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Abstract  

This project focuses on the fish species known as whiting (Merlangius merlangus) and fisheries 

for whiting stocks, both in the Icelandic EEZ and other waters. We will also look at how the 

fish is processed and marketed abroad. This project will discuss major whiting stocks, its 

biology, distribution and taxonomy. We will consider where in the world whiting is mostly 

fished and where it is exported to and what it is used in. In Iceland, whiting is commonly 

considered a „garbage fish“ that people dislike and much of it is discarded back into the sea by 

both Icelandic fishermen and foreign fleets. Fishing statistics by other countries show that it is 

a commercial fish but it is fished much more abroad than in Iceland. Also, both stock 

assessments in Iceland and historical stock assessments in the North Sea and Eastern English 

Channel will be discussed. This essay will attempt to show whether it is profitable for Iceland 

to start directing fisheries towards whiting. The U.K. and France are currently the nations that 

fish the most whiting, in the Northsea and the Eastern English Channel fisheries. Whiting is 

also found in the Mediterranean and the Black Sea. Turkey is the biggest fishing nation in those 

waters, but there is not much available on whiting stocks there. 

Whiting fishing has been on the decline since 1950, while whiting landings in Iceland have 

been increasing since around 1990. This project‘s results show that there is an exciting market 

in Europe and that the popularity of the whiting has been growing since before, when it was 

mostly used in pet food. There is also evidence that whiting and other species are moving from 

the North Sea because of environmental changes, and that there is possibly a chance for Iceland 

to participate in the market and to start exporting whiting to Europe. 

 

Keywords: Whiting, Valuables, Fisheries, Markets, Utility. 
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Útdráttur  

Þessi ritgerð fjallar um lýsu (Merlangius merlangus), veiðar á henni, vinnslu og markað. Farið 

er yfir lýsustofna þar af almenna líffræði hennar sjálfrar, útbreiðslu og flokkunarfræði. Skoðað 

er einnig hvar í heiminum er veitt mest af lýsu og reynt verður að komast að því hvert hún er 

seld og hvernig hún er nýtt. Hér á landi er almennt litið á hana sem ruslfisk og stundað er mikið 

af brottkasti á henni bæði við Ísland og erlendis. Veiðitölur annarra landa sýna að hún er veidd 

í miklu magni. Finna má upplýsingar um stofnmat hérlendis og stofnmat og ráðgjöf í gegnum 

tíðina í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi. Væntingar verkefnisins voru að komast að því 

hvort það sé hagkvæmt fyrir Ísland að hirða meira af lýsunni eða jafnvel byrja beina sókn á 

stofninn. Helstu veiðiþjóðir nú til dags eru Bretar og Frakkar og veiða þeir stofninn sem finnst 

í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi. Lýsa finnst þar að auki í Miðjarðar- og Svartahafi en 

lítið er vitað um stöðuna á þeim stofni, en Tyrkir veiða mest þar.  

Veiði á lýsu í heiminum hefur almennt dregist saman frá árinu 1950. Aftur á móti hefur meira 

veiðst af lýsu hér á landi síðan í kringum 1990. Rannsóknarniðurstöður sýna að það er markaður 

fyrir lýsu í Evrópu og hafa vinsældir hennar aukist, en áður var hún mest megnis nýtt í 

dýrafóður. Þar að auki eru vísbendingar um að stofnar lýsu og fleiri fiska fari verulega 

minnkandi í Norðursjó vegna umhverfisbreytinga og ofveiði. Þar opnast dyr til þess að auka 

verðmæti íslensku lýsunnar. 

 

Lykilorð: Lýsa, Verðmæti, Veiðar, Markaðir, Nytjar. 
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1 Inngangur 
 

Lýsa (lat. Merlangius merlangus) hefur aldrei þótt vera mikill matfiskur á Íslandi og hafa 

Íslendingar lítið litið við henni í gegnum tíðina. Útflutningsverð hefur einnig verið lágt. Lýsunni 

svipar verulega til annarra hefðbundinna þorskfiska og er það því undarlegt hvers vegna t.a.m 

þorskur og ýsa eru vinsælli hjá Íslendingum heldur en lýsan. Margir þættir geta spilað þarna 

inn í. Mögulegar ástæður eru að hún er ekki eins algeng á Íslandsmiðum og aðrir þorskfiskar 

sem Íslendingar veiða. Þar að auki er líklegt að Íslendingar líti á hana sem fisk sem óhentugur 

sé til átu vegna þess að hann hefur aldrei verið á boðstólum í búðum eða fiskborðum. Þekkt 

dæmi eru um að mikið af henni sé kastað aftur í sjóinn á veiðum, einfaldlega vegna þess að hún 

tekur pláss, auk þess sem lítið verð fæst fyrir hana.1 

Lýsan er hins vegar veidd í þónokkru magni á öðrum stöðum í Evrópu og kviknar þá sú spurning 

af hverju aðrar þjóðir veiða og selja þennan fisk í miklu meira magni en við?  

Væntanlegur ávinningur verkefnisins er að kanna hvort grundvöllur sé fyrir Ísland að hætta að 

henda lýsu eða veiða í meira magni. Verður það gert með því að kanna hvernig aðrar þjóðir 

bera sig að í þeim málum. Einnig verður kannað hvort það sé stærri markaður fyrir hana og 

hvort hægt sé að auka verðmæti á henni, þar sem það hefur verið afar lítið miðað við aðrar 

þorsktegundir við Íslandsmið síðustu ár. 

Í þessu verkefni er fjallað um flokkunarfræði lýsu, líffræði hennar, stofnmat á henni við Ísland 

og stofnmat og ráðgjöf á henni í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi þar sem hún er mest 

veidd, veiðar á henni við Ísland og erlendis, vinnslu, útflutning, menningu og markaði. Að 

lokum verður reynt að færa rök annaðhvort með eða á móti því hvort Ísland eigi að auka veiðar 

sínar á stofninum með niðurstöðum þessarar rannsóknar.

 

                                                 
1 MBL. (2018). 
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2 Aðferðir og gögn 
 

Við gerð þessarar ritgerðar var stuðst við ýmis fræðileg gögn, bæði af veraldarvefnum sem og 

úr bókum. Í kaflanum sem fjallar um líffræðilega þætti lýsunnar var stuðst við fiskibókina 

Íslenskir fiskar eftir Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson. Þar að auki var stuðst við gögn úr 

ÍSGEM sem er gagnagrunnur frá Matís og nær yfir næringarefni í hinum ýmsu matvælum. 

Við greiningar á stofnmati við Ísland var notast við upplýsingar um ráðgjöf frá 

Hafrannsóknarstofnun sem gefnar eru út árlega. Við greiningar á stofnmati og ráðgjöf í 

Norðursjó og austanverðu Ermarsundi var hinsvegar notast við ICES, Fishsource og bókina 

Fiskveiðar: Fjölbreyttar áskoranir eftir Óla Samró. Þess má hinsvegar geta að Fishsource 

byggir mikið af sínum gögnum frá ICES en gerir þau aðgengilegri og auðveldari til aflestrar. 

Til þess að afla upplýsinga um veiðar Íslands í gegnum tíðina var notast bæði við FishstatJ 

gagnagrunn FAO sem kemur út á tveggja ára fresti og inniheldur upplýsingar um uppgefnar 

veiðar allra landa í heiminum, ráðgjafagögn frá Hafrannsóknarstofnun til að sýna hvar lýsu er 

helst að finna við landið, og gögn Hagstofu sem heldur utan um hvenær á árinu fiskurinn er 

mest veiddur, hvernig hann er veiddur og hvar honum er mest landað. Notast var aðeins við 

gögn frá FAO um veiðar utan Íslands. 

Við greiningar á vinnslu fisksins var notast við fræðilega rannsókn frá Matís sem gerð var af 

Ásbirni Jónssyni og fjallar um breytileika á eiginleikum lýsunnar eftir árstíma. Einnig var notast 

við gögn frá Hagstofunni þar sem hún heldur utan um hvernig aflanum er ráðstafað eftir 

löndunum sem og hvernig honum er ráðstafað eftir vinnsluaðferðum. Einnig var notast við gögn 

Hagstofu til þess að sýna verðmæti á móti afla. Ekki eru til mikið af upplýsingum um útflutning 

hjá Hagstofunni á lýsu og því var í staðinn haft samband við Fiskistofu, sem hjálpaði góðfúslega 

til og benti á hvar hægt væri að finna gögn yfir útflutning á lýsu. Því miður voru ekki til gögn 

sem náðu langt aftur í tímann. 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindasvið 

3 

 

3 Líffræði 
3.1 Lýsa 
Lýsa (lat. Merlangius merlangus), einnig þekkt sem jakobsfiskur og lundaseiði, er grannvaxinn 

og langvaxinn fiskur, straumlínulaga og hæstur rétt fyrir framan miðju. Hausinn er stór, 

kjafturinn og trjónan í meðallagi og nær efri skoltur aðeins lengra fram heldur en sá neðri. 

