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Abstract 

The seafood industry in Iceland has been implementing a new technology for processing 

white fish fillets in most recent years.  The new technology combines high precision bone 

detection with water-jet trimming & pinbone removal.  The machines automatically remove 

the pinbone of a fish fillet and cut the fillet in preferred portions. 

An increasing number of processing plants have invested in the revolutionary machines and 

supporting equipment.  The conventional way of processing fillets is costly and has been done 

using mainly manual labor.  Research on using water-jet cut for processing fish goes back to 

1987.  The technology did however not emerge until the year 2010.  At that time the 

manufacturer Valka Ltd. started to develop a X –ray guided cutting machine using water-jet 

to perform the cut. Three years later the first machine from Valka was implemented by the 

seafood company HB Grandi Ltd.  -  Marel Ltd., another and larger manufacturer of 

machinery for the food industry started development of a similar machine fish in 2012.  Their 

first machine was installed in the year 2014. 

 

This essay discusses the use and features of water-cut machines and reports the experience of 

four Icelandic processors already using the technique. The machines are recently installed so 

it is curious to know how the implementation has unfolded.   Furthermore a potential 

implementation of water-cut machinery by the plant Vinnslustöðin Ltd. in Westman Islands 

will be analysed with financial benefits in mind. 

 

Experience so far shows that the investment of the machinery in question  has been beneficial.  

Plants have enjoyed more throughput; lower labor costs; increased average utilisaton; added 

value of each fillet due to optimization in cutting; and market competitiveness due to product 

uniformity that meets the buyers’ preferences. 

 

The essay starts by explaining how information that the essay is based on were gathered.  

Then the technology will be introduced. 

In the latter part of the essay a theoretical implementation of a water-cut machinery by 

Vinnslustöðin Ltd. is analysed.  Finally discussions and a compilation will be put forward. 

 

Key words:  Fish processing; White fish fillet; Water-jet cut; Lower cost; Added value; 

Increased competitiveness and productivety. 
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   III 

Útdráttur 

Ný tækni í flakavinnslu hefur verið að ryðja sér til rúms á síðustu árum og á skömmum tíma 

hafa margar fiskvinnslur hérlendis fjárfest í vatnsskurðarvélum.  Um er að ræða vélar sem 

skera beingarð burt með vatnsskurði og flakið í bita.  Þessi hluti flakavinnslu hefur að mestu 

verið unnin handvirkt af starfsfólki á snyrtilínum.  Hugmyndir um notkun vatnsskurðar í 

flakavinnslu ná aftur til ársins 1987.  Tæknin náði þó ekki framgangi fyrr enn Valka hf. hóf að 

vinna að þróun vatnsskurðarvélar árið 2010.  Þremur árum síðar var vatnsskurðarvél frá 

Völku sett upp í fiskvinnslu HB Granda hf.   Marel hf. hóf þróun á vatnsskurðarvél um mitt 

árið 2012 og fyrsta vél fyrirtækisins var sett upp  árið 2014. 

 

Í þessu verkefni er lagt mat á hvort innleiðing vatnsskurðar sé ákjósanleg lausn í flakavinnslu 

Vinnslustöðvarinnar hf. í Vestmannaeyjum. Í upphafi verkefnisins verður fjallað um hvernig 

staðið var að öflun gagna sem verkefnið er byggt á. Gögnin um vélarnar koma frá framleið-

endum en einnig eru tekin viðtöl við notendur vatnsskurðarvéla. Um nýjar vélar að ræða svo 

forvitnilegt er að vita hvernig innleiðing þeirra hefur gengið fyrir sig.  

 

Næst er fjallað almennt um flakavinnslu og vatnsskurður kynntur til sögunnar.  Í síðari hluta 

verkefnisins verður farið nánar í greiningu og útfærslu á innleiðingu vatnsskurðarvéla og 

ávinningi sem hlýst af notkun tækninnar.  Niðurstöður gefa til kynna að vatnsskurður sé 

ákjósanleg og ábatasöm lausn í flakavinnslu.  Svo ætti einnig að vera fyrir Vinnslustöðina.  

Vatnsskurðarvél kæmi til með að leysa af hólmi tvær vélar og hluta starfsfólks við núverandi 

flakasnyrtilínu fyrirtækisins.  Innleiðingin myndi jafnframt auka hæfni vinnslunnar til að 

mæta óskum um mismunandi flakaafurðir. 

 

Í lok ritgerðarverkefnisins eru umræður og samantekt á því efni sem til skoðunar var.  

 

 

Lykilorð:  Fiskvinnsla; Hvítfiskur; Vatnsskurður; Hagræðing; Aukið virði; Aukin 

samkeppnishæfni og framleiðni. 
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1 Inngangur 

Þetta verkefni fjallar um hugsanlega innleiðingu vatnsskurðarvélar í flakavinnslu Vinnslu-

stöðvarinnar hf. í Vestmannaeyjum, hér eftir nefnt VSV. Vatnsskurður er þekkt skurðaðferð en 

hefur þar til nýlega ekki verið innleidd í flakavinnslu. Framfarir í tækni hafa gert mögulegt að 

skera burt og fjarlægja beingarð úr fiskflökum á sjálfvirkan hátt ásamt því að skera flakið í bita. 

Í verkefninu eru tekin viðtöl við aðila sem hafa innleitt vatnsskurð í flakavinnslu. Viðtölin gefa 

upplýsingar um hvernig innleiðing og reynsla vélanna hefur gengið fyrir sig ásamt öðrum upp-

lýsingum um gagnsemi þeirra í flakavinnslu. Áður en viðtölin voru tekin var flakavinnsla VSV 

skoðuð með það í huga hvernig innleiðing vatnsskurðar kæmi til með að hafa áhrif á vinnsluna. 

Að lokum er einföld mynd innleiðingar vatnsskurðar í flakavinnslu VSV dregin upp. 

Fyrirtækin Marel og Valka framleiða vatnsskurðarvélar. Heiti vélar Marel er FleXicut og heiti 

vélar Völku er Cutter. Báðar vélarnar hafa hlotið góðar viðtökur þrátt fyrir að hafa ekki verið 

lengi á markaði. Vél Völku var tekin í notkun 2012 og vél Marel árið 2014. Nú þegar hafa 

bæði innlend og erlend fyrirtæki fjárfest í vatnsskurðarvélum frá ofangreindum framleiðendum 

þeirra. Í meginatriðum vinna vélarnar eins, en þær hafa mismunandi eiginleika sem áhugavert 

er að skoða. 

Við vinnu að verkefninu voru tekin viðtöl við starfsmenn nokkurra af þeim fyrirtækjum sem 

innleitt hafa tæknina.  

Með innleiðingu vatnsskurðar í flakavinnslu VSV opnast möguleikar á því að draga úr 

launakostnaði, bæta nýtingu hráefnis og auka úrval flakaafurða. Í þessu verkefni verður skoðað 

hvort sú fjárfesting sem vatnsskurðarvél hefði í för með sér sé ákjósanlegur kostur.  

 

 

Rannsóknarspurning: 

Er vatnsskurður ákjósanleg lausn í flakavinnslu VSV ? 
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2 Aðferðir / Framkvæmd 

Í þessum kafla verður fjallað um þau gögn og aðferðir sem notuð voru við gerð þessa 

verkefnis. Við umfjöllun um flakavinnslu, nýtingu og bitaskurð var aðallega notast við útgefin 

gögn frá Matís.  Má þar helst nefna Ferskfiskbókina (Páll Gunnar Pálsson, Margeir 

Gissurarson, 2015), Nýtingarstuðlar bolfisktegunda (Ásbjörn Jónsson, Jónas R. Viðarsson, 

Sigurjón Arason, 2009) og Hugtakasafn Fiskiðnaðarins (Páll Gunnar Pálsson, Kristín 

Óskarsdóttir, 2015). 

2.1 Gögn og heimildir 

Heimildir um þróun og upphaf vatnsskurðar í flakavinnslu var sótt í vefsíðuna timarit.is. 

Gögn úr vinnslu VSV fengust með samtölum og netsamskiptum við  verkstjóra, framleiðslu-

stjóra og sviðsstjóra bolfiskvinnslu fyrirtækisins. Gögnin sneru að flakavinnslu á þorski. 

Nýtingarstuðlar, starfsmannafjöldi, afköst og framleiðsluaðferðir voru meðal þeirra upplýsinga 

sem mótteknar voru við gerð verkefnisins, en einnig vísbendingar um söluverð afurða. 

Rannsakandi fékk einnig aðgang að vinnslunni og fékk að framkvæma störf sem sneru að 

flakavinnslu á þorski. Áður en farið var að afla gagna voru aðilar innan VSV spurðir hvað þeir 

vonuðust eftir að slíkar vélar hefðu fram að færa.  

Gögnum frá framleiðendum vatnsskurðarvéla var aflað með sama hætti og frá VSV, auk þess 

sem notast var við upplýsingar úr sölu- og kynningarbæklingum. Upplýsingar um verð 

vélbúnaðar, uppsetningarkostnað og áætlaðan endurgreiðslutíma fjárfestingar eru einkum frá 

framleiðendum en að hluta til byggðar á vísbendingum frá vinnslum sem innleitt hafa 

vatnsskurð. 

