11. Lífmassi við mismunandi súrefnismettun (Haatuft, 2015). 

 

Vöxturinn og stærð hrognkelsanna minnkaði eftir því sem súrefnismettunin var takmarkaðri 

og í tilrauninni þurfti að hætta að rannsaka hrognkelsin í 55% súrefnismettun þar sem 

fóðurtaka var engin. Hjá hrognkelsaseiðunum í 81-96 % súrefnismettun var vöxturinn 43-

120% hærri og lokaþyngdin var 28-85% hærri en hjá hrognkelsunum sem ræktuð voru við 

69% súrefnismettun (Haatuft 2015). Það þykir því nokkuð ljóst að hagstæðast er að hafa 

súrefnismettun eldisvökva í kringum 90% og mikilvægt að hún fari ekki niður fyrir 70% sem 
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getur leitt til þess að fóðurtaka minnki, fiskurinn verði stressaðri og þar af leiðandi verði 

vöxtur ekki eins góður.  

 

3.4 Selta og ljós 
 
Eðlilegt er að ala hrognkelsi í fullri seltu (32-35‰) þar sem þau eru sjávarfiskar. Hinsvegar er 

vel hægt að lækka seltuna í skamman tíma án þess að það hafi greinanleg áhrif á velferð 

fiskins. Hrognkelsi þola vel flutning í ferskvatni í skamman tíma sem er hentugt vegna þess 

að ferskvatn er gjarnan notað til þess að losa sjávarfiska í eldi við sníkjudýr (Tómas Árnason, 

munnleg heimild, 11. mars 2016). Lønning et al. (1984) rannsakaði þroskun hrogna og seiða 

frá Noregi við mismunandi seltu og fundu það út að þroskunin er eðlileg við seltu á milli 20,4 

og 34‰ en lægri eða hærri selta leiddi til dauða. Þessi fundur bendir til þess að hrognkelsi 

sem lifa við lægri seltu (undir 20,4‰) t.d. í Hudsonflóa og Eystrasaltinu séu lífeðlisfræðilega 

frábrugðin öðrum hrognkelsum (Davenport, 1985).  

 

Hentugast þykir að vera með stöðugt ljós á fisknum í gegnum allan eldisferilinn. Yfir 

klaktímann þá ætti ljósstyrkleikinn að vera um 10 lúx og auka hann um 90 lúx þegar fiskurinn 

er kominn á ungviðisstig (Nytrø, 2013). 
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4 Sjúkdómar og sníkjudýr í hrognkelsum 
Eldisstöðvum sem framleiða hrognkelsi til notkunar í laxeldi fer sífellt fjölgandi en útbreiðsla 

sjúkdóma er vandamál. Hingað til hafa fáar veirusýkingar verið þekktar í hrognkelsum en 

ýmsar gerðir af bakteríusjúkdómum hafa hins vegar verið vandamál í eldi. Hrognkelsi er 

einnig hýsill fyrir að minnsta kosti 59 tegundir af sníkjudýrum (Kaldsbakk et al., 2014).  

 

4.1 Veirusjúkdómar 
 
Lítið er vitað um veirusjúkdóma í hrognkelsum. Í laxeldi eru ýmsir veirusjúkdómar þekktir og 

vissulega gætu þeir sjúkdómar haft áhrif á hrognkelsi. Fleiri rannsókna er þörf ef komast á að 

því hvaða veirur herja á hrognkelsi (Karlsbakk et al., 2014). Rannsóknir eru í gangi sem hafa 

sýnt fram á að hrognkelsi geta sýkst af IPN-veiru (Wesmajervi, 2015) og árið 2015 kom í ljós 

að villtur klakfiskur í hrognkelsa eldistöð á Íslandi var sýktur af VHS veiru sem veldur 

veirublæði (Viral hemorragic septicemia). Þó að engra sjúkdómseinkenna hafi orðið vart þá 

þurfti engu að síður að drepa öll hrognkelsin í stöðinni (Tómas Árnason munnleg heimild, 11. 

mars 2016). VHS sýkingin er væg hjá sumum tegundum en veldur alvarlegum sjúkdómi og 

dauða hjá öðrum. Sjúkdómurinn smitast á milli fiska með snertingu og með vatni 

(Rasmussen, 1965). Veirublæði orsakast af VHS-veiru sem tilheyrir fjölskyldunni 

Rhabdoviridae sem eru staflaga veirur sem innihalda einþráða RNA genamengi (Bowser, 

2009). Veirublæði getur komið fram í seiðum og fullvaxta fiski en það er auðveldlega hægt að 

rugla einkennum saman við aðra veiru- og bakteríusjúkdóma svo og sníkjudýrasýkingar 

(Liversidge og Munro, 1978). Veiran eyðileggur þekjufrumur sem liggja á innra borði æðanna 

sem veldur blæðingu. Þó að blæðing sé algengt einkenni VHS þá valda ýmsir aðrir sjúkdómar 

einnig blæðingum. Til þess að staðfesta greiningu á VHS þá þarf því að taka sýni og senda á 

rannsóknastofu (Bowser, 2009.  

