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Abstract 
 
This project is about deck design and the implementation of mechanical size grading 

systems on board fishing vessels. The projects aim  is to evaluate possible benefits with 

SWOT analysis by introducing a size grading system on board ships. Recent years 

many developments and technological advances have been made in fish factory, along 

with all other stages up to the delivery of the product to the customer. 

It is important to develop processing decks on board ships with greater automation to 

ensure maximum quality of products. The project was made in cooperation with 

Skinney-Þinganes hf. and Micro ehf. 

The projects research question was: 

 

,,What are the benefits of mechanical size grading systems 
on board Skinney-Þinganes fishing vessels?” 

 

The results of this project showed that with a mechanical size grading on board a fishing 

vessel a company could benefit with the following: 

 

a. Marketing can start immediately after the first fish goes through the machine 

b. Safer and more reliable marketing 

c. Safer delivery 

d. Stronger customer relationship 

e. Fishing company will be more informed 

f. Fishing supervision will be more efficient  

g. Improved catch handling  and work methods for fishermen 
 
 
The results also showed that having a FIFO (first in first out) bleeding system ensures 

that each and every fish receives the same bleeding time (15 minutes). With a batch 

system it can be ensured that each batch gets the time needed to reach the right 

temperature (-1°C). 

 

 

Keywords:  fresh fish trawler, size grading, flow of information, gain, quality
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Ágrip 
 
Verkefnið fjallar um endurhönnun millidekkja og innleiðingu ítarlegrar vélrænnar 

flokkunar afurða um borð í fiskveiðiskipum. Markmið verkefnisins er að greina 

mögulegan ávinning með SVÓT greiningu af því að færa ítarlega flokkun framar í 

virðiskeðjuna, þ.e.a.s. um borð í skipin. 

Mikil þróunarvinna og tækniframfarir hafa átt sér stað undanfarin ár í fiskvinnslum sem 

og á öllum stigum virðiskeðjunnar fram að afhendingu vöru til viðskiptavinarins. 

Mikilvægt er að þróa millidekk skipa í átt að meiri sjálfvirkni og tryggja hámarks gæði 

hráefna. Verkefnið var unnið í samstarfi við Skinney-Þinganes hf. og Micro ehf. 

 
Rannsóknarspurning verkefnisins var: 
 

,,Hver er ávinningur af endurhönnun millidekkja og innleiðingu vélrænnar 

hráefnisflokkunnar um borð í veiðiskipum hjá Skinney-Þinganes?” 

 

Niðurstöður verkefnisins leiddu í ljós að við ítarlega vélræna flokkun um borð í 

fiskveiðiskipi næst ávinningur með eftirfarandi þáttum: 

 

a. Hægt að hefja markaðsstarf strax og fyrsti fiskur er unninn 

b. Öruggari og traustari markaðssetning 

c. Aukið afhendingaröryggi 

d. Byggja upp traustara samband við viðskiptavini 

e. Upplýsingarflæði til útgerðar eykst 

f. Stjórnun fiskveiða verður skilvirkari en ella 

g. Bætt aflameðferð og vinnuhagræðing fyrir sjómenn 
 
 
Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós, við að hafa FIFO (first in first out) blæðingakerfi 

má tryggja að allur fiskur fái sama blæðingatíma (15 mínútur). Með ítarlegum 

vélrænum hráefnisflokkara (batch system) má tryggja að hver og einn flokkur fái 

þann tíma sem til þarf að ná viðunandi hitastigi (-1°C). 

 

 

Lykilorð: ísfisktogari, stærðarflokkun, upplýsingaflæði, ávinningur, gæði  
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1 Inngangur 
 
Fiskurinn í sjónum er Íslendingum mikilvægur og er einnig takmörkuð auðlind. 

Mikilvægt er að huga að gæðum og nýtingu hvers fisks allt frá því hann er veiddur og 

þar til hann er kominn á diskinn hjá neytandanum. 

Samhliða aukinni vitund um mikilvægi góðrar aflameðferðar, er ekki síður mikilvægt 

að huga að góðum vinnuaðstæðum fyrir sjómenn. Þá er einnig mikilvægt að hámarka 

verðmæti á hvern fisk, þ.e.a.s. huga að nýtingu og stunda markaðsdrifnar veiðar en ekki 

keppast um að veiða sem mest magn. 

Til að unnt sé að bæta þessar aðstæður, þurfa sjávarútvegsfyrirtæki að byrja á að takast 

á við vandamálin framarlega í virðiskeðjunni. Markmiðið með þessu verkefni er að 

greina ávinning af endurbótum á millidekki þar sem ítarleg flokkun á hráefni er færð 

framar í virðiskeðjuna, þ.e.a.s. um borð í skipin. 

Þetta verkefni er unnið í samstarfi við Skinney-Þinganes hf. sjávarútvegsfyrirtæki á 

Hornafirði og Micro ehf. Skinney-Þinganes er að hanna ný vinnsludekk um borð í 

fiskveiðiskip sín. Micro sér um smíði á tækjum á vinnsludekkinu og Valka sér um alla 

hugbúnaðarvinnslu sem og rafmagnsvinnu er viðkemur dekkinu. 

Gagnaöflun í verkefninu fer að nokkru leyti í gegnum tölvupósta og viðtöl við þá sem 

koma að hönnun og uppsetningu vinnsludekksins. Einnig aflar höfundur sér almennra 

heimilda í gegnum internet. Notast er við SVÓT greiningu við að leggja mat á 

mögulegan ávinning og veikleika á útfærslum við flokkun afla og endurhönnun á 

vinnsludekki. 

Höfundur mun leggja fram mat á ávinning þess að flokka hráefni framar í 

virðiskeðjunni og bera saman við núverandi verklag hjá Skinney-Þinganes. Einnig eru 

lagðar fram tillögur að úrbótum þar sem það á við. 

 

Rannsóknarspurningin er: 

 

,,Hver er ávinningur af endurhönnun millidekkja og innleiðingu vélrænnar 

hráefnisflokkunnar um borð í skipum hjá Skinney-Þinganes?” 
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2 Bakgrunnur 
 
Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn verkefnisins. Fjallað er um starfsemi og 

útgerðarmynstur Skinneyjar-Þinganess. Almennt er fjallað um virðiskeðju og áhrif 

fjórðu iðnbyltingarinnar á íslandi í dag. Þá er einnig fjallað um nýtt útgerðarmynstur 

Skinneyjar-Þinganess sem og tengingu veiða við vinnslu. 

 

2.1 Skinney-Þinganes 

 
Mynd 1. Vinnsluhúsnæði Skinneyjar-Þinganess á Höfn í Hornafirði (Skinney-Þinganes, e.d.-
a) 

Á mynd 1 má sjá vinnsluhúsnæði Skinneyjar-Þinganess á Höfn í Hornafirði. Allur 

humar og uppsjávarfiskur er unninn þar og einnig er þar saltfisksvinnsla.  Nú stendur 

yfir innleiðing á flakavinnslu með áherslu á ferskar og frosnar afurðir. Fyrirtækið rekur 

nú þegar flakavinnslu í Þorlákshöfn, en þar er unninn ferskur fiskur. Aukin tækni 

innleiðing í vinnslum hefur gert það að verkum að almennum starfsmönnum á gólfi 

hefur farið fækkandi. Samhliða tækniþróuninni hefur fyrirtækið keypt til sín meiri 

aflaheimildir, því hefur ekki þurft að fækka starfsfólki. 

Afkoma Skinneyjar-Þinganess hefur verið vertíðartengd, með áherslu á humar-, 

uppsjávar- og bolfiskveiðar. Skip og vinnslur eru sérsniðin að sínum verkefnum og með 

það að markmiði að hámarka framlegð. 

Vertíðar eru breytilegar eftir veiðiskap. Uppsjávarveiðar geta verið breytilegar, því 

þurfa skipin og mannskapur að vera klár þegar kallið kemur. Bein sókn í bolfisk til 

fersk fisksvinnslu eru stundaðar á ísfiskstogurum allt árið um kring. Þeir sækja á mið 

allt í kringum landið og landa aflanum slægðum í næstu löndunarhöfn. Því verður að 

keyra aflanum til vinnslu á Höfn eða til Þorlákshafnar. Netavertíð stendur yfir frá janúar 



	 10 

fram að hrygningarstoppi þorskins í byrjun apríl. (Fiskistofa, e.d.). Stutt er fyrir skipin 

að sækja á veiðisvæðin, en miðin eru rétt fyrir utan Hornafjörð. Mikill afli getur því 

komið að landi á skömmum tíma og þarf öflugar vélar og tæki í vinnslu til að anna því. 

