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ÚTDRÁTTUR 
 
Markmið þessarar ritgerðar er að skilgreina hliðarafurðir sem falla til af þorski, ýsu og ufsa hjá 

Loðnuvinnslunni og finna ákjósanlegar leiðir fyrir þær sem gætu leitt til frekari 

verðmætasköpunar. Til þess að fá betri skilning og ná heildarsamhengi í þessum efnum voru 

lesnar fræðigreinar og rannsóknir í bókum, á veraldarvefnum og viðtöl tekin við fólk í 

greininni. Í þessu verkefni eru hliðarafurðir skilgreindar ásamt betri nýtingu. Greining 

hliðarafurða sem falla til hjá Loðnuvinnslunni var gerð með því að heimsækja og skoða 

botnfiskvinnsluna ásamt því að viðtal var tekið við framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Einnig 

aflaði höfundur sér upplýsinga um ákjósanlegar leiðir í vinnslu hliðarafurða. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að samstarf sjávarútvegsfyrirtækja við 

nýsköpunarfyrirtæki gæti opnað nýja möguleika í framleiðslu á vörum sem leitt geta til betri 

nýtingar og jafnvel aukinnar verðmætasköpunar. Ásamt því að hliðarafurðir sem hægt er að 

nýta beint til matvælavinnslu með því að þurrka þær eða niðursjóða er leið sem Loðnuvinnslan 

gæti nýtt sér til þess að fullvinna hliðarafurð í matvæli. 

 
 
Lykilorð: Hliðarafurðir, þorskur, ýsa, ufsi. 
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ABSTRACT 
The aim of this essay is to identify by-products that are derived from cod, haddock and saithe 

at Loðnuvinnsla fish processing plant, and to find the most suitable ways to further create value 

from them. To gain a better understanding of by-products a variety of scholarly articles and 

research was read. A number of managing directors in the fishing industry were interviewed to 

get a profound understanding of how by-products are utilized in Iceland as well as in foreign 

markets. The analysis that was conducted at Loðnuvinnsla was done by inspecting the demersal 

processing as well as interviewing the company’s managing director. By doing this the author 

was able to obtain and determine the most suitable ways of processing these by-products.  

The results of this study revealed that co-operation of fisheries companies with other 

innovative companies open up new possibilities for production of by-products that could lead 

to better utilization and increased value. By using other processing methods such as canning 

and drying Loðnuvinnsla could use it‘s potential to fully utilize it‘s by-products for food 

production.  

 

 

Keyword: By-products, cod, haddock, saithe. 
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ÞAKKARORÐ 
Verkefnahugmynd þróaðist eftir því sem leið á námstímann og ritgerðarskrif hófust með 

formlegum hætti í byrjun janúar 2019. Ritgerð þessi gildir sem 12 ECTS einingar til B.S. gráðu 

á sviði viðskipta og raunvísinda.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Arnheiði Eyþórsdóttur fyrir góðar ábendingar og 

aðstoð, einnig þakka ég frænkum mínum Önnu Marínu og Brynju Dröfn Þórarinsdætrum fyrir 

yfirlestur og orðalag. 

 Öllum þeim viðmælendum sem veittu mér aðstoð í formi viðtala og tölvupósta þakka 

ég fyrir aðstoðina. Einnig þakka ég Friðriki Mar Guðmundssyni fyrir einstaklega góða 

samvinnu við gerð verkefnisins. 

Foreldrum mínum Jónu og Hafþóri þakka ég fyrir mikinn stuðning og ómælda aðstoð 

við syni mína á meðan á skrifum stóð en án þeirra hefði ég vart komist í gegnum þetta. Síðast 

en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum Bjarna Bjarnasyni fyrir að hafa haft mikla trú á 

mér og sýnt mér ómetanlegan stuðning og umburðalyndi vegna fjarveru minnar bæði við námið 

og ritgerðarskrif. 
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1 Inngangur 

Sjávarútvegur hefur öldum saman verið mikilvægur fyrir Íslendinga enda hefur hann haldið lífi 

í þjóðinni ásamt því að vera dýrmætur atvinnuvegur. Uppbygging og staðsetning byggða 

markaðist að mestu leyti út frá því hvaðan styst væri fyrir sjómenn að fara út á fiskimiðin.  Í 

upphafi voru fiskveiðar stundaðar á árabátum sem jafnvel voru illa búnir og því ekki 

áreiðanlegustu fleyin til að takast á við veðurofsann við Íslandsstrendur. Útgerð þilskipa hófst 

síðan á 19. öldinni og markaði ákveðið skref í þróun útgerðar. Samfara því fóru íslensk 

stórfyrirtæki að byggjast upp en þau áttu stóran þátt í þróun vélvæðingar á 20. öldinni.  Á seinni 

hluta 18. aldar hófust veiðar með botnvörpu við strendur Englands, Englendingar voru fyrstir 

til að nota slíkt veiðarværi þar sem veiðar á línu var helsta veiðiaðferðin. Segja má að síðari 

iðnbyltingin hafi átt stóran þátt í þeim tækniframförum sem áttu sér stað á 20. öldinni. Þarna 

átti sér stað bylting á stuttum tíma þar sem vélbátar komu í stað árabáta og þilskipa (Jón Þ. Þór, 

2002). 

Íshús byggðust upp, veiðar Íslendinga jukust, fisktegundum fjölgaði og urðu saltfiskur 

og saltsíld aðal útflutningsvara landsins. Á sama tíma mynduðust markaðir fyrir ísfisk í Evrópu 

sem jók á fjölbreytileika í útgerðum og útflutningi. Þessi nýsköpun sem átti sér stað í íslenskum 

sjávarútvegi jók á sókn annarra þjóða á Íslandsmið enda liggja ein gjöfulustu fiskimið í Norður 

Atlantshafi að ströndum Íslands (Jón Þ. Þór, 2002). 

1.1 Vélaöld  

Í lok 19. aldar hófst togaraútgerð á Íslandi með tilkomu Norðursjávartogarans sem bar nafnið 

Utopia. Veiðar gengu vel í fyrstu en fljótlega fór þó að halla undan fæti. Veiðarfæri rifnuðu 

vegna reynslu- og þekkingarleysis á veiðisvæðum ásamt því að vélstjórar skipsins höfðu mikið 

gaman af gleðskap þegar kom að landi sem seinkaði brottför oft á tíðum. 

Uppbygging togaraflota hér við land gerði það að verkum að Íslendingar gátu nú farið 

að nýta auðlindir hafsins allt árið. Hér við land var botnfiskafli mikill og var því stundum slegið 

fram í gríni að „fyrir tíma botnvörpunnar hefði fleiri fiskar dáið úr elli en vegna veiða“. (Jón 

Þ. Þór, 2003, bls 64)  

Fiskvinnslur fóru að vélvæðast en fyrsta tilraun þess var árið 1903 þegar framleidd var 

fiskþvottavél sem notuð var til saltfisksverkunnar. Á svipuðum tíma voru einnig gerðar fyrstu 

tilraunir til að þurrka saltfisk í þurrkhúsum sem gekk ekki vel (Jón Þ. Þór, 2003). 
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Um aldamótin 1900 var farið að framleiða ís til að hafa um borð í veiðiskipum því menn 

höfðu áttað sig á því að með því að ísa aflann um borð væri hægt að koma honum ferskum og 

óskemmdum á markað. Árið 1929 var byrjað að frysta fisk og selja erlendis en fiskurinn var 

frystur í kari sem tók 500 kg af ýsu og var frostið um -10° C. Fiskurinn var síðan fluttur í 

ókældum lestum með flutningsskipinu Fossinum og þótti það takast vel (Jón Þ. Þór, 2003). 

1.2 Nýsköpunaröld 

Á árunum 1939-1970 fóru íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að breytast. Skipafloti Íslendinga var 

endurnýjaður, landhelgin var víkkuð út og fór ríkið á þessum tíma að hafa afskipti af 

sjávarútveginum. Þessi öld var nefnd nýsköpunaröld vegna þróunarinnar sem átti sér stað (Jón 

Þ. Þór, 2005). Frá árinu 1945 og fram til ársins 1952 varð hröð þróun í sjávarútveginum og er 

því þetta skeið oft kennt við nýsköpun. Framfarir fólu í sér miklar endurnýjanir  atvinnutækja 

ásamt uppbyggingu atvinnuvega. Í öðrum greinum þjóðfélagsins átti sér líka stað nýsköpun en 

hún var mest áberandi í sjávarútveginum þar sem hlutirnir gerðust hratt. Fyrsta 

nýsköpunarstjórn landsins steig á stokk og varð hún fræg fyrir mikla athafnasemi og hvernig 

að henni var staðið. Íslenskir útgerðarmenn lögðu mikið magn fjár í nýbyggingarsjóði og vegna 

lélegs ástands fiskiskipaflotans lagði íslenska ríkið til 300 milljónir króna af gjaldeyriseign 

bankanna erlendis sem notað var til að endurnýja skipaflotann, kaupa vélar og efni til 

skipasmíða, byggja upp og endurnýja fiskvinnslur, niðursuðuverksmiðju, tunnuverksmiðju svo 

dæmi séu nefnd. Helstu samkeppnislönd Íslendinga, Bretar og Þjóðverjar, höfðu að miklu leyti 

endurnýjað skipaflota sinn á undan íslendingum. En árið 1943 voru 80 íslensk skip af 100 

komin yfir 20 ára aldur, línuveiðibátar voru orðnir forngripir sem taldir voru „arfur frá fyrri 

tíð“. Aukið var enn við fé til togarakaupa og útgerðir hófust víða sem byggði upp atvinnulífið 

á landinu, afkoma þjóðarbúsins fór að byggjast meira upp á togaraútgerðum. 

 Vélbátum fór einnig að fjölga mjög hratt svokallaðir Svíþjóðarbátar, sem voru 

nýsmíðaðir vélbátar í Svíþjóð, komu til landsins við mikinn fögnuð. Vel gekk hjá íslenskum 

skipasmíðastöðvum og í verstöðvum landsins spratt nýtt líf í greinina. Togaraútgerðir byggðust 

upp á landsbyggðinni það sem sveitafélögin komu að uppbyggingunni og sveitastjórnarmenn 

sáu fram á að þetta væri besta lausnin til að efla byggðir landsins og til að tryggja fólki atvinnu. 

