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Abstract 

This project analysizes the processing procedures of capelin roe with special notice on capelin 

parasites.  This essay reviews capelin and capelin fishing through the years in Iceland as well 

as capelin roe and processing, markets and major parasites. This project analyzes HB Grandi 

hf.‘s roe processing plant with particular emphasis on how to make the purification of the roes 

better. The aim of this research is to seek answers to these following questions: 

Where inside the capelin are the worms and are they equally in male and female 

capelin? 

Do you get more pure roes by grading males from females before it is cut for production 

and does it affect the yield? 

How much of the worms are in the final product and where in the purifying process are 

they dropping out?.  

The main results show that worms are mainly on the capelins guts, more so in male capelin than 

in female capelin. When the raw material was graded before the cutting in the production 

process it resulted in purer roe. The yield was better in two of three attempts. The purification 

is generally good in HB Grandi‘s roe production plant in Vopnafjörður but still not worm free. 

The worms are being rinsed from the product in the state of the cynklon‘s. In seeking for better 

purification the dropping velocity of worms and roes is also tested with different salt 

concentraions, which resulted in most diffrence with pure water.  

Keywords: capelin, capelin roe, roe production, parasites, purification 
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Útdráttur 

Verkefni þetta er greining á vinnsluferlum loðnuhrogna með tilliti til hreinsunar á ormum. Í 

ritgerðinni er farið yfir loðnu og loðnuveiðar Íslendinga ásamt því að farið verður yfir eiginleika 

loðnuhrogna og vinnslu þeirra ásamt helstu sníkjudýrum og mörkuðum. Fjallað er um 

vinnsluferil loðnuhrogna með sérstakri áherslu á vinnsluferil loðnuhrogna í hrognavinnslu HB 

Granda hf. á Vopnafirði. Markmið verkefnisins var að skoða vinnsluferil HB Granda á 

Vopnafirði og greina hvort hægt væri að bæta hreinsun á ormum í ferlinu. Lagt var af stað með 

þrjár rannsóknarspurningar: 

Hvar eru ormarnir staðsettir í loðnunni og eru þeir jafnt í hrygnu og hæng? 

Fást betri og hreinni loðnuhrogn þegar hægurinn er flokkaður frá hrygnu fyrir skurð í 

hrognavinnslunni og hefur það áhrif á nýtingu? 

Hvað er mikið af ormum að skila sér í gegnum allt hreinsunarferlið og hvar í 

hreinsunarferlinu er ormurinn að fara úr? 

Helstu niðurstöður verkefnisins eru þær að ormarnir eru flestir staðsettir á innyflum í kviðarholi 

loðnunnar, meira í hæng en hrygnu eða að meðaltali 1,8 í hæng og 1,2 í hrygnu. Loðnuhrognin 

virðast vera hreinni þegar hængurinn er flokkaður frá hrygnu fyrir skurð og hrognavinnslan 

virkar sjálf hreinni. Nýting á loðnuhrognunum reyndist hækka í tveimur af þremur tilfellum 

flokkunar. Hreinsun í hrognavinnslu HB Granda á Vopnafirði er almennt séð mjög góð en ekki 

ormalaus. Ormurinn er að fara mest úr í cynklónunum í hrognavinnslunni. Einnig er fallhraði 

hrogna og orma skoðaður við mismunandi saltstyrk til að leita eftir bættum vinnsluferli. 

Niðurstöður þeirrar tilraunar sýndu mestan mun á fallhraða í hreinu vatni.  

Lykilorð: loðna, loðnuhrogn, hrognavinnsla, loðnuormar, hreinsun. 
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1. Inngangur 

Loðna er torfu- og uppsjávarfiskur sem á heimkynni í nyrstu höfum heims en leitar hún í heitari 

sjó og grunnsævi til hrygningar. Loðnuveiðar hófust á Íslandi um 1963 og varð loðnan fljótlega 

einn af helstu nytjafiskum Íslands. Þó loðnuveiðar hafi hafist um 1963 var ekki byrjað að hirða 

hrognin fyrr en 1971. Fyrst um sinn var hrognunum safnað í grisjupoka og vatn látið leka af 

þeim en með árunum hefur vinnslan þróast mjög mikið. Loðnuhrogn eru meðal þeirra 

hrognategunda sem nýtt hafa hvað mestu magni til manneldis. Framleiðsla loðnuhrogna skapar 

mikil verðmæti  á stuttum tíma ár hvert.  Framleiðslan er því einskonar massaframleiðsla, byggir 

á magni og hraða, en einnig eru gæði og nýting hrognanna mikilvægur þáttur. 

         Markmið vinnslunnar og hreinsunarinnar er að fjarlægja öll óhreinindi og alla hringorma 

úr hrognunum, og fá þau helst alveg hrein og laus við sníkjudýr og tilbúin til neyslu. Í þessu 

verkefni verður skoðað hversu mikið af ormum úr heilli loðnu er að skila sér gegnum 

hreinsunarferlið og alveg í afurð. Einnig verður rannsakað hvar ormarnir eru staðsettir í 

loðnunni, hvort þeir eru aðallega í hrognunum sjálfum eða í innyflum og hvort munur sé á fjölda 

orma eftir kyni.  Einnig verður skoðað hvort mismunandi sterkur saltpækill gæti skilið hrogn 

og orma að. Könnuð verður virkni hreinsuninnar í gegnum hreinsunarferlið í hrognavinnslu HB 

Granda á Vopnafirði og reynt verður að greina hvar mesta hreinsunin á sér stað í þeim búnaði 

sem er notaður. 

           Rannsóknin var unnin í samstarfi við HB Granda hf. HB Grandi hefur unnið hrogn á 

Vopnafirði frá árinu 2005 og var hrognavinnslan tekin í gegn þar árið 2008. Vonast er til að 

niðurstöður rannsóknarinnar veiti stjórnendum aukna innsýn og heildarsýn á 

hrognaframleiðsluna og auki þekkingu á einstaka þáttum hennar. Tilgangur rannsóknarinnar er 

að meta skilvirkni  hreinsunarbúnaðarins og að greina hvort hægt sé að gera betur með 

núverandi búnaði og vinnsluferli eða réttlæta breytingar þar á. Lagt var upp með þrjár 

rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara í þessu verkefni: 

 Hvar eru ormarnir staðsettir í loðnunni og eru þeir jafnt í hrygnu og hæng? 

 Fást betri og hreinni loðnuhrogn þegar hængur er flokkaður frá hrygnu fyrir 

skurð í hrognavinnslu og hefur það áhrif á nýtingu? 

 Hvað er mikið af ormum að skila sér í gegnum allt hreinsunarferlið og hvar í 

hreinsunarferlinu er ormurinn að fara úr? 
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2. Fræði 

Í þessum kafla verður fjallað um fræði og hugtök sem tengjast viðfangsefni verkefnisins. Fyrst 

er fjallað um loðnu og loðnuveiðar. Því næst er umfjöllun um loðnuhrogn og vinnslu þeirra, 

helstu sníkjudýr og loks markaði fyrir loðnuhrogn.  

2.1. Loðna 

Loðna (Mallotus villosus) er smávaxinn uppsjávarfiskur með heimkynni í nyrstu höfum 

jarðarinnar. Loðnan er kaldsjávarfiskur af laxaætt og heldur sig í torfum (Jónsson og Pálsson, 

2013). Talið er að til séu fjórir aðskildir stofnar sem hafi engan samgang. Heimkynni þessara 

stofna eru við Kanada og Nýfundnaland, Grænland, í Barents- og Hvítahafi og við Ísland (Gísli 

Gíslason, Hafsteinn Guðfinnsson og Þorsteinn Ingvarsson, 1995). Íslenska loðnan  heldur sig 

mestan hluta ævinnar langt norður af Íslandi, eða milli Grænlands og Jan Mayen í ætisleit – en 

loðnan étur aðallega svifdýr eins og krabbaflær, rauðátu, ljósátu, pílorma og fleira. Loðnan 

leitar þó botns á grunnsævi til þess að hrygna og eru aðal hrygningarstöðvar við Ísland við 

suðaustur-, suður og suðvesturströndina (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013).  

Vöxtur loðnu er hraður. Eins árs er hún 5-7 cm að lengd og þriggja ára er hún orðin 13-

17 cm að lengd. Fituinnihald loðnunnar er breytilegt eftir árstíðum en hún er feitust yfir 

sumarmánuðina, þegar hún er að næra sig. Fituinnihald loðnunnar er um 17% á haustin en fer 

niður í 1% fitu fyrir hrygningu (Gísli Gíslason o.fl. 1995). 

Loðnan við Ísland fer í 

hrygningargöngur árlega.  Loðnu-

stofninn virðist fylgja tveimur 

megin leiðum frá fæðustöðvunum 

að suð-vestanverðu landinu á 

hrygningarstöðvarnar (sjá mynd 1). 

Önnur leiðin er töluvert fjölsóttari, 

sem er leiðin austur fyrir Ísland, en 

hin leiðin er að fara vestur fyrir 

landið (Anna H. Olafsdottir og 

Rose, 2012). Loðnan gengur þá frá 

fæðustöðvum 500-1000 km að 

sunnanverðu landinu þar sem hún 

hrygnir á landgrunninu. Flest árin hefur 

Mynd 1 Fæðustöðvar og hrygningargönguleið loðnu 

Heimild: Anna H Ólafsdóttir og Rose, G.A., 2012 
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loðnan farið við austanvert landið og farið suður þar sem hún bíður við landgrunnsbakkann þar 

til hún finnur hitastig yfir 4,5°C (Hjálmar Vilhjálmsson, 1994).  

Þegar loðnan hefur fundið rétt hitastig fer hún að færa sig inn á landgrunnið og leitar að 

réttu grynni til að hrygna. Hrygningargangan byrjar á mismunandi tíma milli ára en það virðist 

ekki hafa áhrif á það hvenær loðnan færir sig inn á landgrunnið, heldur virðist loðnan þá bíða 

lengur eftir rétta tækifærinu. Loðnan hefur aldrei fært sig inn á landgrunnið fyrr en í febrúar, þó 

svo að byrjun göngunnar sé breytileg frá um það bil 2. – 22. janúar. Anna Heiða Ólafsdóttir og 

George A. Rose (2013) sögðu eina mögulega ástæðu fyrir þessu vera að meira sé um rándýr á 

landgrunninu, að loðnan sé því í meira skjóli fyrir rándýrum líkt og þorski þegar hún heldur sig 

utar (Anna H. Olafsdottir og Rose, G.A., 2013). 

Loðnan er yfirleitt veidd á Íslandi yfir vetrarmánuðina, mest þegar hún er komin inn að 

landgrunninu í febrúar til loka mars. Ýmist er hún þá brædd í fiskimjöl, fryst heil eða skorin til 

að ná hrognunum úr (Gísli Gíslason o.fl., 1995).  

2.2. Loðnuhrogn og hrygning 

Veðurfar og straumar skipta miklu máli um hve langt vestur loðnan gengur fyrir hrygningu. 

Aðal hrygningarsvæði hennar er frá Hornafirði vestur í Breiðafjörð, en sjaldnast hrygnir hún á 

öllu því svæði á sama ári. Mismunandi er eftir hrygningarstofni hvað margar göngur koma ár 

hvert, en ef stofninn er stór geta göngurnar verið tvær, jafnvel þrjár. Þegar kemur að hrygningu 

breytist útlit bæði hænga og hrygna, raufaruggi hængsins stækkar, hann dökknar og rákin á 

honum verður loðin (Gísli Gíslason o.fl., 1995). 

        Hrygning hefst í febrúar en stærstur hluti hennar á sér stað í mars og fram í apríl. Loðnan 

hrygnir á sand- og malarbotni á 10-90 m dýpi. Hrognin límast við skeljarbrot og steina og liggja 

þar oft í mörgum lögum (Jónsson og Pálsson, 2013). Hrygning hjá loðnupörum tekur aðeins 

nokkrar sekúndur, tekur aðeins eitt skipti en er mjög fjörugur. Hrygna og hængur þjóta um 

botninn, þyrla upp sandi og hrognum. Hængurinn virðist þó geta hrygnt með fleiri en einni 

hrygnu (Gísli Gíslason o.fl., 1995). 

          Loðnan hrygnir við 3ja -4ra ára aldur og er talið að stærstur hluti bæði hængs og hrygnu 

drepist við hrygninguna. Það hefur því verið ráðgáta hvernig loðnan ratar alltaf sömu eða 

svipaða leið frá fæðustöðvum að hrygningarstöðvum. Talið er að þar séu margir þættir að verki 

og erfitt að segja hvað stjórnar en þetta hefur verið skoðað og kortlagt árlega frá 

áttundaáratugnum (Anna H. Olafsdottir og Rose, 2013). 
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          Hlutfall hrogna af heildarþyngd loðnu er kallað hrognfylling, hún er um 5% í byrjun 

janúar og fer upp í tæplega 30% við hrygningu í mars. Hrognin eru óþroskuð til að byrja með 

en réttur þroski hrognanna er gríðarlega mikilvægur fyrir söluverðmæti. Hægt er að sjá þegar 

hrognin fara að þroskast en þroskuð hrogn eru alveg laus í kviðnum og freyða úr loðnunni ef 

hún er kreist en óþroskuð hrogn koma út í einu lagi í svokölluðum hrognapoka (Gísli Gíslason 

o.fl., 1995). Þroskastig hrogna er reiknað samkvæmt formúlunni: 

𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖 ℎ𝑟𝑦𝑔𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚 ℎ𝑟𝑜𝑔𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑦ð𝑎 ú𝑟

𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖 ℎ𝑟𝑦𝑔𝑛𝑎 í 𝑠ý𝑛𝑖
 𝑥 100 = Þ𝑟𝑜𝑠𝑘𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 

         Loðnuhrogn eru rauðgul að lit og taka um þrjár vikur að klekjast út eftir hrygningu 

(Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). Hrognafjöldi íslensku loðnunnar er á bilinu 7.000-

30.000, en fjöldinn fer eftir stærð hennar (Gísli Gíslason o.fl., 1995). Samkvæmt rannsókn 

Sigrúnar Jóhannsdóttur og Hjálmars Vilhjálmssonar frá árinu 1999 er veldisvísislegt fall milli 

lengdar hrygnu og fjölda eggja og samband er einnig milli þyngdar hrygnu og fjölda eggja. 

Fjöldi eggja leiðir ekki endilega af sér stóra árganga, engin tengsl eru þar á milli (Sigrún 

Jóhannsdóttir og Hjálmar Vilhjálmsson, 1999). 

 Efnisþættir hrogna eru mismunandi eftir tegundum en þó líkir. Ólafur Reykdal gerði 

mælingar á næringarefnum árið 2009 og rannsókn hans leiddi í ljós að í öllum tegundum hrogna 

mældist selen hátt og kvikasilfur mjög lágt (Ólafur Reykdal, 2009). Ólafur Reykdal o.fl. 

rannsökuðu næringargildi, meginefni, steinefni, snefilefni og fitusýrur í loðnuhrognum árið 

2011. Niðurstöður þeirra má sjá í töflu 1 (Ólafur Reykdal o.fl., 2011). 

Tafla 1 Næringargildi loðnuhrogna 

 

2.2. Loðnuveiðar 

Loðnuveiðar Íslendinga hófust í stórum stíl um miðjan sjöunda áratug 20. aldar. Í upphafi var 

loðnan unnin í fiskimjöl og lýsi en einnig var farið að hirða hrogn og heilfrysta loðnu til 

útflutnings ásamt því að aðeins var lagt niður í dósir (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 

2013).  