Öllum afla til saltfisksvinnslu hefur verið landað óslægðum og því hefur þurft að slægja 

hann í landi. Humarveiðar eru stundaðar frá vori fram á haust og er því kjörið að gera 

skip út á humar til móts við netavertíð. Mikil hnignun hefur verið í humarveiðum 

síðustu ár, þó eru þær breytingar ekki jafn veigamiklar og gerast í uppsjávarveiðum. 

Humarveiðar eru heimilaðar á ákveðnum svæðum allt frá Lónsdýpi og vestur í 

Jökuldýpi. Talsverður bolfiskur fylgir með í humarveiðum sem meðafli. Sá fiskur er 

slægður út á sjó og landað svo í vinnslu. Fyrirtækið gerir einnig út dragnótarbát. Það 

hefur ekki þótt gefa vel að stunda dragnótaveiðar í myrkri, því hafa þær yfirleitt 

takmarkast við þann tíma sem dagur er langur. Það er því kjörið að gera út á dragnót til 

móts við netavertíð. Flatfiskur er algengur afli í dragnót og einnig fylgir bolfiskur með. 

Því hefur afli úr dragnót verið seldur á fiskmarkaði að öllu jöfnu. Allur flatfiskur er 

slægður, en hluti af bolfisknum hefur verið seldur óslægður á markað. (Skinney-

Þinganes, e.d.-b) 

Við löndun þarf að vigta allan afla til kvóta á hafnarvog eða í vinnsluhúnæði 

fyrirtækisins á Höfn. Þar hefur fyrirtækið heimavigtunarleyfi á afla. Eins og fram kom 

hér á undan sækja bátarnir á öll mið í kringum landið, þetta eykur flækjustig við 

stýringu og samþættingu veiða og vinnslu hjá fyrirtækinu. 

Til að auka framlegð á einingu er mikilvægt að hafa góða stýringu á virðiskeðjunni, 

gera hana hnitmiðari og skilvirkari með því að fækka flóknum liðum. Markmið 

Skinneyjar-Þinganess er að ná betri stýringu á virðiskeðjunni frá veiðum til neytanda.  

Sérstaklega er horft til eftirfarandi þátta í því verkefni:  

 

a) Skilvirkrar upplýsingaöflunar á öllum stigum virðiskeðjunnar 

b) Fækkunar milliliða og eða styttingar virðiskeðju 

c) Fækkunar milliskrefa sem ekki eru framlegðaraukandi 

d) Minnkunar á flækjustigi 

e) Leiða til að hámarka framlegð afurða með breytingu á þekktum ferlum 

 

Sem liður í því að ná betri stýringu á virðiskeðjunni hjá Skinney-Þinganes er að 

endurskipuleggja flota og vinnslu fyrirtækisins. Tvö ný skip eru í smíðum og tvö eldri 

skip fyrirtækisins eru í veigamiklum breytingum. Markmiðið er að hámarka verðmæti 
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þeirra afurða sem fyrirtækið framleiðir með því að bæta veiði- og vinnsluferla fremst í 

virðiskeðjunni. (Guðmundur H. Gunnarsson, nýsköpunarstjóri Skinneyjar-Þinganess 

hf., munnleg heimild, viðtal, 25. mars 2019a) 

2.2 Virðiskeðja 
 
Virðiskeðja er leið til að sýna flæði vöru í gegnum fyrirtæki og þar til neytandi er 

kominn með hana í hendur. Undir virðiskeðju fellur einnig öflun hráefna sem og 

hönnun vörunnar. Michael E. Porter var fyrstur til að kynna hugtakið virðiskeðja. 

Samkvæmt Porter er ekki hægt að skilja samkeppnisforskot keppinauta sinna með það 

eitt að markmiði að horfa á fyrirtækið í heild. Því verður að brjóta fyrirtækið niður í 

hlekki í virðiskeðjunni, mögulega gæti forskot samkeppniaðilans verið vegna styrkleika 

á ákveðnu sviði. Samkeppnisforskot gæti verið vegna góðrar markaðssetningar, 

hönnunar eða framleiðslu, en fleira getur komið til. (Harrison, K. 2018) 

 

Mynd 2. Virðiskeðja Porter´s, mynd unnin upp úr bók: (Porter, 1998) 

Á mynd 2 má sjá virðiskeðju Porter’s skilgreinda í 9 skrefum, 5 aðalskref og 4 

stuðningsskref. Aðalskrefin eru aðalstarfsemin í fyrirtækinu og einnig grundvallaratriði 

til að fyrirtæki gangi á sjálfbæran hátt, en skrefin eru eru: 

 

Hráefnisöflun 

Er fremst í virðiskeðjunni og sér um að geyma og afla hráefnis fyrir fyrirtækið. 

Mikilvægt er að takast á við vandamálin strax fremst í virðiskeðjunni því oft getur 

reynst erfiðara að laga vandamálin þegar líður á ferlið, má þar nefna til dæmis hnignun 

hráefnisgæða. Möguleiki er á að auka framlegð hér með því að koma hráefnum á sem 

hagkvæmastan hátt til vinnslu/framleiðslu. Einnig er tækifæri á að auka framlegð með 
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samtengingu hráefnisöflunar og vinnslu. Sjávarútvegsfyrirtæki hafa ekki alltaf nýtt sér 

þann möguleika. 

 

Framleiðsla 

Í þessu skrefi er fullmótuð vara búin til úr hráefnum. Mikilvægt er að uppfylla þarfir 

viðskiptavinarins til að byggja upp tryggð hans við vöruna. Einnig er mikilvægt að 

tryggja að öryggisstaðlar sem og gæðakröfur séu uppfyllt. 

 

Útflutningsskipulag 

Hér fer fram afhending vöru til dreifingaraðila eða smásala. Sum fyrirtæki sjá einnig 

um dreifingu á eigin vörum. Hér er tækifæri á að auka við framlegð hjá fyrirtækinu, 

þ.e.a.s. selja vöruna til smásala eða dreifingaraðila á hentugum tíma. Fullunnar vörur 

eru settar í geymslu ef þess gerist þörf. 

 

Markaðssetning og sala 

Í þessum lið fer markaðssetning fram og mynduð tengsl við viðskiptavini. Hér verður 

verðmætaaukning á vörunni ef vel til tekst. Því er mikilvægt að byggja upp traust 

viðskiptasambönd og einnig bæta orðspor vörumerkisins. Auglýsingar eru einnig búnar 

til og farið í kynningarferðir. 

 

Þjónusta 

Þjónusta er einn mikilvægasti þáttur í fyrirtækisins, framlínufólk er andlit fyrirtækisins. 

Viðskiptavinir kaupa vörur í þessum lið, léleg þjónusta getur valdið minnkandi 

eftirspurn. 

 

Stuðningsskrefin eru hliðarvinna til stuðnings við aðalskrefin. Eftirfarandi skref deila 

niður ábyrgð fyrirtækisins: 

 

Innkaupastjórnun 

Þessi þáttur stjórnar og ber ábyrgð á innkaupum hráefna. 

 

Tækniþróun 

Þróar búnað, vöru og hugbúnað í fyrirtækinu í takt við tækniþróun í heiminum. Sér 

einnig um vöruhönnun og almennar rannsóknir sem og markaðsrannsóknir. 
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Mannauðsstjórnun 

Ráðning starfsfólks og þjálfun þess fer hér fram. Almenn mannauðsstjórnun innan 

fyrirtækis. 

 

Innviðir fyrirtækis 

Stjórn fyrirtækisins, sér um fjármögnun fyrirtækis. Samskipti við fjárfesta og býr 

eining til áætlanagerð. (Bhasin, H. 2017) 

	

Hér eftir verður gefin dæmi um forskot sem auknar upplýsingar gefa í virðiskeðju og 

gerður samanburður á veiðum á villtum þorski og fiskeldi, sem er mun stýrðara ferli. 

