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Abstract 
 

Redfish is one of the most valuable fish species in Iceland and has been caught in Icelandic 

territoriality for decades. Recently the Icelandic fishing industry have taken huge changes 

regarding better handling of fish and reduce hard physical jobs that has increased the value of 

the product. By using latest technological development there are many options concerning 

improve quality. The aim of this project was to research the impact of refrigerated sea water 

(RSW) on storage and quality for whole redfish and fillets. In order to achieve this goal, 

research was conducted in three fishing trips in August 2016 on board the trawler Bjartur NK 

121, owned by Síldarvinnslan. In all cases the redfish was caught early in the fishing trip and 

was accommodated in special equipped fish tub with RSW cooling system. For comparison 

redfish was also iced in tubs with usual method. Thermometers was installed  in both fish 

tubs to measure the temperature during the fishing trips When the redfish was landed, a 

random whole redfish and fillets were put in a sensory evaluation for both trial tubs. After the 

sensory evaluation the fillets were taken and stored in a refrigerator for 5, 10 and 15 days. 

After each 5 days the fillets were evaluated again. Whole redfish and fillets were also shipped 

to Icefresh in Germany were blind sensory evaluation was executed. Additionally a measure 

for microorganism, TVB-N and free fatty acids was executed. The results from sensory 

evaluation showed that redfish stored in RSW cooling system had generally less quality than 

redfish stored in ice. The count of microorganism was less from the RSW tube but H2S 

producing microorganisms were existed after 10 and 15 days in refrigerator for both trial fish 

tubes. Most TVB-N was measured in the first fishing trip after 15 days storeage. RSW 

measurements for the third fishing trip showed the lowest value for both groups. Fillets stored 

in RSW had more TVB-N than fillets stored in ice. The measure for free fatty acids were 

lower for RSW stored fillets after 15 days in all the fishing trips compared to ice stored 

fillets. Same results was for fishing trip three after 10 days. These results led to less rancidity 

in RSW stored fillets. The author of this project hopes that these results will open for new 

opportunity for the Icelandic fishing industry. It is not well known what impacts RSW 

cooling system will have on quality of redfish. If this cooling technique, that has been 

successful for pelagic fishing industry, could work for redfish it could be a big benefit and 

increased productivity for the industry. 

 

Keywords: Redfish, RSW, quality, microbes, TVB-N and free fatty acids. 
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Útdráttur 

Karfi er ein af verðmætustu fisktegundum Íslendinga og hafa veiðar verið stundaðar á 

tegundinni um áratugabil. Undanfarin ár hefur íslenskur sjávarútvegur tekið miklum 

breytingum sem snúa að bættri meðhöndlun og fækkun líkamlegra erfiðra starfa en þessar 

breytingar hafa nú þegar leitt til aukinnar verðmætasköpunar. Nokkuð ljóst er að með stöðugri 

tækniþróun opnast margir möguleikar hvernig meðhöndla megi afla betur og auka þar með 

gæði afurðanna. Markmið verkefnisins var að skoða hvaða áhrif RSW sjókæling (e. 

Refrigerated sea water) hefði á gæði karfa með sérstakri áherslu á karfaflök. Ef vel tekst til 

með þessari aðferð þá gæti hagkvæmni karfaveiða aukist verulega. Til að komast að þessu var 

farið í rannsókn þar sem þrjár sjóferðir voru farnar sumarið 2016 með Bjarti NK 121 sem var í 

eigu Síldarvinnslunnar. Í öllum tilfellum fékkst karfi frekar snemma í hverri ferð og var 

komið fyrir annars vegar í sérútbúnu RSW-keri með kælivél og hinsvegar í ískeri niður í lest 

til samanburðar. Í bæði tilraunakerin fóru hitanemar sem mældu hitastig í kerunum allar 

ferðirnar auk þess sem hitanemar voru settir í hold karfans. Þegar karfinn kom í land var 

framkvæmt skynmat fyrir heilan karfa og karfaflök. Flökin voru svo tekin og sett í 

kæligeymslu í 5, 10 og 15 daga en eftir hverja 5 daga voru flökin tekin aftur í skynmat. Við 

hverja löndun voru einnig heilir karfar og karfaflök send til Icefresh í Þýskalandi í blint 

skynmat þar sem skynmatsaðilar vissu ekki úr hvoru tilraunakerinu karfinn var. Að auki voru 

framkvæmdar örveru- og  TVB-Nmælingar ásamt því að magn frírra fitusýra var mælt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að karfi úr RSW-kerinu kom verr út í skynmati 

samanborið við karfa úr ískeri. Hinsvegar var örverufjöldinn í flestum tilfellum lægri úr 

RSW-kerinu en H2S myndandi örverur voru farnar að myndast eftir 10-15 daga geymslu. Þá 

mældist TVB-N mest í veiðiferð 1 úr RSW-kerinu eftir 15 daga en veiðiferð 3 sýndi lægstu 

gildi TVB-N fyrir alla hópanna. Magn frírra fitusýra var lægra úr RSW-kerinu fyrir 15 daga 

úr öllum veiðiferðunum samanborið við ískerið sem bendir til þess að RSW-kæling gæti 

dregið úr þránun karfa ef hitastig er 0°C eða lægra. Í veiðiferð 3 mældist einnig minna magn 

frírra fitusýra eftir 10 og 15 daga úr RSW-kerinu í samanburði við ískerið. Það er von 

höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar efli áhuga sjávarútvegsfyrirtækja til að kanna 

möguleika á RSW-kælingu fyrir karfa því óhætt er að segja að aðferðin sé svo til óreynd í 

bolfiski og veruleg hagræðing gæti orðið í greininni ef hægt væri að koma með karfa í land 

sem hefur verið geymdur í RSW-kælingu. 

Lykilorð: Karfi, sjókæling, RSW, gæði, örverur, TVB-N og fríar fitusýrur.  
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1. Inngangur 
 
Töluverð vakning hefur orðið í íslenskum sjávarútvegi hvað varðar gæði og meðhöndlun 

fisks. Alltaf er verið að leitast við að finna lausnir sem snúa að bættri meðhöndlun og vera 

með hráefnið sem ferskast þegar það fer á neytendamarkað.  

Þá hafa tækninýjungar í sjávarútvegi aukist svo um munar undanfarin ár með það að 

leiðarljósi að leysa af hólmi líkamlega erfið störf og bæta gæði hráefnisins. Þar spilar kæling 

stórt hlutverk og fer það eftir fisktegundum hvaða kælimiðill er notaður. Ísun í ker niður í lest 

skipa er algengasta aðferðin til kælingar á bolfiski á meðan sjókæling, oft kölluð RSW-

kæling (e. Refrigerated sea water), er mikið notuð á uppsjávarveiðum og hefur verið í 

stöðugri þróun undanfarin ár. Rannsóknir hafa sýnt fram á að með því að kæla afla með 

sjókælingu geta gæði fisks aukist verulega sem kemur m.a. til vegna þess hve kælingin er 

hröð og hægt að geyma fiskinn við lægra hitastig en þegar hann er ísaður. Auk þess kemst 

minna súrefni að fiskinum sé hann geymdur í sjókælingu en komist fiskur í miklu magni í 

snertingu við súrefni skemmist hann fyrr (Shewan, J.M., 1965).  

Ísun fisks í ker niður í lest er orðin frekar gömul aðferð og ekki í takt við framleiðni 

sjávarútvegs á Íslandi í dag og því eru útgerðir farnar að velta fyrir sér hvort mögulegt sé að 

koma með vinnsluhæfan bolfisk í land eftir geymslu í sjókælingu. Rannsóknir hafa sýnt að 

uppsjávarfiskur eins og síld, loðna, makríll og kolmunni hafa verið að koma á land í góðu 

ástandi eftir geymslu í sjókælingu og heildargallatíðnin minnkað töluvert (Lárus Þorvaldsson, 

Björn Margeirsson, Ásbjörn Jónsson, Sindri Sigurðsson, Ásgeir Gunnarsson og Sigurjón 

Arason, 2011). 

Til að kanna þetta nánar var farið í rannsóknarvinnu í ágúst 2016 í samvinnu við 

Síldarvinnsluna á Neskaupstað (SVN) sem útvegaði búnað um borð í togaranum Bjarti NK-

121, SVN lét einnig smíða tilrauna RSW-kælikerfi og ker til að setja aflann í ásamt því að 

útvega karfa í tilraunirnar. Þegar karfinn kom svo í land var hann sendur ferskur, ýmist heill 

eða flakaður til Icefresh GMBH í Frankfurt í skynmat en hann fór einnig í skynmat hjá SVN. 

Einnig voru framkvæmdar mælingar á örverum, TMA og fríum fitusýrum hjá Matís ohf. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif sjókæling hefur á karfa í samanburði við 

karfa sem geymdur er í ís og svara rannsóknarspurningunni: 

Hvaða áhrif hefur sjókæling á gæðaþætti fyrir heilan óslægðan karfa og karfaflök? 
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2. Fræði 
 

Í þessum kafla verður fjallað um karfa og þá þætti sem skipta máli svo gæðarýrnun verði sem 

minnst fyrir hvítfisk ásamt því að fjallað verður um hvernig fiskur er metinn út frá 

gæðastuðulsaðferðinni QIM og hvaða áhrif TVB-N, örverur og fríar fitusýrur hafa á gæði og 

geymsluþol. 

 

2.1 Karfi 
Karfastofnar við Ísland eru þrír og flokkast allir sem botnfisktegundir: 

 Litli karfi ( Sebastes viviparous) 

 Gullkarfi ( Sebastes marinus) 

 Djúpkarfi og úthafskarfi (Sebastes mentella).  

Karfaveiðar við Ísland hófust að einhverju gagni í kringum 1920 og voru það helst Þjóðverjar 

sem veiddu hann og höfðu áhuga á honum til neyslu. Íslendingar fóru að veiða karfa í 

kringum 1930 og hafa veitt hann í töluverðu magni síðan þá (Gunnar Jónsson og Jónbjörn 

Pálsson, 2013). Karfaafli frá 2005-2015 var að meðaltali 59 þúsund tonn og aflaverðmæti var 

að meðaltali rétt tæpir 11 milljarðar ( Hagstofa Íslands, 2016).  

Karfi er á meðal þeirra 10 fiskitegunda sem skila Íslendingum mestum verðmætum en 

algengast er að hann sé flakaður, frystur og seldur á erlenda markaði í Evrópu og Austur-

Asíu, eitthvað er einnig um að hann sé heilfrystur eða hausaður og frystur (Jakob Magnússon, 

2000). 

Í þessu verkefni voru aðeins gerðar rannsóknir á gull- og djúpkarfa og verða þeim því gerð 

nánari skil.  

 

Gullkarfi 

 
Gullkarfi er algengasta karfategundin sem veidd er við Ísland og finnst í kringum allt landið 

(Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). Gullkarfi heldur sig þó aðallega suðaustan-, 

sunnan- og vestanlands og er bæði botn- og miðsævisfiskur. Á daginn heldur hann sig við 

botninn en á nóttunni færir hann sig upp í miðsævið og finnst oftast á 100-400 m dýpi í 3-8°C 

heitum sjó. Gullkarfi er rauður og appelsínugulur á hliðum og hefur hvítan kvið. Hann er 
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frekar hausstór fiskur með stór augu og stórann kjaft. Algeng stærð karfans er um 35-40 cm á 

lengd og verður sjaldan lengri en 40-50 cm. 

Gullkarfi veiðist helst í botn- og flotvörpu en megin munur á þessum tveimur veiðarfærum er 

sá að botnvarpa er dregin eftir botninum og flotvarpa er dregin í efri lögum sjávar (Valdimar 

Ingi Gunnarsson, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djúpkarfi 
 

Djúpkarfi er svipaður gullkarfa í útliti en hefur stærri augu og þrengra bil er á milli þeirra. 

Hann er einnig rauðari og bleikur á kvið auk þess sem liturinn er allur jafnari en á gullkarfa. 

Algeng stærð djúpkarfa er 35-45 cm en getur orðið um 70 cm á lengd. Djúpkarfi er botn og 

miðsævisfiskur sem heldur sig yfirleitt á 500-800 m dýpi og veiðist í botn- og flotvörpu 

(Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013).  

 

 

 

 

 

 

2.2. Kæling 
 
Þegar kemur að gæðum hráefnis þá skiptir góð og stöðug kæling höfuðmáli til að hámarka 

gæði og halda örveruvexti og þránun í fiski eftir dauða í algjöru lágmarki (Páll Gunnar 

Pálsson, 2015). Með því að hafa góða kælingu er hægt að hægja verulega á skemmdarferli 

fisksins en kælingunni er gjarnan skipt í tvö stig: Kæling fisksins niður í geymsluhitastig þar 

Mynd 1- Gullkarfi (Sebastes marinus). Mynd: Jón Baldur Hlíðberg, fauna.is 

Mynd 2- Djúpkarfi (Sebastes mentella). Mynd: Jón Baldur Hlíðberg, fauna.is. 
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sem leitast er við að kæla fiskinn niður að frostmarki hreins vatns (0°C) og að halda 

geymsluhitastiginu eins stöðugu og mögulegt er. 

Áætla má að fyrir hverjar 5°C sem hitastig hækkar við geymslu á fiski þá styttist 

geymsluþolið um helming (Matís, 2010). Dauðastirðnunarferlið lengist eftir því sem hitastig 

er lægra í kæliferlinu en almennt er talið betra að fiskur sé lengi í dauðastirðnun til að tapa 

ekki gæðum. Með kælingu er auðveldara að blóðtæma fiskinn þar sem kælingin hægir á 

blóðstorknun og hold fisksins verður hvítara (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). Sú 

kæliaðferð sem mest hefur verið notuð við botnfiskveiðar er kæling með ís þar sem fiski er 

raðað í kör og ís settur undir og yfir fiskinn. Við uppsjávarveiðar er hins  vegar notuð önnur 

aðferð sem kallast sjókæling, betur þekkt sem RSW-kæling þar sem fiskurinn er kældur í 

tönkum niður í -1°C. Þessi tegund af kælingu þykir afar hentug á uppsjávarveiðum þar sem 

veiðarfæri á slíkum veiðum eru mun afkastameiri en á botnfiskveiðum og því ekki pláss fyrir 

ís eða ker (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). 