2.2 Viðtöl 

Hluti verkefnisins er byggður á viðtölum. Þátttökubeiðni var send á aðila sem hafa reynslu af 

uppsetningu og notkun á vatnsskurði í flakavinnslu. Samband var haft við fjóra aðila, Tvo aðila 

sem höfðu reynslu af vatnsskurðarvél Völku og tvo aðila sem höfðu reynslu af vatnsskurðarvél 

Marel. Markmið viðtala var að afla upplýsinga um gagnsemi vatnsskurðarvéla sem byggði á 

ábyggilegri reynslu. 

Við undirbúning viðtala var stuðst við 10. kafla bókarinnar Handbók Í aðferðarfræði 

rannsókna (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtöl voru sett upp með fyrirfram sömdum spurningum 

sem lagðar voru fyrir einstaklinga sem reynslu hafa af notkun vatnsskurðarvéla. 
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Spurningarnar voru bæði lokaðar og opnar og viðmælendur gátu tjáð sig frjálslega innan 

ramma spurninganna. Horft var til þess að fá allar þær upplýsingar sem gætu komið að gagni. 

Ef svarið var ekki fullnægjandi í fyrstu tilraun var reynt að spyrja áfram. 

Viðtölin fóru fram í mars 2016.  Þau fóru fram í fiskvinnslum viðmælenda og voru hljóðrituð. 

Spurningar má sjá í viðauka.  Heimildir sem voru hafðar eftir viðmælendum voru sendar til 

þeirra í tölvupósti til staðfestingar á að rétt sé til vísað og eftir haft. 

2.3 Staða þekkingar 

Áhrifin af því að skera með vatnsskurði í matvælaiðnaði eru vel þekkt.  Grænmeti, ávextir og 

kjöt hafa verið skorinn með góðum árangri (J A McGeough, 2016).  Sökum þess hversu tæknin 

er ný í flakavinnslu á fiski hafa vélarnar ekki verið mikið rannsakaðar.  Í meistaraverkefni  sínu 

fjallar Arnar Þór Stefánsson um röntgengreiningu beina í hvítfiskflökum í tengslum við þróun á 

FleXicut vatnsskurðarvél.  Verkefni Arnars var í samstarfi við Marel og kom út í desember 

2013 (Arnar Þór Stefánsson, 2013). 

Í meistaraverkefni Helgu Franklínsdóttur voru mismunandi forkæliaðferðir, áður en þorsk- og 

laxaflök fóru í gegnum vatnsskurð, rannsökuð.  Árangur við skurð var metinn út frá gæðum og 

hreinleika skurðar, s.s. hvort vatnsbunan næði að skera í gegnum vöðva, bandvef (sinar) og 

roð.  Niðurstöður sýndu að skurðarhraði skipti hvað mestu máli þegar kemur að gæðum þar 

sem salli eykst í flökunum við aukinn skurðhraða.  Undirkæling á undan skurði sýndi fram á 

betri skurð og minni salla í flökunum.  Þetta skipti meira máli fyrir laxaflök en þorskflök þar 

sem gæði skurðar gegnum roð og sporðsnyrting var mun betri (Helga Franklínsdóttir, 2014). 

„Tæknivæðing flakaskurðar á þorski“, lokaverkefni Kristjáns Sindra Gunnarssonar í 

sjávarútvegsfræði við HA árið 2015 tekur vatnsskurð einnig til skoðunar.  Þar fjallaði Kristján 

um tvenns konar aðferðir á flakaskurði í vinnslu á þorski. Annars vegar núverandi ferli 

Útgerðarfélags Akureyringa og hins vegar ferli Gjögurs sem notast við vatnsskurðarvél 

(Kristján Sindri Gunnarsson, 2015). 

Traust og þekking á notkun vatnsskurðar við vinnslu á flökum hvítfisks hefur vaxið hratt hér á 

landi.  Sem dæmi um það má benda á undangengnar fjárfestingar, nú síðast undirritun 

samnings milli Völku og Loðnuvinnslunnar hf., Fáskrúðsfirði.  Fjárfesting Loðnuvinnslunnar 

verður stærsta einstaka smíðaverkefni á sviði  vatnsskurðar í flakavinnslu hér á landi.  Um er 

að ræða smíði á tvöfaldri Cutter-vélasamstæðu og tengdum búnaði  Ráðgert er að vinna minnst 

6.000 tonn af hráefni og að 50 til 55 starfmenn starfi við línuna (Friðrik Mar Guðmundsson, 

2016). 
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3 Fræði 

Í þessum kafla verður fjallað um flakavinnslu þar sem hefðbundnu flæði þorsks í gegnum 

vinnslu er lýst. Bitavinnsla er ein framleiðsluaðferð í flakavinnslu og hún snýst um að skera 

flök í bita.  Komið verður inn á mikilvægi nýtingar í flakavinnslu. 

Fjallað verður um tilkomu vatnsskurðar við flakavinnslu og vélar sem þar koma við sögu.  

Samanburður er að lokum gerður á þeim tveimur vélum sem framleiddar eru hér á landi með 

hliðsjón af þeim upplýsingum sem  framleiðendur þeirra láta í té. 

3.1 Flakavinnsla 

Flakavinnsla er framleiðsla á afurðum úr heilum fiski.  Flakaafurðir eru af ýmsum toga, frá 

heilum ósnyrtum flökum yfir í afskurð og marning. Þær afurðir sem tilheyra ekki flakinu eru 

nefndar aukaafurðir t.d. hausar og hryggir. Stuðst er við mismunandi framleiðsluferli eftir því 

hvaða afurð er verið að framleiða. Sem dæmi getur ferlið verið tiltölulega einfalt ef framleiða á 

heil ósnyrt flök með roði og beinum en frekari meðhöndlunar er þörf ef framleiða á roð og 

beinlaus flök.  Hráefnið er heill slægður þorskur. Slæging er aðgerð sem felur í sér að innyflin 

eru fjarlægð og fer oftast fram um borð í fiskiskipum. 

 

 

Mynd 1.  Slægður þorskur - Ljósmynd: Ragnar Th. Sigurðsson 
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Hér að neðan er dæmigerð flakavinnsla útskýrð með flæðiriti sem sýnir helstu aðgerðir sem eru 

framkvæmdar við þá vinnslu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskur sem kemur í land er vigtaðar og fluttur í kælda hráefnisgeymslu fiskvinnslu. Eins og sjá 

má á mynd 2 er upphaf vinnslu í móttöku þar sem gæði eru metin, fiskur flokkaður í stærðir og 

upplýsingar um fisk sem fer til vinnslu eru skráðar. Í móttöku er haus fjarlægður með 

vélhausara og því næst fer fiskur í flökunarvél.  Þá eru bæði flökin með roðinu áföstu aðskilin 

frá hryggnum og í framhaldinu er roðið fjarlægt með roðflettivél.  Sundum eru þó framleidd 

flök með roði. Þá hefst næsta skref þar sem hvert flak er snyrt á ljósaborði.  Í snyrtingu eru 

bein, ormar og aðrir gallar í flakinu fjarlægðir af starfsmönnum sem vinna við snyrtiborðin. 

Eftir snyrtingu á flakinu sker starfsmaður flakið í ólíkar gerðir bita. Víða eru líka sjálfvirkar 

skurðarvélar við enda snyrtilínunnar sem skera flakið enn frekar í bita.  Að lokum eru afurðum 

pakkað í misstórar umbúðir eftir vigt og þær frystar eða settar í kæli.   -  Nánar er farið í helstu 

þætti flakavinnslu hér á eftir. 

1. Móttaka 

a. Mat 

b. Skráning 

c. Flokkun 

d. Hausun 
 

 2. Flökun  

 

 

7. Frysting / Ferskt 

 

 

6. Vigtun og pökkun 

 

 

4. Snyrting 

 

 

Haus 

Hryggur 

Roð 

5. Skurður 

 

 

 

3. Roðfletting  

 

 

Hnakki 

Miðstykki 

Sporður 

Þunnildi 

Beingarður 

Mynd 2.  Flæðirit flakavinnslu - Teikning: Freyr Arnaldsson 
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Snyrting 

Mynd 3 sýnir flesta þá galla sem þarf að fjarlægja í snyrtingu eftir að flakið hefur farið í 

gegnum flökun og roðflettingu. Gallar í flaki geta orsakast af slæmri meðhöndlun við 

veiðiskap, göllum af völdum véla framar í ferlinu eða af náttúrulegum völdum (Ferskfisk-

bókin). Þegar talað er um að framleiða flök með beinum eru öll bein önnur en þau sem tilheyra 

beingarði fjarlægð. Eftir snyrtingu er flakið skorið í ólíkar gerðir misverðmætra bita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef mikið los er í flakinu þarf að taka tillit til þess. Losmikill fiskur er nánast ónothæfur í 

verðmætustu afurðaflokkana og fer því gjarnan í afurð sem er nefnd blokk. Blokk er hugtak 

yfir fiskhold án beina og roðs og hráefnið getur verið af öllum toga. 