Tennur í skoltum eru stórar og hvassar og eru augun stór. Lýsan er með hökuþráð en hann er 

mjög lítill. Bolurinn er stuttur og er hún með þrjá bakugga og sá sem er fyrir miðju er lengstur. 

Raufaruggarnir eru tveir og er sá sem er framar fremur lengri heldur en sá sem er fyrir aftan. 

Sporðurinn er stór, eyruggar í meðallagi en kviðuggar eru fremur smáir. Hreistrið er í stærri 

kantinum en þunnt. Rák er greinileg og sveigist hún yfir eyruggum og niður síðan á móts við 

annan bakuggann.2 

 

Mynd 1: Lýsa eftir Jón Baldur Hlíðberg.3 

Litur lýsunnar er nokkuð breytilegur en er hún oftast grágræn á baki með gullnu ívafi, silfurgljáa 

á hliðum og er kviður mjólkurhvítur. Rákin er grágræn líkt og bakið og við eyruggaræturnar er 

að finna dökkan díl.4 

Lengsta lýsa sem mæld hefur verið hér við Ísland var 79 sm hængur og veiddist hann á 159 – 

181 m dýpi sunnan við Vestmannaeyjar í mars 1996. Í mars 1986 veiddist hinsvegar 78 sm lýsa 

á 243 – 262 m dýpi suðvestur af Reykjanesi en lýsan er hinsvegar sjaldan lengri en 50 – 60 sm 

og er algengasta stærð hennar um 30 – 40 sm.  

 

 

                                                 
2 Gunnar Jónsson, & Jónbjörn Pálsson. (2013). 
3 Jón Baldur Hlíðberg. (e.d.). 
4 Gunnar Jónsson, & Jónbjörn Pálsson. (2013). 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindasvið 

4 

 

3.2 Flokkunarfræði 
Lýsa er af ættbálknum þorskfiskar (lat. gadiformes). Ættbálkurinn skiptist í 12 ættir, 85 

ættkvíslir og um 482 tegundir. Aðeins ein af þessum tegundum býr í ferskvatni, en finnst ekki 

við Ísland, en allar hinar eru sjávarfiskar. Umhverfis Ísland hafa fundist 39 tegundir 28 ættkvísla 

og fimm ætta. Þess má geta að sumar þessara tegunda gætu verið flækingar.5 

Þorskfiskar eru liðgeislaðir fiskar með stóra raufar- og bakugga. Bakuggarnir geta verið einn, 

tveir eða þrír en raufaruggarnir eru yfirleitt einn eða tveir. Kviðuggarnir eru annaðhvort 

hálsstæðir eða kverkstæðir og geta þeir verið marggeislaðir eða ummyndaðir í einhvers konar 

þræði. Hreistur þorskfiska er slétt og er sundmaginn lokaður. Sporðblaðkan er skýrt afmörkuð 

nema hjá fiskum af langahalaætt þar sem stirtlan mjókkar aftur og rennur saman við sporðin.6 

Fiskar af þorskaætt (lat. gadidae) líkt og lýsa eru flestir grunn- og botnfiskar eða uppsjávarfiskar 

en nokkrir eru jafnvel djúpsjávarfiskar. Flestar tegundir fiska af þorskaætt eru kaldsjávarfiskar 

eða fiskar sem lifa í tempruðum höfum á norðurhveli jarðar. Af þorskaætt eru hinsvegar tvær 

undirættir, 15 ættkvíslir og 30 tegundir. Á Íslandsmiðum hafa fundist 13 tegundir 11 ættkvísla 

og ásamt tveggja undirætta.7 

Egg þorskfiska eru sviflæg og innihalda þau olíudropa sem er næring. Eggin svífa við yfirborðið 

nema hjá fiskum af langhalaætt, þar svífa eggin miðsævis.8 Eini þorskfiskurinn sem er með 

botnlæg egg nefnist vatnalekkur (lat. Lota lota) og er þetta eini ferskvatns þorskfiskurinn og 

finnst tegundin í Skandinavíu, Mið-Evrópu og vestanverðu Englandi.9 

 

3.3 Heimkynni 
Heimkynni lýsunnar eru í norðaustanverðu Atlantshafi frá Norður-Noregi suður í Skagerak og 

Kattegat og inn vestanvert Eystrasalt, Í Norðursjó, Ermarsundi, Biskajaflóa og alveg suður til 

Portúgals. Hún er umhverfis Bretlandseyjar, við Færeyjar og Ísland. En þá finnst að auki 

undirtegundin Merlangius merlangus euxinus í austanverðu Miðjarðarhafi frá Adríahafi og inn 

í Svartahaf. Undirtegundir eru hinsvegar ekki skráðar sér í aflatölum. Lýsan finnst hinsvegar 

ekki við Grænland né í vestanverðu Norður-Atlantshafi. Hér við land er lýsan allt í kringum 

                                                 
5 Gunnar Jónsson, & Jónbjörn Pálsson. (2013). 
6 Gunnar Jónsson, & Jónbjörn Pálsson. (2013). 
7 Gunnar Jónsson, & Jónbjörn Pálsson. (2013). 
8 Gunnar Jónsson, & Jónbjörn Pálsson. (2013). 
9 Gunnar Jónsson. (1992). 
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landið en er hún algengust í hlýja sjónum við Suður- og Suðvesturlandi frá Meðallandsbugt 

vestur til Reykjaness.10 

 

Mynd 2: Heimkynni lýsu.11 

 

3.4 Lífshættir 
Lýsan er grunnsævisfiskur og botnfiskur á leir- og sandbotni líkt og ýsan. Ókynþroska fiskur 

heldur sig mest megnis á 5 – 30 m dýpi en eldri fiskar allt niður á 200 – 300 m dýpi. Fæða 

lýsunnar er fjölbreytt. Hún lifir mest megnis á einhvers konar smáfiskum eins og marsíli, 

sandsíli, trönusíli, loðnu, spærling, smásíld og fiskaseiðum. Auk þess borðar hún eitthvað af 

smákrabbadýrum eins og hrossarækju, burstaormum, skeldýrum og fleira góðgæti. Hér við land 

fer hrygningin einungis fram í hlýja sjónum á Suður- og Suðvesturlandi og einkum á svæðinu 

frá Ingólfshöfða að Snæfellsnesi á 30 – 60 m dýpi og við 6 – 7°C hita. Aðalhrygningarsvæðið 

er á milli Vestmannaeyja og Reykjaness og fer hún fram mest á Selvogsbanka. Hrygningin hefst 

í maí, mikið seinna en hjá flestum öðrum þorskfiskum hér við land og lýkur henni að mestu um 

miðjan júlí. Hrognin eru smá og eru þau um 1 – 1,3 mm í þvermál, sviflæg í yfirborðinu og er 

fjöldi þeirra allt frá 100.000 til 1 milljón, en það fer eftir stærð og aldri hverrar hrygnu fyrir sig. 

Lýsuseiði sem eru orðin allt að 3 sm löng eiga það til að leita sér skjóls undir hlíf marglytta og 

hafa þau lag á því að forðast hættulega brenniþræði þeirra og lifa þau því samlífi með 

                                                 
10 Gunnar Jónsson, & Jónbjörn Pálsson (2013). 
11 Aquamaps. (2011). 
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marglyttunni. Þegar seiðin hafa náð um 5 sm leita þau niður til botns, bæði á 

hrygningarstöðvunum og meðfram vestur- og norðurströndinni, þangað sem þau hafa borist 

með straumum sem seiði eða sem sviflæg hrogn. Vöxtur lýsunnar er allhraður og getur hún 

orðið allt að 10 ára gömul. Lýsan verður kynþroska í kringum 2 – 4 ára og er hún þá um 30 – 

40 sm löng. Hrygnurnar vaxa hraðar en hængarnir og verða þær að auki eldri. Óvinir lýsunnar 

eru margir en eru það mestmegnis stærri fiskar og síðan fuglar sem sækja í hana þegar hún er 

seiði.12 

3.5 Næringarinnihald 
Tafla 1: Næringarefni í lýsu og öðrum náskyldum þorskfiskum í 100 grömmum.13 

Tegund Kj Kcal Prótein g Fita alls g Vatn 

Lýsa 352 83 17.90 1.30 81.30 

Ýsa 322 75 17.80 0.53 81.70 

Þorskur 325 76 18.00 0.54 82.40 

Ufsi 339 80 18.10 0.85 80.70 
 

Eins og áður kom fram er ekki litið á lýsu sem jafn mikinn matfisk og aðra þorskfiska. Ákveðið 

var að bera saman nokkra næringarþætti lýsu, ýsu, þorsks og ufsa (tafla 1). Gögnin sem notast 

var við voru fengin úr ÍSGEM eða Íslenska gagnagrunninum um efnainnihald matvæla. 