 

2.2.1 Ís sem kælimiðill 
 

Kæling fisks með ís hefur verið talin ágætur kostur þá helst vegna þess að bræðsluvarmi hans 

er hár og bræðslumark íss er nálægt frostmarki fisks. Bræðslumark íss er við 0°C og þegar 

heitari fiskur er ísaður þá bráðnar ísinn og breytist í vatn sem rennur yfir fiskinn og kælir 

hann niður (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). Hitastig fisks þegar hann er veiddur er oft 

svipað og hitastig sjávar á því svæði sem hann er veiddur en það fer eftir veiðisvæðum og 

árstíma hvert hitastigið er. Algengt hitastig fisks við Íslandsstrendur er 4-8°C en leitast er við 

að kæla fiskinn niður í 0°C til að reyna halda gæðum fisksins þangað til komið er í land. Því 

hærra sem upphafshitastig fisksins er þegar hann er settur á ís því lengri tíma tekur að kæla 

hann niður í 0°C.  

Ef nota á ís til kælingar skal huga að stærð ísköggla, íshlutfalli og ísdreifingu með það að 

markmiði að hámarka gæði fisksins. Almennt er betra að nota fínmalaðan ís vegna þess að 

hann nær að snerta meira yfirborð á fisknum í samanburði við stærri ísmola og kælir hann því 

hraðar. Með fínmöluðum ís eru einnig minni líkur á að ísinn þrýstist inn í hold fisksins og 

skemmi hann. Það er ágæt regla við notkun íss að nota frekar meira af honum en minna og 

gæta þess að ísa bæði undir og yfir fiskinn ásamt því að hafa ekki fiskilög of þykk. Eftir því 

sem fiskilög eru þykkri þá lengist kælingartíminn verulega og hætta er á gæðarýrnun 

(Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). 
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2.2.2 RSW-sjókæling 

 
Vegna aukningar á uppsjávarafla  hefur þörfin fyrir tækninýjungar aukist um borð í skipum 

svo aflinn komist sem ferskastur í land. Íslensku uppsjávarskipin eru í dag öll búin tönkum 

sem aflanum er dælt ofan í en í tönkunum er sjór sem kældur er niður í um -1°C og aflinn 

geymdur þar þangað til komið er í land. Þessi aðferð hefur reynst vel og gæði hráefnis á 

uppsjávarveiðum hafa aukist umtalsvert (Lárus Þorvaldsson og fl., 2011). Sjókæling byggir á 

öflugu kæli- og hringrásarkerfi þar sem algengasti kælimiðilinn er ammoníak. Sjó er dælt inn 

í tankana áður en fiski er dælt ofan í þá en mikilvægt er að kæla sjóinn niður í -1°C áður en 

fiskur kemur um borð. Algengt er að fiskur sé um 4-8°C heitur þegar hann kemur um borð og  

sé um 2-4 klst að kólna niður í -1°C ef kerfið vinnur á fullu álagi. Hönnun á RSW-

sjókælikerfum hefur þróast verulega undanfarin ár og í nýrri skipum er notast við svokallað 

RSW Spraykælikerfi. Kerfið byggir á litlu vökvamagni sem er hringrásað með 

kælimiðilsdælu. Vökvinn fer inn og út úr kælinum, við það þrýstifellur hann og fer í gegnum 

agnarsmá göt, svokallaðar „dísur”. Með þessu móti næst mikil virkni í kælimiðilinn og minni 

hætta er á að fá kælimiðilinn í vökvaformi að kælipressunni, en áður fyrr var það algengt 

vandamál að ammoníak barst að kælipressunni á vökvaformi og eyðilagði hana. RSW Spray-

kælirinn fer aðeins eina umferð í gegnum kælinn sem þýðir að sjómagn sem fer í gegnum 

kerfið er frekar mikið. Sjórinn flyst í tankana í sverum rörakerfum sem eykur varmaflutning 

frá aflanum til kælikerfisins sem sér svo um að henda varmaorku fisksins í sjóinn aftur í 

gegnum eimsvala kælikerfisins. Á mynd 3 sést hvernig kælirinn lítur út (Guðmundur H. 

Hannesson, munnleg heimild 18. janúar 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Mynd 3- RSW-kælir. Mynd: Frost ehf. 
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Það skiptir máli að dreifikerfi í tönkunum sé vel hannað og að kældur sjór nái að dreifa sér 

vel í gegnum aflann, en það getur haft veruleg áhrif á gæði hans ef dreifingin er ekki nægileg. 

Þá er einnig nauðsynlegt að hafa auka sjóflæði inn á tankana til að losna við blóðvatn. Ef 

fiskur liggur of lengi í miklu blóðvatni eykst saltupptaka fisksins og hann þar af leiðandi ekki 

talinn jafn verðmætur. Því er æskilegt að endurnýja sjóinn reglulega til að koma í veg fyrir 

gæðatap. Á þessu stigi verður þó að gæta þess að krafturinn á nýja sjónum sem dælist inn sé 

ekki of mikill því ef sjórinn kemur inn með of miklum þrýstingi getur hann skemmt aflann.  

RSW-kælikerfi eru afar öflug og mikilvægt að horfa til hönnunar til að tryggja 

hámarksnýtingu kerfisins en með því að hafa réttar stærðir á eimsvölum og stýringum má 

spara allt að 30% orku í keyrslu kerfanna þegar viðhalda á hitastigi lestanna (Guðmundur H. 

Hannesson, munnleg heimild 18. janúar 2017).  

Í viðauka 1 má sjá frekari útskýringu og teikningu af því hvernig RSW-kerfið virkar. 

 

2.3 Dauðastirðnun 
 
Strax og fiskur drepst verða efnabreytingar sem hafa áhrif á vöðva hans. Í fyrstu eru 

vöðvarnir slakir og teygjanlegir en eftir ákveðinn tíma fer fiskurinn í dauðastirðnun sem er 

ferli þar sem vöðvar herpast saman og verða stinnir. 

Eftir ákveðinn tíma slaknar aftur á vöðvanum sem bendir til að dauðastirðnun sé lokið (sjá 

mynd 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4- Dauðastirðnunarferli hjá fiski. Mynd: Matís. 
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Samdráttur fisks í dauðastirðnun getur verið allt að 30% en það fer eftir tegundum og ástandi 

fisksins hversu mikill hann er. Ástæða samdráttarins er vegna spennu sem myndast á milli 

vöðva og hryggs og ef dauðastirðnunarferlið verður of kröftugt eru líkur á að los myndist í 

vöðvanum vegna átakanna á milli vöðvans og hryggjarins (Páll G. Pálsson og Margeir 

Gissurarson, 2016).  

Í dauðastirðnun komast skemmdar örverur ekki inn í holdið og því talið gott að fiskur sé sem 

lengst í ferlinu svo gæðin rýrni ekki. Þetta ferli orsakast af efnabreytingum og fer eftir 

aðstæðum hversu lengi fiskur er í dauðastirðnun en hitastig og orkuástand fisksins ræður 

mestu um hversu langt ferlið verður. Verði fiskur fyrir miklu hnjaski og ef hitastig er of hátt í 

ferlinu þá aukast líkurnar verulega á gæðatapi vegna losmyndunar því með hærra hitastigi er 

dauðastirðnunarferlið kröftugra. Meðhöndlun fisks í dauðastirðnun getur einnig haft áhrif á 

gæði en sé fiskur unnin í dauðastirðnun er  meiri hætta á gæðatapi vegna lélegrar nýtingar og 

losmyndunar. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir tímalengd dauðastirðnunar við mismunandi hitastig 

en í öllum tilfellum var fiskur veiddur í botnvörpu og geymdur á ís (Huss, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 1 sést hvaða áhrif hitastig og ástand fisksins hefur á dauðastirðnunartíma eftir 

tegundum. Þar sem þorskur er geymdur þreyttur við 10-12°C sést að hann fer í dauðastirðnun 

eftir aðeins 1 klst og lýkur henni eftir 20-30 klst. Þetta eru ekki taldar góðar aðstæður þar sem 

ferlið gengur of hratt fyrir sig og líkur á losi og að flök rifni aukast verulega. Ef þreyttur 

þorskur er kældur strax í 0°C þá sést að hann fer í dauðastirðnun eftir 2-8 klst og lýkur henni 

eftir 20-65 klst. Þá sést einnig í töflunni að karfi er lengst í dauðastirðnun af þeim tegundum 

sem teknar eru fyrir en hann fer í dauðastirðnun eftir 22 klst og lýkur henni eftir 120 klst 

miðað við 0°C geymsluhitastig (Huss,1995). Þekkt skýring á þessum mun er að karfi hefur 

Tafla 1- Tími dauðastirðnunar við mismunandi aðstæður (Huss, 1995). 
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þykkt roð sem ver holdið fyrir skemmdum og innrás örvera. Þá hefur karfi frekar lítið 

kviðarhol með sterka himnu sem gerir örverum erfiðara fyrir að komast inn að holdinu. Karfi 

er einnig frekar feitur fiskur í samanburði við þorsk og ýsu sem gæti líka útskýrt muninn á 

lengd dauðastirðnunar en feitari fiskur er lengur að fara í gegnum ferlið en magur ( Valdimar 

Ingi Gunnarsson, 2001). 

 

2.4 Gæðaþættir fisks 
 

Þó nokkur þekking hefur safnast undanfarin ár á gæðum hvítfisks, bæði vegna fjölda 

rannsókna og einnig vegna mikillar eftirspurnar eftir hágæða sjávarafurðum. Einnig hefur 

eftirspurn og væntingar neytenda eftir ferskum fiski aukist og því sífellt verið að leita leiða til 

að sjávarafurðir sem fara á neytendamarkað séu sem ferskastar og hafa orðið fyrir sem 

minnstu gæðatapi. Til að koma í veg fyrir skemmdir á sjávarafurðum þá miðast öll 

meðhöndlun að því að varðveita ferskleikann en ekki er hægt að bæta gæði eftir á og því 

mikilvægt að tryggja og stýra gæðunum strax í upphafi. Það getur verið erfitt að stýra gæðum 

í fiski en það fer allt eftir ástandi hans, meðhöndlun og kælingu, hvernig framleiðsla á 

hágæða afurð tekst til. Þættir sem hafa áhrif á gæði fisks eru almennt blóðgun, slæging, 

þvottur, kæling, geymsla, meðhöndlun og dauðastirðnun (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). 

 

2.4.1 Meðhöndlun 
 

Karfi er frábrugðinn flestum öðrum bolfiski hvað meðhöndlun varðar að því leiti að hann er 

almennt hvorki blóðgaður né slægður. Líkleg ástæða fyrir því að karfi er ekki blóðgaður er sú 

að hann hefur ugga sem stinga en karfi á það til að vera á mikilli hreyfingu sem gerir blóðgun 

erfiða. Sjómenn hafa stungið sig afar illa vegna þessa og til að minnka líkur á stungu hefur 

því verið talið skynsamlegast að bíða með blóðgun þar til orka karfans hefur minnkað 

(Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). Ástæða þess að karfi er ekki slægður er vegna þess að 

yfirleitt er ekki mikil fæða í maga hans og þar af leiðandi minni líkur á að örverur skemmi 

hold fisksins en í innyflum fiska er mikið magn af skemmdarörverum. Þrátt fyrir að karfi hafi 

litla fæðu í maganum þá þýðir það ekki að karfi éti lítið. Karfi er oft veiddur á miklu dýpi og 

þegar hann er dreginn upp á yfirborðið þá myndast mikill þrýstingur sem þrýstir fæðunni úr 

maganum (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001).  
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Vegna þess að karfi er hvorki blóðgaður né slægður hefur hann dekkri lit á holdi en annar 

fiskur sem er blóðgaður en þrátt fyrir það hafa rannsóknir sýnt að karfi hefur áætlað 

geymsluþol við góðar aðstæður á ís um 18 daga sem er 3 dögum lengra en til dæmis þorskur 

(sjá töflu 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Það virðist vera að þó svo að karfi sé hvorki blóðgaður né slægður þá sé skemmdarferlið 

hægt ef geymsluaðstæður eru góðar. Lengd dauðastirðnunar getur einnig verið ástæðan fyrir 

svo löngu geymsluþoli hjá karfa. Þá er tími karfans í móttöku frekar stuttur þar sem hann fer 

beint í þvottakar og þaðan ofan í lest. Þannig hækkar hitastig fisksins lítið miðað við aðra 

fiska sem þarf að blóðga og slægja áður en þeir fara í kælingu ( Valdimar Ingi Gunnarsson, 

2001). 

 

2.4.2 Örverur 
 
Örverur í fiski eiga uppruna sinn úr umhverfinu sem fiskurinn lifir og er veiddur í. Örverur 

finnast ekki í holdi á nýveiddum fiski vegna ónæmiskerfisins sem vinnur gegn þeim. Eftir 

dauða fisksins geta hinsvegar örverurnar komist í holdið þar sem ónæmiskerfið hrynur og séu 

aðstæður til örveruvaxtar góðar þá geta þær skemmt fiskinn fljótt. Þó svo að örverur finnist 

ekki í fyrstu í holdi fisksins þá er mikið magn af örverum í slímlagi roðsins, tálknum og 

þörmum, en fyrir fisk sem lifir köldum sjó má helst finna kuldaþolnar Gram-neikvæðar 

örverur. Magn örvera sem kemst inn í hold fisksins fer eftir fjölda þeirra í upphafi á roði, 

tálknum og þörmum en það getur tekið þær 4-5 daga við bestu geymsluaðstæður að komast 

inn (Huss, 1995). Séu aðstæður góðar til örveruvaxtar þá fjölga þær sér mjög hratt eða á 30 

mínútna fresti við kjöraðstæður. Dæmi um þetta er ef örverurnar eru til dæmis 100.000 í 

Tafla 2- Geymsluþol mismunandi fisktegunda. Heimild: Handbók fiskvinnslunnar, 2001. 



 10 

upphafi á hvern millilítra, þá gætu þær verið orðnar við stofuhita 25 milljónir á 24 klst ( 

Potter og Hotchkiss, 1995).  

Ef örverur komast í hold fisksins geta þær haft neikvæð áhrif á bragð, útlit, áferð og lykt og 

því er alltaf reynt að halda örveruvexti í lágmarki. Algengustu örverurnar sem finnast í fiski 

sem lifir í köldum sjó og er geymdur á ís tilheyra ættkvíslum Pseudomonas en það eru 

Shewanella putrefaciens og Photobacterium phosphoreum. 