 

4.2 Bakteríusjúkdómar 
 
Stærstu vandamálin tengt bakteríusjúkdómum í hrognkelsum eru víbríó (Vibrio anguillarum) 

(Marcos-López et al., 2013), pasteurellose (Pasteurella sp.) og kýlaveikibróðir (Aeromonas 

salmonicida) (Poppe et al., 2012, 2013).  
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Vibrio anguillarum er gram-neikvæð baktería sem tilheyrir ætt Vibrionaceae og veldur 

sjúkdómnum víbríósa í fiskum. Hún er valfrjáls loftfirrt, saltkær og með eina svipu (Madigan 

et al., 2000; Buller, 2004). Þekktar eru 23 sermisgerðir (O1-O23) af V. anguillarum sem hafa 

mismunandi sjúkdómseinkenni og hýsla. Af þeim eru sermisgerðir O1, O2 og O3 sem sýkja 

fiska (Pedersen et al., 1999). Ytri einkenni víbríósýkinga hjá fiskum er þyngdartap, sljóleiki, 

rauðir blettir á kvið eða hliðum og dökk, bólgin sár sem geta opnast og myndað blæðingu. 

Augun geta einnig sýkst en þá fær fiskurinn sár sem leiðir af sér útstæð augu. Bakterían finnst 

í háum styrk í blóði og blóðmyndandi vefjum sýktra fiska. Innvortis dreifist sýkingin hratt um 

fiskinn og oft á tíðum deyr fiskurinn áður en ytri einkennin koma fram (Actis et al., 1999; 

Toranzo et al., 2005; Austin og Austin, 2007). Aeromonas salmonicida hefur nokkrar 

undirtegundir, meðal annars salmonicida, masoucida og achromogenes (Popoff, 1984). 

Aeromonas salmonicida undirtegund achromogenes er bakterían sem veldur sjúkdómnum 

kýlaveikibróðir. Hún er gram-neikvæð kuldakær baktería sem veldur sýkingum um allan 

líkama fisksins (Burr og Frey, 2007). Kýlaveikibróðir veldur kýlum á roði og vöðvum fisksins 

sem eru full af blóði og vefjadrepi (Austin og Austin, 2007). Pasteurella piscicida er gram-

neikvæð baktería sem veldur pasteurellosis í fiski (Remuzgo-Martínesz et al., 2014). Innri 

einkenni Pasteurellosis eru hvítar bakteríuþyrpingar í innyflum, sérstaklega nýrum og milta. 

Ytri einkenni eru að litur roðsins verður dekkri eða ljósari, tálknin verða ljósari og lítilsháttar 

blæðing getur komið við uggana og hausinn (Magariños et al., 2001).  

 

Á Íslandi eru hrognkelsi í eldi bólusett gegn helstu sjúkdómum eins og víbríó, kýlaveikibróðir 

og pasteurellosis en vandamálið er að hrognkelsi á Íslandi virðast vera að glíma við allt aðra 

sjúkdóma t.d vetrarsár (Moritella viscosa), Flexibacter sp. og veirublæði (VHS) (Tómas 

Árnason, munnleg heimild, 11. mars 2016). Moritella viscosa er gram-neikvæð baktería sem 

veldur vetrarsárum í eldislaxfiskum í köldum sjó (Lunder, 1992). Aðaleinkenni sjúkdómsins 

eru misstór roð- og vöðvasár sem geta leitt til dauða (Lunder et al., 1995). Flexibacter sp. 

veldur roðsýki, einkennin eru brún eða gul-brún sár á tálknum, roði og/eða uggum. Bakterían 

sest á tálknin þar sem hún dreifir úr sér þangað til hún þekur öll tálknin og frumurnar fara að 

deyja. Algengt er að fiskurinn fái sár við bakuggann en sárin geta þó komið hvar sem er á 

fisknum (Durborow et al., 1998).  
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4.3 Sníkjudýr 
 
Hrognkelsi er hýsill fyrir margar tegundir af sníkjudýrum (Karlsbakk et al., 2014) og finnast 

þau bæði innvortis t.d. inni í þörmum og útvortis t.d. á tálknum og roði. Í náttúrunni geta 

hrognkelsi smitast af sjólús (Caligus elongatus). Á tálknum hrognkelsa í eldi er algengt að 

finna bifdýr (Trichodina spp.), svipudýr (Icthyobodo spp.) og igður (Gyrodactylus spp.). 