Ákveðið var að bera saman þá næringarþætti sem helst er litið á þegar fólk kynnir sér matvæli. 

Í ljós kemur að ef taflan hér að ofan er skoðuð gaumgæfilega þá sést að næringarlega séð er 

lýsan ekkert síðri en hinar tegundirnar. Eini verulegi munurinn er e.t.v. fituinnihald lýsunnar, 

sem er tæplega 0,8 g meira heldur en í ýsu og þorski en um 0,5 g meira en í ufsa. Lýsan er því 

aðeins feitari en hinar tegundirnar. Fjallað verður frekar um samanburð á ýsu og lýsu í kafla 6.  

                                                 
12 Gunnar Jónsson, & Jónbjörn Pálsson. (2013). 
13 Matís. (2018). 
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4 Veiðar  
4.1 Veiðar við Ísland 
Lýsa hefur í aldrei verið mikilvægur nytjafiskur í sögu sjávarútvegs á Íslandi en þó hefur 

eitthvað veiðst af henni og skilað sér í land. Óvíst er hversu nákvæmar veiðitölur á lýsu eru þar 

sem vitað er að mikið af veiddri lýsu skilar sér ekki í land, þar sem horft er á hana sem 

verðlausan fisk sem tekur aðeins pláss og að lítill tilgangur sé að koma með hana í land. Hins 

vegar er óheimilt samkvæmt íslenskum lögum að stunda brottkast14, þótt það tíðkist því miður 

enn í dag.  

 

 

Mynd 3: Heildarmagn landanna af lýsu í tonnum á Íslandi frá 1965 – 2017.15 

Á mynd 3 hér fyrir ofan má sjá heildarmagn af landaðri lýsu á árunum 1965 til ársins 2017. 

Veiðar frá 1965 til ársins 1989 eru sáralitlar alveg þar til þær taka kipp árið 1990 og fara mikið 

vaxandi fram til ársins 2011, en það var metár í lýsuveiðum. Afli hefur farið minnkandi síðan 

þá.  

Heimildir ná ekki lengra en til ársins 1965 um veiðar á lýsu og gögn ná aðeins til ársins 1993 

um hvenær á árinu lýsan hefur veiðst. Mynd 13, sem sjá má í kafla 5, sýnir heildarafla í hverjum 

mánuði frá árinu 1993 til ársins 2016. Líkt og áður hefur komið fram þá hrygnir lýsan yfir mitt 

sumar eða frá maí fram í miðjan júlí eins og sjá má á mynd 4 og er það mjög heppilegt að veiðar 

á lýsunni eru í lágmarki á þeim tíma. Því virðist lýsan fá að hrygna óáreitt. Veiðarnar virðast 

aukast frá áramótum fram í mars þegar veiðin nær hámarki. Áhugavert er að hámarkinu er náð 

                                                 
14 Stjórnarráðið. (2009). 
15 FAO. (2016). 
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rétt fyrir hrygningu en getur það tengst göngum fisksins á hrygningarstöðvarnar en það er í 

mars sem lýsan er minnst laus í sér og gefur af sér bestu flaka- og vinnslunýtingu.16 Fjallað er 

betur um það í kafla 6. Eftir hrygningartímann taka veiðarnar aftur við sér fram að áramótum. 

 

 

Mynd 4: Magn af lýsu í tonnum eftir mánuðum frá 1993 til 2016.17 

 

 

Mynd 5: Útbreiðsla á lýsu samkvæmt afladagbókum frá 2008 til 2016.18 

                                                 
16 Matís. (2018). 
17 Hagstofa. (2018). 
18 Hafrannsóknarstofnun. (2017). 
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Á mynd 5 sést hvar á Íslandsmiðum lýsan veiðist samkvæmt afladagbókum. Gögnin ná yfir 

tímabilið 2008 til 2016 og eins og áður hefur komið fram er hún algengust frá Suðurlandi að 

Reykjanesi en þar að auki teygir stofninn sig í Faxaflóa og Breiðafjörð. Það virðist hins vegar 

vera hægt að finna hana alls staðar nema e.t.v. við Austurland og minna er af henni út fyrir 

Norðurlandi en eitthvað þó.  

 

Mynd 6: Lýsuafli eftir veiðarfærum frá 1982 – 2016.19 

Mynd 6 hér að ofan sýnir í hvernig veiðarfæri lýsan veiddist í frá árunum 1982 til 2016. Lýsan 

er botnfiskur líkt og flestir bolfiskar og kemur því ekki á óvart að mest af henni sé veitt í 

botnvörpu eða 61,3% af heildaraflanum eða 17.949 tonn. 20,7% veiðast á línu eða 6.049 tonn, 

9% í dragnót eða 2.645 tonn, 6,2% í humarvörpu eða 1.821 tonn, 2,2% í net eða 643 tonn og 

0,6% á handfæri eða 162 tonn. Í önnur veiðarfæri fengust aðeins 9 tonn eða um 0,03% af 

heildaraflanum. Áhugavert er að sjá að rúmlega 6% næst í humarvörpu og má líklegast rekja 

það til þess að mest er veitt af lýsu á sömu stöðum og miklar humarveiðar fara fram. Afli sem 

fæst á humarveiðum í humarvörpu eru oft aðeins um 35% humar á meðan restin sem er meðafli 

er allskonar botnfiskur þá mest þorskur, karfi og lýsa.20 

 

                                                 
19 Hagstofa. (2018). 
20 Hagstofa. (2018). 
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Mynd 7: Afli eftir löndunarhöfnum frá 1982 – 2016.21 

Mynd 7 hér fyrir ofan sýnir 5 stærstu löndunarhafnirnar við Ísland. Kemur það ekki á óvart að 

þær eru allar staddar sunnan við landið. Frá 1982 til ársins 2016 og á þeim tíma veiddu 

Íslendingar 26.209 tonn af lýsu. 11.517 tonnum var landað í Vestmannaeyjum og eru það 43,9% 

af allri landaðri lýsu á þessu tímabili. 3.403 tonnum var landað í Grindavík eða 13% af 

heildarlöndunum, 2.424 tonnum í Reykjavík eða 9,2%, 1.685 tonnum í Þorlákshöfn eða 6,4% 

og 1.302 tonnum í Hafnarfirði. Engin önnur höfn náði yfir 1.000 tonn í löndunum en aðrar 

hafnir voru samtals með 5.878 tonn í löndunum eða um 22,4% af heildarveiði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Hagstofa. (2018). 
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4.2 Veiðar utan Íslands 
Veiðar á lýsu fara mest megnis fram í Norður-Atlantshafi og þá aðallega í Norðursjó og 

austanverðu Ermarsundi. Hún er líka veidd í Miðjarðar- og Svartahafi eins og áður hefur komið 

fram.  

 

Mynd 8: Veiðar á lýsu eftir hafsvæðum frá 1950 – 2016.22 

Mynd 8 hér að ofan sýnir allan heimsafla af lýsu frá 1950 til ársins 2015. Eins og sjá má jukust 

veiðar mikið eftir 1950 og fram til ársins 1969 og náði þá veiði 262 þúsund tonnum á heimsvísu. 

Veiðar byrja síðan að minnka örlítið en síðan komu tvö mjög góð ár. Árið 1974 veiddust 

rúmlega 268 þúsund tonn og árið 1976 veiddust rúmlega 283 þúsund tonn. Eftir það hefur veiði 

minnkað verulega í Norður-Atlantshafi en eru mun minni en stöðugri í Miðjarðar- og 

Svartahafi. Í dag eru veiðarnar á heimsvísu talsvert stöðugar, og líkt og sést á mynd 8 hafa þær 

verið í kringum 50 þúsund tonn síðan um aldamótin síðustu. 

Mynd 9 sýnir afla tíu stærstu veiðiþjóða í heiminum frá 1950 til ársins 2015. Þessar veiðiþjóðir 

veiddu 97.63% af allri lýsu á þessu tímabili.23 Bretar og Frakkar veiða mest nú en áður veiddu 

Danir einnig mikið. 