Fiskur sem geymdur er á ís við 0°C við loftfirrðar aðstæður er líklegri til að hafa minna magn 

af kólóníum eða 106 – 107 kólóníur/g samanborið við fisk sem geymdur er við loftháðar 

aðstæður. Örveran P. Phosphoreum vex almennt betur við loftfirrðar aðstæður eða um 107-

108 kólóníur/g eftir að fiskur hefur skemmst en þegar fiskur er geymdur í ísgeymslu þá 

tvöfalda örverurnar sig á sólarhring. Eftir um 2-3 vikur er fjöldi örvera gjarnan orðinn 108-109 

kólóníur/g. Örveran S. Putrefaciense er ein helsta skemmdarörveran í fiski sem kemur úr 

tempruðum sjó og er geymdur á ís við loftháðar aðstæður en P.phosphoreum er líklegri til að 

mynda að meðaltali 30 sinnum meira TMA en S. Putrifaciens. Til  að greinileg skemmdarlykt 

verði af fiski þá þarf magn S. putrefaciense að vera >108 cfu/g en á töflu 3 má sjá hvaða 

skemmdarefni S.putrefaciense og P.phosphoreum mynda (Huss, 1995), (Dalgaard, 1995).  

 

 

 
 

 

 

 

 

2.4.3. Los í flökum 

 
Þegar talað er um los í flaki hafa vöðvalög skilist að þannig að sprungur myndast í flakinu. 

Los er einn af þeim þáttum sem hefur hvað mest áhrif á gæði fiskflaka. Á milli vöðvalaga er 

þunn gljáandi himna sem vöðvinn binst við ásamt því að bindast við bandvefsþræði. Ef 

bandvefsþræðirnir slitna myndast los í vöðvanum en þegar vöðvinn stirðnar þá vinna 

bandvefsþræðirnir á móti stirðnuninni og ef hún verður of mikil þá myndast los þar sem 

bandvefurinn rifnar. Til að koma í veg fyrir los er mikilvægt að meðhöndla aflann gætilega 

og sé fiskur í dauðastirðnun má ekki reyna rétta úr honum því þá rifna bandvefsþræðirnir og 

Tafla 3- Skemmdarefni sem S.putrefaciens og P.phosphoreum mynda.  

Heimild: Huss 1995. 
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los myndast. Einnig verður að gæta þess að fiski sé ekki kastað á milli staða svo ekki myndist 

los. Hitastig er sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á það hvort los myndist eða ekki, en eftir 

því sem hitastig er hærra eru meiri líkur á að los myndist vegna of kröftugrar 

dauðastirðnunar. Ástand fisks skiptir líka máli þegar kemur að losi en lítill fiskur er líklegri 

til að hafa los en stór, einnig er fiskur sem hefur verið í nægu æti líklegri til að hafa los í holdi 

en fiskur sem hefur verið í svelti. Almennt myndast ekki mikið los í karfa (Páll Gunnar 

Pálsson og Margeir Gissurarson, 2015). 

Á mynd 5 má sjá hvernig los í hráum þorskflökum er metið þar sem notast er við 

einkunnastigann ágætt, gott, sæmilegt, varhugavert eða óhæft. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Skynmat á fiski 
 
Skynmat er mikilvægur þáttur í gæðaeftirliti á fiski. Skynmat byggir á notkun skynfæra 

mannsins eins og sjón, lykt, bragði og áferð til að meta ferskleika fisks. Með því að horfa á 

fisk má strax sjá hvort hann sé ferskur eða ekki en litur á roði, tálknum og augum getur gefið 

fyrstu vísbendingar um ferskleikann. Einnig er hægt að nota lyktarskynið við ferskleikamat 

Mynd 5- Einkunnastigi fyrir los. Mynd: Skynmatshandbók RF, 1995. 
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en vegna þess að enginn grunnlyktarefni eru til þá er lykt gjarnan lýst þannig að hún minni á 

eitthvað. Fersk þörunga-, málm-, skelfisklykt bendir til þess að fiskur sé ferskur og 

óskemmdur. Sterk, úldin fiskilykt bendir hinsvegar til þess að fiskur sé skemmdur. Þá má 

meta ástand fisksins með því að þrýsta á hann með fingrinum og þá finnst hvort hann sé 

stinnur eða linur. Gott er ef fiskur er enn stífur því það bendir til þess að hann sé enn í 

dauðastirðnun (Emilía Martinsdóttir, 1995). 

Fiskur er metinn heill og flakaður. Á Íslandi er gjarnan notast við gæðastuðulsaðferðina 

Quality Index Method (QIM). Þessi aðferð byggist á þeim breytingum sem verða á 

gæðaþáttum fiskitegunda sem geymdar eru á ís. Farið er eftir ákveðnum einkunnaskölum 

þegar gæðamat er framkvæmt sem á við hverja og eina fisktegund. Í töflu 4 má sjá hvernig 

einkunnagjöfin er sett upp fyrir heilan karfa en hverjum þætti fyrir sig er gefin einkunn frá 0-

3 þar sem 0 er besta einkunn og 3 versta. Allar einkunnir eru svo lagðar saman.Gæðastuðull á 

milli 0-10 er frekar algengt fyrir nokkuð ferskan fisk.Fari gæðastuðulinn yfir 23 er fiskur 

talinn ónýtur. Við frekari úrvinnslu á niðurstöðum gæðastuðulsins á hann að fylgja beinni 

línu en þannig má nota línuna til að áætla geymsluþol fisksins (Emilía Martinsdóttir, 1995). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Í töflu 4 má sjá að heill karfi er metinn út frá útliti, áferð, augum, tálknum, innyflum og 

skurðarsárum í flökum. Það getur verið erfitt að meta augu karfa vegna hornhimnunnar en 

Tafla 4- Einkunnastigi fyrir skynmat á heilum karfa. 
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hún blæs gjarnan út auk þess sem innyflin eru fljót að leysast upp. Einnig verður að taka til 

greina við gæðamat á karfa að hann er ekki blóðgaður og geta því flök verið rauðleit. Heill 

karfi er líka fljótur að tapa lit og verður fljótt upplitaður (Emilía Martinsdóttir, 1995). Dæmi 

um hvernig mikilvægir þættir í útliti á heilum karfa breytast eftir 1, 10 og 18 daga við 

geymslu á ís má sjá á mynd 6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 TVB-N 
 
TVB-N stendur fyrir Total Volatile Basic-Nitrogen og er magn rokgjarnra basa eins og TMA 

(trímethýlamín), DMA (dímethýlamín), FA ( formaldehýð), ammoníaks og annarra reikulla 

köfnunarefnissambanda. Þessi efni koma öll mikið við sögu í skemmdarferli fisks og því 

algengt að magn þessara efna sé mælt þegar gæðamat á fiski er framkvæmt. Allir sjávarfiskar 

hafa um 40-120 mg/kg af TMA-O (trímethýlamín-oxíð) en efnið hjálpar þeim að geta lifað í 

sjó og gegnir hlutverki þrýstijafnara en á milli saltstyrks í sjó og saltstyrks í fiskholdi 

myndast osmótískur þrýstingur. Saltstyrkur í sjónum er meiri en saltstyrkur í fiskholdi og ef 

ekki væri fyrir TMA-O þá myndi allt vatn flæða út úr fiskholdinu og fiskurinn drepast (Páll 

Gunnar Pálsson og Margeir Gissurarson, 2015). 

Þegar fiskur er geymdur í kælingu þá afoxast TMA-O í TMA vegna örvera sem hafa tekið sér 

bólfestu í fiskiholdinu og skemma fiskinn. Strax eftir dauða fisks þá hefst niðurbrotsferli sem 

veldur fljótt óbragði og/eða ólykt ef kælingu og geymsluaðstæðum er ábótavant. Eftir því 

sem geymslutíminn er lengri því hærri verður styrkur TMA en styrkurinn hækkar líka ef 

Mynd 6- Dæmi um hvernig mikilvægir útlitsþættir breytast á heilum karfa eftir 1, 
10 og 18 daga geymslu á ís. Mynd: Skynmatshandbók RF. 
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geymsluhitastig er hærra en 0°C. Ef styrkur TMA fer yfir 10 mgN/100 g þá er talið að fiskur 

sé ekki neysluhæfur en það fer þó allt eftir hvaða fisktegundir er verið að meta en í töflu 5 má 

sjá hámarksmagn TVB-N eftir tegundum miðað við óunninn fisk. Þar má sjá að TVB-N 

viðmið fyrir heilan óunninn karfa er 25 mgN/100g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Í rannsóknum sem hafa verið gerðar á TMA-mælingum á heilum fiski og flökum geymdum á 

ís hafa niðurstöður sýnt að TMA myndast hægar í flökum en heilum fiski. Líkleg skýring á 

því getur m.a. verið að minna súrefni berst að fiskholdinu þegar fiskur er heill og þar af 

leiðandi verður hraðari afoxun TMA-O í TMA. Önnur ástæða gæti verið sú að þegar flök eru 

ísuð þá bráðnar ísinn sem snertir flökin og TMA-O lekur því af flökunum (Páll Gunnar 

Pálsson og Margeir Gissurarson, 2015). 

 

2.8 Fríar fitusýrur 
 
Þegar fiskur er geymdur í kælingu eða frysti myndast fríar fitusýrum með tímanum en eftir 

því sem hitastigið er lægra verður myndun þeirra hægari. Algengt er að meira magn af fríum 

fitusýrum sé í óslægðum fiski vegna meltingarensíma sem eiga m.a. þátt í niðurbroti sem 

leiðir til þránunar á fiskinum. Myndun frírra fitusýra verður vegna klofnunar en fitusýrur eru 

upphaflega bundnar þríglíseróli og við þránun þá klofna fitusýrurnar frá þríglíserólinu og 

fitusýrurnar standa einar eftir sem fríar fitusýrur ( Ryder, Iddya og Ababouch, 2014). 

Þránun í fiski verður þegar fitan í fiskinum oxast sem leiðir til gæðarýrnunar og þráabragð og 

ólykt myndast. Það fer eftir tegundum hversu hátt hlutfall fitu er en eftir því sem fituinnihald 

er hærra þeim mun viðkvæmari eru fiskar fyrir þránun (Min-Tze Liong, 2015). Algengt 

fituinnihald karfa er í kringum 3,9 g fyrir hver 100 g af ætum hluta en þar af eru 0,7 g af 

mettuðum fitusýrum og 2,1 g af ómettuðum fitusýrum. Til samanburðar þá er þorskur frekar 

fitulítill eða um 0,5 g fita fyrir hver 100 g af ætum hluta þar af 0,1 g af mettuðum fitusýrum 

og 0,3 g af ómettuðum fitusýrum (Ólafur Reykdal, 1998).  

Tafla 5- Hámarksmagn TVB-N eftir tegundum. 
Heimild: Ferskfiskhandbók Matís. 
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3. Staða þekkingar 

 

RSW-kæling á botnfiski er almennt ekki notuð í dag en þó hafa verið gerðar nokkrar 

rannsóknir á því hvort það sé möguleiki án þess að fiskurinn verði fyrir gæðarýrnun í 

kæliferlinu. Rannsóknirnar hafa oftast nær fjallað um hvort mögulegt sé að nota RSW-

kælingu fyrir geymslu á þorski en niðurstöður rannsóknanna geta þó gefið einhverjar 

vísbendingar um hvernig annar botnfiskur gæti komið út úr slíkri kælingu.  

 

3.1 RSW-kæling 
 
Árið 1961 var framkvæmd rannsókn í Kanada þar sem áhrif RSW-kælingar voru skoðuð fyrir 

þorsk út frá efnafræðilegum og ytri þáttum en til samanburðar var þorskur einnig geymdur á 

ís. Þá var skynmat framkvæmt þar sem gæði flaka og útlit á heilum þorski voru skoðuð en 

matsþættirnir voru áferð, lykt, augu og tálkn auk þess sem TMA-mæling var framkvæmd. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að á 15 daga geymslutímabili var þorskur sem geymdur 

var í RSW-kælingu í öllum tilfellum með hærra gildi TMA en strax í kringum 5 daga 

geymslu var munur á milli RSW-kældum og ísuðum þorski. Þá sýndu niðurstöður skynmats 

að þorskur úr RSW-kælingunni hafði sterka þráalykt eftir 7 daga geymslu ásamt því að ytra 

útlit þorsksins var verra en þorskur sem geymdur var á ís en þó var farin að myndast súr lykt 

af ísaða þorskinum. Augu þorsksins úr RSW-kælingunni voru mött á meðan ísaður þorskur 

hafði tær augu fyrstu 1-2 dagana í geymslu og eftir 4 daga í geymslu í RSW-kælingunni fóru 

tálknin að missa lit sem var andstæðan við ísaða þorskinn sem hafði enn rauð tálkn ( Roach 

S.W.,Harrison J.S.M. og Tarr H.L.A., 1961). 

Önnur svipuð rannsókn var svo framkvæmd 10 árum seinna þar sem athugað var hvort hægt 

væri að RSW-kæla þorsk, karfa og skarkola. Lagt var mat á fiskinn eftir 3, 5, 7 og 10 daga og 

til samanburðar var fiskurinn líka geymdur í ís. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

eftir gæðamat á heilum fiski að tálknin voru mjög fljót að tapa lit í RSW-kælingunni hjá 

öllum tegundum á meðan fiskur sem geymdur var á ís hélt litnum í allt að 10 daga. Áferð 

fisksins var góð þar sem fiskurinn varð ekki fyrir neinu hnjaski en fiskarnir töpuðu litnum 

sínum, sérstaklega karfinn en augun voru einnig orðin skýjuð. Fiskurinn var svo flakaður og 

fengu flökin úr sjókælingunni góða einkunn fyrir utan þorskinn sem lyktaði illa eftir 4-5 

daga. 
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Erfiðlega gekk í þessari rannsókn að halda sjókælingunni í gangi vegna tíðarfars en 

rannsóknin var gerð í desember og því mjög kalt. Vegna kuldans var stöðug hringrás í RSW-

kælitanknum til að reyna að koma í veg fyrir að ekki myndi frjósa í tanknum og rörunum. En 

á öðrum og þriðja degi túrsins hækkaði hitinn í tanknum vegna bilanna í kerfinu sem 

orsökuðu gæðatap þar sem fiskurinn hitnaði ( Longard A.A. og Regier L.W.,1971).  