Hrognkelsi geta sýkst af amöbunni Paramoeba perurans þegar þau eru í sameldi með laxi og 

komast í snertingu við sýktan lax (Bornø og Lie Linaker, 2015). Í maga og þörmum finnast 

oft einfrumu svipudýr (Cryptobia spp.), igður og þráðormar. Einnig eru þau hýslar fyrir 

myxosporea sníkjudýr (Myxobolus aeglefini, Kudoa islandica) og microsporida (Nucleospora 

cyclopteri) (Alarcón et al., 2015; Freeman et. al, 2013).  

 

Myxosporea eru fjölfruma en smásæ grómyndandi sníkjudýr í fiski. Kudoa sp. sýkja vöðva í 

fiskanna en eru ekki banvæn Sníkjudýrið veldur vatnsrofi eftir dauða fisksins en þá verða 

vöðvarnir fljótandi og ólystugir vegna próteineyðandi ensíma sem sníkjudýrið gefur frá sér. 

Myxobolus aeglefini sýkir bjósk fiskanna og er heldur ekki banvænt en getur skemmt hluta af 

stoðgrindinni og veldur einnig augnsýkingum sem leiðir til útstæðra augna (Karlsbakk et al., 

2014). Microsporidia eru lítil sníkjudýr sem mynda gró inni í frumum hýsilsins. Tegundin 

Nucleospora cyclopteri þroskast inni í kjarna hvítu blóðkornanna í fisknum og fjölfaldar sig 

með því að fá hýsilfrumuna til þess að skipta sér en þá skiptist sníkjudýrið samhliða. Sýkt 

hrognkelsi fá bólgin nýru sem eru full af sýktum hvítum blóðkornum. Nucleospora cycloteri 

finnst ítrekað í villtum hrognkelsum sem eru veidd við strendur Noregs. Í Kanada hefur þetta 

sníkjudýr verið tengt við dauða í hrognkelsaeldi, en fiskarnir sýndu einkenni bólginna nýra., 

merki um blóðleysi og oft útstæð augu. Sníkjudýrið smitast beint á milli fiska og getur því 

verið verulegt vandamál í eldi á hrognkelsi (Karlsbakk et al, 2014) 
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5 Hrognkelsi sem hreinsifiskur  
 
Í dag er notkun hreinsifiska eini umhverfisvæni valkosturinn við aflúsun laxa (Cowx et al., 

1998; Treasurer, 2002). Hreinsifiskar hafa minni áhrif á umhverfið, lækka magn kortisóls í 

blóði laxfiskanna og er talið er að þeir séu ódýrari heldur en efnameðhöndlun (Treasurer, 

2002). Hreinsifiskar hafa verið notaðir til aflúsunar á laxi í nokkur ár og hafa á skilvirkan hátt 

étið útsníkla eins og hreyfanlegar hálf-fullorðins og fullvaxta sjólýs (Groner et al., 2013).  

Sjólýs eru eitt af megin vandamálum í löndum sem framleiða lax eins og Skotlandi, Chile, 

Færeyjum, Kanada og sérstaklega í Noregi, (Nagasawa, 2004; FAO, 2005; Costello, 2009). Í 

Noregi er talið að kostnaður við sýkingar laxalúsar árið 2011 hafa verið um það bil 790 

milljón NOK og hækkar með hverju árinu (Liu og Bjelland, 2014). Eldi á hrognkelsum hefur 

orðið stór atvinnugrein á síðustu árum í Noregi. Áætlað er að yfir 20.000.000 seiði verði 

framleidd í Noregi árið 2017 og nú þegar eru 16 hrognkelsa seiðaeldisstöðvar starfandi í 

landinu og mun þeim eflaust fjölga á komandi árum (Joar Grindheim, e.d.).  

 

Hafrannsóknastofnun voru fyrstir á Íslandi til að hefja eldi á hrognkelsum árið 2014 en þá 

seldu þeir 200.000 seiði til fyrirtækisins Hiddenfjord í Færeyjum en einnig keypti Stofnfiskur 

150.000 seiði. Árið eftir héldu Hafró áfram að selja seiði til Hiddenfjord en eins og áður hefur 

komið fram þá greindist veirublæði í fisknum á haustmánuðum og þurfti Hafró því að slátra 

öllum hrognkelsunum sem voru í eftir í stöðinni. Nú er Stofnfiskur eina fyrirtækið sem ræktar 

hrognkelsi hér á landi og eru þeir að byggja upp framleiðslustöð til framtíðar sem á geta 

ræktað í kringum 2.000.000 seiði á ári (Agnar Steinarsson og Matthías Oddgeirsson, 2015). 

Verð á hrognkelsum er í kringum 250-300 krónur fyrir hvert seiði (Tómas Árnason, munnleg 

heimild, 20. apríl).		