Mörgum þótti nóg um þessa hröðu uppbyggingu sveitafélaganna og töldu að „æði hefði gripið 

um sig“ á meðan aðrir báru út boðskap um að rétt væri farið að í þessum efnum og íbúar fengju 

hlutdeild í nýju uppbyggingunni. Nýsköpunartogararnir voru útbúnir ratsjá og sjálftitrandi 
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dýptarmælum ásamt því að aðbúnaður og vinnuaðstaða hafði aukist til muna. Ingólfur 

Arnarson var talinn fyrsti togari í heiminum sem var útbúinn ratsjá (Jón Þ. Þór, 2005). 

Á Austfjörðum risu fyrstu togaraútgerðir árið 1951 í Neskaupsstað og á Eskifirði. Á Eskifirði 

var togarafélagið Austfirðingur hf sem var í eigu Fáskrúðsfirðinga, Reyðfirðinga og 

Eskfirðinga sem gerði út tvo togara. Sú útgerð stóð yfir í sjö ár (Jón Þ. Þór, 2005). 

 Hér að ofan hefur stuttlega verið gerð grein fyrir sögu sjávarútvegs á Íslandi. Íslenskur 

sjávarútvegur hefur þróast frá upphafi með þeim hætti að í dag er umtalsverð vitundavakning 

á aflameðferð og betri nýtingu í sjávarútvegi. Með allri þeirri þekkingu og rannsóknarvinnu 

sem gerð hefur verið í þessum efnum hefur hröð tækniþróun átt sér stað og er nú reynt eftir 

fremsta megni að auka nýtingu á sjávarafla sem skilar meiri verðmætum fyrir fyrirtækin og 

þjóðarbúið. Það er því mikilvægt að leggja vinnu í að rannsaka hvað sé hægt að gera betur í 

hliðarafurðum og nýtingu á þeim, bæði fyrir íslenskan sem erlendan markað.  

 

Við val á verkefni hafði höfundur velt fyrir sér hvar áhugi hans lægi. Höfundur er fæddur og 

uppalinn í litlu sjávarþorpi austur á fjörðum þar sem sjávarútvegur er helsta lífæð samfélagsins. 

Í því skyni lagði höfundur áherslu á að skoða þá fiskvinnslu sem að sjávarútvegsfyrirtæki 

bæjarfélagsins stæði fyrir. Eftir ákveðna rannsóknarvinnu ákvað höfundur að skoða 

hliðarafurðir sem falla til af þorski, ýsu og ufsa í botnfiskvinnslu Loðnuvinnslunnar á 

Fáskrúðsfirði. Ætlunin með verkefninu er því að fjalla um hvaða möguleikar eru í boði til 

nýtingar á hliðarafurðum til verðmætasköpunar fyrir fyrirtækið. Leitast verður eftir að svara 

neðangreindum rannsóknarspurningum: 

 

1. Hverjar eru hliðarafurðir þorski, ýsu og ufsa? 

2. Hverjir eru nýtingar möguleikar hliðarafurðanna? 

3. Hvaða raunhæfu möguleikar eru fyrir hendi til þess að auka verðmætasköpun þeirra? 
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2 Aðferðafræði 

Ritgerð þessi er heimildaritgerð og voru því ýmsar rannsóknargreinar skoðaðar sem tóku á 

hliðarafurðum og verðmætasköpun. Á veraldarvefnum voru fræðigreinar fundnar út frá 

leitarorðunum þorskur (cod, gadus morhua), ýsa (haddock, melanogrammus aeglefinus), ufsi 

(pollock, pollachius virens), hliðarafurðir (by products) og verðmætasköpun (value added). 

Verðmætasköpun hliðarafurða hefur einskorðast mikið við þorsk og virðist því ekki eins mikið 

að finna um hliðarafurðir ufsa og ýsu. Heimildir um sögu og þróun á tækniframförum í 

íslenskum sjávarútvegi var safnað úr rafbókum eftir Jón Þ Þór (2002, 2003, 2005) sem fjalla 

um sögu sjávarútvegs á Íslandi. Á vef hagstofunnar (e.d.) voru sótt gögn um útflutt magn 

þorsks, ýsu og ufsa.  

Viðtal er algengasta aðferðin þegar eigindleg rannsókn er gerð en með viðtali verður til 

ný þekking hjá bæði rannsakanda og viðmælanda (Bogdan og Biklen, 2003). Tekin voru hálf 

opin (e. semi structured) viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar þar sem spurningalisti var 

hafður til hliðsjónar en umræðunum var leyft að flæða innan ákveðinna marka. Viðtöl af þessu 

tagi henta sérstaklega þegar ætlunin er að leita að ítarlegum upplýsingum eða þegar þörf er á 

að viðmælendur útskýri svör sín nánar þar sem mismunandi skilningur getur verið á málefnum 

eða hugtökum (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2000). Rannsakandi verður þó að passa að halda 

sig til hlés á meðan á viðtalinu stendur og ekki leggja viðmælanda orð í munn.  

Tekið var viðtal við framkvæmdastjóra Loðnuvinnslunnar sem fór fram í mars árið 

2019. Þegar um eigindlega rannsókn er að ræða þá er það ekki fjöldi viðmælenda sem skipta 

máli heldur sá skilningur sem að rannsakandinn öðlast úr viðtalinu. Viðtalið var tekið í rými 

sem viðmælandi valdi innan vinnustaðar. Í upphafi viðtals voru settar fram spurningar til að fá 

fram skilning starfsmanna á efnisatriðum viðtalsins sem síðar var farið ítarlega yfir til að fá 

fram upplýsingar um efnisatriði sem tengjast hliðarafurðum og betri nýtingu. Í lok viðtals voru 

efnisatriðin dregin fram til að athuga hvort viðmælandi væri sáttur við það sem komið hefði 

fram og hvort hann hefði einhverju við að bæta (Kvale, 1996). Jafnframt var þetta gert til að 

athuga hvort að skilningur á efnisatriðum væri ekki sá sami hjá bæði rannsakanda og 

viðmælanda (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Einnig fór fram óformlegt spjall við fólk sem hefur áralanga reynslu á sviði 

markaðssetningar, sölu, vöruþróunar, nýtingar og verðmætasköpunar í sjávarútvegi. 
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3 Botnfisktegundir 

Í þessum kafla verður fjallað um botnfisktegundirnar þorsk, ýsu og ufsa. Fjallað verður um 

útbreiðslu tegundanna og verður útflutningsmagn þeirra borið saman fyrir árin 2015 og 2018. 

Í lokin verður síðan farið yfir meðhöndlun á fiski ásamt nýtingu. 

3.1 Þorskur 

Þorskur (Gadus morhua) er einn af nytsömustu fiskum á Íslandi en segja mætti að Íslendingar 

séu einna háðastir honum. Árið 1981 veiddist mesti þorskafli sem Íslendingar hafa veitt eða 

um 460 þúsund tonn en hin síðari ár hefur hinsvegar dregist töluvert úr þorskaflanum (Gunnar 

Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2006/2013). 

Þorskur er straumlínulaga fiskur með stóran haus og stór augu. Hann er kjaftstór, 

undirmynntur og með skeggþráð á hökunni en greinileg rák er á hliðum hans og smátt hreistur. 

Litur þorsksins er mismunandi eftir aldri fisksins og umhverfi hans. Þorskurinn er gulgrár á 

baki og niður á hliðar með dökkum blettum en ljósari eða hvítur á kvið (Gunnar Jónsson og 

Jónbjörn Pálsson, 2006/2013). 
Þorskurinn er botnfiskur sem lifir á niður á um 600 metra dýpi en hér við land er 

algengast að hann sé við 100-600 metra dýpi á mismunandi botngerðum, kóralbotni, grýttum 

hraunbotni, þarabotni og sand- eða leirbotni. Hann fer upp í sjó í leit að æti en heldur sig annars 

við botninn. Þorskinum líður best við 4-7°C hita en finnst jafnfram á 0-16°C hita. Þorskurinn 

lifir í fullsöltum sjó og einnig við árósa. Fæða þorsksins er fjölbreyttur hópur sjávardýra sem 

dæmi má nefna um fæðu sem fundist hefur í maga á þorski eru dýr eins og sæfíflar, svampar 

sniglar, krabbadýr og síli. 

Þrír helstu þorskstofnar í Norður-Atlantshafi eru Barentshafsstofninn, Íslandsstofninn 

og stofnarnir við Grænland. Þessir stofnar greinast í sundur að útbreiðslu, vexti og kynþroska 

(Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2006/2013). Þorskur er ríkur af vítamínum og fitusýrum 

(Óli Þór Hilmarsson, Þóra Valsdóttir, Ólafur Reykdal og Gunnþórunn Einarsdóttir, e.d.). 

3.2 Ýsa 

Ýsa (Melanogrammus æglefinus) er önnur fisktegund sem Íslendingar hafa mikil not af. Árið 

1982 varð ýsuafli Íslendinga mestur á Íslandsmiðum en hann var þá um 67 þúsund tonn 

(Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2006/2013) en líkt og með þorskinn hefur ýsuafli dregist 

saman. 
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Ýsan er straumlínulaga með stór augu, meðalstóran haus, lítinn kjaft og er undirmynnt. 

Hún hefur smáar tennur og með skeggþráð á hökunni líkt og þorskurinn. Ýsan hefur stórt 

hreistur og stóran sporð. Hún er blá eða blágræn á baki, silfurgljáandi á hliðum með svörtum 

greinilegum rákum. Yfir eyruggunum hefur hún stóran svartan blett (Íslenskir Fiskar). Ýsan er 

botnfiskur sem heldur sig aðallega á leir- og sandbotni á um 10-200 metra dýpi. Hægt er þó að 

finna hana á um 300 metra dýpi og mögulega enn dýpra.  
Ýsan lifir í norðaustanverðu Atlantshafi frá Svalbarða og Novaja Semlja í Barentshafi, í 

Hvítahafi og meðfram ströndum Noregs, í Norðursjó, umhverfis Bretland og við Færeyjar og 

Ísland. Í norðvestur Atlantshafi finnst hún við strendur Norður-Ameríku frá Nýfundnalandi 

suður til Hatterashöfða í Bandaríkjunum. Hún er hins vegar sjaldséð við Suðvestur-Grænland. 