Prótein (g) Fita (g) Aska (g) Vatn (g)

Loðnuhrogn 10,8 ± 2,1 3,5 ± 0,7 3,0 ± 1,0 80,1 ± 2,9
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Mynd 2 Heildar loðnuafli Íslendinga 1963-2016 (FAO, 2014 og Hagstofan.is) 

Heimildir frá árinu 1757 segja frá bændum í Eyjafirði, að þeir nýttu sjórekna loðnu til 

manneldis. Fleiri heimildir eftir það sýna nýtingu til beitu en ekki er hægt að segja að nýting 

hennar sé reglulegur þáttur í atvinnusögu landsins fyrr en 1920 þegar Hornfirðingar fóru að 

sækja loðnu til beitu. Í kringum 1960 fóru menn síðan að veiða loðnu til bræðslu. Eins og sjá 

má á mynd 2 hafa veiðarnar verið nokkuð sveiflukenndar. Loðnuveiðar færst í aukana þegar 

Íslendingar hætta veiðum á síld í Norðursjó um miðjan áttunda áratuginn. Frá árunum 1982-

1983 var reyndar veiðibann sem útskýrir stórt skarð í veiðum á þeim árum eins og sjá má á 

mynd 2 (Gísli Gíslason o.fl. 1995). Árið 2009 var aftur ekki gefinn út neinn loðnukvóti þar sem 

ekki náðist að mæla þau 400.000 tonn sem miðað er við sem grundvöll til útgáfu aflamarks 

(Mbl.is, 2009).  

          Aðrar þjóðir hafa þó einnig sótt í loðnustofninn, eins og Færeyingar, Norðmenn og 

Grænlendingar. Í dag ákveða Íslendingar heildarkvótann en hann deilist að einhverju leyti 

einnig niður á Norðmenn og Grænlendinga (Gísli Gíslason o.fl., 1995). Við veiðar á loðnu 

miðast kvóti við hámarksafrakstur. Til að meta stofnstærð eru notuð tölfræðilíkön til að meta 

og tryggja með miklum líkum (95%) að lágmarks lífmassi sé skilinn eftir til hrygningar. Miklar 

sveiflur eru þar af leiðandi í útgefnum kvóta á loðnu milli ára sem skapar óvissu í framleiðslu 

og útflutning. Miðað er við að skilja ávallt eftir 400.000 tonn af loðnu í sjónum.  

Loðnan er mest veidd í hringnót sem er gríðarlega afkastamikið veiðafæri. Nótin er 

einskonar net sem notað er til að umkringja fiskinn og loka hann inni en efst á nótinni er 

flotteinn og neðst á henni er blýteinn. Skipið siglir í kringum torfu sem veiða á og dregur svo 
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botn nótarinnar saman - snurpar.  Fiskurinn endar í svokölluðum poka sem síðan er dreginn upp 

að skipinu. Aflanum er síðan dælt um borð með fiskidælu í lestar skipsins. Í lestunum er einnig 

um 40-50% sjór. Nót sem notuð er við suðurströnd landsins þegar loðnan er komin á grynningar 

er yfirleitt styttri, grynnri og léttari en sú sem notuð er við veiðar norður-austur af landinu á 

haustin og veturna (Hörður Sævaldsson, 2016). 

           Það eru ekki bara mennirnir sem sækjast í loðnuna, 

síður en svo. Loðnan er mikilvæg fæða margra tegunda og 

lykiltegund þegar kemur að því að bera orku inn á íslenska 

hafsvæðið.  Loðnan sjálf étur aðallega átu, bæði rauðátu og 

ljósátu. Sjávarspendýr, þorskur, ýsa, ufsi og grálúða eru 

meðal þeirra tegunda sem éta loðnuna, en loðnan er einnig 

mikilvæg fæða sjófugla. Áætlað hefur verið að sex algengar 

sjófuglategundir éti að sumri hverju um 171.000 tonn af 

loðnu (Hafrannsóknarstofnun,  2016). 

2.3. Vinnsla loðnuhrogna 

Farið var að vinna loðnuhrogn á Íslandi árið 1971. Í upphafi 

var ker sett undir skilju þegar hrygna var komin að hrygningu 

og hrognunum safnað í grisjupoka, þeim keyrt í frystihús þar 

sem þau voru látin þorna og síðan fryst í öskjum. Fljótlega 

var farið að prófa mismunandi aðferðir til söfnunar eins og 

settanka, cýnklóna og mjölskilvindur með misjöfnum 

árangri.  Hnífar voru settir í dælurör á árunum 1974-5 sem 

jók nýtingu en gerði hreinsun hrognanna erfiðari. 

Loðnukreistarar komu árið 1976 sem jók nýtingu en fiskhold 

fór þá í hrognin. Smátt og smátt þróaðist vinnsluaðferðin og 

loðnuskurðarhnífasett og skoltromla komu til sögunnar á 

tímabilinu 1983 – 2016 (Steindór Gunnarsson, 2016). 

Ferlið við vinnslu hrogna er í dag í grófum dráttum 

eins og sýnt er í flæðiriti á mynd 3. Loðnu er dælt úr 

veiðiskipi. Síðan er loðnan skorin og þaðan fer hún í tromlu þar sem hrognin og aðrar litlar 

agnir sem komast í gegnum sigtið er skilið frá loðnumassanum. Hrognamassinn fer þá í 

Mynd 3 Flæðirit hrognavinnslu 
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vökvaskiljur og er síðan keyrður í gegnum hreinsibúnað (Margeir Gissurarson, Hannes 

Magnússon, Ragnheiður Sveinþórsdóttir og Garate, 2009b).  

Hreinsibúnaðurinn er venjulega samsettur af fleytipottum, ormahreinsibúnaði og 

þurrktromlum. Þegar hrognin hafa verið hreinsuð og þurrkuð, fara þau í hrognaker og eru þau  

geymd þangað til þau ná réttu vatnsinnihaldi sem er um 80-82%. Tími í geymslu áður en réttu 

vatnsinnihaldi er náð getur verið frá 6-24 klukkustundir og fer eftir því hve blautt hráefnið er í 

byrjun og hvaða búnaður er notaður.  Þegar réttu vatnsinnihaldi hefur verið náð er hrognunum 

pakkað og þau blokkfryst (Margeir Gissurarson o.fl., 2009b). 

Þessi tími þurrkunar hefur einnig áhrif á vinnsluna. Kostnaður er við kör og aðbúnað 

þeirra ásamt því að þau taka mikið pláss. Vinnsluferill loðnuhrogna er eins og áður sagði einnig 

varasamur með tilliti til örverumengunar. Sá tími sem hrognin eru látin standa í geymslu þar til 

réttu vatnsinnihaldi er náð (drip tími) er sérlega varasamur. Til þess að stytta þennan tíma hefur 

verið notað svokallað þurrkband. Tilraunir með það voru gerðar hjá Síldarvinnslunni á 

Neskaupstað og hjá HB Granda á Vopnafirði (Margeir Gissurarson o.fl., 2009a). Tilraunir með 

þurrkbandið gengu ekki sem skildi en þurrkbandið þurrkaði hrognin að utan og eyðileggur 

himnu hrognanna. Þegar kaupendurnir fengu hrognin þá varð ekki eins mikil þyngdaraukning 

og annars hefði orðið við gerð afurða líkt og masago (Þorgrímur Kjartansson, munnleg heimild 

17. mars 2017). 

Vinnsluferill hrogna er sérstaklega varasamur þar sem hrognin flokkast sem tilbúin 

matvæli og því þarf að vanda vinnsluferilinn með tilliti til örverumengunar (Margeir 

Gissurarson o.fl., 2009a). Eins og áður sagði eru hrognin mikið til seld til Japans og neyta 

Japanir hrognanna yfirleitt án undangenginnar hitameðhöndlunar. Það er því gríðarlega 

mikilvægt að hrognin séu unnin við heilnæmar og hreinlegar aðstæður (Margeir Gissurarson 

o.fl., 2009b). 

Við vinnslu alls sjávarfangs eru ákveðnir háskar sem þarf að hafa í huga, svo sem vöxtur 

og tilvist lifandi eða dauðra örvera, niðurbrot eiturefna við vinnslu eða pökkun, og 

geymsluskilyrði. Þær líffræðilegu hættur sem tengjast loðnuhrognum og öðru sjávarfangi eru 

sjúkdómsvaldandi bakteríur, til dæmis Listeria monocytogenes, histamín og önnur lífræn amín, 

veirur og sníkjudýr. Sníkjudýr sem bera með sér smitsjúkdóma eru viðvarandi í fiski á mörgum 

svæðum heimsins. Þó svo að ekki öll sníkjudýr beri með sér smit eru þau útbreiddur og 

fjölbreytilegur hópur. Sníkjudýr í fiski eru aðallega ýmiskonar ormar, hringormar, bandormar 

og ögður (Food and agriculture organization of the United Nations, 2014). 
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Rannsóknir sýna að veruleg fækkun verður á gerlainnihaldi hrogna við hreinsun en 

dæmi eru um 99% lækkun en aftur á móti eykur geymslutíminn gerlainnihaldið aftur. Rannsókn 

Hannesar Magnússonar frá árinu 1986 sýndi að meðaltali væru um 7000 kuldaþolinna gerla/g í 

hrognum strax eftir hreinsun en um 127.000 gerla/g við pökkun en mikill munur var þar á milli 

vinnslustöðva og líklegasta skýringin á þessum breytileika var misgóðar geymsluaðstæður 

(Hannes Magnússon, 1986).  

2.4. Sníkjudýr í loðnu 

Loðnan er ekki laus við sníkjudýr. Þessi sníkjudýr í loðnunni nefnast í daglegu tali hringormar 

og bera nafn sitt af lífsferli sínum. Ormarnir berast með fæðukeðju hafsins frá örsmáum 

krabbadýrum til smárra fiska, síðan ránfiska, sjófugla, sela og hvala þar sem ormurinn skilur 

eftir sig egg sem fer síðan með úrgangi aftur út í sjóinn og hringrásin heldur áfram. Á leiðinni 

hafa ormarnir hamskipti. Út í sjó frá sel eða hval fara egg með annars stigs lirfu, þau eru étin af 

litlum krabbaflóm (rauð- eða ljósáta) og fara 

stundum á þriðja stig í þeim. Í fiski eru ormarnir síðan 

komnir á þriðja lirfustig og verða síðan að fjórða 

lirfustigi og loks fullorðnir ormar í maga sela eða 

hvala, eins og sjá má á mynd 4 (Erlingur Hauksson, 

1997). 

Þrjár tegundir orma eru taldar lifa á þriðja 

stigi í loðnunni en það eru Anisakis simplex, 

Contracaecum sp. og Hysterothylacium sp. Anisakis 

simplex nefnist á íslensku hvalormur eða síldarormur 

og er ríkjandi Anisakis tegundin í norður Atlandshafi. 

Hvalormurinn hefur hvali sem lokahýsla en sviflæg 

krabbadýr og uppsjávardýr sem millihýsla. 

Hvalormslirfa getur borað sig í gegnum magavegg 

fiska og komið sér fyrir í innyflum. Lirfurnar safnast 

saman, yfirleitt í þunnildum og við gotrauf. 

Hvalormslirfa liggur í líffærum í kviðarholi en 

sjaldnar í fiskvöðvum. Hysterothylacium finnst sem 

lirfa og kynþroska ormur í fiski en tegundin er aðeins bundin við dýr með „kalt blóð“ annað en 

Contraceacum sem hefur sjávarspendýr og fugla sem lokahýsla líkt og hvalormurinn (Erlingur 

Hauksson, 1997). 

Mynd 4 Þroskastig orma  
Heimild: Erlingur Hauksson 1997 
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Ormar þurfa ekki að vera heilbrigðisvandamál en hvort þeir berast í fólk fer eftir 

matarvenjum fólksins. Ormarnir drepast við hitum yfir 55°C, söltun (léttsöltun er þó of væg) 

og frystingu í -20°C. Öruggast er því að frysta sjávarfang sem neyta skal hrás, grafins eða 

léttsaltaðs í sólarhring áður en þess er neytt (Erlingur Hauksson, 1997). Maðurinn er ekki 

náttúrulegur hýsill fyrir ormana en vandamál af þeirra völdum eru kölluð „anisakiasis“ eða 

ormaveiki en engin fjölföldun orma á sér stað í mönnum. Einkenni ormaveiki eru kviðverkir, 

uppköst, niðurgangur, ógleði og ofsakláði. Einkennin geta gert vart við sig 1-12 klukkustundum 

eftir neyslu á sýktu matvæli. Þessi einkenni eru frekar óljós og veikin því oft mistekin fyrir aðra 

sjúkdóma. Rannsóknir hafa sýnt fram á bæði hormónabundin og frumustýrð viðbrögð við 

sýkingum af völdum anisakidea ormum (Sakanari og McKerrow, 1989).   

2.5. Markaðir loðnuhrogna 

Japanir eru helstu kaupendur loðnuhrogna á Íslandi. Loðnuhrogn sem framleidd eru á Íslandi 

eru að langmestu leyti seld til Japan, eins og sést í töflu 2,  og notuð til framleiðslu á kavíar 

(Fiskibókin e.d.).  Japanir skoða þroska hrognanna mikið en þeir vilja almennt hafa að minnsta 

kosti 90% þroska. Áferðin er það sem skiptir megin máli ásamt góðri hreinsun. Best er talið að 

láta hrognin liggja nokkuð lengi í sjó og kerum fyrir frystingu til þess að þau verði stökk. Ormar 

eru vandamál vegna þess að stóru ormarnir litast ekki og eru mjög ólystugir. Einnig leita þeir 

mikið eftir grjóti, sandi og skeljum – einhverju sem gæti brotið tennur (Þorgrímur Kjartansson, 

gæðastjóri uppsjávarfrystihúss HB Granda, munnleg heimild 17. mars 2017 ).  

Tafla 2 Útflutningsmagn af loðnuhrognum eftir löndum 1999-2015 – Hagstofan.is 

  Magn (tonn) 

Japan 38.414 

Holland 22.730 

Litháen 19.440 

Rússland 16.901 

Suður-

Kórea 12.547 

 

Ef skoðaðar eru útflutningstölur af vef Hagstofu Íslands, sem byggðar eru á tollskýrslum sést 

að á árum 1999-2015 hefur mest af loðnuhrognum verið sent til Japans, og því næst inn á 

Holland og má áætla að stórum hluta þeirra hrogna séu einnig áframsend til Japan (Sbr. 

