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Ágrip 

Alla tíð hafa fiskveiðar verið Íslendingum mikilvægar og þar á meðal þorsk- og ufsaveiðar. 

Fiskveiðar voru mikil búbót og ef illa áraði til búskapar í landi gátu landsmenn veitt sér til 

viðurværis. Þetta gerði landið byggilegra en verið hefði án hins gjöfula hafs. 

Lýsi úr þorsk- og ufsalifur var notað hér á árum áður sem ljósgjafi til að lýsa upp heimili og 

húsnæði. Á flestum heimilum var lýsistunna eða lýsisgryfja þar sem að lifur var geymd í 

meðan lýsið var að renna úr henni. Úr einni tunnu af lifur var hægt að fá 1/3 tunnu af sjálf 

runnu lýsi. Ekki er vitað nákvæmlega hvenær var farið að bræða lifrina til að ná lýsinu út, en 

elstu heimildir um lýsisbræðslu hér á landi eru síðan 1728 frá Grindavík. Lifrin var hituð upp í 

stálpottum og við það gufaði vatnið í lifrinni upp og lýsið flaut ofan á grútinum og síðan fleytt 

ofan af. Talsvert um reyk var við þetta og líklega mjög vonda lykt. Hræra varð stanslaust í 

pottinum meðan á bræðslu stóð. Þessari aðferð var beitt bæði til sjávar og sveita allt til 20 

aldar. 

Fiskur á hinum ýmsu veiðisvæðum mælist mislangur og þungur, ásamt því að lifrin í 

fiskinum er breytileg á þyngd eftir því á hvaða árstíma og á hvaða veiðisvæði fiskurinn er 

veiddur. Lifur fisksins skiptist í 3 hluta; stoðvef, fitu og vatn. Fituhlutfall lifrar er háð 

næringarástandi fisks. Þegar ástand fisks er mælt þá eru megin þættir mældir s.s. 

holdastuðull, prótein, raki, fita og aska. Þessar mælingar eru nauðsynlegar til að meta 

næringarástand fisksins. Þær geta verið mjög breytilegar frá einu sjávarsvæði til annars og 

verið háðar árstíðum og fæðuframboði sjávar. 

Í þessari ritgerð er bæði verið að skoða hvort stærð fisks hafi áhrif á hvaða lýsi komi úr 

lifrinni (þyngdarsýni) og eins árstíðabundnar breytingar á lýsinu eftir því á hvaða árstíma 

fiskurinn er veiddur (staðalsýni). Í staðalsýnunum voru teknar fimm lifrar úr fiskum sem voru 

2,5-3.0 kg. Lifrarnar voru vigtaðar stakar, myndaðar og síðan hakkaðar saman og gerð 

samfelld blanda sem var unnin áfram í hitun. Staðalsýnin voru mæld á sama tíma í hverjum 

mánuði. Þetta var gert til að sjá hvort að það væru einhverjar árstíðarbundnar breytingar á 

lýsinu í lifrinni. Þegar þyngdarsýni voru tekin voru gerðar prófanir tvisvar sinnum á bæði ufsa- 

og þorskalifur, til að skoða hvort að það væri einhver munur lýsismagni eftir því hvað 

fiskurinn sem lifrin kom úr var þungur. Mælingarnar voru gerðar í september/október 2014 og 

í febrúar 2015. Notaðir voru 3 þyngdarflokkar þar sem teknar voru fimm lifrar úr fiskum sem 

voru á bilinu 2-4 kg, aðrar fimm úr fiskum sem voru 4-6 kg og síðan fimm lifrar úr fiskum sem 

voru 6-9 kg. Fiskurinn var vigtaður og lengdarmældur á sjónum og eins voru lifrarnar vigtaðar 

sér. Síðan voru lifrarnar unnar og geymdar eins og staðalsýnin þar til í land kom. 
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Í landi voru lifrarnar vigtaðar af Matís og þar voru einnig teknar myndir af þeim, þær 

hakkaðar og settar hver um sig í sér bikarglas til frekari vinnslu. Lifrarnar voru svo unnar eins 

og staðalsýnin, sett í hitun og í skilvindu. 

 Fiskurinn var veiddur á mismunandi veiðisvæðum kringum landið á mismunandi tíma. Því 

má gera ráð fyrir að fiskurinn sé að borða mismunandi fæði eftir því á hvaða veiðislóðum 

hann er veiddur. 

Í bæði staðalsýnum og þyngdarsýnum voru gerðar A, D og E vítamínmælingar ásamt EPA 

og DHA fitusýrumælingum. Einnig voru gerðar mælingar á ósápanleg efni, joðtölu, brotstuðli, 

vatni, próteini og fitu. Þá var holdastuðull, lifrarstuðull og hlutfallsleg fita í lifur rannsökuð. 

Allar þessar mælingar voru skoðaðar á ársgrundvelli í staðalsýnunum til að sjá hvort mikil 

breyting væri á lýsinu eftir því hvenær árs hann var veiddur. Einnig voru þær skoðaðar í 

þyngdarsýnunum til að skoða hvort að skiftir máli af hvaða stærð af fiski vari verið að nota. 

Af staðalsýnunum sem tekin voru í hverjum mánuði var klárlega hægt að sjá að það skiptir 

máli á hvaða tímabili ársins fiskurinn er veiddur og á hvaða fæðu hann nærðist. Á 

þyngdarsýnum var marktækur munur á milli stærð af fiskum í nokkurm mælingum. Þetta átti 

bæði við um þorskinn og ufsann. 
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Abstract 

Since the settlement of Iceland fishing, including cod and saithe fishing, has been very 

important part of livelihood for Icelanders. The fish was a great addition for the home and 

probably made the land more habitable. 

Fish oil from cod and saithe liver was used in the old days to illuminate homes and 

housing. In most homes there were oil barrels or oil pits where the liver was stored and the 

oil gathered. From one barrel of a liver it was possible to get 1/3 of a barrel of oil. No one 

knows exactly when fish oil farming began but the earliest source that describes it is from 

1728 in Grindavík (a small town in South Iceland). The liver was heated in steel pots and 

when the water had evaporated from the liver the oil floated on top. This followed a 

considerable amount of smoke and stinking smell. The pot had to be stirred continuously 

during the melting period. This method was applied to throughout the country until the 20th 

century. 

Fish in the various fishing areas are different, f.e. how heavy they are, as well as the liver 

of the fish changes in weight depending on the season and the hunting area in which the fish 

is caught. Fish liver is divided into 3 parts, connective tissue, fat and water. Fat ration in liver 

is dependent on the nutritional status of the fish. When measuring the condition of the fish 

these aspects are measured; protein, moisture, fat and ash. These measurements are 

necessary to assess the nutritional status of fish. They can vary greatly from one marine area 

to another and change with the seasons. 

In this thesis it is examined if the size of the fish and length has any influence on what 

kind of fish oil the liver gives (weight samples) and also if the fish oil changes depending on 

when in the year the fish is caught (standard samples). 

There were two tests made on both pollock and cod liver to find out if there was difference 

in the amount of fish oil depending of the weight of the fish the livers came from. The 

measurements were carried out in September / October 2014 and February 2015. Three 

weight categories were used where five livers were taken from fishes weighing 2-4 kg, 

another five from fishes weighing 4-6 kg and the last five from fishes weighing 6-9 kg. The 

length and weight of each fish was measured and each liver was weighted on its own. Then 

the livers were stored in a cool place until the boat came to the shore. 

When on land each liver was weighted in Matís and photographed, then minced up and 

placed individually in beaker for further processing. Then the livers were processed like 

standard samples, heated and placed in centrifuge. 

Five livers were taken from fishes that were 2,5-3,0 kg and used in standard samples. The 

livers were weighted individually, photographed and then chopped up and a made from it a 
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good steady mix that was processed further in heating. The standard samples were 

measured on relatively the same day each month. This was done to see if there were any 

seasonal changes in the fish oil in the liver. 

There seems to be no consistency between the weight of the fish and the weight of the 

liver. The fish was caught in different fishing areas around the country in different time of the 

year. That makes it possible to assume that the fish is eating different diets depending on the 

fishing grounds it is caught. 

In both types of samples (weight and standard samples) there were performed A, D and E 

vitamin measurements and also EPA and DHA fatty acid measurements. Other 

measurements were made, such as of an unsaponifiable matter, iodine value, refractive 

index, water, protein and fat ratio. Flesh factor, liver coefficient and the relative fat in the liver 

were also measured. 

All these measurements were examined on annual basis to find out if the fish oil varied 

depending on when in the year the fish was caught and the size of fish. 

In the standard samples that were done every month it was possible to see that it matters 

when in the year the fish caught and on what diet it is rather than on the size of the fish. 

There was significant difference depending in when in the year the fish was caught but not 

depending on the size. It was the same both for the cod and the pollock. 
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Þakkir og styrkir 

Ég vill koma fram miklu þakklæti til eftirfarandi fyrirtækja og einstaklinga sem að hafa stutt 

mig til meistaranáms í matvælafræði og eins við skrif á þessari ritgerð. 

Fyrsta vil ég telja leiðbeinendur mína Ásbjörn Jónsson, Þórhall Inga Halldórsson og 

Sigurjón Arason, fyrir þeirra miklu þolinmæði og hjálp sem verður seint metin og endurgoldin. 

Fyrirtækin Lýsi hf. Grandi hf Matís og Marel hf. Þá ber sérstaklega þakka Katrínu 

Pétursdóttur forstjóra Lýsis hf, og Lýsi hf sem að styrkti verkefnið, Jóni Ögmundssyni 

gæðastjóra og starfsfólki rannsóknarstofu Lýsis. Ég vill einnig þakka AVS rannsóknarsjóði í 

sjávarútvegi (R 079-13) sem styrkti verkefnið þannig að mælingar gætu farið fram hjá Matís. 

Starfsfólki á efnagreiningarstofu Matís fyrir mælingar sem voru framkvæmdar þar. Einari 

Bjarna Einarssyni stýrimanni á togaranum Ásbirni hjá Granda hf fyrir að safna saman lifrinni 

fyrir mig og Granda hf fyrir að styrkja mig um lifrina í þetta mastersverkefni. Fyrirtækinu Marel 

sem að gaf sjávarvigt til að nota í verkefninu. Þá vill ég þakka Ragnhildi Sigrúnu Björnsdóttur 

fyrir yfirlestur á ritgerðinni og eiginmanni mínum Agli Birki Sigurðssyni fyrir að standa með 

mér meðan á þessu stóð. 
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1 Inngangur 

Þorsk og ufsaveiðar við Íslandsstrendur hafa alla tíð verið mikilvægir. Íslendingar héldu til 

hafs til að finna sér auka viðurværi til átu þegar illa áraði til búskapar á landi. Þetta gerði 

landið  byggilegra en hefði verið án hins gjöfula hafs. Fólk kom úr sveitum til að fara í ver 

niður við sjó, þar sem fólk fiskaði sér til matar til að eiga til kaldra vetrarmánaða. Oft voru 

þetta þeir sem voru verr settir í þjóðfélaginu og áttu ekki uppgengdar í sveitum landsins og 

urðu að hafa í sig og á með fiskveiðum. Algengt var að þessir sjávarbændur höfðu svo 

vöruskipti við bændur til að fá kjöt í stað skreiðar. Kringum aldamótin 1900 fór vélvæðing á 

Íslandsflotanum að hefjast og við það breyttust vinnsluaðferðir á fiskinum talsvert. Eftir því 

sem að meiri vélvæðing kom í flotann var farið að vinna meira ferskan fisk, salta og frysta, í 

stað skreiðarvinnslu eins og var svo algengt hér áður fyrr og var aðalútflutningsvara 

Íslendinga. (Jón Þ. Þór, 2002). 

Á Íslandi hér áður fyrr var lýsið notað til að lýsa upp hýbýli fólks. Einungis var notað 

tólgarkerti þegar að merktir menn komu í heimsókn. Kirkjur landsins voru vanalega lýstar upp 

með lýsislömpum en tólgarkertin notuð við messur eða aðrar hátíðlegar athafnir. Lýsi var 

einnig notað sem gjaldmiðil og voru fyrstu opinberu gjöldin greidd með lýsi. Elstu íslensku 

heimildirnar sem finnast eru í tíundarlögum frá árinu 1096. Hákarla- og selalýsi var vinsælla 

en þorskalýsi þar sem að það lyktaði ekki eins mikið. 