 

5.1 Laxalús (Lepeophtheirus salmonis) 
 
Laxalús Lepeophtheirus salmonis (Kröyer, 1837) er lítil krabbafló sem lifir í sjónum og er 

útsníkill sem hefur víðtæk áhrif á laxfiska, bæði villtan fisk og eldisfisk. Lepeophtheirus 

salmonis og Caligus elongatus eru aðal ættkvíslirnar af sjólús sem valdið hafa alvarlegum 

skaða á laxeldi í Norður-Evrópu (Costello, 2006). Lífsferill L. salmonis skiptist í 10 stig og er 

það beinn feril, sem þýðir að það er einungis einn hýsill. Lífsferlinum er í grófum dráttum 
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hægt að skipta niður í tvö stig lirfustig (nauplii I,II) og sníkjustig (copepodid, chalimus I-IV, 

hálf-fullorðins I,II og fullvaxta) (mynd 12) (Whelan, 2010; Hamre et al., 2013).  

 
Mynd 12. Lífsferill laxalúsar (Lepeptheirus salmonis) (Marine Institute, e.d.) 

 

Á báðum lirfustigunum (nauplius I,II) er lúsin sviflæg, neytir ekki fæðu og flýtur með 

straumnum í sjónum. Eftir hamskipti verða lirfurnar smitandi copepodids sem festa sig við 

yfirborðsvefi hýsilsins (einkum á uggunum og roði) með fálmurum. Næst hefur lúsin 

hamskipti í chalimus stig en það eru fjögur sýkjandi stig þar sem hún situr föst á hýslinum og 

nærist á honum. Hálf-fullorðins stigin I, II eru hreyfanleg en þá getur lúsin ferðast um 

yfirborð hýsilsins og getur einnig synt um í vatnsmassanum en hreyfanlegu stigin valda 

fisknum mestri hættu (Costello, 2009; Whelan, 2010). Að lokum hafa þær hamskipti í 

fullvaxta karldýr eða kvendýr. Æviskeið lúsarinnar er erfitt að kortleggja við náttúrulegar 

aðstæður en rannsóknir á tilraunastofu hafa sýnt að kvendýrið geti lifað í allt að 210 daga við 

réttar aðstæður. Fullvaxta kvendýrs lús getur framleitt 6-11 pör af eggjastrengjum á 

lífsferlinum (Whelan, 2010; Hamre et al., 2013). Stærð, þéttleiki og fjöldi sjólúsa ræðst af 

ýmsum þáttum, svo sem hitastigi, seltu, tegund og aldri hýsils og ónæmiskerfi fisksins (Heuch 

et al., 2000; Whelan, 2010; Hamre et.al, 2013).  
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Samkvæmt tilraunum Whelan (2010) þá veldur lúsin ýmsum skaðlegum breytingum á roði 

laxfiskanna svo sem aukinni slímlosun og vefjadrep. Að auki sýndi fiskurinn lélegan vöxt 

vegna lystarleysis. Þessar breytingar og langvarandi stress leiða t.d. til minnkandi magns 

eitilfrumna í blóði, truflun á jónastjórnun og hækkaðs magn kortisóls í blóði laxfiskanna. 

Þetta getur svo leitt til truflunar í osmósustjórnun sem takmarkar öndunargetu. Ef engar 

ráðstafanir eru gerðar þá getur það leitt til dauða hýsilsins (Costello, 2009; Morton et al., 

2004; Whelan, 2010; Price et al., 2011; Brauner et al., 2012).  

 

Eldi á laxi felur í sér notkun á fiskeldiskvíum eða körum yfir meginvaxtar tímabilið. Þar sem 

þéttleiki í eldinu er mikill aukast líkur á sýkingu af völdum lúsarinnar. Þessar aðstæður eru 

ekki dæmigerðar fyrir villtan lax og ef eldislax sleppur þá getur hann borið með sér sjúkdóma 

og sníkjudýr sem getur leitt til hnignunar í stofni villtra laxfiska og því röskunar á 

vistfræðilegu jafnvægi í náttúrunni (Costello, 2009; Price et al., 2011; Kristoffersen et al., 

2014; Liu og Bjelland, 2014).  

 

5.2 Mismunandi aðferðir við aflúsun laxfiska 
 
Rannsóknarmenn telja að forvörn og skjót meðferð séu mikilvægir þættir til að takmarka áhrif 

laxalúsar í eldi. Til eru nokkrar aðferðir sem hægt er að nota gegn laxalús: 

• Lyfjafræðilegar (inntaka lúsalyfja með fóðri) 

• Efnafræðilegar (böðun úr aflúsunarefnum) 

• Líffræðilegar (hreinsifiskar) og ferskvatnsböðun 

Emamektínbensóat (SLICE) og teflúbensúron (Ektobann) eru gjarnan notuð sem efni í 

inntöku aðferðinni í Noregi og öðrum löndum en það eru sníklaeyðandi lyf. Sú aðferð sem 

mest notuð í dag er þekja fóðurpillurnar með lyfjum sem hafa sérstök eituráhrif gegn laxalús 

(Lees et al., 2008; Liu og Bjelland, 2014).  