Hér við landið heldur hún sig einkum í hlýrri sjó við suðaustur- og suðvestur ströndina hún lifir 

þó víðar kringum landið. Fæða ýsunnar er fjölbreytileg líkt og smákrabbadýr, skeljar og 

burstormar, síli, loðna og spærlingur svo dæmi sé tekið. Hitastig hefur lítil áhrif á vaxtarhraða 

ýsunnar en fæðuframboð hennar ræður þar úrslitum. (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 

2006/2013). 

3.3 Ufsi 

Ufsi (Pollachius virens) er nytmikill botnfiskur af þorskaætt. Tvær tegundir tilheyra þeirri 

ættkvísl en það er ufsi (Pollachius virens) og lýri (Pollachius pollachius). Ufsinn er algengur 

hér við land en lýri sést sjaldan (Óli Þór Hilmarsson, Þóra Valsdóttir, Ólafur Reykdal og 

Gunnþórunn Einarsdóttir, e.d.). Önnur ættkvísl ufsa kallast Theragra en Noregs-ufsinn og 

Alaska-ufsinn tilheyra henni (Óli Þór Hilmarsson, Þóra Valsdóttir, Ólafur Reykdal og 

Gunnþórunn Einarsdóttir, e.d.).  

Ufsi heldur sig allt í kringum Ísland en þó heldur hann sig í hlýrri sjó sunnan- og 

suðvestan við landið. Hann er bæði uppsjávar- og botnfiskur og er því á mismunandi dýpi, en 

algengast er að hann haldi sig á um 200 metra dýpi. Ufsinn lifir í Norður Atlantshafi og fer 

víða, jafnvel á milli hafsvæða til Færeyja, Skotlands og Noregs. Hann ferðast um í torfum í leit 

að æti. Hann er um 70-110 cm langur og 4-10 kg. Hann verður kynþroska um 4-7 ára aldur og 

er lengd hans þá algeng um 60-80 cm. Stærstu ufsarnir éta smokkfisk en fullorðinn ufsi étur 

aðallega ljósátu, loðnu, síld, seiði. Ufsinn er straumlínulaga breiðastur framan við miðju og 

mjókkar í báðar áttir. Hann hefur meðalstóran kjaft, smáar og hvassar tennur. Ungur ufsi hefur 

skeggþráð á hökunni sem hverfur með aldrinum og ljósa rák á hliðum. Hann hefur stórt hreistur, 

þrjá bakugga og tvo raufugga. Ufsinn er fyrstur þorskfiska til að hrygna, hann hrygnir hér við 

land í lok janúar fram til miðjan mars, aðallega við Selvogs- og Eldeyjarbanka á um 100-200 
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m. dýpi (Óli Þór Hilmarsson, Þóra Valsdóttir, Ólafur Reykdal og Gunnþórunn Einarsdóttir, 

e.d.).  
Ufsi er aðallega seldur í flökum úr landi. Hold ufsans er svolítið gult að lit ef miðað er 

við t.d. þorsk eða ýsu. Það veldur því að hann verður minna spennandi í augum neytandans. 

Þegar ufsinn er eldaður verður hann hvítur á litinn. Hann er mikið seldur beint inná hótelkeðjur 

eða á veitingahús þar sem hann er borinn fram eldaður í svokölluð hlaðborð. Þar sér neytandinn 

ufsann hvítan að lit og finnst hann bragðgóður. Stærstu ufsamarkaðirnir eru í Þýskalandi og 

Tyrklandi en einnig hefur myndast markaður í Póllandi (Kjartan Ólafsson, sölustjóri Bacco 

Seaproducts ehf., munnleg heimild, símaviðtal, 22. mars 2019)	

3.4 Útflutningur botnfisks 

Útflutningur sjávarafurða gegnir mikilvægu hlutverki fyrir hagkerfi Íslands og þar með almenn 

lífsgæði. Fimmtungur af gjaldeyristekjum þjóðarbúsins kemur til vegna útflutnings 

sjávarafurða (Íslandsbanki, 2017). Bretland og Frakkland eru með stærstu bolfiskmörkuðum 

fyrir íslenskar sjávarafurðir. 

 

Tafla 1. Útflutningur botnsfisks í tonnum 2015 og 2018 (Heimild Hagstofan, e.d.) 

Ár Þorskur Ufsi Ýsa Alls 
2015 120.724 tonn 20.787 tonn 16.011 tonn 229.772 tonn 

2018 132.192 tonn 32.139 tonn 20.507 tonn 288.036 tonn 
 

Útflutningur á botnfiski árið 2015 miðað við flokkun Hagstofunnar var 229.772 tonn, þar af 

þorskur 120.724, ufsi 20.787 tonn og ýsa 16.011 tonn. Útflutningur á botnfiski jókst um 25% 

árið 2018 og var um 288.036 tonn þar af var um 132.192 tonn af þorski, 32.139 tonn af ýsu og 

20.507 tonn af ufsa. Útflutningur á þorski jókst um 9,5% á meðan útflutningur á ufsa jókst um 

55% og aukning á ýsu varð um 28% (Hagstofa Íslands, e.d.)  

Sjávarafurðir eru fluttar úr landi ýmist ísaðar, frystar, óunnar, flök eða bitar svo dæmi 

séu tekin. Allur fiskur sem fluttur er úr landi til áframhaldandi vinnslu hefur í för með sér 

virðisaukningu á áfangastað, en með áframhaldandi vinnslu hér á landi væri hægt að komast 

nær neytandanum sem myndi auka virðisaukningu hér á landi (Þóra Valsdóttir, Guðjón 

Þorkelsson og Irek Klonowski, 2010).  
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3.5 Meðhöndlun og nýting á botnfiski 

Sjávarafli er viðkvæmt hráefni en síðustu 20-30 árin hefur orðið mikil framför í bættri meðferð 

á aflanum. Sjávarútvegsfyrirtæki, hátæknifyrirtæki, stjórnvöld, rannsóknastofur og fleiri 

stofnanir hafa lagt mikla vinnu í að auka þekkingu allra þeirra hagaðila sem að greininni koma.  

Rétt meðhöndlun á fiski strax frá upphafi hefur áhrif á verðmæti og gæði en blóðgun, slæging, 

kæling, þvottur og hreinlæti eru meðal þeirra þátta sem stuðla að betri gæðum hráefnis (Matís, 

e.d.-a). Verðmætar vörur eins og hnakkastykki úr þorski eða ýsu verða að hágæða hráefni ef 

liturinn helst hvítur og ef fiskurinn verður ekki fyrir skemmdum. Tíminn frá því fiskurinn er 

veiddur þar til hann er blóðgaður skiptir mestu máli. Með því að skera á tálknboga eða slagæði 

í hálsi hraðar það dauða og blóðtæmingu fisks. Blóðtæmingin gengur hraðar fyrir sig ef 

fiskurinn er með lífsmarki þegar hann er blóðgaður en þá pumpar hjartað blóðinu fyrr út (Olsen 

o.fl., 2014) 
Sé fiski komið fyrir í kari með sírennsli af sjóvatni verður hold hans hvítara og minni 

líkur á að blóð komist í það. Ef fiskur er ekki blóðgaður strax eftir veiðar kemst blóð í hold 

hans og verður það rauðleitt eða dökkt og verðminna fyrir vikið (Matís, 2010). Mismunandi 

blóðgunaraðferðir geta haft áhrif á gæði og geymsluþol mismunandi tegunda, ekki er víst að 

blóðgunaraðferðir á þorski virki eins vel á ufsa og öfugt (Magnea G. Karlsdóttir o.fl., 2014).  

Ofurkæling, sem notast er við í matvælaiðnaði, kallast það þegar matvara er kæld niður í 1° til 

2℃ ofan við frostmark vörunnar (sem er -1° eða -2°C). Við slíka kælingu er hægt að draga úr 

virkni örvera en flestar bakteríur geta ekki vaxið við þessi skilyrði (Kaale, Eikevik, Rustad og 

Kolsaker, 2011). Helsta takmörkun á líftíma og gæðum matvæla er þegar örverur ná að vaxa. 

Náist að halda vexti örvera í skefjum eykst þannig geymsluþol matvara á meðan á vinnslu 

þeirra og geymslu stendur. Kæligeymslur eru á bilinu 0-4℃ en ofurkæling er á bilinu -1℃ til 

-4℃ án klaka. Matvæli sem geymd hafa verið við ofurkælingu hafa lengra geymsluþol en 

matvæli sem geymd hafa verið í kæligeymslu. Geymsluþol er sá tími þar sem að vara helst 

óbreytt, án efna- og örverufræðilegra breytinga. Ýmsir umhverfisþættir geta haft áhrif á 

geymsluþol matvæla en það hefur sýnt sig að ofurkæling á fiski, sem hefur verið aukin úr -1℃ 

niður í -3℃, hefur lengt geymsluþol hans úr 21 degi í 35 daga (Kaale o.fl., 2011). 

Íslendingar hafa góða þekkingu á frystitækni og stýringu hitastigs við flutning matvæla, 

og hefur sú þekking reynst arðbær fyrir sölu og útflutning Íslendinga á erlenda markaði 

víðsvegar um heiminn (Sjöfn Sigurgísladóttir, Sveinn Margeirsson, Sigurjón Arason og Jónas 

R. Viðarsson, 2010). 
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Sú tækniþróun sem átt hefur sér stað á vélbúnaði við fiskvinnslu hefur gert nýtingu á fjölda 

fisktegunda mun betri. Fiskflakið sjálft er verðmætasta afurðin af fisknum og skiptir því mestu 

máli við vinnslu að takmarka eins og hægt er það fiskhold sem fylgir haus og beinagarði. Það 

sama má segja um allan þann afskurð sem fellur til við snyrtingu flaka en ákveðnir hlutar 

flaksins eru verðmætari en aðrir. Eftir að þorskurinn hefur verið hausaður og flakaður, eru 

flökin roðflett og snyrt. Hægt er að skera flakið til dæmis í eftirfarandi bita, hnakki, þunnildi, 

miðstykki og sporð. Hnakkastykkið er verðmætasti bitinn en þunnildið er mun verð minna. 