Á flestum heimilum var lýsistunna eða lýsisgryfja sem að lifrin var geymd í meðan lýsið var 

að renna úr henni. Úr einni tunnu af lifur var hægt að fá um 1/3 tunnu af sjálf runnu lýsi. 

Það sem varð eftir af lifrinni þegar lýsið var runnið úr er kallaður grútur. Ekki er vitað 

nákvæmlega hvenær var farið að bræða lifrina til að ná lýsinu út, en elstu heimildir um 

lýsisbræðslu hér á landi er síðan 1728 frá Grindavík. Lifrin var hituð upp í stálpottum og við 

það gufaði vatnið í lifrinni upp og lýsið flaut ofan á grútinum. Lýsið var þá fleytt ofan af. 

Talsvert um reyk var við þessa vinnslu og illa lyktandi þef. Hræra var stanslaust í pottinum 

meðan á bræðslu stóð. Þessari aðferð var beitt bæði til sjávar og sveita allt til 20 aldar. 

Lýsi var verðmætur gjaldmiðil og var mikið notað í vöruskiptum fyrr á öldum. Verðmæti 

lýsis jókst á 14 öld þegar borgir og bæir í Evrópu fóru ört vaxandi og lýsið var notað til að lýsa 

upp götur og húsnæði. 

Lýsið var einnig notað til að mýkja upp hörð skinnklæði sem að fólk klæddist, til að lægja 

sjávar öldur og til að sefja sárt hungur þegar svo vildi til. Það var talsvert notað í matargerð, 

þar sem bæði var bakað og eldað með lýsi. Með tímanum lærðu Íslendingar um 

lækningarmátt lýsisins en það var t.d. notað til að lækna legusár, þótti ágætt við kirtlaveiki og 

sem áburður á húð. (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2008). 
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Mynd 1. Útflutningur þorsks og ufsa afurðar á árunum 2004 til 2014 (þúsund tonn) 

 

Á mynd 1 sést að útflutningsverðmæti ufsa hefur haldist nokkuð stöðugt á árunum 2004 til 

2014. Útflutningsverðmæti þorsksins hefur verið meira á hreyfingu. Það náði hámarki 2004, 

fór þá lækkandi til ársins 2012 en hefur verið nokkuð stígandi eftir það síðustu 2 árin. 

(Hagstofa, 2015). 

 

Mynd 2. Útflutningur á þorska- og ufsalýsi á árunum 2004 til 2015 

 

Á mynd 2 sést hve mikil aukning hefur verið á síðustu árum á útflutningi á þorsk- og 

ufsalýsi. Nokkuð stöðug aukning var frá 2004 til 2012 á útflutningi. 2013 minnkaði aðeins 

salan á lýsinu, líklega út af því að sala á ómega lýsi jókst frá Lýsi hf. Tölurnar hér að ofan eru 

sölutölur frá Lýsi hf. 
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1.1 Þorskur 

Þorskur (Gadus) er almennt heiti yfir fiska af ættkvíslinni Gadus. Á Íslandi er oftast átt við 

Atlandshafsþorskinn Gadus morhua. Þorskurinn er straumlínulaga fiskur, kjaftstór og með 

skeggþráð á höku. Litur er breytilegur eftir því hvað hann er gamall og hvar hann heldur sig. 

Ungir þorskar eru rauðleitir eða brúnir, felulitur fyrir þá þar sem að þeir halda sig oft í 

þaraskógum. Þegar þorskur verður eldri þá breytist liturinn og verða þeir gulgráir með 

dökkum blettum að ofan og á hliðum. Þorskurinn er með þrjá bakugga og tvo raufugga, 

eyruggar eru stórir og rákin mjög greinileg. Þorskurinn hrygnir frá febrúar fram í apríl en hvað 

það tekur langan tíma fyrir hrognin tekur að klekjast fer eftir hitastigi í sjónum.  Við 6-7°C 

tekur það um 10 daga. (Matís, 2015). 

Heimkynni þorskins eru í Norður Atlantshafi. Hann finnst frá Svalbarða suður í Biskajaflóa. 

Einnig finnst hann við Grænland og frá Hudsonflóa og Baffinslandi suður til Hattershöfða í 

Bandaríkjunum. 

Þorskurinn heldur sig allt í kringum Ísland. Hann er botnfiskur sem lifir allt frá nokkra metra 

dýpi allt niður á 600m dýpi. Hann heldur sig á hraunbotni, sandi og leirbotni. Þorskurinn getur 

þvælst mikið um í ætisleit og þegar hann er að hrygna. Smá þorskur étur hryggleysingja af 

ýmsu tagi, og eftir því sem að hann verður stærri þá fer hann að borða alls konar fiskmeti. 

Loðna og síld eru mikilvægustu fæðugjafar þorsksins. Stærri þorskar borða stærri fiska svo 

sem karfa, smáþorsk, kolmunna. 

Þorskur verður misstór eftir því á hvaða hafsvæði hann heldur sig. Fiskur sem að heldur 

sig suðvestan landið er á bilinu 70-90 sm. eða 3-7 kg á meðan fiskur sem að heldur sig fyrir 

norðan er mun minni. Þetta er vegna hærri hita sjávar við suðurland en við Norðurland. 

Þorskur þarf að vera orðin minnst 50 sm. til að vera kynþroska. Fiskur við Suðurland verður 

kynþroska 3-5 ára en 4-6 ára gamall við Norðurland. (Hafrannsóknastofnun, 2015). 

1.2 Ufsi 

Ufsi er fiskur af þorskaætt. Það eru tvær tegundir ufsa sem tilheyra ættkvíslinni, annars vegar 

ufsi (Polachius virens) og hins vegar Lýr (Pollachius pollachius). Lýr sést sjaldan við Ísland 

en ufsinn er mun algengari. Alaska ufsi og Noregs ufsi eru af annarri ættkvísl þorskættar eða 

Theragra. 

Heimkynni ufsans eru í Norðaustur Atlandshafi frá Barentshafi suður í Biskanyflóa. Í 

Norðvestur Atlandshafi finnst hann við Grænlandi og við austurströnd Norður-Ameríku frá 

Hudsonsundi suður til Norður-Karólínu. Ufsinn finnst allt í kringum Ísland en er mun algengari 

við suðurströndina þar sem sjórinn er hlýrri. Þá finnst hann allt frá yfirborði niður á 450 metra 

dýpi. Ufsinn heldur sig í sjó sem er á bilinu 4-12°c heitur. Hann fer oft um sjóinn í stórum 

torfum í ætisleit og getur verið mikill flækingur á honum. Algengast er að finna hann yfir 
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grýttum botni, sandbotni, kórölum og svampbotni, en finnst síður á leirbotni. Fæða ufsans er 

breytileg eftir því hvað hann er stór. Seiðin nærast einkum á burstaormum, rifhveljum og 

krabbaflóm en ljósáta er algengasta fæða meðalstórra ufsa. Stórir ufsar borða aðallega loðnu 

og ljósátu, einnig litla fiska eins og sandsíli, kolmunna, spærling og ýsu. Vaxtarhraði ufsa er 

hraður fyrsta árið. Þegar hann er 4-5 mánaða þá er hann orðinn 5-6 sm. stór. Ufsinn verður 

kynþroska um 4-7 ára aldurinn og getur hann orðið 25-30 ára. (Hafrannsóknarstofnun, 2015). 

Ufsi er miðlungsstór fiskur, 70-110 sm. langur og 4-10 kg. Hann verður mest 125 sm. og 

15 kg. Þegar ufsinn er kynþroska er hann orðinn 60-80 sm. langur. Ufsinn er straumlínulaga, 

gildastur um miðju og mjókkar til beggja enda. Hann er með meðalstóran kjaft og litlar og 

beittar tennur. Ufsinn er með tvo raufugga og þrjá bakugga. Hann hefur mjög greinilega rák 

og frekar stórt hreistur. Ungir ufsar eru með skeggþráð en hann hverfur með aldrinum. Ufsinn 

er bæði uppsjávar og botnfiskur þannig að hann finnst á öllu dýpi frá yfirborði allt að 450 

metra dýpi. 

Ufsar ferðast um í torfum í ætisæt og hefur hann fundist á ferðalagi milli hafsvæða. 

Fullorðinn ufsi safnast saman til hrygningar í janúarbyrjun og stendur hrygningin fram í 

miðjan mars. Hann hrygnir einkum á Selvogs og Eldeyjarbanka á um 100-200m dýpi. (Matís, 

2015). 
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2 Fræðilegur hluti 

Næringarefni í fiski geta verið mjög mismunandi eftir því hvaða tegund af fiski um er að 

ræða. 

Breyting á fituinnihaldi í innyflum hefur mikil áhrif á skilgreiningu á flokkun sjávarfangs. 

Feitir fiskar eru þeir sem safna fituforðanum í holdið og er fituinnihaldið á bilinu 5-25% í holdi. 

Milli feitur fiskur hefur fituinnihald  á milli 1 og 10% og magrir fiskar við 1% í holdi. Magur 

fiskur er almennt mjög fitulítil miðað við önnur matvæli en fitu- eða orkuforði hans safnast í 

lifrina meðan að fitan á feitum og meðalfeitum fiskum safnast í hold fisksins.. 

Fitusýrusamsetning fitu í fiskinum er góð fyrir okkur. Mikið er um fjölómettaðar fitusýrur í 

honum. Prótein úr fiski inniheldur allar lífsnauðsynlegar amínósýrur sem að líkaminn 

þarfnast. Próteinið í fiskinum er auðnýtanlegt og amínósýrurnar eru í heppilegu hlutfalli fyrir 

manninn. Búkfita í fiski eykst smám saman eftir hrygningu, þegar hrogn fara að myndast þá 

minnkar fitan í fiskinum og þegar kemur að hrygningu þá er fiskurinn oftast mjög magur. Fita 

er óleysanleg í vatni. Kostur við fitu úr fiskum er að hún er fljótandi við stofuhita meðan að fita 

úr landdýrum er á föstu formi. Fjöldi mettaðra fitusýra og lengd þeirra hefur þarna áhrif. 

Algengt er að fita úr landdýrum sé með ein- og tvíbindinga og séu frekar stuttar með 

kolefnistengi undir 20. Þessi fita er því á föstuformi. Fita úr fiskum hefur fleiri tvíbendinga í 

fitukeðjunni og eru með lengri kolefniskeðjur. Þær eru kallaðar  fjölómettaðar fitusýrur. Þær 

eru þá með fleiri en 4 tvíbendinga í sinni kolefniskeðju. Í fitu fiska er mikið af löngum 

fjölómettuðum fitusýrum . Til dæmis er EPA með C=20 (eicosapentaenoic acid) og DHA með 

C=22 (docosahexaenoic acid), þessar fitusýrur ásamt öðrum sem hafa svipaða byggingar 

eiginleika kallast ómega-3 fitusýrur. Áhugi fólks á ómega-3 fitusýrum fór af stað í kringum 

1970 þegar rannsóknir sýndu að Eskimóar á Grænlandi fengu mun sjaldnar hjartasjúkdóma. 

Mataræði þeirra byggist að stórum hluta upp á sjáfarafurðum. Ýtarlegar rannsóknir hafa því 

farið fram á síðustu 40 árum á áhrifum fisks og lýsisneyslu fólks á heilsu þess. Fisk og 

lýsisneysla hafa jákvæð áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma aðallega með tvennum hætti, þ.e 

hafa jákvæð áhrif á samsetningu blóðfitunnar og hindra æðakölkun. Einnig hefur neyslan 

jákvæð áhrif á storknunareiginleika blóðsins og hindrar myndun á blóðtappa. Læknavísindin 

hafa því verið að hvetja fólk til meiri fisk og lýsisneyslu. Feitari fiskur gefur meira af EPA og 

DHA en fiskur sem er fituminni. Þorskur er með hlutfallið EPA 7-10% og DHA 9-12% meðan 

að túnfiskslýsið er með hlutfallið 5-8% EPA og 22-26% DHA. (alltummat.is). 

