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Abstract  

The importance of export of fresh fish products has increased at the expense of frozen 

fish products. Usually it is possible to attain a higher price for fresh fish products 

compared to frozen. Recently, Icelandic high-tech companies have worked closely with 

fisheries and fishing productions to increase Iceland’s competitive status in the global 

market. This project was done in cooperation with Valka ehf, which specializes in high-

tech solutions for fish producers and fishing vessels. The project was also done in 

cooperation with Útgerðafélag Akureyringa (ÚA), a fisheries company in north 

Iceland. The purpose of this project was to evaluate how well the water-jet cutter from 

Valka can maximize value using information about the catch that is more thorough than 

under normal circumstances. The objective of this project was to assess how value can 

be maximized when producing fresh fish as well as answering the following research 

questions. 

 The projects research questions seek to answer firstly, how much value is added 

with increased catch information from ships and secondly, how catch value can be 

maximized.  

 The results indicate that with detailed information and increased information 

flow from ships to land production it is possible to maximize value from specific 

unloadings of fresh fish trawlers. Two methods were used. Firstly, Maximizing of value 

without size categories, showed that the catch value increases if the catch can be cut 

with less restrictions regarding available portions sizes than normally. Secondly, 

Maximizing of value with size categories, showed that while the value of a catch 

increased the ratio of different portion types did not alter greatly. 

 

Keywords:   Valka Cutter; Fish processors; Cod; ÚA; Added value.
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Ágrip 

Mikilvægi útflutnings ferskra sjávarafurða hefur aukist á kostnað frosinna sjávarafurða 

síðastliðin ár. Algengt er að hærra verð fáist fyrir ferskar sjávarafurðir heldur en frosnar. 

Íslensk hátæknifyrirtæki hafa undanfarið unnið náið með útgerðum og vinnslum í þeim 

tilgangi að bæta samkeppnisstöðu Íslands á hinum alþjóðlega markaði. Þetta verkefni 

var unnið í samstarfi við Völku ehf, fyrirtæki sem sérhæfir sig í hátæknilausnum fyrir 

fiskiskip og vinnslur. Verkefnið var einnig unnið í samstarfi við Útgerðafélag 

Akureyringa (ÚA). Tilgangur verkefnisins var að meta hversu vel skurðarvél frá Völku 

gæti bestað virði afla út frá ýtarlegri upplýsingum um aflann en almennt þekkist í 

fiskvinnslum. Samanburðurinn miðar að því að rannsaka hvernig hagkvæmast sé að 

skera aflann út frá upplýsingum um hvert flak fyrir sig. Markmið verkefnisins er að 

greina hvernig má hámarka verðmæti í vinnslu á ferskum afla ásamt því að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum. 

 Rannsóknarspurningar verkefnisins snúa annars vegar að því að greina ávinning 

á auknu upplýsingaflæði frá skipum og hins vegar hvernig hægt sé að hámarka 

verðmæti á löndunum. 

 Niðurstöður þessa verkefnis benda til þess að með ítarlegri upplýsingum og 

auknu upplýsingaflæði frá veiðum til landvinnslu sé hægt að hámarka verðmæti á 

löndunum frá ferskfisktogurum. Tvær mælingar voru framkvæmdar. Niðurstöður 

mælinganna tveggja eru áhugaverðar að því leyti að í fyrri mælingunni, Bestun án 

stærðarflokkunar, kemur bersýnilega fram að virði aflans eykst þegar hægt er að sýndar 

skera aflann með minni skorðum í vali afurða. Í seinni mælingunni, Bestun með 

stærðarflokkun, sýna niðurstöður að jafnvel þó virði aflans ykist á milli þess sem skorið 

var með og svo án takmarkana þá breyttist hlutfall bitategunda ekki mikið.  

 

Lykilorð: Vatnsskurðarvél Völku; Fiskvinnsla; Þorskur; ÚA; Aukið virði. 
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1 Inngangur 
Á síðustu árum hefur mikil breyting átt sér stað á matvælamarkaði í helstu viðskiptalöndum 

Íslendinga. Mikilvægi útflutnings á ferskum fiski hefur aukist á kostnað útflutnings á frystum 

fiski en yfirleitt fæst hærra verð fyrir ferskt hráefni samanborið við fryst. Eftirspurn eftir 

ferskum tilbúnum réttum er meiri en áður og gæti það skýrt þessa þróun að einhverju leiti 

(Runólfur Guðmundsson, Sveinn Margeirsson, Sigurjón Arason og Páll Jensson, 2006).  

Íslensk hátæknifyrirtæki hafa síðustu ár unnið náið með útgerðum og vinnslum með það 

að markmiði að auka samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs á alþjóðavísu. Valka ehf. og 

Samherji hf. hafa t.d. unnið náið saman að þróun ýmissa hátæknilausna fyrir fiskvinnslur og 

án samstarfsins hefði árangurinn ekki verið mögulegur samkvæmt Helga Hjálmarssyni, 

forstjóri og stofnandi Völku og Gesti Geirssyni, framkvæmdarstjóra landvinnslu Samherja 

(Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, 2018). Talað er um að við séum stödd í miðri tæknibyltingu. 

Byltingu sem er á heimsvísu og byggir á gervigreind og sjálfvirknivæðingu. Íslensk 

tæknifyrirtæki eins og Valka, Marel, Skaginn 3X og fleiri eru í kjörstöðu til þess að taka þátt í 

þessari byltingu (Huginn Freyr Þorsteinsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Hrefna 

Magnúsdóttir, Lilja Dögg Jónsdóttir og Kristinn R. Þórisson, 2019). 

Þetta verkefni var unnið í samvinnu við Völku ehf, sem sérhæfir sig í framleiðslu á 

hátæknilausnum fyrir fiskvinnslur og skip, og fiskvinnslu Útgerðafélags Akureyringa (ÚA). 

Höfundur verkefnisins vonast til að niðurstöður þess nýtist við fjármagnsöflun til að hægt verði 

að þróa áfram þá tækni sem þarf að vera til staðar svo að fiskvinnslur geti hámarkað virði hvers 

afla einhverjum dögum fyrr en áður var hægt. Tilgangur verkefnisins var að meta hversu vel 

skurðarvél frá Völku gæti bestað afla út frá ýtarlegri upplýsingum um aflann en almennt þekkist 

í fiskvinnslum. Í dag styðjast vinnslur almennt við afar grófar upplýsingar um afla sem á að 

vinna. Til þess að hægt sé að hámarka virði aflans á þennan máta þurfa vinnslur að vera með 

upplýsingar um hvern einasta fisk sem er á leið í vinnsluna. Tekin voru raungögn úr vinnslu 

ÚA, þau voru síðan notuð sem flök inn í hermi til að besta virði þeirra. Eftir það er gerður 

samanburður á því hvort betra var að setja skorður á herminn eða ekki. Samanburðurinn miðar 

að því að rannsaka hvernig skurðarvélin frá Völku getur bestað virði afla sem á að vinna með 

því að ákveða hvernig hagkvæmast sé að skera aflann út frá upplýsingum um hvert flak fyrir 

sig. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram. 

• Hver er ávinningur á auknu upplýsingaflæði frá veiðum til landvinnslu? 

• Hvernig er hægt að hámarka verðmæti á löndunum frá ferskfisktogurum? 
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2 Bakgrunnur 
Í þessum kafla er fyrst fjallað almennt um þorsk og þann hluta útgerðar ÚA sem tengist 

verkefninu. Síðan er fjallað um afurðir bitaskurðar og skurðarvélatækni. Að lokum er farið yfir 

þær forsendur verkefnisins sem tengjast upplýsingaflæði í virðiskeðjunni. 

 

2.1 Þorskur 

Í gegnum tíðina hafa fáar náttúruauðlindir verið jafn mikilvægar Íslendingum eins og 

þorskurinn en árlegt útflutningsverðmæti hans síðustu ár hefur verið um 90 ma. kr. Í gegnum 

tíðina hafa komið upp dæmi sem staðfesta mikilvægi þorsksins fyrir þjóðina. Þar má t.d. nefna 

þá uppástungu Jörunds hundadagakonungs að íslenski fáninn ætti að vera blár grunnur með 

þremur útflöttum þorskflökum (Birgir Thorlacius, 1991). Eins og sjá má á mynd 1 hefur 

þorskurinn verið á milli 35-40% af útflutningsverðmætum allra sjávarafurða frá Íslandi 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b). Eftir síðustu kvótaúthlutun á ÚA u.þ.b. 3.900 tonn af þorskkvóta 

Íslendinga en það samsvarar 1,82% af heildarúthlutun (Mbl.is, e.d.-c). 

 

 

Mynd 1. Hlutfall útflutningsverðmæta sjávarafurða eftir fisktegundum 2008-2017. (Hagstofa Íslands, e.d.-b).  
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Þorskur finnst víða í kringum Ísland en þó í meira mæli á norðvestur, norður og 

norðaustur svæðum landhelginnar. Þorskur er skilgreindur sem botnfiskur og finnst á mjög 

breiðum dýptarskala, allt frá örfáum metrum og niður í u.þ.b. 600 metra dýpi. Litlu máli skiptir 

fyrir fullorðinn þorsk hvernig sjávarbotni hann lifir á. Yngri þorskur er þó líklegri til þess að 

kjósa sér botn þar sem eitthvað skjól er að finna, t.d. í þara nálægt ströndinni. Kjörhitastig 

þorsksins eru 4-7°C en vitað er að stór hluti aflans sem veiddur er ár hvert veiðist á svæðum 

þar sem hitastigið er undir 2°C (Marine and Freshwater Research Institute, 2018). 

Þorskurinn hrygnir allt í kringum landið en helstu hrygningasvæði hans eru við suður, 

suðvestur og vestur ströndina. Þorskurinn hrygnir snemma á vorin, yfirleitt í mars eða apríl, á 

þeim hrygningasvæðum sem staðsett eru í hlýrri sjó fyrir sunnan land. Hrygningin hófst 

vanalega seinna fyrir norðan þar sem er kaldari sjór, en á síðustu árum hefur hrygningatíminn 

byrjað fyrr á þessu svæði vegna hlýnunar. Eftir hrygningu reka eggin og lirfurnar réttsælis í 

kringum landið og eru aðal uppeldissvæði þorsksins við norður og norðaustur ströndina. 