Beinagarðurinn liggur niður í gegnum mitt flakið á fisknum. Til þess að nýtingin verði sem 

best þarf að skera beinagarðinn þannig að sem minnst af holdi fari með. Þetta krefst mikillar 

nákvæmni en í gegnum tíðina hefur fiskur verið handsnyrtur af starfsmönnum fiskvinnsla (Óli 

Þór Hilmarsson, Þóra Valsdóttir, Ólafur Reykdal og Gunnþórunn Einarsdóttir, e.d.). Til 

fróðleiks þá ríkir mikil hefð á Spáni fyrir afurð sem unnin er úr þunnildi. Þunnildið er skorið í 

bita og léttsaltað. Mun minna er um þessa hefð annarsstaðar í Evrópu. Þessir afurð kallast migas 

og er aðallega unnin úr þorski en þó lítillega úr öðrum tegundum. Verð á migasi hafa verið 

sveiflukennd en er svipað og fæst fyrir þunnildablokk (Þorvaldur Þóroddsson, framleiðslustjóri 

Útgerðafélags Akureyrar., munnleg heimild, tölvupóstur, 19. Febrúar 2019).  

Við flakavinnslu er alltaf verið að leitast eftir að ná verðmætasta bitanum sem stærstum. 

Við hausavinnslu eru notaðar vélar sem stilltar eru eftir tegundum og fiskstærð. Í landvinnslu 

er hausanýting á bilinu 26-30% sem kemur niður á flakinu þar sem ekki er komist hjá því að 

eitthvað af hnakkanum fylgi með. Ákjósanlegast er að mesti hluti hnakkastykkisins fylgi 

flakinu en sé hausinn ekki nýttur til þurrkunar eða bræðslu er hægt að vinna hann í kinnar og 

gellur. Dálkurinn er skorinn burtu við flatningu fisksins en hann telur um 8% af þyngd slægðs 

fisks. Við vinnslu í landi er hann almennt nýttur eins og hægt er en þurrkaður dálkur er vinsæll 

víða um heim og er vinnsla þeirra nokkuð einföld hér á landi (Sjöfn Sigurgísladóttir, Sveinn 

Margeirsson, Sigurjón Arason og Jónas R. Viðarsson, 2010).  

 



19 
 

 
Mynd 1. Bitaskurður í fiskflaki (Heimild: Óli Þór Hilmarsson, Þóra Valsdóttir, Ólafur Reykdal og Gunnþórunn 
Einarsdóttir, e.d.). 
 

Beinagarður eru verðminnsti hluti flaksins en þegar þeir eru skornir burt úr flökum situr alltaf 

eitthvað af fiskholdi eftir á þeim. Þeir eru því oftar en ekki marðir í vél sem skilur beinin frá 

holdinu og úr verður svokallaður fiskmarningur. Það hefur þó farið minnkandi hversu mikið 

fiskhold verður eftir við beingarðinn með tilkomu vatnskurðarvéla.  

Beinagarðar og annar afskurður úr þorski hefur einnig verið seldur blokkfrystur úr landi 

að hluta í stað þess að merja (Sólveig Arna Jóhannesdóttir, markaðsstjóri botnfiskafurða hjá 

HB Granda ehf., munnleg heimild, viðtal, 12. febrúar 2019). 
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4 Hliðarafurðir botnfisks 

Hliðarafurðir af fiski samanstanda af haus, gellum, kinnum, augum, heila, tálknbogum, roði, 

hrygg, beinum, afskurði, þunnildum, lifur, hrognum, svilum, maga, gallblöðru og sundmaga. 

Þessi hráefni eru oft notuð beint í afurðavinnslu eins lýsisvinnslu, niðursuðu o.s.frv. (Rustad, 

Storrø og Slizyte, 2011).  

 

 
Mynd 2. Meðaltal hlutfallslegra skiptingar hliðarafurða í þorski (Heimild: Penven, Perez-Galvez og Bergé, 
2013). 
 

Hliðarafurðir sem falla til í botnfiskvinnslum í dag mætti mögulega nýta betur. (Sjöfn 

Sigurgísladóttir, Sveinn Margeirsson, Sigurjón Arason og Jónas R. Viðarsson, 2010), en 

töluverð vakning hefur þó orðið á betri nýtingu þessara arafurða sem áður voru taldar verðlitlar 

og jafnvel sem úrgangur. Þessi vakning hefur komið til vegna þeirrar tækni sem sprottið hefur 

upp í sjávarútvegnum ásamt verðþróun og reglugerðum sem settar hafa verið (Ásbjörn Jónsson 

og Jónas R. Viðarsson, 2016). Sem dæmi segir í lögum Alþingis nr. 54 frá árinu 1992, um 

vinnslu botnfiskafla um borð í fiskiskipum, að óheimilt sé að fleygja fiski, fiskúrgangi eða 

fiskhlutum útbyrðis. Koma skal með allan aflann til löndunar ásamt því sem fellur til við 

vinnslu eins og hryggi, hausa, innyfli og aðrar afurðir. Þó getur ráðherra heimilað með 

reglugerð til eins árs í senn að ekki sé nýttur tiltekinn fiskúrgangur sem nýtist ekki með 

arðbærum hætti með tilliti til vinnslutækni og aðstæðna um borð (Lög um fullvinnslu 

botnfiskafla um borð í veiðiskipum). 
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Hliðarafurðir geta bæði aukið verðmætasköpun og verið grundvöllur að aukinni 

atvinnu. Hér á landi er verið að nýta þorskinn að jafnaði um 77-80% á meðan önnur lönd í 

Norður-Atlantshafi hafa aðeins verið að nýta hann um 46-53% síðustu ár (Þorsteinn Friðrik 

Halldórsson, 2018). Vitundavakning á þessu sviði gæti leitt til mikillar samkeppni sem hefði í 

för með sér verðhækkun hliðarafurða og í sumum tilfellum gæti orðið erfitt að verða sér út um 

þær (Ásbjörn Jónsson og Jónas R. Viðarsson, 2016). 

Á síðustu 20-30 árum hefur orðið til töluverð þekking og þróun í sjávarlíftækni á 

Íslandi. Miklir möguleikar eru í efnum sem sjávarlífverur mynda og mikil aukning hefur verið 

í rannsóknum á þessum efnum. Hliðarafurðir úr sjávarfangi hafa verið þróaðar sem 

hágæðavörur einar og sér eða þær nýttar enn frekar og hágæðavörur framleiddar úr þeim. Svo 

dæmi séu tekin þá eru framleidd vítamín, fita, hágæðaprótein, snefilefni og mismunandi 

lýsistegundir þorskfiska (Rustad, Storrø og Slizyte, 2011). Mikið hefur verið einblínt á að gera 

þær að markaðsvöru. Sumar hliðarafurðir eins og haus, hryggur og afskurður flaka er hægt að 

nýta beint í matvæli en aðrar fara í mjölvinnslu sem nýtt er til fóðurgerðar. Það er ólíklegt að 

hægt sé að nýta hliðarafurðir að miklu leyti til framleiðslu á dýrum vörum. Sumar fisktegundir 

fara ekki í vinnslu á meðan aðrar, þá sérstaklega stærri fiskar, fara í flaka- og bitavinnslu áður 

en hann endar hjá neytandanum. Allt ræðst þetta þó af markaðsaðstæðum hverju sinni. 

Fiskflökun heima við hefur minnkað, mögulega vegna tímaskorts og kunnáttuleysis margra 

neytenda, þar af leiðandi hefur eftirspurn neytenda orðið meiri á tilbúnum matvörum. Þetta 

gerir það að verkum að meira magn af hliðarafurðum verður til fyrr í virðiskeðjunni sem hægt 

að er selja þar sem eftirspurnin er. Nýting flaka við vinnslu er misjöfn eftir tegundum en getur 

verið á bilinu 30-50% (Olsen, Toppe og Karunasagar, 2014). 

4.1 Skipting hliðarafurða 

Hliðarafurðum mætti skipta í tvo hópa, annarsvegar hliðarafurðir sem brotna hratt niður og 

hinsvegar þær sem brotna hægar niður. Fyrri hópurinn inniheldur háan styrk niðurbrotsefna 

eins og innyfli og blóð. Seinni hópurinn inniheldur stöðugri efnasambönd líkt og haus, roð og 

bein. Til þess að stuðla að sem bestum gæðum er mikilvægt að meðhöndla hliðarafurðirnar 

strax eftir framleiðslu þeirra. Í eldri fiskiskipum er rýmið takmarkað og bjóða þau því upp á 

minna svigrúm til að hirða það sem fellur til við vinnslu. Í nýrri skipum er hinsvegar hægt að 

hefja framleiðslu hliðarafurða og við nýsmíði skipa væri hægt að gera ráð fyrir tækni samhliða 

vinnslulínu þar sem hægt væri til dæmis að vinna ensím úr hliðarafurðum. Þessi framleiðsla 

ásamt aukinni sjálfbærni í sjávarútvegi gæti aukið hagnað útgerða (Rustad, Storrø og Slizyte, 

2011). 
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Við Álasund í Noregi hefur verið þróuð ný tækni um borð í togara þar sem hirtar eru 

allar hliðarafurðir af hvítfiski. Í stað þess að henda til dæmis haus og innyflum eru þau 

framleidd í meltu. Beinin eru skilin frá þannig að eftir verður vökvi líkt og súpa. Ensímum er 

bætt út í til þess að lækka sýrustig vökvans, það er gert til þess að koma í veg fyrir skemmdir. 

Úr vökvanum er svo hægt að framleiða verðmætar olíur og prótein sem eru til dæmis nýtt í 

matvörur og hágæða innihaldsefni í dýrafóður (Snøfugl, 2016). 

4.2 Hliðarafurðir sem markaðsvara 

Í þessum kafla verður fjallað um hliðarafurðir, hverjar þær eru og hvaða möguleikar eru í boði 

fyrir þessar hliðarafurðir sem söluvara á markaði. 