Lýsi er góður vítamíngjafi enda er talsvert er af vítamínum í fiskum. Fituleysanlegu 

vítamínin eru A, D og E vítamín. Magur fiskur eins og þorskur og ýsa safna fitunni í lifrina og 

olían er því unnin úr eingöngu lifrum þeirra tegunda. Feitir fiskar safna fitunni í holdið. Lýsið 

úr feitum fiskum er unnið úr öllum fiskinum og hann fer heill eða afskurður í fiskmjöls- og 

lýsisvinnslu. Talsvert er af náttúrulega vítamíni í þorska og ufsalifur, en með nútímavinnslu-
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aðferðum til að ná út öllum aðskotaefnum þá hverfa þau. Þeim er því alltaf bætt við lýsið 

þegar að vinnslu og hreinsun á afurð er lokið. (alltummat.is). 

 Þyngd á lifur 2.1

Lifur skiptist í 3 hluta, stoðvef, fitu og vatn. Fituhlutfall lifrar er háð því hvernig 

næringarástandi fiskurinn er í. Þegar ástand fisks er mælt er verið að mæla megin þætti, s.s. 

prótein, raka, fitu og ösku. Þessar mælingar eru nauðsynlegar til að meta næringarástand 

fisksins en það getur verið mjög breytilegar frá einu sjávarsvæði til annars og háð árstíðum 

og fæðuframboði í sjónum. Geymsla í frosti virðist hafa lítil áhrif á vítamín í lifur. Fiskur á 

hinum ýmsu veiðisvæðum er að mælast mislangur og þungur, ásamt því að lifrin í fiskinum er 

breytileg á þyngd eftir því á hvaða árstíma og á hvaða veiðisvæði fiskurinn er veiddur. 

 

 

Mynd 3. Veiðisvæðum í kringum landið skipt upp í hluta og númeruð 

 

Á mynd 3 sést að sjónum í kringum landið er skipt niður í númeruð veiðisvæði til að hægt 

sé að merkja og vita hvar fiskurinn er veiddur. Eins og sést í töflu 1 þá eru lifrarnar 

mismunandi þungar eftir því á hvaða veiðisvæði fiskurinn hefur verið veiddur. 
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Tafla 1. Breytileiki á þyngd lifrar eftir mismunandi veiðisvæðum kringum landið (n=10) 

Tegund Flokkur sm Veiðitími Svæði 

(sjá mynd 3) 

Mælistærð fisks 

Þyngd(g)/Lengd(sm) 

Þyngd lifrar (g) 

Þorsklifrar V 50-79 12.3.2009 524 2680 / 62,3 108 

Þorsklifrar S 50-79 12.3.2009 271 3234 / 70 220 

Þorsklifrar A 50-79 12.3.2009 462 3058 / 67 162 

Þorsklifrar N 50-79 16.3.2009 670 3061 / 70 185 

Þorsklifrar V 50-79 15.3.2009 623 2869 / 67 98 

Samkvæmt rannsóknarverkefni nýsköpunarsjóðs (verkefni R 074-07) 

 

Samkvæmt töflu 1 sést að það er talsverður breytileiki á milli veiðisvæða. Tekin voru 10 

sýni til að ná góðu meðaltali á hverri þyngd. Eins og sést á töflu 1 þá er talsverður breytileiki 

á milli þyngd á lifur eftir því hvar í kringum landið fiskurinn er veiddur. Fiskurinn er allur í 

sama lengdarflokki en einhver munur er á milli þeirra. Þyngdin á fiskinum er talsvert breytileg, 

hann flakkar á milli 2680g til 3234g. Þótt fiskurinn sé í sama lengdarflokki þá er misþungar 

lifrar í fiskinum. Léttasti fiskurinn er ekki með léttustu lifrina, en fylgni virðist þó vera á milli 

stærð fisks og þyngd á lifur að einhverju leiti. 

 

Tafla 2. Hlutfall próteins í þorski, 
þorskalifur og ufsa 

Tegund Meðaltal (%) Ártal 

Þorskur 19 2007 

Þorskalifur 6 2007 

Ufsi 19 2007 

Samkvæmt rannsóknarverkefni nýsköpunarsjóðs 

(verkefni R 074-07) 

 

Eins og sést í töflu 2 þá er innihald próteina í þorski og þorskalifur talsvert mismunandi. 

Helsta ástæða þess er að þorskalifur inniheldur talsvert af fitu meðan að þorsksholdið er 

tiltölulega fitulaust og því meira prótein hlutfallslega er  því í lifrinni. Ufsi og þorskur hafa 

samkvæmt þessari töflu svipað magn af próteini í holdinu. Þessar upplýsingar eru fengnar úr 

leiðöngrum Hafrannsóknarstofnunar árið 2007. 
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Tafla 3. Hlutfall af þurrefni í þorski, þorskalifur 
og ufsa 

Tegund Meðaltal (%) Ártal 

Þorskur 18 2007 

Þorskalifur 68 2007 

Ufsi 19 2007 

Samkvæmt rannsóknarverkefni nýsköpunarsjóðs (verkefni R 

074-07) 

 

Samkvæmt töflu 3 þá er ufsi er með aðeins hærri prósentutölu af þurrefni en þorskur, sem 

stemmir við að próteinmagn í ufsa er hærra en í þorski. Þorskalifur er með talsvert af 

þurrefnum í sér þar sem að hún er með talsvert af próteinum í sér en ekki eins mikið vatn og 

er í fiskholdinu. Þessar upplýsingar eru fengnar úr leiðöngrum Hafrannsóknarstofnunar árið 

2007. 

Þrátt fyrir að nokkur þekking sé á þorski og ufsa og næringarinnihaldi þeirra þá er ekki 

vitað mikið um áhrif veiðisvæða, fæðuframboð fiskins, árstíða bundina sveiflna eða stærð 

hans. Fæðuframboð í sjónum hefur mikil áhrif á því hvernig næringarinnihald hans kemur 

fram í afurðum sem eru unnar. Ekki er vitað mikið um ástand og innihald lifrar sem eru 

notaðar í lýsisvinnslu og hvaða eiginleikar skipta máli þegar nýta á þetta hráefni sem best. 

Flokkun á stærð fiska og lifrar úr þeim hefur ekki verið skoðað áður með tilliti til nýtingar á 

hráefninu. 
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 Rannsóknarspurning 2.2

Ástæða þess að farið var að mæla og greina lifrina eins og gert er hér var út af því að ekki 

voru til upplýsingar um þetta áður. Svona mælingar, í samfelldu ferli til að sjá árstíðarbundinn 

breytileika í lýsinu, hafa ekki verið gerðar áður. Markmið þessa verkefnis var að vinna lýsi úr 

þorskalifur og ufsalifur til þess að greina náttúrulegan breytileika EPA og DHA, A vítamína, D 

vítamína og E vítamína í lýsinu með tilliti til árstíðabundinna sveiflna og stærðar fisksins. 

Einnig voru gerðar aðrar mælingar til að staðfesta mælingarnar á lifrunum. 

Teknar voru tvær mismunandi gerðir af sýnum, staðalsýni og þyngdarsýni. Staðalsýnin 

voru gerð til að sjá breytileika á árinu. Teknar voru fimm lifrar 2,5- 3.0 kg á svipuðum tíma í 

hverjum mánuði og þær hakkaðar saman og mældar. Sýnin voru svo borin saman til að sjá 

hvort það væri breytileiki í lýsinu eftir því á hvaða tíma árs fiskurinn var veiddur. 

Þyngdarsýnin voru gerð til að skoða hvort það skipti máli hvað fiskurinn var stór með tilliti til 

stærðar lifrar og hvað kemur út úr mælingunum. Teknir voru fiskar sem voru 2-4 kg , 4-6 kg 

og 6-9 kg, fimm fiskar í hverri þyngd, hver lifur hökkuð og mæld sér, í hvert skipti og skoðað 

hvort það væri breytileiki í niðurstöðum á mælingum á lýsinu eftir stærð fisksins. 

Þyngdarsýnin voru gerð tvisvar sinnum yfir árið, í kringum mánaðarmót september og 

október 2014 og svo aftur endurtekið í febrúar 2015. Svipaðir veiðistaðir voru yfir árið en farið 

var á nokkur veiðisvæði á þessum árs grundvelli. 
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3 Hráefni og aðferðir 

Í þetta verkefni var notuð þorska- og ufsalifur sem að skipið Ásgeir frá Granda hf. sá um að 

veiða. Stýrimaður skipsins sá svo um að taka sýnin og vigta fiskinn og lifrarnar. 

Passað var upp á að taka sýnin sem næst þeim dögum sem að skipið myndi vera í landi, 

þannig að lifrarnar væru sem nýjastar þegar höfundur fékk þær í hendurnar. Staðalsýnin voru 

tekin mánaðarlega á sem svipuðustum tíma í mánuðinum. Lifrarnar voru frá tveggja daga 

upp í viku gamlar. Fiskurinn var vigtaður og lengdarmældur og lifrin var vigtuð. Stýrimaðurinn 

var með eyðublað þar sem hann skráði þetta á. Einnig var skráð niður dagsetningin sem 

fiskurinn var veiddur sem og veiðisvæði. 

Lifrarnar voru vigtaðar um borð, á vigt sem var hæf til notkunar á sjó. Lifrarnar voru settar í 

plastpoka, annar poki settur utan um hann og svo límmiði á pokann þar sem merkt var númer 

lifrar, veiðistaður og dagsetning. Allar lifrarnar voru svo geymdar í kassa inn í kæli þar til 

höfundur náði í þær um borð í skipið. Lifrarnar voru geymdar í kassanum í kæli hjá Matís 

meðan vinnslan á þeim var gerð. Í hverjum mánuði var lýsið úr lifrunum mælt. Það sem að 

mælt var í lýsinu var ljósbrot, joðtala, vatn, ósápanlegt efni, A, D og E vítamín, og svo EPA 

og DHA fitusýrumæling. Einnig voru gerðar aðrar mælingar til að skoða breytanleika á 

sýnunum, s.s. holdastuðull, lifrarstuðull, próteinmælingar og fitumælingar. 

 Sýnin 3.1

Hér að neðan er flæðirit sem sýnir hvernig sýninn eru unninn í rannsókninni. 

Fiskur veiddur og lengd og þyngd mæld. 

 

Lifrin er tekin og vigtuð, sett í poka og geymd í þannig í kæli. Pokinn er merktur með 

veiðisvæði, þyngd, dags veiddur og tegund. Lifrarnar eru ca 3-6 daga gamlar þegar komið er í 

land. 

 

Hver lifur er vigtuð í landi og teknar myndir. Fyrir staðalsýnin eru fimm lifrar hakkaðar 

saman, en fyrir einstaklingssýnin þá er hver lifur hökkuð sér og settar í bikarglas til hitunar. 

 

Hvert bikarglas er hitað í 90°C hitabaði þar til að 80°C er náð í lámark í 5 mínútur í lifrinni. 

 

Þá er lifrin sett í skilvinduglas og skilvindan stillt á 5°C hita í 20 mín. Eftir það eru 

skilvinduglösin látin standa í 1 mínútu. 

 

Að lokum er lýsið sett í mælingu hjá Lýsi hf., en grúturinn fer í mælingu hjá Matís. 
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3.1.1 Staðalsýni 

Staðalsýnið sem mælt var í hverjum mánuð, innihélt fimm lifrar af hvorri tegund, ufsa og 

þorski. Reynt var að nota lifrar úr fiskum sem voru veiddir á svipuðum tíma í hverjum mánuði. 

Þetta var gert til að sjá hvort það væru einhverjar árstíðarbundnar breytingar á lýsinu í lifrinni. 

Þyngd fisks var frá 2,5-3,0 kg. Þessar fimm lifrar voru vigtaðar stakar, teknar myndir af þeim 

og svo hakkaðar saman og gert ein samfelld blanda sem var unnin áfram í hitun. Lifrarnar 

voru misþungar og virtist ekki vera neitt samræmi á milli þyngd fisks og þyngd á lifur. 