Árið 2008-2009 framkvæmdi Matís rannsókn um borð í Jóni Kjartanssyni SU-11 og Berki 

NK-122 þar sem meðal annars voru skoðuð áhrif RSW-kælingarinnar á uppsjávarafla auk 

þess sem stöðugleiki hitastigsins í kælingunni var skoðað. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að RSW-kælingin var fljót að ná markhitastigi um 2-4 klst frá því afli var settur í 

kælinguna en meðalhiti frá niðurkælingu aflans fram að löndun var -1,6 til -0,7°C. Þá kom 

einnig í ljós að hitastigsbreytingar frá -1°C í +2°C höfðu veruleg áhrif á myndun TMA og 

NH3 en ef hitastig lækkaði þá hægðist á myndun efnanna. Einnig kom í ljós að eftir því sem 

meðalhitastigið var lægra þeim mun minni var heildargallatíðnin en gæðaþættir á borð við 

los, roðgalla, sködduð flök og blóð í flökum var það sem heildargallatíðnin byggðist á ( Lárus 

Þorvaldsson o.fl., 2011) 

 

3.2 Örveruvöxtur, TMA og skynmat fyrir ísaðan karfa 
 

Örveruvöxtur í fiski hefur margsinnis verið rannsakaður bæði hér á landi og erlendis og þá 

sérstaklega í heilum fiski og flökum. Þekkt er að eftir því sem geymslutíminn lengist þeim 

mun meiri líkur eru á að skemmdarörverurnar Shewanella putrefaciens og Photobacterium 

phosphoreum fari að myndast. Shewanella putrefaciens er gjarnan kölluð H2S örvera og 

myndar svartar kólóníur við ræktun en hún myndar H2S úr þíósúlfati eða cysteini sem 

hvarfast við járn þannig að FeS fellur út. (Gram,L., Trolle,G. og Huss, H.H., 1987).  

Samkvæmt rannsókn Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins (1993) sem framkvæmd var af 

Emilíu Martinsdóttur og Hannesi Magnússyni um geymsluþol á ófrystum og þíddum karfa 

sem geymdur var á ís kom í ljós að magn H2S myndandi örvera var nokkuð meira í ófrystum 

flökum en heilum ófrystum fiski. Niðurstöður TMA mælingarinnar sýndi að TMA myndaðist 

hraðar í flökum en heilum karfa og þegar TMA mælingin sýndi 4-6 mgN/100g var bæði heill 

karfi og flök dæmd óneysluhæf. Niðurstöður skynmats sýndu þá að ísaður heill karfi og 

karfaflök fengu góða dóma og geymsluþol fyrir flök metið upp á u.þ.b. 12,7 daga á ís og heill 

karfi 16,5 daga.  
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4. Aðferðir og framkvæmd 
Í þessum kafla verður fjallað um tilraunabúnað og mælitæki sem voru notuð í rannsókninni. 

Fjallað verður ítarlega um þær aðferðir og mælingar sem notaðar voru ásamt 

framkvæmdalýsingu. 

4.1 Tilraunabúnaður á sjó og í landi 

Smíðað var 660 lítra RSW tanklíki þar sem tveir stútar voru settir á kerið einn ofarlega fyrir 

sjóflæði inn í kerið og annar stútur neðst þar sem flæðið fór út úr kerinu. Ofan á kerið fór lok 

með hvítum plaststút í miðjunni svo hægt væri að yfirfylla kerið af sjó og tæma loft ef það 

skyldi myndast í kerinu. Sjókælikerfið hafði eina kælipressu, eimsvala, olíuskilju, forkæli, 

hitamæli á sjóhita út úr kerinu, frostvörn, HP/Lp pressostat, rafmagnstöflu með 

nauðsynlegum startbúnaði, flæðiglas, kælimiðil R404A og sjódælu fyrir hringrás í forkæli. 

Afköst kerfisins voru um 6 kWh miðað við að hitastig á sjónum inn í kerfið væri 10°C og 

0°C út og flæðið í kerfinu myndi ganga með um 500 lítrar af sjó í kerfinu á klukkustund. 

Mynd af búnaðnum má sjá á mynd 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Til að mæla hitastigið í RSW kerinu eftir að karfi var kominn ofan í það var notaður 

vatnsheldur stafrænn handstungumælir af gerðinni „ Comark Food Thermometer C22” (sjá 

mynd 8). Mælirinn mælir hitastig á bilinu -50°C til +150°C með nákvæmni ± 0,3°C  

(Comark instrument, e.d.). 

 

 

 

 

 
  

Mynd 7- Tilraunabúnaður, RSW ker til vinstri og kælivél til hægri. 

Mynd 8- Comark Food Thermometer C22. Mynd: Comarkinstruments.net. 
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Hitasíritar 

Við mælingar á hitastigi í holdi karfans í RSW og ísaða karinu var notast við iButton 

hitasírita frá Maxim Integrated Products (Sunnyvale, CA, Bandaríkin). Við mælingar á 

umhverfishitastigi í kerunum var notast við Tibit v2 hitasírtara frá Onset Computer 

Corporation (Bourne, MA, Bandaríkin). Allir síritar voru stilltir á að skrásetja hitastig með 10 

mínútna millibili. Í töflu 6 má sjá skilgreiningar á hitasíritunum. (Maxim Inegrated, 2013; 

Onset Computer Corporation, e.d.). Útlit hitanemanna má sjá á mynd 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbúðir 

Við geymslu og útflutning á heilum karfa og flökum var notast við EPS umbúðir frá Promens 

Tempru. Þessar umbúðir einangra vel og halda kjörhitastigi vöru lengur en t.d. í pappa eða 

bylgjuplastumbúðum. 

Umbúðirnar eru vatnsþéttar og hrinda frá sér varmageislun sem kemur til vegna hvíta litarins 

á kössunum. Að auki er kostur að hafa umbúðirnar hvítar því þá er hægt að sjá betur hvort 

óhreinindi séu í þeim (Promens Tempra, 2015). Umbúðirnar fást í mörgum stærðum og 

gerðum en við þessa rannsókn var notast við 5-7 kg flakakassa og 15 kg flakakassa. Sjá mynd 

10. 

 

Tafla 6- Lýsing á hitasíritum, iButton og Tibit v2. 

Mynd 9- Hitasíritar, iButton til vinstri og OnSet til hægri. Mynd: Ibutton link technology, e.d.: 
Onset computer corporation, e.d. 
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4.2 Aðferðir á sjó 
 

Rannsóknartími verkefnisins var 15 dagar á sjó, samtals 3 veiðiferðir, um borð í togaranum 

Bjarti NK 121 frá Neskaupstað. Þann 4. ágúst 2016 var RSW-kerinu og sjókælikerfinu komið 

fyrir um borð í Bjarti og fyrsta veiðiferð af þremur farin á miðnætti 5. ágúst. Þegar Bjartur 

var kominn út fyrir Norðfjarðarflóann var RSW-kerið fyllt af sjó og sjókælikerfið sett í gang. 

OnSet hitanemar voru settir í kerið, einn ofarlega sem mældi hitastig vatnsins sem fór út úr 

kerinu og annar neðarlega sem mældi hitastig vatnsins sem kom inn í kerið . 

Í töflu 7 má sjá upplýsingar um lengd hverrar veiðiferðar fyrir sig, úr hvaða holi karfinn var 

fenginn, á hvaða veiðisvæði karfinn var veiddur, mesta og minnsta dýpi og hitastig á togtíma 

holsins, togtími og afli í holi. 

Tafla 7- Upplýsingar úr veiðiferðum 1,2 og 3. 

 

Þegar karfinn kom um borð í Bjart fór hann strax niður í móttöku þar sem á milli 200-300 kg 

af karfa var sett í RSW-kerið. Sama magn af karfa var einnig sett í sérmerkt ísað kar niður í 

lest. Teknir voru frá 6 karfar og iButton hitanemar settir í hnakkastykki þeirra svo hægt væri 

að sjá hitastigsferilinn í holdi karfans ofan í kerunum. Tveir iButton hitanemar fóru í hvern 

karfa vegna þess að iButton hitanemarnir eiga það til að detta úr sambandi og mæla þ.a.l. ekki 

hitastigið í holdinu. Mynd 11 sýnir hvernig karfi var settur ofan í RSW-kerið. Myndin sýnir 

einnig hvar iButton hitanemunum var komið fyrir en ákveðið var að setja þá í hnakkastykki 

karfans vegna þess hve holdið er þykkt á því svæði. Þegar búið var að setja hitanemana í 

Mynd 10- Flakakassar frá Promens Tempru, 5-7 kg kassi til vinstri, 10-15 kg kassi til hægri. 
Mynd: Promens Tempra. 
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holdið voru dragbönd sett í tálknin á karfanum svo hægt væri að finna karfann aftur með 

hitanemana. Körfum var svo komið fyrir í tilraunakerunum, þar sem 3 karfar fóru í RSW-

kerið og 3 karfar í ísaða kerið niður í lest. Teknar voru reglulega hitastigsmælingar á RSW-

kerinu eða 5-6 sinnum á sólarhring til að tryggja að það væri um -0,5°C.  

Í lok hvers túrs var slökkt á hringrásinni nokkuð áður en komið var til hafnar til að forðast 

það að taka hafnarsjó inn í kerið. Þegar í höfn var komið voru kerin tekin í land og farið með 

inn í vinnslusal Síldarvinnslunnar. 

 

 

4.3 Vinnsluaðferðir í landi 
 

Þegar RSW-kerið og ískerið kom inn í vinnslusal var karfanum skipt í tvo hópa úr hverju 

keri. Heill karfi var settur í 15 kg flakakassa frá Promens og flök í 5-7 kg flakakassa. 

Flæðiritið á mynd 12 sýnir hvernig karfinn var unninn í landi úr RSW-kerinu. Notast var við 

sömu vinnsluaðferðir úr ískerinu nema merkingarnar voru allar ÍS í stað RSW.  

  

Mynd 11- Meðhöndlun á karfa um borð í Bjarti NK 121. 
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Við frágang á karfanum í flakakassa var allt merkt vel og vandlega á viðeigandi hátt. Í 

kassana var vigtað 10 kg af heilum karfa í 2x 10-15 kg flakakassa en í annan kassann fór 

karfi sem sem búið var að dýfa (dippa) ofan í 1% lausn af sodium erythorbate (sodium 

isoascorbate). Sodium erythorbate er algengt þráavarnarefni og notað er víða um heiminn til 

að verja litarefni m.a. karfa fyrir efnahvörfum við súrefni og viðhalda þannig rauða litnum 

(antioxidant) (Pfizer-Chemical Divison, 1986). Í hinn kassann fór karfi beint úr RSW-kerinu 

og kassarnir voru merktir A, B, C og D og skráð niður hvað var í hverjum kassa.  

Restin af karfanum fór í flökun og voru 3 kg af flökum sett í einn 5-7 kg flakakassa merktur 

annað hvort A eða B . Þessir kassar voru svo sendir út til Icefresh í þeim tilgangi að fá blint 

mat á heilan karfa og flök úr RSW- og ískerinu.Engar upplýsingar fylgdu með kössunum um 

úr hvoru kerinu karfinn og flökin voru. Merkingar á kössunum má sjá á mynd 13. 

  

Mynd 12- Flæðirit fyrir vinnsluaðferðir þegar karfi kom í land. 
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Flök voru einnig sett í kæli í Síldarvinnslunni þar sem 3 kg af flökum voru sett í 3x 5-7 kg 

flakakassa. Flökin voru geymd í kæli í 5, 10 og 15 daga en skynmat var framkvæmt á 

ferskum flökum og eftir 5,10 og 15 daga. Kassarnir voru merktir með númeri veiðiferðar, 

tíma í kæli, dagsetningu sem aflanum var landað og úr hvoru kerinu flökin voru ( sjá mynd 

13). 

Að skynmati loknu fyrir hvern tíma voru 5-10 flök tekin og sett í frysti merkt á viðeigandi 

hátt til að eiga fyrir örveru- og  TVB-N mælingar sem voru framkvæmdar síðar ásamt 

mælingu á fríum fitusýrum. 

4.4 Skynmat 
 
Við skynmat á heilum karfa var notast við QIM skynmatsaðferð og einkunn gefin frá 0-3. 

Valdir voru 10 karfar af handahófi eftir hverja veiðiferð til að fá meðaltal. Til að fá 

gæðastuðul voru einkunnirnar lagðar saman úr öllum þáttum en einkunnastiga fyrir skynmat 

á heilum karfa má sjá í kafla 2.5 um skynmat á fiski. Athugað var hvernig litur á roðinu var 

eftir geymslu í ís og RSW-kerinu. Áferð karfans var metin, hvort hann væri í dauðastirðnun 

eða ekki, augun voru metin eftir tærleika, formi og lit og tálknin eftir lit, lykt og slími. Innyfli 

voru einnig metin hvort þau væru heil eða uppleyst og litur í skurðarsári eftir að innyflin voru 

tekin úr karfanum. 

Eftir skynmat á heilum karfa var hann flakaður og 10 flök tekin af handahófi í flakaskynmat 

úr RSW-kerinu. Önnur 10 flök voru tekin úr ísaða kerinu á sama hátt. Aðferðir við 

einkunnagjöf voru ekki ósvipaðar og notast var við í skynmatinu fyrir heilan karfa, þó með 

aðeins öðrum áherslum þar sem los og sprungur voru einnig metnar. Einkunnaskalann sem 

notast var við flakamatið má sjá í töflu 8. 

  

Mynd 13- Merkingar á flakakössum sem fóru til Icefresh og í kæli í 
Síldarvinnslunni. 
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Einkunnastigi fyrir flök var einnig notaður við skynmat á flökunum sem fóru í kæli í 5, 10 og 

15 daga í Síldarvinnslunni. 

 

4.5 Örverumælingar 

Talningar á heildarfjölda S.putrefaciens voru gerðar á járnagar og á mLong and Hammer 

(LH) agar fyrir P.phosphoerum. Karfaflök úr hverjum hópi þ.e. flök sem höfðu verið geymd í 

5, 10 og 15 daga í kæli, voru tekin og hökkuð í sterílum blandarar. Vigtað var nákvæmlega 

25 g af karfahakki og bætt út í 225 ml Butterfield buffer þynningarvatn og sett í meltingarvél 

í 1 mínútu. Við sáningu þynningarvökvans var notast við áhellingaraðferð þannig að 0,5 ml 

voru settir á ræktunarskálar með storkunuðu járn og LH agaræti. Ræktunarskálunum var þá 

komið fyrir inn í skáp og ræktað við 15°C í 5 daga. Eftir 5 daga ræktun voru framkvæmdar 

sjóntalningar á kóloníum þar sem svartar kólóníur voru sérstaklega taldar fyrir S.putrefaciens, 

en bakteríur sem mynda svartar kolóníur mynda H2S úr thiosúlfati eða cysteini sem hvarfast 

við járnið í ætinu sem leiðir til þess að FeS fellur út ( Gram o.fl.,1987). Fyrir P.phosphoerum 

voru flúorljómandi kóloníur taldar í dimmu rými. Niðurstöður úr örverumælingum eru allar 

birtar sem log fjöldi í 1 g af karfahakki. 

