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Ágrip 

Í dag eru miklar kröfur gerðar til íslenskra fiskframleiðanda þegar kemur að gæðum hráefnis þar 

sem sífellt meira er verið að framleiða í ferskar afurðir. Gæðamat og allar skráningar sem 

tengjast framleiðslunni þurfa að vera aðgengilegar fyrir viðskiptavininn og framleiðandann og 

er því mikilvægt að vel sé staðið að báðum þáttum. Skráningar gæðagagna eru ekki síður 

mikilvægar fyrir fyrirtæki þegar kemur að rekjanleika afurða en þær nýtast vel ef upp koma 

aðstæður þar sem innkalla þarf vörur. Markmið þessa verkefnis er að greina hvernig gæðamat 

og skráningar tengdar því er háttað í bolfiskvinnslu Ísfélags Vestmannaeyja. Að auki að koma 

með tillögur til úrbóta bæði við framkvæmd gæðamats og skráningu gagna úr því. Þeir 

gæðaþættir sem eru metnir í bolfiskvinnslunni eru litarhaft, los og blóðmar í flaki. Litur á flakinu 

er gefið einkunn frá 1-5 þar sem 1 er mikið rautt flak og 5 er alveg hvítt flak. Los í flaki er einnig 

gefið einkunn frá 1-5 þar er 1 mjög mikið los og 5 er ekkert los. Blóðmari er gefin einkunn 1 eða 

2, þar sem 1 er blóðmar í flaki og 2 er ekkert blóðmar. Niðurstöður gæðamats eru í dag skráðar 

niður á blað og svo eru þær færðar í staðlað excel skjal. Í verkefninu voru greind gögn úr 

gæðamati frá tveggja ára tímabili frá báðum bolfiskbátum fyrirtækisins, Dala-Rafn og Ottó N. 

Ýmsir áhrifaþættir sem geta haft áhrif á lit, los og blóðmar í flökum voru skoðaðir sérstaklega 

svo sem árstími, togtími, blóðgunartími og fjöldi kara í togi. Niðurstöður sýndu að meðalhlutfall 

flaka með rétt litarhaft var yfir 96% hjá báðum bátum og yfir 86% flaka voru án blóðmars. Hjá 

Dala-Rafn höfðu 71% flaka ekkert eða lítið los en hjá Ottó N. voru að meðaltali 64% flaka með 

ekkert eða lítið los. Niðurstöður benda því til þess að afli sem Dala-Rafn landaði hafi almennt 

verið af betri gæðum en afli sem Ottó N. landaði. Ekki munaði þó miklu á hlutfalli flaka með rétt 

litarhaft og án blóðmars. Stærsti munurinn var á þeim flökum sem höfðu ekkert eða lítið los en 

að meðaltali voru 36% flaka frá Ottó N. með los í sér en 29% hjá Dala-Rafn. Sá áhrifaþáttur sem 

hafði mestu áhrif á gæði hráefnis var fjöldi kara í togi en niðurstöður frá báðum bátum gáfu til 

kynna að meðalhlutfall allra gæðaþátta minnkaði eftir því sem karafjöldi í togi jókst. Hagnýtt 

gildi verkefnisins felst í greiningu á ávinning sem myndi hljótast ef annars vegar skráningum úr 

gæðamati yrði komið á rafrænt form og hins vegar ef sjálfvirkum gæðamatsbúnaði yrði komið 

fyrir í bolfiskvinnsluna.  

Lykilorð: Bolfiskvinnsla, gæðamál, gæðamat, gæðaskráningar, greining gagna 
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Abstract 

The requirements for quality of raw materials that come from Icelandic fish producers is 

becoming more demanding as more is being produced into fresh products. Quality assessments 

and all registrations related to the production needs to be accessible to the customer and the 

producer and therefore is it important that both aspects are well carried out. Registrations are 

also important for companies when it comes to product traceability as the data can be used to 

trace and recall products. The purpose of this project is to analyze how quality assessments and 

registrations related to it are handled in Ísfélag Vestmanneyjar‘s groundfish production. Also to 

suggest improvements related to the execution of the quality assessment and the data 

registrations related to it. The quality factors that are evaluated in the groundfish production 

are color, gaping and bruises (or blood spots) in the fillet. Color of the fillet is given a rating 

from 1-5 where 1 is a red fillet and 5 is completely white fillet. Gaping in the fillet is also given 

a rating from 1-5 where 1 is a lot of gaping and 5 is no gaping. Bruising is given a rating of 1 or 

2, where 1 is bruising in the fillet and 2 is no bruising. With the current procedures the results 

are written down on a piece of paper and then entered in to a standard excel document. In this 

project data from quality assessments is analysed from a two-year period from both of the 

company‘s groundfish boats, Dala-Rafn and Ottó N. Various factors that can affect color, gaping 

and bruising in fillets were specially examined such as time of the year, towing time, bleeding 

time and number of fishtubs in one towing (haul). The results showed that the average 

proportion of fillets with correct color was over 96% for both boats and over 86% of fillets had 

no bruising. 71% of fillets from Dala-Rafn had little or no gaping while the average from Ottó N. 

was 64%. These results indicate that the catch landed from Dala-Rafn generally has better 

quality than the catch landed from Ottó N. However, the difference of the proportion of fillets 

with the correct color and without bruises was marginal between the two ships. The biggest 

difference was from the fillets that had little or no gaping, the average of 36% fillets from Ottó 

N. had gaping but 29% from Dala-Rafn. The factor that had the most effect on the quality of 

the raw material was the number of fishtubs in each towing (haul), results from both boats 

indicated that the the average proportion of all quality factors decreased as the number of 

fishtubs increased. The practicality of this project lies in the analysis of the benefits that would 

be obtained if registrations of data from the quality assessments would be done electronic and 
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if visual automation equipment for the quality assessment would be installed in the groundfish 

production. 

Key words: Groundfish production, quality management, quality assessment, quality 

registrations, data analysis 
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1 Inngangur 

Í dag eru miklar kröfur gerðar til íslenskra fiskframleiðanda þegar kemur að gæðum hráefnis þar 

sem sífellt meira er verið að framleiða í ferskar afurðir. Gæðamat og allar skráningar sem 

tengjast framleiðslunni þurfa að vera aðgengilegar fyrir viðskiptavininn og framleiðandann og 

er því mikilvægt að vel sé staðið að báðum þáttum. Skráningar gæðagagna eru ekki síður 

mikilvægar fyrir fyrirtæki þegar kemur að rekjanleika afurða en þær nýtast vel ef upp koma 

aðstæður þarf sem innkalla þarf vörur.  

Markmið þessa verkefnis er að greina hvernig gæðamat og skráningar tengdar því er háttað 

í bolfiskvinnslu Ísfélags Vestmannaeyja. Verkefnið hefst á stuttri umfjöllun um fyrirtækið áður 

en farið er yfir flæðið í bolfiskvinnslunni og sagt hvar gæðamat fer fram. Því næst er fjallað um 

gæðamál um borð í skipum þar sem lögð er áhersla á atriði sem þarf að huga vel að til að gæði 

hráefnis verði sem best þegar það á að vinna það. Fjallað er um það hvernig gæðamat fer fram 

hjá Ísfélaginu, hvaða þættir eru metnir og hvernig. Sagt er frá því hvernig niðurstöður eru 

skráðar úr gæðamatinu og hvernig er unnið úr þeim. Þeir gæðaþættir sem eru metnir í 

bolfiskvinnslunni eru litarhaft, los og blóðmar í flaki og er sagt frá þeim áhrifaþáttum sem geta 

mögulega haft áhrif á þá. Fjallað er um það hvernig gagnasöfnun fer fram bæði um borð í 

skipum og í bolfiskvinnslu fyrirtækisins. Greind eru gögn úr gæðamati frá tveggja ára tímabili frá 

báðum bolfiskbátum fyrirtækisins, Dala-Rafn og Ottó N. Ýmsir áhrifaþættir sem geta haft áhrif 

á lit, los og blóðmar í flökum eru skoðaðir svo sem árstími, togtími, blóðgunartími og fjöldi kara 

í togi. Niðurstöður úr gæðamati skipa eru bornar saman með tilliti til ákveðna áhrifaþátta og 

skoðað er hvort munur sé á milli báta og tímabila. Að lokum eru settar fram tillögur til úrbóta 

annars vegar við skráningu gagna sem koma úr gæðamati og hins vegar við framkvæmd 

gæðamatsins. 