Eins og sést hér að neðan í töflu 4 þá var bæði þorskur og ufsi veiddur á mismunandi 

veiðisvæðum í kringum landið. Því er líklega hægt að gera ráð fyrir því að fiskurinn sé að 

borða mismunandi fæði eftir því á hvaða veiðislóðum hann er veiddur. Því gæti niðurstaða 

mælinganna einnig verið breytileg eftir fæðuframboði, ásamt því á hvaða árstíma fiskurinn er 

veiddur. 

Tafla 4. Staðalsýni ufsa og þorsks, mælt mánaðarlega (5 
sýni af þyngd 2,5-3.0kg fyrir ufsa og þorsk í hvert skipti) 

 Ufsi Þorskur 

 Númer veiðisvæða sbr. mynd 3 

Apríl 373 323 

Maí 323 323 

Júní 674 674 

Júlí 674 674 

Ágúst 723 723 

September 674 674 

Október 674 674 

Nóvember 723 674 

Desember 324 324 

Janúar 323 323 

Febrúar 324 324 

Mars 324 324 

Apríl 324 324 

3.1.2 Þyngdarsýni 

Gerðar voru tvær mælingar á bæði ufsa- og þorskalifur, annars vegar í september/október 

2014 og hins vegar í febrúar 2015, til að skoða hvort það væri einhver munur á  samsetningu 

lifur og næringarefnainnihaldi á því lýsi og lýsi sem var mælt í öðrum mælingum, eftir því 
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hvað fiskurinn sem lifrin kom úr var þungur. Notaðir voru þrír þyngdarflokkar þar sem teknar 

voru fimm lifrar úr fiski sem var í þyngdinni 2-4 kg, 4-6 kg og svo 6-9 kg. Lifrarnar voru 

vigtaðar á sjónum og fiskurinn vigtaður og lengdarmældur. Lifrarnar voru unnar og geymdar 

eins og staðalsýnin þar til þau komið var í land með þær. Hver lifur var vigtuð í landi hjá 

Matís, teknar myndir af þeim og var síðan hver lifur hökkuð stök og sett í sér bikarglas til 

frekari vinnslu. 

 

Tafla 5. Þyngdarsýni, stærð ufsa á móti stærð ufsalifrar 

Þyngdarflokkur 
Þyngd 
fisks(g) 

Lengd fisks 
(cm) 

Lifur (g) Veiðitími Svæði 

2-4 kg 3680 76 394 sept 674 

2-4 kg 2212 59 294 sept 674 

2-4 kg 2132 60 310 sept 674 

2-4 kg 2010 65 142 sept 674 

2-4 kg 2420 66 100 sept 674 

2-4 kg 2100 61 70 jan 323 

2-4 kg 3240 71 145 jan 323 

2-4 kg 2210 62 73 jan 323 

2-4 kg 2440 64 115 jan 323 

2-4 kg 2130 63 110 jan 323 

4-6 kg 5160 87 554 okt 723 

4-6 kg 5530 86 677 okt 723 

4-6 kg 4020 78 459 okt 723 

4-6 kg 4330 82 565 okt 723 

4-6 kg 5235 90 579 okt 723 

4-6 kg 4820 77 358 feb 674 

4-6 kg 4055 71 355 feb 674 

4-6 kg 4080 72 435 feb 674 

4-6 kg 4490 74 486 feb 674 

4-6 kg 4410 71 257 feb 674 

6-9 kg 7970 99 1158 okt 673/723 

6-9 kg 7645 96 1192 okt 673/723 

6-9 kg 8225 99 835 okt 673/723 

6-9 kg 6030 93 362 okt 673/723 

6-9 kg 7660 96 1232 okt 673/723 

6-9 kg 8615 92 421 feb 674 

6-9 kg 6055 86 436 feb 674 

6-9 kg 7490 89 596 feb 674 

6-9 kg 8815 94 903 feb 674 

6-9 kg 9680 101 721 feb 674 
 

Eins og sést hér í töflu 5 þá var nokkuð flökt á milli stærð lifra þótt að þær séu úr ufsa í 

sömu þyngd. Hægt er að skoða svæðin á mynd 3. Stærri ufsi þýðir vanalega að lifrin sé 
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stærri og þyngri en talsvert er um undanþágur á þessu einnig. Virðist vera meiri munur á milli 

lifranna eftir því á hvaða árstíma fiskurinn er frekar en á milli stærðarflokka. 

 

Tafla 6. Þyngdarsýni, stærð þorsks á móti stærð þorskalifur 

Þyngdarflokkur Þyngd fisks (g) Lengd fisks(cm) Þyngd á lifur (g) Veiðitími Veiðisvæði 

2-4 kg 2278 69 248 okt 723 

2-4 kg 2810 75 346 okt 723 

2-4 kg 2855 73 301 okt 723 

2-4 kg 3545 81 262 okt 723 

2-4 kg 2885 76 275 okt 723 

2-4 kg 3510 74 129 feb 674 

2-4 kg 3812 76 389 feb 674 

2-4 kg 3420 72 235 feb 674 

2-4 kg 3084 69 280 feb 674 

2-4 kg 2710 67 75 feb 674 

4-6 kg 4545 86 341 sept 674 

4-6 kg 4380 83 540 sept 674 

4-6 kg 4925 88 555 sept 674 

4-6 kg 4785 86 631 sept 674 

4-6 kg 4130 81 412 sept 674 

4-6 kg 5450 84 527 feb 674 

4-6 kg 4980 83 642 feb 674 

4-6 kg 5820 86 608 feb 674 

4-6 kg 5760 85 597 feb 674 

4-6 kg 4860 81 317 feb 674 

6-9 kg 6190 94 802 okt 723 

6-9 kg 7010 101 351 okt 723 

6-9 kg 7160 103 847 okt 723 

6-9 kg 11470 119 1318 okt 723 

6-9 kg 13410 122 1133 okt 723 

6-9 kg 7330 90 529 jan 323 

6-9 kg 7680 91 292 jan 323 

6-9 kg 7620 90 521 jan 323 

6-9 kg 7840 92 787 jan 323 

6-9 kg 7320 90 675 jan 323 

 

Eins og sést hér í töflu 6 þá var nokkuð flökt á milli lifra í þorski þótt að þær séu úr fiski af 

sömu þyngd. Stærri fiskur þýðir vanalega að lifrin sé stærri og þyngri en talsvert er um 

undanþágur á þessu. Virðist vera meira flökt á þyngd á lifrinni eftir því sem að fiskurinn 
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verður þyngri. Virðist vera meiri munur á milli lifranna eftir því á hvaða árstíma fiskurinn er 

veiddur frekar en á milli stærðarflokka þorsks. Það sama á við ufsa. 

 Forvinnsla á sýnunum 3.2

Hver hópur af lifur eða einstakar lifrar var unnin eins og kemur fram hér að neðan. Þegar lifrin 

kom af skipinu Ásbirni var hún sett í kæli til geymslu þar til að hún var unnin. Ávallt var reynt 

að vinna hana sama dag og hún kom í land til að hún væri sem ferskust. Það tókst þó ekki 

alltaf þannig að lifrarnar voru frá því að vera dags gamlar upp í sex daga gamlar þegar þær 

voru unnar. Flestar voru þó 2-3 daga gamlar. 

Mynd 4. Lifur á leið í vigtun 

 

Mynd 5. Lifur hökkuð í 30 sekúndur 

 

 

 



22 

Mynd 6. Hökkuð lifur í bikarglasi á leið í 

hitunarbaðið 

 

Hakkavélin sem var notuð var af gerðinni HALLDE VCB-62. Eftir að búið var að hakka 

lifrina þá var hún næst vigtuð og sett í 2l bikarglas. Bikarglasið var sett í Julabo VC208 

hitabað sem að var stillt á 90°C. Stanslaust hræring var í gangi meðan á hitun stóð til að 

tryggja jafna dreifingu á hita á lifrinni. Markmiðið var að hitinn í lifrinni væri kringum 80°C í 5 

mínútur. Mismunandi var hvað það tók lifrina langan tíma að ná 80°C eftir því á hvaða 

árstíma verið var að vinna lifrina. Hún var mjög mismundi þurr og einnig var mjög misjafnt 

hvað lýsið rann vel úr henni þegar hituninni var lokið. Þegar búið var að hita lifrina í 

bikarglasinu í þann tíma sem að tók lifrina að ná 80°C og 5 mín betur, þá var lýsið og hratið 

vigtað í skilvinduglas og sett í skilvindu. 

Mynd 7. Skilvinduglas með lýsi eftir að það var búið að vera 
í 20 mínútur í skilvindu við 4°C 
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Skilvinduglasið var sett í Bechman Coulter skilvindu í 20 mínútur við 4°C hita. 

Skilvinduglasið var þá tekið og látið standa í 1 mínútu og lýsið svo vigtað upp úr 

skilvinduglasinu í 100 ml flösku. Hratið sem var eftir var einnig vigtað til að fá út þyngd 

þurrefnis lifrarinnar. 100 ml flöskurnar voru sendar til Lýsis hf. þar sem að flestar 

mælingarnar fóru fram. Á rannsóknarstofunni var gerð fitusýrugreining, A, D og E vítamín 

mælt, sem og joðtala, brotstuðull, ósápanlegt efni og vatn. Á þriggja mánaða fresti var farið 

með sýni til rannsóknarstofu Matís þar sem þurrefni, prótein og fita í hratinu var mælt. 
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4 Niðurstöður 

Í töflunum sem á eftir koma sjást niðurstöður greininga á ufsa og þorskalifur sem tekin voru á 

tímabilinu apríl 2014-apríl 2015. Niðurstöður skiptast annars vegar í mælingar tengdar 

samsetningu og eiginleika lifurs (þyngd, prótein og fituinnihald, magn vatns, joðtölu og 

ljósbrotstuðul) og hins vegar mælingar á næringarefnainnihaldi (EPA, DHA, A, D og E 

vítamín). Einnig koma fram niðurstöður á hversu há prósenta lýsis var í sýnunum, prósentur 

vatns í lifur, fitu, próteins, hver nýting lýsisins var, holdastuðull og lifrarstuðull. Þessar 

niðurstöður eiga bæði við ufsa- og þorskalifur. 

4.1 Niðurstöður á staðalsýnum fyrir samsetningu á  þorska- og ufsalifur 
Hvert sýni samanstóð af 5 lifrum í þyngdinni 2,5-3,0 kg.  

Þessi sýni voru tekin mánaðarlega yfir eitt ár til að skoða árstíðarbundnar sveiflur. Lifrarnar 

voru hakkaðar saman, fitan skilin frá grúti og bæði mæld. 

 

Tafla 7. Mælingar á ufsalifur í hverjum mánuði frá apríl 2014 til apríl 2015 (n=5) 

 Lýsi(%) Vatn(%)  Fita (%) Prótein(%) Lýsisnýting (%) Holdastuðul Lifrarstuðull (%) 

April 45 30 66 6 69 0,95 ( 0,1) 5,5 (2,9) 

Mai 25       

Júni 56 26 64 5 87 1,02 (0.02) 4,8 (1,95) 

Júli 43 31 61  71 0,89 (0,05) 5,1 (2,85) 

Ágúst 58 25 68 8 85 0,87 (0,10) 6,5 (2,50) 

Sept 55 21 75  74 0,79 (0,1) 8,7 (4,02) 

Okt 64 19 63  101 0,83 ( 0,9) 10,8 (3,4) 

Nóv 66 17 74 4 89 0,8 (2,1) 8,5 (1,5) 

Des 62 19    0,66 (1,9) 7,4 (1,5) 

Jan 48 30 59 7 80 0.95 (4,1) 4,2 (1,0) 

Feb 53 29 55 8 96 0,92 (0,8) 5,3 (2,1) 

Mars 54 27 65 7 82 0,82 (1.9) 5,5 (3,2) 

April 39 35 57 8 68 0,79 (2,2) 3,3 (2,4) 

 

Prótein í ufsalifur er að mælast á bilinu 4 til 8% á ársgrundvelli. Meðaltal mælingana er 

aðeins hærra en 5 sem að er aðeins lægra en sýnt var í töflu 2 með prótein innihald í 

þorskalifur. Þorska og ufsalifur eru því að mælast á svipuðu bili hér í þessari rannsókn. 