  

Tafla 8- Einkunnastigi fyrir skynmat á flökum. 
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4.6 TVB-N mælingar 

TVB-N mæling var gerð með gufueimingu sem byggðist á aðferð Malle og Poumeyrol 

(1989). Mæld voru 100 g af karfahakki og sett saman við 200 ml af 7,5% TCA 

(trichloroacetic acid) í Waring blandara í 1 mínútu. Blandan var svo síuð í gegnum Whatman 

no 3 síupappír. Þegar búið var að sía í gegnum síupappírinn var síuvökvanum komið fyrir í 

suðuflösku með 6ml af 10% NaOH og ammoníakið rekið yfir í Erlenmeyerflösku með 10 ml 

af 4% bórsýru sem innihélt 0,04 ml af Methyl red og Bromocresol green indicator. Flöskunni 

var þá komið fyrir undir Struers TVN gufueimara en eimingunni lauk þegar 50 ml voru búnir 

að safnast fyrir eftir c.a. 4 mín. Bórsýrulausnin verður græn að eimingu lokinni en lausnin var 

títruð með 0.025 N brennisteinssýru og lausnin varð hlutlaus þegar liturinn breyttist úr grænu 

yfir í bleikan.  

Til að finna heildarmagn TVB-N var notast við formúluna: 

14
mg
mol

∗ a ∗ b ∗ 300

25 ml
 

a = ml af brennisteinssýru sem fóru í títruninni 

b = Viðmiðunarmagn af brennisteinssýru (Normality of sulphuric acid) 

 

4.7 Magn frírra fitusýra 
 
Mælingar á fríum fitusýrum voru gerðar með fituútdrætti samkvæmt aðferð Bligh og Dyer 

(1959). Þar sem þetta er þránunarmæling þá er mikilvægt að sýnið sé vel kælt og að það sé 

varið fyrir ljósi með álpappír. Þegar unnið er með fisk í svona mælingu er miðað við að það 

þurfi um 4 g af sýni ef vatnsinnihald fisksins er 80%. Vatnsinnihald karfa er hinsvegar 

yfirleitt í kringum 77% og því þurfti að minnka magn af sýni niður í 3,48 g og bæta við 1,52 

g af vatni út í sýnið en hægt er að sjá hlutfall vatns og fiskholds út frá fituprósentu í viðauka 

4. 

Sýninu var þá komið fyrir í skilvinduglasi sem passaði í minnsta rotorinn en út í glasið fór 

einnig 4 mL af klóróformi og 8 mL af methanóli, þessu var þá hrært vel saman í 2 mínútur í 

ísbaði. Að þeim tíma loknum var öðrum 4 mL af klóróformi bætt út í og hrært í 1 mínútu í 

viðbót. Þá var 4 mL af 0,88% KCl lausn bætt út í glasið og hrært í eina mínútu. 

Skilvinduglasinu var því næst komið fyrir í skilvindu við 2500 rpm í 20 mín við 0-5°C og að 

þeim tíma loknum var botnfallið (klóróformið sem inniheldur fituna) dregið upp í einu lagi 
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með 10 mL pípettu en vatnsfasinn síaður í gegnum filterpappír og var þá tilbúinn til 

mælingar. 

Botnfallið (klóróformmassinn) var síað í gegnum glersíu (Whatman GH/D) undir sogi en yfir 

síuna var settur síupappír og fyllt með Na2SO4 þurrkefni. Til að vera viss um að allt vatn hafi 

verið skilið frá var pípettan látin standa ef ske kynni að vatn myndi fljóta upp. Þegar búið var 

að sía klóróformmassann var honum hellt í 10 mL mæliflösku, sogflaskan skoluð og fyllt upp 

að marki mæliflöskunnar. Þá var klóroformmassinn tilbúinn til frekari mælingar.  

Til að mæla magn frírra fitusýra var stuðst við aðferð AOCS Official Method Ca 5a-40 sem 

byggir á að að mæla óbundnar fitusýrur í fiskiolíum sem olíusýru með því að títra sýnið með 

NaOH (0,1 M). Niðurstaða um magn frírra fitusýra er svo gefin sem %, þar sem % er grömm 

af olíusýru fyrir hver 100 g af fitu .  
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5. Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir þær niðurstöður sem fengust í rannsókninni. Fyrst er farið 

yfir hitastigsferla í tilraunakerum og holdi karfans. Skynmatsniðurstöður eru síðan settar fram 

fyrir heilan karfa og flök í samanburði við niðurstöður gæðamats frá Icefresh í Þýskalandi. 

Loks er greint frá niðurstöðum úr örverumælingum, TVB-N mælingum og fjölda frírra 

fitusýra. 

5.1 Hitastig í tilraunakerum  

Af þeim þremur veiðiferðum sem voru farnar var síðasta ferðin sú sem gekk nokkuð vel fyrir 

sig. Ef litið er á mynd 14 má sjá hvernig hitastigsferlarnir úr tilraunakerum líta út yfir 15 daga 

tímabil. Á x-ásnum sést tímabil veiðiferðanna eftir dögum og tíma en tímaásinn sýnir 

mælingar á sólarhringsfresti. Á y-ásnum er hitastigið í tilraunakerunum í °C.  

Gul lína á myndinni táknar OnSet hitanema sem var ofarlega í ískerinu og grá lína táknar 

nema sem var neðarlega. Appelsínugul lína táknar nema sem var ofarlega í RSW-kerinu þar 

sem sjórinn kom inn í kerið en blá lína táknar nema sem var neðarlega í RSW-kerinu sem 

mældi hitastigið út úr kerinu.  

 

Mynd 14- Hitastigsferlar í tilraunakerum. 
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Veiðiferð 1 

Hitastigsferlar úr veiðiferð 1 fyrir tilraunakerin á mynd 14 sýna að miklar sveiflur mældust í 

RSW-kerinu. Það var ekki fyrr en í seinnihluta ferðarinnar sem hitastigið í kerinu fór niður 

fyrir 0°C en komið var í land seinnipartinn 10. ágúst. Það sem olli hitastigssveiflum var helst 

slæmt veðurfar en bræla var í einn og hálfan sólarhring sem gerði það að verkum að erfiðlega 

gekk að halda sjó í kerinu og því stöðugt flæði af nýjum sjó í kerið til að reyna halda því 

fullu. Vegna þessa var mikill sláttur og hreyfing á karfanum í kerinu. Aðeins einn hitanemi 

fór í ískerið í þessari ferð sem skýrir af hverju gráa línan fyrir nemann sem átti að vera 

neðarlega í kerinu sýnir svo hátt hitastig. Ástæðan fyrir þessu var sú að frágangurinn á 

aflanum gekk svo hratt fyrir sig að ekki náðist að koma hitanemanum fyrir neðarlega í kerinu. 

Hinsvegar sést að hitaneminn sem var ofarlega í ískerinu hélt jöfnu hitastigi alla ferðina. 

Veiðiferð 2 

Í veiðiferð 2 var minna um hitastigssveiflur en í fyrstu ferðinni. Hinsvegar var þó nokkuð um 

það að kælikerfið fyrir RSW-kerið var að slá út og frost myndaðist í varmaskiptum sem leiddi 

til hitastigshækkunar ofarlega í kerinu. Síðasta sólarhring ferðarinnar fraus það mikið í 

varmaskiptinum að ekki gekk að þíða hann áður en komið var í land seint 16. ágúst og því 

hækkaði hitastig í kerinu fljótt. Til að reyna að bregðast við þessari hitastigshækkun var settur 

ís í kerið til að lækka hitastigið sem tókst ágætlega og náðist að kæla það niður í +1 til -1°C. 

Hitaneminn sem var neðarlega í RSW-kerinu mældi ekki jafn miklar hitastigssveiflur og sá 

sem var ofarlega, en líkleg ástæða er að hiti leitar upp sem skýrir jafnara hitastig neðarlega í 

RSW-kerinu. Á mynd 14 sést að hitastigssveiflur voru í ískerinu en hitastigsneminn sem var 

ofarlega í kerinu lá ofan á ísnum í stað þess að vera aðeins undir honum. Þar af leiðandi 

skynjaði neminn meira umhverfishitastig í lestinni sem var í kringum 4°C. 

Veiðiferð 3 

Í veiðiferð 3 tókst betur að halda hitastigi RSW-kersins við -1°C í byrjun ferðarinnar. Ástæða 

fyrir hitastigssveiflum síðasta sólarhring ferðarinnar er að frost myndaðist í varmaskiptinum 

og kælikerfið sló út. Af þeim sökum hækkaði hitastigið og fór yfir 5°C á um 6 klst tímabili. 

Ekki tókst að þíða varmaskiptinn áður en komið var í land klukkan 21:30 þann 20. ágúst. 

Hitastigið í ískerinu hélst stöðugt allan tímann í þessari ferð. 
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5.2 Hitastig í karfaholdi í tilraunakerum 
 
Niðurstöður fyrir hitastigsferla í karfaholdi má sjá á myndum 15-20 þar sem annarsvegar er 

hitastig úr RSW-kerinu og hinsvegar úr ískerinu. Allar myndirnar hafa dagsetningu og tíma á 

x-ásnum sem sýnir tímabilið á 12 klst fresti. Á y-ásnum er hitastig í °C. Vegna þess að 

hitanemarnir voru 6 og tveir fóru í hvern karfa þá voru nemarnir merktir A, B, C, D, E og F 

og V1 stendur fyrir veiðiferð 1, V2 stendur fyrir veiðiferð 2 og V3 stendur fyrir veiðiferð 3. 

Einnig er vert að taka fram að hitanemarnir fóru í misstóra karfa sem þýðir að þeir sem voru 

stærri voru lengur að kólna niður og hitna ef það átti við.  

Hitastigsferil í karfaholdinu úr RSW-kerinu í veiðiferð 1 má sjá á mynd 15. 

 

 

Mynd 15- Hitastig í karfaholdi, RSW veiðiferð 1. 

Á mynd 15 má sjá að hitanemarnir voru allir að mæla svipuð gildi. Karfi fór í kerið á milli 

klukkan 18:00 og 19:00 þann 6. ágúst en hitastig karfans var um 8°C þegar hann fór í kerið. 

Hitastigið í holdinu lækkar á 2 klst niður í 3-5°C en vegna brælunnar var mikil hreyfing á 

karfanum sem leiddi til þess að kæling var frekar hæg. Uppúr miðnætti 6. ágúst var mikill 

veltingur á skipinu og því mikill sjór sem fór úr kerinu í hverri veltu. Til að reyna að 

lágmarka slátt í kerinu var sett stöðugt flæði af nýjum sjó í kerið en veltingurinn var í um 30 

klst. Það var svo eftir hádegið 8. ágúst sem hitastig lækkar í holdinu þegar vind fór að lægja. 

Útsláttur varð svo aftur stuttu seinna í eina klst en þá fór hitastigið niður í 1-2°C og hækkaði 

stuttu síðar upp í 6°C vegna veltings. Síðasta sólarhring ferðarinnar tókst að halda hitastiginu 

nálægt 0°C og hélst þá í kringum +1°C niður í -1°C í sumum tilfellum. 
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Hitanemar í ískerinu sýndu nokkuð svipuð gildi eins og sjá má á mynd 16. Betur tókst að 

halda jöfnu hitastigi í kringum 0 til -1°C alla ferðina þar sem bræla hafði ekki áhrif á 

hitastigið eins og í RSW-kerinu auk þess sem ekki þurfi að eiga við útslátt á kælikerfi. 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 17 má sjá hitastigsferil í karfaholdi úr veiðiferð 2 en í þeirri ferð var betra veður. 

Kælikerfið var þá hinsvegar ekki að virka eins og ætlast var til og mikið um útslætti.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 16- Hitastig í karfaholdi, ís veiðiferð 1. 

Mynd 17- Hitastig í karfaholdi, RSW veiðiferð 2. 
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Í veiðiferð 2 fór karfi í RSW-kerið á milli klukkan 04:00 og 05:00 þann 12. ágúst en hitastig 

karfans var þá á milli 7-9°C. Eftir að karfinn fór ofan í kerið var hann um 4-5 klst að kólna 

niður í 0°C og var hitastig nokkuð stöðugt fram yfir miðnætti. Undir morgun þann 13. ágúst 

fraus í varmaskiptinum með þeim afleiðingum að hitastig fisksins hækkaði upp í 5-6°C. Um 

6 klst tók að þíða kerfið og koma hitastiginu aftur niður fyrir 0°C. Hitastigssveiflur héldu þó 

áfram sem skýrist af blæðingu á nýjum sjó inn í kerfið til að reyna koma í veg fyrir að það 

myndi frjósa aftur í varmaskiptinum. Það hinsvegar gekk ekki betur en svo að snemma að 

morgni 14. ágúst fraus aftur. Í þetta skiptið tók um 2 klst að þíða kerfið og hitastigið komið 

aftur niður að 0°C. Eftir seinni útsláttinn fór kerfið að slá oftar út og fraus í þriðja skiptið upp 

úr miðnætti 15. ágúst. Eftir ítrekaðar tilraunir til að reyna þíða kerfið án árangurs var ís settur 

í kerið til að reyna viðhalda kælingunni það sem eftir var af ferðinni, ísinn náði að kæla 

karfann aftur niður að 0°C en hitastigið fór þó nokkrum sinnum upp í 1°C. Komið var í land 

seint um kvöld þann 15. ágúst. 

Á mynd 18 má sjá að hitastigið var mun stöðugra í ískerinu í veiðiferð 2. 

Hitastig í ískerinu í veiðiferð 2 var nokkuð stöðugt við 0°C til -0,5°C. Karfi sem var með 

hitanema A og B í holdinu var hinsvegar efstur í kerinu og enginn ís yfir honum sem skýrir 

hitastigshækkunina á tímabilinu. 

Í veiðiferð 3 tókst betur að stjórna og viðhalda hitastigi í RSW-kerinu en hinum tveimur 

ferðunum en hitastigsferilinn úr ferðinni má sjá á mynd 19.  

Mynd 18- Hitastig í karfaholdi, ís veiðiferð 2. 
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Ef mynd 19 er borin saman við  myndir 15 og 17 sést að hitastig hélst alla veiðiferðina mun 

lægra og aðeins einn útsláttur var í kerfinu. Karfi fór í RSW-kerið á milli klukkan 11:00 og 

12:00 18. ágúst en hitastig karfans var þá um 7°C. Karfinn var um 3-4 klst að kólna niður 

fyrir 0°C og hélst nokkuð stöðugur þangað til síðasta sólarhringinn en þá fraus í 

varmaskiptinum og kælingin stöðvaðist. Vegna þess hve lítið var eftir af ferðinni þá náði 

hitastigið ekki að fara upp fyrir 4°C en ekki náðist að þíða varmaskiptinn áður en komið var í 

land. 