 

                                                 
22 FAO. (2016). 
23 FAO. (2016). 
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Mynd 9: Stærstu veiðiþjóðir lýsu í heiminum frá 1950 – 2015.24 

Veiðitölur úr Atlantshafi ber að taka með ákveðnum fyrirvara vegna þess að megnið af 

veiðiheimildum í Evrópu hafa safnast saman á tiltölulega fáar hendur. Einstaklingur sem er með 

útgerð í einu landi getur átt skip og kvóta í öðrum aðildarlöndum. En þess má geta að 

regluverkið er nokkuð mismunandi eftir löndum. Skorður eru að auki settar á það að eitt skip 

geti verið í einni lögsögu eitt árið og annarri annað árið og kannski í þeirri þriðju þriðja árið. Á 

hinn bóginn er það svo að fyrirtæki sem eru stödd í einu ESB landi eiga oft kvóta í öðru. Til að 

mynda eiga hollenskar útgerðir stóran hluta af kvótum Þýskalands, Frakklands, Litháens, 

Lettlands og Spánar. Hollenskar útgerðir eiga þar að auki stóran hluta aflaheimilda á 

Bretlandseyjum og jafnvel aflaheimildir í Danmörku. Spánverjar eiga líka mikið af kvótum á 

Bretlandseyjum og veldur þetta því að veiðitölur fyrir Atlantshaf geta verið brenglaðar þegar 

kemur að því að ákvarða hvað hver veiðiþjóð hefur veitt mikinn hluta aflans.25 

Eins og kom fram á myndum 8 og 9 hér fyrir ofan þá hafa veiðar á lýsu dalað verulega síðustu 

ár en samt verið stöðugar frá byrjun aldamóta. Þar sem veiðarnar hafa minnkað svona mikið er 

vert að skoða hvaða þjóðir hafa verið mest að veiða lýsu frá aldamótum. Mynd 10 sýnir að 

Frakkland, Bretland, Tyrkland, Írland, Holland, Ítalía, Danmörk og Þýskaland ná enn inn á topp 

10 en Rússland og Svíþjóð hafa dottið út og Ísland og Færeyjar hafa komið inn í staðinn. Þrátt 

fyrir að Ísland sé með stærstu 10 veiðiþjóðum í heimi þegar það kemur að lýsuveiðum þýðir 

                                                 
24 FAO. (2016). 
25 Óli Samró. (2017). 
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það ekki að miklu sé landað af henni. Til dæmis lönduðu Íslendingar 859 tonnum af lýsu árið 

2015, en Bretar lönduðu 11.399 tonnum.26  

 

 

 

Mynd 10: Tíu stærstu veiðiþjóðir á lýsu á 21. öldinni.27 

 

                                                 
26 FAO. (2016). 
27 FAO. (2016). 
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5 Stofnstærðir 
5.1 Stofnmat við Ísland 
Hafrannsóknarstofnun leggur ekki til aflamark fyrir lýsu fiskveiðiárið 2017/2018 og í raun 

hefur aldrei verið lagt til aflamark fyrir hana. Það má rekja til þess hve verðlítil hún er og hvað 

lítill afli er af henni.28 Við stofnmat er lýsa metin eftir lengdarflokkum þar sem fiskar undir 20 

sm eru taldir nýliðar innan stofnsins og þeir fiskar sem eru 40 sm eða lengri teljast sem hluti af 

hrygningarstofninum. 

 

Mynd 11: Nýliðunarvísitala (<20 sm) lýsu frá 1985 – 2017.29 

Þrátt fyrir að lýsa sé ekki kvótafiskur þá er hún samt rannsökuð í leiðöngrum 

Hafrannsóknarstofnunar í svokölluðum röllum. Í röllum er allur afli sem fæst um borð 

lengdarmældur, þyngdarmældur, fæða í maga rannsökuð og svo er kvarnað til þess að athuga 

hvað hver fiskur er gamall. Auk þess eru allir fiskar hverrar tegundar taldir og þannig er hægt 

að áætla stofnstærðarvísitölu fiskistofna.30 Mynd 11 hér fyrir ofan sýnir nýliðunarvísitölu lýsu 

frá árunum 1985 til ársins 2017. Samkvæmt myndinni er allur sá fiskur sem hefur náð yfir 20 

sm í lengd talinn vera orðinn veiðanlegur. Aldur er tengdur við veiðanleika hjá flestum öðrum 

tegundum. Þorskur er til dæmis talinn sem nýliði þegar hann nær 3 ára aldri.31 Aldursgreiningar 

liggja hinsvegar ekki fyrir hjá lýsunni og er því miðað við lengd. Myndin sýnir greinilega mjög 

svipaða árganga frá  árinu 1985 til 2003 en árið 2004 rýkur allt upp úr öllu valdi og verulega 

stór árgangur kemur fram á sjónarsviðið. Fer vísitalan aftur niður á við en tekur annan kipp árið 

                                                 
28 Hafrannsóknarstofnun. (2017).   
29 Hafrannsóknarstofnun. (2017). 
30 Hafrannsóknarstofnun. (e.d.). 
31 Hafrannsóknarstofnun. (2016). 
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2008. Síðan þá hefur nýliðunarvísitalan verið lág og bendir lítið til þess að hún fari upp á við á 

næstu árum nema óvæntir árgangar líkt og þessi árið 2008 endurtaki sig. 

 

Mynd 12: Lífmassavísitala (≥40 sm) lýsu frá 1985 til 2017.32 

Lífmassavísitala gefur vísbendingu um hversu stór hrygningarstofninn er. Mynd 12 hér að ofan 

sýnir lífmassavísitöluna frá árinu 1985 til ársins 2017. Þegar ákvarðað er stór hluti stofnsins 

fellur inn í þessi gögn þá er miðað við allan þann fisk sem nær 40 sm eða lengra. Eins og sést 

getur stofninn verið verulega óstöðugur. Árið 1990 nær hann hámarki og fer síðan langt niður 

á við og dvelur þar til ársins 2003. Þá tekur hann verulega við sér og virðist hann vera í ágætu 

standi allt til ársins 2011. Eftir það byrjar hann að minnka en nú virðist vísitalan vera aftur á 

uppleið og gæti það þýtt að ef aðstæður eru góðar gætu hrygningar orðið ágætar á næstu árum. 

                                                 
32 Hafrannsóknarstofnun. (2017). 
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Mynd 13: Vísitala veiðihlutfalls (Fproxy) frá 1985 til 2016.33 

Vísitala veiðihlutfalls gefur okkur ákveðna mynd á hvert veiðiálagið er á stofninum. Vísitalan 

virkar á þann veg að ef hún er of há er stofninn ofveiddur og ef hún er of lág er stofninn 

vannýttur. Þess vegna er best að vera með veiðiálagið hóflegt. Eins og sést á mynd 13 hefur 

stofninn verið talsvert rokkandi upp og niður síðan mælingar hófust og erfitt er að fá ákveðið 

jafnvægi. 

 

5.2 Stofnmat og ráðgjöf í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi 
Lýsa er merkt sem „least concerned“ eða í fullu fjöri samkvæmt Alþjóða 

náttúruverndarsamtökunum og á því ekki að vera í útrýmingarhættu.34 Stærstu veiðimið fyrir 

lýsuna er að finna í Norðursjó en þar er að finna stærsta stofninn. Þau lönd sem liggja að 

Norðursjó og austanverðu Ermarsundi eru Þýskaland, Frakkland, Danmörk, Noregur, 

Holland, Belgía og Bretland.35 Fleiri lönd veiða í Norðursjó eins og fram kemur í kafla 5.2 um 

veiðar utan Íslands. Írland og Svíþjóð eru til dæmis á listanum yfir þær 10 þjóðir sem hafa 

veitt mest af lýsu á heimsvísu síðan 1950.  

Hinsvegar er ekki einfalt hvernig stofnmati og ráðgjöf er háttað innan Norðursjávar en fyrir 

utan Noreg eru flest lönd sem þar veiða í Evrópusambandinu eða ESB. Í ESB ríkir 

sameiginlegt fiskveiðistjórnunarkerfi. Fiskveiðistjórnunarkerfi ESB byggist á vísindalegri 

ráðgjöf hafrannsóknastofnanna innan hvers aðildarlands sem hefur strandlengju að Norðursjó 

                                                 
33 Hafrannsóknarstofnun. (2017). 
34 Nedreaas, K., Florin, A., Cook, R., Fernandes, P. & Lorance, P. (2014).  
35 Worldatlas. (2017). 
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og síðan á ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES). Líkt og á Íslandi er gefin út ráðgjöf 

fyrir kvóta hvers fiskistofns en síðan ákvarðar ráðherraráð ESB heildarafla fyrir hvern stofn 

byggt á ráðgjöfinni. Þá er hámarksafla hverrar tegundar úthlutað til þeirra aðildarlanda sem 

við á. Á svipaðan hátt er heimildum utan fiskveiðilögsögu ESB skipt á milli þeirra landa sem 

hafa veiðireynslu og réttindi til veiða. Aðildarlöndin úthluta síðan þeim réttindum sem þau 

hafa fengið frá ESB til fiskiskipa sem eru skráð í viðkomandi löndum.36 Framkvæmdarstjórn 

ESB ákveður reglur og skilmála en hvert aðildarland ber síðan ábyrgð á eftirliti innan sinnar 

eigin lögsögu. Hinsvegar er ESB líka með sitt eigið innra eftirlit sem sér til þess að allt fari 

fram með felldu með hinum svæðisbundnu eftirlitsstofnum sem aðildarþjóðir veiða í 

sameiningu. Þrátt fyrir allar þessar reglugerðir og stjórnanir þá á hvert land sem liggur að 

Norðursjó og austanverðu Ermarsundi rétt á 12 sjómílna lögsögu sem þau hafa vald yfir. 37 

 

Mynd 14: Vísitala veiðihlutfalls og ráðlögð vísitala veiðihlutfalls í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi 
frá 1989 til 2015.38 

Mynd 14 sýnir vísitölu veiðihlutfalls á lýsu í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi frá árunum 

1989 til 2015. Vísitalan gefur ákveðna hugmynd um hvernig ástandi stofninn er í. Líkt og sést 

hefur vísitalan í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi farið niður á við síðan frá upphafi 

mælinga. Fer hún aftur upp á við 1994 og síðan 2000 en árið 2002 fer hún í rúm 0,2 og hefur 

haldið sig þar síðan þá. Það er ekki fyrr en árið 2011 sem ICES fer að gefa út einhverskonar 

ráðleggingu gagnvart vísitölunni sem æskilegt er að vera yfir svo að stofninn teljist sjálfbær en 

fram til 2013 hefur hún verið undir þeim viðmiðunarmörkum. 