Lýsisnýting á ufsanum flakkar upp og niður yfir árið. Hann er lár í kringum 70% í apríl 2014  

þegar fiskur er að jafna sig eftir hrygningu. Hún hækkar smám saman þegar fiskur fer að fitna 

þar til í október þar sem að hann er hæðstur yfir árið. Eftir það lækkar lýsisnýting aftur þegar 

fiskur fer að undirbúa sig undir hrygingu aftur á vormánuðum 2015.  
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Soxlet aðferðin var notuð í fitumælinguna.  Bligh and Dyer var einnig notuð í janúar til apríl 

2015 til að mæla alla fitu sem var í lifrinni. Með þessari aðferð er hægt að ná út og mæla 

bundnu fitunni sem er í lifrinni. 

 

Tafla 8. Mælingar á fituinnihaldi ufsalifur með Soxlet og 
Bligh and Dyer aðferð. 

 
Fitumæling 

(%)(Soxlet) 
Bligh og Dyer ( %) 

Janúar 59 62 

Febrúar 55 63 

Mars 65 63 

Apríl 57 54 

 

Eins og sést hér í töflu 8 er þá er ekki mikil munur á því hvort fitumælingar aðferðinn 

er notuð til að mæla magn á fitu í grútinum á ufsalifur. Mismunur milli aðferða er um 2-3%, fer 

eftir mánuðum, sem er innan skekkumarka á aðferðunum. Fitumagn í ufsalifur flakkar því upp 

og niður milli 55% til 65% á milli mánaða. Ákveðið var að prófa að nota Bligh and Dyer aðferð 

til að finna út hvort að mikið magn af fitu væri bundið i lifrinni en komist að þvi eftir á að ekki 

er ráðlagt að nota þá aðferð ef magn fitu fer yfir 10%.   
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Tafla 9. Mælingar á þorska lifur í hverjum mánuði frá apríl 2014 til apríl 2015 (n=5)  

 Lýsi %) Vatn(%) Fita(%) Prótein(%) Lýsisnýting (%) Holdastuðul Lifrarstuðull (%) 

April 56 30 70 6 80 0,73( 0,06) 8,8 ( 5,1) 

Mai 60       

Júni 61 24 70 4 87 0,86 (4,3) 7,4 (1,9) 

Júli 57 23 70  82 0,93 (9,6) 6,2 (1,1) 

Ágúst 55 26 68 5 80 0,93 (9.6) 6,2 (1,1) 

Sept 55 24 68  81 0,71 (7,6) 7,1 (2,8) 

Okt 60 20 62  97 0,80 (3,0) 9,8 (1,3) 

Nóv 61 19  4  0,88 (11,7) 10,8(1,4) 

Des 60 25    0,78 (6,7) 7,2 (4,2) 

Jan 60 19 75 7 81 0,76 (2,0) 8,5 (4,9) 

Feb 64 20 74 4 86 0,76 (2,0) 8,5 (4,9) 

Mars 64 19 78 4 82 0,90 (2.0) 10,5 (1,1) 

April 55 24 71 5 78 0,94 (2,7) 7,5 (2,8) 

 

 

Prótein í þorskalifur er að mælast á bilinu 4 til 8% á ársgrundvelli. Meðaltal mælingana er í 

kringum 5 sem að er aðeins lægra en sýnt var í töflu 2 en þar sem að ekki var mælt prótein 

alla mánuðina þá getur þessi tala verið ónákvæm. Lýsisnýting á þorskalifur er lang best í 

október annars virðist hún haldast við það sama allt árið um kring.  Soxlet aðferðin var notuð 

til að mæla fitu yfir árið og Bligh and Dyer  var einnig notuð frá Januar til Apríl. 

 

Tafla 10.  Mælingar á fituinnihaldi þorskalifur með Soxlet og 
Bligh and Dyer aðferð 

 
Fitumæling 

(%)(Soxlet) 
Bligh and Dyer (%) 

Janúar 75 72 

Febrúar 74 73 

Mars 78 74 

Apríl 71 68 

 

Eins og sést hér í töflu 10 er þá er ekki mikil munur á því hvort fitumælingar aðferðinn 

er notuð til að mæla magn á fitu í grútinum á þorskalifur. Mismunurinn flakkar um 2-3% sem 

er innan skekkumarka á aðferðunum. Fitumagn í þorskalifur flakkar því upp og niður í 
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kringum 71% til 78% á milli mánaða. Ákveðið var að prófa að nota Bligh and Dyer aðferð til 

að finna út hvort að mikið magn af fitu væri bundið en komist að þvi eftir á að ekki er ráðlagt 

að nota hana ef magn fitu fer yfir 10%.   

 

 

 

 

Mynd 8a. Mæld fita í þorski og ufsa (soxlet), tekin í hverjum mánuði yfir heilt ár 
(apríl 2014 til apríl 2015) 

Á mynd 8a kemur fram að mæld fita í ufsalifur(Soxlet) er mest seinni parts sumars fram á 

haustið og í byrjun árs áður en ufsinn fer að hrygna. Lifrin er stór og fiturík og með talsvert af 

lauri fitu. Minni fita er í lifrinni á vormánuðum þegar ufsinn er búin að hrygna og öll hans orka 

fer í það. Fita í þorskalífur er mest í byrjun árs áður en fiskurinn fer að hrygna.  Janúar til 

mars er hann fitumestur áður en hann hrygnir. Niðurstöður í mynd 8a sýna að talsvert minni 

fita er í lifrinni á vor og sumarmánuðum. Fiskurinn er að ná sér eftir hrygningu og er lifrin 

magrari út af því. 
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Mynd 8b. Útreiknað lýsi í þorski og ufsa, í hverjum mánuði yfir heilt ár (apríl 
2014 til apríl 2015) 

 

Á mynd 8b þá er útreiknað lýsi í ufsa mjög mismunandi milli mánaða. Haustmánuðirnir 

gáfu besta hlutfallið af lýsi úr lifrinni á árinu. Lifrin var mjög mjúk og lýsið lak oft úr henni 

meðan hún beið í bikarglasinu eftir hökkun þar til að hún var hituð upp. Eins og sést á mynd 

8b þá voru sumarmánuðirnir að gefa milli 50% og 60% af ufsalýsi meðan haustmánuðir voru 

yfir 60%. Á vormánuðum þá er lifrinn að gefa minnsta útreiknað lýsið og þá var lifrin líka 

þurrari og þurfti meira og lengri tíma í hitun til að losa lýsið úr henni. Niðurstöður í mynd 8b 

sýna að í þorski er útreiknað lýsi í lifrinni mest á haustin og á vormánuðum þar sem að hann 

toppar  þar til fiskurinn fer að fara að hrygna í mars apríl þá fellur það talsvert niður. 

 

 

Mynd 9a. Lifrarstuðull - hlutfall lifrar miðað við þyngd á fiski (apríl 2014 til apríl 2015) 

Samkvæmt mynd 9a þá er hlutfall lifrar miðað við þyngd, bæði í ufsa og þorski, mest í 

september, október og nóvember. Þessu ber nokkuð vel saman við útreiknað lýsi þar sem 

mesta lýsið í lifrinni er á þessum sama tíma árs. Lifrarstuðulinn í ufsanum byrjar að lækka í 
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nóvember og fer lækkandi meðan á hrygningu stendur. Lifrarstuðulinn í þorskinum byrjar að 

lækka í desember og fer lækkandi þar til hann fer að hrygna. Bæði þorskur og ufsi taka smá 

stökk upp í mars þegar hrygningu líkur hjá ufsanum en að hefjast hjá þorskinum en fer svo 

lækkandi aftur. Þetta stökk í mars getur komið vegna aukins fæðuframboðs sem að fiskurinn 

kemst í loðnunni. 

 

 

Mynd 9b. Holdastuðull (þyngd/lengd3) sem segir til um ástand holds á fiskinum 
(apríl 2014 til apríl 2015) 

 

Eins og sést á mynd 9b þá er holdastuðull ufsans að minnka jafnt og þétt frá júni þar til í 

desember, fer aftur upp í janúar þegar ufsinn fer að hrygna og ufsinn kemst í rauðátu til að 

fita sig aftur. Holdastuðull í þorski sveiflast nokkuð eftir árstíðum, hann er í hærra lægi í júni 

til ágúst og snarfellur í september. Fer svo hækkandi þar til í nóvember, desember þegar 

hann lækkar aðeins aftur fram til í fébrúar þegar hann fer að hrygna og hækkar aftur eftir 

það. Samkvæmt þessu þá virðist ufsinn ekki ná að halda holdum eins vel á sér og þorskurinn 

þegar hann er að undirbúa hrygninguna. Þorskurinn sveiflast meira upp og niður eftir 

fæðuframboði hverju sinni. 
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4.2 Niðurstöður á staðalsýnum fyrir næringarefnainnihald ufsa- og 
þorskalýsi 

Eins og sést í viðauka 1 þá var nokkur breyting á ljósbroti í ufsalifur milli mánaða yfir árið. 

Ljósbrotið flakkaði úr 1.4747 í júní og hækkaði stanslaust þar til í desember þegar það náði 

1,4774, eftir það fer ljósbrotið lækkandi aftur er líður á vorið. Sama þróun var í joðtölunni en 

hún var lægst í apríl/maí 2014, þá 131 og fór svo smámsaman hækkandi þegar leið á árið og 

var hæðst í desember eða 148,9. Eftir það fór það lækkandi aftur þegar leið á vormánuðina. 

Joðtala í lýsi lýsir því hvað margir tvíbindingar eru í lýsinu. Það að joðtalan hækkar svona á 

haustinn er í samræmi við að mikil hækkun er á EPA og DHA á þessum tíma einnig. Vatn í 

ufsalifrinni var á svipuðu róli yfir allt árið og ekki hægt að sjá nein stíganda í magni eftir 

mánuðum. Ósápanlegt efni í ufsalifrinni var hæðst í mai 2014 eða 1,21. Þessi mæling var 

mikið hærri en allar í kingum hana.  Almennt var það í kringum 0,8 þar til í ágúst þegar það 

fór niður í 0,6 og var þar til í desember er það fór að hækka aftur upp í 0,8. 

Í viðauka 2 er hægt að skoða niðurstöður á mælingum af þorski. Ljósbrot í þorski er lægst 

í mai 2014 og er þá 1,4762 og hækkar smámsaman þar til í desember er það fer upp í 

1,4786 og eftir það lækkar brotstuðulinn aftur er líður á vorið. 

Joðtalan í þorskinum fylgir sömu rútínu og brotstuðulinn. Hann er lægstur í maí 2014 145 

fer svo smámsaman hækkandi þar til í desember þar sem að hann nær 163 , eftir það fer 

hann lækanndi niður aftur á vormánuðum 2015. Eins og í ufsanum þá fylgir hækkun á joðtölu 

í þorskinum því að EPA og DHA er hærra á haustmánuðum en á vorin þegar fiskur hefur 

hryngt.  Fjöldi tvibendinga í lýsinu er meira á haustinn en á vorin. 