 

Aflúsun með böðun er flóknari og yfirleitt notuð í lok framleiðsluferilsins þegar inntöku 

meðferðin krefst meiri fjárfestingar. Deltametrín (Alphamax), Asameþífos (Salmosan) og 

vetnisperoxíð (H2O2) eru helstu efnin sem notuð eru í baðmeðferðir (Liu og Bjelland, 2014).  

 

Yfirleitt eru bæði lyfja- og efnameðferðir notaðar snemma í lífsferlinum þegar laxinn er ekki 

orðinn stór (um 2 kg), vegna þess að notkun þeirra á seinni stigum hefur í för með sér meiri 
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kostnað fyrir fiskeldisiðnaðinn. Þrátt fyrir að lyfja- og efnameðferðir hafa reynst áhrifaríka þá 

er að koma fram sívaxandi ónæmi hjá laxalúsinni gegn þeim efnum sem notuð hafa verið. 

Ennfremur geta þessi efni haft áhrif á heilsufar fisksins og umhverfið (Grave et al., 2004; 

Lees et al., 2008; Carrell, 2012; Hamre et al., 2013; Torrissen et al., 2013; Aaen et al., 2015; 

Liu og Bjelland, 2014). 

 

Ferskvatnsböðun hefur verið notuð til þess að hreinsa laxfiska gegn laxalús og hafa 

rannsóknir sýnt að hún virkar ágætlega. Samkvæmt McLean et al (1990) þá þarf 

ferskvatnsböðunin að standa yfir í um tvo sólarhringa ef hún á að skila góðum árangri. Eins 

og áður hefur komið fram þola hrognkelsi flutning í ferskvatni í skamman tíma en ekki eru til 

rannsóknir um hvort þau þoli það í tvo sólarhringa. Ferskvatnsböðun er ágætur kostur en þó 

haft töluverð áhrif á fiskinn. Þá er verið að dæla fisknum úr kvíunum í brunnbát og í ferskvatn 

og síðan aftur tilbaka. Fiskurinn verður stressaður við þessa meðhöndlun og getur misst 

hreistur en þá er hann viðkvæmari gagnvart sjúkdómum. Einnig er hætta á því að fiskurinn 

minnki fæðutöku og þá hægist á vexti. Fyrir stórar fiskeldisstöðvar er þetta illa við komið þar 

sem lífmassinn er mikill auk sem að þetta tekur tíma og afföll gætu orðið mikil.  

 

5.3 Hreinsifiskar í sameldi 
 
Varafiskar hafa verið notaðir sem hreinsifiskar í eldi en þeir eru af ætt Labridae. Til eru 

margir tegundir af varafiskum t.d. bergsnapi Labrus bergylta og blettungur Ctenolabrus 

rupestris (mynd 13). Hitastig í norðurhluta Noregs er of lágt fyrir þessar tegundir og 

takmarkar það útbreiðslu þeirra á norðursvæðum (Cowx et al., 1998; Lein et al, 2013). 

Ennfremur sýndi Lein et al. (2013) fram á að við lækkandi hitastig minnkaði áhugi hjá 

bergsnapa á lúsinni. Eldi á varafiskum nær ekki að anna eftirspurn fyrir hreinsifiska og því er 

notkun þeirra háð veiðum á villtum fiski. Laxeldisfyrirtæki í Skotlandi hafa verið að prófa sig 

áfram með notkun varafiska og hefur árangurinn verið jákvæður. (Marine Conservation 

Society, 2013).  
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Mynd 13. Bergsnapi (Labrus bergylta) (World Fishing & Aquaculture, 2015).  

 

Hlutfall varafiska á móti laxi er 1:25 eða 4% þar af leiðandi getur það haft slæm áhrif á stofn 

tegundarinnar ef öll fyrirtæki styðjast við 4% hlutfall (Treasurer, 2013). Varafiskur er 

grunnsævistegund og er veiðum á honum ekki stjórnað, hámarkskvóti er enginn og ekkert er 

vitað um stofnstærð hans. Þess vegna er áhyggjuefni að mikið sé treyst á villta fiska en það 

getur haft áhrif á stofnstærð hans og leitt af sér ofveiði (Marine Conservation Society, 2013). 

Þetta kallar á að finna aðrar tegundir hreinsifiska sem eru með norðarlegri útbreiðslu og betri 

aðlögun að köldu hitastigi. Tilraunir hafa gefið til kynna að ungviðis hrognkelsi Cyclopterus 

lumpus éti hálf-fullorðins og fullvaxta lýs af löxum (Willumsen, 2001; Andersen og Vestvik, 

2012; GIFAS, 2012).  