                                                 
36 Óli Samró. (2017). 
37 Óli Samró. (2017). 
38 Fishsource. (2018). 
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Mynd 15: Lífmassi og Hættumörk í þúsundum tonna í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi frá 1989 
til 2015. 39 

Mynd 15 sýnir lífmassa lýsu í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi frá 1989 til 2014 þar sem 

lífmassi er skilgreindur sem fjöldi sinnum meðalþyngd í stofni. Á myndinni má sjá hættumörk 

(Blim), en lýsan má helst ekki fara undir það til að eiga ekki á hættu stofninn sé ekki sjálfbær 

lengur. Fari stofninn undir þessi mörk gæti hann verið talinn í hættu. Myndin sýnir það að 

stofninn var í fínu ásigkomulagi fram til ársins 2001 þrátt fyrir að hafa fallið niður á við frá 

1989 til 1998. Hinsvegar eftir 2001 fellur stofninn mikið niður á við og árið 2007 fer hann rétt 

undir hættumörkin. Eftir það tók hann við sér en eftir 2012 hefur stofninn aftur farið niður á 

við. 

 

                                                 
39 Fishsource. (2018). 
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Mynd 16: Kvóti og landanir í þúsundum tonna í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi frá 1989 til 
2014.40 

Mynd 16 sýnir útgefinn kvóta í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi á móti lönduðum afla 

aðildarlandanna. Myndin sýnir að landanir hafa aldrei farið yfir útgefinn kvóta sem er mjög gott 

til þess að viðhalda stofninum, en aftur á móti hefur kvóti á lýsu minnkað verulega mikið frá 

1989 til 2014. Var hann í hámarki 1991 þegar kvótinn slagaði upp í 140 þúsund tonn en aðeins 

um 50 þúsund tonn veiddust. Frá 1991 hefur kvótinn minnkað sem og veiðar. Veiðarnar hafa 

samt verið mjög stöðugar síðan 2001 og kvótaúthlutunin svipuð.  

Tafla 2: Ráðlagður kvóti á móti settum kvóta í þúsundum tonna í Norðursjó og austanverðu 
Ermarsundi frá 1990 til 2014.41 

Ár Ráðlagður kvóti  Settur kvóti Mismunur 

1990 138.00 125.00 -13.00 

1991 5.10 141.00 135.90 

1992 6.00 135.00 129.00 

    

1998 59.80 87.00 27.20 

1999 44.30 69.00 24.70 

2000 0.00 52.00 52.00 

2001 21.90 51.00 29.10 

2002 37.00 63.70 26.70 

    

2005 52.00 48.40 -3.60 

2006 17.30 43.70 26.40 

2007 15.10 43.70 28.60 

2008 15.10 37.80 22.70 

                                                 
40 Fishsource. (2018). 
41 Fishsource. (2018). 
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2009 11.00 32.10 21.10 

2010 6.80 27.30 20.50 

2011 12.70 31.43 18.73 

2012 21.30 36.11 14.81 

2013 25.93 36.44 10.51 

2014 21.20 36.76 15.56 
 

Ekki eru til gögn yfir öll árin um settan kvóta á lýsu í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi og 

ráðlagðan kvóta en tafla 2 sýnir þau ár sem tölur eru til um. Líkt og sést þá vantar tölur fyrir 

árin 1993 til 1997 og 2003 til 2004 en upplýsingarnar ná til ársins 2014. Líkt og komið hefur 

fram, þá er kvóti ráðlagður af ICES og hafrannsóknarstofnunum innan hvers aðildarlands sem 

hefur aðgang að Norðursjó og austanverðu Ermarsundi. Töflunni er skipt í þrjá hluta: ráðlagðan 

kvóta, settan kvóta og mismuninn þar á milli. Ef mismunurinn er jákvæður þýðir það að meiri 

kvóti hefur verið gefinn út en ráðlagt var og ef talan er neikvæð þá er settur kvóti lægri en 

ráðlagður kvóti. Aðeins á einu ári á þessu tímabili var settur kvóti undir ráðlögðum kvóta, en 

það var árið 1990. Síðan þá hefur kvótinn alltaf verið hærri en ráðlagður kvóti, sem gefur ekki 

góða mynd af fiskveiðistjórnuninni sem á sér stað innan þessa svæðis. Stærstu frávikin eru á 

árunum 1991 og 1992 þar sem settur kvóti var 5,1 þúsund tonn og 6 þúsund tonn en settur kvóti 

var 141 þúsund tonn og 135 þúsund tonn. 

 

Mynd 17: Ráðlagður kvóti á lýsu á móti löndunum í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi frá 1990 til 
2013.42 

Þar sem svona mikinn mun er að finna á settum kvóta og ráðlögðum kvóta á þeim árum sem 

gögn eru til fyrir, þá er vert að athuga hvernig landanir í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi 

                                                 
42 Fishsource. (2018). 
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stangast á við ráðlagðan kvóta á því svæði. Mynd 17 sýnir þær niðurstöður. Á árunum 1990 -

2000 virðist ráðlagður kvóti vera mjög handahófskenndur og virðist sem lítil vitund sé um stærð 

og ástand stofnsins. Frá árinu 2001 má sjá að landanir fara yfir ráðlagðan kvóta en það breytist 

árið 2005 og landanir aftur undir hann. Á tímabilinu 2006 - 2011 voru veiðar og landanir alltaf 

yfir ráðlögðum kvóta en síðan litu árin 2012 og 2013 betur út þar sem landanir fóru ekki yfir 

ráðlögð kvótamörk. 

Ef allar myndirnar sem settar hafa verið hér fram eru skoðaðar sést greinilega að allt hefur verið 

á niðurleið í langan tíma í vísitölum og veiðum. Ekki er fullvíst um ástæður þessarar þróunar 

en norska hafrannsóknastofnunin „Havforkninginstituttet“ gaf út skýrslu árið 2017 þar sem 

fram kemur að vísbendingar séu um að vegna breyttra umhverfisaðstæðna færa margar 

botnfisktegundir sig norðar í átt að lögsögu Noregs. Það á ekki einungis við um lýsu heldur 

margar þeirra fisktegunda sem eru mest veiddar á svæðinu. Er þetta þróun sem hefur verið í 

gangi á síðustu 50 árum samkvæmt skýrslunni. Alls eru um 140 fiskitegundir í Norðursjó en 10 

tegundir eru 80% af aflanum þaðan, og eru það sandsíli, síld, brislingur, makríll, þorskur, ýsa, 

ufsi, lýsa, spærlingur og skarkoli. Þessi þróun er þó ekki einungis á þann veg að tegundir hverfi 

heldur koma nýjar tegundir einnig inn, og má þar nefna sardínu, ansjósu og lýsing. Stofnstaða 

lýsings í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi hefur aukist verulega á síðustu árum og álítur 

norski haffræðingurinn Svein Sundby sem fjallaði um þessa þróun að ekki sé langt í það að 

lýsingur verði „nýi“ þorskurinn í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi.43 

Þess má þó geta að heildarlandanir í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi gefa ekki rétta mynd 

af öllu sem fram fer við veiðarnar. Brottkast er t.d. víða leyfilegt, en í stað þess að fleygja öllu 

óskráðu frá borði er tekið saman hversu miklu er hent aftur út í sjó og skráð niður í 

afladagbækur. 