Þorskurinn fer í fæðuleit á dýpri svæði til norðvesturs og suðausturs en hluti stofnsins heldur 

sig ávallt nær landi þar sem er grynnra. Þorskurinn er mikilvægasta botnfisktegund Íslands sem 

er veidd (Marine and Freshwater Research Institute, 2018). 

Veiðisvæði þorsksins hafa verið nokkuð stöðug síðustu ár. Síðan árið 2000 hefur 

stærstur hluti af þorskveiði farið fram í norðvestur hluta lögsögunnar. Einnig veiðist mikið í 

vestur- og norðausturhluta lögsögunnar en minnst í suðurhluta lögsögunnar. Sjá mynd 2 hér að 

neðan (Hafrannsóknastofnun, 2018).  

 

 

Mynd 2. Samanlögð útbreiðsla veiða á þorski með öllum veiðarfærum í íslenskri lögsögu. (Hafrannsóknastofnun, 2018). 
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Á síðustu árum hefur þorskaflinn farið vaxandi. Talið er að stærð viðmiðunarstofnsins 

verði svipaður næstu þrjú ár en afli á sóknareiningu hefur verið nokkuð hár á öll veiðarfæri 

síðustu ár. Hlutdeild línu í aflanum hefur minnkað á kostnað hlutdeildar neta 

(Hafrannsóknastofnun, 2018).  

Vegna þess hversu dreifður þorskurinn er í kringum landið eru veiðisvæði þorsksins 

mjög víðfeðm innan landhelginnar en veiðisvæðin skiptast einnig eftir veiðarfærum. Helsta 

veiðarfærið sem notað er til þess að veiða þorsk við Ísland er botntroll (Marine and Freshwater 

Research Institute, 2018).  

Mikil aukning hefur verið á framleiðslu ferskra sjávarafurða síðustu ár. Segja má að 

framleiðsla á ferskum sjávarafurðum hafi hafist af alvöru í byrjun 10. áratugarins og vaxið 

sérstaklega hratt á síðustu 15 árum. Þorskur er fyrirferðamesta tegundin þegar kemur að 

framleiðslu ferskra sjávarafurða en aðrar mikilvægar tegundir eru ýsa, karfi, steinbítur og ufsi.  

Eins og sjá má á súluritinu hér að neðan (mynd 3) hefur útflutningur ferskra þorskafurða aukist 

verulega síðan 1999 þegar borið er saman við frystar þorskafurðir (Hagstofa Íslands, e.d.-b).  

Til samanburðar framleiddi vinnsla ÚA tæplega 8.500 tonn af afurðum árið 2018 en af því voru 

rúmlega 3.500 tonn ferskar afurðir. Hlutfallið fyrir ferskar þorskafurðir af heildarafurðum 

framleiddum úr þorski árið 2018 var 41,8% (Kristján Sindri Gunnarsson, munnleg heimild, 6. 

desember 2018). 

 

 

Mynd 3. Samanburður á útflutningi frystra og ferskra þorskafurða 1999-2017. (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 
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2.2 Útgerðafélag Akureyringa 

Útgerðarfélag Akureyringa er dótturfélag sjávarútvegsfyrirtækisins Samherja sem staðsett er á 

Akureyri. Samherji keypti eignir Brims á Akureyri árið 2011 og endurskýrði alla starfsemina 

á Akureyri, Útgerðafélag Akureyringa. Brim hafði þar áður, þegar fyrirtækið bar nafnið 

Tjaldur, keypt ÚA ásamt KG Fiskverkun á Rifi (Kristján Jónsson, 2011).  

Í landvinnslu ÚA á Akureyri vinna um 130 manns. Þar eru unnar ferskar og frystar 

afurðir í tæknivæddri bolfiskvinnslu sem m.a. hýsir þrjár vatnsskurðarvélar frá Völku. Þessar 

afurðir eru síðan seldar á neytendamarkaði, aðallega í Evrópu. Árið 2015 lauk byggingu húss 

á lóðinni sem hýsir fullkomna pökkunaraðstöðu fyrir bæði ferskar og frosnar afurðir ásamt því 

að innihalda hitastýrt afgreiðslurými. Þegar húsið var hannað var ýtrustu kröfum fyrir framtíðar 

fiskvinnslu fullnægt (Samherji hf, e.d.)  

 

 

 
Mynd 4. Fiskvinnsla ÚA. (Samherji hf, e.d.). 

 

2.2.1 Skipin 
Hér verður sagt stuttlega frá þeim ísfisktogurum sem veiddu þann fisk er gögn þessa verkefnis 

eru unnin úr. Hér verður m.a. sagt stuttlega frá eigendasögu skipanna, heimahöfnum, helstu 

málum og fleiru.  

 

Hjalteyrin EA-306 
Hjalteyrin EA-306 er 42 ára gamall ístogari í eigu Samherja Ísland ehf. Skipið á heimahöfn á 

Dalvík og var áður fyrr í eigu Útgerðafélags Dalvíkinga hf. Skipið var selt til Snæfells hf árið 

1998 en Samherji hf eignast skipið árið 2001. Skipið hét Björgúlfur EA-312 frá sjósetningu 

allt til ársins 2017 þegar það var endurskýrt Hjalteyrin EA-306. Skipið er 658,2 brúttótonn og 

er mesta lengd þess 49,85 m. Breidd skipsins er 9,5 m og dýpt þess 6,6 m. Vél skipsins er 

Wichmann, 4-1976 (2100 hö) (Mbl.is, e.d.-b) (Fiskistofa, e.d.). 
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Mynd 5. Hjalteyrin EA-306 (Grétar Þór Sæþórsson, e.d.). 

 

 

Björgvin EA-311 
Björgvin EA-311 er 31 árs gamall frysti– og ístogari í eigu Samherja Ísland ehf. Skipið á 

heimahöfn á Dalvík en var smíðað í skipasmíðastöðinni Flekkefjord Slipp & Mask í Noregi 

árið 1988. Skipið er 1142 brúttótonn og er mesta lengd þess 50,53 m. Breidd skipsins er 12,00 

m og dýpt þess 5,70 m. Vél skipsins er Deutz 1850 kW (2513 hö) (Björgvin EA-311, n.d.). 

 

 

 

Mynd 6. Björgvin EA-311 (Vigfús Markússon, e.d.). 
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Björg EA-007 
Björg EA-007 er tæplega tveggja ára gamall skuttogari í eigu Samherja Ísland ehf. Skipið var 

smíðað í Cemre skipasmíðastöðinni í Tyrklandi og lauk smíðinni í október árið 2017. Björg er 

ekki fyrsta skipið sem smíðað er fyrir Samherja í Cemre skipasmíðastöðinni en áður höfðu 

skipin Kaldbakur EA og Björgúlfur EA einnig verið smíðuð þar (Mbl.is, 2017). Skipið er 

2080,78 brúttótonn og er mesta lengd þess 62,49 m. Breidd skipsins er 13,54 m. (Mbl.is, e.d.-

a). 

 

 

Mynd 7. Björg EA-007. (Mbl.is, 2017). 

 

2.3 Bitaskurður og afurðir 

Flök fiska er hægt að skera á ýmsa vegu. Almennt eru það kaupendur sem ákveða hvernig skal 

skera fiskinn sem þeir kaupa og það er þá á valdi vinnslanna að skera flökin eftir þeirra óskum. 

Algengt er að skera flökin í ákveðnar stærðir af hnökkum, miðstykkjum og sporðum og verða 

þeir bitaskurðir skoðaðir betur í þessu verkefni (Páll Gunnar Pálsson og Margeir Gissurarson, 

2015). 

Framleiðendur sem framleiða afurðir sem skornar hafa verið í bita úr flökum byrja 

nánast undantekningalaust á því að skera beingarð og þunnildi frá heilu flaki. Í kjölfarið er 

reynt að skera eins góðan og heillegan hnakka og mögulegt er þar sem hnakkar eru yfirleitt sá 

hluti flaksins sem selst hæstu verði. Lengd, þyngd, breidd og þykkt bita getur skipt miklu máli 

vegna þess að kröfur kaupenda varðandi þessi atriði geta verið mjög breytilegar. Ekki er hægt 

að skera allar bitastærðir út úr hvaða stærð af flaki sem er. Því er mikilvægt fyrir vinnslur að 

stærðarflokka fisk af tvennum ástæðum. Annars vegar er það gert til þess að auðvelda þeim 
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sem skera flökin, hvort sem það er gert með handafli eða í vélum. Hins vegar er það gert til 

þess að gera vinnsluna einsleitnari en ella. Mjög algengt er að reyna að skera eins stóran hnakka 

og hægt er og stundum er talað um að hnakkinn sé í rauninni efri hluti flaksins aftur að sporði  

(Páll Gunnar Pálsson og Margeir Gissurarson, 2015). 

Skurðurinn sem almennt er notaður til þess að fjarlægja beingarð úr flökum er kallaður 

V-skurður (V-cut). Þá er skorið meðfram beingarðinum sitt hvoru megin og skurðirnir mætast 

er komið er fram hjá beingarðinum. Í rauninni er aðeins beingarðurinn sjálfur fjarlægður en 

þunnildi og aðrir hlutar fisksins skildir eftir til frekari vinnslu. Hlutfall beingarðsins af þyngd 

flaksins er breytileg eftir fiskitegundum. Hlutfall V-skurðsins í bolfiski getur verið allt á milli 

4-15% í tegundum eins og þorski, ýsu og lýsu. Hlutfallið getur farið eftir ástandi flaksins og 

því hvort skorið er með handafli eða í skurðarvél. Hefðbundið hlutfall beingarðs sem skorinn 

er með handafli úr þorski er u.þ.b. 8% (Kristín Anna Þórarinsdóttir og Kristján Hallvarðsson, 

2015). Ef beingarðurinn er skorinn með vatnsskurðarvél frá Völku ehf er hann hins vegar u.þ.b. 