Vatnsmæling í þorskalifur helst nokkuð stöðugt yfir árið.  Ekki er hægt að sjá neinn 

stíganda í ósápanlegu efni í þorskalýsinu. Það flakkar úr 0,58 upp í 1,2 yfir árið. 
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Mynd 10. Styrkur A vítamíns í þorsk- og ufsalifur, tekin á tímabilinu apríl 2014 
til apríl 2015 - á bak við hvern mælipunkt eru 5 blönduð lifrasýni þar sem hver 
fiskur vóg 2,5-3,0 kg 

 

Eins og sést á mynd 10 þá virðist mest A vítamín vera í ufsanum þegar hann er sem 

magrastur (sjá mynd 8b) á vorin eftir hrygningu. Minna magn af lýsi er til að geyma vítamínið 

og því mælist vítamínið hærra í þeim mánuðum sem ufsinn er magrastur. Hann er magrastur 

í apríl og maí og með hæðstu vítamínin gildin þá.  Einnig hefur næring sem að ufsinn er að 

nærast á mikil áhrif. Í apríl þá er ufsinn að nærast á loðnu og rauðátu að mestu leiti. A 

vítamínið fellur niður í júní en hækkar hratt í júlí þegar ufsinn er að nærast á makrílnum.. Það 

virðist vera talsvert um flökt á milli ára og hefur fæðuframboð þar mikið um að segja. Góð 

loðnuvertíð var í apríl 2014 en heldur verri í apríl 2015 og kemur það berlega fram á vítamín 

innihaldi í lifrinni. A vítamín í þorski er með minna um stórar sveiflur en í ufsanum. Hægt að 

sjá þar einnig eins og í ufsanum að þegar mikið er um fitu í þorskinum þá er A vítamín 

niðurstaða lærri. Virðist sem að þorskurinn sé með margar litlar sveiflur upp og niður og alltaf 

þegar fita er lítil í honm þá er vítamínmagnið meira. A vítamín er mest áður en þorskurinn fer 

að hrygna í mars apríl og hann orðin horaður. Talsverður munur er á milli aprílmánaða í 

sambandi við A vítamín í þorski. Árstíðarbundinn munur á fæðuframboði getur verið ástæða 

þessa eins og kemur fram í ufsanum. 
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Mynd 11. Styrkur D-vítamíns í þorska- og ufsalifur, tekin á tímabilinu apríl 
2014-2015 - á bak við hvern mælipunkt eru 5 blönduð lifrasýni þar sem hver 
fiskur vóg 2,5-3,0 kg 

 

Eins og sést á mynd 11 þá er D vítamínið í ufsanum hæðst á vormánuðum þegar fiskurinn 

er magur (sjá mynd 8b) og minna magn er af fitu til að geyma vítamínið. D vítamín lækkar 

svo eftir hrygningu þegar fiskurinn fer að fitna. Það er lægst á sumrin þegar fiskurinn er farin 

að fitna og fer svo að hækka aftur á haustin. Þegar fiskurinn og lifrin eru fitulítil þá er 

vítamínmagnið hærra. Hægt er að sjá öfuga sveiflu á vítamínum miðað við magn á fitu í lifur. 

Nokkuð er um sveiflur í D vítamíni yfir allt árið getur það farið mikið eftir því hvaða fæðu 

fiskurinn er að éta hverju sinni. Einnig er fituhlutfall og holdastuðull ufsans mjög mismundi á 

þessum árstímum. 

Ekki er hægt að sjá auðveldlega sveiflur eftir mánuðum á D vítamíni í þorski. Virðist helst 

að mismundi fæðuframboð milli ára hafi meiri áhrif en mánaðarlegar sveiflur. Það kemur 

samt fram í þorski eins og í ufsa að ef mikil fita er í fiskinum eða lifrinni þá er vítamín magnið 

að mælast lægra. Hækkun á seinni vormánuðum getur verið vegna öðruvísi fæðu en áður 

þar sem að lifrin og fiskurinn eru talsvert fitulægri á seinni vormánuðum en þeirri fyrri. 

Hækkun í júlí getur orsakast vegna þess að hann er að nærast mikið til á feitri makríl. 
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Mynd 12. Styrkur E-vítamíns (mg/g) í þorska og ufsalifur, tekin á tímabilinu apríl 2014 
til 2015 - á bak við hvern mælipunkt eru 5 blönduð lifrasýni þar sem hver fiskur vóg 2,5-
3,0 kg 

 

Á mynd 12 sést að E vítamínið í ufsanum virðist fylgja sömu árskúrfu og D vítamínið. Það 

er tiltölulega hátt á vorin þegar lítil fita er í lifrinni(sjá mynd 8b) en lækkar á sumrin þegar 

fiskurinn fer að fitna. E vítamínið hækkaði ekki á haustmánuðum eins mikið og árið á undan. 

Hér getur árstíðabundin sveifla haft mikil áhrif. Hvar og hvernig fæði ufsinn er að borða. Það 

að það hafi verið góð loðnuvertíð 2014 en mikið verri 2015 kemur hér berlega fram í 

vítamínunum. Fiskurinn hefur ekki fengið jafn góða fæðu á milli árana. 

Mesta hækkunin á E vítamínunum var í apríl og maí bæði í þorski og ufsa. Annars virðast 

E vítamínin haldast frekar stöðug yfir árið í þorskinum. E vítamínið er mest yfir 

sumarmánuðina og minnkar yfir haustmánuðina áður en það fer að hækka aftur. Þetta er í 

samræmi við útreiknað magn lýsis í lifrinni í öfugu hlutfalli. Því meira af lýsi í lifrinni því minna 

mælist af E vítamíni. 

Eins og sést hér að ofan þá er  fylgni í því í öllum vítamínum, hjá bæði þorski og ufsanum 

að ef að magn af lýsi er minna í lifrinni þá er vítamín magn í henni hærra. Ufsinn er meira 

með stórar sveiflur upp og niður meðan að þorskurinn er jafnari yfir árið almennt. 
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Mynd 13. EPA og DHA í ufsalifur, tekin á tímabilinu apríl 2014 til 2015 - á bak við hvern 
mælipunkt eru 5 blönduð lifrasýni þar sem hver fiskur vog 2,5-3,0 kg 

 

Eins og sést á 13 þá er EPA í ufsanum lágt á vorin apríl, maí eða í kringum 7 % þegar 

fiskurinn er sem magrastur(sjá mynd 8b).  Þegar hann fer svo að fitna í júni tekur hann stökk 

og EPA í ufsanum hækkar mikið og helst nokkuð stöðugt yfir sumarmánuðina. Þegar líður 

inn á haustið fer hann að lækka rólega niður þar til í nóvember er það tekur dífu niður nokkru 

áður en ufsinn fer að hrygna. Á meðan hrygningu stendur fer EPA gildið lækkandi þar til í 

febrúar 2015 þegar fiskur fer að fitna aftur við át á rauðátu. Talsverðar sveiflur eru einnig í 

DHA hjá ufsanum. DHA er frekar lágt í apríl 2014 þegar fiskurinn er sem magrastur (sjá 

mynd 8b) en fer hækkandi eftir því sem fita safnast aftur í lifrina yfir sumarið. DHA er mjög 

hátt í desember en lækkar svo smá saman á vormánuðum þegar fiskurinn fer að hrygna. Í 

apríl 2015 fer fiskurinn aftur að fitna eftir hrygningu og safna holdi og fitu á sig aftur. Misjafnt 

fæðuframboð getur einnig haft áhrif á árstíðarbundar sveilfur. 
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Mynd 14. EPA og DHA í þorsklifur, tekin á tímabilinu apríl 2014 til apríl 2015 - á bak við 
hvern mælipunkt eru 5 blönduð lifrasýni þar sem hver fiskur vóg 2,5-3,0 kg 

 

Á mynd 14 sést að EPA flöktir talsvert milli mánaða í þorski. Það er lægst á vorin meðan á 

hrygningu stendur en hækkar svo smám saman þegar holdastuðull og fita í lifrinni eykst(sjá 

mynd 8b). Mesta magn EPA er í lifrinni í kringum október og fer svo smá saman lækkandi á 

vormánuðum 2015 meðan framleiðsla á hrognum er í gangi og hrygning stendur yfir. DHA er 

lægst á vor- og sumarmánuðum  en hækkar á haustmánuðum eins og EPA. Fer úr í kringum 

10 í 12 þegar það lækkar aftur í kringum hrygningu.  

 

 

Mynd 15. EPA og DHA í þorski og ufsa alls, tekin á tímabilinu apríl 2014 til apríl 2015 - á bak 
við hvern mælipunkt eru 5 blönduð lifarasýni þar sem hver fiskur vóg 2,5-3,0 kg 
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Eins og sést á mynd 15 þá eru árstíðarbundnar samanlagðar sveiflur á EPA og DHA  á 

svipuðu róli í ufsa og þorski. Bæði lækka þegar hrygning stendur yfir og hækka svo aftur 

þegar líða tekur á sumarið og inn á haustið þegar fita eykst í lifrinni. Í þorskinum er EPA og 

DHA samanlagt hæðst þegar fiskur er feitastur á haustin og fram til febrúar þegar þorskurinn 

fer að hrygna. Í ufsanum þá eru gildin hæst þar til í desember þegar hann fer að lækka vegna 

hrygingar ufsans. Í bæði þorski og ufsa kemur fram að því meiri fita sem er í fiskinum því 

meira magn er af EPA og DHA í honum. 
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4.3 Þyngdarsýni - meðaltal af öllum þyngdum af ufsa 

Í þessum kafla er verið að skoða hvort að það skiptir máli hvað ufsinn er þungur með tilliti til 

hvaða niðurstöður voru að koma út úr lýsinu. Skoðaðar voru 3 mismunandi þyngdir af fiski 2-

4kg, 4-6kg og 6-9kg. Gerðar voru allar sömu mælingarnar og gerðar voru í staðalsýnunum. 

Þetta var gert tvisvar sinnum yfir árs tímatil til að athuga einnig hvort að það skifti máli á 

hvaða árs tímabili stærðirnar voru skoðaðar.  Fimm lifrar voru hakkaðar sér í hverjum 

þyngdarflokki í september/október og í febrúar, mældar og tekið meðaltal af niðurstöðunum. Í 

töflu 11 sést meðaltal af öllum 10 lifrum af ufsa.  

Tafla 11. Meðaltal af þyngdum af ufsa sem var veiddur í september/október 
2014 og febrúar 2015 - hver punktur eru 10 lifrar mældar sér og tekið meðaltalið 

 2-4 kg 

(n=10) 

4-6 kg 

(n=10) 

6-9 kg 

(n=10) 

P 

Stærð fisks     

Fiskur lengd (sm) 65 79 95 - 

Fiskur þyngd (g) 2457 4613 7819 - 

Holdastuðul 0,88 0,95 0,99 0.46 

     
Eiginleikar lifur     

Lifur þyngd (g) 175 472 786 <0.0001 

   Lýsi í lifur (%) *49 57 59 0.07 

   Vatn í lifur (%) 20 23 24 0.27 

Lýsisnýting  0,78 0,82 0,91 0.048 

Lifrarstuðull  7,18 10,2 9,7 0.15 

     
Næringarefnainnihald lifur    

A vítamín (a.e/g) *1163 514 651 0.051 

D vítamín (a.e/g) 55 57 90 0.18 

E vítamín (mg/g) 0,16 0,17 0,20 0.37 

EPA (%) 9,3 8,7 9,1 0.63 

DHA (%) 9,8 9,4 9,9 0.68 

     

*Minnsta þyngd á lifur er með marktækan mun miðað við stærsta flokkinn. 

 

Í töflu 11 er sjást meðaltöl og % fyrir stærð eiginleika og næringarefnainnihald lifur m.t.t. 

stærð. Til að meta hvort stærð hafi áhrif á þessa eiginleika var gert tölfræðipróf (F-próf fyrir 

samfelldar breytur, Chi-kvaðrat próf fyrir flokkabreytur) þar sem núll tilgátan var að allir  

hóparnir þrír væru eins. Marktæktarkrafan sem við settum var =0.05 sem þýðir að ef p-gildið 
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er undir 0.05 í töflu þá var núlltilgátunni hafnað og það er tölfræðilega marktækur munur milli 

hópana. Hér að ofan í töflu 11 sést að það er marktækur munur á þyngdarhópunum þremur  í 

nokkrum atriðum eftir því hvað fiskurinn er þungur.  Holdastuðull í ufsa er með martækann 

mun eftir því hvað fiskurinn er þungur. Eftir því hvað fiskurinn þyngist því betri er 

holdastuðullinn í fiskinum. Hér sést einnig að þyngd á lifur eykst eftir því sem að fiskurinn er 

þyngist og því þyngri sem að fiskurinn og lifrin er, því meira lýsi er í henni.  Lýsis nýtingin er 

líka betri eftir því sem að fiskurinn er þyngri.  Marktækur munur er á því hvað mikið A vítamín 

er að koma fram í lifrinni.  Hér sést að minnsti fiskurinn er með meira A vítamín en hinir tveir 

hóparnir og munar það talsverðu. Ekki er hægt að sjá martækann mun á öðrum efna og 

eðliseiginleikum milli hópanna í ufsanum. 