 

Nýting 

Nýting í flakavinnslu er mikilvæg þar sem vélbúnaður gegnir stóru hlutverki. Heildarnýting í 

þorskvinnslu fer eftir því hvaða vöru er verið að framleiða en einnig skipta framleiðsluferlar, 

ástand hráefnis og hæfni starfsfólks miklu máli. Tekist hefur að auka nýtingu umtalsvert á 

síðustu árum með þróun framleiðsluferla auk þess sem menn eru meðvitaðri um þá þætti sem 

hafa áhrif á gæði. Með nýtingu er átt við að lágmarka það hold sem fjarlægt er af flakinu. 

Verðmæti flaka byggir á því fiskholdi sem á því hangir. Það er því mikilvægt að hafa hausara, 

flökunar- og roðflettivélar rétt stilltar svo þær skeri sem minnst fiskhold frá. Því þyngri sem 

Mynd 3.  Algengustu gallar sem finnast í flaki -  Teikning: (Páll Gunnar Pálsson, 2015) 
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beingarður er, eftir að búið er að skera hann frá, því meira fiskhold hangir á honum. Það er 

hold sem ætti frekar að fylgja dýrari afurð, sjálfu flakinu, en snyrtinýting fer eftir hæfni þess 

sem snyrtir flakið. (Sjöfn Sigurgísladóttir, 2010). Kristján Hallvarðsson framkvæmdastjóri 

vöruþróunar hjá Marel gaf góða mynd af nýtingu á Sjávarútvegsráðstefnunni 2013.  Í erindi 

hans kom fram að við hvert prósentustig sem flyst frá beingarði í hnakkastykki miðað við 

framleiðslu 25 tonna af lokaafurð í 250 daga á ári aukist verðmæti um 350.000 evrur (Kristján 

Hallvarðsson, 2013). 

 

Mynd 4 sýnir hvernig heill þorskur er hlutaður niður í ýmsar afurðir. Algengast er að fiskur 

komi slægður til vinnslu og á myndinni er hann hafður sem 100 kg (100%).  Þá er búið að 

fjarlæga innyfli (slóg) sem vega um 14-30% af þyngd óslægðs fisks. 

 

 

 

 

 

Mynd 4.  Nýtingarstuðlar í flakavinnslu – Teikning: Páll Gunnar Pálsson 
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Bitavinnsla 

Hægt er að skera flök á fjölbreytilegan máta, allt frá því að snyrta útlínur og þunnildi í það að 

skera flakið í ákveðnar stærðir af bitum eins og lýst var í flæðiritinu. Bitavinnsla býður upp á 

möguleikann á því að skipta flakinu upp í misverðmætar afurðir sem fara á mismunandi 

markaði. Þannig er hægt að hámarka virði flaksins með því að hafa sem hæst hlutfall af 

verðmætustu bitunum. Hnakkinn er verðmætasti bitinn og því er gott að ná sem hæstu hlutfalli 

vigtar í hnakkabita. Röð verðmæta í bitum eru síðan miðstykki, sporður, þunnildi og að lokum 

beingarður. Á mynd 5 má sjá flak sem búið er að skera í bita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupendur gera kröfur um stærð og lögun bita sem vinnslan leggur sig fram um að afhenda.  

Þegar gerðar eru kröfur varðandi lengd, þyngd, þykkt og breidd getur reynst erfitt að skera allar 

stærðir úr hvaða flaki sem er, þar sem þetta samræmi er mismunandi eftir stærð fiska. Þegar 

búið er að ná stærstum hluta flaksins í verðmæta bita fer beingarður í marningsvél sem skilur 

bein frá holdi svo úr verður hreinn fiskmarningur. Þunnildi eru ýmist léttsöltuð eða sett í blokk. 

Eftirspurn eftir bitum hefur aukist mikið undanfarin ár. Hlutfall ferskra flaka og bita af 

útflutningsverðmæti þorskafurða fór úr 6% í 31% á 15 ára tímabili, 1999-2014 (Sjávarklasinn, 

2016)  

 

  

 

Mynd 5.  Flakabitar – Teikning: Páll Gunnar Pálsson 
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Línuritið hér að neðan sýnir þróun útflutts magns af ferskum flökum og bitum til fjögurra 

mikilvægustu markaðssvæða frá 1999-2014. 

 

 

Mynd 6.  Fersk þorskflök og bitar - útflutningur 1999-2014. Heimild: (Sjávarklasinn, 2016) 

 

3.2 Vatnsskurður 

Í þessum kafla verður vatnsskurður útskýrður stuttlega og vatnsskurðarvélar í flakavinnslu 

kynntar til sögunnar. 

Vatnsskurður er notaður í ýmsum iðnaði og hentar sérstaklega á efni sem eru viðkvæm fyrir 

hita.  Áhrifin af því að skera með vatnsskurði í matvælaiðnaði eru vel þekkt.  Grænmeti, 

ávextir og kjöt hafa verið skorinn með góðum árangri (J A McGeough, 2016). Vatni er 

sprautað með miklum þrýstingi í gegnum smátt gat og vatnsbunan notuð til að framkvæma 

skurð. 

Þó að fyrstu vatnsskurðarvélarnar í flakavinnslu hafi komið á markað fyrir fáum árum er 

talsvert lengra síðan menn fóru að velta fyrir sér möguleikanum á því að skera flök með notkun 

vatns. Í ársbyrjun 1987 kynnti Sölumiðstöð hraðfrystihúsa sameiginlegt þróunarverkefni 

miðstöðvarinnar og Coldwater Seafood í Bandaríkjunum.  Þar var um að ræða vatnsskurðarvél 
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sem nota átti myndgreiningartækni til að meta flök og framkvæma skurð í framhaldinu eftir 

fyrirframgefnum skipunum. (Hjalti Einarsson, 1987). 

Á íslensku sjávarútvegssýningunni um haustið sama ár var kynntur til sögunnar fiskbeinaleitari 

frá dönsku fyrirtæki sem gat greint bein í fiski og staðsett þau.  Hugmyndin var að sameina 

vatnsskurðinn og fiskbeinaleitina til að fjarlæga beingarðinn (Morgunblaðið, 1987). Tveimur 

árum síðar var vatnsskurðarvél sett upp í Útgerðarfélagi Akureyrar  til prófunar.  Hún sá hins 

vegar aðeins um að skera flök í bita (Dagur, 1988).  Meta átti í framhaldinu hvort hagræðing af 

notkun hennar væri slík að ástæða væri til að festa kaup á henni. Útkoman var hins vegar sú að 

ekki þótti tilefni til að keyra vélina áfram.  Það liðu því 23 ár þar til næsta vatnsskurðarvél í 

flakavinnslu var sett upp á Íslandi. Þar var á ferðinni fyrirtækið  Valka sem setti upp 

vatnsskurðarvél í fiskvinnslu HB Granda í Reykjavík árið 2012.  Síðan þá hefur Valka selt 5 

vélar innanlands og eina til Noregs auk þess sem verið er að þróa vatnsskurðarvél fyrir vinnslu 

um borð í skipum. 

 

 

 

Mynd 7.  Cutter vél Völku - Teikning: (Valka) 

 

 

Marel byrjaði að þróa vatnsskurðarvél síðla árs 2012 og fór frumgerðin í fiskvinnslu  Nýfisks í 

Sandgerði vorið 2014.  Vél frá Marel var sett upp í fiskvinnslu Vísis í Grindavík ári síðar.  

Marel hefur sett upp 5 vélar innanlands og eina í Danmörku. 
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Báðar íslensku vatnsskurðarvélarnar þjóna sama markaði og eru því í beinni samkeppni um 

viðskiptavini.  Beingarðsskurður krefst sérhæfðs fiskvinnslufólks og þjálfun þess er dýr. Helsti 

ávinningur vélanna er að geta staðsett beingarðinn og fjarlægt hann sjálfvirkt með vatnsskurði.  

Jafnframt að auka virði flaksins með skurði sem hámarkar hlutfall verðmætustu afurða þess.   

Annars vegar skilar fjárfesting í vélbúnaði sér í fækkun starfa og þar með lækkun 

launakostnaðar.  Hins vegar skilar vélbúnaður jafnri nýtingu og sker flakið í bita sem mæta 

þeirri afurðaþörf sem uppi er á hverjum tíma. Vélarnar eru í stöðugri þróun og ýmsar 

hugmyndir eru upp á borðum um hvernig nýta megi röntgen tæknina frekar m.a. til að meta los 

í hráefni. Vélarnar sem eru í notkun núna eru komnar af þróunarstigi en hægt er að eiga við þær 

bæði með vélbúnaðar- og hugbúnaðaruppfærslum.   

  

Mynd 8.  FleXiCut vél Marel – Teikning: (Marel) 
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4 Niðurstöður  

 

Í þessum kafla er að finna niðurstöður greiningar á flakavinnslu VSV og hvernig innleiðing 

vatnsskurðar kæmi til með að hafa áhrif á vinnslu fyrirtækisins. Þar næst eru viðtöl við 

notendur vatnsskurðarvéla um  reynslu þeirra og skoðanir á vatnsskurði.  Að lokum er lagt mat 

á  efnahagslegan ávinning sem skapast gæti af innleiðing vatnsskurðar hjá Vinnslustöðinni í 

Vestamannaeyjum (VSV). 

4.1 Tæknilegur samanburður vatnsskurðarvéla 
 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig vélarnar tvær frá Völku og Marel vinna í 

meginatriðum og þær bornar saman út frá upplýsingum frá framleiðendum.  