5% (Valka, e.d.). Annar skurður sem mikið er notaður kallast J-skurður (J-Cut). Skurðurinn er 

einfaldari en veldur því að nýting er lakari en í V-skurði vegna þess að þunnildið er skorið af 

með beingarðinum. Skorið er frá hálsi og meðfram beingarðinum hnakka megin. Þegar komið 

er fram hjá beingarði er þunnildið skorið af (Kristín Anna Þórarinsdóttir og Kristján 

Hallvarðsson, 2015). Á mynd 8 hér að neðan má sjá algeng skurðarmynstur í bolfiskvinnslum 

í dag. Öll skurðarmynstrin eru skorin með V-skurði (V-Cut). 

 

 

Mynd 8. Dæmi um skurðarmynstur sem algeng eru í hvítfiskvinnslu. (Valka, 2019). 
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Framleiðsla og útflutningur ferskra sjávarafurða hefur breyst undanfarin ár. Þegar tölur 

frá hagstofunni um útflutning ferskra sjávarafurða eru skoðaðar er augljóst að töluverð aukning 

hefur verið í útflutningi ferskra flaka/bita frá Íslandi á kostnað heils fersks fisks. Ef mynd 9 er 

skoðuð sést að nánast jafn mikið magn var flutt út af ferskum heilum fiski og ferskum 

flökum/bitum árið 2017. Aðeins níu árum áður var staðan allt öðruvísi. Þá var næstum sex 

sinnum meira af ferskum heilum fiski fluttur út frá Íslandi en flutt var út af ferskum 

flökum/bitum. Útflutningsverðmæti ferskra flaka/bita er einnig að verða stærri hluti af 

heildarútflutningi sjávarafurða frá Íslandi. Árið 2017 var útflutningsverðmæti ferskra flaka/bita 

tæplega 20% af öllu útflutningverðmæti sjávarafurða frá Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

 

 

 
Mynd 9. Samanburður á útflutningi á ferskum heilum fiski og ferskum flökum/bitum frá Íslandi. (Hagstofa Íslands, 

e.d.-a). 

 

2.4 Skurðarvélatækni 

Vatnsskurður í matvælaiðnaði er ekki nýr af nálinni, notast hefur verið við vatnsskurð  á 

grænmeti og kjöti í mörg ár. Kostir þess að nota vatnsbunu þegar skera á matvæli sem ætluð 

eru til manneldis eru þó nokkrir. Þeir helstu eru t.d. að ef skorið er með hnífum er aldrei hægt 

að koma í veg fyrir snertingu og smit af einhverju tagi sem hnífarnir bera í mismunandi 

matvæli, jafnvel þó að þeir séu sótthreinsaðir á milli þess sem þeir eru notaðir. Fræðilega væri 

hægt að notast við einnota hnífsblöð til þess að komast hjá smiti en það yrði mjög dýrt í rekstri 

(McGeough, 2016). 
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Fyrsta vatnsskurðarvélin sem ætluð var til notkunar í fiskvinnslu var í rauninni 

þróunarverkefni á vegum Sölumiðstöðva hraðfrystihúsanna og Coldwater í Bandaríkjunum. 

Vélin var til prufu í fiskvinnslu Útgerðafélags Akureyringa árið 1989. ("Vélarnar teknar við", 

1989). Það var ekki fyrr en u.þ.b. 16 árum síðar að aftur var farið í þróun og hönnun á 

vatnsskurðarvél á Íslandi. Þar var á ferðinni Ingólfur Árnason og samstarfsmenn hans hjá 

Skaganum ("Á íslensku sjávarútvegssýningunni", 2005). 

Tvö fyrirtæki eru mest áberandi þegar kemur að framleiðslu og sölu vatnsskurðarvéla 

á Íslandi í dag. Það eru fyrirtækin Valka og Marel. Vélarnar gegna sama hlutverki í vinnslum 

en gera það á tvo mismunandi vegu. Skurðarvélin frá Völku sker flökin á stálbandi og notast 

ýmist við tví- eða þrívíddar róbota sem skera flökin (Valka, e.d.). Flexicut vélin frá Marel slítur 

plastfæribönd í sundur og sker á milli. Vélin notast við tvívíddar róbota og skurðarhnífa til þess 

að skera flökin (Marel, e.d.). Valka hefur stækkað hratt síðustu ár og til vitnis um það má nefna 

nýlegan kaupsamning sem Valka og Samherji gerðu sín á milli varðandi sölu á fullkomnasta 

vinnslukerfi fyrir bolfisk sem þekkist í heiminum. Er verðmæti samningsins talið nema um 2,5 

milljörðum króna og eru m.a. sex vatnsskurðarvélar hluti af þessu vinnslukerfi 

(Viðskiptablaðið, 2018). Á mynd 10 er samskonar vatnsskurðarvél frá Völku og ÚA notar í 

sinni vinnslu.  

 

 

Mynd 10. Vatnsskurðavél frá Völku. (Valka, 2019). 

 

2.5 Upplýsingar í virðiskeðju 

Núverandi verklag við flokkun afla um borð gefur upplýsingar sem eru gróflega áætlað mat á 

stærðarflokka og magn. Forsendur fyrir þeirri bestun sem verið er að vinna áfram með í þessu 

verkefni eru í raun að upplýsingar um stærð hvers einasta fisks liggi fyrir úti á sjó. Með eldri 

tækni hefði öflun þessara upplýsinga verið töluvert flókin, t.d. með vogarmælingu fyrir þyngd 

og ljósgeisla fyrir lengd. Hins vegar hefur nýleg tækniþróun gert öflun þessara upplýsinga mun 
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aðgengilegri. Dæmi um það eru heilfiskflokkarar sem byggja á myndgreiningu. Mögulega gæti 

slíkur heilfiskflokkari safnað þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru til þess að hægt sé að 

herma aflann í tölvuforriti. Lausnaforrit frá Hafsýn, eða önnur svipuð forrit, gæti síðan miðlað 

upplýsingunum til landvinnslunnar. 

 

 

Mynd 11. Einföld virðiskeðja fyrir sjávarútvegsfyrirtæki. (Guðjón Reynisson). 

 

Á mynd 11 hér að ofan má sjá einfalda mynd af virðiskeðju sjávarútvegs. Fyrst er 

fiskurinn veiddur og er síðan unnin í fiskvinnslu. Næst er fiskurinn markaðssettur áður en 

kaupendur kaupa hann að lokum. Þær upplýsingar sem eru forsendur þess að verkefnið gangi 

upp, þ.e.a.s. stærð og þyngd hvers einasta flaks sem er unnið í vinnslunni, koma ekki í ljós fyrr 

en eftir að flakið hefur verið skorið í vatnsskurðarvél. Til þess að hægt sé að framkvæma þá 

bestun sem unnin er í þessu verkefni þurfa upplýsingarnar að liggja fyrir fyrr í virðiskeðjunni. 

Á mynd 11 má sjá að núverandi uppspretta upplýsinganna er í vinnslunni sem merkt er í 

rauðum kassa. Upplýsingarnar þyrftu að koma frá veiðunum, merktar með gulum kassa, til þess 

að hægt sé að besta aflann í hermi áður en aflanum er landað fyrir vinnsluna sjálfa. 

Tæknilausnirnar hér að neðan eru nefndar sem dæmi um þróun til þess að forsendur 

fyrir gagnasöfnun sem fjallað er um í verkefninu séu til staðar. Verkefnið og niðurstöður þess 

er hins vegar ekki bundið þessum ákveðnu tæknilausnum. Þetta eru aðeins dæmi sem sýna að 

tæknilegar forsendur eru til staðar og eru aðrar nýlegar tæknilausnir sem hefði verið mögulegt 

að fjalla um í staðinn.  

Heilfiskflokkari Skagans 3X er fyrsti heilfiskflokkari heims sem notast við mynda-

vélagreiningu til þess að flokka botnfisk eftir stærð, lit, gæðaþáttum og tegund. Flestir 

fiskiflokkarar í dag flokka afla sem búið er að forflokka að einhverju leyti áður. Með 

heilfiskflokkara Skagans 3X er ekki þörf á forflokkun og þar með þeirri vinnu sem annað 
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vinnuafl þyrfti að sjá um að gera. Flokkarinn er sjálfvirkur og gerir það að verkum að starfsfólk 

nýtist betur á öðrum stöðum vinnslulínunnar. Með því að nýta heilfiskflokkarann um borð í 

skipum sínum geta útgerðir fengið rauntíma upplýsingar um stærð, tegund, veiðistaðsetningu, 

dagsetningu og í hvaða fiskiker hver einasti einstaklingur sem veiddur er fer (Skaginn 3X, 

2018). 

Hafsýn býður upp á heildarlausn fyrir skráningar á veiðum og vinnslu um borð í 

veiðiskipum. Þegar vinna þarf úr stórum og miklum gögnum getur verið hentugt að hafa gott 

og skilvirkt kerfi sem heldur utan um þau. Kerfið frá Hafsýn býður upp á að hægt sé að halda 

utan um öll gögn og skráningar í einu kerfi fyrir skipstjóra, útgerð, vinnslu, sölu og 

fiskveiðiyfirvöld. Einnig er hægt að tengja gögnin við önnur kerfi og upplýsingar þeirra. Þetta 

getur t.d. komið í veg fyrir tvískráningu ásamt því að upplýsingarnar verða aðgengilegri 

hagsmunaaðilum (Hafsýn, e.d.). Í erindi sínu Aukin sjálfvirkni í skráningum og miðlun 

upplýsinga um veiðar og vinnslu sem Steingrímur Gunnarsson sölustjóri Hafsýnar hjá 

Trackwell var með á Sjávarútvegsráðstefnunni árið 2018 fjallar hann um lausnir til að auðvelda 

ákvörðunartöku í sjávarútvegi. Þar talaði Steingrímur m.a. um það að ef vinnslur og útgerðir 

notast við sameiginlegt kerfi líkt og það sem Hafsýn býður upp á munu vinnslustjórar í landi 

fá aðgang að afla, tegundasamsetningu, meðalstærð o.fl. fyrr en áður. Ráðstöfun afla verður 

því árangursríkari og fljótlegri (Steingrímur Gunnarsson, 2018).   
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3 Efni og aðferðir 
 

3.1 Hráefni 

Hráefnið sem notað var við gerð þessara verkefnis var þorskur sem veiddur var af 

ísfisktogurum Samherja. Hægt er að lesa nánar um ísfisktogarana í kafla 2.1.1 Skipin. 