                                                 
43 Havforskningsinstituttet. (2017). 
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Mynd 18: Heildarafli (með brottkasti) og landaður afli í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi frá 1990 
til 2014.44 

Eins og sjá má á mynd 18 er heildarafli lýsu og landaður afli lýsu alls ekki sami hluturinn. Árið 

1990 veiddust úr sjó um 150 þúsund tonn af lýsu en aðeins rúmlega 40 þúsund var skráður sem 

landaður afli. Allt þar til í kringum 2003 er mikið bil á milli heildarafla og landaðs afla. Þrátt 

fyrir þennan mikla mun þá má benda á að ef allt er talið saman þá hefur heildaraflinn aðeins 

farið yfir útgefinn kvóta fjórum sinnum, eða árin 1990, 1991, 1995 og 2011. En eins og áður 

hefur komið fram og má sjá í töflu 2 er útgefinn kvóti oftast langt yfir þeim mörkum sem ráðlagt 

er af ICES og hafrannsóknarstofnunnum innan aðildarlandanna.  

 

Mynd 19: Hlutfall af löndunum, brottkasti og IBC í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi 1990 til 
2014.45 

                                                 
44 ICES. (2018). 
45 ICES. (2018). 
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Mynd 19 sýnir það að þrátt fyrir að mikið af heildaraflanum síðustu ár sé ekki landað fer hann 

ekki alveg allur í sjóinn sem brottkast. ICES er með þrjár skiptingar á afla; landanir, brottkast 

og IBC sem stendur fyrir „industrial bycatch.“ FAO skilgreinir IBC sem meðafla sem fer í 

eitthvað annað en sérvinnslu á fisktegundinni. Það þýðir að sú lýsa sem fellur undir IBC er 

meðafli á uppsjávarveiðum þar sem afli fer að mestu leyti í mjöl og lýsi. Mynd 19 sýnir að árið 

1990 var aðeins um 30% af allri veiddri lýsu landað en síðan þá hefur landaður afli hlutfallslega 

aukist fyrir utan árið 2003. Þetta sýnir að miklu er hent aftur í sjóinn. IBC hefur minnkað jafnt 

og þétt með árunum og til dæmis er eitt ár þar sem engin lýsa var skráð sem IBC.46 

Brottkast er bannað með lögum á Íslandi47 en er ennþá leyft innan ESB.48 Brottkast hefur 

hinsvegar verið stórt vandamál innan ESB í gegnum tíðina og árið 2011 gaf hugveitan The New 

Economics Foundation út gögn um að ESB hefði tapað 100 milljörðum króna í byrjun 

aldarinnar vegna brottkasts. Ályktaði hugveitan að ESB lönd höfðu hent afla að verðmæti 500 

milljörðum aftur í sjóinn frá árinu 1963 til ársins 2008, sem þýðir að fyrir hverja 100 þorska 

sem var landað, var 140 fleygt aftur í sjóinn.49 ESB hefur síðan þá endurbætt 

sjávarútvegsstefnuna sína og þann 1. janúar árið 2014 var brottkast gert ólöglegt, en það var 

framkvæmt í áföngum til að lönd geti aðlagast þessum reglum. Fyrst var brottkast 

uppsjávarfisks bannað árið 2015 en síðar á öðrum tegundum. Aðlögunartímabilinu á banni 

brottkasts á að ljúka á þessu ári, 2018, og frá og með 2019 verður algert bann sett við brottkasti 

fisks innan ESB. Meginmarkmið þessarar stefnu er að stuðla að sjálfbærum veiðum og 

sjómönnum er skylt að landa öllum arðbærum afla sem fæst. Aðildarríkin verða að sjá til þess 

að öll fiskiskip á þeirra vegum séu útbúin þannig að hægt sé að stunda eftirlit og skrásetja allar 

fiskveiðar og fiskvinnslu. Þessar aðgerðir eiga að leiða til áreiðanlegri gagna um fiskistofna, 

stuðnings við bætta fiskveiðistjórnun, bættrar nýtingar á auðlindum og hvatningar til sjómanna 

til þess að komast hjá meðafla með auknum tækninýjungum, þar með talið veiðarfærum.50 

Hins vegar er ekki alveg vitað hvað gerist í málum Bretlands vegna útgöngu Breta úr 

Evrópusambandinu. Bretar eru sú þjóð sem veitt hefur mest af lýsu sem og öðrum 

fiskveiðistofnum í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi í gegnum tíðina51 og munu ganga úr 

ESB á næsta ári einmitt á sama tíma og ESB mun banna brottkast alveg. Hvort Bretar muni 

fylgja sömu fiskveiðistjórnunaráætlunum og ESB eða fara sínar leiðir er ekki vitað vegna þess 

                                                 
46 ICES. (2018). 
47 Stjórnarráðið. (2009). 
48 Evrópustofa. (2015). 
49 Vísir. (2011). 
50 Evrópustofa. (2015). 
51 FAO. (2016). 
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að þegar þetta er skrifað er stefnt á að Bretar muni halda núverandi fiskveiðistefnu 

Evrópusambandsins og halda útgefnum kvótum til ársins 2020. Harðlínumenn innan breska 

Íhaldsflokksins hafa hinsvegar hótað að koma útgönguferli Bretlands úr ESB í uppnám ef 

Bretland segir sig ekki skilið við fiskveiðistefnu ESB tafarlaust með þeim rökum að stefnan 

muni stórskaða breska fiskveiðiflotann og valda brothættum sjávarþorpum skaða.52 

Líkt og kom fram í kaflanum um heimkynni lýsu þá finnst hún ekki einungis við Ísland og í 

Norðursjó og austanverðu Ermarsundi, en hún hefur verið veidd í dálitlu magni í Miðjarðar- og 

Svartahafi síðustu ár. Því miður eru ekki til góðar heimildir yfir stofnmat og ráðgjafir fyrir þá 

stofna sem finnast á þessum slóðum og því ekki hægt að fjalla um í hvaða standi lýsustofnar 

eru þar. 

 

   

                                                 
52 Vísir. (2018.) 
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6 Vinnsla 
6.1 Eiginleikar hráefnisins 
Árið 2011 gaf Matís út skýrslu sem fjallaði um breytileika lýsu eftir árstíma. Meginmarkmið 

verkefnisins var að byggja upp þekkingargrunn fyrir lýsu og fá upplýsingar um breytileika á 

vinnslu- og gæðaeiginleikum, þá aðallega um efna- og eðliseiginleika hennar eftir árstíma. Var 

ýsa tekin til samanburðar. Rannsóknin var unnin frá október 2010 til ágúst 2011 og voru sýni 

tekin fjórum sinnum á því tímabili eða í október 2010 og mars, júní og ágúst 2011. Var sýnunum 

safnað á Víkinni og Hávadýpi suðaustan við Vestmannaeyjar. Allur fiskur var blóðgaður og 

slægður og mælingar síðan gerðar á honum 2 daga gömlum. Samanburður var gerður á 

holdastuðli, flakanýtingu, vatnsheldni, próteinmagni, fitu og lit á ýsu og lýsu. Þess má geta að 

ýsan var handflökuð en lýsan vélflökuð. Fór flökunin þannig fram að fiskurinn var flakaður í 

sex lotum, 20 fiskar í hverri lotu og voru því alls 120 fiskar til rannsóknar. 53 

Holdafarsstuðull var reiknaður með því að deila þyngd á lengd í þriðja veldi, eða:  

𝐻𝑜𝑙𝑑𝑎𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 𝑠𝑙æ𝑔ð𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑠 =
þ𝑦𝑛𝑔𝑑 á 𝑠𝑙æ𝑔ð𝑢𝑚 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑖 (𝑔)

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑3(𝑐𝑚)
 𝑥 100 

Flakanýting var síðan fundin með því að deila þyngd flaka á móti þyngd slægðs fisks, eða: 

𝐹𝑙𝑎𝑘𝑎𝑛ý𝑡𝑖𝑛𝑔 =
þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑘𝑠 (𝑔)

þ𝑦𝑛𝑔𝑑 á 𝑠𝑙æ𝑔ð𝑢𝑚 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑖 (𝑔)
 𝑥 100 

Niðurstöður rannsóknarinnar hjá Matís gáfu í ljós að holdafarsstuðull ýsunnar var rúmlega 1,0 

– 1,2 en hjá lýsunni var hann aftur á móti 0,72 – 0,91 og bendir það til þess að ýsan sé betri í 

holdum en lýsan. Vatnsheldni í ýsu var 61,2% - 64% en var hún ívið hærri í lýsu eða 88,5 – 

93,4%. Próteinmagn var 18,3 – 19,8% í ýsu en 17,5 – 18,4% hjá lýsu en lýsan er hins vegar 

aðeins feitari en ýsan.  

Flakanýting og vinnslunýting er tengd holdafari og sýndi það að jákvæð fylgni var á milli 

flakanýtingar og holdafarsstuðuls hjá lýsu en voru þessir þættir áberandi hæstir í mars, tveim 

mánuðum fyrir hrygningartímann. Einnig var minnst um los í fiskinum á því tímabili. Lýsan er 

hvítari í marsmánuði en á öðrum tímum ársins.  