 

4.2.1 Roð 
Roð af botnfiski sem fellur til við vinnslu væri hægt að nýta betur en gert er. Mikið magn af 

roði er vannýtt og jafnvel fargað. Hér á landi hefur roð aðallega verið fryst og flutt erlendis til 

gelatín framleiðslu eða þurrkað og nýtt sem fóður fyrir gæludýr svo dæmi séu nefnd (Jón 

Trausti Kárason og Ragnheiður Sveinþórsdóttir, 2014). Á Sauðárkróki er staðsett sútunarstofa 

sem framleiðir leður úr fiskroði hún er jafnframt sú eina í Evrópu í þessari framleiðslu. 

Hægt er að vinna lífvirk efni eins og kollagen úr roði. Kollagen hefur jákvæð áhrif á 

líkamshúð og liði (Matís, 2017) en efnið vinnur gegn of háum blóðþrýstingi, dregur úr 

æðasjúkdómum, vinnur gegn verkjum sem fylgja slitgigt og er eitt helsta uppbyggingarefni 

húðar. Mikið af kollageni er unnið úr dýrum eins og svínum og kúm. Kollagen úr þessum 

dýrum sem unnin eru fyrir mannfólk hafa valdið þeim áhyggjum að útbreiðsla á t.d. gin og 

klaufaveiki berist í mannfólk. Þetta hefur því takmarkað notkun á kollageni úr svínum og kúm. 

Múslimar og gyðingar nota t.d. engar afurðir sem unnar eru úr svínum og Hindúar gera slíkt 

hið sama varðandi kýr þar sem þær eru heilagar samkvæmt þeirra trú. Kollagen unnin úr fiski 

hefur því verði talin betri kostur vegna mikils magns sem fellur til í fiskiðnaði, engar 

sjúkdómshættur né trúarlegar hindranir. Megin munur á kollageni sem unnin eru úr fiski eða 

dýrum er sá að fiski-kollagenið hefur hátt gildi amínósýra sem eru líkamanum lífsnauðsynlegar 

(Muralidharan, Shakila, Sukumar og Jeyasekaran, 2011).  

Roð af þorski hefur einnig verið nýtt en roðið er ríkt af Omega3 fitusýrum. Þegar roðið 

er lagt á skemmda húðvefi (sár) af völdum bruna eða sykursýki byrja húðfrumurnar að bindast 

roðinu og framleiða lifandi húðvefi, en með þessum hætti gróa sárin (Kerecis, e.d.). Fiskroð er 

að mörgu leyti  líkt  mannshúð, roðið fer í gegnum viðkvæmt vinnsluferli þar sem omega3 
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fitusýrur er varðveittar. Omega3 fitusýrur úr roði eru veiru- og bakteríudrepandi þær koma 

einnig í veg fyrir bólgur í líkamanum. Sárameðferð með fiskroði græðir hraðar heldur en aðrar 

meðferðir (Skúli Magnússon, Baldur T. Baldursson, Hilmar Kjartansson, Óttar Rolfsson og 

Guðmundur F. Sigurjónsson, 2017). Fiskiroð til sárameðferðar er framleitt hér á landi hjá 

fyrirtæki sem ber nafnið Kerecis og er með höfuðstöðvar og framleiðslu á Ísafirði (Kerecis, 

e.d.). 

Gelatín er efni sem er glært að lit, bragðlaust og stökkt en efnið er hægt að vinna úr roði 

á fiski. Vinnsla á gelatíni úr fiskroði hefur verið stunduð síðan árið 1960. Um 80 tonn af gelatíni 

fæst úr 800 tonnum af roði (Rustad, Storrø og Slizyte, 2011). Gelatín úr fiski hefur verið mikið 

rannsakað. Efnið er vinsælt í matvæla- ljósmynda- og lyfjaiðnaði til dæmis vegna 

bindieiginleika þess en gelatín má til að mynda finna í ljósmyndafilmu og plastfilmu sem notuð 

er til að vernda matvæli frá þurrkun og útgeislun sólar (Gómez-Guillén, Pérez-Mateos, Gómez-

Estaca, López-Caballero, Giménez og Montero, 2009). Algengara er þó að gelatín sé unnið úr 

spendýrum heldur en fiski. Gelatín er til dæmis notað í matvæli, megrunarvörur og hylki utan 

um vítamín á duftformi. Gelatín úr fiskroði kaldsjávarfiska er ólíkt hefðbundnu gelatíni að því 

leyti að það þykir henta vel í snyrtivöru- og lyfjaiðnað vegna þykkleika þess (Ragnheiður 

Sveinþórsdóttir, Hörður G. Kristinsson, Jónína Jóhannsdóttir og Arnljótur B. Bergsson, 2009). 

 

4.2.2 Hausar 
Hausar af fiski hafa mestmegnis verið nýttir til þurrkunar eða í bræðslu en aðallega er verið að 

þurrka þorskhausa þó hausar af bæði ýsu og ufsa séu þurrkaðir líka. Lítið af fiskholdi er á ýsu 

og ufsa hausum og eru því þeir aðallega bræddir (Ásbjörn Jónsson og Jónas R. Viðarsson, 

2016). 

Árið 1985 opnaðist markaður í Nígeríu fyrir þurrkaða fiskhausa en árið 2015 voru um 

15.000 tonn af þurrkuðum þorskhausum fluttir úr landi og nánast allt til Nígeríu. Vegna 

jarðvarmaorku hér á landi er hagstætt að vera með hausaþurrkun innandyra þannig að hægt er 

að þurrka allt árið um kring, en hér áður fyrr voru hausar eingöngu hengdir upp í útihjalla þar 

sem þurrkunin var algjörlega háð ákveðnum veðurskilyrðum (Ásbjörn Jónsson og Jónas R. 

Viðarsson, 2016). Markaðir fyrir þurrkaða hausa hefur dvínað síðustu ár og lokaðist Nígeríu 

markaður árið 2015. Ástæðan var hrun á olíuverði á heimsmarkaði en olía er 

aðalútflutningsvara Nígeríu. Líkur eru þó að staðan á Nígeríumarkaði lagist og 

heimsmarkaðsverð á olíu fari hækkandi og gæti þá myndast eftirspurn aftur fyrir þurrkaðar 

afurðir.  
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Efna- og eðlisfræðilegir eiginleikar þorskhausa sýna að töluvert hátt fituinnihald er í 

heilanum. Fram hefur komið að í 6-7 kg fiski sem veiddur var að hausti innihélt heilinn um 5% 

af fitu á móti 0,2 til 0,9% í augum, kinnum, gellum og tálknum. Út frá þessum niðurstöðum er 

mögulega hægt að vinna að vöruþróun og nýsköpun með markvissari hætti á móti markaði fyrir 

þurrkaða þorskhausa sem einkennist af óstöðugleika. Hátt hlutfall af Omega3 og 6 er í þessum 

pörtum magnið er þó mismikið í hverjum parti. Svona hátt hlutfall telst heilsusamlegt fyrir 

fólk. Með þessum niðurstöðum má segja að enn ríkari ástæða sé til þess að vinna hvern part í 

sínu lagi og skapa þannig enn meiri verðmæti úr hausum (Elsa Viðarsdóttir, 2018).  

 

4.2.3 Kinnar 
Lengi hefur sú hefð verið að hirða kinnar og gellur úr stórum þorskhausum (Rustad, Storrø og 

Slizyte, 2011). Kinnarnar þykja herramannsmatur og ef hausinn er bæði gellaður og kinnar 

fjarlægðar er restin af hausnum orðinn úrgangur sem nýtist til bræðslu. Gellur þorsksins þykja 

mjög góðar hér á landi. Ekki þarf mikinn tilkostnað í tæki við að gella en það er töluverð 

fínvinna. Til gamans má nefna að inn á vef Kollsvíkur (e.d.) er sagt frá því að á 18. öld voru 

gellur notaðar til að telja fjölda fiska sem sem komið var með að landi og gekk þessi aðferð 

undir orðinu gellutal.  

 

 
Mynd 3. Gellur (Heimild: Páll Gunnar Pálsson og Kristín Óskarsdóttir, 2015).  

 

Í Suður-Evrópu hafa verið mjög verðmætir markaðir fyrir kinnar og gellur og þá sérstaklega úr 

stórum þorsk hausum (Bryndís Björnsdóttir, Margrét Geirsdóttir, Elísabet Eik 

Guðmundsdóttir, Guðjón Þorkelsson, Rósa Jónsdóttir, Gunnar Þórðarson og Sigrún Elsa 
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Smáradóttir, 2018) en jafnan hafa kinnar og gellur verið seldar saltaðar eða frosnar. Frá árinu 

2006 til 2015 varð gríðarleg aukning í útflutningi á frosnum kinnum. Árið 2015 fór um 45% af 

útfluttum gellum til Spánar en einnig var töluvert flutt til Hollands, Belgíu og Frakklands. 

Helstu markaðir fyrir ferskan haus, frosinn klofinn haus eða fiskfés eru í Litháen og Kína 

(Ásbjörn Jónsson og Jónas R. Viðarsson, 2016). 

 

4.2.4 Lifur 
Á Íslandi hefur það lengi tíðkast að bræða lifur en elstu heimildir herma að bræðsla hennar hafi 

byrjað í Grindavík árið 1728. Tvær framleiðsluaðferðir hafa verið nýttar á lifur, annarsvegar 

að bræða hana og hinsvegar að sjóða hana niður. Þegar lifrin er brædd hefur olían verið 

annaðhvort nýtt til fóðurgerðar eða olían hefur verið unnin áfram í lýsi til manneldis. 

Niðursoðna lifur er t.d. hægt að kaupa sem heitreykta eða paté. Helstu markaðir fyrir þorsklifur 

eru Kína, Bretland, Þýskaland og Ameríka (Ásbjörn Jónsson og Jónas R. Viðarsson, 2016).  

Á síðustu árum hefur orðið mikil aukning í niðursuðu á lifur en hún er einnig nýtt í lifrakæfu. 

Langstærstur hluti vinnslu á lifur til manneldis kemur úr þorski (Sjöfn Sigurgísladóttir, Sveinn 

Margeirsson, Sigurjón Arason og Jónas R. Viðarsson, 2010). Útflutningur niðursoðinnar 

þorsklifrar hefur aukist umtalsvert frá árinu 2009 og verðmæti útflutnings hefur vaxið úr 

rúmum milljarði króna á ári í 2,5 milljarða árið 2013 á föstu verðlagi þessa árs (Bjarki 

Vigfússon, Haukur Már Gestsson og Þór Sigfússon, 2014). 