Veiðitímabilið nær yfir tímabilið 28. október til 14. nóvember en vinnsludagarnir eru 2., 9. og 

16. nóvember. Aflinn var ýmist unninn á Dalvík eða í vinnslu ÚA á Akureyri. Í töflu 1 hér að 

neðan er búið að taka upplýsingar um þorskaflann úr veiðiskýrslum ÚA og setja saman í eina 

töflu. Aflinn var veiddur á 3-6 dögum í hvert skipti en ávallt unninn á einum degi. Ítarlegri 

veiðiskýrslur má sjá í töflum 6-9 í viðauka (Kristján Sindri Gunnarsson, munnleg heimild, 6. 

desember 2018). 

 

Tafla 1. Veiðiskýrslur frá ÚA. 

Skip 
Tímabil 

Meðalþyngd (kg) Heildarþyngd (kg) 
Veiðidagur Vinnsludagur 

Hjalteyrin EA-
306 

28-Oct 02-Nov 3,75 9.425 

29-Oct - 4,37 31.525 

30-Oct - 4,88 31.200 

31-Oct - 4,65 26.975 

01-Nov - 2,89 14.950 

Samtals 4,11 114.075 

Björgvin EA-311 

05-Nov 09-Nov 3,61 975 

06-Nov - 3,42 975 

07-Nov - 2,97 31.850 

08-Nov - 2,98 20.475 

Samtals 3,25 54.275 

Björg EA-7 

6-Nov 09-Nov 3,68 12.075 

7-Nov - 3,17 11.696 

8-Nov - 3,55 621 

Samtals 3,47 24.392 

9-Nov 16-Nov 3,93 4.615 

10-Nov - 3,97 7.100 

11-Nov - 3,58 10.650 

12-Nov - 3,38 33.725 

13-Nov - 3,32 15.265 

14-Nov - 4,38 4.544 

Samtals 3,76 75.899 
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3.2 Vatnsskurðarvél Völku 

Vatnsskurðarvélin sem notuð var í þessu verkefni er vél sem var seld til ÚA og tekin í notkun 

sumarið 2018. Skurðarvélin frá Völku sker beingarð úr flökum með vatnsstraumi ásamt því að 

skera flakið niður í skilgreinda bita. Röntgenmyndavél skurðarvélarinnar nemur bein sem eru 

allt niður í 0,2 mm að stærð. Vélin getur skorið á bandhraðanum 460 mm/sek og er nýting 

flakanna þá u.þ.b. 94-95%. Það þýðir að beingarðurinn er u.þ.b. 5-6% af þyngd flaksins (Valka, 

e.d.). Á mynd 12 sést sá hluti vinnsluhússins hjá ÚA þar sem skurðarvélin er staðsett. 

Skurðarvélarnar hjá ÚA eru þrjár og eru merktar með rauðum hring. Aðeins voru notaðar 

upplýsingar úr skurðarvél nr. 2 en hún er staðsett í miðjunni (Valka, 2019). Á mynd 13 sést 

hvar starfsmenn ÚA raða flökum inn í skurðarvélarnar. Passa þarf að flökin séu slétt og bein 

til þess að hámarka líkur þess að vélin meti flakið á sem hagkvæmastan hátt. 

 

Mynd 12. Staðsetning skurðarvéla í vinnslunni. (Valka, 2019). 

 

 

Mynd 13. Innmötunarbönd skurðarvélanna. (Valka, 2019). 
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3.3 Hugbúnaður og útreikningar 

Hugbúnaðurinn greinir hvert flak fyrir sig og sendir boð til skurðarvélarinnar um að skera bita 

í samræmi við þær stillingar sem þegar er búið að skilgreina. Mögulegt er að skera bita eftir 

lengd, breidd og þykkt. Hver biti er verðsettur í kerfinu og bestar hugbúnaðurinn virði flaksins 

eftir hæsta verði sem hægt er að fá fyrir flakið eða verðmestu samsetningu bita sem er í boði. 

Hægt er að láta vélina skera eftir mismunandi skurðarmynstrum og vöruflokkum. Einnig er 

hægt að skipta á milli skurðarmynstra og vörunúmera á meðan vélin er í keyrslu. 

Skurðarmynstrið sem var notað við þetta verkefni var V-skurður (V-cut). Í töflu 2 hér að neðan 

má sjá sýnidæmi um það hvernig hugbúnaðurinn getur hámarkað virði 1.130g fiskflaks (Valka, 

e.d.). 

 

Tafla 2. Dæmi sem sýnir hvernig skurðarvélin bestar flak. (Valka, e.d.). 

Bitar Skilgreining Þyngd - Nýting Verð (€/kg) Virði (€) 

Sporður 90-105g 93g – 8,2% 4 0,37 

Hnakki Hámarka 638g – 56,5% 8 5,10 

Kviðstykki 1 110-135g 133g – 11,8% 5 0,67 

Kviðstykki 2 60-150g ef mögulegt 112g – 9,9% 5 0,56 

Þunnyldi Lágmarka 94g – 8,3% 3 0,28 

Afskurður 3mm frá beini 60g – 5,3% 1 0,03 

  1130g - 100%  7,04 

 

Á mynd 14 má sjá hefðbundið flak sem skorið var í skurðarvélaherminum. Hvítu 

línurnar sýna hvernig vélin skar mismunandi bita úr flakinu. Aftast er sporður, stóri langi bitinn 

neðst er hnakki, bitarnir tveir uppi fyrir miðju eru kviðbitar og þunnildið er síðan uppi til hægri 

á flakinu. Í miðju flakinu má sjá hvernig beingarðurinn liggur. Gátubeinið er skorið úr 

þunnildinu eins og hægt er að sjá á myndinni. Myndin sýnir vel hvaða upplýsingar það eru sem 

skurðarvélin safnar þegar hún sker flök, til að mynda þyngd flaksins, lengd þess og þyngd allra 

bita sem skurðarvélin skar úr flakinu. Að auki sýnir myndin þyngd bitanna sem hlutfall af 

heildarþyngd. Skurðarvélin notar myndgreiningu og metur vigt flaksins út frá því. Upplýsingar 

sem vélin þyrfti að hafa um hvert flak til þess að hægt sé að sýndarskera eru þyngd, lengd og 

breidd flaksins. Breidd flaksins er ekki gefin upp á mynd 14 en það eru samt sem áður 

upplýsingar sem vélin safnar um hvert flak. 

 



 23 

 
 

Mynd 14. Viðmót (e. Interface) skurðarvélahermisins. (Valka, 2019). 

 

3.3.1 Skurðarferlar og munstur 

Á mynd 15 hér að neðan má sjá V-skurðarmynstrið sem notað var við skurð á flökum í 

verkefninu. Báðar mælingarnar voru framkvæmdar með þessu skurðarmynstri. Engin 

millistykki voru skorin í mælingunum. Í staðinn voru sporðar, kviðbitar og hnakkar 

hámarkaðir. Út frá  skurðarmynstrinu var hægt að skera eftirfarandi bita: 

 

• 1. Hnakki 

• 2. Kviðstykki 

• 3. Millistykki 

• 4. Sporður 

• 5. Þunnildi 

• 6. Beingarður 

 

 
Mynd 15. Bitategundir sem skornar eru með V-skurði. (Valka, 2019). 

 

Í töflu 3 eru sýndar þær bitastærðir sem tengdar voru við skurðarmynstrið á mynd 15. Þegar 

forritið skar með takmörkunum voru eingöngu þeir bitar og þær bitastærðir sem merktar eru 

með gulu í töflu 3 leyfðar. Þegar forritinu var leyft að skera án takmarkana voru allir bitarnir 

og bitastærðirnar í töflunni í boði fyrir skurðarvélina að besta, þ.m.t. gulir reitir. Allar 

einingar í töflunni eru í grömmum og Fe. stendur fyrir Ferskir en Fr. stendur fyrir Frystir. 

Allt sem er undir annað eru bitar sem reynt er að lágmarka í stærð og því eru þeir ekki 

stærðargreindir í töflunni. 
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Tafla 3. Bitastærðir sem notaðar voru við mælingar. Gulir reitir tákna þá bita sem almennt eru notaðir, en allir bitarnir 

eru notaðir þegar vélin sker án takmarkana. 

Fe. 
Hnakkar 

(g) 

Fr. 
Hnakkar 

(g) 

Fe. 
Kviðbitar 

(g) 

Fr. 
Kviðbitar 

(g) 

Fe. 
Sporðar 

(g) 

Fr. 
Sporðar 

(g) 
Annað 

560-1400 165-185 132-150 142-148 110-200 85-100 Þunnildi 

400-1000 105-155  133-144 110-140 76-87 Gátubein 

180-800 82-120  115-125  74-80 Afskurður 

420-460 74-100  100-110  52-60 Beingarður 

410-450 54-70  84-95    

250-350   80-95    

120-180   74-80    

129   66-71    

   45-55    

   42-55    

   30+    

 

3.4 Framkvæmdarlýsing tilrauna 

3.4.1 Mæling A: Bestun án stærðarflokkunar 
Aflanum var skipt eftir þremur vinnsludögum, 2., 9. og 16. nóvember. Þegar aflinn er unninn í 

skurðarvélinni frá Völku safnar hún saman upplýsingum um hvert og eitt flak eins og sýnt var 

á mynd 14. Hægt er að nota þær upplýsingar sem geymdar eru um hvert flak til þess að 

sýndarskera flökin í gegnum hermiforrit sem keyrt er í tölvu. Fyrst var búin til þyngdardreifing 

á aflanum sem unninn var í vinnslu ÚA á Akureyri þann 2. nóvember. Út frá 

þyngdardreifingunni voru 100 sýndarflök valin úr gagnagrunni ÚA sem endurspegluðu þá 

þyngdardreifingu hvað best. 