Þorgrímur Kjartansson og Jón Helgason). Litháen, Rússland og Suður-Kórea koma þar á eftir 

(sjá í töflu 2). Heildarmagn af útfluttum loðnuhrognum á tímabilinu var rúm 150.000 og 

110.000 af þeim voru send til þessara landa sem sjá má í töflu 2.  
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Tafla 3 Heildar útflutningsmagn loðnuhrogna eftir árum, ásamt heildarverðmæti – Hagstofan.is 

  

Magn 

(tonn) Heildar verðmæti (Millj. Kr. FOB) 

Kr. / 

Kg. 

2011 9.945 4.644 467,0 

2012 11.484 4.749 413,5 

2013 13.772 5.206 378,0 

2014 7.685 5.700 741,7 

2015 14.784 9.700 656,1 

 

Ef skoðað er tímabilið frá 2011-2015 sést að útflutningsmagn loðnuhrogna er nokkuð breytilegt 

líkt og kvótaúthlutunin. Í töflu 3 sést að magn og verðmæti haldast ekki endilega í hendur, en 

verðið er hlutfallslega minna þegar mikið framboð er af hrognum. Meðalverð á hrognum fer 

eftir tvennu, annars vegar hversu mikið er framleitt, og hins vegar hversu mikið er framleitt af 

svokölluð B hrognum (lægra þroskastig) og sent inn á Austur-Evrópu markað (Þorgrímur 

Kjartansson, munnleg heimild 28. mars 2017). 

          Vignir G. Jónsson ehf. er dóttur-

fyrirtæki HB Granda. Þeir kaupa árlega 

um 600 tonn af frystum loðnuhrognum 

frá HB Granda og áframvinna í masago 

(sjá mynd 5). Masago eru loðnuhrogn 

sem búið að er að lita og krydda. Masago 

er mikið notað í japanska eldhúsinu á 

sushi eða í einskonar sjávarsalöt þar sem 

blandað er saman t.d. kolkrabba, 

smokkfiski eða marglyttu og þara, og 

masago sett út á. Þegar masago er notað er mest verið að leitast eftir áferðinni sem það gefur – 

hrognin eru stökk undir tönn og bresta í munninum (Eiríkur Vignisson, framkvæmdastjóri 

Vignis G. Jónssonar, munnleg heimild 15. mars 2017).  

          Við framleiðslu á Masago notast Vignir G. Jónsson við frosin hrogn frá HB Granda. 

Prófað hefur verið að nota fersk hrogn en betur gekk að nota frosin hrogn vegna þess að þá er 

betra að láta vatnið renna af þeim aftur (drip). Framleiðsluferlið er um 12 tímar frá því að 

hrognin hafa verið afþýdd. Þau eru afþýdd og þeim komið fyrir í blöndun, þar sem þau eru látin 

liggja í blöndu af litarefnum (aðallega er notast við appelsínugulan, en einnig rauðan, svartan 

og grænan), og kryddlegi, aðallega salti og sykri. Hrognin eru látin liggja í blöndunni í um 12 

Mynd 5 Sushi með masago 
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klukkutíma þar til þau eru síðan látin drena sig (losa sig við vatn) – oftast í um 12 tíma en það 

getur sloppið að láta þau þorna í 6 tíma ef þroskinn er góður. Hrognunum er síðan pakkað, oftast 

í eins eða tveggja kílóa plastöskjur og þær merktar. Úr hverju kílói af hrognum sem tekin eru 

inn í vinnsluna kemur um 1,2 kíló út. Geymslutíminn á vörunni er yfirleitt 12 mánuðir og getur 

farið upp í 24 mánuði, en hrognin eru góð frystivara, geymast vel í frosti – þrána og frostþurrkast 

lítið (Eiríkur Vignisson, framkvæmdastjóri Vignis G. Jónssonar, munnleg heimild 15. mars 

2017). 

Vignir G. Jónsson selur aðallega til heildsala í Bandaríkjunum og aðeins í Evrópu. Salan 

er aðallega til veitingahúsa, sáralítið í neyslueiningar. Markaðurinn virðist vera sífellt stækkandi 

jafnt auknum vinsældum sushi og japanska eldhússins í heiminum. Á móti kemur að fleiri 

framleiðendur eru að taka við sér og koma inn á markaðinn. Verð á masago helst nokkuð 

stöðugt, því þó svo að lítið sé til af hrognum og menn myndu vilja hækka verðið á vörunni þá 

eru aðrar staðkvæmdarvörur í boði og ef verðin lækka þá eykst eftirspurnin takmarkað. 

Síldarhrogn eru nú framleidd í auknum mæli og jafnvel er farið að nota aðrar vörur líkt og 

sesamfræ og steiktan lauk til þess að fá þessa áferð, þennan 

stökkleika sem hrognin eiga að gefa. Ekki má gleyma því að 

í raun eru loðnuhrogn staðkvæmdarvara fyrir flugfiskahrogn. 

Á mynd 6 sést bæði flugfiska og loðnuhrogn sem búið er að 

lita og krydda. Flugfiskahrognin eru tærari í útliti, stærri og 

stökkari, og í raun fyrsta val í japanska eldhúsinu (Eiríkur 

Vignisson, framkvæmdastjóri Vignis G. Jónssonar, munnleg 

heimild 15. mars 2017). 

          Við vinnslu hjá Vigni G. Jónssyni hafa ormar ekki 

verið vandamál í mörg ár en litlir ormar litast með hrognunum 

og verða nánast ósýnilegir. Helstu vandamál frá vinnslu á 

hrognum áður en þau koma til Vignis eru mælingar á þroska hrognanna. Ekki er viðvarandi 

gæðamunur á hrognum sem koma frá vinnslum HB Granda á Vopnafirði eða á Akranesi. 

Gæðakröfur frá markaðinum snúast að framleiðslunni af masagoinu eins og að litunin sé í lagi, 

rétt blanda og magn af kryddleginum, og réttar merkingar (Eiríkur Vignisson, 

framkvæmdastjóri Vignis G. Jónssonar, munnleg heimild 15. mars 2017). 

           Við sölu á frystum loðnuhrognum frá HB Granda er ljóst að hreinsunin er það sem skiptir 

megin máli, ásamt þroska hrognanna. Þroski hrognanna er ákveðið vandamál þar sem afli 

Mynd 6 Flugfiskahrogn (efri) og 
loðnuhrogn (neðri) 
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skipanna getur verið blandaður með tilliti til þroska. Ormar hafa í nokkurn tíma ekki verið 

vandamál í vinnslum HB Granda. Á Akranesi var keypt svokölluð ormahreinsivél en hún er 

ekkert notuð í dag þar sem cynklónarnir sjá um nánast alla ormahreinsunina. Önnur merki sem 

verið er að horfa til eru brún og græn hrogn. Þegar skipin hafa legið við bryggju í ákveðin tíma 

fara hrognin að taka upp annað hvort gall eða blóð og litast af því. Ef mikið er af þessum 

hrognum er það merki um minnkandi ferskleika. Geymslutími loðnuhrognanna er merktur sem 

5 ár hjá HB Granda, en það miðast við að hrognin séu í frysti við -24°C (Jón Helgason, 

sölumaður hjá HB Granda, munnleg heimild 15. mars 2017).  

           Loðnuhrognin eru ekki einungis notuð í masago fyrir japanska eldhúsið heldur er 

notkunin jafnvel meiri í Austur-Evrópu þar sem búið er til einskonar smyrjur sem notast ofan á 

brauð úr hrognunum. Þessar smyrjur geta verið bragðbættar og haft annars konar bragð líkt og 

bragð af reyktum laxi. Þó er einnig framleitt í Austur-Evrópu masago úr gæðahrognunum (Jón 

Helgason, sölumaður hjá HB Granda, munnleg heimild 15. mars 2017).  

          Japanir eru stórir á markaðinum í dag, en áður en lokað var á viðskipti við Rússland voru 

þeir langstærstu kaupendur loðnuhrogna frá HB Granda.  Þó japanska eldhúsið verði sífellt 

vinsælla um allan heim fer neysla í Japan minnkandi. Hækkanir á öðrum vörum hafa áhrif á 

neyslu loðnuhrogna líkt og hækkanir á smokkfiski sem gerir það að verkum að menn minnka 

neyslu á vörum sem notaðar eru með smokkfiski, eins og loðnuhrogn (Jón Helgason, sölumaður 

hjá HB Granda, munnleg heimild 15. mars 2017). 
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3. Staða þekkingar 

Loðnuhrogn hafa verið nokkuð mikið rannsökuð hér á landi. Í kaflanum verður farið yfir 

nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á loðnuhrognum á Íslandi og gert grein fyrir helstu 

niðurstöðum þeirra. 

Trausti Eiríksson rannsakaði söfnun loðnuhrogna með cyncklónum og vinnslu loðnuhrogna, 

æskilega tilhögun við löndun og aðferðir við hreinsun og vinnslu í frystihúsum árið 1975. Hann 

leitaði lausna við vandamál sem þá var til staðar að ekki var hægt að nýta hrogn úr blóðvatni. 

Til þess reyndist best að nota cyncklóna en svipuðum árangri var hægt að fá með setkeri (Trausti 

Eiríksson, 1975). 

Kristinn Vilhelmsson, vélaverkfræðingur og Hannes Magnússon, gerlafræðingur rannsökuðu 

loðnuhrogn árið 1978. Rannsókn þeirra beindist að því að skoða vatnsinnihald hrogna eftir 

mismunandi vinnslustigum og muninn á því að nota vatn eða saltvatn við hrognavinnslu. Einnig 

skoðuðu þeir hlutfall sprunginna hrogna á ýmsum vinnslustigum. Niðurstöður rannsóknanna 

voru þær að yfirleitt var ekki marktækur munur milli vinnslustiga (Kristinn Vilhelmsson og 

Hannes Magnússon, 1978). 

Þorgrímur Kjartansson rannsakaði loðnuhrogn og vinnslu þeirra árið 2008. Hrognin voru metin 

sem hráefni og metið var hvernig áhrif vinnsluferlið hafði á þau. Sérstaklega voru vinnslur HB 

Granda á Akranesi og Vopnafirði skoðaðar með tilliti til nýtingar og gæða. Almennt var nýting 

hráefnisins í vinnslum HB Granda mjög góð og gæði hrogna á Vopnafirði mikil og hreinsun 

mjög góð (Þorgrímur Kjartansson, 2008).  

Hjálmar Vilhjálmsson fiskifræðingur skrifaði doktosritgerð um íslensku loðnuna. Hjálmar 

lýsti loðnustofninum, líffræði og göngum loðnunnar með tilliti til ástands hafsins. Ritgerðin 

byggist á rannsóknum sem ná yfir aldarfjórðung og ná til líffræðilegra þátta loðnu og annarra 

þátta líkt og fæðu, fæðuvals og hrygningu í hafinu við Ísland (Hjálmar Vilhjálmsson, 1994). 

Margeir Gissurarson og fl. tóku saman fyrri rannsóknir á loðnuhrognum árið 2009. Teknar voru 

saman niðurstöður rannsókna á örverum, hrognafyllingu og vatnsinnihaldi. Í skýrslunni var 

fjallað um örverurannsóknir sem gerðar voru 1984 og 2000-2008, ásamt mælingum á 

hrognafyllingu og vatnsinnihaldi sem gerðar voru 1984-2008. 

           Niðurstöður samantektarinnar sýndu að við vinnslu og hreinsun á hrognunum varð 

veruleg fækkun á gerlainnihaldi en kuldaþolnu gerlarnir döfnuðu vel á meðan á þurrkun 

hrognanna stóð. Vatnsinnihald hrognanna fer frá því að vera um 60% í janúar í um eða yfir 72% 
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við hrygningu í mars. Vatnsinnihald hrognanna gefur vísbendingu um þroskastig hrognanna 

þegar hrognafyllingin er komin yfir 20%. Niðurstöðurnar sýndu að hrognafylling loðnu frá 

áramótum er línuleg. Aukning hrognafyllingar er um 2% á viku frá áramótum að meðaltali.  

Margeir Gissurarson og fl. rannsökuðu bætta vinnsluferla loðnuhrogna árið 2009. Áhrif 

vinnsluþátta á efna- og eðlisfræðilega eiginleika hrognanna voru rannsakaðir auk þess sem 

skoðað var þurrkband sem lausn við einum af veikleika vinnsluferilsins sem er þurrkun 

hrognanna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þvermál hrogna eykst í vinnsluferlinu og 

minnkar síðan aðeins aftur við þurrkun og frystingu, þó ekki svo mikið að þau nái þeirri stærð 

sem þau voru í upphafi. Þvermálið eykst vegna vatnsupptöku hrognanna sem hefst um leið og 

þau komast í snertingu við vatn eða sjó í vinnsluferlinu, sem stafar af osmótískum áhrifum sem 

verða vegna saltstyrksins inni í hrognunum. Vatnsinnihald hrognanna minnkar síðan aftur við 

þurrkun en tapar ekki vatnsinnihaldi eftir það s.s. við frystingu og þíðingu. Vatnsinnihaldið í 

lokaafurð er um 10% meira en í nýkreistum hrognum sem hafa ekki komist í snertingu við vatn 

(Margeir Gissurarson o.fl., 2009a). 

          Við vinnslu á loðnuhrognum er saltvatn eða „sjór“ notaður. Samkvæmt rannsóknum 

Margeirs Gissurarsonar o. fl.  jókst saltinnihald hrognanna um 1,8% við vinnslu og hafði 

þurrkun eða frysting engin áhrif á það (Margeir Gissurarson o.fl., 2009a). 

           Vatnsinnihald loðnuhrogna eykst með þroska og hrognafyllingu (Margeir Gissurarson 

o.fl. 2009a, Kristinn Vilhelmsson og Hannes Magnússon, 1978). Þvermál hrognanna eykst 

hlutfallslega meira þegar þau eru óþroskaðri vegna þess að þau virðast hleypa meiri vökva inn 

í sig við þær aðstæður. Þvermálið eykst eftir því sem saltlausnin eða sjórinn er sterkari en nær 

hámarksstærð í 2% saltstyrk. Eftir það er saltstyrkurinn of mikill sem veldur því að þau stækka 

ekki eins mikið (Margeir Gissurarson o.fl., 2009a). 

J. Pálsson og M. Beverley-Burton rannsökuðu orma í loðnu í N. Atlandshafi og fundu þar 15 

tegundir. Þrjár þeirra voru þriggja stigs lirfur og voru þær allar af Anisakidae ætt. Þær tegundir 

voru Anisakis simplex, Contracaecum sp. og Hysterothylacium sp. Þessar tegundir fundust allar 

í kviðarholinu, á innyflum eða lausir (J. Pálsson og Beverley-Burton, 1984). 
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4. Efni og aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um það hráefni sem notað var við framkvæmd verkefnisins 

ásamt því að farið verður yfir vinnslu HB Granda á Vopnafirði og þann búnað sem notaður 

var við framkvæmdina. Einnig verður farið yfir framkvæmd hvers hluta fyrir sig.  

4.1. Hráefni 

4.1.1. Staðsetning og fjöldi loðnuorma 

Unnið var við greiningu á staðsetningu og talningu loðnuorma á loðnu og hrognavertíð 2016. 

Teknar voru átta sýni úr sjö förmum. Þau skip sem notast var við voru Venus NS 150, Víkingur 

AK 100 og Fonnes H10 AM. Prufurnar voru teknar frá 17. febrúar frá 20. mars.  