 

5.4 Ræktun á hreinsifiskum 
 
Nýlega hefur kviknað mikill áhugi á fjárfestingu í ræktun á hreinsifiskum í Noregi, Færeyjum, 

Skotlandi og Kanada. Árið 2013 voru 6.000 fiskar af tegundinni bergsnapi ræktaðir í 

Skotlandi og 3.000 blettungar sem voru fluttir í laxeldi í ágúst og september. Þetta er 

sameiginlegt rannsóknarverkefni Scottish Sea Farms og Marine Harvest (Fishupdate, 2013). 

Svipað verkefni með fyrirtækjunum Scottish Salmon Company og Meridian Salmon Group 

hófst árið 2012 þar sem sett var upp eldi fyrir bergsnapa með það að markmiði að framleiða 

yfir 250.000 varafiska á ári (SeafoodSource, 2012). 
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Tilraunir til að rækta hrognkelsis klakfisk voru gerðar af Klokseth og Øiestad (1999) og 

Haaland (1996). Þessar tilraunir sýndu að hægt væri að ala upp fullvaxta hrognkelsi og fá þau 

til að hrygna í eldi (Klokseth og Øeestad, 1999; Andersen og Vestvik, 2012). Frekari 

rannsókna var þó talin þörf til að fá betri upplýsingar með tilliti til vaxtar (Benfey og 

Methven, 1986; Skiftesvik et al., 2003). Flestar rannsóknir á hrognkelsum hafa þrátt fyrir 

þetta einblínt á villta stofna og öflun heimilda um hrygningartímann, einkennandi hegðun yfir 

hrygningatímann og fæðuöflun á seiða- og ungviðisstigi (Holst, 1993; Torstensen, 1998; 

Sunnana 2007a). Í Hjaltlandi er í gangi sameiginlegt verkefni milli laxeldisfyrirtækjanna 

Hjaltland, Shetland Aquaculture og NAFC Marine Centre þar sem ræktað er hrognkelsi sem 

valkostur fyrir hreinsifisk. Kostir sem hrognkelsi hafa fram yfir varafiska eru þeir að þau éta 

allt árið meðan varafiskar éta ekki yfir vetrartímann. Einnig eru hrognkelsi töluvert auðveldari 

í eldi, hraustari, harðgerðari og vaxa hraðar en varafiskar (Fletcher, 2013).  

 

5.5 Hrognkelsi í sameldi með laxi 
 
Æskilegt er að hrognkelsi séu sett út í kvíarnar nokkrum dögum á undan smoltuðum 

laxaseiðum. Hrognkelsin geta þá aðlagast kvínni og fundið sér skjól í henni. Ef hrognkelsi eru 

sett í kvíarnar á eftir laxinum er kominn í hana þá getur það leitt til þess að laxinn skaði 

hrognkelsin eða telji þau vera fæðu. Mikilvægt er að möskvastærð netanna í kvíunum séu 

nógu lítil svo hrognkelsin sleppi ekki út en þau eru töluvert smærri en smoltuð laxaseiði 

(Agnar Steinarsson og Matthías Oddgeirsson, 2015). Einnig þarf að huga að netunum því ef 

þau eru skítug þá getur það leitt til þess að bláskeljalirfur festi sig við netin og þá éta 

hrognkelsin frekar lirfurnar heldur en laxalúsina. Hrognkelsin þurfa skjól til að soga sig á og 

til að geta hvílt sig og það hefur reynst vel að setja kínverskan gerviþara í kvíarnar (mynd 14). 

Yfirleitt er þarinn settur til hliðar í kvínni, helst sem lengst frá fæðustaðnum í kvínni svo að 

hrognkelsin fari ekki í fóðrið. Þegar seiðin vaxa og stækka þá þurfa þau meira pláss og því er 

nauðsynlegt að auka við skjólið í kvínni (Schaer og Vestvik, 2012).  
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Mynd 14. Kínverskur gerviþari (Lusedata, 2012). 

Þegar hrognkelsi fara í kvíarnar um 20 gröm (Agnar Steinarsson og Matthías Oddgeirsson, 

2015) þá eru þau talsvert minni en varafiskur og þola þar af leiðandi meiri þéttleika 

(Treasurer, 2013). Í dag er ekki vitað fyrir víst hvert ákjósanlegt hlutfall af hrognkelsum er en 

talið er að 1 hrognkelsi á móti 10 löxum sé hlutfall sem henti ágætlega til að halda laxalúsinni 

niðri en líklegt er að sá fjöldi geti verði breytilegur. En eins og áður segir er notkun varafiska 

er talið æskilegt að vera með minnst 4% hlutfall af varafisk á móti laxi (Fletcher, 2013). 