 Sýndarflökin 100 voru því næst hermd í tölvu þar sem notast var við einfaldan 

skurðarferil og munstur sem til var í kerfinu hjá ÚA. Eftir að sýndarflökin höfðu verið hermd 

voru niðurstöðurnar teknar saman í töflu 4.  Notast var við eftirfarandi jöfnu til þess að 

umreikna virði sem fékkst í mælingunni yfir á allan afla sem unninn var í vinnslu ÚA á 

viðkomandi degi. 

 

Jafna 1. 

𝑉𝑖𝑟ð𝑖 𝑓𝑙𝑎𝑘𝑎 ú𝑟 𝑚æ𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢

𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑓𝑙𝑎𝑘𝑎 í 𝑚æ𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢
∗ 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑓𝑙𝑎𝑘𝑎 = 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑣𝑖𝑟ð𝑖 
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Virðisbreyting á milli aðferða var reiknuð á eftirfarandi hátt: 

 

Jafna 2. 

𝑀𝑖𝑠𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟 á 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑎ð𝑓𝑒𝑟ð𝑎

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑣𝑖𝑟ð𝑖 ú𝑟 ℎ𝑒𝑓ð𝑏𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑛𝑖 𝑎ð𝑓𝑒𝑟ð
∗ 100 = 𝑉𝑖𝑟ð𝑖𝑠𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑛𝑔 

 

Þegar evrur voru umreiknaðar yfir í íslenskar krónur var ávallt notast við gengið €1 = 142kr. 

 

Náð var í heildarþyngd hvers vörunúmers fyrir sig úr kerfinu hjá ÚA og heildarþyngdin 

síðan margfölduð með verði á hvert kg fyrir viðkomandi vörunúmer. Það sama var gert við 

sýndarflökin sem byggð voru á vinnsluupplýsingum frá 9. og 16. nóvember. Næst voru 

sýndarflökin 100 sem gerð voru eftir aflanum sem unnin var 2. nóvember, hermd aftur en í 

þetta skipti var kveikt á öllum skurðarmynstrum sem í boði voru fyrir þann skurðarferil sem 

upprunalega var skorið með. Skurðarvélahermirinn fékk því frelsi til þess að skera aflann á 

eins hagstæðan máta og hægt var og besta aflann. Ef það væri hægt að koma upplýsingum til 

vinnslunnar fyrr en vanalega væri hægt að gera samskonar bestun. Bestunin gerir ráð fyrir því 

að vinnslan hafi einhvern veginn aflað sér ítarlegri upplýsinga um aflann, s.s. þyngd, lengd og 

breidd hvers einasta flaks. Náð var í heildarþyngd hvers vörunúmers fyrir sig úr kerfinu hjá 

ÚA og heildarþyngdin síðan margfölduð með verði á hvert kg fyrir viðkomandi vörunúmer. 

Það sama var aftur gert við sýndarflökin sem byggð voru á upplýsingum frá 9. og 16. nóvember. 

Verðmætasamanburður á milli þessara tveggja aðferða var reiknaður út. Útreikninga og 

niðurstöður má sjá í töflu 4. í kafla 4.1 Mæling A: Bestun án stærðarflokkunar.  

 

3.4.2 Mæling B: Bestun með stærðarflokkun 
Valin voru 140 sýndarflök úr sama flokki flaka og unnið var með í mælingu A: Bestun án 

stærðarflokkunar. Flökunum var raðað í 14 flokka eftir þyngdarbili. Hver flokkur innihélt 10 

flök og var þyngdarbil hvers flokks flaka 200g. Sýndarflökin voru tekin úr gagnagrunni ÚA 

líkt og í mælingunni hér á undan. Sýndarflökin voru skorin í skurðarvélahermi þar sem notast 

var við einfaldan skurðarferil og munstur sem til var í kerfinu hjá ÚA. Niðurstöður 

bitaskurðarins voru settar upp í töflu 5 þar sem helstu upplýsingar úr mælingunni er að finna. 

Næst voru flökin hermd aftur en í þetta skipti var kveikt á öllum skurðarmynstrum sem í boði 

voru fyrir þann skurðarferil sem upprunalega var skorið með. Sjá töflu 3. Niðurstöður 

bitaskurðar voru einnig settar upp í töflu þar sem helstu upplýsingar úr mælingunni er að finna.   
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4 Niðurstöður og umræður 
 

4.1 Mæling A: Bestun án stærðarflokkunar 

Í töflu 4 eru niðurstöður úr mælingu A: Bestun án stærðarflokkunar. Efst í töflunni er virði allra 

100 sýndarflakanna sem skorin voru bæði með og án takmarkana. Á eftir því er heildarþyngd 

þeirra flaka sem voru unnin á viðkomandi degi hjá ÚA og meðalþyngd þeirra flaka sýnd. 

Heildarfjöldi flaka sem unnin var á viðkomandi degi hjá ÚA kemur svo á eftir því. Neðri 

helmingur töflunnar sýnir heildarvirði aflans sem var unninn á viðkomandi degi hjá ÚA eftir 

að búið var að reikna virði aflans með niðurstöðum sem fengust við mælingar. Það var gert 

bæði með og án skorða ásamt því að vera í evrum og íslenskum krónum. Á eftir því kemur 

mismunur virðis sem fékkst með því að skera með takmörkunum eða án takmarkana en virðis 

aukningin á milli aðferða er neðst í prósentutölu. 

 
Tafla 4. Niðurstöður úr mælingu A. 

  
2. nóv. 9. nóv. 16. nóv. 

Virði 100 sýndarflaka (€) 
Með takmörkunum 718,30 521,87 525,06 

Án takmarkana 825,05 599,19 603,92 

Heildarþyngd vinnsludags (kg) 41.069 35.987 26.782 

Meðalþyngd flaka vinnsludags (kg) 0,92 0,67 0,71 

Fjöldi flaka í heildarafla 44.465 53.573 37.867 

Heildar virði afla (€) 
Með takmörkunum 325.912 282.404 202.882 

Án takmarkana 374.347 327.558 233.353 

Heildar virði afla (kr) 
Með takmörkunum 46.279.451 40.101.348 28.809.296 

Án takmarkana 53.157.297 46.513.215 33.136.064 

Mismunur (kr) 6.877.846 6.411.868 4.326.768 

Virðisaukning (%) 14,86% 15,99% 15,02% 
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Mæling 2. nóvember 

Ef tafla 4 er skoðuð má sjá niðurstöður bestunar með sýndarflök í skurðarvélahermi. Til hliðar 

við Með takmörkunum eru niðurstöður fyrir skurð þar sem hefðbundin skurðarmynstur voru 

notuð. Þ.e. skurðarmynstur sem fiskvinnsla eins og ÚA skilgreinir til daglegra nota. 

Skurðarvélahermirinn reiknaði út að 98 flök væru virði €718,3. Tveimur flökum var hafnað af 

skurðarvélahermunarforritinu. Þetta getur gerst þegar vélin finnur ekkert skurðarmynstur sem 

hentar flakinu og getur því ekki fundið neina bitasamsetningu til þess að skera úr viðkomandi 

flaki. Þegar unnið er með alvöru flök getur þetta gerst ef flakið er ekki alveg út flatt á 

innmötunarbandinu  eða vegna þess að myndavél skurðarvélarinnar gat ekki tekið nógu góða 

mynd á því augnabliki sem flakinu var rennt í gegn. Yfirleitt dugar að setja flakið aftur inn í 

vélina og er vélin þá líkleg til þess að finna bitasamsetningu sem passar. Það er hins vegar ekki 

hægt með sýndarflök og því verða flökin tvö dæmd ógild. Næst var virðið umreiknað yfir á 

allan aflann sem unninn var í vinnslu ÚA 2. nóvember 2018. Það var gert með jöfnu 1. 

 

(
€718,3

98 𝑓𝑙ö𝑘
) ∗ 44.465 𝑓𝑙ö𝑘 = €325.912 

 

Til hliðar við Án takmarkanna má sjá niðurstöður fyrir skurð þar sem skurðarvélaherminum 

voru gefnar færri takmarkanir. Skurðarvélahermirinn reiknaði út að flökin væru virði €825,1. 

Virðið var umreiknað yfir á allan aflann á sama hátt og áður. 

 

(
€825,1

98 𝑓𝑙ö𝑘
) ∗ 44.465 𝑓𝑙ö𝑘 = €374.347 

 

Því næst var virðið umreiknað yfir í íslenskar krónur á genginu €1 = 142kr. 

 

𝐻𝑒𝑓ð𝑏𝑢𝑛𝑑𝑖ð = 325.912 ∗ 142 = 46.279.451 𝐼𝑆𝐾 

𝐵𝑒𝑠𝑡𝑢𝑛 = 374.347 ∗ 142 = 53.157.297 𝐼𝑆𝐾 

𝑀𝑖𝑠𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟 = 53.157.297 − 46.279.451 = 6.877.846 

 

Mismunurinn á milli aðferðanna var reiknaður út með jöfnu 2 og gefur virðisaukningu upp á 

6.877.846

46.279.451
∗ 100 = 𝟏𝟒, 𝟖𝟔 % 
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Eftir að niðurstöður sýndarflakanna höfðu verið umreiknaðar yfir á allan aflann sem unninn 

var 2. nóvember var heildarvirði aflans €114.260 eða 16.339.229 kr.  

 

Mæling 9. nóvember 

Til hliðar við Með takmörkunum eru niðurstöður eftir hermun með sýndarflökum sem unnin 

voru með hefðbundnum skurðarmynstrum. Niðurstöðurnar voru notaðar í svipaða útreikninga 

og gert var með sýndarflökin sem byggð voru á 2. nóvember. Virði bitanna var €521,9. Einu 

flaki var hafnað af skurðarvélahermunarforritinu. 