Tafla 4 Dagsetningar prufa ásamt veiðiskipi og veiðisvæði 

 

Í töflu 4 má sjá sýnatökudagana ásamt úr hvaða skipi sýnið var tekið og á hvaða veiðisvæði 

skipið veiddi.   

Dags Skip Veiðisvæði

17.2.2016 Fonnes

23.2.2016 Venus 366C

24.2.2016 Víkingur 367

25.2.2016 Víkingur 367

26.2.2016 Venus 317

8.3.2016 Víkingur 422

18.3.2016 Venus 474-524

20.3.2016 Víkingur 474
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Mynd 7 Veiðireitir  

Á mynd 7 má sjá veiðisvæðin nánar og hvernig veiðin færist með landinu með tímanum.  

 

Mynd 8 Hrognafylling og hrognaþroski loðnu á sýnatökudögum 

Á mynd 8 sést hver hrognafyllingin og hrognaþroskinn var þegar sýnin voru tekin. Leitin að 

ormum úr unnum og óunnum hrognum var tekin úr hráefni og afurð úr þessum förmum.  
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4.1.2. Fallhraði hrogna og orma 

Við prófun á fallhraða orma á móti fallhraða hrogna var notast við einn orm og nokkur hrogn 

– eitt í einu.  

4.1.3. Greining á virkni hrognavinnsluferils  

Til þess að greina virkni hreinsunar á helstu stigum hrognavinnslu HB Granda á Vopnafirði 

voru tekin sýni af hrognum úr hrognavinnslunni. Sýnin voru tekin 9 sinnum með afla frá 

mismunandi skipum sem má sjá í töflu 5.  

Tafla 5 Dagsetningar prufa ásamt veiðiskipi 

Dagsetning Skip 

11.3.2017 

Aðalsteinn Jónsson SU 

11 

12.3.2017 Jóna Eðvalds SF 200 

13.3.2017 Jóna Eðvalds SF 200 

14.3.2017 Jóna Eðvalds SF 200 

14.3.2017 Jóna Eðvalds SF 200 

17.3.2017 Venus NS 50 

18.3.2017 Venus NS 50 

23.3.2017 Víkingur NS 100 

23.3.2017 Víkingur NS 100 

 

4.1.4. Flokkun hængs frá hrygnu 

4.1.4.1. Kælt hráefni 

Tilraun með flokkun hængs frá hrygnu fyrir skurð var gerð þann 7. mars 2017. Byrjað var að 

landa úr Høgaberg FD110 afla sem veiddur var þann 4. mars 2017. Heildarafli skipsins var 

um 820 tonn og þar af rúm 700 tonn úr sama kasti. Loðnan var veidd í reit 423 (sjá mynd 7 – 

veiðisreitir). Aflinn reyndist í heild vera 59,94 % hrygna, hrognafylling 25,54% og 

hrognaþroskinn 90,2%. Aflinn í skipinu var allur kældur en slökkt var á kælingu áður en 

byrjað var að landa úr skipinu. Afli úr hverri lest var bersýnilega frosinn fyrst og hitastig 

lækkaði þegar leið á hverja lest. 
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Tafla 6 Hitastig í farmi Högaberg 7.-8. mars 

 

Í töflu 6 má sjá hitastigsmælingar sem teknar eru á hverjum klukkutíma á meðan á vinnslu úr 

farminum stendur.  

4.1.4.2. Ókælt hráefni 

Tilraun með flokkun hængs frá hrygnu fyrir skurð úr ókældu hráefni var gerð þann 9. mars 

2017. Byrjað var að landa úr Jónu Eðvalds SF 200 afla sem veiddur var þann 6. mars 2017. 

Heildarafli skipsins var um 1300 tonn. Loðnan var veidd í reit 524 (sjá mynd 7 – veiðisreitir). 

Aflinn reyndist í heild vera 59,13 % hrygna, hrognafylling 23,51% og hrognaþroskinn 96,6%. 

Aflinn í skipinu var ókældur. Tilraunin stóð frá 08:50 til 12:10.  

4.1.4.3. Flokkun til lengri tíma 

Ákveðið var að flokka í lengri tíma þann 13. mars 2017 til þess að fá samanburð við fyrri 

tilraunir sem aðeins tóku um þrjá og hálfan klukkutíma hvor. Byrjað var að landa úr Jónu 

Eðvalds SF 200 afla sem veiddur var 10. mars. Heildarafli farmsins var um 1400 tonn. Loðnan 

var veidd í reit 524 (sjá mynd 7 – veiðireitir). Afli reyndist vera  41,53% hrygna, hrognafylling 

19,64% og hrognaþroskinn 98,6%. Einhverjar hrygnur voru þó tómar og hrogn líklega farin að 

leka úr öðrum, þar af leiðandi mældist hrognafyllingin einungis 19,63%.  

Lestarskipti/ 

athugasemdir
Dagsetning Tími

Hitastig 1 

(°C)

Hitastig 2 

(°C)

Hitastig 3 

(°C)

Meðaltals 

hitastig (°C)

Byrjað á skipi 7.3.2017 08:31:00 1 1,1 0,8 1

7.3.2017 10:10:00 -0,9 -0,8 0,2 -0,5

7.3.2017 11:10:00 2,3 2,3 -0,7 1,3

Lestarskipti 11:30 7.3.2017 12:12:00 -0,7 -1,1 -0,6 -0,8

7.3.2017 13:21:00 0,5 0,5 1,5 0,8

Lestarskipti 14:30 7.3.2017 14:19:00 1,3 0,7 1 1

Tilraun byrjar 14:50 7.3.2017 15:20:00 -0,6 -0,4 0,2 -0,3

7.3.2017 16:11:00 0,1 -0,2 -0,2 -0,1

Lestarskipti 16:50 7.3.2017 17:04:00 -1 1,9 1,4 0,8

Tilraun endar 18:20 7.3.2017 18:06:00 -0,8 -0,9 -1,1 -0,9

Lestarskipti um 19:00 7.3.2017 19:05:00 1,4 0,9 1,6 1,3

7.3.2017 20:07:00 -0,7 -0,9 -0,8 -0,8

Lestarskipti um 21:00 7.3.2017 21:04:00 -1,2 -0,8 -0,5 -0,8

7.3.2017 22:11:00 -0,9 -1,1 -1,1 -1

7.3.2017 23:03:00 1,4 -1 1,6 0,7

Lestarskipti um 23:20 8.3.2017 00:10:00 -1 -1,1 -1 -1

8.3.2017 01:11:00 3,5 3,4 3,7 3,5

Lestarskipti um 01:20 8.3.2017 02:06:00 -1,1 -1,1 -0,9 -1

8.3.2017 03:11:00 3,5 3,9 3,5 3,6

Lestarskipti um 03:20 8.3.2017 04:12:00 1,5 -0,2 1,1 0,8

8.3.2017 05:11:00 3,5 3,2 3,8 3,5

Meðaltals 

hitastig
0,5
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4.2.Vinnsla HB Granda hf. á Vopnafirði 

4.2.1. Hrognavinnsla HB Granda hf. á Vopnafirði 

Hrogn hafa verið unnin á Vopnafirði frá 1996 á vegum Tanga hf. og síðari árin á vegum HB 

Granda hf. Unnið var 1996 og 1997 og síðan aftur frá 1999. Í upphafi var vinnslan einföld. Eitt 

skurðarsett, ein hrognatromla og hratdæla í skúr fyrir utan vinnsluna sjálfa. Dælt var að utan 

inn í stórt kar, þar sem síðan var sandsía og 3 hreinsipottar. Kerfið var langt frá því að vera eins 

tölvustýrt og sjálfvirkt og það er í dag, allt var handkeyrt og engir hraðabreytar. Þriðji 

hreinsipotturinn var lítill og notaðist í raun bara sem deilir fyrir hrognatromlurnar. Aðbúnaður 

við þurrkun var þannig að smíðaðar voru grindur úr tré með neti yfir sem settar voru í kör. 

Dripið var enn tímafrekara þá en það er í dag, og aðbúnaðurinn gerði það að verkum að pollar 

gátu myndast í körunum og skemmt fyrir. Smátt og smátt var vinnslan síðan þróuð áfram en 

árið 2005 kaupir HB Grandi hf. Tanga Hf., og árið 2008 var hrognavinnslan tekin í gegn 

(Höskuldur Haraldsson og Sigurður Hjaltason, munnleg heimild 14. mars 2017).  

 

Mynd 9 Teikning af hrognavinnslu HB Granda á Vopnafirði 

Á mynd 9 má sjá teikningu af hrognavinnslu HB Granda á Vopnafirði eins og hún er í dag. 

Vinnslan er nokkuð þröng og hafa úrbætur á henni staðið til í nokkurn tíma.   
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Mynd 10 Flæðirit hrognavinnslu HB Granda á Vopnafirði 

Eins og sést á flæðiritinu á mynd 10 skiptist hreinsun hrognanna í tvær línur á tímabili í ferlinu. 

Loðnunni er dælt upp úr skipi, yfirleitt með vakúm-dælu. Fiskurinn dælist þá inn í svokallað 

innmötunarker þar sem meðafli, ef einhver er, er tekinn úr og fiskurinn fer niður í 
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innmötunardælu fyrir skurðarsett. Þar skiptist línan í þrennt. Skurðarsettin eru þrjú og 

hrognatromlurnar eru þrjár. Skurðarsettin eiga að geta afkastað að minnsta kosti 20 tonnum á 

tímann hvert. Skurðarsettin skera loðnuna niður í 7,4 mm stóra bita. Bitarnir halda síðan áfram 

í hrognatromlurnar þar sem hrognin ásamt öðrum smáum ögnum sigtast frá og hratið er skilið 

frá. Hrognin fara síðan í hreinsipotta sem eru undir hverju 

og einu skurðarsetti. 

 Hreinsipottar 1, 2 og 3 eru allir eins. Hreinsipottar 

1, 2 og 3 eru mest notaðir til að fleyta í burtu froðu og 

öðrum óhreinindum sem fljóta upp á yfirborðið. Eftir 

þetta blandast línurnar aftur í eina, öll hrognin fara í 

hreinsipott 4 sem grófhreinsar fyrir vökvaskiljurnar eða 

svokallaða cynklóna. Vökvaskiljurnar eða cynklónarnir 

eru taldar vera það sem hreinsar hrognin hvað best, þá 

sérstaklega ormana frá hrognunum.  

           Í hrognavinnslunni eru 12 cynklónar en dælurnar 

sem til staðar eru hafa ekki nægilegt afl til að halda þeim öllum í gangi í einu. Á mynd 11 má 

sjá teikningu af vökvaskilju og virkni hennar. Í vökvaskiljunni myndast hringstreymi sem líkist 

hvirfilbil, þar sem hráefnið kemur inn að ofan og fer niður í keiluna og hrognin út að neðan, en 

vökvinn með ormum, himnum og hreistri þrýstist upp í 

miðju cynklónsins, vegna eðlisþyngdar, og út úr kerfinu 

(Þorgrímur Kjartasson, munnleg heimild 14. mars 2017).  

Á mynd 12 má síðan sjá vökvaskiljurnar eins og þær eru í 

Hrognavinnslu HB Granda á Vopnafirði. 

          Úr cynklónunum liggja svo tvær leiðir. Önnur í línu 

A og hin í línu B. Enginn af hreinsipottum 1A, 2A, 1B og 

2B eru eins. Afurðin er tekin út á mismunandi stöðum í 

öllum pottunum með tilliti til keilunnar sem er neðst í 

pottunum. Á sumum er afurðin tekin út í keilunni sjálfri, en 

á öðrum áður en komið er að keilunni. 

 Mynd 12 Cynklonar í Hrognvinnslu HB 
Granda á Vopnafirði 

Mynd 11 Teikning af vökvaskilju - cynklón 
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            Fallsíurnar eru notaðar til þess að hafa sjóskipti – hreinsa 

blóðvatn og skítugan sjó sem fyrir er og setja nýjan sjó inn í 

staðinn (sjá mynd 14). Fallsíurnar eru með sjálfvirku skol- og 

titringskerfi til að forðast stíflur (Redox Water Technology, e.d. 

a). Úr fallsíunum blandast línurnar saman aftur og hráefnið 

heldur áfram í Redox-kerið.  Redox kerið er stórt og 

fyrirferðamikið eins og sést á mynd 13. Ákveðið hringstreymi á 

að eiga sér stað í kerinu, þ.e. hráefnið fer inn á sömu hlið og 

hráefnið kemur út úr því. Það á að virka þannig að loftstreymi er 

inn í ker þar sem hráefnið kemur inn. Hráefnið á að skiljast í 

sundur í kerinu og óhreinindi að fljóta upp þar sem þeim er fleytt 

af, hrognin sökkva til botns þar sem snigill er í botninum og ber 

efnið út úr kerinu (Redox Water Technology, e.d.,b).  

             Úr Redox kerinu skiptist hráefnið niður og fer 

inn á tvær þurrktromlur. Í þurrktromlunum er auka 

vatn síað í burtu og úr þeim fer afurðin í ker. Kerin eru 

síðan látin standa og vatn látið leka enn frekar af 

hrognunum. Að jafnaði eru kerin látin standa í rúma 

12 tíma – fer eftir hvernig hentar í pökkun. Erfitt er að 

pakka hrognum í vinnslunni á Vopnafirði ef 

vatnsinnihaldið er meira en 82,5%. 

4.2.2 Flokkari í uppsjávarfrystihúsi HB Granda á Vopnafirði 

Flokkararnir í uppsjávarfrystihúsinu eru frá Style International. Hráefnið er stærðarflokkað 

eftir þykkt á 8 bönd, stærsti fiskurinn fer lengst. Flokkunarbönd úr næloni flytja hráefnið 

áfram og flokkunarrásirnar flytja hráefnið niður á færiböndin. Vídd flokkunarrásanna er 

stillanleg upp á brot úr millimetra. Afkastageta flokkaranna er um 25-28 tonn á klukkutíma og 

getur hraðinn á flokkunarböndunum verið allt upp í 2,5 metrar á sekúndu (Style International, 

1998). 

      Í uppsjávarfrystihúsinu eru 4 flokkarar en aðeins tveir þeirra eru notaðir þegar flokka á 

loðnu. Til þess að hjálpa flokkuninni og stjórna henni betur er síðan hægt að setja spjöld í 

flokkarana sem eru færanleg og annað hvort breikka eða minnka svæðið sem fiskurinn getur 

farið á til að falla á ákveðið færiband. Flokkaranum er að öðru leyti stjórnað í gegnum tölvu.  

Mynd 14 Fallsíur í 
hrognavinnslu HB Granda á 

Vopnafirði 

Mynd 13 Séð yfir Redox kerið 
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4.3. Mælitæki 

Fiskurinn og hrognin voru vegin með M2200 vog frá Marel með 0,001 kg nákvæmni. Hitastig 

var mælt með Therma 22 Plus vatnsheldum mæli með 0,1°C nákvæmni. Notast var við Rapid 

Trade gæðaskoðunarkerfi til skráningar á niðurstöðum. Til skoðunar var notast við ljósaborð, 

vatn, reglustiku og flísatöng.  