 

5.5.1 Flutningur og sjósetning 

 
Hrognkelsi eru frekar klunnalegir fiskar sem eiga það til að festa sig við ótrúlegustu hluti. 

Mögulegt er talið að fiskurinn festi sig frekar við ýmsa hluti þegar honum er ógnað eða er 

stressaður. Þar sem hrognkelsi eru tiltölulega léleg til sunds þá fela þau sig þangað til hættan 

er liðin hjá (Killen et al., 2007). Þetta leiðir til lítilsháttar vandkvæða við meðhöndlun 

fisksins. Við flutning á hrognkelsum frá seiðaeldisstöð og út í kvíarnar þá hefur reynst 

hagstæðast að handháfa fiskinn og þá er mikilvægt að háfurinn sé með fínum möskva og 

lífsmassinn sé dreifður í háfnum. Eins og með alla aðra fiska þá er mikilvægt að lágmarka 

meðhöndlun á fiskinum. Hrognkelsi eru frekar sterkbyggð en eru mjög viðkvæm gagnvart 

stressi. Það hefur reynst vel að setja hrognkelsi í lítil kör sem eru um 1 m3 og með 
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súrefnissteinum sem sjá til þess að súrefnismettun í körunum sé góð (Schaer og Vestvik, 

2012). Einnig er nauðsynlegt að setja net í karið svo að fiskurinn festi sig ekki við yfirborðið 

en þá þarf að kippa honum af og það fer ekki vel með fiskinn eftir að hann hefur náð að sjúga 

sig fastan (mynd 15) (Tómas Árnason, munnleg heimild, 31. mars 2016). Körunum er svo 

raðað í bát þar sem siglt er upp að kvíunum og fiskurinn svo handháfaður ofan í kvíarnar. 

Ekki er mælt með því að setja hrognkelsi í brunnbát og dæla þeim svo í kvíarnar þar sem það 

leiðir til mikils stress og einnig geta hrognkelsin særst við dælingu (Schaer og Vestvik, 2012).  

 

 
Mynd 15. Netið er sett í karið svo að fiskurinn nái ekki að festa sig við yfirborðið (Tómas Árnason, 
munnleg heimild, 31. mars 2016). 

 

5.5.2 Sýnataka og eftirlit 

 
Ýmsar rannsóknir á hrognkelsum í kvíum eru í gangi og því enn ýmislegt sem ekki er þekkt. 

Fyrirtæki sem eru með hrognkelsi í sameldi með laxi þurfa því að vera dugleg að safna 

upplýsingum. Auk þess að telja dauða fiska þá er æskilegt að leita skýringa á dauða þeirra. 

Sumar fiskeldisstöðvar nota myndavélar til þess að fylgjast með fóðrun laxins og er þá einnig 

hægt að fylgjast með hegðun hrognkelsanna. Staðsetning hrognkelsanna í kvíunum getur 

gefið góða mynd af heilsufarslegu ástandi þeirra og velferð. Í ljós hefur komið að það kann að 

líta út eins og veikburða fiskar syndi meðfram netinu og éti þar, á meðan sterkari fiskar eru 

áfram í skjólinu og koma einungis út þegar þeir eru svangir (Schaer og Vestvik, 2012). Lýs í 

maga hrognkelsa sundrast á aðeins þremur klukkustundum, þær eru hlaupkenndar, rauð- eða 

hvítleitar og getur verið erfitt að greina þær. Því þarf að hafa hraðar hendur og leysa 

magainnihaldið upp í vatni til þess að það sé auðveldara að greina lýsnar (mynd 16) (Agnar 

Steinarsson og Matthías Oddgeirsson, 2015). Ef að það finnast önnur dýr í maga þeirra t.d. 

krabbadýr eða lirfur þá gæti verið komin tími á að þrífa netið í kvínni og skjólið (Hanssen, 
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2012). Rannsóknir hafa sýnt að um veturinn fer aflúsunin mest fram við sólarupprás en á sér 

stað til sólseturs. Virkni hrognkelsanna getur þó verið breytileg eftir árstíma og staðsetningu 

(Schaer og Vestvik, 2012). 

 

 
Mynd 16. Magainnihald hrognkelsis í sameldi með laxi (Sölvi Sturluson, 2015). 

 

5.5.3 Kynþroski hrognkelsa í sameldi með laxi 

 
Þegar beinfiskar ná ákveðinni stærð þá getur það komið af stað kynþroska (Imsland et al., 

1997) og þarf af leiðandi geta hrognkelsi í eldi orðið kynþroska mikið fyrr en í náttúrunni. 