Báðar vélarnar nota sömu aðferð við að staðsetja beingarðinn. Flakið fer í gegnum 

röntgengeisla sem bæði rúmmálsmælir flakið og tekur mynd af því. Vélin vinnur svo 

upplýsingar frá geislanum og framkvæmir skurð í kjölfarið.  

 

 

 

 

Mynd 9.  Röntgen mynd af flaki – Beingarður merktur með gulum lit. Ljósmynd: (Nordic Innovation, 2015) 

 

Myndgreiningabúnaðurinn sem staðsetur beingarðinn í Cutter vél Völku notast við þrívíddar-

greiningu.  Í viðtali við Hannes K. Gunnarsson sölustjóra hjá Völku kom fram að þrívið mynd 

gefi nákvæmari rúmmálsmælingu.  Það gefi spíssunum möguleika á að fara nær flakinu og 

framkvæma skurð undir minni þrýstingi sem eykur endingu búnaðarins (Gunnarsson, 2016). 

Við þróun á FleXicut vél Marel var ákveðið að notast við tvívíða mynd. Rannsóknar-

niðurstöður gáfu til kynna að mynd í tvívídd væri fullnægjandi og ekki þörf á þrívíðri mynd 

sem myndi auka kostnaðinn við vélina verulega (Kristin Anna Thorarinsdottir and Kristjan 

Hallvardsson, 2015). 
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Rúmmálsmælingin gerir vélunum kleift að skera flakið í ákveðna lengd og þyngd. Í báðum 

vélunum er notast við vatnsspíssa til að skera burt beingarðinn.  FleXicut vél Marel notar hins 

vegar hnífa við enda vélarinnar til að skera flakið í bita á meðan Cutter vél Völku notast 

eingöngu við vatnsskurð.  Í viðtali við Sigrúnu Hallgrímsdóttur verkefnastjóra hjá Marel kom 

fram að hnífarnir væru ekki jafn viðhaldsfrekir og vatnsspíssar. Hannes hjá Völku bendir aftur 

á móti á að þörf sé á stærri lager varahluta ef notast sé við hnífa og því fylgi aukinn kostnaður. 

 

Færibandið sem flökin ferðast á eru úr mismunandi efni.  Bandið í FleXicut vél Marel er úr 

blöndu gúmmí og plastefna. Til að verja færibandið á vél Marel er skurðurinn/vatnsbunan 

staðsett á  milli kefla og lendir því á ekki á bandinu sjálfu (Hallgrímsdóttir, 2016), sjá mynd 10. 

 

 

Mynd 10.  Vatnsskurður FleXicut – Ljósmynd: (Marel) 

 

 

Cutter vél Völku notast við stálfæriband, spíssarnir ferðast með flakinu og skera á bandinu sem 

þolir kraft vatnsbununnar, sjá mynd 11. 

 

 

Mynd 11.  Vatnsskurður Cutter – Ljósmynd: (Valka) 



14 

 

Mismunandi lausnir eru í boði frá báðum framleiðendum þegar kemur að afurðaflokkun bita 

sem verða til við skurð vélar.  Eins hvað varðar tækni  til að fjarlæga beingarð eftir að búið er 

að skera hann frá.  FleXisort afurðakerfið frá Marel sem er selt með FleXicut notar háþrýstiloft 

til að blása beingarðinn frá (Hallgrímsdóttir, 2016), sjá myndir 12 og 13.  

 

 

 

Mynd 12.  Flak kemur úr vatnsskurði ásamt beingarði - Ljósmynd: (Marel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13.  Beingarði blásið burt á frátökubandi FleXicut 
Ljósmynd: (Marel) 
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Á flokkunarbandi FleXisort flokkunarkerfisins frá Marel sjá vippur um að flokka flakabita eftir 

gerð þeirra, sjá mynd 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við vinnslu flaka með Cutter vél Völku voru bitar og beingarður í fyrstu fjarlægðir handvirkt 

við enda vélarinnar.  Nú er búið að þróa þjark með nálagripi sem sér um að fjarlæga beingarð 

af færibandinu (Gunnarsson, 2016).  Síðan tekur við frátökuband sem flokkar bitana, sjá mynd 

15. 

 

 

 

 

Mynd 14.  Afurðir flokkaðar með vippum sem hreyfast upp og niður - 
Ljósmynd: (Marel) 

Mynd 15.  Þjarkur  fjarlægir beingarð í Cutter vél Völku – Ljósmynd: 
(Valka) 
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Stærðarmunur er á vélunum  (sjá töflu 2) og er Cutter vél Völku lengri en FleXicut vél Marel.  

Cutter vélin er lengri sökum þess að hún notar spíssa til að skera flökin á meðan FleXicut notar 

hnífa við enda vélarinnar sem eru ekki jafn plássfrekir.  Ef spíssum eða róbótum er bætt við 

Cutter vélina lengist hún enn frekar.  Það gæti komið til vegna þarfar um flóknari skurð flaka 

og til að fjarlægja beingarð (Gunnarsson, 2016). 

       

Tafla 1.  Stærð véla í sentimetrum 

Stærð í cm Cutter FleXicut 

Hæð 230 210 

Lengd 708 470 

Breidd 152 165 

 

Afköst vélanna ráðast af bandhraða þeirra, sjá töflu 2.  Ef um er að ræða flókinn skurð eða flök 

með roði getur þurft að hægja á bandinu.  Uppgefinn hraði Cutter vélar er 460 mm/sek (Valka) 

en fyrir FleXicut er hann 420 mm/sek (Marel).  Í töflu 6 má sjá viðmiðunarafköst mæld í 

flökum miðað við mismunandi bandhraða.  Allar tölur er varða afköst verður að taka með 

nokkrum fyrirvara þar sem þær byggja oft á einstaka þróunar- og samvinnuverkefnum milli 

vélaframleiðenda og  verkenda. 

 

Tafla 2.  Afköst véla miðað við uppgefinn bandhraða (Marel, 2016) 

 
Lengd með Flakafjöldi á mínútu Þyngd flaka kg/mínutu 

Þyngd (g) 50 mm bili 460 mm/s 420 mm/s 460 mm/s 420 mm/s 

541 520 53 48 29 26 

650 550 50 46 33 30 

950 620 45 41 42 39 

1.033 630 44 40 45 41 

 

Afköst aukast í hlutfalli við þyngd flaka þar sem þau eru mislöng eftir þyngd. Miðað við 3,5 kg 

slægðan þorsk (860 gr. flak) eru fræðileg afköst beggja véla svipuð að mati framleiðenda eða 

um 2.250 kg af flökum á klukkustund.  Ef nýting væri 43% jafngildir það 5.250 kg af slægðum 

þorski. Afköst vélanna sveiflast hins vegar mikið eftir stærð fisks og ráðast einnig af bandhraða 

og annarri útfærslu véla. 
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Eftir að vél hefur verið innleidd sem fjarlægir beingarð og sker flak í bita er búið að einfalda 

starf starfsmanns á snyrtilínu til muna.  Starfsmaður á línu er nú einkum að útlínusnyrta og 

getur þar af leiðandi snyrt mun fleiri flök á tímann.  Fjöldi fólks í forsnyrtingu ætti að vera sá 

sami við hvora vélina sem um ræðir miðað við jöfn  afköst véla.  Eðli vinnu framan við vél er 

hið sama hvort sem um ræðir vél frá Völku eða Marel. 

 

4.2 Núverandi flakavinnsla VSV 
 

Flakalína VSV er í meginatriðum hefðbundin flakavinnsla  eins og lýst er í kafla 3.1 hér að 

framan að viðbættri sporðskurðarvél frá Marel.  Sú vél kemur á eftir roðflettingu og sker 

sporðinn frá flakinu áður en það kemur inn á snyrtilínuna, sjá mynd 10.  Annað atriði sem er 

ólíkt hefðbundinni vinnslu er að miðstykkið er skorið með vélskurðarvél sem er einnig frá 

Marel.  

Flakavinnsla VSV snýst að miklu leyti um að framleiða bita eftir pöntunum kaupenda.  Mynd 9 

sýnir aðalskurðarmynstur VSV við vinnslu á þorskflökum.  Flakið kemur roðlaust og 

sporðlaust á snyrtilínu þar sem það er skorið endilangt í tvo hluta.  Beingarður er fjarlægður 

ásamt göllum og flakinu skipt í skilgreinda bita, þ.e. hnakka, miðstykki og þunnildi.  Hráefni 

sem er lélegt eða uppfyllir ekki þarfir kaupandans fer í blokk. 

Miðstykkin fara í vélskurðarvél sem sker stykkið í stærð eftir fyrirframgefinni þyngd og lengd. 

Hnakkarnir fara oftast heilir í pökkun, en ef um er að ræða stóra hnakka fara þeir einnig í 

vélskurð. Tæplega helmingur af framleiðslu á hnökkum eru seldir ferskir og restin er fryst. 

Miðstykki, sporðar, blokkarefni og marningur fara í frystingu. Þunnildin eru léttsöltuð. 

 

 

 

 

 

Á fullum afköstum fara 25 tonn af slægðum þorski í gegnum flakavinnslu VSV á degi 

hverjum.   Starfsmenn sem vinna við að snyrta og skera flök eru 20 talsins.  Áður en flakið 

kemur að snyrtingu þarf starfsfólk til að raða í sporðskurðarvél og snyrta sporða sérstaklega. 