 
Mynd 3. Virðiskeðja þorsks á Íslandi (Eyjólfur Guðmundsson, Asche & Nielsen, 2006a) 

Virðiskeðja í veiðum á þorsk 

Á mynd 3 má sjá dæmi um virðiskeðju fyrir þorsk allt frá veiðum til neytenda. Hér 

verður fjallað um virðiskeðju hjá togurum sem landa einungis til vinnslu og fiskurinn 

er þaðan seldur áfram. 

Fremst í virðiskeðjunni er togarinn (trawlers). Þegar hann heldur til veiða er óvíst 

hvenær og hversu miklu magni hann landar. Hann gæti landað eftir einn dag á veiðum 

ef vel gefur í veiði, mögulega þarf hann að koma í land fyrr út af slæmu veðri. 

Veiðiferðin er aldrei lengri en fyrir fram gefinn tími, þ.e.a.s það er þak á geymsluþoli 

fisks. 

Vinnslan (processor) tekur við aflanum og vinnur úr honum í fyrirfram ákveðna flokka. 

Þeir flokkar sem þorskur er vanalega unninn í eru; ferskur, frosinn, saltaður og 

þurrkaður. 
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Áður en aflanum er landað er lítið vitað um aflasamsetningu og stærð. Eina hugmyndin 

sem er um magn og stærðarflokka er sjónrænt mat þeirra sem veiða fiskinn. Því er ekki 

hægt að vita með vissu hvort hægt verði að fullnægja þörfum allra markaða. 

Flutningsfyrirtæki (export companies) sér um að koma vörunni til heildsala 

(wholesaler). Heildsalinn sér svo um að selja áfram til veitingahúsa (restaurants, 

catering) eða smásala (retailers) (Eyjólfur Guðmundsson, Asche & Nielsen, 2006b). 

 
Mynd 4. Virðiskeðja í laxeldi (Åsgård, e.d.) 

Virðiskeðja í laxeldi  

Á mynd 4 má sjá dæmi um virðiskeðju í laxeldi allt frá fóðurframleiðslu til neytenda. 

Fóður þarf að vera til fyrir fiskinn því er það fremst í virðiskeðjunni að búa til fóður 

eða kaupa það einhversstaðar að. Næst þarf að láta hrygnurnar hrygna og hængana 

sprauta svili yfir. Til eru ýmsar aðferðir við það, sem ekki verður farið nánar í hér. 

Eftir að hrognin klekjast út og til verða seiði, er þeim komið fyrir í ferskvatns kvíum. 

Þar eru þau alin upp í ákveðna stærð áður en þeim er tilfært yfir í sjókvíar. Eftir að þeim 

hefur verið komið fyrir í sjókvíum eru þau alin upp í sláturstærð. En þegar fiskurinn er 

kominn upp í sláturstærð er hann ákveðið stór, því er einfalt og skilvirkt að 

markaðssetja lax, því að einsleitni ræður för. 

Því getur framleiðandi sagt við kaupendur að hann geti afhent X magn af fiski í 

fyrirfram ákveðnum stærðarflokk eftir Y tíma. 

Sama hvort um ræðir laxeldi eða veiðar á þorsk, þá er alltaf markmiðið að geta afhent 

einsleita vöru og tryggt afhendingaröryggi. Eins og fram kom hér að ofan hefur laxeldi 

forskot á þessa eiginleika vegna betri stýringar á hráefnisöfluninni. Framleiðendur geta 

afhent ákveðið magn af fiski, eftir ákveðinn tíma í ákveðnum stærðarflokk með miklu 
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afhendingaröryggi og lágmarks breytileika. Forskotið sem veiðar hafa á laxeldi er að 

hagnaður veiða skilar sér fyrr, ástæða þess er að það þarf að ala upp fiskinn í fiskeldi 

áður en hann er seldur. Ef að smitsjúkdómar komast í laxeldið, getur heil kynslóð 

jafnvel þurrkast út. Það eru minni líkur á að slíkt gerist í veiðum á villtum fisk. 

Með þeirri þróun sem á sér nú stað hjá Skinney-Þinganes er hægt að færast nær því 

forskoti sem virðiskeðja laxeldis hefur hvað varðar upplýsingaflæði. Veiðar munu 

hinsvegar aldrei vera sambærilegar og laxeldi sökum eðlismunar. Markmiðið er að 

komast sem næst einsleitni hráefna og að hámarka afhendingaröryggi. 

2.2.1 Áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar 
Margar aðferðir hafa verið notaðar til að auka framlegð hjá fyrirtækjum. 

Framleiðslufyrirtæki í fiskiðnaði geta mörg minnkað launakostnað með því að senda 

heilann óunninn fisk til Kína þar sem ódýrt vinnuafl sér um að verka hann og lækka þar 

með framleiðslukostnað. Til þess að Ísland sé samkeppnishæft við slíka aðferð, þ.e.a.s. 

geta boðið sama verð á vörunni, þarf að lækka launakostnað við framleiðslu. 

Margt bendir til þess að samkeppnishæfni landa eins og Íslands muni geta batnað með 

tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar. Aukin sjálfvirkni og betri greiningar á gögnum út í 

gegnum virðiskeðju munu leiða til bæði hærri framleiðni á manntíma og minni sóunar 

(Huginn, Guðmundur, Ragnheiður, Lilja og Kristinn, 2019). Þetta mun vega upp á 

móti forskoti landa sem hafa haft lágan launkostnað. Það er gert með meiri sjálfvirkni 

í vinnslu og veiðum. Með tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar gæti margt átt eftir að 

breytast. Framleiðsluferli gætu orðið að mestu sjálfvirkt og gervigreind sjái um 

verkamannastörfin í sjávarútvegi sem gætu horfið (Moavanzadeh, 2015). 
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Mynd 5. Fjöldi starfandi sjómenn og fólk í fiskiðnaði (Hagstofan, e.d.) 

Á mynd 5 má sjá fjölda starfandi sjómanna og fólks í fiskiðnaði frá árunum  1991 – 

2017. Mikil fækkun hefur orðið, árið 1991 voru um 12 þúsund starfandi en árið 2017 

aðeins um 6 þúsund, það gerir um það bil 50% fækkun. Vert er þó að taka eftir að 

sjómönnum hefur fækkað hlutfallslega minna heldur en fólk í fiskiðnaði. Ástæða þess 

gæti verið áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar, sem hefur nú þegar rutt sig meira til rúms í 

fiskiðnaði heldur en sjómennsku. 

 
Mynd 6. Vísitala fyrir framleiðni vinnuafls við fiskveiðar og fiskvinnslu 1982 – 2014 (Ágúst 
Einarsson 2016) 
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Á mynd 6 má sjá vísitölu fyrir framleiðni vinnuafls við fiskveiðar og fiskiðnað. Eins 

og sjá má þá hefur framleiðni vinnuafls um það bil þrefaldast á 32 árum. Til móts við 

myndina hér að ofan hefur fólki fækkað um 50%. 

Þessi þróun gæti átt eftir að aukast með tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar og eru miklar 

líkur á að sjómanns- og fiskiðnaðar störfum eigi eftir að fækka enn meira á komandi 

árum. 

2.2.2 Ráðstöfun afla og samtenging við fiskvinnslu  
Gagnaflæði og rekjanleiki hefur rutt sig til rúms í sjávarútvegi fyrir allnokkru. 

Rekjanleikinn og framþróunin hefur að nokkuð leiti einskorðast frá landvinnslu fram 

að neytenda. Lítið hefur verið unnið í gagnaflæði og rekjanleika fremst í virðiskeðjunni, 

þar sem hráefnum er aflað. Samtvinning gagna sem aflað er við veiðar við gögn sem 

tengjast söluferlum er einnig mjög takmörkuð. Það getur verið erfitt og nær ómögulegt 

að rétta úr mistökum sem eiga sér stað framarlega í virðiskeðjunni aftar í henni. Því er 

mikilvægt að takast á við hlutina strax þegar fiskur er veiddur.  Líta verður á það sem 

stórt tækifæri til hámörkunar innan virðiskeðju að geta flutt ákvarðanatöku og 

framleiðslu framar í keðjuna. Þetta er sérstaklega í ljósi þess hve unnið er með 

viðkvæmt hráefni í sjávarútvegi sem hefur stuttan líftíma. Eigi að selja fisk ferskan á 

neytandamarkað er gluggi frá veiðum að afhendingu vöru að hámarki um 14 

sólarhringar.  Í flestum tilvikum er krafa um að afurð sé kominn í hendur neytanda á 

skemmri tíma.  