 

Rannsóknarspurning verkefnis er: 

Hvernig má bæta gæðamat og skráningu gæðagagna í bolfiskvinnslu Ísfélags 

Vestmannaeyja? 
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2 Bakgrunnur 
Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Byrjað er að fjalla um Ísfélag 

Vestmannaeyja og bolfiskvinnslu fyrirtækisins. Næst er fjallað um gæðamál í bolfiskvinnslu og 

gæðamat flaka. Þá er umfjöllun um gagnasöfnun í Ísfélaginu og rýnt í gæðakerfi Innova. Fjallað 

er um fyrri rannsóknir sem tengjast umfjöllunarefni verkefnisins í viðeigandi undirköflum. 

2.1 Ísfélag Vestmannaeyja 
Ísfélag Vestmannaeyja hf. er eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi en fyrirtækið 

fagnaði 120 ára afmæli sínu á síðastliðnu ári og er elsta starfandi hlutafélag á landinu. Fyrirtækið 

er með starfsstöðvar í Vestmannaeyjum og á Þórshöfn á Langanesi en á báðum stöðum er 

starfandi frystihús og fiskimjölsverksmiðja (Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.-a). Frystihúsið í 

Vestmanneyjum er sérhæft til vinnslu á uppsjávarafurðum en bolfiskur er unninn á milli vertíða 

(Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.-c). Í eigu Ísfélagsins eru tvö bolfiskskip: Dala-Rafn VE 508 og Ottó 

N. Þorláksson VE 5. Á mynd 1 má sjá bæði skipin en aðstaða til aðgerðar, þ.e. blóðgunar, 

slægingar og kælingar er mjög svipuð í báðum skipum. Krapi er í þvottakari áður en afli fer niður 

í lest (Eyþór Harðarson, 2022). Að auki á Ísfélagið fjögur uppsjávarskip: Heimaey VE 1, Sigurð VE 

15, Álsey VE 2 og Suðurey VE 11 og einnig á fyrirtækið einn línubát, Litlanes ÞH 3. Að jafnaði 

starfa um 250 starfsmenn hjá fyrirtækinu, þá bæði á sjó og í landi (Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.- 

a). 

Mynd 1: Bolfiskskip Ísfélagsins, Dala-Rafn fyrir ofan og Ottó N. fyrir neðan (Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.-b) 
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Bolfiskvinnsla Ísfélagsins 

Þetta verkefni snýst um gæðamat og gagnasöfnun í bolfiskvinnslu Ísfélagsins og því er 

viðeigandi að setja upp flæðirit fyrir vinnsluna og segja frá því hvernig vinnslan fer fram í stuttu 

máli. Ísfélag Vestmannaeyja vinnur þrjár mismunandi bolfisktegundir:  þorsk, ýsu og ufsa. Mesta 

áherslan er lögð á þorskinn, þar sem mikið er unnið í ferskar afurðir. Á mynd 2 má sjá flæðirit 

fyrir bolfiskvinnslu Ísfélagsins. Á flæðiritinu eru tveir staðir merktir með stjörnu en þar fer fram 

gæðamat, annars vegar eftir flökun og hins vegar við pökkun afurða. 

 

Hráefni kemur frá skipi inn í móttöku en þar er hitastig í holdi fisksins mælt og afli vigtaður. 

Niðurstöður eru skráðar í spjaldtölvu (iPad). Hráefnið er svo stærðarflokkað í fimm mismunandi 

stærðir áður en það er hausað og flakað. Aflinn er alltaf geymdur í kæli á meðan það er ekki 

verið að vinna hann en það er mjög mikilvægt að hann sé vel kældur í gegnum allt ferlið svo 

gæðin haldist. Eftir flökun fara flökin í roðfléttivél og hliðarafurðum svo sem hausum, hryggjum 

og roði er safnað. Hausar eru sendir í þurrkun á meðan hryggjum og roði er pakkað. Eftir 

roðflettingu fer fram forsnyrting á flökum þar sem ormar og auka bein eru tekin. Flakið fer síðan 

í gegnum vatnsskurðarvél og afurðum er dreift á viðeigandi staði. Hráefnið er vigtað og pakkað 

í viðeigandi pakkningar áður en það fer í kæli eða frysti og er svo flutt út. Frystum afurðum er 

rennt í gegnum málmleitartæki áður en því er komið fyrir á bretti og útskipun á sér stað. 

Ákveðinn starfsmaður sér svo um að taka prufur af handahófi eftir að afurðum hefur verið 

pakkað en þar eru ýmsir gæðaþættir skoðaðir. Fjöldi orma og beina eru skoðaðir og litur, los og 

Mynd 2: Flæðirit fyrir bolfiskvinnslu Ísfélagsins, staðir þar sem gæðamat fer fram merkt með stjörnu. 



 

 4 

blóðmar metið. Þarna er einnig verið að ganga í skugga um að varan sé rétt pökkuð, en þetta er 

gæðaskoðun sem er sérstaklega gerð fyrir viðskiptavininn (Hildur Zoega Stefánsdóttir, 2022). 

Þar sem þetta verkefni fjallar um gæðamat á þorski í bolfiskvinnslu Ísfélagsins er við hæfi 

að setja inn unnið magn af þorski þau ár sem gögn voru metin. Mynd 3 sýnir hvernig unnið 

magn skiptist niður á milli mánaða fyrir árin 2020 og 2021. Árið 2020 voru unnin tæp 2.200 tonn 

af þorski og var þá mest unnið í maí, september og október. Árið 2021 voru unnin um 1.800 

tonn, mest í apríl og maí. 

 

Mynd 3: Unnið magn af þorski árin 2020 og 2021 í bolfiskvinnslu Ísfélagsins (Heimild: Ísfélag). 

2.2 Gæðamál í bolfiskvinnslu 
,,Gæðastjórnun er skilgreind sem sá liður í starfi stjórnenda að marka gæðastefnu og framfylgja 

henni í daglegu starfi‘‘ (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). 

Gæðastefna getur verið mismunandi eftir fyrirtækjum en sem dæmi getur hún verið ákveðinn 

togtími, ákveðinn tími sem má líða frá því að afli er tekinn um borð og þangað til hann er 

slægður og tími sem fiskur er látinn blæða. Allir þættir sem geta á einhvern hátt haft áhrif á 

gæði hráefnis falla undir gæðastjórnun. Rannsókn Sveins Margeirssonar o.fl., (2007) sýndi að 

margir þættir bæði í veiðum og vinnslu á þorsk höfðu áhrif á nýtingu flaka, los, blóðmar og magn 

sníkjudýra. Þeir þættir sem höfðu mestu áhrif voru veiðisvæði, togtími og aldur hráefnis. 

Veiðisvæði hafði mikil áhrif á flakanýtingu, los og fjölda sníkjudýra. Hvenær innan ársins afli var 

veiddur hafði áhrif á alla þætti og aldur hráefnis hafði mestu áhrif á los og blóðmar í flökum 

(Sveinn Margeirsson o.fl., 2007). 
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Gæðavara þarf alltaf að uppfylla allar kröfur viðskiptavinarins en þó verður að hafa í huga að 

þarfir viðskiptavina sem og væntingar geta verið mjög mismunandi. Þegar hafist var handa að 

skoða hvernig hægt væri að auka verðmæti í framleiðslu á fiskafurðum hér á Íslandi varð ljóst 

að vöruþróunarferlið hefst um borð í skipunum. Því er mikilvægt að tryggja að gæðum sé stýrt 

um borð í skipum því þau verða ekki bætt eftir á. Áhafnarmeðlimir þurfa einnig að hafa vitneskju 

fyrir gæðum, vera búnir að kynna sér þær kröfur sem gerðar eru til þeirra og leggja sitt að 

mörkum til að uppfylla þær. Það nægir að einn hlekkur í vinnsluferlinu bregðist til að mikið tjón 

verði á gæðum afla (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). 