Einnig þarf starfsfólk til að mata vélskurðarvélina að flökun og snyrtingu aflokinni. Að jafnaði 

starfa 25 manns við flakavinnslu VSV. 

Mynd 16.  Flakamynstur VSV – Teiknuð mynd: Freyr 
Arnaldsson / Marel 
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Unnið er frá 07-15 eða 8 tíma vakt alla virka daga. Í samtali við Önnu Sigríði Halldórsdóttur 

framleiðslustjóra flakavinnslunnar kom fram að veikindi og fjarvistir eru tíðar meðal 

starfsfólks, sem kemur illa niður á vinnslunni. Það taki tíma að þjálfa starfsfólk, sérstaklega 

sérhæft starfsfólk fyrir snyrtilínu. Um 3-6 mánuði tekur að þjálfa snyrtara til að ná fullnægjandi 

afköstum og nýtingu. Þegar forföll verða á snyrtilínunni er ekki hlaupið að því að setja annan 

starfsmann inn á línuna.  Þegar kaupandi gerir sérstakar kröfur um stærð og lögun bita getur 

reynst erfitt að uppfylla þær óskir þegar 20 starfsmenn með mismikla reynslu framkvæma 

skurð.  Anna Sigríður vinnslustjóri VSV nefnir sem dæmi pöntun á hnakkastykkjum sem lofaði 

háum verðum fyrir rétta þyngd og lögun.  Sú varð hins vegar ekki raunin því afköst féllu og átu 

upp þá verðhækkun sem fékkst fyrir afurðina. 

 

Hér á eftir má sjá hvernig flæði frá flökun að vélskurði er hjá VSV  í dag og hvernig ætla má 

að það líti út eftir innleiðingu vatnsskurðar. 

 

Núverandi flæði                                             Vatnsskurður 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Mynd 17.  Flæðirit fyrir og eftir innleiðingu vatnsskurðar 

Flökun  

 

 

Vélskurður 

 

 

Niðurskurður 

 

 

Sporðskurður 

 

 

 Snyrting 

 

 

 

Roðfletting  

 

 

Flökun  

 

 Roðfletting  

 

 

Forsnyrting 

 

 

Vatnsskurður 
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Innleiðing vatnsskurðar hefur í för með sér breytt flæði í vinnslunni.  Hráefnið fer hefðbundna 

leið í gegnum móttöku, flökun og roðflettingu.  Eftir roðflettingu fer flakið beint inn á 

snyrtilínu í stað þess að vera sporðskorið sem fyrr.  Þar er flakið útlínusnyrt og allir gallar og 

bein fjarlægt, annað en beingarður.  Enginn niðurskurður á sér stað á snyrtilínunni heldur fer 

flakið heilt inn í vatnsskurðarvélina.  Í vatnsskurðarvélinni er beingarður fjarlægður og flakið 

skorið í bita.  Þannig er búið að fella sporðskurð, niðurskurð og vélskurð inn í eina vél.  Undan-

tekning frá flæðinu er þegar hráefnið uppfyllir ekki þarfir kaupenda, t.d. ef mikið los er í 

flökunum. Þá sjá snyrtarar um að snyrta og skera flökin handvirkt. 

 

Tafla 3 sýnir sundurliðun að mati höfundar verkefnisins á núverandi störfum og áætluðum 

störfum eftir tilkomu vatnsskurðar. 

 

Tafla 3.  Fækkun stöðugilda með vatnsskurðarvél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Viðtöl við notendur vatnsskurðarvéla 
 

Viðtöl voru tekin við fjóra aðila hjá jafnmörgum fyrirtækjum sem hafa fjárfest í vatnsskurðar-

vélum.  Viðkomandi einstaklingar koma með einhverjum hætti að umsjón þessara véla í 

daglegum rekstri. Viðmælendur voru þeir  Ómar Enoksson, umsjónarmaður tölvukerfa og 

framleiðslustjóri Vísis hf.; Jón Örn Stefánsson, vinnslustjóri Fisk Seafood ehf.; Ægir 

Jóhannsson, vinnslustjóri Gjögurs hf. á Grenivík og Albert Svavarsson, framkvæmdastjóri 

Ísfisks ehf.  Umsagnir viðmælenda eru birtar eftir neðangreindum efnisflokkum: 

Núverandi  

fyrirkomulag 
Stöðugildi 

Með 

Vatnsskurðarvél 
Stöðugildi 

Röðun flaka inn á 

sporðskurðarvél 
2 Forsnyrting 10 

Sporðsnyrting 1,5 
Röðun flaka inn á 

vatnsskurðarvél 
2 

Snyrting 20 Eftirsnyrting 2 

Röðun flaka inn á 

vélskurðarvél 
2 Flokkun 1,5 

Alls 25,5 Alls 15,5 
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A) Ástæður fyrir kaupum og val á vél 

B) Nýting 

C) Innleiðing og reynsla 

D) Ávinningur 

 

 

A)  Ástæður fyrir kaupum og val á vél 

 

 Vísir - FleXicut 

Nýlega er búið að færa alla vinnslu fyrirtækisins til Grindavíkur. Sú aðgerð krafðist 

mikillar afkastaaukningar í vinnslunni þar.  Í kjölfarið var fjárfest í tveimur vatnsskurðar-

vélum.  Bæði Marel og Valka komu til greina þegar ákveðið var að innleiða vatnsskurð. 

Þrátt fyrir að Völku vélin hafi verið afkastameiri á þeim tíma varð vél Marel fyrir valinu. 

Vísir var þegar með vélar og Innova-hugbúnað frá Marel og þjónustustig þess fyrirtækis 

vinnslunni kunnug.  Stærð vélar Marel hentaði vel og hugbúnaður sem þá þegar var í 

notkun réði miklu (Enoksson, 2016). 

 

 FISK - FleXicut 

Helsta ástæða að baki fjárfestingu var að breikka vöruúrval og að ná betri samkeppnis-

hæfni. Vinnslan hafði hingað til snúist um léttsöltuð flök en með vélinni verði hægt að 

framleiða meira af ferskum bitum. Von sé á nýju skipi svo vinnslan þurfti að vera 

undirbúin fyrir frekari afköst. Báðir vélaframleiðendur hafi komið til greina.  Miklu hafi 

ráðið að Marel er öflugt og vel mannað fyrirtæki sem verji miklu fjármagni til þróunar. 

Loks var  stærðin á FleXicut vélinni  talin henta betur í húsnæði vinnslunnar. (Stefánsson, 

2016).  

 

 Gjögur - Cutter 

Vinnsla Gjögurs á Grenivík var orðin úrelt og óhagkvæm. Flökin voru skorin í bita eftir 

stikum á snyrtiborðum. Það leiddi af sér óþarflega margar bitastærðir og vörunúmer sem 

bæði var erfitt að halda utan um og að selja.  Fyrirtækið hóf að skoða vatnsskurð fyrir um 

tveimur árum.  Bæði FleXicut og Cutter komu til skoðunar en ákveðið var að fjárfesta í 
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Cutter-vél frá Völku.  Sú vél smellpassaði vinnslu Gjögurs að mati stjórnenda félagsins. 

Væntanlega hefði vinnslan lagst af á Grenivík ef vatnsskurðarlausnin hefði ekki verið í 

boði.  Óbreytt fyrirkomulag vinnslu hafi ekki staðið undir sér. (Jóhansson, 2016). 

„..Ákváðum að slá til þar sem þetta væri vél sem gæti skorið allt flakið í þá 

bita sem við vildum“. - Ægir Jóhansson 

 Ísfiskur - Cutter 

Meginástæða fyrir kaupum á vatnsskurðarvél var að styrkja samkeppnisstöðu í 

þorskvinnslu, en félagið hafði áður að mestu verið í vinnslu á ýsu.  Kaupendur væru í 

vaxandi mæli að biðja um sérstaka bita.  Bitar væru væru vaxtarbroddurinn og gæfu af sér 

betra verð.  

Á þeim tíma sem ákveðið var að ráðast í fjárfestingu var Cutter vélin frá Völku komin 

lengra í þróun. Sannfærst var um þá vél eftir að hún sást í notkun hjá fiskvinnslu HB 

Granda á Akranesi. Hjá Ísfiski réði góð reynsla af samstarfi við minni þjónustuaðila á borð 

við Völku nokkru.  Hún var talin persónulegri og sömu mennirnir komu þegar viðgerða 

væri þörf (Svavarsson, 2016). 

 

B) Nýting 

 

 Vísir - FleXicut 

Ekki var lögð áhersla á að bæta nýtingu að öðru leyti en að hún væri sambærileg og hjá 

þjálfuðum snyrtara. Flestir sem skoðað hafi vélina hefðu lagt fyrir spurninguna um  þyngd 

beingarðs. Hjá Vísi væri talið mikilvægara að ná upp afköstum og að skorið væri í þá bita 

sem óskað væri eftir þannig að fullnægjandi væri.  Varast skyldi of mikla áherslu á nýtingu 

því það auki hættu á bein slægist með bitum (Enoksson, 2016). 