Sé strax við veiðar byrjað að vinna með upplýsingar um eiginleika hráefnis er líklegt 

að hægt sé að spara tíma. Sparist til að mynda einn sólarhringur hefur það mikið að 

segja vegna þess hve líftími afurðanna er stuttur. Eins og fram kom hér að ofan þá ríkir 

óvissa á hvaða stærðaflokka frystihús fær við löndun hjá togurum á meðan mannsaugað 

sér um flokkun fisks. Það sem getur gerst við sjónræna flokkun er til dæmis; Ef úr holi 

fæst einungis smár þorskur, er eins víst að skalinn hliðrist til að mönnum finnist stóru 

litlu fiskarnir verða stærri en þeir eru í raun. Þ.e.a.s þeir lendi ofar í stærðarflokkun. 

Dæmi um slíkt er að frystihúsi hefur verið tilkynnt um löndun á X stórum þorski, eftir 

Y marga daga. Togarinn kemur í land þennan tiltekna dag og landar. Við löndun kemur 

í ljós að allur aflinn hefur hliðrast til í flokkun og hentar ekki kaupandanum sem var 

lofaður aflinn. Það sem verra er að þessi fiskur átti að fara á markað fyrir ferskan þorsk. 

Það sem gæti gerst er að selja þurfi fiskinn á lægra verði til annars kaupanda eða frysta 

hann. Þarna er hætta á að framlegð lækki umtalsvert og traust viðskipavinarins minki.  
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Með innleiðingu vélrænnar hráefnisflokkunnar um borð í skipum, er möguleiki á að 

tengja saman flokkun um borð í skipi við frystihús. Ef að aflinn er ítarlega flokkaður 

um borð í skipi með flokkunarvél, ætti að vera möguleiki á að bæta starfs- og 

markaðsumhverfi. Vonandi væri hægt við fyrstu flokkun að hefja markvissa sölu á 

líklegum afurðum sem hægt verður að vinna úr aflanum. Út frá því væri hægt að sníða 

hvern túr að kalli markaðsins með því að breyta flokkunar skipun í flokkunarvélinni. 

Sem dæmi; ef að einhver hluti af aflanum þarf að komast eins fljótt í flug og auðið væri. 

Þá væri kjörið að raða honum í lestina að hann kæmi fyrstur upp úr lest og færi fyrstur 

inn í vinnslu. Þannig mætti hagræða frágangi í lestina.  

Einnig ætti flæðið í virðiskeðjunni að aukast, þannig væri auðveldara að stýra veiðum 

og að undirbúa vinnslu fyrir aflann úr hverju skipi eins og komið var inn á hér á undan. 

Sjómenn vinna sína vinnu eins og áður hefur verið. Í stað þess að þurfa flokka fisk niðri 

í lest og áætla magn, stærð og tegund myndi flokkunarvél sjá um það. Flokkunarvélin 

yrði samtengd við brú og við land. Þannig gæti skipstjóri séð samstundis hvað hann 

væri að veiða og einnig vinnslustjóri í landi. Sala afurða gæti í raun hafist við fyrstu 

flokkun, þá væri hægt að sjá í landi nákvæmlega hvaða eiginleika hráefnið hefur í 

tengslum við stærð og aflasamsetningu. Ef að umrædd blanda myndi ekki henta að 

þessu sinni, þá væri hægt að biðja skipstjórann um að halda á önnur fiskimið. Þannig 

væri hægt að auka stýringu veiða og bæta flæði virðiskeðjunnar fram og aftur. Um leið 

og hægt væri að stunda öruggara og traustara markaðsstarf er eins víst að verð og 

framlegð fari hækkandi. (Guðmundur H. Gunnarsson, nýsköpunarstjóri Skinneyjar-

Þinganess hf., munnleg heimild, viðtal, 25. mars 2019b) 

 

2.3 Nýir togarar Skinney-Þinganess 
 
Skinney SF-20 og Þórir SF-77 eru humar- og trollskip, þau eru í eigu Skinneyjar-

Þinganess á Höfn í Hornafirði. Umrædd skip eru í lengingu í Nauta-skipasmíðastöðinni 

í Gdnyia í Póllandi. Skipin verða lengd úr 29 metrum í 38 metra. Á mynd 7 má sjá 

Skinney SF-20 eftir lengingu (Morgunblaðið, 2019a). 
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Mynd 7. Skinney SF-20 eftir lengingu (Mynd: Svanur Gunnsteinsson) 

Markmið með lengingu skipanna er að auka stærð vinnsludekkjanna. Hönnun 

millidekkjanna er íslenskt hugvit og sér Skinney-Þinganes um hönnun millidekkjanna. 

Micro sér um smíði tækja og tóla, en Valka sér um alla hugbúnaðarvinnslu og rafmagn 

í kerfinu. (Gunnar Óli Sölvason, framkvæmdastjóri Micro ehf., tölvupóstur, 23. jan. 

2019a). Samhliða aukins gagnaflæðis fram og aftur í virðiskeðjunni, er búist við að 

gæði humars og fisks aukist sem og vinnuaðstaða fyrir sjómenn. Einnig munu skipin 

þola meiri sjó en áður og munu því hreyfast minna en ella. Skinney-Þinganes er einnig 

með tvo togara í nýsmíði hjá skipasmíðastöðinni VARD í Noregi. Á mynd 8 má sjá 

teikningu af öðru skipinu. Skipin verða 28,98 metrar að lengd og 12 metrar að breidd. 

Skipin verða búin tveimur aðalvélum og tveim skrúfum. 

 (Morgunblaðið, 2019b). 

 
Mynd 8. Nýsmíði Skinneyjar-Þinganess (Morgunblaðið, 2019c) 
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3 Efni og aðferðir 
 

3.1 Nýtt millidekk 
 
Á mynd 9 má sjá hönnun á dekkinu um borð í ísfisktogurum hjá Skinney-Þinganes. Hér 

á eftir verður ferlið rakið allt frá því þegar fiskur kemur um borð og þar til hann er 

kominn ofan í lest skipsins. 

 
Mynd 9. Vinnsludekk (Mynd aðsend frá Micro ehf.) 

Trollið er tekið inn upp á efra dekki, því næst er pokinn opnaður og aflanum rennt niður 

í móttökuna. Áður en að afli kemur í móttöku er búið að dæla sjó inn í hana, einnig er 

dælt sjó í ker fyrir utan móttöku og myndaður einskonar svelgur. Ástæðan fyrir því er 

að tryggja að sjórinn flæði ekki úr móttöku þegar lúgur eru opnaðar. Sjór streymir 

stöðugt inn í svelginn og móttökuna, því þá þrífst humarinn betur og drullan skolast út. 

Einnig er minni þrýstingur á afla þegar hann liggur í sjó í móttöku heldur en ella. 

Humar sekkur niður í sjónum en fiskur flýtur ofar. Þegar lúgurnar eru opnaðar smá, 

kemur því einungis humar út og lendir á hliðarbandi sem leiðir hann í humarvinnsluna. 

Þar er hann settur í kassa og þar á eftir niður í lest. 

Bolfiskur kemur út á eftir humri og lendir beint á blóðgunarfæribandi. Markmiðið þar 

er að blóðga allan fisk jafn hratt og auðið er til að tryggja sem mest gæði. Blóðgaður 

fiskur fer þá í gegnum FIFO (first in first out) blæðingar ker og tekur það ferli um 15 

mínútur. 

Eftir blæðingu lendir fiskurinn á aðgerðarbandi og fer á færibandi til slægingar hjá 

aðgerðarmönnum. Eftir slægingu er fisknum komið fyrir í greiningartrogum þar sem 

hann er tegundargreindur með myndavél. Hugbúnaður kerfisins greinir stærð og tegund 

eftir myndinni og úthlutar fiski viðeigandi kælihólf. Eftir það fer hann í viðeigandi kæli 

ker og er kældur þar niður í hitastig sem næst -1°C. Fiskurinn er kældur í kældum sjó 
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(RSW Refrigerated sea water) við -1,5°C í fyrirfram reiknuðum tíma miðað við stærð 

hvers flokks fyrir sig. 