 

Karfinn sem fór ískerið í veiðiferð 3 var aðeins með einn hitanema í holdinu í stað tveggja 

eins og í hinum tveimur ferðunum en það kom til vegna þess að ekki voru til fleiri hitanemar 

um borð. Hitastigsferilinn má sjá á mynd 20 fyrir ískerið úr veiðiferð 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19- Hitastig í karfaholdi, RSW veiðiferð 3. 

Mynd 20- Hitastig í karfaholdi, ís veiðiferð 3. 



 32 

Hitastig í karfaholdinu í ískerinu var eins og við mátti búast nokkuð stöðugt allt tímabilið. 

Örlitlar hitastigssveiflur voru í byrjun eftir að karfinn fór í kerið en karfinn sem hafði 

hitanema A í holdinu var frekar stór miðað við hina tvo og því lengur að kólna niður. 

 

5.3 Niðurstöður skynmats á heilum karfa 
 

Niðurstöður skynmats á heilum karfa úr veiðiferð 1 leiddu í ljós töluverðan mun á milli karfa 

sem geymdur var í RSW-kerinu og ískerinu. Á mynd 21 sjást kerin með karfanum úr 

veiðiferð 1 þegar hann var kominn í vinnslusal Síldarvinnslunnar en karfinn var þá orðinn 5 

daga gamall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litamunur var á roði karfans úr RSW-kerinu en roðið var ljósara en á karfanum úr ískerinu. 

Ekki voru teknar fleiri myndir af karfanum úr ískerinu en samanburð úr tilraunakerunum má 

sjá í töflu 9. Nánari einkunnagjöf má sjá í viðauka 2 fyrir veiðiferð 1, 2 og 3. 

 

 

 

 

 
 
 

Í töflu 9 sést að lyktin af karfanum og tálknunum var verri úr RSW-kerinu í veiðiferð 1 ásamt 

því að tálknin voru orðin mislit og gul. Vegna vandamála við mat á augum karfans, eins og 

greint var frá í kafla 2.5 um skynmat á fiski, þá sagði útlit augna ekki jafn mikið til um gæði 

eins og lyktin og litur tálkna. Lit á roði og tálknum karfans úr RSW-kerinu má sjá á mynd 22. 

Mynd 21- Tilraunaker með karfa, RSW ker til vinstri og ísker til hægri. 

Tafla 9- Samanburður skynmats á heilum karfa úr veiðiferð 1. 
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Á mynd 22 sést hvað roðið var upplitað úr RSW-kerinu og hversu mislit tálknin voru en 

lyktin var einnig farin að bera þess merki að karfinn væri farinn að skemmast. 

Útlit karfans í RSW-kerinu og ískerinu úr veiðiferð 2 má sjá á mynd 23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Á mynd 24 má sjá útlit karfans út frá lit og útliti augna.  

 

Mynd 24- Útlit karfa úr RSW-keri og ískeri úr veiðiferð 2. 

Mynd 24 sýnir að karfinn úr RSW-kerinu hélt litnum betur en úr veiðiferð 1. Roð karfans úr 

ískerinu var þó mun rauðara en úr RSW-kerinu. Þá voru augun einnig orðin frekar mött úr 

Mynd 22- Heill karfi úr RSW-keri veiðiferð 1, litur á roði til vinstri og litur á tálknum til hægri. 

Mynd 23- RSW ker til vinstri og ísker til hægri úr veiðiferð 2. 
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báðum kerunum. Í töflu 10 má sjá að tálknin voru í báðum tilfellum rauð en verri lykt var af 

karfanum sem var í RSW-kerinu. 

 

 

 

 

 

 

Karfi úr veiðiferð 3 fékk betra mat en úr veiðiferðum 2 og 3 en taka verður þó til greina að 

veiðiferð 3 var styttri en veiðiferð 2 og 3 (sjá töflu 7 í kafla 4.2 Aðferðir á sjó). Í þriðju 

veiðiferðinni fékkst líka djúpkarfi í stað gullkarfa. Á mynd 25 má sjá útlit karfans úr 

tilraunakerunum. 

 

Mynd 25- Útlit karfa úr RSW-keri og ískeri, veiðiferð 3. 

Karfinn úr RSW-kerinu var töluvert upplitaður sérstaklega í andliti auk þess sem augun voru 

fremur mött. Karfi úr ískerinu var rauðari ásamt því að augun voru tær. Tafla 11 sýnir þá að 

tálknin voru í báðum tilfellum rauð ásamt því að lyktin var eins.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Til að sjá hver heildar gæðastuðullinn var úr hverri veiðiferð var tekið meðaltal af 10 körfum 

en meðaltalið má sjá á mynd 26 ásamt staðalfrávikum og niðurstöðum úr t-prófum. 

  

Tafla 10- Samanburður skynmats á heilum karfa úr veiðiferð 2. 

Tafla 11- Samanburður skynmats á heilum karfa, veiðiferð 3. 
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Meðaltölin á mynd 26 sýna að gæðastuðullinn er almennt lægri fyrir heilan karfa sem 

geymdur var í ískerinu sem bendir til meiri gæða. Karfinn sem geymdur var í RSW-kerinu 

kom almennt lakar út úr skynmatinu og fær því hærri gæðastuðul. Mynd 26 staðfestir einnig 

að karfi úr veiðiferð 3 hafi haft meiri gæði en karfi úr veiðiferðum 1 og 2 þar sem 

gæðastuðullinn fór ekki yfir 10. Dreifni mæligilda voru nokkuð jöfn frá meðaltölum fyrir alla 

hópanna. Framkvæmt var t-próf fyrir hverja veiðiferð sem leiddi í ljós að marktækur munur 

reyndist vera milli gæðastuðla íss og RSW (p-gildi; 0,0012 fyrir V1; 0,00014 fyrir V2 og 

0,00023 fyrir V3). Nánari niðurstöður úr t-prófum má sjá í viðauka 5. 

 

5.4 Niðurstöður skynmats frá Icefresh á heilum karfa 

Veiðiferð 1 

Þeir kassar sem sendir voru út til Icefresh eftir fyrstu veiðiferðina voru merktir A, B, C og D. 

Kassarnir bárust til Icefresh þann 16. ágúst og karfinn því orðinn 11 daga gamall frá veiðum. 

Í töflu 12 má sjá fyrir hvað bókstafirnir stóðu fyrir. 

 

 
 
 
 

 

 

Út frá þessum merkingum má sjá mat þeirra í töflu 13. 

  

Mynd 26- Meðaltöl gæðastuðla á heilum karfa úr veiðiferð 1, 2 og 3. 

Tafla 12- Bókstafir á kössum til Icefresh, veiðiferð 1. 
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Lyktin af karfanum var orðin sterkari úr RSW-kerinu á meðan lyktin var enn þá fersk úr 

ískerinu. Tálknin virtust hafa tekið litlum breytingum frá skynmati sem framkvæmt var í 

Síldarvinnslunni fyrir alla hópana . Augun voru farin að verða skýjuð hjá karfanum úr RSW-

kerinu en voru tær úr ískerinu. Þá virtist karfinn vera mjög gamall og upplitaður þegar útlit 

var skoðað úr RSW-kerinu en karfinn sem kom úr ískerinu hafði ekki upplitast jafn mikið og 

var nokkuð skær og rauður. Þessar niðurstöður má sjá betur á mynd 27. 

 

Karfi úr RSW-keri var dæmdur óhæfur til frekari vinnslu og neyslu á meðan karfi úr ískerinu 

var dæmdur vinnslu- og neysluhæfur. 

Tafla 13- Skynmat Icefresh á heilum karfa, veiðiferð 1. 

Mynd 27- Útlit karfa A, B, C og D í skynmati Icefresh, veiðiferð 1. 
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Veiðiferð 2 

 
Karfi barst til Icefresh þann 22. ágúst úr veiðiferð 2 en þá var karfinn orðinn 12 daga gamall 

frá veiðum. Merkingar á kössum má sjá í töflu 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Út frá þessum merkingum má sjá mat þeirra í töflu 15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Út frá töflu 15 má sjá að allir karfarnir voru farnir að lykta illa og augun voru orðin skýjuð 

eða mött. Útlit karfans var metið gott en virtist vera gamall. Litur tálkna var fölrauður og lítið 

um upplitaða gula bletti. Á mynd 28 má sjá útlit karfans við skynmatið. 

 

Tafla 14- Bókstafir á kössum til Icefresh, veiðiferð 2. 

Tafla 15- Skynmat Icefresh á heilum karfa, veiðiferð 2. 
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Allir karfarnir fengu eins skynmat og Icefresh gat hugsað sér að vinna hann enn frekar. 

 

Veiðiferð 3 

 
Karfi úr veiðiferð 3 barst til Icefresh þann 29. ágúst og voru því liðnir 12 dagar frá því hann 

var veiddur. Merkingar á kössunum má sjá í töflu 16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Út frá merkingum kassanna í töflu 16 má sjá niðurstöður skynmatsins í töflu 17. 

  

Mynd 28- Útlit karfa A, B, C og D í skynmati Icefresh, veiðiferð 2. 

Tafla 16- Bókstafir á kössum til Icefresh, veiðiferð 3. 
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Karfinn lyktaði mjög illa en karfi úr kassa B hafði sterkari lykt en D, karfi úr kassa A hafði 

enn sterkari lykt en versta lyktin var af karfanum úr kassa C. Þessar niðurstöður benda til þess 

að Sodium erythorbate hafi verið að virka ágætlega. Tálkn litu þó mun betur út en búist var 

við miðað við hvað lyktin var slæm. Þá var útlit karfans metið ferskt rautt og augun voru 

orðin skýjuð eða mött. Á mynd 29 má sjá útlit karfans við skynmat hjá Icefresh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Þrátt fyrir vonda lykt var karfinn metinn vinnslu- og neysluhæfur. 

  

Tafla 17- Skynmat Icefresh á heilum karfa, veiðiferð 3. 

Mynd 29- Útlit karfa A, B, C og D í skynmati Icefresh, veiðiferð 3. 
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5.5 Niðurstöður skynmats á karfaflökum 
 

Veiðiferð 1 

Niðurstöður skynmats á karfaflökum leiddu í ljós að ekki var mikill munur á milli ferskra 

flaka og flaka sem höfðu verið geymd í kæli í 5 daga. Hinsvegar jókst munurinn á milli 

RSW-kersins og ískersins eftir því sem geymslutíminn lengdist. Þegar flökin voru búin að 

vera geymd í 15 daga í kæli voru þau í raun orðin 20 daga gömul frá því karfinn var veiddur. 

Á mynd 30 má sjá meðaltal gæðastuðlana úr skynmatinu ásamt staðalfrávikum. Á x- ásnum 

er geymslutími og. á y-ásnum er meðaltal gæðastuðlanna. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meðaltal gæðastuðlanna fór hækkandi eftir því sem leið á geymslutímann en töluverður 

munur var á milli þess þegar karfinn kom í land (ferskt) og eftir að hafa verið geymdur í kæli 

í 5 daga. Heildareinkunnagjöf fyrir flökin má sjá í viðauka 3. T-próf með =0,05 leiddi í ljós 

að marktækur munur er á meðaltölum eftir því sem líður á geymslutímann (p-gildi<0,05 milli 

ferskt, 5, 10 og 15 daga). Hins vegar mældist ekki marktækur munur milli ÍS og RSW á sömu 

geymsludögum (p-gildi >0,05). Nánari niðurstöður má sjá í viðauka 5. 

Í töflu 18 má sjá hvert meðaltalið var fyrir hvern matsþátt. 

  

Mynd 30- Meðaltal gæðastuðla flaka eftir geymslu í kæli, veiðiferð 1. 
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Í töflu 18 var tekið meðaltal af 10 flökum sem höfðu verið metin fersk um leið og þau komu í 

land og síðan eftir 5, 10 og 15 daga í kæli. Í RSW og ískerinu jókst los úr 20% í 75% eftir 10 

daga í kæli. Í öllum tilfellum var áferðin fremur lin og 2-3 sprungur farnar að myndast. Þegar 

flökin voru búin að vera í kæli í 10 daga voru blóðsprungur einnig farnar að myndast. Mestur 

munur á milli hópanna var lyktin þar sem ýldulykt var farin að myndast í flökum úr RSW-

kerinu á meðan flök úr ískerinu höfðu nokkuð ferska lykt eða hlutlausa en vegna lélegrar 

hitastýringar í veiðiferð 1 þá koma þessar niðurstöður ekki á óvart. Á mynd 31 má sjá útlit 

flakanna eftir mismunandi geymslutíma. 

  

Tafla 18- Meðaltal skynmats í karfaflökum úr RSW og ískeri, veiðiferð 1. 
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Á mynd 31 sést að greinilegt los var á ferskum karfaflökum úr RSW-kerinu og stórar 

sprungur við hnakkastykkið. Vegna hreyfingar á karfanum í kerinu var einnig komið töluvert 

blóðmar. Eitthvað var um sprungur í flökum úr ískerinu en ekki jafn mikill roði og í flökum 

úr RSW-kerinu. 

 

Veiðiferð 2 

 
Munur var á milli karfaflakanna sem komu úr RSW-kerinu og ískerinu. Eftir 15 daga í kæli 

voru flökin orðin 20 daga gömul frá veiðum en á mynd 32 sést hvernig meðaltal 

gæðastuðulsins breytist eftir því sem geymslutíminn lengist. 

  

Mynd 31- Karfaflök úr RSW og ískeri eftir mismunandi geymslutíma í kæli, veiðiferð 1. 
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Mynd 32 sýnir að eftir því sem geymslutíminn lengist verður gæðastuðullinn hærri. Mestur 

var munurinn á milli flaka eftir 10 daga í kæli þar sem flökin úr RSW-kerinu fékk hærri 

gæðastuðul en flök úr ískerinu. Þegar flökin voru búin að vera í kæli í 15 daga jafnaðist þó 

þessi munur. Dreifni mæligilda var nokkuð jöfn fyrir flökin úr ískerinu en eftir 15 daga í kæli 

varð dreifnin minni sem kemur til vegna gæðarýrnunar á flökunum eftir 10 daga geymslu í 

kæli. Dreifni flaka úr RSW-kerinu var nokkuð jöfn fyrir alla hópanna. T-próf með =0,05 

leiddi í ljós að marktækur munur er á flestum meðaltölum eftir því sem líður á 

geymslutímann (p-gildi<0,05). Ekki mældist marktækur munur á ÍS 5 daga og ÍS 10 daga. 

Ekki reyndist marktækur munur milli ÍS og RSW á sömu geymsludögum (p-gildi >0,05) 

nema eftir 10 daga, þar sem p-gildi er 0,00033 milli ÍS og RSW. Sjá nánar í viðauka 5. 