Fyrirtæki sem framleiða matvæli þurfa að passa mjög vel upp á það að fara eftir þeim 

kröfum sem markaðslöndin setja um framleiðslu á matvælum. Því skiptir miklu máli að tryggja 

öryggi framleiðslunnar til þess að hægt sé að skapa sem mestu verðmætin (Matís, 2016). 

Gæðamál um borð í skipum 

Eins og kom fram hér að ofan þá hefst vinnsluferlið um borð í skipunum og er því mikilvægt að 

koma í veg fyrir að hráefnið verði fyrir skemmdum eða utanaðkomandi mengun um borð. 

Rotabakk o.fl., (2011) sýndu með rannsókn sinni að fiskur sem veiðist á línu nær almennt betri 

gæðum en fiskur veiddur í troll. Línuveiddur fiskur inniheldur minna af blóðmari og stífara flak. 

Trollveiðar hafa neikvæð áhrif á skynjun fisksins samanborið við línuveiðar (Rotabakk o.fl., 

2011).  

Skip og vinnsludekk þurfa að vera rétt hönnuð með tilliti til hreinlætis og þrifa til að hægt 

sé að meðhöndla viðkvæm matvæli. Allir hlutir sem hráefnið snertir þurfa að vera gerðir úr 

heilnæmum efnum og auðþrífanlegum efnum til að koma í veg fyrir að mikil óhreinindi safnist 

upp og valdi mengun af völdum örvera. Aðgangur að hreinu vatni þarf einnig að vera góður. Um 

borð þurfa aðstæður til að meðhöndla hráefnið, t.d. við blóðgun og slægingu að vera góðar. Til 

þess að þvottur verði sem bestur þarf nægjanlegt hreint vatn að vera til staðar ásamt 

kælimiðlum úr hreinum og ómenguðum sjó eða vatni. Koma þarf í veg fyrir að hráefnið eigi í 

hættu á að mengast vegna óæskilegra efna eins og t.d. reyk, olíu, feiti eða frárennslivatns. 

Aðstæður fyrir sjómenn þurfa að vera góðar þegar kemur að handþvotti, þrif á vinnufatnaði og 

verkfærum (Matís, 2016). 
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Blóðgun og slæging  

Þegar fiskur kemur um borð skiptir miklu máli að blóðga hann sem fyrst svo að geymsluþol 

haldist sem lengst. Gerlar nærast vel á blóði og geta stytt geymsluþol fisksins. Rannsókn Olsen 

o.fl., (2013) leiddi í ljós að betri gæði fást ef fiskur er blóðgaður strax eftir að hann hefur verið 

veiddur. Fiskur verður fyrir minna stressi og líkamlegu tjóni ef togtími er ekki of langur og magn 

í hverju holi ekki of mikið. Togtími hefur áhrif á dánartíðni, blóð og sýrustig (Olsen o.fl., 2013). 

Hálfdauður fiskur er mun lengur að blóðtæma sig heldur en fiskur sem er spriklandi og lifandi. 

Ef illa er staðið að blóðgun leynir það sér ekki þegar lengra er komið í vinnsluferlið. Flök og bitar 

geta orðið dökkir og saltfiskur getur orðið gulari á litinn. Eins og önnur vinnubrögð varðandi 

meðferð afla um borð er ekki hægt að leiðrétta slæma blóðgun á síðari stigum í vinnsluferlinu. 

Ef aðeins er blóðgað en ekki slægt eru meiri líkur á að afli komist ,,lifandi‘‘ í blóðtæmingu en 

þegar fiskurinn fer í blóðgunarkerið er mjög mikilvægt að hann sé með góðu lífsmarki. Fiskurinn 

blóðtæmist á 10-20 mínútum í blóðgunarkerinu ef góður straumur af hreinum sjó er til staðar. 

Á þessum tímapunkti skiptir máli að kæling sé góð, en þó þarf að passa að hitastigið fari ekki 

undir 0°C því þá getur blóðtæmingin tekið lengri tíma. Aðstæður um borð í skipum segja mest 

til um hvort að bæði sé blóðgað og slægt í sitthvoru lagi eða aðeins blóðgað og slægt þegar 

komið er í land. Það eru þá helst dagróðrarbátar sem koma með óslægðan afla í land en í þeim 

tilfellum er mikilvægt að staðið sé vel að blóðgun og afli vel kældur. Fiskur sem er óslægður 

getur verið fullur af átu og innihaldið mikið magn af meltingarensímum. Ef illa er staðið að 

kælingu geta ensímin valdið óafturkræfum skemmdum á hráefninu á stuttum tíma. Þau hleypa 

gerlum að holdi fisksins með því að brjóta niður himnu í kviðarholinu en glænýr ferskur fiskur 

hefur algjörlega gerlafrítt hold. Lykilatriði á þessu stigi eins og á öllum stigum ferksfiskvinnslu 

eru þrif og kæling á hráefni. Ef fiskur inniheldur mikið af gerlum og skemmdarferlið er hafið 

verður ekki aftur snúið. Misjafnar skoðanir eru um hvort betra sé að leyfa fisknum að blæða 

áður en hann er slægður eða hvort betra sé að blóðga og slægja samtímis. Ef fiskur er blóðgaður 

fyrst og svo slægður kemst hann fyrr í blæðingu og minni líkur eru á að blóð sitji eftir í holdinu. 

Ef fiskur er blóðgaður og slægður í sömu aðgerð eru innyfli fjarlægð sem gætu annars flýtt fyrir 

skemmdarferlinu og einnig kemst fiskurinn fyrr í góðan þvott. Ef aðstaða til þvottar er ekki 

fullnægjandi er betra að koma með aflann óslægðan í land (Matís og Fisktækniskóli Íslands, 

2015). 
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Niðurstöður úr rannsókn Sæmundar Elíassonar o.fl., (2019) sýndu að blóðga eigi fisk á innan við 

30 mínútum frá því hann er veiddur til þess að viðhalda réttum gæðum þegar kemur að litarhafti 

flaka. Fiskurinn á að blæða í meira en 12 mínútur í ókældum sjó þar sem hreyfing á ferskum 

blæðingarmiðli er tryggt (Elíasson o.fl., 2019). 

Í skýrslu sem Matís gaf út árið 2014 voru áhrif mismunandi aðferða við blóðgun á gæði og 

geymsluþol þorsk- og ufsaafurða skoðaðar. Sá tími sem leið þar til fiskur komst í blæðingu og 

hvort notast var við krapa eða sjó skiptu miklu máli. Bæði kældar og frystar þorskafurðir skiluðu 

sér í betra hráefni ef blætt var í krapa. Hráefni sem var slægt og blóðgað í einu skrefi skilaði 

einnig almennt betri afurð en það hráefni sem var slægt eftir blæðingu (Magnea G. Karlsdóttir 

o.fl., 2014). Matís gaf einnig út skýrslu árið 2010 þar sem rannsakaðir voru þættir sem höfðu 

áhrif á verðmæti þorskafla. Niðurstöður sýndu að los í flökum var mjög breytilegt eftir 

mánuðum og kynþroskastigi en einnig gætu þættir eins og togtími, magn í holi, hitastig sjávars 

o.fl. haft áhrif á los (Helga Gunnlaugsdóttir o.fl., 2010).  