Við flökunina var notast við Baader 189 flökunarvélar og kom í ljós að sá fiskur sem var undir 

800 grömmum og 44 – 45 sm fór ekki vel í flökunarvélarnar og tættust flökin smávegis. Stærri 

fiskur kom hins vegar betur út. Að mati Matís virðist ekki heppilegt að veiða lýsuna í kringum 

                                                 
53 Ásbjörn Jónsson. (2011). 
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hrygningartímann sem er um mitt sumar með tilliti til vinnslu-, eðlis- og annarra gæðaeiginleika 

hennar. Matís telur að með meiri þekkingu á hráefninu væri auðveldara að stýra vinnsluferlinu 

gagnvart tegundinni.54 

6.2 Ráðstöfun afla 

 

Mynd 20: Hlutfallsleg ráðstöfun afla lýsu eftir vinnsluaðferðum frá 1992 til 2016.55 

Mynd 20 sýnir hvernig vinnsla á lýsu hefur þróast á árunum 1992 - 2016. Stærsti hluti aflans 

fer óunninn í gám en hefur það minnkað hlutfallslega í gengum tíðina. Einnig er mikið um að 

aflinn hafi verið landfrystur og virðist það hafa verið nokkuð svipað í gegnum árin. Sjófrysting 

er að auki í svolitlu mæli og árið 2011 var verulega mikið sjófryst, en mögulega má rekja þessa 

miklu sjófrystingu til þess að mikið veiddist af lýsu einmitt það ár. Eftir 2011 hefur sjófrysting 

á lýsu hinsvegar minnkað mikið og er hún orðin minni þáttur í vinnslu á lýsu í dag. Hefur  hún 

þá mestmegnis verið fryst eða farið óunnin á gám. 

                                                 
54 Ásbjörn Jónsson. (2011). 
55 Hagstofa. (2018). 
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Mynd 21: Verðmæti lýsu upp úr sjó (1000 kr.) og afli (tonn) frá 1982 til 2016.56 

Mynd 21 sýnir samband milli afla á Íslandi og verðmæti aflans frá 1982 til ársins 2016. 

Verðmæti virðist aukast á síðustu árum. Hæsta verðið sem hefur fengist fyrir lýsuna á síðustu 

árum er 2011 þegar tæplega 3000 tonn veiddust og fór þá verðið í næstum 400 kr kílóið að 

meðaltali. 

 

Mynd 22: Hlutfallsleg ráðstöfun lýsuafla eftir löndunartegundum frá 1992 til 2016.57 

 

Mynd 22 sýnir hlutfallslega ráðstöfun lýsuafla eftir löndunartegundum frá 1982 til 2016. Árin 

1982 til 1985 var nánast farið með allan fisk í vinnslu innanlands en eftir 1986 minnkar það 

                                                 
56 Hagstofa. (2018a) 
57 Hagstofa. (2018a) 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindasvið 

28 

 

verulega og það færist í aukana að senda lýsuna í gáma til útflutnings til þess að vera unnin 

annars staðar. Síðan þá hefur það verið langalgengasta ráðstöfunin, fyrir utan árið 1990 þegar 

engin lýsa fór þá leið. Síðan 1990 hefur stór hluti farið á markað til vinnslu innanlands og örlítið 

hlutfall á markað í gáma til útflutnings eða sjófryst. Því miður fundust ekki upplýsingar um það 

hvert lýsan fer innanlands en gera má ráð fyrir að eitthvað af henni fari í fiskverslanir eða í kjöt- 

og fiskborð í matvöruverslunum. 
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7 Útflutningur 
 

Þar sem lýsa er ekki mikilvægur fiskur eru ekki til miklar upplýsingar um útflutning á henni. 

Til dæmis á Hagstofa ekki til tollskrárnúmer fyrir lýsu,58 sem þýðir  að henni er safnað saman 

í safnflokk með fleiri tegundum sem Íslendingar veiða en hafa ekki númer. Hagstofan byggir 

sínar tölur á tollskýrslum frá inn- og útflytjendum. Hins vegar var haft samband við Fiskistofu 

og af þeim bent á ársskýrslur stofnunarinnar, þar sem leynst gætu upplýsingar um 

útflutningstölur um lýsu. Tölur fundust þar um hvert lýsan var flutt út að einhverju leyti. Því 

miður gefa þessar upplýsingar ekki upp verðmæti útflutnings. Ársskýrsla Fiskistofu hefur 

venjulega verið gefin út í febrúar ár hvert en í mars 2018 var ársskýrsla fyrir árið 2017 ekki enn 

komin út. Því var ekki hægt að nota gögn úr henni. Tölurnar ná til 2009 en það var ekki fyrr en 

þá sem Fiskistofa fór að tilgreina útflutningstölur mismunandi fiskitegunda í ársskýrslum 

sínum. Lýsan er mest megnis flutt út óunnin, eða einungis blóðguð og slægð, til annarra landa. 

 

Mynd 23: Útflutningur á lýsuafurðum í tonnum frá 2009 til 2016.59 

Mynd 23 sýnir útflutning lýsuafurða á árunum 2009 - 2016. Áhugaverðara væri ef gögnin næðu 

lengra til baka til þess að fá betri mynd af útflutningnum. Eins og sjá má var útflutningur á lýsu 

yfir 1000 tonnum bæði 2009 og 2010 en síðan þá hefur útflutningur farið verulega niður á við. 

Frá árinu 2012 hefur útflutningur á lýsu verið í kringum 200 tonn á ári.  

                                                 
58 Kolbrún Ýr Jóhannsdóttir (Starfsmaður Hagstofu Íslands, tölvupóstur, 3. febrúar 2018)  
59 Fiskistofa. (2016). 
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Mynd 24 sýnir hlutfallslega hvert Íslendingar hafa verið að flytja út lýsuna og er áhugavert að 

sjá að 88,33% af öllum útflutningi fer til Bretlands. Alls fluttu Íslendingar út 3987,2 tonn á 

þessu tímabili en 3521,7 tonn af því fóru til Bretlands. Aftur á móti skiptast 11,67% prósentin 

í 6 önnur Evrópulönd og síðan flokkinn önnur lönd. 207 tonn voru flutt út til Belgíu, 111,5 tonn 

voru flutt út til Þýskalands, 91,4 tonn voru flutt út til Möltu, og áhugavert er að taka fram að öll 

þau tonn voru flutt út árið 2011, á meðan allar hinar þjóðirnar fengu sinn skerf jafnt yfir á 

árunum 2009 til 2016. 22 tonn voru flutt út til Hollands, 9,9 tonn voru flutt út til Þýskalands og 

0,5 tonn voru flutt út til Danmerkur. Eftir standa 23,2 tonn sem Fiskistofa lætur falla í flokkinn 

önnur lönd sem má áætla að séu líka innan Evrópu. 

 

Mynd 24: Útflutningur eftir löndum á lýsu frá 2009 til 2016.60 

7.1 Menning og markaðir 
Líkt og mynd 24 sýnir er langmest af lýsunni flutt út til Bretlands og því segir það sig sjálft að 

markaður er fyrir lýsu þar. Í kafla 5.2 um veiðar utan Íslands kom einnig fram að Bretland er 

mesta veiðiþjóð í heimi þegar kemur að lýsuveiðum. 

Þó að Íslendingar líti ekki við lýsunni sem mikilvægum matfisk þá þýðir það ekki að aðrar 

þjóðir geri það ekki. Lýsan hefur í gegnum tíðina verið vinsæll matfiskur meðal breskra 

neytenda.61 Það er samt ekki langt síðan að lýsa fór að fyrirfinnast á borðum Breta samkvæmt 

stofnuninni British Sea Fishing. Hún hækkaði í áliti meðal almennings vegna þess að aðrir 

stofnar, líkt og þorskur og ýsa, hafa minnkað í kringum Bretlandseyjar. Lýsa var að mestu nýtt 

í mjöl og lýsi og þar af leiðandi dýramat áður fyrr. Í dag er lýsa alls ekki óalgeng sjón í 

                                                 
60 Fiskistofa. (2016). 
61 Seafish. (2013). 
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fiskbúðum eða fiskborðum í verslunum í Bretlandi sem og hægt er að finna hana víðast hvar 

sem í unnum fiskafurðum.62 Einnig er þekkt að þrátt fyrir að þorskur og ýsa séu mest notuð í 

þjóðarrétt Breta, „fish and chips“, þá þekkist það að aðrar tegundir séu líka notaðar, þar á meðal 

lýsa. Mikilvægi veiða á lýsu við Bretland hefur samt farið minnkandi síðustu þrjá áratugi vegna 

minnkandi stofns. Einnig eru net í dag hönnuð með skiljur eða stærri möskva til þess að vernda 

mikilvægari stofna í Norðursjó og í austanverðu Ermarsundi. Lýsan hefur því ekki veiðst jafn 

mikið og áður vegna þess að hún er almennt minni og nettari en þorskur og ýsa og sleppur því 

með undirmálsfiski annarra tegunda.63  

 