„Nýtingin hjá vélinni er svipuð og mannshöndin en við eigum eftir að ná 

árangri þar og við verðum mun betri en mannshöndin“  – Ómar Enoksson 

 

 FISK - FleXicut 

Upplýsingar um nýtingu ómarktækar þar sem vélin er ekki komin í reglulega keyrslu 

(Stefánsson, 2016). 
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 Gjögur - Cutter 

Hjá  Gjögri jafnast þyngd  beingarðs við það sem áður var, en bestu  snyrtararnir 

nái betri nýtingu en vélin. Vonir eru bundnar við að nýting vélarinnar aukist þegar 

fram líður (Jóhansson, 2016). 

„...beingarðurinn er rétt rúm 6%, heildar marningshlutfall 11-12 %.  Á pari 

við það sem var fyrir, beingarðurinn er aðeins vænni en það á eftir að þróa 

það frekar“. - Ægir Jóhansson 

 Ísfiskur - Cutter 

Nýtingin sambærileg og áður þegar beingarðurinn var handskorinn.  Trú á að nýting batni 

frekar með tímanum (Svavarsson, 2016). 

 

C) Innleiðing og reynsla 

 Vísir - FleXicut 

Vísir og Marel áttu í samstarfi við innleiðingu vatnsskurðar.  Vinnsla Vísis var þannig 

notuð til prófunar á vélinni.  Vélin sem nú er í notkun hjá Vísi er 4. útgáfa, en sú fyrsta var 

sett upp í maí 2015.  Margvísleg vandamál hafa komið upp en í dag keyrir vélin frá sjö á 

morgnanna til fimm á daginn án vandræða. 

Innleiðing vatnsskurðarvéla hafa gert Vísi kleift að tvöfalda afköst vinnslunnar án mikillar 

fjölgunar starfsfólks.  Afköst á hvern snyrtara hafa aukist úr 80-90 kg af hráefni á 

klukkustund í allt að 280 kg á klukkustund hjá þeim sem hraðast vinna. Níu manns eru við 

snyrtingu.  Fjórir til viðbótar starfa við að raða flökum inn á vélina og við beinaeftirlit, þ.e. 

við snyrtingu flaka sem vélin hafnar.  

Í fyrstu vildu spíssar stíflast sökum þess hversu kalsíumríkt vatnið er á svæðinu. En 

fjárfesting á vatnshreinsibúnaði hefur leyst þann vanda (Enoksson, 2016). 

 

 FISK - FleXicut 

FleXicut vél var sett upp í vinnslu FISK Seafood á Sauðárkróki í nóvember 2015.  Enn 

sem komið er fer aðeins lítill hluti framleiðslu í gegnum vatnsskurðarvélina. Vélin sé ekki 

komin í full afköst.  Vélin var í upphafi ekki sett upp með réttum hætti og erfiðlega gekk 

að manna vinnsluna.  Starfsfólki mun að líkum ekki fækka með tilkomu vélarinnar. Það 

þurfi að þjálfa starfsfólk til að sinna vélinni og vinna við hana þó hún sé ekki komin í fulla 
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notkun.  Það sé tímabundinn fórnarkostnaður sem skili sér til baka þegar meira magn komi 

til með að fara í gegnum vinnsluna (Stefánsson, 2016).  

 

 Gjögur - Cutter 

Cutter var sett upp í vinnslu Gjögurs á Grenivík fyrir tveimur árum og afköst hafa verið að 

stigaukast.  Á fullum afköstum starfa átta manns við að snyrta flök áður en þau  fara í 

vatnsskurðarvélina. Vinnslan vinnur 16-18 tonn af hráefni á 8 tíma vinnudegi. Tveir starfa 

við að raða flökum og þjónusta vélina óháð því hversu mikið hráefni fer í gegnum hana.  

Einn að framan og einn að aftan.  Hagræði hámarkast með því að hafa snyrtistæðin 

fullsetin. Eftir tilkomu vélarinnar hafa afköst vinnslunnar aukist án þess að fjölga hafi þurft 

starfsfólki (Jóhansson, 2016). 

„...það er því sami starfsmannafjöldi og áður en búið að tvöfalda afköstin og 

þar með lækka launakostnað á framleidda afurð.“ - Ægir Jóhansson 

 

 Ísfiskur - Cutter 

Fyrir innleiðingu vatnsskurðar sáu 14 manns um að snyrta flök samanborið við 10 manns í 

dag. Á sama tíma hefur orðið 25% hráefnisaukning.  Unnin séu um 20 tonn af hráefni á 8 

tíma vinnudegi.  Engin fækkun á starfsfólki átti sér stað heldur varð tilflutningur á störfum 

frá snyrtingu í önnur störf vegna aukinnar framleiðslu. Pökkun hefur t.a.m.  verið flösku-

háls.  Lausn sem gerir kleift að fækka starfsmönnum við vélina er að bæta inn þjarki sem 

fjarlægir afurðir af bandinu.  Stefnt er að því að svo verði á árinu sem er að líða 

(Svavarsson, 2016).  

 „Vinnulaun hafa hækkað mikið og maður vill geta sloppið við að hafa fólk á 

stöðum sem hægt er að leysa með tækni.“  - Albert Svavarsson 

 

D)    Ávinningur 

 Vísir - FleXicut 

Helsti ávinningur Vísis telst sú afkastaukning sem orðið hefur á hvern starfsmann. Þá gerir 

vatnsskurðarvélin mögulegt að mæta kröfum um nýjar afurðir sem erfitt var að framleiða 

áður.  Þar má nefna vöru eins og „smart fillet“ sem mikil eftirspurn sé eftir.  Þá afurð var 

illframkvæmilegt að framleiða þegar hver og einn snyrtari skar flök í afurðina með 
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mismunandi hætti. Markaðurinn er spenntur fyrir nýjungum sem þessum og ný tækni gerir 

fyrirtækinu kleift að mæta fljótt þeirri eftirspurn sem skapast. 

„...menn eru að vakna núna til lífsins og við erum að fá fullt af fyrirspurnum.. 

geturðu skorið í svona bita eða hinsegin bita?“   -  Ómar Enoksson 

 

Framtíðin liggur í framleiðslu sem nýtir þá möguleika sem vatnsskurðartækni býður upp á.  

Hafa ber í huga að fjárfesting í tækninni henti viðkomandi framleiðslu. Vélin væri ekki 

nýtt til fullnustu í einfaldri framleiðslu (Enoksson, 2016). 

„...menn eru að spyrja hérna, sem eru bara í roðlaust beinlaust, hvort þeir 

ættu að kaupa sér vatnsskurðarvél? Haltu bara áfram að gera það sem þú ert 

að gera!“  -  Ómar Enoksson 

 

 FISK - FleXicut 

Hærra verð fæst fyrir flakið samanborið við léttsöltuðu flökin og virðisaukningin hefur 

eingöngu falist í því. Erfitt hefur verið að meta ávinning enn sem komið er þar sem vélin er 

ekki komin í mikil afköst. Vélin er enn að sanna gildi sitt og undirbúningur stendur yfir til 

að gera klárt fyrir aukna vinnslu (Stefánsson, 2016). 

 

 Gjögur - Cutter 

Helsti ávinningur vélarinnar er geta hennar til að hámarka verðmæti flaka. Hærra verð 

hefur skilað sér fyrir flakið en áður. 

Vélin hefur einfaldað störf snyrtarana.  Vinnan sem felst í forsnyrtingu við vatnsskurð er 

líka líkamlega auðveldari en hefðbundin snyrting. 

Ferlið í gegnum vinnsluna er orðið miklu hraðara.  Það skili sér í betri kælingu á fiskinum 

sem skiptir miklu máli í framleiðslu á ferskum ferski (Jóhansson, 2016). 

 

 Ísfiskur - Cutter 

Helsti ávinningurinn af vélinni er að geta svarað þörfum markaðarins.  Vinna megi bita 

sem ekki var hægt að gera áður nema með miklum tilkostnaði.  Þar á meðal voru flök með 

roði. 

Stefnt er að frekari fullvinnslu með því að framleiða bita í neytendapakkningar 

(Svavarsson, 2016). 



25 

 

4.4 Innleiðing vatnsskurðar hjá VSV 

 

Reynsla af innleiðingu vatnsskurðar hjá þeim fiskvinnslum sem fjárfest hafa í slíkum vélbúnaði 

hér á landi er almennt góð.  Viðtöl við einstaklinga sem reynslu hafa af innleiðingu vatnskurðar 

staðfesta að svo sé.  Í ljósi viðtala hafa vatnsskurðarvélar almennt skilað ávinningi í flaka-

vinnslu þrátt fyrir mismunandi ástæður að baki fjárfestingu.  Ólíkir þættir koma fyrst upp í 

huga viðmælenda þegar spurt er um hvata að baki fjárfestingu í vatnsskurði.  Líta má á þá 

meginupptalningu sem allar stuðla að aukinni framlegð í rekstri: 

 

I. Aukin afkost í framleiðslu 

II. Aukin nýting hráefnis 

III. Bestun í flakaskurði út frá virði bita 

IV. Einsleit framleiðsluvara 

V. Samkeppnishæfni – Auðveldara að mæta breyttum kröfum markaðar 

VI. Vinnusparnaður - Lækkun launa- og þjálfunarkostnaðar 

 

Ákvörðun um innleiðingu vatnsskurðar og val á vélbúnaði byggir sjaldnast á verði vatns-

skurðarvélarinnar einnar.   Hjá starfandi fiskvinnslu þarf oftast að horfa til endurnýjunar á fleiri 

þáttum flakavinnslulínu en vatnsskurðarvélarinnar.  Val á vélum og búnaði tekur þá mið af 

þeirri stefnu sem uppi er um afkastaþörf og afurðaval til framtíðar litið. 