Kæling 

Þau atriði sem skipta mestu máli þegar kemur að því að varðveita gæði hráefnis eru meðferð, 

kæling og hreinlæti en það skiptir engu máli hvort afurðin er send fryst, kæld, þurrkuð eða 

söltuð á markað. Ef hráefni er vel kælt hægist á skemmdarferli fisksins. Mynd 4  sýnir að í lifandi 

fiski eru engir gerlar í holdi hans en í meltingarvegi og á tálknum finnst mikið af gerlum og 

talsvert utan á roði hans. Fullt af efnasamböndum finnast í holdi, kviðarholi og líffæri fisksins 

sem geta breyst í viðurvist ensíma eða súrefnis. Skemmdarferli fisks hefst um leið og hann deyr 

en þá brjóta örverur sér leið í gegnum roð og kviðarhol. Ýmsar efnabreytingar geta átt sér stað 

af völdum örvera og ensíma sem veldur óæskilegri lykt og bragði. Ensím geta einnig brotið niður 

vefi og himnur og þannig gert greiða leið fyrir örverur. Það er þó mjög mismunandi eftir 

fisktegundum hvernig skemmdarferlar geta verið en þar hefur innihald fitu mikið að segja.  
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Mynd 4: Fjöldi gerla í fiskholdi, innyflum og á roði (Matís og Fisktækniskóli Íslands, 2015). 
 

Líkamshiti fiska stýrist af hitastigi sjávar þar sem þeir hafa kalt blóð. Áður en fisknum er 

raðað í ker og komið fyrir niður í lest er mikilvægt að ná að kæla hann sem næst að 

bræðslumarki íss. Ísun í ker þjónar þeim tilgangi að halda fiskinum vel kældum eða undir 0°C. 

Þegar fiskinum er komið fyrir í kerin þarf að passa að kviður snúi niður og hryggur upp. Fínt er 

að dreifa álagi sem verður á mismunandi hluta fisksins með því að hafa hann alveg beinann í 

kerinu en það minnkar einnig líkur á að los myndist þegar fiskurinn fer í dauðastirðnun. Dreifa 

þarf vel úr ísnum svo kæling sé alls staðar jöfn í kerinu og gott er að setja vel af ís efst í kerið því 

þar eru hitasveiflur frá umhverfinu hvað mestar. Góð ísun kemur líka í veg fyrir að hitastig 

fisksins hækki útaf breytingum sem verða í vöðvum hans eftir að hann deyr. Yfir sumartímann 

er sjórinn heitari og það þarf því meiri ís til að kæla fisk þá heldur en á veturna. Góð kæling 

minnkar los í fiski og dregur úr rýrnun því tíminn sem fiskurinn er í dauðastirðnun lengist. 

Gæðarýrnun sem verður á hráefni ef illa er staðið að kælingu verða ekki bætt eftir á. Það er því 

lykilatriði að vel sé staðið að kælingu frá upphafi og að henni sé viðhaldið í gegnum allt 

vinnsluferlið (Matís og Fisktækniskóli Íslands, 2015). 

Tafla 1 sýnir mismunandi geymsluþol fyrir algengar bolfisktegundir í ís en geymsluþol er sá 

tími sem fiskur er hæfur til neyslu. Ef heill fiskur er geymdur á ís valda gerlar litlum sem engum 

skemmdum fyrstu daga geymslutímans. Af nýveiddum fiski er bragð og lyktarefni oft 

einkennandi en það hverfur á nokkrum dögum og um tíma verður hann að mestu bragð- og 

lyktarlaus. Á þeim tímapunkti fer gerlum í fiskholdinu fjölgandi og valda þeir myndun á illa 

lyktandi og bragðvondum efnum (Matís og Fisktækniskóli Íslands, 2015).  
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Tafla 1: Áætlað geymsluþol í ís fyrir ýsu, þorsk og ufsa (Matís og Fisktækniskóli Íslands, 2015). 

Fisktegund Áætlað geymsluþol í ís 

Ýsa 15 dagar 

Þorskur 15 dagar 

Ufsi 18 dagar 

 

Dauðastirðnun (e. Rigor mortis) 

Stuttu eftir dauða fisks fer hann í dauðastirðnun þar sem efnabreytingar valda samdrætti í 

vöðvum hans og leiða til þess að fiskurinn verður stífur. Það fer eftir aðstæðum hversu lengi  

dauðastirðnun varir en það getur verið frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra daga. Mynd 5 

sýnir mismunandi ástand fisksins fyrir, í og eftir dauðastirðnun. Fyrir dauðastirðnun eru vöðvar 

fisksins mjúkir og sveigjanlegir, í dauðastirðnun byrja vöðvar að dragast saman og verða stinnir. 

Eftir dauðastirðnun meyrna vöðvar og verða aftur mjúkir. 

Mynd 5: Mismunandi ástand fisksins fyrir, í og eftir dauðastirðnun (Matís og Fisktækniskóli Íslands, 2015). 
 

Margir þættir hafa áhrif á hversu hratt fiskur fer í gegnum dauðastirðnun, hversu kröftug hún 

er og hve lengi hún endist. Það getur verið mismunandi eftir tegundum, líkamlegu ástandi 

fisksins, stærð, veiðitíma, veiðiaðferð, meðferð eftir veiði og geymsluhitastigi (Matís og 

Fisktækniskóli Íslands, 2015). Meðhöndlun fisks áður en dauðastirðnun hefst hefur ekki áhrif á 

hvenær fiskur fer í dauðastirðnun en ef fiskurinn er sveigður meðan hann er í stirðnun getur 

það haft áhrif á hve lengi hún varir. Hitastig segir ef til vill mest um hversu fljótt fiskur fer í 

dauðastirðnun og hversu lengi en hann fer fyrr í stirðnun ef hitastig er hátt. Þorskur veiddur í 

troll fer í dauðastirðnun eftir 2-8 klukkustundir og henni lýkur á 20-65 klukkustundum. Ef hann 

er hins vegar geymdur við 10-12 °C fer hann eftir eina klukkustund í dauðastirðnun og klárar 

hana eftir 20-30 klukkustundir (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001).  

Áður en byrjað er að vinna fisk þarf að gæta vel að því að hann sé ekki í dauðastirðnun. 

Fiskur í dauðastirðnun er óhæfur til vinnslu því losmyndun í honum eykst og vöðvar geta rifnað. 



 

 10 

Auðvelt er að sjá ef fiskur er í dauðastirðnun því þá er hann alveg stífur en ef fiskur er búinn í 

dauðastirðnun er hægt að sveigja hann til. Þorskur er í 2-3 daga í dauðastirðnun en eins og kom 

fram hér að ofan fer það þó eftir ýmsum þáttum. Við þá þætti má svo bæta að síðast en ekki 

síst skiptir miklu máli að kæla hráefnið eftir að fiskurinn hefur verið blóðgaður, slægður og 

þveginn (Matís og Fisktækniskóli Íslands, 2015). 

 

2.3 Gæðamat flaka 

Litur 

Helstu ástæður fyrir því að fiskur er blóðgaður eru til að koma í veg fyrir að blóð komist í 

fiskholdið og til að draga úr skemmdum á fisknum. Geymsluþol á fisknum getur minnkað ef 

hann er ekki blóðgaður því að blóð er góð næring fyrir gerla. Ef blóðgun er sleppt eða illa staðið 

að henni verður fiskurinn blædökkur en fallegri flök fást þegar vel er staðið að blóðgun. Bestur 

árangur næst þegar skorið er á æð í lífodda og báðar hálsæðarnar en þannig er hægt að koma 

í veg fyrir að blóð renni úr tálknum og yfir í hold fisksins. Samdrættir vöðva í fisknum og 

hreyfingar hans sjá að mestu leyti um að dæla blóði úr holdi hans. Besta blóðtæming fæst af 

fisk sem er lifandi en blóðtæming verður lélegri og tekur lengri tíma eftir því sem fiskur verður 