Eftir að viðunandi kælitíma er náð er hægt að setja fiskinn niður í lest. Ekki þarf 

mannshönd til að koma fiskinum niður í lest ekki annað en að kveikja á lyftunni sem 

lyftir fisknum úr kerinu og fer þaðan niður í lest. Fiskurinn er því tekinn niður þegar að 

lestarmaður er tilbúinn að taka við fiskinum. Ekki þarf að ísa í kerin heldur sér kæling 

lestarinnar um að viðhalda hitastigi fram að vinnslu, en markmiðið er að halda fisknum 

-1,2°C.  

Það sem má segja meira um kælikerin er að sama magn af fiski fer í hvert kæliker á 

dekkinu og fer í eitt ker í lestinni. Þetta er skammtakerfi (e. batch system), sem þýðir 

að hver skammtur af fisk í sama stærðarflokk fær ákveðinn tíma til að kólna niður í 

viðeigandi hitastig. Styttri tíma tekur að kæla minni fiska niður í viðeigandi hitastig. 

Því er hægt að taka þá fyrr úr kælingu, jafnvel þó að þeir komi inn á eftir stærri fiskum 

sem þurfa meiri tíma til kælingar. 

 
Mynd 10. Vinnsludekk - þrívíddar mynd (Mynd aðsend frá Micro ehf.) 

Á mynd 10 er teikning af millidekkinu frá öðru sjónarhorni þar sem uppstilling og hæð 

tækjabúnaðar er greinilegri. Vinnsludekkið var hannað með það að markmiði að hvergi 

væru hömlur fyrir fólk að ganga um. Frá blóðgunarbandi er því hægt að ganga beint 

yfir í slægingaraðstöðuna en einnig í hina áttina í átt að humarvinnslunni og í átt að 

kælikerunum. Gengið er inn í slægingaraðstöðuna að framanverðu, því fer fyrsti maður 

aftast á aðgerðarlínuna og svo koll af kolli. Ef svo vill til að myndgreining 
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flokkunarvélar virki ekki, þá er hnífaskanni við hverja aðgerðaraðstöðu. Þar er hægt er 

að renna hnífnum undir skanna og velja þannig fisktegund. Ástæðan fyrir valinu á 

hnífaskanna er sú að þá þarf aðgerðarmaður ekki að leggja hnífinn frá sér til að stimpla 

inn tegund fisks. (Guðmundur H. Gunnarsson, nýsköpunarstjóri Skinneyjar-Þinganess 

hf., munnleg heimild, viðtal, 25. mars 2019c) 

 

3.2 Framkvæmdalýsing 
 
Notast verður við SVÓT greiningu til að leggja mat á verkefnið. Mun þá höfundur vitna 

í eigin reynslu sem og vitna í fræðin við matið. 

 

 S - (styrkleikar) - V - (veikleikar) - Ó - (ógnanir) - T - (tækifæri) 

 

SVÓT greining felur í sér að leggja mat á hvar helstu styrkleikar, veikleikar, ógnanir 

og tækifæri eru í fyrirtæki. Styrkleikar og veikleikar er eitthvað sem á við um innviði 

fyrirtækisins. Ógnanir og tækifæri eru einhver ytri áhrif, sem geta verið erfið 

viðureignar. (Gürel, 2017) 

Í þessu verkefni felur SVÓT greiningin í sér að greina hvar styrkleikar, veikleikar, 

ógnanir og tækifæri liggja við hönnunina á millidekkinu. Höfundur mun einnig setja 

fram myndrænt ávinning af því að flokka vélrænt um borð í togurum fyrirtækisins. 

 
Þá hefur höfundur verkefnisins stundað sjómennsku hjá Skinney-Þinganes í um það bil 

áratug meðfram skóla, sem sumarvinnu og einnig fastráðinn. Hann hefur því haldgóða 

reynslu af sjómennsku og allt er við kemur henni sem og hvernig skipastóll Skinneyjar-

Þinganess hefur verið gerður út. 

 
Heimildir í kringum verkefnið eru að mestu leyti aflaðar í gegnum viðtöl, tölvupóst og 

internet. Heimildir frá Micro og umræður í viðtölum við Guðmund. H. Gunnarsson er 

hægt að sjá aftar í þessum kafla. Um er að ræða eigindleg einstaklingsviðtöl en í bókinni 

Handbók í aðferðafræði rannsókna er eiginlegum einstaklingsviðtölum lýst á 

eftirfarandi hátt: 
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,,Eigindleg viðtöl sem ýmist eru opin/djúp/óstöðluð eða hálf opin hafa einkum þann 

tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks annars vegar og lýsa 

félagslegum ferlum hins vegar” (Helga Jónsdóttir, 2013, bls.143.) 

,,Rannsóknir á reynsluheimi fólks snúast um að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra 

eigin sjónarhóli og laða þannig fram sammannlega reynslu. Viðtölin felast í 

samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda sem leggur sig fram um 

að mæta viðmælanda á jafnréttisgrundvelli” (Helga Jónsdóttir, 2013, bls.143) 

 

Gunnar Óli Sölvason, framkvæmdarstjóri Micro sendi höfundi tæknilegar upplýsingar 

um millidekk ásamt teikningum af millidekki í tölvupósti þann 23.jan.2019. 

 

Farið var á þrjá fundi með Gunnari H. Guðmundssyni, nýsköpunarstjóra Skinneyjar-

Þinganess. Á fundunum voru áherslur viðtalanna röð hálf-opinna spurninga á: 

1. Tilurð að þróun millidekkja og markmið fyrirtækisins 

2. Flæði um borð fyrir breytingar 

3. Flæði eftir breytingar 

4. Forsendur breytinga 

5. Framtíðarhorfur 
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4 Niðurstöður og umræður 
Í þessum kafla er fyrst fjallað um upplýsingaflæði í virðiskeðju og áhrif vélrænnar 

flokkunar um borð í skipum á það. Síðan er fjallað um gagnaflæði og og samtengingu 

við vinnslu. Í lokin er fjallað um niðurstöður SVÓT greiningar sem höfundur 

framkvæmdi. 

 

4.1 Upplýsingaflæði virðiskeðju 
 

	
Mynd 11. Virðiskeðja án vélrænnar flokkunar um borð í ísfisktogara (Teikning: Andri Snær) 

Á mynd 11 má sjá virðiskeðju sem líkist virðiskeðju Skinneyjar-Þinganess í dag. Frá 

veiðum og til kaupanda, þar sem afli er vigtaður/flokkaður í landi. Fiskur er þá 

stærðarflokkaður eftir sjónrænu mati um borð í skipinu. Miðað við reynslu höfundar 

eru sjómenn oft glöggir á stærðarflokkun, en hætta er á að skalinn hliðrist til. Til nánari 

útskýringa, það sem átt er við þegar skali hliðrast til. Ef að fæst hol af stórum fisk, þá 

er jafnvel 5 kg þorskur settur í 3 kg flokk. Sama má segja ef að fæst hol af smáum fisk, 

þá er jafnvel 3 kg þorskur settur í 5 kg flokk. Meiri líkur eru á að flokkun ruglist, ef 

flokka á í marga mismunandi flokka. Ef flokkað er í 2 staðlaða flokka (t.d. yfir 7 kg. og 

undir 7 kg), eru meiri líkur á að flokkun gangi betur fyrir sig. (Guðmundur H. 

Gunnarsson, nýsköpunarstjóri Skinneyjar-Þinganess hf., munnleg heimild, viðtal, 25. 

mars 2019d) 

Afli er skráður í afladagbók í tölvu sem er internet tengd í brú skipsins og vinnslustjórar 

í landvinnslu geta lesið gögn úr afladagbókinni í tölvu í landi. Til er aðferð við að áætla 

magn af afla í lest, en það er að halda svokallað kerablað. Kerablað er blað sem 

inniheldur magn kerja af tiltekinni tegund í ákveðnum stærðarflokk. 