 

4.4.1 Uppsetning vélar í núverandi flakavinnslu VSV 

 

Hugsanleg innleiðing vatnsskurðar í flakavinnslu VSV er umfangsmikið verkefni hvað 

útreikning á hagkvæmni varðar.  Í þessum kafla verður einkum horft til þess fjárhagslega 

ávinnings sem skapast gæti í ljósi þeirra forsendna sem fyrir liggja og fram verða settar.  

Áætluð framlegðaraukning gefur hugmynd um endurgreiðslutíma fjárfestingar en sem fyrr 

segir má ætla að heildarfjárfesting sé nokkuð meiri en vatnsskurðarvél ein og sér.  Nálgunin hér 

á eftir tekur mið af breytingum á helstu framlegðar- og kostnaðarþáttum tengdum innleiðingu 

vatnsskurðar hjá VSV. 
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Skoðum í fyrstu talnalegar forsendur við útreikninga á ávinningi við að færa vinnslu frá 

núverandi og hefðbundinni flakavinnslu yfir í vatnsskurð, sjá töflu 4.  Viðmiðunartölur um 

hráefnismagn til vinnslu eru úr flakavinnslu VSV fyrir árið 2015. 

 
Tafla 4.  Hráefnisforsendur - vatnsskurður 

Flakavinnsla þorsks 3.000 tonn / ári 

Meðalþyngd þorsks 3,5 kg 

Meðalnýting bein- og 

roðlaust flak 
49% 

Meðalþyngd flaka 857,5 grömm 

 

Í töflu 5 koma fram hlutföll og viðmiðunarverð afurða sem notast er við.  Áætluð breyting á 

skiptingu afurða og virði þeirra eru frá vélaframleiðendum og þeim sem innleitt hafa 

vatnsskurð.  Þau byggja m.a. á raunverulegum dæmum vinnslustöðva sem áður studdust við 

svipuð framleiðsluferli og VSV hefur gert við flakavinnslu á þorski.  Reynsla þessi segir okkur 

að hér megi reikna að lágmarki €0,09 eða EUR 9 centa virðisaukningu á hvert flak m.v. 897,5 

gr. meðalþyngd, þ.e. flak af 3,5 kg slægðum þorski. 

Í töflu 5 má sjá að vatnsskurðarvélar skila af sér hlutfallslega meira af flakinu í verðmeiri 

afurðir, svo sem í hnakka- og kviðbita.  Miðað við 3.000 tonna vinnslu af þorski að 

meðalþyngd 3,5 kg væri ávinningur af vél m.v. gengið 140
𝑘𝑟

€
um 21,6 m. kr. (3.000.000 kg /

 3,5 kg ∗  2 flök ∗  €0,09/flak ∗  140 kr/€ eða 21,6 m. kr. ) 

 

 
Tafla 5.  Hlutfall afurða fyrir og eftir innleiðingu 

 
Skipting % 

 
Virði €/meðalflak 

 
fyrir eftir Verð €/kg fyrir eftir 

Hnakkar 32 34 8,5 2,33 2,48 

Bitar 13 16 5,6 0,62 0,77 

Sporðar 23 21 5,2 1,03 0,94 

Blokk 17 14 4,2 0,61 0,5 

Þunnildi 11 11 3,5 0,33 0,33 

Marningur 4 4 1,5 0,05 0,05 

 
100% 100% Samtals €4,98 €5,07 
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Til að meta mönnun flakavinnslu eftir innleiðingu vatnsskurðar er tekið mið af reynslu 

fyrirtækja sem innleitt hafa vatnsskurð.  Miðað við óbreytt hráefnismagn til vinnslu er gert ráð 

fyrir að fækka megi um 10 stöðugildum við flakavinnslulínu VSV með innleiðingu 

vatnsskurðar.  Hér er um einfalda mynd að ræða auk þess sem hún er miðuð við sama 

hráefnismagn en ekki aukningu eins og reynslan hefur sýnt. 

 

Tafla 6.  Launasparnaður 

Hráefnismagn     

3000 tonn 

Fjöldi starfsmanna 

við línu 

Áætlaður launa-

kostnaður / ári 

Núverandi 

vinnsla 
25 55.200 þ.kr. 

Vatnsskurður 15 33.120 þ.kr. 

Lækkun launakostnaðar: 22.080 þ.kr. 

 

Miðað er við vinnslu á 3.000 tonnum af þorski og vinnslu á 25 tonnum af hráefni daglega 

meðan á flakavinnslu stendur.  Viðmiðunartölur framleiðenda gefa til kynna að vél í fullum 

afköstum ráði við umrætt framleiðslumagn. 

Grafið hér á eftir byggir á gefnum forsendum um afköst FleXicut vélarinnar sem Marel hefur 

staðfest, en þau byggja m.a. á þróunarverkefni af félagsins hálfu.  Þess ber að gæta að afköst 

eru mismikil milli fiskframleiðenda og þar geta margir hlutir haft áhrif.  Stærð fisks og 

bandhraði ráða þar töluverðu.  

 

 

Mynd 18.  Samband stærðar fisks og afkasta Heimild: Marel (2016) 
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Við fyrstu skoðun má ætla að ávinningur af innleiðingu vatnsskurðar hjá VSV skili allt að 43,7 

m.kr. framlegðarauka (21,6 m.kr. frá vél og 22,1 m.kr. lækkun í launum) miðað við vinnslu 

3.000 tonna af 3,5 kg þorski.  Miðað er við full afköst frá því vél er keyrð upp og að daglega 

séu unnin að jafnaði 25 tonn slægðs þorsks í samtals 120 daga eða alls 3.000 tonn. 

 

Þegar horft er á fjárfestingu að baki vatnsskurðarvélar einnar er verðbilið 80-100 m.kr.  Kaup 

og uppsetning véla er þó jafnan samningsbundin við fleiri þætti, s.s. flokkunarvél, 

varahlutalager og þjónustusamning. 

Í einfaldri uppsetningu um innleiðingu Vinnslustöðvarinnar á vatnsskurðar- og tengdum búnaði 

skulum við gera ráð fyrir  130 m.kr. fjárfestingu.  Miðað við framlegðaraukningu upp á 43,7 

m.kr. væri endurgreiðslutími án tillits til annars um 3 ár.  Í umræðum um endurgreiðslutíma 

innleiðingar vatnsskurðar í flakavinnslu er ekki óalgengt að heyra tölur á bilinu 2-4 ár. 

 

Í dæminu hér að framan er gert ráð fyrir að vatnsskurðarvél vinni aðeins í 120 daga eða sem 

svarar því magni sem fór í gegnum flakavinnslu árið 2015 miðað við vinnslu 25 tonna af 

slægðum þorski á dag.  Ef nægt hráefni væri til staðar til að keyra vélina í 220 daga með sömu 

afköstum væri hægt að vinna alls 5.500 tonn af slægðum þorski.  Framlegð vélarinnar einnar 

ykist þá um 18 m.kr. eða úr 21,6 m.kr. í 39,6 m.kr. miðað við að sama vinnsla færi fram með 

núverandi hætti. 

 

Framlegðaraukning sem notast er við í dæminu hér má ætla hóflega.  Framleiðendur véla og 

vinnslur sem notast við vatnsskurð gefa frekari aukningu til kynna.  Talnaleg gögn um söluverð 

skipta þar nokkru.  Sambærileiki er enn sem stendur ekki gefinn þó um sé að ræða sömu vél.  

Það tekur tíma fyrir vinnslur að þróa verkferla eftir að vatnsskurður er hafinn og aðstæður eru 

mismunandi. 
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5 Umræður 
 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður teknar saman og ræddar . 

 

Samanburður á vélum 

Mikilvægt er að hafa í huga að þær tvær vélategundir sem um ræðir leysa enn sem komið er 

sambærilega  þau verkefni sem fyrir þær eru lagðar.  Vissulega er blæbrigðarmunur á fyrir-

komulagi skurðar.  Vél Völku notast aðeins við spíssa við skurð flaka en vél Marel notar í senn 

spíssa og hnífa. Einnig er munur á myndgreiningarbúnaði og lausnir við að afurðaflokka bitana 

eftir skurð   Báðir aðilar telja sig vera með hagkvæma lausn og færa rök fyrir máli sínu.  Ljóst 

er að kaupendur þurfa að skoða ítarlega hvaða vél hentar þeirra vinnslu og jafnframt að huga að 

rekstrarkostnaði við þá vél sem velja á.  

 

Núverandi flakavinnsla VSV 

Núverandi flakavinnsla VSV vinnur að megninu til í bita.  Bitavinnsla krefst sérhæfðs 

starfsfólks á snyrtilínu. Auk sérhæfðs starfsfólks eru tvær skurðarvélar sem sjá um að skera 

flakið.  Vatnsskurðarvél er vel til þess fallinn að mæta núverandi framleiðsluferli VSV og 

kæmi til með að fækka stöðugildum. 