þreyttari. Minni líkur eru á því að blóðmar og blóðblettir verði áberandi á flakinu vegna slæmrar 

meðhöndlunar ef fiskur fer sem fyrst í blóðgun. Blóðtæming gengur yfirleitt betur ef tryggð er 

stöðug hreyfing á fisknum í þvottakari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Munur á flaki þar sem blóðtæming var góð (efri) og þar sem hún var ekki nógu góð (neðri) (Páll 
Gunnar Pálsson o.fl., 2017). 
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Um leið og fiskur er kominn í dauðastirðnun verður blóðtæming lítil sem engin og því verða flök 

úr slíkum fiskum alltaf blædökk. Mynd 6 sýnir muninn á flaki þar sem fiskur hefur fengið góða 

blóðtæmingu annars vegar og  litla hins vegar. Í rennandi sjó er best að láta fisk blæða í minnsta 

kosti 20 mínútur og mikilvægt er að tryggja að sá fiskur sem kemur fyrst inn fari einnig fyrstur 

út úr þvottakari. Ef sjór í þvottakari er kældur fæst einnig betri blóðtæming því að 

blóðstorknunartími lengist við kælingu. Ef þvottakar er ekki til staðar um borð í skipi er betra að 

blóðga fyrst og slægja svo í staðinn fyrir að gera það í einni aðgerð. Fiskur sem fær ekki að blæða 

út áður en gengið er frá honum blæðir út í kerinu og getur mengað ís og aðra fiska (Valdimar 

Ingi Gunnarsson, 2001). Þegar hvítur fiskur er blóðgaður, slægður, þveginn og vel ísaður er 

fiskholdið hvítt þegar afla er landað vegna þess að almennileg blóðtæming átti sér stað. Ef fiskur 

er hins vegar flakaður strax eftir að hann hefur verið veiddur verður holdið fullt af blóði og flakið 

rauðleitt. Ef flök af slíkum fiski eru fryst og þiðin verða þau brún á litin (Tetteh, 2010). Mynd 7 

sýnir litarskala sem hægt er að nota til meta flök út frá litarhafti en þar er einkunn 5 best og 

einkunn 1 verst. Einkunn 5 er alveg hvítt flak en einkunn 1 er mjög rauðleitt flak.  

 

Mynd 7: Litarskali sem er hægt að styðjast við til að meta litarhaft á þorskflaki (Elíasson o.fl., 2019). 

 

Los 

Í flestum tilfellum þegar fiskur er flakaður er flakið slétt og gljáandi. Það er talað um að flök séu 

með los þegar sprungur og holur myndast í flakinu en það gerist þegar vöðvalög aðskiljast. 

Þorskflak inniheldur um fimmtíu vöðvalög sem eru aðskilin hvor öðru með þunnri, gljáandi 

himnu sem sést oft þegar vöðvalögin losna í sundur. Vöðvinn er bundinn himnunni með mjög 

fínum bandvefsþráðum og ef þeir þræðir slitna myndast los í flakinu. Fiskvöðvi herpist saman 

þegar hann stirðnar en beinagrindin og bandvefurinn vinna á móti herpingunni. Þetta veldur 

því að spenna myndast í vöðvanum en vöðvalögin losnar ekki í sundur nema að bandvefurinn 

gefi sig. Þegar vöðvinn er orðinn mjög herptur lætur bandvefurinn undan og los myndast í 

flakinu. Margar ástæður geta þó valdið því að los myndast í flaki. Bandvefsþræðirnir geta slitnað 
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og los myndast ef fiskur í dauðastirðnun er beygður og ef illa er farið með hann. Hversu mikið 

los myndast í flökum fer einnig eftir því hvaða hitastig fiskins er þegar hann fer í stirðnun. Eftir 

því sem hitastigið er hærra verður bandvefurinn milli vöðvalaganna veikari sem veldur því að 

vöðvar í fisknum herpast kröftuglegra saman og los verður meira. Auknar líkur á losi í flökum er 

einnig þegar fiskur hefur verið í miklu æti, þá sérstaklega eftir hrygningu. Smærri fiskur hefur 

yfirleitt meira los en stærri, þó svo að líffræðilegt ástand þeirra sé svipað og meðferð sú sama 

um borð. Talið er að það sé vegna þess að stærri fiskur hefur þykkari bandvef og þar með 

sterkari en í smáum fiskum. Los er mismunandi eftir fisktegundum en það er yfirleitt meira í 

bolfiski en í flatfiski. Ýsa, þorskur og ufsi eru þær tegundir sem mesta los finnst í (Valdimar Ingi 

Gunnarsson, 2001). Í töflu 2 má sjá hvernig hægt er að gefa þorskflaki einkunn þegar kemur að 

því að meta los. 
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Tafla 2: Einkunnarskali fyrir mat á losi í þorskflaki (Páll Gunnar Pálsson o.fl., 2017). 

Einkunn 1-Ágætt  

Holdið er stinnt, ekkert los og engar 

langsprungur. Mögulega smá sprunga (< 3cm) 

á vöðvaskilum í hnakka. 

Einkunn 2-Gott 

 

 

Holdið er stinnt, örlítið los á minna en 20% af 

flakinu. Ein til þrjár langsprungur þó ekki meira 

en 1/3 af flakalengd. 

Einkunn 3-Sæmilegt Nokkuð lint hold, minniháttar los á minna en 

50% af flakinu eða minna en 20% þvert yfir 

miðju -og/eða sporðar hluta. Meira en þrjár 

langsprungur. 

Einkunn 4-Varhugavert  

Holdið er lint. Los á 50-75% af flakinu eða 

djúpar langsprungur á meira en 20% af flaki. 

Einkunn 5-Óhæft Holdið er lint. Greinilegt en ekki áberandi los í 

meira en 75% af flakinu. Vöðvalög aðskilin 

hvort frá öðru og flakið getur dottið í sundur 

eftir roðflettingu. 

 

Blóðmar 

Nú til dags er mun mikilvægara að þorskflök séu ekki með blóðmar þar sem mikið er verið að 

framleiða af ferskum afurðum og gæðakröfur hafa aukist. Ástæða fyrir að blóðmar myndast í 

holdi fisksins er oftast vegna mikils þrýsting sem myndast aftast í poka á trolli. Önnur áhrif sem 

fiskurinn verður fyrir áður en hann er blóðgaður geta einnig geta valdið blóðmari (Sveinn 

Margeirsson o.fl., 2007). Ef nýveiddum fiski er slegið í hart yfirborð myndast blóðmar í holdi 

hans vegna þess að fínar æðar í holdinu rofna. Blóð streymir úr æðunum út í vöðva fisksins og 

helst þar þó að fiskurinn sé slægður og kældur. Góð blóðtæming dregur því úr litabreytingum á 
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holdi fiskins, blóðmari og byrjun á skemmdarferli (Tetteh, 2010). Eftir því sem stærri hol eru 

tekin því meiri líkur eru að blóðmar myndist í fisknum vegna þess að fiskurinn liggur í þykku lagi 

í móttökunni. Áberandi blóðmar getur myndast vegna mikils þrýstings og þá sérstaklega ef 

fiskurinn deyr undir farginu (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2001). 

 

Mynd 8: Auðsjáanleg blóðmör í þorskflökum á báðum hliðum (Páll Gunnar Pálsson o.fl., 2017). 

2.4 Gagnasöfnun í fiskvinnslu 
Í Ísfélagi Vestmannaeyja fer gagnasöfnun að mestu leyti fram í hugbúnaðarkerfi Innova og væri 

því möguleiki á að notfæra sér kerfið fyrir skráningar á gæðamati. Fyrirtækið notar einnig kerfið 

Navision Wisefish en þar fara fram allar skráningar á sölu afurða og er það notað af sölufyrirtæki 

Ísfélagsins. Þá notar fyrirtækið SharePoint kerfi sem vinnur með Wisefish en í því eru 

gæðaskýrslur úr gagnagrunni Innova hengdar á allar lotur. Með því að hengja skýrslurnar á 

loturnar í Wisefish gerir það sölumönnum erlendis kleift að sækja skýrslurnar úr Wisefish 

hvenær sem er í söluferlinu ef þess er þörf á (Björn Brimar Hákonarson, 2022).  