 

4.2.5 Hrogn 
Hrogn eru kynkirtlar hrygnunnar en hægt er að nýta hrogn margra fisktegunda sem matvæli, 

sem dæmi er kavíar þekktasta afurðin sem unnin er úr hrognum. Framleiðsla afurða úr hrognum 

telst vera sérgrein og fæst því hátt verð fyrir þær (Motohiro, 2013). Ýmist eru þorskhrogn reykt, 

söltuð eða niðursoðin en algengast er að þau fari í kavíarvinnslu. Einnig eru þau stundum 

sykursöltuð og jafnvel kaldreykt. Þorskhrogn sem eru niðursoðin verða lítillega bleik að lit og 

auðvelt að sneiða niður til að steikja eða heilgrilla. Tamara er grískt heiti á reyktum 

þorskhrognum í olíu og er vinsælt hjá neytendum í Evrópu (Monfort, 2002). 

Þurrkuð hrogn eiga uppruna sinn að rekja til Ítalíu og kallast þar Bottagra. Hrognin eru 

þurrkuð úti við ákveðin veðurskilyrði. Árið 2017 hófst framleiðsla á Bottagra úr þorskhrognum 

í Tromsö í Noregi og eru seld á alþjóðamarkaði, en hrognin eru meðal annars notuð sem raspur 

yfir pastarétti (Bottarga Borealis, e.d.).  
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Mynd 4. Bottagra úr þurrkuðum þorskhrognum (Heimild: Bottarga Borealis, e.d.).  

 

4.2.6 Augu 
Mikið magn af vítamín og fitu efnasamböndum finnast í augum þorska. Þessi efnasambönd 

hafa góð áhrif á mannsheilann. Í Japan er sérstaklega verið að framleiða olíu úr augum fiska 

(Ásbjörn Jónsson og Jónas R. Viðarsson, 2016). Á Nýja Sjálandi er verið að vinna að rannsókn 

þar sem ætlunin er að skoða hvort hægt sé að nota prótein úr augum fiska til viðgerðar á 

hornhimnum mannsaugans (The University of Auckland, e.d.). Ef það tekst þá breytast 

verðmæti þeirra úr verðlitlum fiskúrgangi í mjög verðmæta hliðarafurð. 

 

4.2.7 Svil 
Svil eru kynkirtlar hængsins og hafa þau verið nýtt til niðursuðu hér á landi, að öðru leyti eru 

þau seld til útflutnings til Kanada og Asíu (Akraborg, e.d.). Um 40 tonn af niðursoðnum svilum 

voru flutt úr landi árið 2015 en á árinu 2016 buðust mikil tækifæri á mörkuðum fyrir svil og 

urðu markaðir í Asíu stöðugir (Ásbjörn Jónsson og Jónas R. Viðarsson, 2016). Aðrir markaðir 

fyrir svil eru í Bretlandi, Rúmeníu og Rússlandi (Bjarki Vigfússon, Gunnar Sandholt, Haukur 

Már Gestsson og Þór Sigfússon, 2013). 

Svil vega um 2% af heildar þyngd þorsksins en staðan er hinsvegar sú að lítið sem 

ekkert er komið með af svilum að landi í dag. Helsta ástæða þess er vegna erfiðleika á 

heimsmarkaði og var framleiðslu þeirra því hætt (Bryndís Björnsdóttir, Margrét Geirsdóttir, 

Elísabet Eik Guðmundsdóttir, Guðjón Þorkelsson, Rósa Jónsdóttir,  Gunnar Þórðarson,... 

Sigrún Elsa Smáradóttir, 2018). 
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4.2.8 Sundmagi 
Margar tegundir fiska hafa sundmaga. Sundmagi er blaðra með lofti í sem stjórnar flotkrafti 

fisksins. Fiskar sem hafa sundmaga geta ekki skipt hratt um dýpi í sjónum (Pelster og Scheid, 

1992). Þorskur, ýsa og ufsi eru dæmi um fiska með sundmaga. Sundmagi er nýttur til 

matvælaiðnaðar og er hann dæmi um matvælahefð sem ekki hefur ríkt hér á landi. Hinsvegar 

er þurrkaður sundmagi í fjórða sæti á lista yfir tegundir sjávargersema sem nýttar eru til 

matargerðar í Kína. Það sem er ofar á listanum eru sæbjúgu, hákarlauggar og sæeyra þetta eru 

einnig dæmi um mismunandi neysluhefðir í heiminum. Í margar aldir hefur sundmagi verið 

notaður í Asíu bæði sem neysluvara en einnig í læknisfræðilegum tilgangi, til dæmis til að 

koma í veg fyrir veikindi kvenna eftir barnsburð. Stórir markaðir eru í Suðaustur-Asíu og þá 

sérstaklega í Hong Kong og Suður-Kína. Staðreyndin er hins vegar sú að uppruni sundmaga á 

kínverskum mörkuðum er í flestum tilfellum óþekktur (Wen, Zeng, Sun, Chen, Xu, Luo, Zhao, 

Yu, Fan, 2015). Til manneldis er sundmagi yfirleitt þurrkaður og hans neytt sem snakk eða 

nýttur í súpur. 

 

 
Mynd 5. Sundmagi (Heimild: Po Wing Hong Food Market Inc., e.d.). 

 

4.2.9 Fiskblóð 
Verðmæti eru í fiskblóði ef hægt er að ná því óþynntu, en blóðið hefur til dæmis verið notað í 

staðin fyrir blóð úr nautgripum og svínum í írska sláturgerð. Prótein og peptíð fiska eru 

verðmæt efnasambönd sem hægt er að nýta sem innihaldsefni í matvæla- og fóðuriðnaði 

(Gómez-Guillén, Pérez-Mateos, Gómez-Estaca, López-Caballero, Giménez og Montero, 

2009).  
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4.2.10 Fiskbein 
Hryggir úr fiski eru ýmist þurrkaðir eða bræddir og seldir til Nígeríu (Ásbjörn Jónsson og Jónas 

R. Viðarsson, 2016). Bein úr þorski innihalda hátt magn af kalsíum sem hægt er að vinna til 

manneldis. Beinin vega um 10-15% af heildarþyngd fisksins. Efnasamsetning fiskbeina er 

mismunandi eftir því hvort fiskurinn er feitur eða magur. Feitur fiskur inniheldur hærra magn 

lípíða í beinum og minna magn af próteinum og steinefnum (Malde, Bügel, Kristensen, Malde, 

Graff og Pedersen, 2010). Fyrirtækið Codland ehf hefur uppi hugmyndir um að þegar fram í 

sækir hjá fyrirtækinu þá muni þeir hefja framleiðslu á kalki og kollageni úr fiskbeinum (Tómas 

Þór Eiríksson framkvæmdastjóri Codland ehf., munnleg heimild, tölvupóstur, 26. mars 2019) 
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5 Markaðir 

Góð markaðssetning er gríðarlega mikilvæg til þess að ná árangri hún er stöðugt að þróast og 

breytast. Góð markaðssetning kemur ekki af sjálfu sér, hún er niðurstaða áætlana og 

framkvæmda. Markaðssetning er blanda af vísindum og list og krefst þess oft að finna lausnir 

á flóknum viðfangsefnum. Til þess að fyrirtæki nái hagnaði verður að vera eftirspurn eftir 

vörunni og þjónustunni en fjárhagsleg velgengni veltur oft á markaðssetningunni. Árangursrík 

markaðssetning leiðir af sér eftirspurn eftir vöru og/eða þjónustu sem verður til þess að fleiri 

störf skapast. Því meira sem fyrirtæki hagnast, því betur verða þau í stakk búin að taka þátt í 

samfélagslegri ábyrgð (Kotler og Keller, 2012, bls. 3-4). 

Sjávarútvegur á Íslandi er háður stjórnmálalegu umhverfi þar sem hann byggist upp á 

því magni af kvóta sem Íslendingar fá heimild til að veiða. Samkeppni á markaði er mikil og 

er því mjög mikilvægt að fyrirtæki hafi náð að skapa sér sérstöðu. Þau fyrirtæki sem ná mestri 

samkeppnishæfni á markaði þurfa ávallt að vera vel vakandi fyrir þörfum markaðarins og að 

bæta sveigjanleika, vera fljót að finna ný sóknarfæri sem myndast og lækka kostnað. 

Samkeppnishæfni getur einnig aukist ef kostnaður við framleiðslu yrði lækkaður en það gæti 

kallað á það að hætta þyrfti einhverjum verkþáttum (Hitt, Ireland og Hoskisson, 2009). Um 

98% af íslenskum fiski er seldur á erlenda markaði. Íslenskir fisksalar eru í samkeppni við 

erlenda fisksala en þetta á einnig við um lönd sem hafa ódýrt vinnuafl. Traust íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja hjá erlendum kaupendum hefur eflst og skiptir þar miklu áreiðanleikinn 

við afhendingu á vöru. Kaupandinn vill geta treyst því að hann fái fisk þegar honum hentar. 

Samkeppni á erlendum mörkuðum er mikil og þeir sem ekki taka þátt í henni verða undir í 

samkeppninni (Samkeppnishæfni sjávarútvegs og 98%, 2019). 

Að skilja markaðslegt umhverfi og framkvæma markaðsrannsóknir hjálpar til við að 

greina hvaða möguleikar myndast á markaði (Kotler og Keller, 2012, bls. 85). Markaðsstýrð 

framleiðsla þýðir að kaupandi getur ákveðið og ráðstafað lögun, lengd, þykkt og þyngd 

flakabitanna. Framleiðendur geta með þessum hætti stýrt framleiðslunni eftir óskum og þörfum 

markaðsins (Pétur Hafsteinn Pálsson, munnleg heimild,  Ný hugsun – Ný nálgun, fyrirlestur á 

Sjávarútvegsdeginum 2015, 8. október 2015).  