Þetta getur verið ónákvæmt fyrir markaðsstarf, vegna þess kannski er búið að selja 

viðkomandi stærðarflokk sem upp var gefinn í veiðiferðinni. Þegar landað er og 

fiskurinn er settur í flokkara, tekin stikkprufa eða eitthvað slíkt. Í ljós kemur að 
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flokkunar skalinn hafi hliðrast til og flest öll kerin sem áttu að innihalda uppgefinn 

stærðarflokk, eru kannski minni eða stærri. Þá getur þurft að grípa til þeirra ráða að 

selja fiskinn strax til annars kaupanda. Þetta kallar á rýrnun verðs og minnkun 

framlegðar. 

Vissulega sjá augu betur en auga, oftast er fiskur flokkaður við aðgerð og einnig í lest 

af lestarmanni. Ef lestarmanni þykir flokkun vera léleg, lagar hann til í lestinni og biður 

oft aðgerðarmenn að vanda sig meira. 

	
Mynd 12. Virðiskeðja með vélrænni flokkun um borð í nýjum ferskfisktogara (Teikning: Andri 
Snær) 

Á mynd 12 má sjá virðiskeðju með ítarlegri vélrænni flokkun um borð í ferskfisktogara 

sem gæti líkst virðiskeðju Skinneyjar-Þinganes eftir breytingar. Engin sjónræn flokkun 

á sér stað þar. Flokkunarvél er beintengd við brú og land í gegnum tölvu. Þannig er 

hægt að skapa betri vinnuaðstæður fyrir þá sem vinna á dekkinu, skipstjóra og 

stjórnendum útgerðarinnar. Fyrir utan það að skapa kjör vinnuaðstæður opnast mörg 

önnur tækifæri. Til dæmis munu þeir sem vinna á dekkinu gera að fiskinum og setja í 

flokkarann, eftir það tekur tölvan við. Næstu afskipti sem þarf að hafa af fiskinum er 

við frágang í lest. Ekki þarf að ísa í ker með fiskinum því hann er kældur niður í -1,2°C 

áður en hann fer niður í lest. Stór partur af vinnu sjómanna er að ísa afla sem raðað er í 

ker. 

Upplýsingarflæðið í brúnna eykst til muna þar sem skipstjórinn getur séð nákvæmlega 

hvaða tegundir, stærð og magn fékkst í holinu. Markaðssetning getur þá hafist við fyrstu 

flokkun, þ.e.a.s. flæði markaðssetningar fer allt frá veiðum og í gegnum fyrirtækið og 

allt til kaupandans. Gefum okkur að aflinn sé frekar blandaður, upp koma næstum allir 

flokkar af þorski. Stjórnendur í landi vita það fyrir víst að viðskiptavinurinn, er tilbúinn 

að kaupa 2 flokka af þorski. Þá myndi flokkunarvélin vera stillt á viðeigandi flokka úr 

landi. Sjómenn þurfa því ekki að breyta stillingum sjálfir. Þannig myndu sjómenn ekki 

þurfa að ákveða í hvaða flokk þeir væru að setja í lestina heldur myndi flokkarinn 

ákveða það eftir fyrirskipunum úr landi. Það ætti því að vera möguleiki á að halda 
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viðskiptavininum uppfærðum út veiðiferðina hve mikið magn verði hægt að afhenda 

honum.  Þannig ætti að vera hægt að selja fiskinn strax og hann er veiddur, við löndun 

ættu ekki að koma upp neinar óvæntar uppákomur með stærðarflokkun.  

Við ítarlega flokkun út á sjó munu markaðsupplýsingar skila sér inn nokkrum dögum 

fyrir löndun. Þannig vinnast nokkrir dagar í að plana vinnslu afurða og sölu þeirra. 

Einnig liggja fyrir betri upplýsingar nákvæmlega hvaða aukaafurðir munu fást úr 

vinnslu úr viðkomandi afla. 

4.2 Gagnaflæði 
 
Eins og fram hefur komið hefur sjávarútvegur á Íslandi einkennst af tækniþróun í 

vinnslu og á öllum stigum til neytenda. Mikilvægt er að takast á við vandamál sem gætu 

komið upp fremst í virðiskeðjunni, þ.e.a.s. þegar hráefnum er aflað. Best er að 

fyrirbyggja að til verði vandamál. 

Þegar höfundur telur að mikilvægt sé að fyrirbyggja vandamál þegar fiskur er veiddur, 

á hann við; aukið gagnaflæði til útgerðar, stjórnun veiða og bættri aflameðferð. 

Sjómenn eru fyrstir til að snerta hráefnin, því þarf að tryggja vitund þeirra um meðferð 

afla. 

 
Mynd 13. Veiðiferð án vélrænnar flokkunar (Teikning: Andri Snær) 

Á mynd 13 má sjá flæðirit úr veiðiferð án flokkunarvélar. Sjónrænt mat á magn/stærð 

afla er skráð í afladagbók og á viðeigandi karablöð. Sé þess óskað af útgerð að fá gögn 

send í land. þá er möguleiki á að samtengja afladagbók við tölvu í landi eða senda 

karablað í tölvupósti. Sjónræn flokkun er ekki slæm, en hefur þó ekki nægjanlega dýpt 

í stærðarflokkun og magnstýringu. T.d. ef kaupanda vantar tvö ker af fiski sem er á 

stærðarbilinu 2,7- 3,7 kg. Þá er sjónrænt mat ekki nógu nákvæmt í slíka flokkun. 
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Lítið upplýsingarflæði er fyrir hendi, sem gerir það að verkum að ekki er hægt að taka 

rauntímaákvarðanir um flokkun út frá söluforsendum. Einnig getur reynst erfitt að 

stjórna veiðum á rauntíma vegna skorts af flæði upplýsinga. 

 
Mynd 14. Veiðiferð með vélrænni flokkun (Teikning: Andri Snær) 

Á mynd 14 má sjá flæðirit úr veiðiferð með vélrænni flokkun. Öll gögn flæða 

samstundis í land við myndgreiningu hvers fisks. 

Bætt upplýsingaflæði í land þýðir að hægt er að taka rauntíma ákvarðanir um flokkun 

fisks út frá söluforsendum. Einnig er auðveldara er að stjórna veiðum á rauntíma frá 

útgerð. Sé umrædd aflasamsetning óhentug fyrir aðstæður í markaðsmálum er hægt að 

biðja skipstjóra um að leita annað. 

T.d. gæti komið upp þær aðstæður að í fyrripart túrs þurfi að flokka fisk í 2,5 - 4,0 kg 

flokk, en seinnipart kannski í 3,5 – 5,0 kg. Þessum tölum skal tekið með fyrirvara, 

höfundur er að sýna fram á að flokkun fisks er ekki alltaf stöðluð. Því er kjörið að mæta 

markaðnum eins vel og unnt er með nýrri tækni. 

Hagræðing er einnig í vinnu og kostnaði, sem kemur einnig til minnkunar á 

flækjustigum. Hagræðing í vinnu skilar sér fremst í virðiskeðjuna, þ.e.a.s. í 

vinnuumhverfi sjómanna. Þeir þurfa ekki að hugsa um flokkun, heldur mun ítarleg 

myndgreining sjá um þá vinnu um borð. Minni umhellingar og tímasparnaður verður 

einnig í vinnslu eftir að fisk er landað. Með auknu gagnaflæði er hægt að forgangsraða 

í lestina eftir þörfum viðskipavinarins. Ef vitað er t.d. í upphafi veiðiferðar hvaða 

stærðarflokkum þarf að skila til vinnslu, væri hægt að forgangsraða flokkuninni. Það 

sem höfundur á við er að ef t.d. einhver flokkur þarf að vinna fyrst í vinnslu og senda 
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fyrst út, þá væri möguleiki á að tryggja að sá flokkur kæmi fyrst upp úr lest við löndun. 

Þó svo að sá flokkur kæmi ekki fyrstur upp úr við löndun, þá væri a.m.k. hægt að hefja 

vinnslu á þeim umrædda flokki.  

Við það selja fisk um leið og hann er veiddur er hægt að auka líkur á að kaupandi fái 

gæðameiri fisk í hendurnar en ella.  

4.3 SVÓT greining á nýju millidekki 
 
Í töflu 1 má sjá niðurstöður SVÓT greiningar sem höfundur framkvæmdi. Hér verður 

farið yfir niðurstöðurnar sem eru að nokkru leyti huglægt mat höfundar og styðjast við 

reynslu hans og niðurstöður viðtala. 