Innova 

Innova hugbúnaðarkerfið er framleitt af íslenska fyrirtækinu Marel en fyrirtækið er leiðandi á 

heimsvísu þegar kemur að breytingum er varðar vinnslu matvæla (Marel, e.d.-a). 

Hugbúnaðurinn hjálpar matvælaframleiðendum að hámarka bæði verðmæti og nýtingu afurða 

í gegnum allt vinnsluferlið, frá því að hráefnið kemur í hús og þar til það er afhent viðskiptavini. 

Með hjálp Innova er hægt að gera alla vinnslu skilvirkari þar sem kerfið getur verið upplýsinga, 
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pöntunar-, stýri- og samhæfingarhugbúnaður allt í einu. Auk þess er einnig hægt að tryggja 

rekjanleika bæði í stórum sem og litlum framleiðslufyrirtækjum (Marel, e.d.-b). 

Innova QC (Quality control) 

Innova QC er gæðaeftirlitskerfi sem er hannað fyrir matvælaframleiðendur en kerfið býður upp 

á pappírslausa stjórn á gæðakerfi. Hægt er að fylgjast með mikilvægum gæðaupplýsingum á 

vinnslugólfinu í rauntíma og áreiðanleg gögn gefa rétta stöðu á gæðaskoðunum og 

vandamálum sem geta fylgt. Hægt er að draga út úr kerfinu sérsniðnar skýrslur með allskyns 

upplýsingum og leitnigreiningum (e. trend analysis) sem gerir stjórnendum kleift að bæta 

aðferðir sínar til hins ýtrasta. Gæðastarfsmenn geta skráð upplýsingar tengdar gæðamálum á 

þar til gerðum stöðum þar sem eftirlit fer fram í vinnslunni. Kerfið tengir saman gæðaskoðanir 

við framleiðslugögn og rekjanleika hráefnis (Marel, e.d.-c). 

Þróun í myndgreiningu og tæknilausnum bjóða upp á aukna möguleika á sjálfvirku 

gæðamati en slíkar lausnir eru notaðar víða í matvælaiðnaði og öðrum iðngreinum. Notkun 

slíkrar tækni hefur ekki enn orðið almenn við greiningu á þeim þáttum sem tengjast gæðamati 

bolfisks í þessu verkefni, lit, los og blóðmari. Í doktorsverkefni sínu fjallaði Agnar Holten 

Sivertsen m.a. um sjálfvirkt eftirlit á þorskflökum með ofurlitrófs (e. Hyperspectral)  

myndgreiningu. Hann þróaði myndkerfi sem gat skoðað þorskflök með eða án roðs. Færibandið 

hafði hraða upp á 400 mm/sekúndu en það samsvarar vinnsluhraða upp á einn fisk á sekúndu. 

Kerfið var þó hannað sérstaklega fyrir verkefnið og er ekki útfært til að virka í rauntíma 

(Sivertsen, 2011). 
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3 Framkvæmd og aðferðir 
Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd verkefnisins, hvar og hvernig gögnum var safnað og 

hvernig þau voru greind. Höfundur ræddi við framleiðslustjóra Ísfélagsins í Vestmannaeyjum, 

Björn Brimar Hákonarson, þar sem hann fór í stuttu máli yfir það hvernig gögnum tengd 

gæðamati er safnað, bæði um borð í skipum og í vinnslunni. Einnig ræddi höfundur við Hildi 

Zoega Stefánsdóttir, verkstjóra í frystihúsinu um það hvernig gæðamat fer fram í 

bolfiskvinnslunni. 

Höfundur notaðist við aðferðarfræði hálf-opinna eigindlegra viðtala (e. semi structured 

interview) en í hálf-opnum viðtölum þarf spyrjandi ekki að fylgja nákvæmum spurningarlista. Í 

staðinn getur hann spurt spurninga sem gerir bæði spyrjanda og viðmælanda meira kleift að 

ræða um efnið í stað þess að spyrja spurningu og fá nákvæmt svar (Doyle, 2022). 

3.1 Gögn tengd gæðamati 
Höfundur ræddi við Björn Brimar framleiðslustjóra við upphaf verkefnisins. Hann fór yfir það 

hvernig gögnum tengd gæðamati í bolfiskvinnslu fyrirtækisins er safnað, bæði um borð í skipum 

og í vinnslunni. Einnig kom hann með ýmsar áhugaverðar hugmyndir sem höfundur gat nýtt sér 

til að svara rannsóknarspurningu verkefnisins. 

Um borð í bolfiskskipum Ísfélagsins er haldið vel utan um allar upplýsingar sem gætu komið 

að notkun þegar gæði hráefnis er metið. Á mynd 9 má sjá hvaða upplýsingar eru skráðar í excel 

skjal um borð í skipunum en það eru: veiðisvæði, dagmerking, veiðidagur, tognúmer, togtími, 

blóðgunartími, veður/sjólag, karafjöldi í togi og tegund á trollpoka sem notað var í hverju holi. 

Þessar niðurstöður berast til frystihúsins áður en löndun hefst.  
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Mynd 9: Upplýsingar sem berast frá skipi til frystihús fyrir löndun (Heimild: Ísfélagið). 

Í þessu verkefni eru áhrif árstíma, togtíma, blóðgunartíma og fjölda kara í togi á gæði flaka 

greind. Árstími fékkst út frá veiðidögum og var valið að skoða þann áhrifaþátt til að sjá hvaða 

mánuðir gáfu bestu og verstu gæðin. Áhrif togtíma og blóðgunartíma í mínútum er skoðað þar 

sem leitast var eftir því að sjá hvort einhver munur væri á milli 30 mínútna tímabila. Að lokum 

var valið að skoða áhrif karafjölda í togi til þess að sjá hvort gæðin myndu hraka ef karafjöldi 

væri meiri. Veiðisvæði voru mjög mörg og vantaði nokkuð upp á samræmi á heiti veiðisvæða 

og var því ákveðið að skoða þann áhrifaþátt ekki. Hitastig í fiski í móttöku var nánast 

undantekningalaust það sama og engin ástæða til að skoða þann áhrifaþátt. Skráningar 

varðandi veður og sjólag og tegund poka voru mismunandi hjá bátunum og því ekki vert að 

skoða það. Höfundur fékk gögnin send í excel skjölum. Árin 2020-2021 lönduðu bolfiskskip 

Ísfélagsins í heildina 85 sinnum afla sem var gæðametinn í frystihúsinu í Vestmannaeyjum. Hver 

löndun var í einu excel skjali og var heildarfjöldi skjalanna því 85. Gögnin voru afrituð úr einu 

excel skjali í annað og aðeins voru tekin tog með fullnægjandi upplýsingum. Gögn fyrir bæði 

skip voru skoðuð og tekin saman í sitthvort excel skjalið, eitt skjal fyrir Dala-Rafn og annað fyrir 

Ottó N. Meðalhlutfall úr gæðamati beggja skipa þessi tvö ár fékkst með því að nota Pivot töflu 

(e. Pivot table) í excel. Að auki fengust niðurstöður frá þeim áhrifaþáttum sem skoðaðir voru út 

frá Pivot töflunni. Til þess að sjá hvort marktækur munur væri á meðalhlutfalli gæðaþátta milli 

skipanna var notast við t-próf í excel (t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances) með 

öryggisbil 99%. 
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3.2 Framkvæmd gæðamats  
Upplýsingar er varðar gæðamat á flökum í bolfiskvinnslu Ísfélagsins fengust með því að ræða 

við Hildi Zoega verkstjóra en hún fór yfir framkvæmd gæðamatsins með höfundi. Þær 

spurningar sem höfundur hafði til hliðsjónar þegar rætt var við Hildi voru: 

o Hvernig fer gæðamat fram á flökum í bolfiskvinnslu? 

o Hvernig eru niðurstöður úr gæðamati skráðar? 

o Hversu langan tíma tekur gæðamatið að meðaltali og hve margir starfsmenn koma 

að því? 