Mynd 25: Lýsa útbúin sem façon Colbert.64 

Í Frakklandi var lýsa talin vera matur hinna fátæku allt fram til enda 20. aldarinnar og var hún 

þar að auki notuð mikið í dýrafóður líkt og í Bretlandi. Síðan þá hefur hún orðið að vinsælum 

og eftirsóttum fisk í Frakklandi. Í Frakklandi er hún seld að mestu fersk, óslægð eða slægð. Í 

Frakklandi er lýsan algeng í réttinum „façon Colbert“ sem mætti þýða „að hætti Colberts“ en 

þá er fiskurinn steikur heill, opnaður að ofan og er síðan allskonar góðgæti borið fram inn í 

honum líkt og má sá á mynd 25. Frakkar eiga jafnvel orðtak í frönsku sem er „yeux de merlan 

frit“ sem þýðir að vera með steikt lýsuaugu. Orðtakið þýðir vera svo hissa eða gáttaður að maður 

galopni augun.65 Í Belgíu og Hollandi er lýsan mestmegnis steikt og fundin í réttum líkt og „fish 

and chips“.66 

 

                                                 
62 British Sea Fishing. (e.d.). 
63 Seafish. (2013). 
64 Gourmets&co. (e.d.). 
65 Evelyne Holingue. (2015). 
66 Guide des espèces - à l'usage des professionnels. (2017). 
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8 Umræður 
 

Væntanlegur ávinningur verkefnisins var í upphafi að kanna hvort hægt væri að gera meiri 

verðmæti úr lýsu og hvort markaðir væru til fyrir hana. 

Erfitt er að meta raunverulegar veiðitölur (mynd 18) um veiði á Íslandi eða hjá öðrum 

veiðiþjóðum í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi þar sem brottkast virðist eiga sér stað á 

öllum stöðum. Tölur eru þó til um áætlað brottkast erlendis (mynd 18 og mynd 19) en ekkert er 

til um Ísland. Á Íslandi er brottkast ólöglegt en hefur undirritaður heyrt frá þónokkrum 

einstaklingum sem unnið hafa bæði á sjó eða í fiskvinnslu að þegar kemur að lýsu sé því miður 

ekki allt með felldu. Mikið sem veitt er af henni endar aftur í sjónum. Til dæmis nefndi 

fyrrverandi skipstjóri að hann hafi einu sinni fengið um 2 tonn af lýsu í einu kasti sem fór 

rakleiðis aftur í sjóinn. Þar að auki komst undirritaður að því frá einstaklingum sem unnið höfðu 

í vinnslu og við verkanir að ekki væri óalgengt að lýsa hafi fengið að fylgja með ýsu í gegnum 

vinnslu og þá aðallega í afurðum sem voru hertar, t.a.m. við vinnslu á harðfiski. 

Þó sést, eins og fram kom á mynd 17, að síðan um miðjan áttunda áratuginn hefur lýsuafli 

minnkað á heimsvísu jafnt og þétt í gegnum árin. En hver gæti ástæðan fyrir því verið? Þegar 

skoðað var stofnmat í Norðursjó og austanverðu Ermarsundi þar sem stærsti stofninn finnst 

mátti sjá að allar vísitölur eru á niðurleið. Auk þess fór stofninn undir hættumörk eitt árið (mynd 

7). Hugsanlegt er að það sé ekki jafn alvarlegt og það lítur út fyrir. Eins og norska 

Hafrannsóknarstofnunin greindi frá í skýrslu sinni þá hefur sú þróun verið að mikilvægir 

botnfiskar á svæðinu hafi síðustu 50 ár verið að færa sig inn í lögsögu Noregs þar sem lýsa er 

hvorki kvótabundinn né eftirsóttur fiskur líkt og á Íslandi.  

Íhuga má hvort þarna séu ekki tækifæri. Afli hefur minnkað á heimsvísu en á Íslandi hefur afli 

aukist frá 1989 líkt og sést á mynd 12. Næringarlega séð er lýsan ekki mikið frábrugðin þorski, 

ufsa og ýsu líkt og kom fram í töflu 2. Þegar hún var borin betur saman við náskyldan ættingja 

sinn, ýsuna, kom fram hjá Matís að möguleiki er að vinna hana með góðri vinnslu- og 

flakanýtingu. Það eina sem þarf er meiri þekking sem auðvelt væri að komast yfir ef fleiri 

tilraunir væru gerðar. Dæmi um annan stofn sem lítil þekking var á en er nú í dag mikilvægur 

stofn á Íslandi er makríllinn. Íslendingar byrjuðu ekki að veiða hann í miklu magni í lögsögunni 

fyrr en um miðjan síðasta áratug og hefur þekking á vinnslu á honum stóraukist síðan. Til dæmis 

var það ekki fyrr en um 2010 sem byrjað var að flaka hann fyrir ákveðna markaði.67 Líklega 

                                                 
67 Hagstofa. (2018). 
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yrði aldrei hægt að veiða jafn mikið af lýsu og makríl en aftur á móti er hægt að ná meira 

verðmæti fyrir hvert kíló af lýsu. 

Líkt og kom fram þá hefur lýsan á síðust áratugum eða öldum orðið vinsælli matfiskur hjá 

neytendum í Frakklandi og Bretlandi og gefur það ákveðna hugmynd um að markaður sé fyrir 

hana á sama tíma og framboð af henni úr Norðursjó hefur minnkað. Minnkandi framboð af 

henni annars staðar gæti opnað dyr fyrir Ísland til þess að byrja að selja hana í meiri mæli til 

landa eins og Bretlands og Frakklands. Ef öll lýsa skilaði sér í land og meiri vitund væri hjá 

sölufyrirtækjum um að þetta sé á boðstólum þá telur undirritaður að nú sé einmitt réttur tími til 

þess að skoða þessa markaði. Ef þróunin líkt og hún er í dag heldur áfram, þ.e.a.s. að 

lýsustofninn minnki verulega í Norðursjó eða leiti norðar, gætu Íslendingar nýtt sér það og selt 

hana til landa sem hennar er neytt fyrir gott verð. Að öllum líkindum ætti að vera aukin 

eftirspurn eftir vöru þegar framboð fer minnkandi.  

Sem dæmi um einfaldan samanburðarútreikning um hvernig hugsanleg verðmætaaukning gæti 

orðið á lýsu: Segjum að hægt sé að fá sama verð fyrir lýsu og ýsu en meðalverð fyrir óslægða 

ýsu árið 2017 var 289 krónur á kílóið.68 Ef 1000 tonn af lýsu myndu veiðast á næsta fiskveiðiári 

þá væri verðmæti hennar þá 289 milljónir króna. Hins vegar er lýsan nú í þorskígildisstuðlum 

0,43 á meðan ýsa er í kringum 1,00. Þannig að 43% af 289 milljónum eru í rauninni aðeins 

124,27 milljónir. Ef verð lýsunnar væri hið sama og hjá ýsunni þá væri hægt að auka verðmæti 

um 165 milljónir króna. 

Samkvæmt þessari rannsóknarritgerð telur undirritaður að grundvöllur sé fyrir því að byrja að 

veiða, hirða og selja lýsu í meira magni en gert hefur verið í gegnum tíðina. Markaðir eru til 

staðar sem og áhugi á fisknum eykst. Er þetta tækifæri sem vert er að kanna betur og með meiri 

þekkingu og áhuga þá gæti vinnsla, veiðar og útflutningur á tegundinni stóraukist á næstu árum 

eða áratugum. 

                                                 
68 MBL. (2018). 
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9 Lokaorð 
 

Lýsa er áhugaverður og spennandi fiskur. Það að nú sé litið á hana sem „ruslfisk“ er einfaldlega 

vegna þess að hún er ekki þekkt meðal almennings, auk þess sem ekki mikið verð fæst fyrir 

hana. Áður fyrr var litið á ýsu sem ruslfisk vegna þess að hún hentaði ekki í saltfiskvinnslu líkt 

og þorskur. Hún var því ekki söluvara og var í staðinn hirt mikið í soðið. Ýsan er aftur á móti 

mikið veidd og flutt út frá Íslandi í dag og er orðin álíka verðmæt og þorskurinn. Lýsan gæti 

alveg sótt á á sama hátt og ýsan ef unnið væri í því. 

Veiðar á heimsvísu hafa verið á niðurleið í langan tíma og á meðan veiðar hérlendis hafa aukist 

og líklegt er að ef Íslendingar kynntu sér stofninn betur og beindu sóknum almennt að lýsu gæti 

Ísland risið á listanum yfir 10 stærstu fiskveiðiþjóðir á lýsu á heimsvísu og orðið einn stærsti 

útflytjandi á henni. 
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