Í töflu 19 sést meðaltal af skynmatsþáttum fyrir flök úr RSW og ískerinu eftir mismunandi 

geymslutíma.  

Mynd 32- Meðaltal gæðastuðla flaka eftir geymslu í kæli, veiðiferð 2. 
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Tafla 19 sýnir að töluvert los var í flökum úr RSW-kerinu eða um 75% í flestum tilfellum. 

Los í flökum úr ískeri var um 20% í öllum tilfellum. Áferð á roði var fremur lin fyrir alla 

hópana og fleiri sprungur voru í flökum úr ískeri. Þá bar lyktin þess merki að flökin væru 

farin að skemmast eftir 10 daga geymslu í kæli. Flest flökin höfðu roða í holdinu en eftir 15 

daga geymslu voru farnar að myndast blóðsprungur. Þetta má einnig sjá á mynd 33.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 19- Meðaltal gæðastuðla flaka eftir geymslu í kæli, veiðiferð 2. 

Mynd 33- Karfaflök úr RSW - og ískeri eftir mismunandi geymslutíma, veiðiferð 2. 
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Veiðiferð 3 

Karfaflök úr veiðiferð 3 fengu lægri gæðastuðul í öllum tilfellum að meðaltali og eins og áður 

þá fór gæðastuðullinn hækkandi eftir því sem leið á geymslutímann. Flök sem búið var að 

geyma í 15 daga í kæli voru orðin 18 daga gömul frá veiðum. Á mynd 34 sést meðaltal 

gæðastuðla og staðalfrávik.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á mynd 34 sést að lítill munur var á milli flaka eftir 10 daga geymslu í kæli en mesti 

munurinn var eftir 5 daga í kæligeymslu. Niðurstöður gæðastuðla úr veiðiferð 3 eru 

áhugaverðar að því leyti að eftir 5, 10 og 15 daga var karfinn að koma betur út úr RSW-

kerinu í skynmati en karfinn úr ískerinu fyrir utan matið á ferskum flökum sem má leiða til 

óvissu hjá skynmatsaðilum þar sem þeir voru ekki vel þjálfaðir. Þessar niðurstöður geta gefið 

vísbendingar um að RSW-kæling virki fyrir karfa. Dreifni mæligilda var nokkuð jöfn fyrir 

alla hópana en dreifnin var mest á ferskum flökum þegar komið var í land. T-próf með 

=0,05 leiddi í ljós að marktækur munur er á öllum meðaltölum eftir því sem líður á 

geymslutímann (p-gildi<0,05). Ekki reyndist marktækur munur milli ÍS og RSW á sömu 

geymsludögum (p-gildi >0,05). Sjá nánar í viðauka 5. 

Í töflu 20 má sjá niðurstöður skynmats að meðaltali eftir matsþáttum fyrir RSW og ískerið. 

Mynd 34- Meðaltal gæðastuðla flaka eftir geymslu í kæli, veiðiferð 3. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ferskt 5 dagar 10 dagar 15 dagar

G
æ

ð
as

tu
ð

u
ll

Meðaltal gæðastuðla- flakamat, 
veiðiferð 3.

Ís

RSW



 46 

 

Út frá töflu 20 má sjá að lyktin af flökunum er eins eftir því sem geymslutíminn verður 

lengri. Flök úr RSW-kerinu voru með fleiri sprungur eftir 5 daga í kæli en sprungur í flökum 

úr ískerinu jukust eftir 10 daga í kæli. Áferð flakanna var fremur stinn um leið og karfinn 

kom í land en eftir 5 daga var áferðin fremur lin allt geymslutímabilið. Þessar niðurstöður má 

einnig sjá á mynd 35. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 20- Meðaltal skynmats á karfaflökum úr RSW og ískeri, veiðiferð 3. 

Mynd 35- Karfaflök úr RSW og ískeri eftir mismunandi geymslutíma, veiðiferð 3. 
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5.6 Niðurstöður skynmats Icefresh á karfaflökum 
 
Skynmat Icefresh var ekki jafn ítarlegt og skynmat sem framkvæmt var í Síldarvinnslunni en 

einungis var lagt mat á lykt og útlit flakanna.  

 

Veiðiferð 1 

 
Þegar flökin bárust til Icefresh voru 11 dagar liðnir frá veiðum. Niðurstöður skynmats má sjá 

í töflu 21.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Í töflu 21 má sjá að lyktin var nokkuð fersk af flökum úr ískerinu ásamt því að útlitið var 

dæmigert fyrir karfa en flök úr RSW-kerinu höfðu fleiri blóðsprungur og verri lykt. Útlit 

flakanna má sjá á mynd 36.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veiðiferð 2 
 

Niðurstöður skynmats Icefresh úr veiðiferð 2 má sjá í töflu 22. Karfaflök úr kassa A voru 

metin dæmigerð í útliti fyrir karfa ásamt því að fersk lykt var af flökunum. Sama átti við flök 

úr kassa B. 

  

Tafla 21- Einkunnagjöf Icefresh á karfaflökum, veiðiferð 1. 

Mynd 36- Útlit karfaflaka í skynmati hjá Icefresh, veiðiferð 1. 
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Á mynd 37 má sjá útlit flakanna í skynmati Icefresh úr RSW og ískerinu en flökin voru orðin 

12 daga gömul frá veiðum þegar þau bárust til Icefresh. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Veiðiferð 3 

 
Í töflu 23 má sjá niðurstöður skynmats Icefresh úr veiðiferð 3. Flök úr RSW og ískeri voru 

dæmigerð fyrir karfa en lyktin var metin fersk úr ískeri á meðan lyktin var hlutlaus af 

flökunum úr RSW-kerinu. 

 

 
 
 
 
 
 

Útlit karfaflakanna í skynmati Icefresh má sjá á mynd 38 en flökin voru þá orðin 12 daga 

gömul frá veiðum. 

  

Tafla 22- Einkunnagjöf Icefresh á karfaflökum, veiðiferð 2. 

Mynd 37- Útlit karfaflaka í skynmati Icefresh, veiðiferð 2. 

Tafla 23- Einkunnagjöf Icefresh á karfaflökum, veiðiferð 3. 
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5.7 Fjöldi örvera í karfaflökum  
 

Örverufjöldi í karfaflökunum var eins og við var að búast þ.e. meiri úr ískerinu við loftháðar 

aðstæður og minni úr RSW-kerinu við loftfirrðar aðstæður en gildin hækkuðu eftir því sem 

leið á geymslutímann. Gildin sem koma fram á mynd 39 eru í takt við aðrar rannsóknir. 

Steinunn (2014) mældi örverur í karfaflökum sem geymd voru á ís og höfðu þau log gildi á 

milli 6-7 eftir 15 daga geymslu sem passar við log gildin í þessari rannsókn eftir sama 

geymslutíma. Niðurstöður örverumælinganna má sjá á mynd 39 þar sem sýndur er 

heildarfjöldi örvera á járnagar, svartar kóloníur og örverur á LH agar. Ekki voru til sýni til að 

mæla örverufjölda fyrir 5 og 10 daga úr veiðiferð 1 og fyrir 5 dagar úr veiðiferð 2 en ákveðið 

var að leggja meiri áherslu á niðurstöður mælinga úr veiðiferð 3 vegna þess að mun betur 

gekk að halda kælingunni í RSW-kerinu stöðugri við -1°C í þeirri ferð. Á y-ásnum má sjá 

hver log fjöldi örvera er sem þýðir að það er tífaldur munur á milli tölugilda örverufjölda. 

Heildarfjölda örvera án log má sjá í viðauka 6. 

 

Mynd 38- Útlit karfaflaka í skynmati Icefresh, veiðiferð 3. 
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Mynd 39- Fjöldi örvera í karfaflökum úr veiðiferðum 1, 2 og 3. 

 

Á mynd 39 má sjá að mestur örverufjöldi var í karfaflökum úr ískerinu eftir 15 daga geymslu 

úr veiðiferð 1. Heildarfjöldi örvera á járnagar á log skala var 7,4 í einu grammi af karfaflaki á 

meðan karfaflök úr RSW-kerinu höfðu 6,2 log. Svipuð gildi voru fyrir örverur á LH agar. 

Hinsvegar komu fram svartar kóloníur í ræktuninni úr RSW-kerinu sem bendir til að 

skemmdarörveran Shewanella putrefaciens hafi verið til staðar.  

Úr veiðiferð 2 ræktuðust svartar kóloníur úr RSW-kerinu eftir 10 og 15 daga geymslu en 

örverufjöldinn jókst eftir því sem geymslutíminn lengdist.  

Fjöldi örvera úr veiðiferð 3 má segja að hafi verið eins og við var að búast þ.e. fer vaxandi 

eftir því sem geymslutíminn lengdist og log gildi á milli 6 og 7eftir 15 daga. Lítið er af H2S 

myndandi örverum sem má rekja til þess að kælingin hafi verið nokkuð góð. Örverufjöldinn 

er nokkuð jafn fyrir bæði ís- og RSW-kerin eftir 5 og 10 daga en eykst svo eftir 10 daga. 

Meiri örverufjöldi var úr ískerinu eftir 15 daga auk þess sem H2S myndandi örverur voru 

farnar að myndast. 
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Á mynd 40 má sjá samanburð á örverufjölda úr veiðiferð 1, 2 og 3 eftir 15 daga geymslu en 

þar má sjá að mestur fjöldinn var úr ískerinu í veiðiferð 1. Það sem er áhugavert á myndinni 

er að örverufjöldinn er í öllum tilfellum minni í RSW-kerinu sem gæti m.a. verið vegna skerts 

aðgangs súrefnis að fiskinum þegar hann er í vökva og þar af leiðandi erfiðara umhverfi fyrir 

örverur að vaxa. 

 

5.8 Magn TVB-N í karfaflökum 
 
Niðurstöður úr TVB-N mælingum í karfaflökum má sjá á mynd 41 þar sem magn TVB-N úr 

tilraunakerunum er sýnt úr veiðiferð 1 og 2 eftir 15 daga en úr veiðiferð 3 var ákveðið að 

skoða magn TVB-N eftir 5, 10 og 15 daga vegna þess að kælingin í RSW-kerinu var best í 

þeirri ferð.  

Mynd 40- Fjöldi örvera eftir 15 daga geymslu, veiðiferð 1,2 og 3. 
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Á mynd 41 sést að mikið magn TVB-N mældist eftir 15 daga úr RSW-kerinu í veiðiferð 1 

sem fór yfir hámarksmagn TVB-N þar sem karfinn dæmdist ónýtur. Í töflu 24 má sjá hvert 

hámarksmagn TVB-N er í karfa eftir lit á vöðva ásamt magni TVB-N í blóði. 

flestum tilfellum mældist TVB-N hærra úr RSW-kerinu með einni undantekningu en eftir 5 

daga var magn TVB-N lægra úr RSW-kerinu. Líkleg ástæða fyrir því er óvissa í mælingu eða 

sýnatöku. Vegna þess að hitastig í RSW-kerinu var oft á tíðum hærra en 0°C er ekki óeðlilegt 

að magn TVB-N hafi verið hærra úr RSW-kerinu vegna þess að kerfið virkaði ekki eins og til 

var ætlast auk þess sem erfiðlega gekk að halda sjó í kerinu í veiðiferð 1 vegna brælunnar. 

Það má segja að magn TVB-N úr veiðiferð 3 úr báðum tilraunakerunum sé eins og við var að 

Mynd 41- Magn TVB-N í karfaflökum, veiðiferð 1, 2 og 3. 

Tafla 24- Hámarksmagn TVB-N í karfa mmg N2/100g. 

Heimild: Haard og Simpson,2000. 
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búast en eftir því sem geymslutíminn lengist þeim mun meira magn TVB-N mældist í 

flökunum. 

5.9 Magn frírra fitusýra í karfaflökum 

 

Magn frírra fitusýra var tekið saman fyrir veiðiferð 3 auk þess sem samanburður var tekinn á 

veiðiferðum 1, 2 og 3 eftir 15 daga. Niðurstöður úr veiðiferð 3 má sjá á mynd 42.  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Í veiðiferð 3 má sjá á mynd 42 að magn frírra fitusýra var í flestum tilfellum lægra úr RSW-

kerinu sem bendir til minni ensímvirkni. Fyrir utan sýni eftir 5 daga úr RSW-kerinu þá eru 

niðurstöður eins og við var að búast þ.e. að magn frírra fitusýra fer vaxandi eftir því sem 

geymslutíminn lengist. Líkleg ástæða fyrir því að meira magn af fríum fitusýrum hafi verið í 

sýni eftir 5 daga RSW er sú að möguleiki er á því að í sýni úr karfaflakinu sem notast var við 

hafi verið meira af dökkum vöðva en í karfaflökum fyrir 10 og 15 daga RSW. Þekkt er að 

meiri ensímvirkni sé í dökkum vöðvum sem leiðir til aukins niðurbrots á próteinum. Þar af 

leiðandi mælist gjarnan hærra magn af fríum fitusýrum (Sigurjón Arason, munnleg heimild 

21. mars 2017).  

Ef litið er á samanburð fyrir fríar fitusýrur úr veiðiferðum 1, 2 og 3 eftir 15 daga má sjá á 

mynd 43 að þó nokkur munur var á milli tilraunakera en mestur munur var úr veiðiferð 3. 

Skýringu á þessum mun má rekja til kælingarinnar. Í veiðiferð 3 var hitastigið að mestu við 

og undir 0°C á meðan hitastigið var hærra í veiðiferð 1 og 2. 