Fyrir um 25 árum versluðu Bandaríkjamenn um 90% af fiski í matvöruverslunum en 

árið 2015 var sú verslun komin niður í 30%. Miklar og hraðar breytingar hafa gert það að 

verkum að matvara er seld í auknum mæli á internetinu. Passa þarf vel uppá markaðssetningu 
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íslenska þorsksins því að á næstu árum mun samkeppni matvæla að miklu leyti ráðast af 

áhugaverðum kynningum á netinu (Íslenski sjávarklasinn, 2017).  

Fiskneytendur í Kína eru jákvæðir gagnvart innflutningi sjávarafurða því þeir hafa trú 

á því að það séu hærri öryggisstaðlar í matvælaiðnaði annarsstaðar í heiminum. Eftirspurn þar 

í landi eftir innfluttum matvörum hefur aukist mikið og sérstaklega í velstæðum samfélögum. 

Núna er því auðveldara fyrir matvælaframleiðendur að flytja matvöru til Kína (Balachandran, 

2016) en landið er það stærsta í heiminum þegar kemur að neytendum og framleiðendum 

sjávarafurða. Einnig er Kína stærst þegar kemur að bæði innflutningi og útflutningi sjávarfangs 

(DCCC, 2018). Fiskveiðar í Kína hafa ekki náð að viðhalda því framboði sem þarf á fiski þar 

í landi, það hefur því leitt til aukins innflutnings á frosnum og ferskum sjávarafurðum frá öðrum 

löndum. Um helmingur af þeim frosna fiski sem er fluttur er til Kína fer í áframhaldandi 

framleiðslu og er síðan fluttur aftur úr landi (Balachandran, 2016). 
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6 Loðnuvinnslan h/f á Fáskrúðsfirði (LVF) 

Í þessum kafla verður fjallað um Loðnuvinnsluna hf. sem er sjávarútvegsfyrirtæki á 

Fáskrúðsfirði. Farið verður yfir uppbyggingu fyrirtækisins, fjárfestingar og þátttöku þess í 

samfélagsábyrgð. Jafnframt verður komið inn á þá tækniþróun sem orðið hefur í fyrirtækinu á 

síðustu árum.  

Sjávarútvegsfyrirtækið Loðnuvinnslan hf. er staðsett á Fáskrúðsfirði en fyrirtækið hóf 

rekstur sinn 1. janúar 2002. Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga (KFFB), sem stofnað var árið 1933, 

er meirihluta eigandi Loðnuvinnslunnar. Fyrirtækið skipar mjög stóran sess í bæjarfélaginu en 

starfsfólk þess, sem telur um 150 manns, eru að mestu leyti heimamenn. Loðnuvinnslan hefur 

því mikið samfélagslegt gildi fyrir kaupstað sem telur rúmlega 700 manns. Starfar því 

fyrirtækið í anda þess sem Carroll (1991) talar um sem samfélagslega ábyrgt fyrirtæki en með 

því er átt við að skylda viðskiptamanna sé að fylgja eftir stefnu, taka ákvarðanir og framkvæma 

eftirsóknarverða hluti fyrir samfélagið. Nú orðið einblína fyrirtæki ekki einungis á að auka 

hagnað sinn heldur að auka hann í sátt við samfélagið og hagsmunaaðila þess. Ástæðan fyrir 

þessu er sú að aukin vitundarvakning fólks hefur orðið á því að vilja vita um uppruna vörunnar. 

Þetta leiðir til þess að meiri pressa er nú á fyrirtækjum að standa fyrir ábyrgum viðskiptaháttum 

(McKinsley & Company, 2008). 

Loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði byggir starfsemi sína á rekstri fiskmjölsverksmiðju, 

frystihúss og síldarsöltun. Fyrirtækið gerir út ísfisktogarann Ljósafell SU70, uppsjávarskipið 

Hofell SU80 og línuveiðibátinn Sandfell SU75. Loðnuvinnslan sér jafnframt um rekstur 

þjónustudeilda  á borð við vélaverkstæði, rafmagnsverkstæði og trésmíðaverkstæði. Til að gera 

betur grein fyrir umsvifum Loðnuvinnslunnar á Fáskrúðsfirði, þá hefur fyrirtækið til umráða 

yfir 8.000 tonna kvóta af bolfiski, þar af er þorskur um 5.000 tonn (Friðrik Mar Guðmundsson, 

framkvæmdastjóri LVF, munnleg heimild, viðtal, 7. mars 2019). 

 

6.1 Uppbygging fyrirtækisins og fjárfestingar 

Á síðastliðnum sjö árum hefur Loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði haldið áfram framþróun sinni í 

fjárfestingum. Fyrirtækið fjárfesti fyrir um 10 milljarða, þar af 7 milljarða í aukningu 

veiðiheimilda og 3 milljarða í ný fiskveiðiskip ásamt frystigeymslu, hreinsistöð og fleira 

(Friðrik Mar Guðmundsson, munnleg heimild, viðtal, 7. mars 2019). 
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Eitt af lykilatriðum í uppsjávariðnaði, að mati framkvæmdastjóra LVF, er góð 

frystigeymsla. Í slíkri geymslu, þar sem hitastig helst stöðugt, haldast gæði afurða mun betur 

en ella.  Tilkoma nýrrar 2.400 m² frystigeymslu hjá LVF hafði því miklar breytingar í för með 

sér fyrir uppsjávariðnað fyrirtækisins. Ekki þurfti þá lengur að hafa hraðar hendur við að selja 

afurðina, heldur var nú hægt að fylgjast með verðum á markaði og selja afurðirnar þegar verðin 

voru hagstæð. Á árum áður þurfti oft að selja vörurnar undir þrýstingi þar sem á tímum var 

frystipláss uppurið. Jafnframt þurfti stundum að grípa til þess ráðs að senda vöruna óselda í 

frystigeymslur í Hollandi eða Litháen með tilheyrandi kostnaði fyrir fyrirtækið (Friðrik Mar 

Guðmundsson, framkvæmdastjóri LVF, munnleg heimild, viðtal, 7. mars 2019).  

Haustið 2016 tók Loðnuvinnslan í notkun nýja vatnsskurðavél sem að sögn Friðriks 

Mars (munnleg heimild, viðtal, 7. mars 2019) var „algjör bylting“. Nýsköpunarfyrirtækið 

Valka ehf. sérhæfir sig í tækniþróun á vélbúnaði á fiskvinnslu en eitt af verkefnum þeirra er 

einmitt að hanna og þróa nákvæmar vatnskurðavélar. Vatnsskurðavélar taka við flökum sem 

koma beint af snyrtilínu, þær skera burt beinagarðinn og gátubein fisksins. Að mati Guðjóns 

Inga Guðjónssonar, sölustjóra Völku ehf. (munnleg heimild, viðtal, 11. febrúar 2019) þjóna 

vatnsskurðavélar þeim tilgangi að auka afköst og fækka fólki á snyrtilínu sem þarf nú eingöngu 

að fjarlægja útlitsgalla, orma og blóðbletti í fisknum. Í sama streng tekur Friðrik og talar um 

að með tilkomu nýrrar vatnsskurðavélar séu afköstin meiri nú en þau voru áður þegar allt var 

handskorið. Hann bætir við að nú séu fiskbitarnir unnir í þeirri  lengd, breidd og þykkt sem 

markaðurinn kallar eftir (Friðrik Mar Guðmundsson, munnleg heimild, viðtal, 7. mars 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 6. Snyrting flaka (Heimild: Matís, e.d.-b). 
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Sú fjárfesting og framþróun sem átt hefur sér stað í Loðnuvinnslunni á undanförnum árum 

hefur skilað fyrirtækinu 75-80% betri nýtingu á fiskflakinu (sá hluti sem ekki fer í blokk eða 

marning). Endurnýjun á hausa-, flökunar-, og roðdráttarvélum hefur jafnframt átt sinn þátt í 

betri nýtingu á fiskflakinu. Jafnframt er horft til þess að með tilkomu nákvæmari 

vatnsskurðavélar, náist um 2% meiri nýting til viðbótar (Friðrik Mar Guðmundsson, munnleg 

heimild, viðtal, 7. mars 2019). 

6.2 Vinnsla hliðarafurða hjá Loðnuvinnslunni 

Þær hliðarafurðir sem falla til við vinnslu hjá Loðnuvinnslunni eru nær allar hirtar. Afli 

Sandfells er slægður í landvinnslunni en afli Ljósafells er slægður um borð. Allt slóg sem fellur 

til um borð fer aftur í hafið. Ástæða þess er sú að skipið er smíðað á þeim tíma þar sem ekki 

var gert ráð fyrir plássi undir slíkt um borð (Friðrik Mar Guðmundsson, munnleg heimild, 

viðtal, 7. mars 2019). 

Þunnildi sem fellur til hjá Loðnuvinnslunni er snyrt og sett í þunnildablokk. Töluvert 

betra verð fæst fyrir blokkina eða um 500 kr/kg ef miðað er við marning sem fæst um 200 

kr/kg. Allt fiskroð er fryst og selt til áframvinnslu í ýmiskonar efnaiðnað, það fer til Frakklands 

og Þýskalands. Markaður fyrir fiskroð telst ágætur og fæst um 62 kr/kg eða um 1.200 -1.300 

þúsund fyrir gáminn. Þurrkaðar afurðir hafa verið eftirsóttar í Nígeríu og ef staðan er góð á 

Nígeríumarkaði eru hausar þurrkaðir og seldir þangað. Staðan hefur þó verið erfið þar og 

lokaðist markaðurinn um tíma, hausarnir eru þá sendir til bræðslu en reynt er þó að gella hausa 

af stórum þorski. Gellurnar eru frystar og seldar til Spánar. Sporðurinn er ekki skorinn af 

fisknum fyrir flökun, hann fylgir með beinagrindinni til bræðslu. Allur afskurður sem hægt er 

að nýta fer í fiskmarning ásamt öllum beinagörðum, marningurinn er seldur til Evrópu í 

brauðunar-verksmiðjur. Á síðasta ári voru um 12 tonn af hrognum send frá fyrirtækinu á 

uppboðsmarkað hér á landi. Fyrirtækið fékk um 400 - 500 krónur fyrir kílóið. Lifrin er hirt og 

seld til Hornafjarðar þar sem hún er soðin niður. Hryggir, sundmagi, svil og innyfli fer til 

bræðslu (Friðrik Mar Guðmundsson, munnleg heimild, viðtal, 7. mars 2019). 
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7 Samantekt og umræður 

Í þessari ritgerð voru hliðarafurðir sem falla til af þorsk, ýsu og ufsa til skoðunar ásamt því að 

skoða hvaða möguleikar eru til áframvinnslu á þeim. Fjallað var almennt um hverja fisktegund 

fyrir sig ásamt því að skoða útflutt magn hverrar tegundar á árunum 2015 og 2018. Farið var 

yfir aflameðhöndlun og ofurkælingu ásamt því að skoða betri nýtingar möguleika. Sýnt var 

fram á hvað vel ígrunduð markaðssetning skiptir máli fyrir fyrirtæki til þess að ná góðum 

árangri. Fjallað var um Loðnuvinnsluna og vinnsluhætti hliðarafurða  sem falla til í 

botnfiskvinnslu fyrirtækisins ásamt helstu mörkuðum sem þær eru seldar á. 