Í viðauka 5 er hægt að sjá súlurit þar sem að búið er að skifta upp 5 lifrum sem eru 

veiddar í október og 5 lifrum sem eru veiddar í febrúar. 
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4.4 Þyngdarsýni - meðaltal af öllum þyngdum af þorski 

Í þessum kafla er verið að skoða hvort að það skiptir máli hvað þorskurinn er þungur með 

tilliti til hvaða niðurstöður voru að koma út úr lýsinu. Skoðaðar voru 3 mismunandi þyngdir af 

fiski 2-4kg, 4-6kg og 6-9kg. Gerðar voru allar sömu mælingarnar og gerðar voru í 

staðalsýnunum. Þetta var gert tvisvar sinnum yfir árs tímatil til að athuga einnig hvort að það 

skifti máli á hvaða árs tímabili stærðirnar voru skoðaðar.  Fimm lifrar voru hakkaðar sér í 

hverjum þyngdarflokki í september/október og í febrúar, mældar og tekið meðaltal af 

niðurstöðunum. Í töflu 12 sést meðaltal af öllum 10 lifrum af þorski.  

 

Tafla 12. Meðaltal af þyngdum af þorski sem var veiddur í september/október 
2014 og febrúar 2015 - hver punktur eru 10 lifrar mældar sér og tekið meðaltalið 

 2-4kg 

(n=10) 

4-6kg 

(n=10) 

6-9kg 

(n=10) 

P 

Stærð fisks     

Fiskur lengd (sm) 73 84 99 - 

Fiskur þyngd (g) 3091 4964 8303 - 

Holdastuðul 0,77 0,82 0,92 0.09 

     
Eiginleikar lifur     

Lifur þyngd (g) 254 517 725 <0.0001 

   Lýsi í lifur  (%) 50 61 55 0.04 

   Vatn í lifur (%) 24 22 26 0.09 

Lýsisnýting  0,73 0,86 0,81 0.07 

Lifrarstuðull  8,5 10,5 8,5 0.24 

     

Næringarefnainnihald lifur    

A vítamín (a.e/g) 437 343 700 0.11 

D vítamín (a.e/g) 22 11 37 0.07 

E vítamín (mg/g) 0,09 0,09 0,09 0.99 

EPA (%) 9,0 9,8 8,9 0.36 

DHA (%) 10,3 9,9 11,7 0.06 

     
 

 

Í töflu 12 er sjást meðaltöl og % fyrir stærð eiginleika og næringarefnainnihald lifur m.t.t. 

stærð. Til að meta hvort stærð hafi áhrif á þessa eiginleika var gert tölfræðipróf (F-próf fyrir 

samfelldar breytur, Chi-kvaðrat próf fyrir flokkabreytur) þar sem núll tilgátan var að allir  
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hóparnir þrír væru eins. Marktæktarkrafan sem við settum var =0.05 sem þýðir að ef p-gildið 

er undir 0.05 í töflu þá var núlltilgátunni hafnað og það er tölfræðilega marktækur munur milli 

hópana.  Holdastulull eykst eftir því sem að fiskurinn er þyngri. Ekki er martækur munur á 

milli hópana en nokkuð nálægt því samt.  Þyngd á lifur eykst eftir því sem að fiskurinn þyngist 

og er marktækur munur á milli hópana.  Marktækur munur er á milli hópana í prósentur af lýsi 

þar sem að þyngdin 4-6 kg er ekki eins og hinir hóparnir.  Þessi þyngd er með meira lýsi en 

hinir hóparnir. Lýsisnýting er einnig meiri í þessari stærð en í hinum hópunum, og er minnsti 

fiskurinn með talsvert minni lýsisnýtingu en hinir. D vítamín mæling er næstum því með 

marktækann mun á milli hópana. Stærðarflokkurinn 4-6kg er með minnsta vítamínið og er 

það  með marktækum mun frá viðmiðunarhópinum. DHA er með martækan mun í 

miðjuhópinum frá viðmiðunarhópinum þar sem að hann er talsvert lægri en 

viðmiðunarhópurinn. Í viðauka 5 er hægt að sjá súlurit þar sem að búið er að skifta upp 5 

fiskar veiddir í febrúar og 5 fiskar veiddir í október. 

 

5 Umræður og ályktanir 

Í þessari ritgerð hefur komið fram mikilvægar upplýsingar um mælingar á A, D og E 

vítamínum, ásamt EPA og DHA fitumælingum i lýsi sem að hefur verið unnið úr þorska og 

ufsalifur.  Mikil vinna var lögð í það að draga lýsið út úr lifrinni og margsskonar mælingar 

gerðar á því. Tók þetta mjög langann tíma og var mælingar kostnaður talsverður í þessari 

rannsókn. Ásamt því að skoða árstíðarbunar sveiflur og áhrif stærðar á  A, D og E vítamín, 

EPA og DHA voru gerðar aðrar mælingar einnig til staðfestingar á lýsinu. Einnig var skoðað 

holdastuðull, lifrarstuðull og aðrar eðlisfræðilegar mælingar. Áður hefur ekki verið gerð svona 

viðmiklar rannsóknir og mælingar á þessu efni.  

 

Styrkleiki þessarar rannsóknar er helst hvað það var gerðar margar mælingar á mörgum 

sýnum við staðlaðar aðstæður. Bæði var skoðað ártíðarbundinn munur á þorska og ufsalýsi, 

skoðað á svipuðum tíma í hverjum mánuði með skilgreindum staðsetningum á veiðisvæðum. 

Einnig var skoðað hvort að stærð fiska hefur áhrifa á niðurstöðum mælinga úr lifrunum. Aðrar 

rannsóknir hafa eins og kom hér fram í ritgerðinni ekki verið gerðar með eins mörgum sýnum 

eða á eins löngum tíma,því er ekki hægt að sjá eins góða staðfestingu á því hvort að það sé 

martæktur munur á sýnunum í öðrum rannsóknum.  

 

Það kom fram talsverður munur hvort verið var að skoða þorsk eða ufsa í þessari 

rannsókn.  Þegar verið var að skoða ufsa á árstíðarbundnu tímabili kom í ljós að í öllum 

mánuðum var talsvert meira af vítamínum í ufsa en í þorski.  Stærsti fiskurinn var með mesta 
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vítamínið  og hægt að sjá á þessu að uppsafnað magn í lifrinni er eftir því sem að fiskurinn 

verður eldri. EPA og DHA í ufsanum flakkar upp og niður eftir árstíma.  EPA er í minnsta 

magni í byrjun sumars og fer svo hækkandi þar til fiskur fer að hrygna þá snarlækkar það. 

DHA fer smámsaman hækkandi þar til í nóvember og snarhækkar þá þegar að EPA lækkar 

við hrygningu.  Hrygning á ufsanum ásamt færðu framboði yfir árið hefur greinilega mikil áhrif 

á því hvað mikið magn er að mælast í honum yfir árið. EPA og DHA í þorski er einnig 

breytilegt eftir árstíðum. Talsvert er um flökt í honum.  Mesta magn af EPA í þorski er í 

október. Það er lágt eftir hrygningu  en fer hækkandi frá hrygningu í apríl/maí þar til í október 

og lækkar svo eftir það þegar fiskurinn fer að undirbúa sig undir hrygningu aftur. DHA fylgir 

svipaðri kúrfu nema það er hæðst í janúar og lækkar þá niður aftur. Viriðist sem að það séu 

nokkrar sveiflur í EPA og DHA í þorskinum meðan að það er eins sveifla í gangi í ufsanum. 

Talsverður munur er á milli ára hvað magnið er í apríl 2014 og 2015. Getur það legið í 

mismunandi fæðuframboði á milli árana. Bæði EPA og DHA eru talsvert hærri að meðaltali í 

þorski en í ufsa. EPA í ufsa eru frá 6-10%. DHA í ufsa eru frá 8-13% meðan að EPA í þorski 

flakkar úr 8-12% og DHA flakkar úr 10-12%.  

 

Í þessari ritgerð var einnig verið að skoða hvort að það skipti máli hvað fiskurinn var 

þungur og hvort þyngdin skipti máli varðandi magn lýsis. Skoðaðir voru stærðirnar 2-4 kg, 4-6 

kg og 6-9 kg og athugað hvort einhver munur væri á mælingunum á lýsinu í A, D og E 

vítamíni og EPA og DHA, holdastuðli, þyngd á lifur, vatn í lifur, lýsi í lifur, lýsisnýtingu, 

lifrarstuðuli, í bæði þorski og ufsa. Gerð voru próf og kannað hvort að p gildi væri í lagi. Gert 

var ráð fyrir því að allir hóparnir væru eins og ekki væri munur á milli þeirra. Í ufsa sást að 

minnsti þyngdarhópurinn er með marktækt lægri niðurstöðu en stærsti þyngdarhópurinn í 

sambandi við prósent af lýsi í lifur og marktækt hærri niðurstöðu í A vítamínmælingunni. 

Holdastuðll í ufsanum er með martækann mun á því hvað fiskurinn er þungur.  Þyngri 

fiskurinn er með martækann betri holdastuðull en þeir léttari. Einnig sést að þyngri fiskur er 

með martækt þyngri lifur og með meira magn í henni en hinir fiskarnir. Lýsis nýting er einng 

betri í þyngri fiskinum en í þeim léttari í ufsanum. Minnsti ufsinn er að mælast martæk með 

meira A vítamín er hinir hóparnir.  Í hinum mælingunum er ekki munur á milli hópanna eftir 

því hvað ufsinn er stór og þungur. Í þorskinum  er hægt að sjá að holdastuðull eykst eftir því 

sem að fiskurinn þyngist. Ekki er er ekki marktækur munur á milli hópana en nokkuð nálægt 

því. Þyngd á lifur eykst eftir því sem að fiskurinn þyngist og nær það marktækum mun. 

Martækur munur er á milli hópanna í prósentum af lýsi og er milli hópurinn 4-6 kg áberandi 

öðru vísi en hinir hóparnir. Lýsisnýting er martækt meiri í þessum hóp einning. Þessi hópur er 

með minnst D vítamínið  og DHA er einnig með marktækann mun frá viðmiðunarhópinum. 

Stærðar hópurinn 4-6 kg í þorski viriðist að mörgu leiti ekki vera í samfloti við hina hópana í 
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mörgum mælingum.  Getur verið að hann sé að borða annað en hinir hoparnir.  Einnig getur 

verið að kynþroski í þoskinum hafi áhrif á hvað hann er að mælast. Fiskurinn í minnsta 

hópinum er ekki allur komin á þynþroska og getur það haft áhrif.  Breytileiki í lífríki hafsins 

hefur mikil áhrif á þvi hvað fiskar eru að borða. Fæða hans hefur bein áhrif hvað er að 

mælast í honum og hvernig hann vex og hvaða afurðir hann gefur frá sér. Þannig ekki er 

ólíklegt að halda því fram að það sé ekki síður stór áhrifaþáttur en hve stór fiskurinn er. Í 

þessu verkefni þá fékk ég lifrar úr veiðiferðum úr skipi frá Granda. Skipið var á veiðum á sitt 

hvoru veiðisvæðinu að hausti og að vori. Fiskurinn hefur því líklega verið að borða 

mismunandi fæðu eftir því á hvaða veiðisvæðum hann var veiddur. Hægt væri að setja fram 

þá kenningu að árstíðarbundar sveiflur í fiskinum hefði kannski verið meira áberandi ef 

fiskurinn hefði alltaf verið veiddur á sama veiðisvæði og verið að borða því svipaða fæðu ef 

hann er veiddur á sama stað allt árið. 

 

6 Framtíðarsýn 

Eins og sést hefur í þessu verkefni þá er talsverður munur á því hvaða afurð er að koma úr 

fiskinum eftir því hvað hann er stór.  Gaman væri því að skoða betur hvort að ekki sé gott að 

flokka fiskinn betur og nota fiskinn í mismunandi afurðir eftir stærðum. Nokkuð ljóst er hér að 

betra væri t.d að nota lifur úr minni fiskinum í niðursuðu og nota lifur úr stærrii fiskinum í 

lýsisframleiðslu þar sem að lifrar úr stærri fiskinum gefa meiri lýsi en lifrar úr smærri fiskinum. 

Einnig er meira vítamín í stærri fiskinum sem að gæti verið vandamál t.d í sambandi við of 

mikla  A vítamín neyslu við lifrarneyslu.  