Gæðamat hjá Ísfélaginu fer einungis fram þegar þorskur er unninn en hinar tegundirnar, s.s. 

ufsi og ýsa eru einungis unnar í frystar afurðir. Fiskur kemur inn í frystihúsið í móttökurými þar 

sem hitastig í fisknum er tekið og afli vigtaður. Þar er tekið til hliðar eitt kar úr hverju holi og úr 

hverju kari eru teknir 12-14 fiskar til gæðamats og settir í tómt kar, t.d. ef hol voru 20 í 

veiðiferðinni eru 20 mismunandi kör. Reynt er að velja fjölbreytta stærð og þyngd af fiskum. 

Fiskurinn er svo hausaður og flakaður. Ástæðan fyrir því að 12-14 fiskar eru teknir er að ef 

eitthvað fer úrskeiðis í hausun eða flökun þá eru til auka flök. Eftir flökun eru 20 flök gæðametin 

en það er skoðað litarhaft, los og blóðmar í flakinu. Litur á flakinu er gefið einkunn frá 1-5 þar 

sem 1 er mikið rautt flak og 5 er alveg hvítt flak en notast er við sérstakan litaskala svipað og 

sést á mynd 7. Los í flaki er einnig gefið einkunn frá 1-5 þar er 1 mjög mikið los og 5 er ekkert 

los, tafla 2 sýnir einkunnarskalann. Blóðmari er gefin einkunn 1 eða 2, þar sem 1 er blóðmar í 

flaki og 2 er ekkert blóðmar. Þarna nægir að eitt lítið blóðmar sjáist til að flakið fái einkunn 1. 

Niðurstöðurnar eru skráðar niður á blað (sjá viðauka 1) ásamt öðrum upplýsingum, svo sem 

skipi sem landað er úr, löndunardagsetningu og númer á holi. Verkstjórar sjá svo um að skrá 

niðurstöðurnar inn í staðlað excel skjal þar sem frekari útreikningar fara fram á gögnunum áður 

en niðurstöður eru sendar um borð í skipið sem var landað úr. Yfirleitt eru tveir starfsmenn sem 

framkvæma gæðamat ásamt verkstjóra og er reynt að hafa sömu aðila í hvert skipti. Það tekur 

um 15 mínútur að meta hvert tog eða 20 flök (Hildur Zoega Stefánsdóttir, 2022). 
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4 Niðurstöður og umræður 
Í þessum kafla eru niðurstöður úr greiningu gæðamats settar fram. Gögn frá árunum 2020 og 

2021 voru greind frá báðum bolfiskskipum Ísfélagsins. Þetta eru gögn frá löndunum þar sem afli 

var móttekinn í frystihúsi Ísfélagsins í Vestmannaeyjum og gæðamat fór fram. Greind voru 

sérstaklega áhrif árstíma, togtíma, blóðgunartíma og fjölda kara í togi á litarhaft, los og blóðmar 

í flökum. Að auki eru tillögur að úrbótum til þess að bæta framkvæmd gæðamats og skráningu 

gagna settar fram.  

4.1 Dala-Rafn 
Á mynd 10 má sjá fjölda landanna eftir mánuðum hjá Dala-Rafn árin 2020 og 2021. Í heildina 

landaði skipið 48 sinnum þessi tvö ár, 19 sinnum árið 2020 og 29 sinnum árið 2021. 

 

Mynd 10: Landanir hjá Dala-Rafn árin 2020 og 2021 (Heimild: Ísfélag). 

Í töflu 3 má sjá upplýsingar sem teknar voru saman úr gæðamats gögnum frá árunum 2020-

2021 fyrir Dala-Rafn. Meðalfjöldi toga var reiknaður út frá fjölda landanna og toga til þess að 

hægt væri að setja fram þann tíma sem tæki að meðaltali að gæðameta afla sem kemur úr einni 

löndun. Heildarfjöldi toga var deilt í fjölda landanna og fékkst út frá því meðalfjöldi toga úr hverri 

löndun. Hér að ofan kom fram að það tekur um 15 mínútur að meta eitt tog og því fóru að 

meðaltali 174 mínútur í gæðamat flaka sem komu úr einni löndun hjá Dala-Rafn. Þar sem 2 

starfsmenn úr vinnslu koma að gæðamatinu eru þetta u.þ.b. 6 vinnustundir í hverju gæðamati. 
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Tafla 3: Upplýsingar úr gæðagögnum fyrir Dala-Rafn árin 2020&2021 (Heimild: Ísfélag). 

Heildarfjöldi landanna 48 

Heildarfjöldi toga 555 

Meðalfjöldi toga 11,6 

Meðaltogtími 261 

Meðalblóðgunartími 62 

Meðalfjöldi kara í togi 13 

Tími í gæðamat (ein löndun) 174 mín 

Árstími 

Á mynd 11 má sjá hvernig litarhaft, los og blóðmar í flökum var eftir árstíma árin 2020 og 2021. 

Ef skoðað er meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft sést að flestir mánuðir gáfu niðurstöður um 

að yfir 97% flaka höfðu rétt litarhaft. Tveir mánuðir stóðu út úr en í apríl fór meðalhlutfallið í 

tæp 92% og í júlí náði það lágmarki eða um 89% flaka sem höfðu rétt litarhaft. Meðalhlutfall 

flaka án blóðmars var nokkuð stöðugt eða á bilinu 82-92%. Þeir mánuðir sem höfðu lægsta 

meðalhlutfallið voru júlí og ágúst þar sem það fór í 82 og 83%. Meðalhlutfall flaka með ekkert 

eða lítið los var mjög mismunandi eftir árstíma. Þrír mánuðir voru með yfirburðar lægsta 

meðalhlutfallið. Það var í apríl, júlí og ágúst þar sem einungis 48-53% af flökum höfðu ekkert 

eða lítið los. Ef allir mánuðir yfir þessi tvö ár voru teknir saman kom í ljós að meðalhlutfall flaka 

með rétt litarhaft var 98%, meðalhlutfall flaka með ekkert eða lítið los var 71 % og meðalhlutfall 

flaka án blóðmars var 88%.  



 

 21 

 

Mynd 11: Áhrif árstíma á litarhaft, los og blóðmar flaka frá Dala-Rafn (Heimild: Ísfélag). 

Togtími 

Áhrif mismunandi togtíma á litarhaft, los og blóðmar flaka má sjá á mynd 12. Togtími var allt frá 

30 mínútum og upp í 400 mínútur. Tekið var saman meðalhlutfall yfir 30 mínútna tímabil árin 

2020-2021. Togtími virtist hafa lítil sem engin áhrif á hlutfall flaka sem höfðu rétt litarhaft en á 

öllum tímabilunum var meðalhlutfallið yfir 95%. Meðalhlutfall flaka án blóðmars var einnig 

nokkuð svipað öll tímabilin eða á bilinu 85-93%. Niðurstöður er varðar meðalhlutfall flaka sem 

höfðu ekkert eða lítið los voru nokkuð mismunandi eftir togtíma eða allt frá 53-84%. Mesta losið 

var þegar togtími var stystur en þá höfðu 53% flaka lítið eða ekkert los. Minnsta losið var þegar 

togtími var sem lengstur eða 84% flaka sem höfðu ekkert eða lítið los. 

 

Mynd 12: Áhrif togtíma á litarhaft, los og blóðmar flaka frá Dala-Rafn (Heimild: Ísfélag). 
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Blóðgunartími 

Á mynd 13 má sjá hver áhrif mismunandi blóðgunartíma hafði á litarhaft, los og blóðmar flaka. 