 

(
 €521,9

99 𝑓𝑙ö𝑘
) ∗ 53.573 𝑓𝑙ö𝑘 = €282.404 

 

Virði bitanna sem skornir voru án takmarkanna var €599,2. Umreiknað virði var: 

 

(
 €599,2

99 𝑓𝑙ö𝑘
) ∗ 53.573 𝑓𝑙ö𝑘 = €327.558 

 

Því næst var virðið umreiknað yfir í íslenskar krónur á genginu €1 = 142 ISK. 

 

𝐻𝑒𝑓ð𝑏𝑢𝑛𝑑𝑖ð = 282.404 ∗ 142 = 40.101.348 𝐼𝑆𝐾 

 𝐵𝑒𝑠𝑡𝑢𝑛 = 327.558 ∗ 142 = 46.513.215 𝐼𝑆𝐾 

𝑀𝑖𝑠𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟 = 46.513.215 − 40.101.348 = 6.411.867 

 

Mismunurinn á milli aðferðanna gefur því virðisaukningu upp á 
6.411.867

40.101.348
∗ 100 = 𝟏𝟓, 𝟗𝟗 % 

 

Mæling 16. nóvember 

Skoðum aftur töflu 4. Virði bitanna sem skornir höfðu verið með takmörkunum var €525,1. 

Tveimur flökum var hafnað af skurðarvélahermunarforritinu. Umreiknað virði var: 

 

(
 €525,1

98 𝑓𝑙ö𝑘
) ∗ 37.867 𝑓𝑙ö𝑘 = €202.882 
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Virði bitanna sem skornir voru án takmarkanna var €603,9. Umreiknað virði var: 

 

(
 €603,9

98 𝑓𝑙ö𝑘
) ∗ 37.867 𝑓𝑙ö𝑘 = €233.353 

 

Því næst var virðið umreiknað yfir í íslenskar krónur á genginu €1 = 142 ISK. 

 

𝐻𝑒𝑓ð𝑏𝑢𝑛𝑑𝑖ð = 202.882 ∗ 142 = 28.809.296 𝐼𝑆𝐾 

𝐵𝑒𝑠𝑡𝑢𝑛 = 233.353 ∗ 142 = 33.136.064 𝐼𝑆𝐾 

𝑀𝑖𝑠𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟 = 33.136.064 − 28.809.296 = 4.326.768 

 

Mismunurinn á milli aðferðanna gefur því virðisaukningu upp á 
4.326.768

28.809.296
∗ 100 = 𝟏𝟓, 𝟎𝟐 % 

 

Á þessum þremur mælingum má glögglega sjá að meðal virðisaukning þegar bornir eru saman 

bitar skornir með takmörkunum og bitar skornir án þeirra er u.þ.b. 15,3% á hverjum degi. 

Notum niðurstöðurnar til þess að reikna gróflega út ávinning ÚA yfir eitt ár. Helgar og frídagar 

miða við árið 2019. 

 

365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 á á𝑟𝑖 − 104 ℎ𝑒𝑙𝑔𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 − 15 𝑓𝑟í𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 245 𝑣𝑖𝑛𝑛𝑠𝑙𝑢𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

 

Unnin voru að meðaltali 35 tonn af afurðum á þessum þremur dögum sem mælingar 

verkefnisins nota. Við skulum því gera ráð fyrir því að ÚA vinni 35 tonn af afurðum á hverjum 

vinnsludegi yfir heilt ár.  

 

Með takmörkunum 

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑣𝑖𝑟ð𝑖 =
46.279.451 + 40.101.348 + 28.809.296

3
= 38.396.698 𝐼𝑆𝐾 

Á𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑘𝑗𝑢𝑟 = 38.396.698 ∗ 245 = 9,4 𝑚𝑙𝑗𝑎. 

 

Án takmarkanna 

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑣𝑖𝑟ð𝑖 =
53.157.297 + 46.513.215 + 33.136.064

3
= 44.268.859 𝐼𝑆𝐾 

 

Á𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑘𝑗𝑢𝑟 = 44.268.859 ∗ 245 = 10,8 𝑚𝑎. 
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Mismunur 

 

10,8 − 9,4 = 1,4 𝑚𝑎. 

 

Miðað við dæmið sem er sett fram hér að framan gæti vinnsla eins og ÚA verið að auka tekjur 

sínar um 1,4 milljarða íslenskra króna á einu ári ef þeim myndi takast að vinna þann fjölda 

vöruflokka sem skurðarvélahermirinn fékk að gera. Niðurstöðurnar gefa það til kynna að ef 

fiskvinnslur gætu haft nákvæmar upplýsingar um aflasamsetninguna sem er á leiðinni í 

vinnsluna hverju sinni, þá er hægt að besta aflann í tölvuforriti og ákveða hvernig er 

hagkvæmast að skera aflann í kjölfarið. 

 Verkefnið gerir ráð fyrir því að þetta sé mögulegt. Möguleg aðferð til þess að gera 

þessar forsendur aðgengilegar væri að vera með heilfiskflokkara um borð í skipum til þess að 

mæla og skrásetja gögn um hvern einasta fisk sem kemur um borð í skipið. Fiskurinn yrði þá 

veiddur, slægður og síðan flokkaður í lestinni. Eins og kom fram í kafla 2.4 Upplýsingar í 

virðiskeðju myndi þetta færa þann tímapunkt er menn fá almennt að vita aflasamsetninguna 

ítarlega um einn hlekk í virðiskeðjunni. Í dag eru þessar upplýsingar almennt ekki aðgengilegar 

fyrr en eftir að flakið hefur verið skorið í skurðarvél. Taka skal fram að í vinnslu ÚA er hver 

fiskur vigtaður eftir hausun en þá er of lítill tími til þess að vinna með upplýsingarnar áður en 

flökin eru skorin (Kristján Sindri Gunnarsson, munnleg heimild, 6. desember 2018). Ef við 

gefum okkur að slíkur heilfiskflokkari væri til yrðu upplýsingarnar aðgengilegar um borð í 

skipum. Það væri því hægt að herma vinnslu aflans í tölvuforriti áður en skipið kemur að landi 

en einnig væri mögulegt að selja fiskinn. Markaðsdeildir fiskvinnslna gætu því verið búnar að 

taka við eða uppfylla ákveðnar pantanir áður en að aflinn kemur inn í vinnsluna.  

 

4.2 Mæling B: Bestun með stærðarflokkun 

Í seinni mælingunni sem var framkvæmd og er kölluð mæling B voru 140 flök skorin á sama 

hátt og flökin í mælingu A. Þ.e.a.s. fyrst voru flökin skorin í hefðbundna bita sem fiskvinnsla 

eins og ÚA notar almennt. Síðan voru flökin skorin þannig að Skurðarvélahermirinn gat bestað 

virði aflans með frjálsu bitavali. Flökunum 140 var raðað í 14 flokka þar sem tíu flök voru í 

hverjum flokki. Hver flokkur spannaði 200 g þyngdarbil og flokkarnir spönnuðu 

þyngdardreifinguna 0-2.800 g.  

 Fyrst var byrjað á því að skera með hefðbundnum bitastærðum. Heildarvirði flakanna 

var þá €1.557,1. Virði ferskra hnakka var €1.100 eða 70,64% af heildarvirði. Næst verðmesta 
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afurðin voru lausfrystir kviðbitar en virði þeirra var €289,60 eða u.þ.b. 18,6% af heildarvirði. 

Fjögur vörunúmer tilheyrðu flokki lausfrystra kviðbita í þessari mælingu en aðeins var eitt 

vörunúmer í flokki ferskra hnakka. Eitt flak virðist hafa verið gallað og var ekki skorið á 

raunhæfan hátt. Það verður því dæmt ógilt. Niðurstöður annarra bitaflokka má sjá í töflu 5.  

 Næst var að skera flökin aftur en í þetta skipti var skurðarvélaherminum gefið frelsi til 

þess að velja þær bitastærðir sem gáfu mest virði. Heildarvirði flakanna voru €1.852,82 eða 

€281,05 hærri heldur en ef skorið var í hefðbundna bita. Virði ferskra hnakka var €1.331,72 

eða 72,45% af heildarvirði. Það er 1,81% aukning á milli mælinga. Fjöldi vörunúmera undir 

ferskum hnökkum var meiri í þetta skipti eða fimm talsins. Allar niðurstöður er hægt að skoða 

í töflu 5.  Ítarlegar upplýsingar um flökin sem voru skorin í mælingu B má sjá í töflu 10 í 

viðauka. Tvö flök voru ekki skorin eða voru gölluð og eru þau merkt með rauðu. 

• Með takm. stendur fyrir „með takmörkunum“  

• Án takm. stendur fyrir „án takmarkanna“  

 

 
Tafla 5. Þyngd og verðmæti mismunandi bitategunda í mælingu B. 

Þyngd  
Ferskir 
Hnakkar 

IQF 
Hnakkar 

Ferskir 
Kviðbitar 

IQF 
Kviðbitar 

Ferskir 
Sporðar 

IQF 
Sporðar 

Marningur 

Með 
takm. 

54,3% 1,7% 0,0% 21,9% 0,0% 6,3% 16,9% 

Án takm. 53,2% 3,1% 0,1% 22,1% 1,1% 4,8% 16,6% 

Mismunur -1,1% +1,4% +0,1% +0,2% +1,1% -1,5% -0,3% 

        
Verðmæti  

Ferskir 
Hnakkar 

IQF 
Hnakkar 

Ferskir 
Kviðbitar 

IQF 
Kviðbitar 

Ferskir 
Sporðar 

IQF 
Sporðar 

Marningur 

Með 
takm. 