4.4. Framkvæmdarlýsing 

4.4.1. Staðsetning og fjöldi loðnuorma 

Sýni voru tekin úr átta förmum á tímabilinu 17. febrúar 

2016 til 20. mars 2016. Tíu hængar og tíu hrygnur voru 

skoðaðar úr hverjum farmi. Lengd, þyngd og þykkt 

loðnu var skráð ásamt fjölda orma og staðsetning þeirra, 

það er hvort að þeir væru í vöðva, lausir í kviðarholi, í 

hrognum, í/á lifur eða á öðrum innyflum. 

       Hængur var fyrst hausaður og slógdreginn. Leitað 

var eftir ormum í slógi. Næst var hængurinn skorinn 

endilangt í tvennt, skimað eftir ormum í flökunum og 

því næst var leitað  að ormum í kviðarholi. Á mynd 15 

má sjá skurðinn. Að lokum voru niðurstöður skráðar. 

       Hrygnan var fyrst hausuð og slógdregin og slógið 

skoðað. Í framhaldi af því voru hrognin kreist út (sjá 

mynd 16) og skoðuð. Þar á eftir var hrygnan skorin 

endilangt í tvennt, skimað eftir ormum í flökum. Þar á 

eftir var kviðarhol skoðað og niðurstöður skráðar. 

 

Mynd 15 Skurður á hæng (efri) og hrygnu 
(neðri) 

Mynd 16 Hrogn kreist úr hrygnu til 
skoðunar 
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4.4.2. Leit að ormum 

Á hverjum klukkutíma yfir 12-24 klukkustundir í farmi var hrognum úr 20 hrygnum safnað 

saman. Úr safninu var síðan visst magn tekið og skoðað á gegnumlýsingar skoðunarborði þar 

sem lítið magn er skoðað í einu (sjá mynd 17). Það er 

gert til þess að geta greint sem best hvort ormar eru til 

staðar, ásamt því að hafa vatn, flísatöng og reglustiku til 

þess að greiða úr hrognunum. Magn skoðaðra hrogna 

var skráð niður ásamt þeim fjölda orma sem fannst í 

sýnunum. 

 Á klukkutímafresti voru 100 grömm af unnum 

hrognum tekin til skoðunar úr hverjum farmi og fjöldi 

orma úr þessum 100 grömmum skráðir niður. Hrognin 

voru skoðuð á gegnumlýsingar skoðunarborði þar sem lítið magn er skoðað í einu til þess að 

sjá sem best hvort ormar eru til staðar. Niðurstöður fjölda orma í þessum 100 grömmum sem 

skoðuð voru, voru síðan skráðar niður. Niðurstöður úr hverjum farmi voru síðan teknar saman 

og unnið úr þeim.  

4.4.3. Fallhraði hrogna og orma 

Til þess að kanna hvort hægt væri að bæta aðskilnað orma og hrogna með mismunandi saltstyrk 

voru 0,5%, 2%, 3% og 6% saltpæklar blandaðir með eimuðu vatni. Fyrst var blanksýni tekið, 

hrogn var látið falla í 1 líters mæliglasi niður 16,8 sentimetra. Hrogn var látið í vatnið og tíminn 

sem tók fyrir það að sökkva 16,8 cm var skráður. Tími var tekinn á 5 hrognum  við hvern 

saltstyrk og fallhraði þeirra mældur. Slíkt hið sama var gert við orm, sami ormur var notaður í 

öll skiptin. Sama var gert fyrir alla saltpæklana og niðurstöður skráðar. 

4.4.4. Greining hreinsunar á helstu stigum hrognavinnslu HB Granda á Vopnafirði.  

Sýni voru tekin af öllum stigum vinnslunnar. Tekin voru 9 sett af sýnum úr mismunandi skipum 

á mismunandi dögum sem má sjá í töflu 7. 

 

 

 

 Mynd 17 Ormur í hrognum 
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Tafla 7 Dagsetningar prufa ásamt veiðiskipi 

Dagsetning Skip 

11.3.2017 Aðalsteinn Jónsson SU 11 

12.3.2017 Jóna Eðvalds SF 200 

13.3.2017 Jóna Eðvalds SF 200 

14.3.2017 Jóna Eðvalds SF 200 

14.3.2017 Jóna Eðvalds SF 200 

17.3.2017 Venus NS 50 

18.3.2017 Venus NS 50 

23.3.2017 Víkingur NS 100 

23.3.2017 Víkingur NS 100 

 

Sýnin voru tekin í sérsaumaða sýnapoka með þar til gerðri sýnatökustöng eins og sjá má á 

mynd 18.  

 

Mynd 18 Sýnataka með sýnatökustöng 
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Mynd 19 Sýnatökustaðir í hrognavinnslu 

Á mynd 19 hér að ofan má sjá teikningu af hrognavinnslunni ásamt því hvar sýnin voru tekin.  

Prufur úr hreinsipottum 1-3 voru teknar þar sem efni kemur inn frá þeim í hreinsipott 4 (merkt 

á mynd 19 nr. 1). Úr efni í hreinsipotti 4 var látið renna undan pottinum þar til öll óhreinindi 

sem safnast höfðu saman á botninum voru farin og síðan prufan tekin (merkt á mynd 19 nr. 2). 

Prufan úr cynklónum var tekin þar sem efni kemur út úr þeim í stokk – þar er síðan efnið sem 

skiptist niður í potta 1A og 2A (merkt á mynd 19 nr. 3). Prufan úr efni úr pottum 1A og 1B var 

tekin þar sem efnið kemur inn í potta 1B og 2B (merkt á mynd 19 nr. 4 og 5). Efnið úr þeim 

pottum, 1B og 2B var síðan tekið eftir að sjóskipti höfðu átt sér stað í fallsíunum, áður en efnið 

fór í Redox karið (merkt á mynd 19 nr. 6). Eftir redox karið var prufan tekin eftir 

þurrktromlurnar þegar hráefnið var á leiðinni ofan í kör (merkt á mynd 19 nr. 7).  

Prufurnar voru misstórar en aðeins var skoðað 100g af hverri prufu. Til þess að passa 

að 100g af hrognum væri sambærilegt magn á öllum stigum voru prufupokarnir látnir standa í 

rúma 12 tíma og vatn látið leka af þeim. Hrogn voru tekin og skoðuð á gegnumlýsingar 

skoðunarborði þar sem lítið magn er skoðað í einu. Það er gert til þess að geta greint sem best 

hvort að ormar eða önnur óhreinindi eru til staðar. Hrognin eru vatnsblönduð og þeim hellt á 

skoðunarborðið í litlum skömmtum. Hrognin eru skoðuð vel með stækkunargleri, flísatöng og 

reglustiku til að aðgreina hrognin og niðurstöður voru skráðar um leið.  
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4.4.5. Flokkun hængs frá hrygnu fyrir skurð 

4.4.5.1. Kælt hráefni 

Eftir að niðurstöður úr hluta 3.4.1. staðsetningu og heildarfjölda loðnuorma lágu fyrir var 

ákveðið að prófa að flokka hæng frá hrygnu fyrir skurð. Uppsjávarvinnslan á Vopnafirði er 

ekki þannig gerð og uppstillt að auðvelt sé að flokka þegar verið er að vinna í loðnuhrogn. Sjö 

færibönd eru á flokkaranum, voru þau stillt á 50% hraða og spjöld sett í til að stjórna 

flokkuninni betur og fá meiri fisk af sjöunda bandi inn á sjötta til að fá meiri fisk í skurð. 

Sjöunda bandið og það sem fór fram af flokkaranum, var sent í hrat - fiskimjölsverksmiðjuna.  

Teknar voru prufur til að sjá hvert hrygnuhlutfallið væri á aflanum sem kom inn á 

flokkunartímabilinu. Tekið var 1 kg af fiski úr innmötunarkerinu, hrygnan flokkuð frá og 

vigtuð. Hlutfallið af því var síðan reiknað á eftirfarandi hátt og niðurstöður skráðar: 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑝𝑟𝑢𝑓𝑢

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑎𝑙𝑙𝑟𝑎 ℎ𝑟𝑦𝑔𝑛𝑢 í 𝑝𝑟𝑢𝑓𝑢
 𝑥 100 = 𝐻𝑟𝑦𝑔𝑛𝑢ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 

Einnig voru reglulega tekin sýni af því efni sem var ekki tekið inn í hrognavinnsluna. 

Hlutfallið var reiknað eins og jafnan hér að ofan sýnir. Sýnin voru 4 kíló hvert og voru 

niðurstöður þeirra skráðar niður.  

Sýni voru einnig tekin af því efni sem fór inn í hrognavinnsluna. Skoðað var hve stórt 

hlutfall af því efni sem fór í skurð væri hængur. 4 kíló voru tekin og fiskurinn flokkaður niður 

í hæng og hrygnu. Hængurinn var síðan vigtaður og hænghlutfallið reiknað með eftirfarandi 

hætti og niðurstöður skráðar: 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑝𝑟𝑢𝑓𝑢

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑎𝑙𝑙𝑠 ℎæ𝑛𝑔𝑠 í 𝑝𝑟𝑢𝑓𝑢
 𝑥 100 = 𝐻æ𝑛𝑔ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 

Sýni úr hrognum voru tekin þegar efnið frá flokkun fór að koma út úr hreinsikerfinu. 

100 g  af hrognum voru tekin og skoðuð á gegnumlýsingar skoðunarborði þar sem lítið magn 

er skoðað í einu. Það er gert til þess að geta greint sem best hvort að ormar eða önnur 

óhreininda eru til staðar. Hrognin eru vatnsblönduð og þeim hellt á skoðunarborðið í litlum 

skömmtum. Hrognin eru skoðuð vel með stækkunargleri, flísatöng og reglustiku til að 

aðgreina hrognin. Sýnin voru tekin af tveimur gæðaskoðunarmanneskjum sem starfa að 
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jafnaði við gæðaskoðun til þess að 

hafa sýnin sem raunverulegust og 

álík þeim sem að jafnan eru tekin 

úr vinnslunni (sjá mynd 20).  

Flokkunin var látin ganga í 

3,5 klukkustundir. Reiknað var með 

að í hrognakerfinu væri efni sem 

myndi duga í 1 klukkutíma og 20 

mínútur og þar af leiðandi var notast 

við skoðanir sem áttu sér stað 1 

klukkutíma og 20 mínútum eftir að flokkun hófst og þar til 1 klukkustund og 20 mínútur höfðu 

liðið frá því að flokkun lauk.  

Nýtingamælingar voru framkvæmdar þannig að tekið var niður á ákveðnum tímum 

hversu mikið af hráefni vigtaðist í fiskimjölsverksmiðjunni og hversu mörg kör voru komin af 

hrognum. Notast var við að í hverju kari væri 340 kg af afurð og reiknað var með að alltaf væri 

jafn mikið af efni inni í hrognakerfinu.  

Sjónmat var einnig gert á hrognakerfinu – hvort væri sjáanlegur munur á gangi í 

kerfinu. Það mat var gert af starfsmanni hrognavinnslunnar sem hefur unnið við 

hrognavinnsluna í mörg ár.  

Eins og sést í töflum 17, 21 og 24 í niðurstöðukafla voru útreikningar gerðir með það að 

leiðaljósi að sama hrognafylling hefði verið í hrygnunni allan tímann, á meðan á flokkun stóð 

og eftir flokkun. Þetta er gert vegna þeirrar staðreyndar að hrognin geta auðveldlega farið úr 

hrygnunni við dælingu og lent í blóðvatni sem einnig er tekið inn í vinnsluna og hrognin tekin 

úr því. Því er reiknað með að hrognin séu einhvers staðar og komi inn í vinnsluna, þó svo að 

þau komi ekki fram úr hrygnunni sjálfri. 

Áætluð nýting var fundin út með því að margfalda saman hrygnuhlutfall og hrognafyllingu. 

 [1 𝑥 𝐻𝑟𝑦𝑔𝑛𝑢ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙] 𝑥 𝐻𝑟𝑜𝑔𝑛𝑎𝑓𝑦𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 = Áæ𝑡𝑙𝑢ð 𝑛ý𝑡𝑖𝑛𝑔 

 

Mynd 20 Skoðun hrogna á skoðunarborði með gegnumlýsingu. 



  

29 
 

4.4.5.2. Ókælt hráefni 

Tilraunin var framkvæmd líkt og gert var með kælt hráefni eins og lýst er í kafla 3.5.5.1. 

Tilraunin hófst að morgni 9. mars 2017 klukkan 08:50 og lauk klukkan 12:20.  

4.4.5.3. Lengri flokkun 

Tilraunin var framkvæmd líkt og gert var í köflum 3.5.5.1 og 3.5.5.2. Nema í þetta skiptið var 

flokkunin látin ganga í lengri tíma. Tilraunin hófst 14:55 og lauk 01:06.  
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir helstu niðurstöður í verkefninu. Fyrst er fjallað um greiningu á 

ormum og síðan er fjallað um niðurstöður á greiningu og virknismælingum á hreinsunarferli. 

5.1. Staðsetning og fjöldi loðnuorma 

 

Mynd 21 Tíðnidreifing á fjölda orma í loðnu 

Á mynd 21 sést tíðnidreifing fjölda orma í hverri loðnu. 47 loðnur voru lausar við orm sem 

þýðir að 113 höfðu orm í sér eða um tæp 71% rannsakaðra loðna. Aðeins ein loðna fannst 

með yfir 5 orma. 

Tafla 8 Heildarfjöldi og staðsetning orma 

 

 

 

Fjöldi orma úr 80 skoðunum Meðaltal per loðna Kviðarhol Innyfli Lifur Fiskvöðvar Hrogn

Hængur 144 1,8 39 91 14 0

Hrygna 96 1,2 10 58 7 0 21
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Við skoðun á 160 loðnum á tímabilinu 17. febrúar 

til 20. mars fundust 240 ormar. Eins og sést í töflu 

2 fundust 144 af þeim í hængum en 96 í hrygnum 

sem gerir að meðaltali 1,8 ± 1,5 orm í hæng og 1,2 

± 1,1 orm í hrygnu. T próf var framkvæmt til þess 

að sjá hvort munurinn væri marktækur. Í ljós kom 

P gildið 0,004 sem segir okkur að munurinn er 

marktækur. 

             Staðsetningu ormanna var skipt niður í 

fiskvöðva, kviðarhol, innyfli, lifur og hrogn, sjá 

myndir 22-24. Ormar í hæng reyndust flestir vera 

í eða á innyflum, næst mest í kviðarholi og þar á 

eftir í lifrinni. Ormar í hrygnu voru einnig flestir 

í innyflum, en næst flestir voru í hrognum og þar 

á eftir í kviðarholi og loks í lifur. Engir ormar 

fundust í fiskvöðva, hvorki í hæng eða hrygnu.  