 

Styrkleikar: 

Með því að setja sjó í móttöku og hafa svelg fyrir utan, er tryggt að fiskur komi hreinni 

til blóðgunar og humar fari hreinni til vinnslu. Pressa minnkar á fisk og humar og heldur 

fisk lengur lifandi í móttöku á meðan hann bíður eftir blóðgun. 

Kosturinn við FIFO blæðingarkerfi er að þá er tryggt að allur fiskur fari í gegnum 

blæðingarkerfið og allur fiskurinn verði um það bil 15 mínútur í kerfinu. Þannig er 

tryggt að allur fiskur fái tækifæri til að blóðrenna áður en hann fer í aðgerð.  

Kosturinn við skammta kælikerfið er að þá er tryggt að allur fiskur nái að kælast niður 

í viðunandi hitastig (-1,2°C) óháð stærðarflokkum. Í FIFO kælikerfi er ekki í boði að 

geyma fiskinn í kælingu á dekkinu líkt og í skammta kerfi. Þannig er komið í veg fyrir 

að fiskur frjósi í gegn eins og getur gerst í FIFO kælikerfi þar sem að allur fiskur kælist 

við sama hitastig í sama tíma. 

Það er kostur að stór þorskur sem þarf mun lengri tíma til kælingar en minni þorskur 

geti komið inn í kerfið á undan en farið út á eftir. Þannig er hægt að tryggja að allur 

fiskurinn nái þeirri kælingu sem umræður, þ.e.a.s. sem næst -1,2°C. 

Ís tekur pláss og miklar deilur hafa átt sér stað með ísprósentu í gegnum árin. Þar sem 

kaupandinn telur sig gjarnan vera kaupa ís, þ.e.a.s telja sjómenn setja of mikinn ís í 

kerin og selja sem fisk. Hin hliðin er sú að sjómenn telja sig selja fiskinn sem ís, þá sé 

dregin of mikil ísprósenta af miðað við fisk í kerinu. Ef hægt sé að tryggja gæði fisks 

haldist til kaupanda án þess að hafa ís í keri þá er það betra. Ís getur valdið mari í 

flökum. 
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Með því að selja fiskinn um leið og hann veiðist er tækifæri á að auka samkeppnisstöðu 

á markaði og skapa samkeppnisskot á samkeppnisaðila. 

 

Veikleikar: 

Ef að mikið magn af fiski (stórum fiski) veiðist í einu er hætta á að kerfi nái ekki að 

anna magninu. Fjórtán 960 L ker eru á dekkinu og rúmar hvert ker 350 kg af fiski. 

Kælikerfið nær því að kæla 4,9 tonn af fiski. Ef svo vill til að svo mikill afli fengist, þá 

gæti hinsvegar blóðgunardrekinn geymt um það bil 2 tonn af fiski. Sjórinn í drekanum 

er kaldur og því má segja að kæling hefjist þar. 

Samkvæmt gögnum hjá Matís hefst dauðastirðnun hjá þorski veiddan í botnvörpu eftir 

2-8 klst. við 0°C. Ef að fiskur nær að komast í dauðastirðnun upp á dekki áður en honum 

er raðað í ker í lest er hætta á losi í fiskvöðva, þar sem hann er orðinn stífur. 

(Jónas og Sigurjón, 1998) 

Viðmiðið er að hvert kæliker á dekki rúmi sama magn af fiski og fer í eitt ker í lest. 

Allur aflinn úr hverju keri kemur niður á sama tíma þegar lestarmaður er tilbúinn. 

Miðað við reynslu höfundar til sjós er mikil hætta á því að þetta yrði fullmikið umfang 

fyrir lestarmanninn. Því er hætt við því að frágangur á afla í lest verði ekki til 

fyrirmyndar. Hér ber þó að athuga að reynt er að dreifa úr fisk á flutningsband, þar sem 

að aldrei er meira en einn skammtur á því í einu. Einnig skal hafa í huga að lestarmaður 

þarf ekki að ísa í ker eins og skýrsluhöfundur hefur alist upp við. Því skal þessari 

athugasemd tekið með fyrirvara, en þessi athugasemd er þó góð og gild. 

Meiri hætta er á að ytra hitaálag nái að hita upp fisk íslausan en ella. 

 

Ógnanir: 

Forsendur fyrir rekstur fjárfestingarinnar falla t.d. ef að framlegð eykst ekki við tilkomu 

nýrrar hönnunar. Ef að útflutningsverðmæti fisks minnkar og rekstur verður þyngri, þá 

er meiri áhætta að vera með dýrari búnað. Tæknilegar ógnanir verða alltaf til í 

tæknivæddu umhverfi. Erfitt gæti reynst að stýra kælimiðli og að kerfið verði ekki nógu 

öflugt. 

 

Tækifæri: 

Möguleikar á að klára kvótavigtun um borð í skipi, kæmi til með að minnka vinnu við 

löndun. Tengja saman afladagbók og upplýsingar frá flokkunarvél á dekki, út frá því 
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yrði afladagbók nákvæmari en ella.  Umræður og deilur um ísprósentu yrðu úr sögunni 

við það að sleppa að ísa afla í lest. Með fækkun sjómanna í áhöfn mun framlegð aukast. 
 
 
Tafla 1. SVÓT greining 

Styrkleikar Veikleikar 
- Minni líkur á að fiskur sé lengi 

dauður í móttöku á meðan hann 
bíður eftir blóðgun, út af sjónum. 

- FIFO blæðingarkerfi 
- Minna um skelbrotinn humar, út 

af aðskilnað fisks og humars við 
vinnslu. 

- Ekki FIFO kælikerfi, hægt að 
flokka í 14 flokka. 

- Bætt hráefnisgæði, minni 
umhelling í landi. Fiskur ítarlega 
flokkaður tilbúinn til vinnslu. 
Viðunandi hitastig tryggt til að 
hámarka gæði hráefnis. 

- Enginn ís – flytjum meiri fisk í 
hverju keri en áður, kemur sér vel 
ef þarf að keyra fisk á milli 
landshluta. 

- Skapa sér samkeppnisforskot á 
markaði, með því að hefja 
markaðsstarf fyrr en ella 

 

- Annmarkar kælikerfisins (4,9 
tonn). Athuga skal að hægt er að 
geyma 2 tonn í blóðgunardreka. 

- Of stórir skammtar niður í lest. 
Mannskapur verður að hafa tíma 
til að ganga frá fisk í ker 

- Verður fiskurinn kominn í 
dauðastirðnun upp á dekki ?  
Ef svo er þá raðast hann verr í 
kerin og meiri hætta á losi. 

- Meiri hætta á ytra hitahálagi við 
flutning, þar sem ekki er ís í 
kerum. 

Ógnanir Tækifæri 
- Getur verið of mikil fjárfesting 
- Forsendur  humarveiða bresta 
- Forsendur bakvið fjárfestinguna 

falla ? 
- Mun tækniþróun taka fram úr 
þessari hönnun fljótlega ? 

- Tæknilegar ógnanir 

- Hægt að tengja við afladagbók 
- Möguleiki á að fá að klára 

kvótavigtun um borð ? 
- Í átt að meiri einsleitni og 

afhendingaröryggi 
- Auka framlegð fyrirtækisins með 

færri menn í áhöfn 
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5 Lokaorð 
 
Markmið verkefnisins var að greina ávinning af ítarlegri vélrænni flokkun afurða um 

borð í fiskiskipi og einnig að greina hvað betur mætti fara við hönnun millidekksins. 

Hafa skal í huga að umrætt kerfi var ekki komið í notkun þegar þetta verkefnið var 

unnið, því gætu ýmsar forsendur breyst eftir að það hefur verið tekið í notkun. 

Höfundur sér mjög jákvæðar hliðar af því að hafa sér blóðgunar- og sér 

slægingaraðstöðu, þ.e.a.s. tvö aðskilin kerfi. Vegna þess að þá er tryggt að fiskurinn 

stoppi sem allra styðst í móttökunni. Miðað við reynslu höfundar af t.d. miklu magni af 

þorski í móttöku má sjá mikla rýrnun á gæðum fisk vegna álags á aflann. Fiskurinn sem 

kemur fyrst út úr móttökunni er stinnur og flottur. Þegar líða tekur á aðgerðina fer fiskur 

aftur á móti að vera slepjulegur og linur. Svo í lokin er fiskurinn stinnur og góður. 