70,6% 1,7% 0,0% 18,6% 0,0% 5,4% 3,7% 

Án takm. 72,5% 2,8% 0,1% 17,3% 0,8% 3,4% 3,0% 

Mismunur +1,9% +1,1% +0,1% -1,3% +0,8% -2,0% -0,7% 

 

 

Grafið sem sést hér á mynd 16 sýnir hvernig heildarþyngd og verðmæti bitategunda 

breytist eftir því hvort vélinni voru settar skorður eða ekki. Áhugavert er að sjá að þó að hlutfall 

ferskra hnakka úr skurðinum lækki á milli aðferða eykst verðmætið aftur á móti þegar vélinni 

eru ekki settar skorður.  Vélin mun einfaldlega skera verðmætari bita en áður, þ.e.a.s. bita sem 

eru skráðir verðmætari í kerfinu hjá notandanum. Hins vegar má ræða frekar og athuga hvort 

verðmætaforsendur bestunarinnar standi ávallt og hvor þær eru yfir höfuð raunhæfar. Farið 

verður nánar í þetta í kafla 5. Ályktanir. 
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Mynd 16. Samanburður á þyngd og verðmæti á milli aðferða í mælingu B.  

 

Heildarvirði flakanna eftir skurð með skorðum var €1.557. Heildarvirði flakanna eftir 

skurð án skorða var €1.838. Þetta gerir u.þ.b. 18% virðisaukningu á milli mælinga. Við gerð 

verkefnisins Innleiðing vatnsskurðar í flakavinnslu Vinnslustöðvarinnar hf. í Vestmannaeyjum 

mældi Freyr Arnaldsson hlutfall afurða fyrir og eftir innleiðing vatnsskurðarvélar. Samkvæmt 

hans mælingum jókst virði hvers flaks um 1,8% við innleiðingu vatnsskurðarvélar. Miðað við 

þær forsendur að flökin sem voru mæld væru að meðaltali 897,5g (Sigurjón Guðmundsson, 

2015). Þrátt fyrir að niðurstöðurnar sem mælingarnar sýna hér í þessu verkefni endurspegli ef 

til vill ekki raunveruleikann er 18% virðisaukning töluverð þegar hún er borin saman við 1,8% 

virðisaukningu á því að innleiða vatnsskurðavél. 

 

4.3 Mat á ávinningi 

Niðurstöður mælinga leiða í ljós að ef skurðarvélaherminum eru gefnar frjálsar hendur, ef svo 

má að orði komast, verður verðmætaaukning. Niðurstöðurnar gefa hins vegar ekki endilega 

upp raunhæfa mynd út frá fiskvinnslunni. Samkvæmt Kristjáni Sindra hjá ÚA væri t.d. aðeins 

hægt að pakka fjórum ferskum hnakka vörunúmerum í einu vegna þess að pökkunarvélmennin 

eru ekki nógu mörg til þess að pakka fleiri vörunúmerum hverju sinni (Kristján Sindri 

Gunnarsson, munnleg heimild, 6. desember 2018). Pökkunarvélmenni ÚA gætu því aldrei 

pakkað fimm ferskum hnakka vörunúmerum í einu og því væri ekki hægt að ná jafn mikilli 

verðmætaaukningu og mælingin gefur til kynna að sé möguleg. ÚA gæti mögulega bætt við 

fleiri pökkunarvélmennum til þess að nýta þá verðmætaaukningu sem skapast ef fleiri hnökkum 

væri pakkað ferskum í vinnslunni. Setja þyrfti upp dæmi með kostnaðarliðum og tekjum af 
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auknum fjölda ferskra hnakka til þess að athuga hvort það sé arðbært fyrir vinnsluna. 

Umbúðakostnaður myndi að öllum líkindum hækka ef fleiri vörunúmer verða framleidd á sama 

tíma en einnig væri áhugavert að velta fyrir sér hvort einhver breyting yrði á lagerstöðu 

fyrirtækisins. Þetta gæti orðið til þess að plássið inni á lager verði minna þar sem fleiri týpur af 

kössum yrðu geymdir þar. 

 Eins og kom í ljós eftir bæði mælingu A og B verður verðmæta aukning þegar 

skurðarvélin fær að besta aflann án takmarkanna. Hún getur skorið fiskinn á hagkvæmari hátt 

en áður og nýtt stærðarflokka aflans betur en er vanalega gert. Þar sem vinnslur fá yfirleitt mjög 

takmarkaðar upplýsingar frá skipum um hvaða afli er um borð er í rauninni aðeins verið að 

besta aflann út frá upplýsingum um meðalþyngd hans. Ef hægt væri að framkvæma það sem 

kemur fram í verkefninu væri hægt að besta hvert einasta flak og með því eykst verðmæti alls 

aflans til muna. Í kafla 2.2 Bitaskurður / afurðir er talað um að vinnslur reyni oft að skera eins 

stóran hnakka úr flökum og hægt er. Nú væri ekki aðeins hægt að skera eins stóra hnakka og 

hægt er heldur væri einnig möguleiki að skera hagkvæmustu bitana úr flökum sem henta hvað 

best fyrir þá hnakka. 

 Allur ávinningur sem vinnslur gætu mögulega haft af auknu upplýsingaflæði á milli 

vinnslna og veiða næst aðeins ef markaðurinn vill kaupa skorna bita fram yfir heil flök. Ef heil 

flök verða verðmætari en ákveðnir skornir bitar þýðir lítið fyrir vinnslur að fjárfesta í búnaði 

sem getur skorið og hámarkað hvert flak. Ef til vill gæti það reynst vinnslum vel að vita 

nákvæma þyngdardreifingu aflans t.d. vegna sölumála, en forsendur fyrir því að vinnslur ættu 

að fjárfesta í búnaði sem gæti sýndarskorið og hermt vinnsluna áður en aflanum er landað eiga 

ekki við ef heil flök eru verðmætari en ákveðnir bitar. 

 Í kafla 2.1 Þorskur kemur fram að landvinnsla ÚA framleiddi og seldi u.þ.b. 8.500 tonn 

af afurðum árið 2018. Þegar niðurstöður verkefnisins eru notaðar til þess að reikna út virði 

afurðanna sem ÚA seldi árið 2018 benda niðurstöður útreikninga til þess að ÚA hefði getað 

selt 8.500 tonn af afurðum fyrir 10,8 ma. ef skorið hefði verið án takmarkanna í staðinn fyrir 

9,3 ma. þegar skorið var með takmörkum. Niðurstöðurnar eru í samræmi við útreikninga í lok 

kafla 4.1 Mæling A: Bestun án stærðarflokkunar. 

 

Meðalþyngd afurða á dag = 35 tonn 

Meðalvirði með takm. = 38,4 millj. 

Meðalvirði án takm. = 44,3 millj. 

(44,3 ∗
8.500

35
) − (38,4 ∗

8.500

35
) = 𝟏, 𝟒 𝒎𝒂. 
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5 Ályktanir  
Ávinningur vinnslunnar á auknu upplýsingaflæði frá veiðum til vinnslu er m.a. aukinn tími 

sem fyrirtækið hefur til þess að ráðstafa þeim afla sem á að vinna og betri heildarsýn sem ætti 

að hjálpa rekstri fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur nákvæmari rekstrarforsendur hverju sinni.  

Vinnslan getur sýndarskorið aflann áður en hann kemur inn í vinnsluna og því getur 

markaðsdeildin selt aflann fyrr en áður og með mun meiri nákvæmni. Áhugavert væri að athuga 

hversu mikill tími myndi sparast ef það væri búið að skipuleggja alla ferð vörunnar frá veiðum 

til neytanda á meðan fiskurinn er ennþá á leiðinni í land. 

Niðurstöður þessa verkefnis benda til þess að með ítarlegri upplýsingum og auknu 

upplýsingaflæði frá veiðum til landvinnslu sé hægt að hámarka verðmæti á löndunum frá 

ferskfisktogurum. Aflinn gæti verið flokkaður af heilfiskflokkara um borð í skipinu á meðan á 

veiðum stendur sem safnar ítarlegum upplýsingum um hvern einasta fisk (t.d. þyngd, lengd og 

breidd). Aflinn yrði síðan sýndarskorinn í tölvuhermi sem gæti verið staðsettur í 

landvinnslunni. Vinnslan reiknar út hvernig hagkvæmast er að skera aflann og markaðsdeildin 

getur í framhaldinu selt afurðir til sinna kúnna áður en aflanum er landað. 

Eins og kom fram í verkefninu felast nokkrar takmarkanir í þessari atburðarás. Erfitt er 

að meta hversu margar mismunandi vörutegundir vinnslur geta unnið á sama tíma. Þá vaknar 

einnig sú spurning hvort það sé yfir höfuð hagkvæmara að vinna fleiri vörutegundir heldur en 

færri þegar horft er til aukinnar fjölbreytni í pakkningum. Spurningin vaknar vegna þess að 

mögulega væri þörf á stærri pökkunaraðstöðu og lager ef margar mismunandi stærðir af 

umbúðum þurfa að rúmast þar. Þá leiðir aukinn fjöldi vörunúmera til flóknara utanumhalds í 

skráningarkerfum og flutningum. 

 Niðurstöður mælinganna tveggja eru áhugaverðar að því leyti að í mælingu A: Bestun 

án stærðarflokkunar, kemur bersýnilega fram að virði aflans eykst þegar hægt er að sýndar 

skera aflann með minni skorðum á vali afurða. Í mælingu B: Bestun með stærðarflokkun, kom 

höfundi á óvart að jafnvel þó að virðið væri að aukast á milli þess sem skorið var með og svo 

án takmarkana þá breyttist hlutfall bitategunda ekki mikið. Virðið breyttist mikið eftir því hvort 

skorið var með eða án takmarkana en lítil breyting var á hlutfalli bitategunda við heildarþyngd 

og virði. 

 Til þess að vinnslur geti á raunhæfan máta nýtt sér þær niðurstöður sem koma fram í 

verkefninu væri áhugavert að rannsaka hvaða tækni hentar til að stærðar meta fisk um borð í 

skipum og einnig hvar nákvæmlega búnaðurinn ætti að vera staðsettur í vinnslu um borð. 

Mögulega væri hægt að hafa búnaðinn næstan á eftir slægingu. Upplýsingum væri þá safnað 
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áður en fiskurinn fer niður í lest. Hins vegar er töluvert af upplýsingum sem gæti verið gott að 

safna fyrir slægingu en þar má t.d. nefna hlutfall innyfla af heildarþyngd fisksins. Ef 

búnaðurinn væri staðsettur fyrir slægingu gæti hann mögulega verið notaður til mats á stofnum 

ef veiðisvæði væru tengd inn í upplýsingakerfið.   