 

 

Mynd 25 Meðalfjöldi orma eftir kyni 

Á mynd 25 sjást meðaltöl fjölda orma eftir kyni ásamt staðalfrávikum hvers kyns fyrir sig.  
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Tafla 9 Heildarfjöldi og staðsetning í prósentum 

 

Í töflu 9 má sjá niðurstöður fjölda orma og staðsetningu þeirra í prósentum. 60% orma fundust 

í hæng og 40% í hrygnu. Hjá bæði hæng og hrygnu eru um 60% í innyflum, en í hrygnu eru 

20% í hrognum og á móti kemur 27% í kviðarholi hængsins. 10% orma fundust í kviðarholi 

hrygnu og 7% í lifrinni. 10% orma í hæng fannst í lifrinni.  

 

Mynd 26 Meðalfjöldi orma í hrygnu miðað við hrognafyllingu 

Ef niðurstöðurnar eru teknar saman og meðalfjöldi orma í hrygnum skoðaður eftir 

hrognafyllingu sést að ekki virðist vera neitt samband þar á milli nema þá mögulega að ormum 

fækki með hækkandi hrognafyllingu, sjá mynd 26.  

5.2. Ormar úr unnum og óunnum hrognum 

Tafla 10 Ormar úr unnum og óunnum hrognum 

 

Prósent af heild Kviðarhol Innyfli Lifur Fiskvöðvar Hrogn

Hængur 60% 27% 63% 10% 0%

Hrygna 40% 10% 60% 7% 0% 22%

Prósent af heildarfjölda eftir kyni

Skip Dags Fjöldi skoðana Skoðað magn (g) Heildarfjöldi orma Ormar per 100g

Unnin: Víkingur 8.3.2016 222 22200 112 0,50

Venus 16.3.2016 233 23300 55 0,24

Víkingur 19.3.2016 181 18100 40 0,22

Óunnin: Víkingur 8.3.2016 1 1000 29 2,90

Venus 16.3.2016 2 1005 42 4,18

Víkingur 19.3.2016 3 3040 129 4,24

Úr skoðun á heilli loðnu: Víkingur 8.3.2016

Venus 16.3.2016

Víkingur 19.3.2016

30 116,377 5 4,30
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Í töflu 10 má sjá niðurstöður úr sýnum sem tekin voru úr þremur förmum, þ.e. Víking 8.3.16, 

Venus 16.3.16 og Víking 19.3.16. Tekin voru sýni úr unnum hrognum, óunnum hrognum og 

hrognum sem komu við skoðun á heilli loðnu.  Eins og sést í töflunni þá er fjöldi orma í 100 

grömmum af óunnum hrognum töluvert hærri heldur en fjöldi orma í unnum hrognum. Ef 

síðustu tvær veiðiferðirnar eru skoðaðar sést að niðurstöður þeirra eru mjög svipaðar og sýna 

0,24 og 0,22 orma í 100 grömm í unnum hrognum og 4,18 og 4,24 í óunnum hrognum. Einnig 

eru niðurstöður sem teknar voru úr skoðunum á heilli loðnu sambærilegar skoðunum á óunnum 

hrognum eða 4,30 ormar í 100 grömm.  

5.3. Fallhraði hrogna og orma 

Tafla 11 Fallhraði hrogna og orma í missterkum saltpækli niður 16,8 cm 

 

Í töflu 11 sjást niðurstöður fallhraðamælingar. Niðurstöðurnar segja hve langan tíma það tók 

bæði hrogn og orma að falla 16,8 cm við mismunandi saltstyrk.  

Hrogn Ormur Hrogn Ormur Hrogn Ormur Hrogn Ormur Hrogn Ormur

13,07 17,35 17,79 21,61 15,82 16,62 19,16 13,65 22,44 25,56

12,08 19,11 17,6 19,11 12,93 16,17 17,37 20,67 23,73 21,67

Tími í sekúndum 13,45 18,34 20,39 17,66 13,52 15,04 17,54 21,96 18,32 20,67

11,84 16,96 14,64 16,69 13,17 18,61 18,19 25,36 21,29 20,36

11,92 14,79 16,44 24,4 13,35 14,93 18,66 21,33 22,06 20,21

Meðaltal: 12,47 17,31 17,37 19,89 13,76 16,27 18,18 20,59 21,57 21,69

Staðalfrávik: 0,66 1,47 1,88 2,80 1,05 1,34 0,67 3,83 1,81 2,00

Hlutfall:

Blank 0,50% 2,00% 3,50% 6,00%

1,39 1,15 1,18 1,13 1,01
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Mynd 27 Tímamælingar falls 

Á mynd 27 má sjá myndrænt niðurstöður fallhraðatilraunarinnar, það er hversu langan tíma 

það tók bæði hrogn og orm að falla niður um 16,8 sentímetra við mismunandi saltstyrk. Á 

myndinni sést að mestur munur virðist vera milli hrogna og orma í hreinu vatni, í blank sýni.  

 

Tafla 12 Fallhraði hrogna og orma í missterkum saltpækli í sekúndur á sentímetra. 

 

Í töflu 12 má sjá niðurstöður fallhraðatilraunar í sentímetrum á sekúndu.  
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1.29 0.97 0.94 0.78 1.06 1.01 0.88 1.23 0.75 0.66

1.39 0.88 0.95 0.88 1.30 1.04 0.97 0.81 0.71 0.78

Fall í cm/sek 1.25 0.92 0.82 0.95 1.24 1.12 0.96 0.77 0.92 0.81

1.42 0.99 1.15 1.01 1.28 0.90 0.92 0.66 0.79 0.83

1.41 1.14 1.02 0.69 1.26 1.13 0.90 0.79 0.76 0.83

Meðaltal: 1.35 0.98 0.98 0.86 1.23 1.04 0.93 0.85 0.78 0.78

Staðalfrávik: 0.07 0.09 0.11 0.12 0.08 0.08 0.03 0.20 0.07 0.06

Hlutfall:

Blank 0.50% 2.00% 3.50% 6.00%

0.72 0.88 0.85 0.92 0.99



  

35 
 

 

Mynd 28 Fallhraði cm/sek 

Mynd 28 sýnir myndrænt niðurstöður fallhraðatilraunarinnar í sentímetrum á sekúndu. 

5.3.  Greining hreinsunar á helstu stigum Hrognavinnslu HB Granda á 

Vopnafirði.   

Tafla 13 Niðurstöður hreinsunarprufu úr Hrognavinnslu HB Granda á Vopnafirði 

Samtals Eftir 1-3 

Fyrir 

cynklóna 

Eftir 

cynklóna 2A 2B Eftir fallsíur Redox Heild 

Snýkjudýr lítið 40 46 6 6 4 6 1 109 

Snýkjudýr 

stórt 4 7 0 0 0 0 0 11 

Uggi lítill 17 23 8 1 2 2 0 53 

Uggi stór 2 5 0 0 0 0 0 7 

Bein 2 23 3 2 3 1 0 34 

Auga 2 26 2 3 1 2 1 37 

Skel 2 35 2 1 0 0 2 42 

Brún hrogn 37 25 30 27 26 25 28 198 

Steinar/Sandur 12 40 3 8 1 2 1 67 

Hreistur 63 63 16 10 6 4 2 164 

Annað 127 127 29 16 6 11 2 318 
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Tafla 14 Niðurstöður hreinsunarprufa úr hrognavinnslu HB Granda á Vopnafirði sem hlutfall af heild 

Samtals 

Eftir 

hreinsipott 

1-3 

Fyrir 

cynklóna 

Eftir 

cynklóna 2A 2B 

Eftir 

fallsíur 

Eftir 

Redox 

Snýkjudýr lítið 36,7% 42,2% 5,5% 5,5% 3,7% 5,5% 0,9% 

Snýkjudýr 

stórt 36,4% 63,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Uggi lítill 32,1% 43,4% 15,1% 1,9% 3,8% 3,8% 0,0% 

Uggi stór 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bein 5,9% 67,6% 8,8% 5,9% 8,8% 2,9% 0,0% 

Auga 5,4% 70,3% 5,4% 8,1% 2,7% 5,4% 2,7% 

Skel 4,8% 83,3% 4,8% 2,4% 0,0% 0,0% 4,8% 

Brún hrogn 18,7% 12,6% 15,2% 13,6% 13,1% 12,6% 14,1% 

Steinar/Sandur 17,9% 59,7% 4,5% 11,9% 1,5% 3,0% 1,5% 

Hreistur 38,4% 38,4% 9,8% 6,1% 3,7% 2,4% 1,2% 

Annað 39,9% 39,9% 9,1% 5,0% 1,9% 3,5% 0,6% 

 

 

Mynd 29 Hlutfallsleg hreinsun hvers skoðunaratriðis milli sýnatökustaða 

Í töflu 13 má sjá samantekt af niðurstöðum sýna úr hreinsiferlinu. Í töflu 14 og á mynd 29 má 

sjá samanteknar niðurstöður úr sýnum sem tekin voru úr hreinsiferlinu sem hlutfall á hverjum 

stað af heildarmagni.  Mest óhreinindi fundust í flestum tilfellum þegar skoðað var efni fyrir 

cynklóna, en þar var prufan tekin neðst úr pottinum, þar sem óhreinindin safnast mest fyrir. Þó 

reynt hafi verið að láta öll óhreinindi renna út úr pottinum áður en prufan var tekin eru líkur á 
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að þarna hafi samt sem áður verið sérstaklega óhreint efni. Þetta efni fer þó að einhverjum hluta 

inn á cynklóna.  

          Niðurstöður tilraunarinnar sýndu að mest var að ormum fyrir cynklóna. Mesta hreinsunin 

á sníkjudýrum og uggum virðist vera að eiga sér stað í þeim. Nokkur hreinsun virðist einnig 

vera í cynklónunum á hreistri og öðrum óhreinindum. 

        Stórir uggar hreinsuðust að öllu leyti út í cynklónum og voru ekki til staðar eftir þá. Þó svo 

að litlir uggar hafi hreinsast að miklu leyti út með cynklónunum var enn 15,1% eftir af þeim 

eftir cynklóna. Þegar komið var í hreinsipott 2A var aðeins 1,9% af uggunum þar og 3,8% af 

þeim í hreinsipotti 2B. Uggarnir voru enn til staðar þegar prufur voru teknar úr fallsíum en eftir 

Redox kerið voru þeir ekki til staðar.  

        Beinin hreinsuðust einnig að miklu leyti út áður en komið var í cynklóna en voru sjáanleg 

alveg þar til efnið var búið að fara í gegnum Redox kerið. 

       Mest af augum og skel fannst þegar efnið var skoðað fyrir cynklóna. Brún hrogn virtust 

ekki ná að hreinsast mikið úr í ferlinu en 18,7% fannst af þeim í upphafi eftir hreinsipott 1-3 

en 14,1% fannst eftir að hreinsunin hafði öll átt sér stað, eftir Redox karið. 

        Hreistur og sandur virtist minnka nokkuð jafnt með tímanum. 
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5.4. Munur á hreinsun og nýtingu með flokkun hængs frá hrygnu fyrir skurð 

5.4.1. Kælt hráefni 
Tafla 15 Niðurstöður skoðana á kynjahlutfalli hráefnis frá Hogaberg 

Tími 
Hrygnuhlutfall 

úr skipi 

Hrygnuhlutfall 

í hrat 

Hænghlutfall 

í skurð 

14:30   25% 30% 

14:40   25%   

14:55 68% 31%   

15:10    18% 

15:20 58%     

15:40   28%   

15:45     12% 

15:50 75%    

16:10 59%     

16:30   24%   

16:37     13% 

17:05 63%    

17:30   50% 10% 

17:45   50%   

18:07 72%     

18:10    12% 

18:18   45%   

Meðaltal 66% 36% 13% 

 

Í töflu 15 má sjá niðurstöður útreikninga á hrygnuhlutfalli í skipi, hrygnuhlutfalli í því efni 

sem sent var í hrat og hænghlutfalli af því sem sent var í skurð.  

Tafla 16 Niðurstöður skoðana úr efni sem flokkað var 

Skoðunar- 

manneskja Tími 

Sníkjudýr 

lítið 

Sníkjudýr 

stórt Auga 

Brún 

hrogn 

Steinar/ 

sandur Annað 

B 16:16 1 1 0 1 0 0 

B 16:30 0 0 0 2 0 0 

A 17:08 0 0 0 0 0 0 

A 17:24 0 0 0 0 0 0 

B 18:08 0 0 0 3 0 0 

B 18:11 0 0 0 4 0 0 

B 18:17 1 0 0 4 0 0 

A 19:08 0 0 0 3 0 0 

A 19:10 0 0 0 2 0 0 

A 19:12 0 0 0 0 0 0 

Meðaltal 0,20 0,10 0,00 1,90 0,00 0,00 
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Í töflu 16 má sjá niðurstöður gæðaskoðana á hrognum úr skurði þar sem hráefnið var flokkað. 

Niðurstöður sýna að meðaltali 0,20 lítil sníkjudýr í hverjum 100 g sem hver prufa er. Í þessum 

sýnum sem tekin voru fannst að meðaltali 0,1 stórt sníkjudýr og 1,9 brúnt hrogn. Annað fannst 

ekki en fyrir utan það sem sést í töflu 15 var leitað eftir uggum, beinum, hreistri og skel.  

Tafla 17 Niðurstöður skoðana úr efni sem ekki var flokkað 

Skoðunar-

manneskja Tími 

Sníkjudýr 

lítið 

Sníkjudýr 

stórt Auga 

Brún 

hrogn 

Steinar/ 

sandur Annað 

B 20:10 2 0 0 2 0 0 

B 20:17 1 0 1 0 0 0 

A 21:07 0 0 0 3 0 0 

A 21:23 0 0 0 4 0 0 

B 22:09 1 0 0 2 0 1 

B 22:24 2 0 0 2 0 0 

A 23:06 0 0 0 3 0 0 

A 23:33 0 0 0 2 1 0 

Meðaltal 0,75 0,00 0,13 2,25 0,13 0,13 

 

Í töflu 17 má sjá niðurstöður gæðaskoðana á hrognum úr skurði þar sem hráefnið hafði ekki 

verið flokkað. Niðurstöðurnar sýna að meðaltali 0,75 lítil sníkjudýr í 100 g prufu, 0,13 augu, 

og 2,25 brún hrogn. Einnig fannst í prufunum 0,13 steinar eða sandur og 0,13 af því sem merkt 

var sem annað. Annað fannst ekki en fyrir utan það sem sést í töflu 16 var leitað eftir uggum, 

beinum, hreistri og skel. 

Tafla 18 Niðurstöður nýtingamælinga á meðan á flokkun stóð 

  Flokkun 

Ekki 

flokkun 

Hrygnuhlutfall  62,78% 55,12% 

Hrognafylling 26,50% 26,50% 

Nýting á 

tímabili 16,75% 16,05% 

Áætluð nýting 16,64% 14,61% 

 

Í töflu 18 sjást niðurstöður nýtingamælinga sem gerðar voru á meðan á flokkun stóð og eftir að 

flokkun hafði átt sér stað þar til vinnslu úr farminum lauk. Í töflu 17 er nýting á tímabilinu 

reiknuð með tilliti til hrognafyllingar og hrygnuhlutfalls úr hráefni sem kom inn í húsið á meðan 

á tilraun stóð. Í töflu 17 sést að nýtingin var vissulega hærri á meðan á flokkun stóð, en þegar 

hrygnuhlutfallið er skoðað sést að það var töluvert lægra á því tímabili sem ekki var flokkað. 
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Þegar áætluð nýtingin er skoðuð og nýtinga á tímabilinu þegar ekki var flokkað sést að nýtingin 

reyndist vera 1,44% hærri en hún hefði átt að vera þegar reiknað var með 26,5% hrognafyllingu.  