Mynd 42- Fríar fitusýrur úr veiðiferð 3. 
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Mynd 43- Magn frírra fitusýra eftir 15 daga, veiðiferð 1, 2 og 3. 
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6. Samantekt  
 

Niðurstöður á skynmati fyrir flök og heilan karfa leiddu í ljós að karfi sem kom úr RSW-

kerinu í veiðiferðum 1 og 2 hafði lakari gæðastuðul (hærra gildi) en karfi sem kom úr 

ískerinu. Í veiðiferð 3 var þessu hinsvegar öfugt farið fyrir karfaflökin en gæðastuðull fyrir 

heilan karfa var eins og áður, hærri úr RSW-kerinu. Það komu upp nokkur vandamál í öllum 

veiðiferðunum varðandi kælibúnaðinn fyrir RSW-kerið sem leiddi til hitastigshækkunar í 

kerinu auk þess sem bræla var í veiðiferð 1 og erfitt að halda kerinu fullu af sjó við æskilegt 

hitastig. Í veiðiferð 3 virkaði hinsvegar kælingin nokkuð vel þar til síðasta sólarhringinn og 

hitastig varð hærra en æskilegt er. Ef litið er á töflu 25 má sjá samantekt á niðurstöðum úr 

skynmati fyrir flök og heilan karfa þar sem notast er við meðaltal fyrir hvern matsþátt. Þar má 

sjá að ekki var mikill munur á milli tilraunahópa varðandi áferð á holdi flaka en lyktin aftur á 

móti var breytileg og oft á tíðum verri úr RSW-kerinu. Í veiðiferð 3 var lyktin hinsvegar 

alveg eins fyrir báða hópa en eins og við var að búast fór lyktin í öllum tilfellum versnandi 

eftir því sem leið á geymslutímann. Þá var algengt að fjöldi sprungna væri 2-3 auk þess sem 

sprunga var í hnakkastykki í öllum veiðiferðunum úr RSW-kerinu. Algengt var að los væri á 

milli 20 og 75% en eftir því sem geymslutíminn lengdist varð losið meira. Litur á flökum 

einkenndist af roða eða voru blóðsprungin en algengt var að eftir því sem leið á 

geymslutímann fóru að myndast blóðsprungur í flökunum úr báðum tilraunakerunum. 

Algengt er þó að roði sé í karfaflökum líkt og greint var frá í kafla 2.5 um skynmat á fiski og 

má því segja að flök úr RSW-kerinu í veiðiferð 3 hafi verið með betra móti.  

Ef litið er á skynmat á heilum karfa út frá matsþáttum í töflu 25 má sjá að í öllum tilfellum 

var lyktin af karfanum úr RSW-kerinu verri en af karfanum úr ískerinu en skynmat á heilum 

karfa var aðeins framkvæmt um leið og komið var í land. Litur á tálknum var rauður í öllum 

tilfellum nema einu úr veiðiferð 1 sem kemur til vegna fyrrgreindra ástæðna. Litur augna var 

einnig áþekkur úr öllum veiðiferðum en augu karfa úr ískerinu í veiðiferð 3 voru tær vegna 

þess hve ferðin var stutt. Það má svo segja að karfinn hafi verið fljótur að tapa lit en strax og 

komið var með hann í land mátti sjá að roðið var orðið upplitað eða upplitaðir blettir farnir að 

myndast einkum hjá karfa úr RSW-kerinu. 

Niðurstöður örverumælinga leiddu í ljós að heildarörverufjöldi á járnagar var eins úr RSW-

kerinu eftir 15 daga en örverufjöldi á LH agar var breytilegur og mældist minnstur í veiðiferð 

2. Þá mældist mestur fjöldi örvera í veiðiferð 1 eftir 15 daga. Fjöldi örvera í veiðiferð 3 var 
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meiri í ískerinu sem bendir til þess að ef hitastig er lægra en 0°C er örveruvöxtur hægari. 

Heildarörverufjöldi jókst eftir því sem geymslutíminn lengdist þó með smávægilegum 

undantekningum sem líklega má rekja til óvissu í mælingum. Svartar kólóníur voru farnar að 

myndast eftir 15 daga geymslu í öllum tilfellum nema einu úr ískerinu í veiðiferð 2 þar sem 

engar svartar kólóníur ræktuðust sem bendir til þess að engar H2S myndandi örverur hafi 

verið til staðar. 

Niðurstöður úr TVB-N mælingunni voru þannig að töluvert magn var af TVB-N í flökum úr 

RSW-kerinu í veiðiferð 1 en vegna lakrar hitastýringar kom það ekki á óvart. Þá mældist 

TVB-N hærra í öllum tilfellum úr RSW-kerinu auk þess sem magnið jókst eftir því sem 

geymslutíminn lengdist fyrir bæði tilraunakerin. Minnsta magn TVB-N var úr veiðiferð 3 þar 

sem þó nokkur munur var á milli tilraunakera eftir 10 og 15 daga geymslu. Gildið hækkaði 

um rúmlega helming á milli 5, 10 og 15 daga geymslu fyrir RSW-kerið. Fyrir utan 

mælinguna úr veiðiferð 1 voru öll sýnin innan þeirra hámarka TVB-N sem sett eru fyrir 

karfa. 

Magn frírra fitusýra var lægra í RSW-kerinu í veiðiferð 3 sem bendir til minni ensímvirkni 

samanborið við ískerið. Í töflu 25 sést að magn frírra fitusýra fór ekki í öllum tilfellum 

hækkandi eftir því sem geymslutíminn lengdist sem kemur líklega til vegna mismunandi litar 

á vöðva sem voru notaðir við mælingarnar. Dökkleitir vöðvar hafa gjarnan meira magn af 

fríum fitusýrum en vöðvar sem eru ljósir. 

Út frá þessum niðurstöðum er hægt að svara rannsóknarspurningunni um áhrif sjókælingar á 

gæðaþætti fyrir heilan og óslægðan karfa og karfaflök. Sjókæling hefur samkvæmt þessum 

niðurstöðum nokkur áhrif á gæðaþætti karfa. Nokkuð ljóst er að heill karfi er fljótur að tapa 

lit í sjókælingu sem kemur líklega til vegna þess að hann er geymdur í vökva sem leysir upp 

lit roðsins. Auk þess virtist sjókælingin hafa nokkur áhrif á los í flökum samanborið við karfa 

á ís. Þá skiptir einnig miklu máli að sjókælingin virki rétt og mikilvægt að halda stöðugu 

hitastigi við -1°C svo gæðatap verði sem minnst. Þetta sannaði sig í veiðiferð 3 þar sem tókst 

að halda stöðugu hitastigi mest alla ferðina en sú veiðiferð var jafnframt aðeins þrír 

sólarhringar sem leiddi til þess að aflinn kom ferskari í land. Að auki er mikilvægt að RSW-

kerið þarf að vera alveg fullt af sjó svo það verði sem minnst hreyfing á karfanum til að koma 

í veg fyrir hnjask.Ljós er að mikil hreyfing á skipinu hefur áhrif ef ekki er nægjanlegt magn 

af sjó í kerinu.   
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Höfundur telur mikilvægt að endurtaka þessa rannsókn með bætt kælikerfi fyrir RSW-kerið 

þar sem niðurstöður úr veiðiferð 3 bentu til þess að möguleiki er á að sjókæling gæti aukið 

gæði ef staðið er rétt að kælingunni, sérstaklega í styttri veiðiferðum. Ef hægt væri að fara á 

karfaveiðar með sjókælingu væri m.a. hægt að nýta uppsjávarskip betur á Íslandi þar sem þau 

eru öll búin fullkomnum sjókælibúnaði en skipin eru oft á sjó aðeins stutt tímabil á ári og þá 

eingöngu á uppsjávarveiðum. Karfi er algengur meðafli á uppsjávarveiðum en vegna lítillar 

þekkingar á hvort karfinn sé vinnsluhæfur eftir geymslu í sjókælingu hefur hann alltaf verið 

settur í bræðslu sem verður að teljast sóun á góðu hráefni. Með því að nýta uppsjávarskip enn 

frekar og koma með vinnsluhæfan karfa í land sem hefur verið geymdur í sjókælingu má 

áætla að tekjur til þjóðarbúsins gætu aukist verulega vegna verðmætaaukningar á 

karfaafurðum auk þess sem líkamlega erfið vinna um borð í skipum myndi minnka verulega.  
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Tafla 25- Samantekt á helstu niðurstöðum úr skynmati á heilum karfa, flökum og örveru- og TVB-N mælingum og magn af fríum fitusýrum. 
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Páll Gunnar Pálsson og Margeir Gissurarson. (2015). Ferskfiskhandbókin. Reykjavík: Matís 

ohf. 

Páll Gunnar Pálsson. (2015). Inngangur að fisktækni: Fjölbreyttar og gagnlegar upplýsingar 

um framleiðslu sjávarafurða (1. útgáfa). Reykjavík: Matís ohf. og Fisktækniskóli 

Íslands. 

Pfizer-Chemical Division (1986). Erythorbic acid and sodium erythorbate in foods. Data 

sheet nr. 692.  

Potter Norman N. og Hotchkiss Joseph H. (1995). Food Science. New York, NY: Chapman 

& Hall. 

Promens Tempra. (2015). Tempra umbúðabæklingur. Sótt 19.september 2016 af 

http://www.tempra.is/static/files/Tempra_Umbudabaeklingur_juni_2015.pdf 

  

Roach S.W.,Harrison J.S.M. og Tarr H.L.A. (1961). Storage and transport of fish in 

refrigerated sea water. Kanada: Fisheries research board. 

 

Ryder J, Iddya K og Ababouch L. (2014). Assessment and management of seafood safety and 

quality: Current practices and emerging issues. Róm : Food and agriculture 

organization of the United nations. 

 

Shewan, J.M. (1965). Bacteriology of fish stored in chilled sea water: Fish handling and 

preservation. Proceeding meeting on fish technology, Scheveninger; VII 95-109. 

Paris: OECD. 

Steinunn Áslaug Jónsdóttir. (2014). High quality redfish fillets for export improving 

handling, processing and storage methods to increase shelf life. Óbirt meistararitgerð: 

Háskóli Íslands. 



 62 

Valdimar Ingi Gunnarsson. (2001). Meðhöndlun á fiski um borð í fiskiskipum. Reykjavík: 

Sjávarútvegsþjónustan ehf.



 63 

Viðauki 1 Ítarleg skýring á RSW sjókælikerfi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Mynd 44- Teikning af RSW sjókælikerfi um borð í skipi. Mynd: Frost ehf. 
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Á mynd 44 má sjá teikningu af RSW kerfi sem er nokkuð algengt að sé í uppsjávarskipum í 

dag en kerfið er hannað af kælismiðjunni Frost. Í fyrstu er sjórinn tekinn inn í gegnum 

sjókistu og fer þaðan í gegnum sjósíu 1#. Á þessu stigi fer sjórinn 4-5°C inn í RSW kælir 1# 

og sjórinn kemur út úr kælinum -1°C. Kældi sjórinn heldur svo áfram eftir rörakerfunum inn í 

RSW tankinn og fer þar í gegnum dreifikerfið sem sér um að sjórinn blandist vel aflanum og 

að lokum fer þá sjórinn til baka þegar tankurinn er orðinn fullur í átt að RSW kæli 1# en 

þannig myndast hringrás kerfisins. Í kerfinu eru margir sjálfvirkir mótorlokar sem stýra sjó 

inn og út úr tönkunum en með því að hafa mótorlokanna sjálfvirka hefur gengið mun betur að 

stjórna hitastigi og nákvæmni kerfisins bæði í undirbúningi veiða og þegar mikill afli kemur 

um borð. Þegar losna á við blóðvatn í kerfinu er lokað fyrir ventil undir sjósíu 1# og opnað 

fyrir ventla fyrir framan sjódælu 1# svo blóðvatnið fari greiða leið út í sjó frá borði. 
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Viðauki 2 – Niðurstöður úr skynmati á heilum karfa. 
 

Veiðiferð 1 

 
Tafla 26- Einkunnagjöf úr skynmati á heilum karfa, veiðiferð 1 

 
 

Veiðiferð 2 

 
Tafla 27- Einkunnagjöf úr skynmati á heilum karfa, veiðiferð 2. 
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Veiðiferð 3 

 

 
 
 
 
 
 
  

Tafla 28- Einkunnagjöf úr skynmati á heilum karfa, veiðiferð 3. 
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Viðauki 3 - Niðurstöður úr skynmati á karfaflökum 
 

Veiðiferð 1  

 
 

Tafla 29- Einkunnagjöf úr skynmati á ferskum karfaflökum, veiðiferð 1. 

 
 
 
 

Tafla 30- Einkunnagjöf úr skynmati á karfaflökum eftir 5 daga, veiðiferð 1. 
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Tafla 31- Einkunnagjöf úr skynmati á karfaflökum eftir 10 daga, veiðiferð 1. 

 
 

 
Tafla 32- Einkunnagjöf úr skynmati á karfaflökum eftir 15 daga, veiðiferð 1. 
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Veiðiferð 2 

 
Tafla 33- Einkunnagjöf úr skynmati á ferskum karfaflökum, veiðiferð 2. 

 
 
 
 

Tafla 34- Einkunnagjöf úr skynmati á karfaflökum eftir 5 daga, veiðiferð 2. 
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Tafla 36- Einkunnagjöf úr skynmati á karfaflökum eftir 15 daga, veiðiferð 2. 

 
 
 
 
 
  

Tafla 35- Einkunnagjöf úr skynmati á karfaflökum eftir 10 daga, veiðiferð 2. 
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Veiðiferð 3 

 
Tafla 37- Einkunnagjöf úr skynmati á ferskum karfaflökum, veiðiferð 3. 

 
 
 

Tafla 38- Einkunnagjöf úr skynmati á karfaflökum eftir 5 daga, veiðiferð 3. 
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Tafla 39- Einkunnagjöf úr skynmati á karfaflökum eftir 10 daga, veiðiferð 3. 

 
 
 

Tafla 40- Einkunnagjöf úr skynmati á karfaflökum eftir 15 daga, veiðiferð 3. 
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Viðauki 4- Hlutfall vatns og fiskholds út frá fituprósentu 
 
 

 

Tafla 41- Hlutfall vatns og fiskholds út frá fituprósentu. 
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Viðauki 5 – Niðurstöður t-prófa. 
 

Tafla 42- t-próf fyrir heilan karfa úr veiðiferð 1 

 

Tafla 43- t-próf fyrir heilan karfa úr veiðiferð 2. 

 

 
Tafla 44- t-próf fyrir heilan karfa úr veiðiferð 3. 

 

  



 75 

 
Tafla 45- t-próf fyrir fersk karfaflök og eftir 5 daga geymslu, veiðiferð 1. 

 

Tafla 46- t-próf fyrir karfaflök eftir 10 og 15 daga geymslu, veiðiferð 1. 

 

 

     Tafla 47- t-próf fyrir fersk karfaflök og eftir 5 daga geymslu, veiðiferð 2. 
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Tafla 48- t-próf fyrir karfaflök eftir 10 og 15 daga geymslu, veiðiferð 2. 

 

Tafla 49- t-próf fyrir karfaflök eftir 5 og 10 daga geymslu á ís, veiðiferð 2. 

 

Tafla 50- t-próf fyrir fersk karfaflök og eftir 5 daga geymslu, veiðiferð 3. 
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Tafla 51- t-próf fyrir karfaflök eftir 10 og 15 daga geymslu, veiðiferð 3. 
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Viðauki 6 – Örverufjöldi án log skala. 
 

Tafla 52- Örverufjöldi án log skala, veiðiferð 1,2 og 3. 

 