Ástæða þess er að sá fiskur var efstur í aflanum og ekki undir þrýstingi. Lágmarka má 

hnjask og þrýsting á fisk með því að hafa sjó í móttöku og hafa sér blóðgunaraðstöðu. 

FIFO blæðingakerfi hefur þegar sannað sig um borð í fiskiskipum. Þegar að höfundur 

byrjaði til sjós, var svokallað opið blæðingar ker á dekki. Hásetar stóðu á sínum stað 

við aðgerðarband eins og þekkt er. Eftir slægingu hentu hásetar fiskinum ofan í kerið á 

þeim stað sem þeir stóðu við það. Færiband var í botn kersins sem leiddi að stigabandi 

öðrumegin í kerinu. Háseti sem stóð næst stigabandinu henti því fiskinum þar ofan í. 

Sá fiskur fór jafnvel beint upp úr kerinu á stigabandið algjörlega óþrifinn og óblæddur 

ofan í lest. Þetta hefur tvímælalaust ollið óhreinindum sem og gæðarýrnun á þeim fisk. 

FIFO blæðingakerfi tryggir að svona atferli geti ekki átt sér stað. Allur fiskur fær sama 

blæðingar tíma sama hvar hann er slægður á aðgerðarbandi. 

Ef umrætt skammta kælikerfi kemur til með að skila þeim afköstum sem vænst eru mun 

það tvímælalaust auka gæði hráefnis og skila betri vinnuaðstöðu til sjómanna. Þar sem 

að hver og einn þyngdarflokkur af fiski fær “sér meðferð” til kælingar. Þegar höfundur 

réri til sjós, þurfti ávalt að handmoka ís í ker við frágang fisks. Getur hann vitnað í eigin 

reynslu að stór partur af vinnu sjómanna er að moka ís í ker. Það að þurfa ekki lengur 

að ísa í ker við frágang fisks, mun minnka álag sjómanna umtalsvert. 

Eftir löndun hverjar veiðiferðar þarf ávalt að hífa tóm ker ofan í lest skips til að undirbúa 

næstu veiðiferð. Einnig þarf að dæla ís í ker til að hafa með sér ísbyrgðir í næstu 

veiðiferð. Mikill tími fer í að dæla ís í kerin, en algengt var að 20-30 mínútur færu við 

hverja löndun í þær aðgerðir. Hafa skal í huga að þessar tölur eru settar fram í samhengi 
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við þá sjómennsku sem höfundur hefur stundað. Það getur verið að þessi tími sé lengri 

eða skemmri um borð í öðrum skipum. 

Laxeldisumræðan er góð og gild í þessu verkefni. Markmiðið er að færast nær einleitni 

í vöruafhendingu sem og vörunni sjálfri. Virðiskeðja í fiskveiðum verður aldrei eins og 

virðiskeðja í laxeldi. Markmiðið er aftur á móti að færast nær því sem hægt er að kalla 

einsleitni vöru. 

 

Eins og hefur komið fram, var lagt upp með rannsóknarspurninguna: 

 

,,Hver er ávinningur af endurhönnun millidekkja og innleiðingu vélrænnar 

hráefnisflokkunnar um borð í veiðiskipum hjá Skinney-Þinganes?” 

 

SVÓT greiningin, svarar þeirri spurningu sem og greining á nýju millidekki og 

gagnaflæði þar. 

Niðurstöður úr SVÓT greiningu leiddu í ljós að kostir og styrkleikar endurbætts 

millidekks eru fleiri heldur en veikleikar og ógnanir. 

Helstu styrkleikar við nýja hönnun millidekks eru fyrst og fremst bætt hráefnismeðferð 

sem og gæði. Margar tegundir af kerfum hafa verið hönnuð í sambandi við millidekk 

skipa, skammta kerfi og FIFO eru tvö af þeim. Að mati höfundar leiðir það til 

hámörkunar notagildis eftirfarandi kerfa í sínum verkefnum á millidekkinu. 

Helstu veikleikar geta verið ofmat á skammta kerfinu, þ.e.a.s. það standi ekki undir 

væntum kröfum um afköst. Mikið atriði er að fiskur verði ekki kominn í 

dauðstirðnunarferli upp á millidekki við kælingu. Rannsóknarspurningunni er erfitt að 

svara nánar að svo stöddu og verður það að koma í ljós þegar að umrædd kerfi verða 

tekin í notkun. 

 Þegar fiskur er fluttur niður í lest eftir kælingu, fer einn skammtur niður í einu. Hver 

skammtur inniheldur sama magn og rúmast í einu keri lestarinnar. Mikilvægt er að 

tryggja að afli komi ekki of hratt niður. Miklar líkur eru á að lestarmaður hafi ekki 

undan að raða fiskinum í ker ef fiskurinn fer of hratt niður. Jafnvel þó svo að 

lestarmaður þurfi ekki að moka ís í ker eru miklar líkur á að þetta yrði honum ofviða. 

Til reynslu getur höfundur vitnað í að hann hefur unnið við svipaðar aðstæður í lest 

skips. En í því tilfelli komu u.þ.b. 150 kg. af flokkaðri tegund niður í einu. Nokkuð 

mikið umfang var að raða 150 kg. af fiski í einu, jafnvel þó að annar maður handléki 
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ísrekuna. Aflinn er viðkvæmari fyrir utanaðkomandi hitaálagi eða t.d. bilun í lest 

skipsins, þar sem að ekki er ís í kerum. 

Við aukið upplýsingaflæði í land út frá myndgreiningu fisks um borð í fiskveiðiskipi 

skapast mörg tækifæri. Eins og hefur komið fram, þá er megin markmiðið tilkomu 

myndgreiningarinnar að bæta upplýsingarflæði þannig megi taka rauntímaákvarðanir 

um flokkun út frá söluforsendum. Mörg önnur tækifæri skapast út frá tilkomu þessar 

nýju tækni, má þar nefna t.d. stjórnun veiðanna. Það verður sífellt algengara að veiðum 

sé stýrt úr landi og skipstjórar fái ekki að gera það sem þeim sýnist. Þetta auðveldar því 

stjórnun veiða eftir þörfum markaðsins. Markmiðið er alltaf að hámarka framlegð á 

einingu. Einnig skapast tækifæri á að minnka umhellingar eftir löndun. Því er hægt að 

vinna fisk beint þar sem búið er að flokka hann ítarlega fremst í virðiskeðjunni. 

Helstu ógnanir að mati höfundar eru tæknilegar ógnanir. Dýr fjárfesting kallar á meira 

innstreymi fjármuna, því er slæmt ef forsendur fyrir innstreymi fjármagns fellur. 

Fjórða iðnbyltingin hefur þegar rutt sig til rúms í sjávarútvegi, má þar nefna t.d. 

sjálfvirka lyftara í sumum frystihúsum landsins. Margt hefur breyst í sjávarútvegi í 

gegnum tíðina til hins betra. Vinnuaðstæður um borð í skipum hafa batnað og nú er 

orðin hálfsjálfvirk lest um borð í sumum togurum en þá raða sjómenn fiskinum í ker á 

millidekki. Vél sér svo um að koma kerinu fyrir á viðeigandi stað í lest. 

Áhugaverðar rannsóknir sem mættu skoða í framhaldi af þessu verkefni gætu verið að 

taka saman ákveðinn fjölda landana fyrir og eftir breytingar og kanna hvort að 

umræddar breytingar hafi skilað því sem við var búist. 

Sjómennska er höfundi í blóð borin og einnig afar mikilvægur umræðuvettvangur. 

Ekki síst með tilliti til öryggi sjómanna sem og vinnuaðstæðum þeirra. Mörg góð 

verkefni hafa verið innt af hendi, en einnig eru mörg nauðsynleg verkefni eftir. 

Höfundur vil því loka verkefninu með eftirfarandi opinni spurningu, sem kann að 

nýtast öðrum aðila í áframhaldandi verkefni: 

 
,,Efra dekk um borð í togurum er einn af hættulegustu stöðum skipsins. Er 
möguleiki á að bæta vinnuaðstæður þar eða gera hana sem mest sjálfvirka?” 
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