5.4.2. Ókælt hráefni 

 

Tafla 19 Niðurstöður skoðana á kynjahlutfalli hráefnis frá  Jónu Eðvalds 

Tími 
Hrygnuhlutfall 

úr skipi 

Hrygnuhlutfall 

í hrat 

Hænghlutfall 

í skurð 

08:55   22%   

09:13 58%     

09:15    5% 

09:45   25%   

09:50    4% 

10:00 58%     

10:13 54%    

10:40   38%   

10:48    11% 

11:35   37%   

11:40    10% 

11:45 63%     

12:00   31%   

12:10     6% 

Meðaltal 58% 33% 7% 

 

Í töflu 19 sjást niðurtöður á hrygnuhlutfalli og hænghlutfalli úr þeim prufum sem gerðar voru á meðan 

á flokkun stóð. 

Tafla 20 Niðurstöður gæðaskoðunar þegar flokkað var úr Jónu Eðvalds 

Skoðunar- 

manneskja 
Tími 

Sníkjudýr 

lítið 

Sníkjudýr 

stórt 
Auga 

Brún 

hrogn 

Steinar/ 

sandur 
Annað 

A 10:35 0 0 0 0 0 0 

B 11:09 0 0 0 0 1 1 

B 11:19 0 0 0 0 0 0 

B 11:21 0 0 0 0 0 0 

A 12:16 1 0 0 0 0 0 

A 12:31 0 0 0 0 0 0 

A 12:33 0 0 0 0 0 0 

B 13:17 0 0 0 0 0 0 

Meðaltal 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 

 



  

41 
 

Í töflu 20 má sjá niðurstöður gæðaskoðana á hrognum úr skurði þar sem hráefnið var flokkað. 

Niðurstöður sýna að meðaltali 0,13 lítil sníkjudýr í hverjum 100 g sem hver prufa er, en eitt 

sníkjudýr fannst í þeim átta prufum sem teknar voru. Í þessum sýnum sem tekin voru fannst að 

meðaltali 0,13 steinar/sandur og 0,13 sem flokkaðist sem annað. Annað fannst ekki en fyrir utan 

það sem sést í töflu 20 var leitað eftir uggum, beinum, hreistri og skel.  

Tafla 21 Niðurstöður gæðaskoðunar þegar ekki var flokkað úr Jónu Eðvalds 

Skoðunar-

manneskja 
Dagsetning Tími 

Sníkjudýr 

lítið 

Sníkjudýr 

stórt 
Auga 

Brún 

hrogn 

Steinar/ 

sandur 
Annað 

B 8.3.2017 08:31 0 0 0 0 0 3 

A 8.3.2017 09:42 0 0 0 0 0 0 

B 8.3.2017 10:28 0 0 0 0 0 0 

A 8.3.2017 11:22 0 0 0 0 0 0 

B 8.3.2017 12:27 0 0 0 0 0 0 

A 8.3.2017 13:29 0 0 0 0 0 0 

B 8.3.2017 14:22 0 0 0 0 0 1 

A 8.3.2017 15:19 0 0 0 0 0 2 

A 9.3.2017 08:44 0 0 0 0 0 0 

B 9.3.2017 09:22 0 0 0 0 0 0 

B 9.3.2017 09:24 0 0 0 0 0 0 

B 9.3.2017 09:27 0 0 0 0 1 1 

Meðaltal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,58 

 

Í töflu 21 má sjá niðurstöður gæðaskoðana á hrognum úr skurði þar sem hráefnið hafði ekki 

verið flokkað. Niðurstöðurnar sýna að ekkert sníkjudýr fannst en að meðaltali 0,08 

steinar/sandur og 0,58 sem flokkast sem annað. Annað fannst ekki en fyrir utan það sem sést í 

töflu 20 var leitað eftir uggum, beinum, hreistri og skel. 

Niðurstöður gæðaskoðunar sýna að í heild er mjög góð hreinsun, bæði þegar verið var að flokka 

og þegar ekki var verið að flokka.  

Tafla 22 Niðurstöður nýtingamælinga úr Jónu Eðvalds 

  
Ekki 

flokkun Flokkun 

Hrygnuhlutfall  58,97% 58,25% 

Hrognafylling 28,00% 28,00% 

Nýting á 

tímabili 16,58% 16,87% 

Áætluð nýting 16,51% 16,31% 

 



  

42 
 

Í töflu 22 sjást niðurstöður nýtingamælinga sem gerðar voru á meðan á flokkun stóð og fyrir 

flokkun. Miðað við hrygnuhlutfall á báðum tímabilum var áætluð nýting miðað við 28% 

hrognafyllingu. Niðurstöðurnar sýna að þegar ekki var flokkað var nýtingin 0,07% hærri en 

áætluð nýting en þegar flokkað var var nýtingin 0,56% hærri en áætluð nýting.  
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5.4.3. Lengri flokkun 

 

Tafla 23 Niðurstöður skoðana á kynjahlutfalli hráefnis frá lengri flokkun úr Jónu Eðvalds 

Tími 
Hrygnuhlutfall 

úr skipi 

Hrygnuhlutfall 

í hrat 

Hænghlutfall 

í skurð 

14:55   11,25%   

15:00     30,75% 

15:15 40,32%    

15:55   23,00%   

16:00     23,50% 

16:08 38,33%    

16:55   13,40%   

17:00     20,00% 

17:12 46,19%     

17:55   21,25%   

18:00     26,00% 

18:10 41,46%     

18:55   17,50%   

19:00     20,00% 

19:11 25,24%     

19:55   15,50%   

20:00     19,50% 

20:09 27,00%     

20:55   14,74%   

21:00     20,00% 

21:08 44,84%     

21:55   16,25%   

22:00     18,50% 

22:11 45,60%     

22:55   17,75%   

23:00     12,00% 

23:03 41,00%     

23:55   21,25%   

00:00     21,50% 

00:30 31,90%     

00:55   11,75%   

01:00     28,75% 

01:06 43,22%     

Meðaltal 38,65% 16,69% 21,86% 
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Í töflu 23 má sjá niðurstöður útreikninga á hrygnuhlutfalli í skipi, hrygnuhlutfalli í því efni 

sem sent var í hrat og hænghlutfalli af því sem sent var í skurð.  

Tafla 24 Niðurstöður gæðaskoðana í afurð þegar flokkun átti sér stað í lengri tíma 

  Ekki flokkun Flokkun 

Sníkjudýr: lítið 0,8 0,2 

Sníkjudýr: stórt 0,1 0,0 

Uggi: lítill 0,1 0,1 

Uggi: stór 0,0 0,0 

Bein 0,1 0,0 

Auga 0,1 0,1 

Skel 0,1 0,0 

Brún hrogn 2,5 2,7 

Steinar/sandur 0,1 0,1 

Hreistur 0,0 0,2 

Annað 0,4 0,4 

 

Í töflu 24 má sjá niðurstöður gæðaskoðana sem gerðar voru bæði úr flokkuðu og óflokkuðu 

hráefni fyrir pökkun. Skoðað var 1700 grömm af flokkuðu efni og 3000 grömm af óflokkuðu 

efni. Niðurstöðurnar sýna að meðaltali 0,8 lítil sníkjudýr þegar ekki var flokkað en 0,2 lítil 

sníkjudýr þegar var flokkað. Meira af hreistri og brúnum hrognum fannst þegar flokkað var eða 

0,2 meira að meðaltali. Að meðaltali fannst 0,1 meira af skel, beinum og stórum sníkjudýrum í 

óflokkaða efninu en að öðru leyti voru niðurstöðurnar eins.  

Tafla 25 Niðurstöður nýtingamælinga þegar flokkun átti sér stað í lengri tíma 

  
Ekki 

flokkun Flokkun 

Hrygnuhlutfall 44,6% 38,6% 

Hrognafylling 24,0% 24,0% 

Nýting á tímabili 10,7% 9,5% 

Áætluð nýting 10,7% 9,3% 

 

Í töflu 25 má sjá niðurstöður nýtingamælinga sem gerðar voru bæði á meðan á flokkun stóð og 

fyrir flokkun. Miðað við hrygnuhlutfall á báðum tímabilum var áætluð nýting miðað við 24% 

hrognafyllingu. Niðurstöðurnar sýna að þegar ekki var flokkað var nýtingin jöfn áætlaðar 

nýtingu en þegar flokkað var var nýtingin 0,2% hærri en áætluð nýting.  
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5.4.4. Niðurstöður skynmats úr öllum tilraunum 

 

 

Mynd 30 Hreinsipottar undir skurðarsettum með og án flokkun 

Augljós munur sást á hrognahreinsunarkerfinu þegar flokkun átti sér stað. Kerfið var hreinna 

og léttara að sjá. Mestur munur var í kringum cynklónana – vökvaskiljurnar. Á mynd 30 hér að 

ofan  má sjá hrognapotta undir skurðarsettum. Vinstramegin á myndinni má sjá tvo potta áður 

en að flokkun átti sér stað og hægramegin á myndinni má sjá þessa sömu potta á meðan á 

flokkun stóð. Hrognin voru gulari og hreinni, litu út fyrir að vera ferskari, sem komu þegar 

flokkun átti sér stað enda sjórinn sem þau taka í sig hreinni í ferlinu.  
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6. Umræður 

6.1. Staðsetning og fjöldi loðnuorma 

Niðurstöður heildarfjölda orma í loðnum sýndu að aðeins rúm 29% skoðaðra loðna voru 

ormalausar. Aðeins í eitt skipti fundust fleiri en fimm ormar í sömu loðnunni. Af þeim loðnum 

sem voru sýktar af ormi voru flestar aðeins með einn orm en með hækkandi ormafjölda fór 

sýktum loðnum fækkandi.  

         Ormarnir reyndust vera fleiri í hæng en hrygnu og niðurstöður sýndu að mest af orminum 

er liggjandi utan á innyflunum (þar með talið lifrinni). Engir ormar fundust við leit í holdi loðnu. 

Erfitt var þó að koma auga á hvort ormar væru í holdi en niðurstöðurnar samræmast þó 

niðurstöðum J. Pálsson og Beverley-Burton (1984)  þar sem þeir fundu aðeins þriðja stigs lirfur 

lausar í kviðarholi eða liggjandi á innyflum. 

          Áhugavert var að sjá að aðeins 22% orma sem fundust í hrygnu voru í hrognunum 

sjálfum. Eins og áður sagði er öll loðnan skorin í vinnsluferli hrogna, bæði hængur og hrygna 

og því mikið af ormum sem fara með hrognamassanum í gegnum sigtin og halda áfram í 

framhaldsvinnslu sem koma ekki beint úr hrognunum sjálfum.  

        Ef seinustu tvær veiðiferðirnar 2016 eru skoðaðar, þ.e. Venus 16.3.16 og Víking 19.3.16 

sést að ormar úr unnum hrognum eru um 14-20 sinnum færri í unnum hrognum samanborið við 

óunnin. Ef Víkingur 8.3.16 er skoðaður virðist sem hreinsun hafi ekki skilað jafnmiklum árangri 

þar og í hin skiptin en þar eru aðeins 5,8 sinnum færri ormar í unnum hrognum í samanburði 

við óunnin hrogn. Hægt hefði verið að skoða hvort einhverjir hlutir hefðu verið framkvæmdir 

á mismunandi hátt milli þessara farma til þess að sjá hvað olli því að munurinn er svona mikill.  

Ástæðan gæti verið sú að ormarnir hafi verið minni í þessum farmi og þar af leiðandi komist 

betur í gegnum kerfið og hefðu getað skorist eða slitnað í fleiri bita eða þá að ormar séu í raun 

fleiri þegar hrognafylling er minni (sjá mynd 25) en til þess að geta séð það þyrfti fleiri 

rannsóknir og fleiri gögn um fjölda orma þegar hrognafylling er minni, heldur en mynd 25 

sýnir. 

6.2. Fallhraði hrogna og orma 

Athyglisvert var að sjá í fallhraðatilrauninni að hækkandi styrkur saltpækilsins virtist aðeins 

jafna út fallhraða hrogna og orms. Mestur var munurinn þegar aðeins var notast við hreint vatn 

en ekki væri hægt að nota það í vinnslu vegna hættu á að hrognin springi vegna osmósu-

þrýstings, einnig eykst vatnsinnihald hrognanna með því að setja þau í saltpækil (Margeir 
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Gissurarson o.fl., 2009). Vinnsla á hrognum er gríðarlega vökvafrek, en athuganir hafa sýnt 

fram á að ef notaður er sjór er lægra drip en þegar notað er ferskvatn (Emilía Martinsdóttir, 

1981). Falltíminn virtist lengjast með hækkuðum saltstyrk eftir að 2,0% saltstyrk var náð. 

Áhugavert er hversu mikill munur er á fallhraða í hreinu vatni og fallhraða við 0,5% saltstyrk. 

Staðalfrávik í tilrauninni voru öll frekar há, væri því áhugavert að endurtaka þessar mælingar 

og safna fleiri mæligildum: ef hægt væri að ná betri aðskilnaði og betri hreinsun næðist með 

þessu gæti það verið þýðingarmikið fyrir vinnsluna. 

6.3. Greining hreinsunar á mismunandi stigum hrognavinnslu HB Granda á 

Vopnafirði 

Ljóst er að hreinsun á sér stað á öllum stigum vinnsluferilsins. Niðurstöðurnar sýna að 

cynklónarnir skipta gríðarlega miklu máli í hreinsuninni, eins og búist var við.  

         Þegar pottar 2A og 2B eru skoðaðir sést að nokkur munur er á hreinsun úr þeim. Í raun er 

þá verið að skoða hreinsipotta 1A og 1B. Mun meiri sandur fannst þegar skoðað var efni í 

hreinsipotti 1A heldur en í hreinsipotti 1B, eða 11,9% í hreinsipotti 1A en aðeins 1,5% í 

hreinsipotti 1B. 8,1% af þeim augum sem fundust voru í potti 1A samanborið við 2,7% í potti 

1B. Hreinsunin var lakari í potti 1A í 7 af þeim 11 atriðum sem skoðuð voru. Hreinsunin var 

verri í potti 1B í 2 af þeim 11 atriðum sem skoðuð voru, beinum og litlum uggum. Ekkert fannst 

af stórum sníkjudýrum eða stórum uggum í hvorugum pottanna. Þennan mun milli pottanna má 

líklega skýra með því að hráefnið úr þeim er tekið út á mismunandi stöðum og pottarnir ekki 

eins, líkt og sjá má á mynd 31 hér að neðan. Það kemur á óvart að niðurstaða sýnanna sýni að 

hreinsipottur 1B sé almennt að skila betri árangri þegar úrtökin eru skoðuð.  

 

Mynd 31 Úrtök í hreinsipottum 1A og 1B 
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         Það sem kom einnig á óvart við tilraunina er hve mikil hreinsun á sér stað í Redox karinu.  