Hér á eftir verður hverri rannsóknarspurningu svarað sem lág til grundvallar þessarar 

ritgerðar ásamt því að ræða um nýtingu niðurstaðna. Jafnframt verður stuttlega gert grein fyrir 

frekari rannsóknum á þessu sviði. 

 

7.1 Hverjar eru hliðarafurðir þorsks, ýsu og ufsa? 

Hliðarafurðir af þorski, ýsu og ufsa voru skilgreindar hver fyrir sig eru. Þær eru haus, gellur, 

kinnar, augu, roð, bein, afskurður, lifur, hrogn, svil, og sundmagi. Loðnuvinnslan hirðir nær 

allar hliðarafurðir sem falla til við vinnslu, fiskroð er fryst og selt á erlenda markaði. Eftirspurn 

á markaði ræður því hvort hausar eru þurrkaðir eða fari til bræðslu. Gellur úr stórum þorski eru 

hirtar og restin af hausnum fer til bræðslu. Afskurðir sem hægt er að nýta fer í marning. 

Fyrirtækið selur hrogn á markaði innanlands og öll lifur er hirt og seld. Hryggir, sundmagi, svil 

og innyfli fara til bræðslu. 

 

7.2 Hverjir eru nýtingar möguleikar hliðarafurðanna? 

Miklir möguleikar eru í efnum sem sjávarlífverur mynda og mikil aukning hefur verið í 

rannsóknum á þessum efnum. Hliðarafurðir úr sjávarfangi hafa bæði verið þróaðar sem 

hágæðavörur eða þær notaðar til áframhaldandi vinnslu og úr orðið hágæðavara. Svo dæmi séu 

tekin þá eru framleidd vítamín, fita, hágæðaprótein, snefilefni og mismunandi lýsistegundir 

þorskfiska (Rustad, Storrø og Slizyte, 2011). Mikið hefur verið einblínt á að gera þær að 

markaðsvöru. Sumar hliðarafurðir eins og haus, hryggur og afskurður flaka er hægt að nýta 

beint í matvæli en aðrar fara í mjölvinnslu sem nýtt er til fóðurgerðar. (Olsen, Toppe og 

Karunasagar, 2014). Loðnuvinnslan nýtir afskurði í marning sem seldur er í matvælaiðnað. 

Líkt og áður hefur komið fram þá ræður eftirspurn á markaði hvort Loðnuvinnslan nýtir hausa 
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í matvæli eða til fóðurgerðar.  Þar sem sýnt hefur verið fram á að töluvert hátt fituinnihald er í 

þorskheila og hátt hlutfall af Omega3 og 6 fitusýrum finnist augum, kinnum gellum og tálknum 

þá gefur það möguleika á að vinna þessa parta úr hausnum hver í sínu lagi. Einnig er mikið 

magn af vítamín efnasamböndum í augunum sem hafa góð áhrif á mannsheila. Bein úr þorski 

innihalda hátt magn af kalsíum, kalki og kollageni sem hægt er að vinna til manneldis. Með 

þessum niðurstöðum væri hægt að vinna að vöruþróun og nýsköpun og skapa þannig enn meiri 

verðmæti.  

Loðnuvinnslan frystir og selur roð til efnaiðnaðar erlendis. Fiskroð hefur marga frábæra 

eiginleika það er ríkt af Omega3 fitusýrum og kollageni. Hægt er að að nýta fiskroð til 

sárameðferðar, lyfjaframleiðslu, ljósmyndaiðnað, matvælaiðnað. 

Loðnuvinnslan selur alla lifur og öll hrogn innanlands.  Lifrina er hægt að sjóða niður, 

reykja eða vinna í kæfu. Aukning hefur verið í niðursuðu á lifur sem seld er til Ameríku, Asíu 

og Evrópu.  Hrogn eru vinsælust til kavíarvinnslu, þau eru einnig reykt, söltuð, niðursoðin, 

kaldreykt eða sykursöltuð. Þorskhrogn eru einnig þurrkuð í Norður Noregi og seld á 

alþjóðamarkaði. 

Loðnuvinnslan sendir svil og sundmaga til bræðslu en víða um heim eru borðuð 

niðursoðin og steikt svil. Í Asíu eru eru þurrkaðir sundmagar mjög vinsælir í matargerð ásamt 

því að vera nýttir í læknisfræðilegum tilgangi. 

 

7.3 Hvaða raunhæfu möguleikar eru fyrir hendi til þess að auka 
verðmætasköpun þeirra? 

Samstarf sjávarútvegsfyrirtækja og nýsköpunarfyrirtækja gæti opnað nýja möguleika í 

framleiðslu á vörum sem leitt geta til betri nýtingar og aukinnar verðmætasköpunar. 

Hliðarafurðir sem hægt er að nýta beint til matvælavinnslu, með því að þurrka þær eða 

niðursjóða, er leið sem Loðnuvinnslan gæti nýtt sér til þess að fullvinna hliðarafurð í matvæli. 

Með þessari leið kemst fyrirtækið nær neytandanum sem skilar góðum árangri í 

markaðssetningu og aukinni verðmætasköpun. 

Framtíðarhorfur LVF eru bjartar og að sögn Friðriks er þörf á að stækka húsnæði 

vinnslunnar og að áfram verði fylgst vel með tækniþróun í bolfiski. Stefnt er á að styrkja 

aflaheimildir áfram líkt gert hefur verið síðustu ár. Komi fyrirtækið til með að halda áfram í 

þeirri uppbyggingu og nýta þær hliðarafurðir sem falla til með vöruþróun í huga er hægt að 

ímynda sér að ný störf gætu skapast í kjölfarið.  
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7.4 Nýting niðurstaðna 

Hliðarafurðir voru skilgreindar út frá vísindagreinum og fræðiritum sem höfundur nýtti sér til 

að auka vitund sína á þeim. Höfundur sýnir fram á að hægt er að nýta betur hliðarafurðir sem 

fara til bræðslu með því að niðursjóða þær eða þurrka. Einnig eru íslensk nýsköpunarfyrirtæki 

að vinna með afurðir sem Loðnuvinnslan selur á erlenda markaði.  

Mikil vinna liggur að baki vöruþróunar en með því að hefja framleiðslu og uppbyggingu 

á sviði vöruþróunar, sölu- og markaðssetningar skapast ný störf í samfélaginu fyrir fólk sem 

býr yfir fjölbreyttri menntun, þekkingu og reynslu. Nýsköpun á þessu sviði myndi jafnvel gera 

það að verkum að menntað fólk myndi flytja aftur í sína heimabyggð. Með þessum hætti 

styrkist samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja enn frekar. 

 

7.5 Frekari rannsóknir 

Hafi Loðnuvinnslan áhuga á að hefja áframvinnslu á hliðarafurðum mætti leggja meiri vinnu í 

rannsóknir á hvaða hliðarafurð væri ákjósanlegust fyrir fyrirtækið. Hér á landi starfa 

nýsköpunarfyrirtæki sem hafa lagt mikla rannsóknarvinnu í að reyna fullnýta hliðarafurðir. 

Með frekari rannsóknarvinnu á því um hvort samstarf við slík fyrirtæki væru ákjósanleg eða 

ekki. 
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9 Viðauki 1 – Spurningalisti fyrir viðtal LVF 

1) Hvert telur þú gildi Loðnuvinnslunnar vera fyrir samfélagið? 
2) Síðustu ár hefur Loðnuvinnslan vaxið hratt og veiðiheimildir aukist getur þú sagt mér 

frá þessum vexti og hver aukning veiðiheimilda hefur verið? 
3) Hversu miklum afla landaði Ljósafellið á síðasta ár? 
4) Hversu miklum afla landaði Sandfellið á síðasta ár?  
5) Hversu mikið magn af þorski, ýsu og ufsa var keyrt í gegnum frystihúsið árið 2018? 
6) Hver var vinnslan á þorski (bitaður eða heill)? 
7) Hver var vinnslan á ýsu (bituð eða heil) 
8) Hver var vinnslan á ufsa? (bitaður eða heill) 
9) Hvað verður um eftirtaldar hliðarafurðir? 

a. Roð? 
b. Haus?  
c. Sporður?  
d. Kinnar? 
e. Gellur? 
f. Dálkur? 
g. Hrogn?  
h. Lifur? 
i. Afskurðir?  
j. Svil? 
k. Sundmagi? 

10) Hvert er fiskurinn seldur? 
11) Þorskurinn, hvaða bitar fara hvert (hnakki, kviðbiti, sporður,)? 
12) Ýsan, hvert fer hún heil, hvaða bitar fara hvert? 
13) Ufsinn hvert fer hann heill, eða hvaða bitar fara hvert? 
14) Hvert er kr/kg af: 
15) Þorskhnökkum? 
16) Hvaða tækniframfarir hafa átt sér stað í bolfiskvinnslu undanfarin ár? 
17) Frystihúsið? 
18) Frystigeymslur? 
19) Hverju hefur þetta skilað í nýtingu? 
20) Tæknin í frystihúsinu 
21) En með tilkomu frystigeymslunnar 
22) Hverjar eru framtíðarhorfur fyrirtækisins? 

a. Fjárfestingar í aflaheimildum? 
b. Skipakosti? 
c. Bolfiskvinnslu? 
d. Vöruþróun og nýsköpun? 
e. Markaðsmálum? 

 