Einnig kemur berlega í ljós að fiskur sem að er veiddur að hausti kringum áramót er að 

gefa meira EPA og DHA en fiskur sem að er veiddur að vori. Því væri gott að flokka niður 

lýsið eftir því á hvaða tíma það er safnað til að geta notað það í mismunandi afurðir til sölu. 
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Viðaukar 

Viðauki 1. Mælingar á ufsalýsi, safnsýni (n=5) í apríl 2014 til apríl 2015 

 Ljósbrot Joðtala Vatn Ósápanlegt A vít. D vít. E vít. EPA DHA 

Apríl 1,4752 130,9  0,73 2296 75 0,33 6,8 7,9 

Maí 1,4751 130,7  1,21 4665 76 0,59 6,3 8,1 

Júní 1,4747 131,3 0,19 0,81 904 51 0,31 6,8 8 

Júlí 1,4755 137,7 0,14 0,86 2355 63 0,44 10,3 6,8 

Ágúst 1,4763 142,6 0,14 0,66 846 49 0,31 9,8 8,1 

Sept. 1,4773 140 0,13 0,65 819 37 0,17 10,1 9,3 

Okt. 1,4763 147,6 0,14 0,68 366 68 0,18 9,9 9 

Nóv. 1,4767 145,8 0,15 0,6 373 45 0,25 9,3 8,7 

Des. 1,4774 148,9 0,12 0,63 1405 39 0,17 6,5 12,9 

Jan. 1,476 139,3 0,19 0,85 2177 75 0,26 6,3 10,7 

Feb. 1,4762 142 0,15 0,72 1485 57 0,21 8 9,7 

Mars 1,4759 132,1 0,15 0,71 1529 88 0,22 6,6 8,1 

Apríl 1,4752 133,4 0,14 0,91 795 10 0,18 6,7 8,2 

 

Fyrir ofan í Appendix 1 sjást niðurstöður fyrir ufsalýsi þar sem mælt var ljósbrot, joðtala, 

vatn, ósápanlegt, A, D og E-vítamín ásamt EPA og DHA mælingum. Ekki var mælt vatn í 

lýsinu í apríl og maí 2014. 
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Viðauki 2. Mælingar á þorskalýsi, safnsýni (n=5) í apríl 2014 til apríl 2015 

 Ljósbrot Joðtala Vatn Ósápanlegt A vít. D vít. E vít. EPA DHA 

April 1,4773 152,9  0,69 807 10 0,15 9 9,8 

Mai 1,4762 145,1  0,63 619 10 0,21 7,5 9,9 

Júni 1,4767 147,6 0,2 0,62 377 12 0,14 8,6 9,6 

Júli 1,4765 146,8 0,14 0,76 462 32 0,15 8,4 9 

Ágúst 1,4778 155 0,14 0,78 378 10 0,13 10,2 9,5 

Sept 1,4786 160,4 0,14 0,72 845 10 0,15 10,3 10,6 

Okt 1,4787 165,5 0,14 0,61 308 10 0,07 11,6 10,4 

Nóv 1,479 166,7 0,14 0,58 350 10 0,08 11,3 10,8 

Des 1,4786 163,2 0,14 0,7 639 16 0,11 10,1 11,1 

Jan 1,4782 161,5 0,14 0,69 402 10 0,12 9,9 11,8 

Feb 1,4784 160,9 0,14 0,69 691 10 0,15 10,3 11 

Mars 1,4775 148,9 0,15 0,64 413 17 0,11 8,5 9,5 

April 1,4757 135,4 0,12 1,2 1390* 17 0,2* 6,5 11,5 

 

Fyrir ofan í Viðauka 2 sjást niðurstöður fyrir þorskalýsi þar sem mælt var ljósbrot, joðtala, 

vatn, ósápanlegt, A, D og E-vítamín ásamt EPA og DHA mælingum. 
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Viðauki 3. Myndir af ufsalifur 
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Viðauki 4. Myndir af þorsklifur 
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Viðauki 5. Súlurit með þyngdarsýnum. 

 

 

 Mismunandi stuðlar í ufsa í febrúar 2015 og október 2014 - á bak við hvern mælipunkt 

eru fimm lifrar hakkaðar sér og gert meðaltal af niðurstöðunum. 

 

Á myndinni hér að ofan sést breytileiki í hinum ýmsu stöðlum í ufsa eftir því hvað hann er 

stór. 5 lifrar teknar í október 2014 hakkaðar sér mældar og tekið meðaltal. Einnig 5 lifrar 

unnar eins í febrúar 2015.  Mæld fita í lifur er svipuð í október og febrúar að meðaltali. Í 

október er fitumesta lifrin í 2-4 kg fiskinum meðan í febrúar þá er lifrin sem er í 4-6 kg 

fiskinum fitumest. Lýsisnýting í lifrinni í ufsanum er með talsvert betri nýting í október en í 

febrúar. Besta þyngdin er þá stærsti fiskurinn.  Ef skoðaður er lifrarstuðulinn þá kemur hann 

betur út í október en í febrúar. Allar þyngdir eru að koma betur út í október.  Að meðaltali 

virðist sem að betri útkoma sé almennt betri í öllum þessum hópum í október en í febrúar.  

Fiskurinn er betur haldinn á haustinn en eftir áramót þegar hann er að hrygna. 
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 Mismunandi stuðlar í þorski í október 2014 og febrúar 2015 - á bak við hvern mælipunkt 

eru fimm lifrar mældar sér og tekið meðaltalið 

 

Eins og sést hér að ofan þá er mæld fita í lifur í þorski talsvert jafnari í febrúar en í október 

að meðaltali. Í október þá er minnsti fiskurinn að koma best út með yfir 70% meðan að hinir 

þyngdarhóparnir eru undir 70%.  Lifrarstuðull í þorski er mun jafnari í október en í febrúar, 

allir stærðarflokkarnir með um 10% hlutfall. Í febrúar þá er 4-6kg þyngdarflokkurinn með 

hæðstu prósentuna.  Lýsisnýting í október er betri að meðaltali í kringum 80% með alla 

flokkana í kringum það bil. Í febrúar þá er léttasti fiskurinn með langminnstu lýsisnýtinguna í 

kringum 60% meðan hinir tveir flokkarnir eru vel yfir 80 

 

 



50 

 

 Holdastuðull í þorski og ufsa í október 2014 og febrúar 2015 - hver punktur eru fimm lifrar 

mældar sér og tekið meðaltalið 

 

Eins og sést á mynd hér að ofan þá er holdastuðull í ufsa  talsvert betri í febrúar en í 

október. Ufsinn er að undirbúa sig til að fara að hrygna í október og fara haustmánuðirnir í 

það að búa til hrognin. Getur þetta gengið talsvert á fiskinn. Í febrúar er ufsinn búinn að 

hrygna og farin að nærast á rauðátu til að fita sig aftur. Í febrúar er holdastuðull á fiskinum 

sem er 4-6 kg langbestur meðan í október þá er það minnsta þyngdin sem kemur best út. 

Holdastuðull í þorski er svipaður og í ufsanum. Hann er talsvert betri að meðaltali í febrúar 

en í október. Þorskurinn er að undirbúa sig undir hrygningu og er holdastuðullinn í honum því 

verri meðan á því stendur. Þegar hrygningu er lokið fer þorskurinn í að borða á fullu til að fita 

sig og ná upp fyrri holdastuðli. 
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EPA og DHA í ufsa í október 2014 og febrúar 2015 - hver punktur eru fimm lifrar mældar 

sér og tekið meðaltalið 

 

Eins og sést á mynd hér að ofan þá er EPA í ufsanum talsvert meira í október en í febrúar 

samkvæmt staðalsýnunum og kemur það fram berlega hér einnig i stærðarsýnunum. Mest 

EPA er í minnsta fiskinum í október en snýst við í febrúar sýnunum þar sem að minnst EPA 

er í þeirri stærð. DHA í ufsa er mest frá september til desember í staðalsýnunum. Milli 

nóvember og desember tekur það stórt stökk upp á við og fer svo lækkandi aftur í desember. 

Í febrúar er það komið niður í sama gildi og það er í október og heldur áfram að lækka þar til í 

apríl þegar það fer hækkandi aftur. Það sama sést hér í þyngdarsýnunum. Heldur hærra gildi 

á DHA í febrúar en það er í október. Í febrúar er það stærsti og minnsti fiskurinn sem að 

gefur hæðstu gildin í DHA meðan í október er það áberandi stærsti fiskurinn sem að gefur 

hæðstu DHA gildin. 
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EPA og DHA í þorski í október 2014 og febrúar 2015 - hver punktur eru fimm lifrar mældar 

sér og tekið meðaltalið 

 

Eins og sést i mynd hér að ofan þá er svipað magn af EPA í þorski í febrúar og október 

meðaltalslega séð. EPA í fiski sem er 4-6 kg er mest í október en er nokkuð jafnt í 2-4 kg og 

4-6 kg í febrúar. Á staðalsýnunum sást að EPA var mest í október og fór svo lækkandi þegar 

fiskurinn fer að hrygna. Hér kemur það ekki eins greinilega fram og ekki virðist skipta miklu 

máli hvað fiskurinn er stór. DHA er mikið meira í febrúar en í október. Ber það vel saman við 

staðalsýnin en þar sést að DHA er mest í febrúar yfir árið. Í febrúar virðist sem að DHA sé 

mest í stærsta fiskinum og á það einnig við í október, mest er af DHA í október í stærsta 

fiskinum. Ef lagt er saman EPA og DHA í þorskalifur í hvorum mánuðinum kemur meira 

samræmi fram í mælingunum. Nokkuð svipað magn kemur fram í öllum stærðartegundum af 

fiskinum bæði í febrúar og október. 
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 A vítamín í þorski og ufsa í október 2014 og febrúar 2015 - hver punktur eru fimm lifrar 

mældar sér og tekið meðaltalið 

 

Á myndinni hér að ofan sést að það virðist ekki vera samræmi í því að stærri ufsi sé með 

meira A vítamín en sá minni eins og maður myndi gera ráð fyrir. Hér virðist vera meiri 

áhrifavaldur hvenær fiskur er veiddur heldur en hvað hann er stór. Minnsti ufsinn í október er 

með mesta mælda fitu í sér. Þetta kemur berlega fram hér með meira A vítamínmagni í 

minnsta ufsanum. Ekki er mikill munur á A vítamínmagni í ufsanum í febrúar. Þorskur í 

febrúar er með mesta A vítamínmagnið í stærsta þorskinum á meðan í október er mesta A 

vítamínmagnið í minnsta þorskinum. Hér virðist sem að fæðuframboð hafi mikil áhrif á magn 

A vítamíns í þorskinum. Ekki er mikil munur á holdastuðli þorsks eftir því hvaða stærðir er um 

að ræða. 
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 D vítamín í þorski og ufsa í október 2014 og febrúar 2015 - hver punktur eru fimm lifrar 

mældar sér og tekið meðaltalið 

 

Á myndinni hér að ofan sést að þá er mest af D vítamínum í ufsanum í stærsta fiskinum 

bæði í október og í febrúar. Í þorskinum þá er meira um D vítamín í stærsta fiskinum í 

febrúar, en í október er það minnsta stærðin sem er með mesta D vítamínið. Bæði í ufsa og 

þorski þá er meira um D vítamín í októberfiskinum í minnstu stærðinni, en er i febrúar.  

 

 

E vítamín í þorski og ufsa í október 2014 og febrúar 2015 - hver punktur eru fimm lifrar 

mældar sér og tekið meðaltalið 
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Á myndinni hér að ofan  sést að ufsinn er með mjög mismunandi E vítamínmagn eftir 

stærð. Í febrúar er það fiskur sem er 4-6 kg sem er með mesta E vítamín magnið. En í 

október er það stærsti fiskurinn sem er með mesta magnið. Talsvert meira magn er af E 

vítamíni í október en í febrúar. Meira mælt magn af lýsi er í lifrinni í október en í febrúar og 

getur það haft áhrif. Þorskurinn er svipaður og ufsinn, það er mikil breytileiki í honum. Í 

febrúar þá er það minnsti fiskurinn sem er með mesta E vítamínmagnið, en í október þá er 

það 4-6 kg sem er með mesta magnið. Ekki virðist vera marktækur munur á stærðunum 

heldur hefur það meiri áhrif hvenær fiskurinn er veiddur yfir árið. 