 

Viðtöl við notendur vatnsskurðarvéla 

Í ljós kom að viðmælendur voru almennt ánægðir með innleiðingu vatnsskurðar.  Hvatar að 

baki fjárfestingu voru sumpart ólíkir en áttu það sameiginlegt að verið var að bregðast við 

utanaðkomandi áhrifum. 

Afkastaaukning hefur tekist vel þar sem vélin er komin í fulla notkun og tvö- til þrefalt meira 

magn fer í gegnum hvern snyrtara.  Fækkun á starfsfólki hefur ekki alltaf átt sér stað, en það 

skýrist af því að meira hráefni hefur verið unnið og það hefur skapað frekari störf.  Þá hefur 

starfsfólki af snyrtilínu verið hliðrað til, svo sem í eftirlit og pökkun.  

Nýting hefur ekki batnað þegar kemur að beingarðsskurði.  Nýtingin er þó enn aðeins ögn 

lakari en hjá þjálfuðum snyrtara.  Almennt bjuggust viðmælendur við frekari þróun og bættri 

nýtingu þegar fram liði.  Ekki kom fram munur á milli framleiðenda og beingarðsþyngd var 

þannig á bilinu 5-6% hjá öllum viðmælendum. 
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Virði flaksins hefur aukist þótt þyngd beingarðs sé sá sami því skurðurinn er nákvæmari og 

vörurnar einsleitari. Viðmælendur voru ánægðir með eiginleika vélanna til að hámarka virði 

flaksins.  Verðmæti flaksins hefur aukist með því að hækka hlutfall dýrari afurða án þess að 

það komi niður á afköstum.  Sama má segja um eiginleika þeirra til að skera afurðir sem ekki 

voru framleiddar áður nema með miklum tilkostnaði. 

Viðmælendur minntust líka á að sjálfvirknin sem vélin hefur í för með sér hefur gert 

vinnslunum kleift að afkasta meira á hvern starfsmann.  Breyting á starfi snyrtara leiðir af sér 

styttri þjálfun þeirra og þar með aukið rekstraröryggi hvað mannskap varðar. Ekki er jafn mikil 

þörf á sérhæfðu starfsfólki og áður og þar með sparast launakostnaður við þjálfun.  Þó 

atvinnuleysi fari minnkandi er búist við umfram eftirspurn af hálfu mannaflsfrekra 

atvinnugreina og þar ber ferðaþjónustan hæst. 

Annar ávinningur sem viðmælendur voru sammála um var hraðara ferli hráefnis í gegnum 

vinnsluna eftir innleiðinguna.  Það hafi skilað sér í bættum gæðum afurða og það er mikilvægt 

við framleiðslu á viðkvæmri vöru. 

 

Innleiðing vatnsskurðar 

Niðurstöður úr útrekningum á efnahagslegum áhrifum  vatnsskurðarvéla sýna að fjárfestingin 

er fljót að borga sig upp.  Um einfalda útreikninga var að ræða í kafla 4.1.  Þar var byggt á 

takmarkaðri fjárfestingu og sama hráefnismagni til vinnslu.  Niðurstaðan gaf engu að síður 

góða vísbendingu um áhrif fjárfestingarinnar og endurgreiðslutíma  hennar.  Við mat á 

útreikningum var notast við haldbærar tölur en hluti forsendna eru frá höfundi komnar. 

Niðurstöður sýna fram að aukin framlegð vélar einnar geti numið 21,6 m.kr. miðað við óbreytt 

framleiðslumagn.  Ef nægt hráefni af þorski er til staðar til að vinna allt árið ykist framlegð í 

39,6 m.kr.  Einnig væri hægt að nota vélina í öðrum tegundum hvítfisks.  Þáttur launa yrði sem 

fyrr segir lægri en verið hefur og endurgreiðslutími fjárfestingar myndi styttast verulega. 

5.1 Verður hjá tæknivæðingu flakavinnslu komist? 

Til lengri tíma litið er þörf á nýju húsnæði ef flakavinnsla á að vera veigamikill hluti af rekstri 

VSV.  Núverandi húsnæði hamlar þó ekki innleiðingu vatnsskurðar. 

Þrátt fyrir að ekki hafi liðið langur tími frá tilkomu vatnsskurðar í flakavinnslu er ljóst að um 

byltingarkennda tækni er að ræða.  Þegar hafa margar vinnslur fjárfest í hinni nýju tækni og 

segja má að hún hafi þegar sannað sig.  Ljóst er að fiskframleiðendur sem ætla sér hlut á 
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markaði fyrir vinnslu flakabita, þar sem óskir kaupenda eru ólíkar, muni fjárfesta í vatnsskurði.  

Hvert sæti í röð á lista fjárfestinga VSV verður er undir stjórnendum fyrirtækisins komið.  

VSV er um þessar mundir með ísfisktogara í smíðum ásamt því að búið er að ráðast í miklar 

endurbætur á uppsjávarvinnslu fyrirtækisins. Samkvæmt Sverri Haraldssyni sviðstjóra 

bolfisksvinnslu VSV er fjárfesting í flakavinnslu á langtíma áætlun. 

Vatnsskurður mun skila VSV hagræði í flakavinnslu.  Félagið hefur búið ágætlega hvað 

mönnun flakavinnslu varðar, en ætla má að frekar þrengi þar að.  Vöxtur í ferðaþjónustu keppir 

í vaxandi mæli um vinnuafl um þessar mundir.  Búast má við að það komi niður á félögum í 

landvinnslu sjávarafurða og þá ekki síst í þeim störfum sem fjárfesting í vél getur leyst af 

hólmi. 
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6 Samantekt 
 

Verkefnið snérist um að greina hvort innleiðing vatnsskurðarvélar væri hagkvæmur kostur fyrir 

Vinnslustöðina í Vestmannaeyjum.  Til þess að fá svar við því var farið í heimsóknir til 

notenda þess búnaðar sem í boði er og viðtöl tekin við þá um reynslu af honum.  Einnig fengust 

upplýsingar frá framleiðendum vatnsskurðarvéla, Marel og Völku. Farið var í ítarlegan 

samanburð á vélunum og flakavinnsla Vinnslustöðvarinnar greind út frá afkastagetu og 

hagkvæmni við innleiðingu vatnsskurðar. 

Helsti ávinningur sem hefur áunnist með vatnsskurðarvél í dag er sjálfvirkur skurður á flaki í 

bita.  Vélin skilar einsleitari afurð og meira verðmæti á hvert flak.  Það gerir vélin með því að 

hámarka vigt dýrustu bitanna.  Sjálfvirknin hefur í för með sér að snyrtari afkastar meira magni 

en áður þar sem vinna hans hefur verið einfölduð til muna. Vatnsskurður hefur bætt 

samkeppnishæfni þeirra sem hafa innleitt hann.  Hann hefur auk þess gert fiskvinnslum út á 

landi mögulegt að halda áfram starfsemi sinni sem áður var erfitt að manna í seinni tíð.  Vélin 

hefur enn sem komið er ekki tekið fram úr mannshöndinni hvað varðar snyrtinýtingu en 

nýtingin er þó á pari við þjálfaðan snyrtara. 

Núverandi flakavinnsla VSV snýst um bitavinnslu sem vélin hefur sannað sig í að skera með 

góðum árangri. Núverandi vinnsla gefur svigrúm til að fækka starfsfólki með aukinni 

sjálfvirkni.  Niðurstöður úr viðtölum við notendur vélarinnar gáfu til kynna að vatnsskurður sé 

ákjósanleg og ábótasöm lausn í flakavinnslu.   

 

Ljóst er af niðurstöðum verkefnisins að með innleiðingu vatnsskurðarvélar getur VSV aukið 

framlegð um 21,6 m.kr. á ári í flakavinnslu á þorski og lækkað laun um 22 m.kr.  

Endurgreiðslutími fjárfestingar m.v. þær forsendur væri um 3 ár.  Þá er miðað við að ekki sé 

farið út í aðrar fjárfestingar en vatnsskurðarvél eina. 

 

Er það von höfundar að þetta verkefni nýtist VSV til ákvörðunartöku um fjárfestingar og þróun 

á flakavinnslu fyrirtækisins til framtíðar. 
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Viðauki 1 

  

Spurningalisti 

 

1. Hver var ástæða/hvati þess að fjárfest var í vatnsskurðarvél 

2. Hvað tók langan að setja upp vélina 

3. Komu upp ófyrirsjánleg vandamál við uppsetningu 

4. Hvernig gekk að koma vélinni í fulla vinnslu/ afköst, hvað tók það langan tíma 

5. Hvaða kostur við vélina var það sem þótti eftirsóknarverðastur 

6. Hefur eitthvað komið á óvart - gott eða slæmt eftir að vélin fór í keyrslu 

7. Hefur snyrtinýting aukist roðlaust / beinlaust 

8. Hver er þyngd beingarðs 

9. Hefur hærra hlutfall flaka farið í dýrari afurðir 

10. Hefur söluverðmæti flaka aukist, hve mikið 

11. Hefur launakostnaður lækkað 

12. Hafa nýjar afurðir orðið til með nýjum skurði 

13. Hefur seljanleiki afurða aukist 

14. Hafa afköst aukist 

15. Hverjar eru takmarkanir við vatnsskurðinn 

16. Hverjar eru algengir villur í vélinni 
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