Við kynþroska minnkar fæðutaka fiska og þeir hætta að vaxa. Þetta þýðir að þegar hrognkelsi 

verða kynþroska þá hætta þau að éta lýsnar af laxinum og eru þá ekki meiri not fyrir þau í 

sameldi með laxi. Kynþroski hrognkelsa í eldinu getur farið að koma fram þegar þau eru 400 

til 500g en það tekur 10g hrognkelsaseiði 14-16 mánuði að ná þeirri þyngd (Imsland et al., 

2014a). Mikilvægt er að huga að því hvað hægt sé að gera við hrognkelsin þegar þau eru 

orðin of stór fyrir lúsaát. Árið 2015 settu Norðmenn af stað verkefni sem felst í því að finna 

nýja markaði fyrir hrognkelsi en talið er að innan nokkurra ára muni Noregur framleiða um 

100.000 tonn af hrognkelsum árlega. Íslendingar hafa verið að selja villt hrognkelsi til Asíu 

og það gæti vel verið að Norðmenn muni reyna að selja fiskinn þangað (Johansen, 2016). 
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6 Umræður og lokaorð 
 
Fiskeldisbændur eru stöðugt að reyna að finna árangursríkar og sjálfbærar aðferðir í baráttu 

við laxalúsina. Samkvæmt Erlend Waatevik (2015) fyrrum framkvæmdarstjóra 

fóðurverksmiðjunnar Skretting þá mun eldi á hrognkelsum aukast mikið í Noregi á komandi 

árum en þrátt fyrir það mun framboð á hrognkelsum ekki ná að anna eftirspurn. Kostirnir við 

notkun hreinsifiska frekar en að notast við lyf og önnur spilliefni eru margir og stuðlar einnig 

að bættri ímynd fiskeldisiðnaðarins. Spilliefni hafa slæm áhrif á náttúruna, geta valdið stressi 

hjá fisknum vegna meðhöndlunar og er kostnaður við notkun þeirra hár.  

 

Auðveldara þykir að rækta hrognkelsi heldur en varafiska. Hrognkelsi eru með betri vöxt, 

harðgerðari gagnvart hnjaski og þola kaldara hitastig þegar kemur að lúsaáti sem er lykilatriði 

á norðlægum slóðum. Eldi á hrognkelsum í mörgu frábrugðið eldi á öðrum tegundum. 

Þéttleiki í körunum er byggður á flatarmáli kerjanna en ekki rúmmáli eins og þekkist í fiskeldi 

þar sem hrognkelsi þurfa að hafa pláss til að soga sig við svo þau geti hvílt sig. Körin ættu því 

að vera að vera há og mjó þannig flöturinn innan í þeim sé mikill miðað við rúmmál. Þegar 

hrognkelsin eru í sameldi með laxi er nauðsynlegt að vera með einhverskonar skjól og hefur 

notkun á gerviþara sýnt jákvæðar niðurstöður. Kjörhitastig fyrir vöxt hrognkelsa lækkar með 

aukinni líkamsstærð. Það þýðir að kjörhitastig seiða er hærra heldur en hjá fullvaxta fiski. Við 

kjöraðstæður er eldistíminn er 6-7 mánuðir frá klaki en þá vegur fiskurinn í kringum 20g. 

Mögulegt væri hægt að stytta þennan tíma með hækkun hitastigs. Hrognkelsi eru viðkvæm 

gagnvart sjúkdómum og þá helst bakteríusjúkdómum.  

 

Jón Örn Pálsson (munnleg heimild, 7. apríl 2016) rannsókna og þróunarstjóri 

laxeldisfyrirtækisins Fjarðalax hefur ekki miklar áhyggjur af laxalús eins og staðan er í dag. 

Hann telur þó að það komi vel til greina að nota hrognkelsi sem hreinsifisk ef laxalús fer að 

mælast í auknum mæli. Þar sem ýmsir sjúkdómar herja bæði á lax og hrognkelsi þá er 

mikilvægt að það séu ákveðnar kröfur um að hrognkelsaseiðin séu laus við sjúkdóma. Með 

hækkandi sjávarhita og auknu fiskeldi hér á landi þá gæti laxalús orðið mikið vandamál á 

komandi árum. Mikilvægt er að halda áfram að rannsaka hrognkelsi sem hreinsifisk því eins 

og staðan er í dag þá er tegundin eitt helsta vopnið gegn laxalús.  
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Í verkefninu hefur verið leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í 

upphafi. Höfundur telur að hrognkelsi séu góður kostur og gæti verið lausnin á vandamálinu 

við sjólús í laxeldum. Einnig er það áhugavert að nýta sér náttúrulegar lausnir í stað lyfja og 

efna. Hins vegar er margt sem ekki er vitað og þarf að rannsaka og á það ekki síst við um 

hrognkelsi sem mögulega smitbera sýkingarvalda yfir í laxinn.  
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