 Leysa þyrfti upplýsingaflæði afla úr kerum og inn í vinnslu. Hvernig er hægt að vita 

nákvæmlega hvernig aflasamsetningin er í hverju keri fyrir sig? Mögulega væri hægt að vigta 

hvern fisk sem kemur upp úr kerinu og bera þyngdina saman við þær upplýsingar sem safnað 

er um borð í skipinu áður en komið er að landi. 

 Óvíst er hvort forsendur bestunarinnar séu ávallt til staðar og hvort þær eru yfir höfuð 

raunhæfar. Áhugavert framhaldsverkefni gæti verið að greina nákvæmar hvaða skorður væri 

best að setja á herminn út frá markaðsgögnum um afurðaskiptingu. Skorður sem t.d. halda aftur 

af auknum vinnslukostnaði og vinna með spálíkan fyrir markaði. Þær skorður sem notaðar voru 

í verkefninu voru valdar af handahófi úr gagnagrunni ÚA og endurspegla ekki raunverulega 

sölu hjá ÚA. 

 Að lokum er vert að minnast á það að ef einhvern tímann verður ráðist í að afla þeirra 

upplýsinga um hvern einasta fisk sem veiddur er eins og fjallað hefur verið um í verkefninu 

mun gífurlegt magn gagna safnast í hverri sjóferð. Ef ein af veiðiskýrslum ÚA í töflu 6 er 

skoðuð í viðauka sést að ef aðeins er horft á þorskinn eru það u.þ.b. 21 þús. þorskar sem voru 

veiddir í þeirri ferð. Það þýðir þá að upplýsingar um 42 þús. flök safnast og þurfa að geymast. 

Mikilvægt er því að notast við öflug tölvukerfi sem geta haldið utan um öll gögn og skráningar 

eins og minnst var á í kafla 2.5 Upplýsingar í virðiskeðju þar sem minnst var á Hafsýn. Í 

framhaldi af verkefninu væri því áhugavert að athuga hvernig gagnasöfnun og geymslu gagna 

verður best háttað.  
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7 Viðauki 1: Veiðiskýrslur frá ÚA 
 
Tafla 6. Veiðiskýrsla 1. frá ÚA. (Kristján Sindri Gunnarsson, munnleg heimild, 6. desember 2018). 

 



 40 

Tafla 7. Veiðiskýrsla 2. frá ÚA. (Kristján Sindri Gunnarsson, munnleg heimild, 6. desember 2018). 
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Tafla 8. Veiðiskýrsla 3. frá ÚA. (Kristján Sindri Gunnarsson, munnleg heimild, 6. desember 2018). 
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Tafla 9. Veiðiskýrsla 4. frá ÚA. (Kristján Sindri Gunnarsson, munnleg heimild, 6. desember 2018). 
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8 Viðauki 2: Flök sem notuð voru við mælingar 
 
Tafla 10. Flökin sem notuð voru í mælingu A: Bestun án stærðarflokkun. Flök merkt með rauðu voru ekki skorin. 

2. nóv 2018 9. nóv 2018 16. nóv 2018 

Nr. Flaks Þyngd (g) Nr. Flaks Þyngd (g) Nr. Flaks Þyngd (g) 

273026 223 378686 186 56339 187 

267557 298 369294 235 52848 231 

272021 312 369312 276 52878 271 

267707 382 369325 291 52074 320 

270207 397 369026 307 52085 343 

267386 449 369296 316 52053 343 

267385 456 369851 322 52088 353 

267635 507 369856 328 53827 357 

267556 525 369288 330 52042 358 

267609 534 369036 343 53995 361 

266873 569 369638 364 52068 367 

267522 573 369040 370 53970 375 

266737 576 369295 375 53913 386 

267119 590 369275 377 54000 392 

267393 590 369027 379 53927 396 

266857 592 369065 381 52657 396 

266582 596 369306 386 53984 399 

266720 597 369046 396 52403 411 

267468 598 369301 396 52467 418 

267489 621 369024 414 52548 419 

266485 642 368491 422 52622 421 

266487 647 369042 434 50411 424 

266514 651 368059 440 52409 427 

266513 657 368269 451 52710 431 

266494 664 369039 461 50428 440 

266508 668 368594 462 51647 463 

266512 674 369057 479 52416 465 

266511 679 368598 481 51926 471 

266504 680 369037 485 51924 476 

266490 705 369035 492 50772 481 

266495 707 369030 496 52444 489 

266501 709 369017 516 52397 490 

266486 717 269029 521 52309 496 

266499 717 368501 525 51463 504 

266480 720 368421 528 50391 505 

266516 754 369031 529 52377 511 

266492 758 368859 552 516557 512 

266515 777 368693 553 52718 516 

266502 779 369060 553 52412 519 

266481 783 368977 564 50540 535 

266479 787 368720 573 52248 549 
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266483 787 368642 576 52456 552 

266493 795 369022 576 52247 561 

266489 816 368166 583 51070 568 

266543 824 368562 584 50704 569 

266497 831 368321 589 50849 573 

266542 835 368045 590 52448 583 

266570 835 369034 591 52049 584 

266509 836 368362 592 5660 595 

266505 847 368557 592 52452 598 

266507 850 368626 593 51878 599 

266510 857 369015 595 52644 599 

266563 858 368710 597 50559 600 

266548 867 368717 597 50555 618 

266539 873 368456 599 50509 620 

266549 875 368097 617 50491 644 

266554 895 368054 648 50492 646 

266496 907 368095 652 50526 653 

266544 914 368089 654 50558 657 

266545 915 368085 661 50552 665 

266529 930 368051 670 50522 665 

266482 937 368023 683 50553 672 

266541 942 368079 689 50535 678 

266547 985 368075 691 50502 689 

266484 999 368064 694 50523 697 

266552 1004 368082 695 50564 699 

266533 1018 368080 697 50550 711 

266527 1025 368091 700 50515 711 

266522 1030 368094 715 50531 719 

266569 1039 368069 717 50490 722 

266506 1050 368088 727 50536 729 

266568 1053 368104 730 50524 749 

266560 1079 368098 737 50551 762 

266559 1081 368028 745 50538 782 

266498 1095 368084 748 50501 793 

266488 1116 368040 757 50521 797 

266519 1137 368072 768 50503 821 

266523 1146 368105 773 50505 865 

266534 1161 368035 831 50513 867 

266491 1162 368037 832 50510 880 

266524 1163 368019 906 50506 900 

267487 1219 368068 909 50433 902 

266749 1225 368024 922 50472 917 

267097 1228 368032 950 50508 948 

267215 1229 368037 961 50493 993 

267216 1231 368030 970 50292 1089 

267552 1233 368057 986 20336 1102 

267568 1255 368077 1105 50318 1130 

267506 1282 368075 1116 20303 1154 
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267611 1376 368074 1142 50343 1166 

267007 1410 368049 1144 20293 1275 

268604 1487 368066 1179 50309 1312 

267278 1502 368034 1207 50297 1371 

267338 1535 368142 1240 50288 1459 

267809 1582 368021 1318 50290 1460 

267160 1650 368148 1425 50483 1546 

267270 1714 368026 1500 50328 1640 

267178 1769 368047 1717 50341 1741 

271644 1910 374246 1886 20350 1901 

276535 2107 374716 2103 50447 2102 

 

 
Tafla 11. Flökin sem notuð voru í mælingu B: Bestun með stærðarflokkun. Flök merkt með rauðu voru ekki skorin.. 

Nr. Flaks Þyngd (g) Nr. Flaks Þyngd (g) Nr. Flaks Þyngd (g) 

371314 158 367037 961 368020 1,931 

283159 168 368030 970 368050 1,958 

370965 168 368057 986 368036 1,960 

371559 173 368113 1,012 368150 1,971 

370989 187 368096 1,035 368107 1,994 

283264 189 368115 1,050 368239 1,999 

371248 190 368108 1,075 368180 2,006 

371167 194 368077 1,105 374752 2,034 

371416 195 368075 1,116 374720 2,038 

370987 196 368100 1,131 371817 2,059 

369294 235 368074 1,142 374716 2,103 

369026 307 368049 1,144 368145 2,130 

369288 330 368066 1,179 368151 2,134 

369036 343 368055 1,202 371990 2,141 

369040 370 368034 1,207 368073 2,153 

369295 375 368038 1,250 373858 2,188 

369275 377 368083 1,267 384825 2,216 

369027 379 368025 1,308 384821 2,241 

369065 381 368021 1,318 384864 2,266 

369046 396 368053 1,325 384814 2,288 

368491 422 368090 1,330 384838 2,288 

368059 440 368033 1,337 374959 2,318 

368269 451 368062 1,357 384697 2,337 

368501 525 368148 1,425 384758 2,357 

368421 528 368102 1,464 384810 2,382 

368166 583 368219 1,488 384751 2,396 

368321 589 368026 1,500 53039 2,401 

368045 590 368087 1,501 52779 2,420 

368362 592 368067 1,505 52219 2,428 

368546 599 368042 1,507 52722 2,432 

368054 648 368146 1,546 52778 2,432 

368051 670 368056 1,570 52013 2,475 
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368023 683 368070 1,590 52784 2,520 

368079 689 368063 1,628 52258 2,537 

368078 691 368052 1,654 50448 2,544 

368064 694 368022 1,661 56226 2,599 

368069 717 368031 1,673 273334 2,600 

368028 745 368046 1,674 385003 2,606 

368040 757 368048 1,692 178604 2,627 

368072 768 368047 1,717 384805 2,627 

368035 831 368058 1,718 55665 2,655 

368039 832 368029 1,732 267599 2,692 

368061 846 368041 1,780 56281 2,706 

368019 906 368043 1,803 55118 2,746 

368065 913 368027 1,811 279886 2,767 

368024 922 371767 1,823 58538 2,781 

368032 950 368228 1,862   

 