Uppi hafa verið hugmyndir innan vinnslu HB Granda um að fjarlægja Redox karið og koma 

þar fyrir tveimur hreinsipottum í staðinn. Í töflu 26 sést munurinn á milli þess sem skoðað var 

eftir cynklóna og síðan efni sem var á leiðinni í hreinsipott 2B – í raun er þarna á milli til 

hreinsunar hreinsipottur 1B og Redoxkarið. 

Tafla 26 Samanburður hreinsunar í hreinsipotti 2B og Redox kari 

Samtals 

Hreinsipottur 

1B Redoxkar 

Snýkjudýr lítið 1,8% 4,6% 

Snýkjudýr 

stórt 0,0% 0,0% 

Uggi lítill 11,3% 3,8% 

Uggi stór 0,0% 0,0% 

Bein 0,0% 2,9% 

Auga 2,7% 2,7% 

Skel 4,8% -4,8% 

Brún hrogn 2,0% -1,5% 

Steinar/Sandur 3,0% 1,5% 

Hreistur 6,1% 1,2% 

Annað 7,2% 2,8% 

 

Í töflu 26 sést að hreinsunin á uggum, augum, skel, brúnum hrognum, steinum, hreistri og 

örðum efnum er hlutfallslega meiri í þessum potti heldur en í Redox-kerinu. Vissulega er 

efnið hreinna þegar það kemur í Redox-kerið og þar af leiðandi minni óhreinindi til að hreinsa  

í burtu. 

Niðurstöður hreinsunarinnar sýna á einstaka stöðum hækkun á milli þrepa. Í hverju 

sýni finnst yfirleitt hlutfallslega frekar lítið af óhreinindum og því vegur hvert og eitt 

óhreinindi mikið í heildarmyndinni (sjá mynd 13). Líklega hefðu niðurstöðurnar verið 

nákvæmari ef sýnin hefðu verið fleiri. Í töflu 26 hér að ofan sést í skel og brúnum hrognum -

4,8% og -1,5%, þetta kemur til vegna þess að þarna hefur fundist meiri óhreinindi eftir Redox 

kerið heldur en fast á eftir fallsíunum. Þarna er líklega um að ræða mæliskekkju eða áhrif þess 

sem á undan er rætt, að sýni hefðu ekki verið nægilega mörg.  

6.4. Munur á hreinsun og nýtingu með flokkun hængs frá hrygnu fyrir skurð 

Niðurstöður tilraunar 1 með flokkun á kældu hráefni sýndu töluvert minni óhreinindi þegar 

flokkað var. Þegar nýtingin á tímabili flokkunar er borin saman við áætlaða nýtingu á tímabilinu 
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kemur í ljós að nýtingin er örlítið betri, eða 0,11%. Þegar nýtingin er skoðuð á tímabilinu þegar 

ekki var flokkað kemur aftur á móti í ljós nýtingin var 1,44% betri en áætluð nýting var á 

tímabilinu. Nýtingarniðurstöður komu höfundi ekki á óvart. Í fyrsta lagi var vitað að ekki yrði 

auðvelt að flokka stóra hrygnu frá hæng, og að stóra hrygnan færi þá með hængnum í 

fiskmjölsverksmiðjuna. Þessi grunur var staðfestur þegar skoðað var hversu mikið hlutfall af 

afla sem fór út í fiskmjölsverksmiðjuna var hrygna. Þegar hitastig er skoðað ásamt 

hrygnuhlutfalli sem fór í hrat sést að eftir að lestarskiptin á flokkunartímabilinu urðu jókst 

hlutfallið af hrygnu á hratbandi upp í 50%. Erfitt reyndist að bæta flokkunina sökum þess hve 

frosið hráefnið var á þeim tíma. Ákveðið var að hætta að flokka vegna þessa.   

 Niðurstöður gæðaskoðunar í þessari fyrstu flokkunartilraun sýndi að færri ormar fundust 

þegar flokkað var, eða 0,20 á móti 0,75 þegar ekki var flokkað. Eitt stórt sníkjudýr fannst þó 

þegar flokkað var en ekkert þegar ekki var flokkað. Meira virtist vera af augum, steinum og 

sandi þegar ekki var flokkað.  

          Betur gekk að flokka hráefnið úr Jónu Eðvalds, sem ekki var kælt. Á tímabilinu var 

hlutfall hrygnu sem var að fara í hrat – í fiskimjölsverksmiðjuna frá 22%-38%. Hængur sem fór 

í skurð var frá 4% að 11% hráefnisins. Hrygnuhlutfallið heilt yfir tímabilið sem flokkað var úr 

að meðaltali 58% og 59% þegar ekki var flokkað. Ákveðið var að notast við mat sérfræðinga í 

vinnslunni að hrognafylling væri 28%. Áætluð nýting þegar ekki var flokkað var 16,51% en 

nýtingin á tímabilinu reyndist vera 16,58%, eða 0,07% meiri. Áætluð nýting þegar flokkað var 

var 16,31% en reyndist vera 16,87% eða 0,56% meiri. Nýtingin er því örlítið betri þegar flokkað 

var. Niðurstöður þessa hluta tilraunarinnar komu að hluta til á óvart. Munurinn á nýtingu var 

ennþá til staðar – en í þessu tilviki var nýtingin betri þegar flokkað var. Í þessari tilraun fannst 

ormur þegar flokkað var, en ekki þegar ekki var flokkað. 

          Tíminn sem tilraunirnar tvær tóku, eða 3,5 klukkustundir hvor, getur einnig hafa verið of 

stuttur til þess að fá marktækar niðurstöður. Vegna þess hve óljósar niðurstöðurnar voru og 

misleitar var ákveðið að gera tilraunina í þriðja skiptið og þá í lengri tíma til þess að 

nýtingarmælingar yrðu nákvæmari og fleiri gæðaskoðanir væru teknar. 

           Flokkað var aftur úr næsta túr hjá Jónu Eðvalds. Í þetta skiptið stóð flokkunin yfir í 10 

klukkustundir. Flokkunin gekk nokkuð vel en hlutfall hrygnu sem fór í fiskimjölsverksmiðjuna 

var að meðaltali 16,69% á meðan á flokkun stóð. Þó nokkuð fór þó með hrygnunni í skurð, eða 

að meðaltali 21,86% þess afla sem fór í skurð. Hrygnuhlutfallið á tímabilinu sem flokkunin stóð 

yfir var að meðaltali 38,65% en þegar ekki var flokkað var meðaltalið 44,6%. Áætluð nýting á 



  

50 
 

tímabilinu þegar ekki var flokkað, miðað við 24% hrognafyllingu var 10,7% en var nýtingin á 

tímabilinu einnig 10,7%. Áætluð nýting á tímabili flokkunar var aftur á móti 9,3% en nýtingin 

á tímabilinu var þó 9,5% eða 0,2% meiri. Niðurstöður gæðaskoðunar úr efni fyrir pökkun voru 

skoðaðar og sýndu þær að við flokkun reyndust hrognin töluvert hreinni þegar þær voru 

skoðaðar með tilliti til sníkjudýra. Þegar flokkað var fannst 0,2 lítil sníkjudýr í 100 grömmum 

en þegar ekki var flokkað fannst 0,8 lítið sníkjudýr og 0,1 stórt.  

        Ákveðið var að notast við skoðanir beint úr skurði í fyrstu tveimur tilfellunum flokkunar. 

Ástæða þess er sú að þá var hægt að notast við gæðaskoðanir sem framkvæmdar voru af sömu 

tveimur gæðaskoðunaraðilunum og þar af leiðandi niðurstöðurnar marktækari. Við flokkun í 

lengri tíma var ákveðið að notast við niðurstöður gæðaskoðana sem teknar voru við pökkun þar 

sem gæðaskoðanir sem teknar voru fyrir þurrkun voru einungis teknar af tveimur 

gæðaskoðunaraðilum sem ekki skoðuðu efni sem ekki var flokkað. Niðurstöðurnar þóttu því 

ómarktækar. Þegar niðurstöður í töflum 15 og 16 eru skoðaðar sést að skoðunarmanneskja A 

finnur hvergi sníkjudýr en skoðunarkona B finnur sníkjudýr. Þegar um skynmat sem þetta er að 

ræða er alltaf erfitt að segja hvort að skoðunarmanneskjur meta eins og því líklega einhver 

skekkja í mælingum og munur á skoðunarmanneskjunum, en reynt var að komast hjá skekkju 

sem auðið var með því að notast aðeins við skoðanir frá þessum tveimur skoðunarmanneskjum. 

Niðurstöður seinni tveggja flokkunartilraunanna kom nokkuð á óvart. Nýtingin jókst 

örlítið í bæði skiptin þegar flokkað var, miðað við þegar ekki var flokkað. Ein tilgáta um aukna 

nýtingu er sú að hrognin komist betur í gegnum hrognatromluna þegar hún er „hreinni“, þ.e. 

hratið frá hængnum er ekki að koma í gegn.  

          Í hrognavinnslunni sjálfri var augljóst að hráefnið var hreinna og ferskara þegar flokkað 

var að mati sérfræðinga vinnslunnar. Kerfið leit allt betur út og strax sást munur á magni í 

hrognatromlum, sjónum í pottunum og þegar leið aðeins á og hráefnið fór að koma úr kerfinu 

þá litu hrognin betur út – litu út fyrir að vera ferskari og voru litsterkari. Eins og komið hefur 

fram þá draga hrognin í sig sjó við vinnsluna og því hlýtur að skipta máli upp á ferskleikann að 

gera hversu hreinn sjórinn er. 

          Ekki var hægt að bera saman kælt og ókælt hráefni sökum þess að hráefnið kom úr sitt 

hvoru skipinu, var ekki jafn gamalt og svo framvegis, en rannsókn Þorgríms Kjartanssonar frá 

árinu 2008 sýndi að ferskari hrogn og hærri nýting næðist með kaldara hráefni. Kælingin fer 

betur með afurðina. Hráefnismat var tekið annars vegar með venjulegum hætti og hins vegar 
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var sýni tekið þar sem eingöngu voru skoðaðar heilar hrygnur og var munurinn allt að 2% á 

hrognafyllingu (Þorgrímur Kjartansson, 2008).  

          Hreinsunin í vinnslunni á Vopnafirði er almennt mjög góð, líkt og þegar Þorgrímur 

Kjartansson skoðaði vinnsluna árið 2008 (Þorgrímur Kjartansson, 2008). Ekki hefur verið 

flokkað síðan þá en niðurstöður þessarar tilraunar sýna að hrognin eru ferskari og hreinni þegar 

flokkað er. Auðvitað vilja menn ávalt vera með sem besta vöru í höndunum en einnig verður 

að skoða hvort að það borgi sig í raun að framkvæma flokkunina með tilliti til nýtingar og þess 

umstangs sem verður við að flokka. 

        Í dag er að jafnaði flokkað í hrognavinnslu HB Granda á Akranesi en ekki í HB Granda á 

Vopnafirði. Jón Helgason sölumaður hjá HB Granda sagði í viðtali 15. mars 2017 að vissulega 

væri munur á hrognum frá Vopnafirði og Akranesi en misjafnt væri milli kaupenda hvort menn 

væru að sækjast eftir. Vopnafjarðarhrognin væru eftirsótt hjá vissum kaupendum á meðan aðrir 

vildu frekar Akraneshrogn. Að jafnaði væri ekki hærra verð fyrir hrognin frá Akranesi en 

auðveldara væri að selja þau (Jón Helgason, munnleg heimild 15. mars 2017). Ekki er hægt að 

ákveða að þar sé flokkunin sem skipti megin máli þar sem munur er einnig á vinnslunum á 

öðrum sviðum. Á Akranesi er reiknað með lengri tíma í hreinsipottum og eru þeir stærri. Einnig 

eru þeir með stór ker þar sem hrognin eru látin bíða í nokkurn tíma og driptíminn á Akranesi 

yfirleitt um 24 klukkustundir samanborið við um 12 klukkustundir á Vopnafirði við 

mismunandi aðstæður og búnað.  

          Þegar skoða á hvort borgi sig að flokka farm verður einnig að skoða hrygnuhlutfallið. 

Þegar hrygnuhlutfallið er hátt er ekki víst að nýtingin myndi haldast sú sama þar sem líkur eru 

á að hængurinn sé ekki að hafa það slæm áhrif miðað við að nýtingin myndi lækka. Það eru 

vissulega margir óvissuþættir í þessu og væri áhugavert að rannsaka nánar. Samkvæmt 

niðurstöðum og framkvæmd tilraunarinnar má áætla að eftir því sem hrygnuhlutfallið er lægra 

því betra er að flokka, þó ekki sé nema aðeins af hængnum frá til þess að létta á kerfinu. 

Eftir að flokkunartilraunirnar áttu sér stað fóru menn að hugsa um það hvað 

skurðarsettin og hrognatromlurnar gætu í raun tekið mikið magn. Augljóst var að efnið var 

hreinna þegar minna var af hæng í efninu. Áður var ekki litið á hrognatromlurnar sem flöskuháls 

í vinnslunni en möguleiki er að þær séu það ef tekið er tillit til hreinsunar, ásamt sjó, þar sem 

sjór inn í kerfið er flöskuháls, en ef meira magn væri af honum væri hægt að þrífa tromlurnar 

betur og þær þá sigta betur.  
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7. Ályktanir og framtíðarsýn 

Við vinnslu á hrognum eru margir óvissuþættir til staðar. Margt er vitað um áhrif vinnslunnar 

á hrognin og hvernig sé best að ná þeim en margt er enn óvíst um hvernig sé best að hreinsa og 

vinna hrognin. Menn eru sífellt að leita leiða til að gera vinnsluna skilvirkari og hagkvæmari. 

Þó svo að loðnuvertíðin sé stutt og yfirleitt ríki mikil óvissa um afdrif hennar þá eru miklir 

fjármunir í húfi. Þó vegna þessa, hve stutt vertíðin er, gengur yfirleitt mikið á og allir í kappi 

við að ná kvóta eða ná að nýta hann sem skildi. Því gefst ekki alltaf mikill tími fyrir tilraunir og 

þróun á tímabilinu. Samkvæmt þessari tilraun þá ætti að borga sig í einhverjum tilvikum að 

flokka hænginn frá hrygnunni fyrir skurð til að fá aukna nýtingu og betri gæði.  

          Hrogn frá vinnslum hér á landi eru almennt fryst áður en þau eru seld og send út til Japans 

eða annarra landa sem kaupa afurðina. Ormurinn drepst við frystingu og því ættu þeir ekki að 

vera heilbrigðisvandamál. Þó svo að þeir séu ekki heilbrigðisvandamál eftir frystingu eru þeir 

enn til staðar og hefur áhrif í sjónmat á vörunni og því gott að leita leiða til þess að losna við þá 

alveg úr afurðinni. Áhugavert væri að skoða innihaldsefni ormana með tilliti til ónæmisvaka og 

hættu sem stafar af þeim á því sviði. Einnig væri áhugavert að skoða hvort munur sé á fjölda 

orma eftir veiðisvæðum, stærð loðnunnar eða jafnvel hrognafyllingu eða hrognaþroska.  
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