Eins og með togtímann tók höfundur saman meðalhlutfall yfir 30 mínútna tímabil en 

blóðgunartími var allt frá 5 mínútum upp í 330 mínútur. Blóðgunartími hafði lítil sem engin áhrif 

á litarhaft flaka en meðalhlutfallið var nánast það sama öll tímabilin eða 97-100% flaka með 

réttan lit. Áhrif blóðgunartíma á blóðmar flaka var mjög svipað öll tímabilin eða allt frá 83-91% 

þar sem lágmark virtist vera þegar blóðgunartími var á milli 150-180 mínútur. Meðalhlutfall 

flaka sem höfðu ekkert eða lítið los var meira mismunandi eftir tímabilum. Niðurstöður benda 

til þess að mesta losið hafi verið þegar blóðgunartími var á milli 60-90 mínútur en þá fór 

meðahlutfall flaka með ekkert eða lítið los í 60%. Minnsta losið var þegar blóðgunartími var yfir 

210 mínútur en þá var meðalhlutfall flaka með ekkert eða lítið los 80%. 

 

Mynd 13: Áhrif blóðgunartíma á litarhaft, los og blóðmar flaka frá Dala-Rafn (Heimild: Ísfélag). 

Fjöldi kara í togi 

Mynd 14 sýnir hver áhrif mismunandi fjölda kara í togi hafði á litarhaft, los og blóðmar flaka. 

Fjöldi kara í togi var allt á bilinu 1-52 og í töflu 3 má sjá að meðalfjöldi kara í togi voru 13 kör. 

Meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft var á bilinu 95-100% ef fjöldi kara í togi var undir 25 kör. 

Eftir það varð meðalhlutfallið meira óstöðugt. Þrjú auðsjánleg lágmörk sjást vel á grafinu en þá 

var hlutfall flaka með rétt litarhaft á milli 80-90%. Þetta var þegar fjöldi kara í togi voru 26, 36 

og 38 og virtist því litarhaft verða lélegra eftir því sem fleiri kör voru í hverju togi. Ef karafjöldi í 

togi var undir 10 var hlutfall flaka án blóðmars á bilinu 88-92%. Hlutfall minnkaði svo nokkuð 
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stöðugt eftir því sem karafjöldi jókst og fór hlutfall flaka án blóðmars lægst í 65% þegar fjöldi 

var 37. Meðalhlutfall flaka með ekkert eða lítið los var á bilinu 67-75% ef karafjöldi var undir 16. 

Nokkur lágmörk má sjá á grafinu fyrir flök sem höfðu ekkert eða lítið los. Þetta var þegar fjöldi 

kara var á milli 16-37, en þar fór meðalhlutfallið lægst í 53%. 

 

Mynd 14: Áhrif karafjölda í togi á litarhaft, los og blóðmar flaka frá Dala-Rafn (Heimild: Ísfélag). 

 

4.2 Ottó N. Þorláksson 
Mynd 15 sýnir fjölda landanna í hverjum mánuði hjá Ottó N. Þorláksson árin 2020 og 2021. 

Skipið landaði í 38 skipti þessi ár, 19 sinnum árið 2020 og 18 sinnum árið 2021.  

 

Mynd 15: Landanir Ottó N. árin 2020 og 2021 (Heimild: Ísfélag). 
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Í töflu 4 má sjá upplýsingar sem teknar voru saman úr gæðamats gögnum frá árunum 2020-

2021 fyrir Ottó N. Meðalföldi toga var reiknaður út frá fjölda landanna og toga til þess að hægt 

væri að setja fram þann tíma sem tæki að meðaltali að gæðameta afla sem kemur úr einni 

löndun. Heildarfjöldi toga var deilt í fjölda landanna og fékkst út frá því meðalfjöldi toga úr hverri 

löndun. Eins og kom fram hér að ofan tekur um 15 mínútur að meta eitt tog. Að meðaltali fóru 

því einnig 174 mínútur í gæðamat flaka sem komu úr einni löndun frá Ottó N. 

Tafla 4: Upplýsingar úr gæðagögnum frá Ottó N. árin 2020 og 2021 (Heimild: Ísfélag). 

Fjöldi landanna 37 

Fjöldi toga 430 

Meðalfjöldi toga 11,6 

Meðaltogtími 254 

Meðalblóðgunartími 86 

Meðalfjöldi kara í togi 19 

Tími í gæðamat (ein löndun) 174 mín 

Árstími 

Mynd 16 sýnir hver áhrif mismunandi árstíma hafði á litarhaft, los og blóðmar í flökum. 

Meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft var mismunandi milli mánuða. Hlutfallið var lægst í apríl, 

júní og í október en þá voru flök með rétt litarhaft á bilinu 89-92% en aðra mánuði var hlutfallið 

95% eða hærra. Meðalhlutfall flaka án blóðmars var einnig lægst í apríl, júní og október en þá 

var að meðaltali 81-83%  flaka sem innihéldu ekkert blóðmar. Í mars voru 96% flaka án blóðmars 

en aðra mánuði rokkaði það frá 84-92%. Niðurstöður sýndu að meðalhlutfall flaka sem 

innihéldu ekkert eða lítið los var misjafnt eftir mánuðum. Minnsta losið var í mars en þá var 

hlutfall flaka með ekkert eða lítið los 94%. Aðrir mánuðir voru mun verri eða með meðaltal frá 

52-74%. Mesta losið var í apríl, júní og október þegar hlutfall flaka án loss eða með lítið los var 

á milli 52-58%. Ef grafið eitt og sér er skoðað án þess að rýna beint í tölurnar er auðvelt að sjá 

að í apríl, júní og október fengust að meðaltali verstu niðurstöður fyrir alla gæðaþætti. 
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Mynd 16: Áhrif árstíma á litarhaft, los og blóðmar flaka frá Ottó N. (Heimild: Ísfélag). 

Togtími 

Á mynd 17 má sjá áhrif mismunandi togtíma á litarhaft, los og blóðmar. Togtími var á bilinu 30-

390 mínútur en að meðaltali var hann 254 mínútur eins og sást í töflu 4. Eins og áður tók 

höfundur saman meðalhlutfall yfir 30 mínútna tímabil. Niðurstöður benda til þess að 

mismunandi togtími hafi ekki mikil áhrif á litarhaft flaka en öll tímabil gáfu meðalhlutfall upp á 

92% eða hærra en það var lægst þegar togtími var á milli 30-60 mínútur. Meðalhlutfall flaka án 

blóðmars hélst nokkuð svipað yfir öll tímabilin en það var á milli 79-90%, lægst þegar togtími 

var frá 150-180 mínútur. Mesta losið fékkst þegar togtími var annars vegar milli 30-60 mínútur 

og hins vegar á milli 150-180 mínútur. Þá var meðalhlutfall flaka með ekkert eða lítið los 55% 

og 60%. Minnsta losið var þegar togtími var annars vegar sem stystur eða hins vegar sem 

lengstur en þá var hlutfall flaka sem höfðu ekkert eða lítið los á milli 74-78%. 



 

 26 

 

Mynd 17: Áhrif togtíma á litarhaft, los og blóðmar flaka frá Ottó N. (Heimild: Ísfélag). 

Blóðgunartími 

Áhrif mismunandi blóðgunartíma á litarhaft, los og blóðmar flaka má sjá á mynd 18. Líkt og áður  

var meðalhlutfall yfir 30 mínútna tímabil skoðað en blóðgunartími var frá 4 mínútum upp í 390 

mínútur. Meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft var á bilinu 85-100% en það var lægst þegar 

blóðgunartími var frá 90-120 mínútur. Lengd blóðgunartíma virtist ekki hafa mikil áhrif á hlutfall 

flaka án blóðmars en það var svipað öll tímabilin eða frá 84-86%. Meðalhlutfall flaka sem höfðu 

ekkert eða lítið los var meira mismunandi eftir tímabilum. Mesta losið var þegar blóðgunartími 

var á milli 90-120 mínútur en þá var hlutfall flaka með ekkert eða lítið los 49%. Minnsta losið 

var þegar blóðgunartími var undir klukkustund en þá var meðalhlutfallið um 70%. 

 

Mynd 18: Áhrif blóðgunartíma á litarhaft, los og blóðmar flaka frá Ottó N. (Heimild: Ísfélag). 
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Fjöldi kara í togi 

Mynd 19 sýnir hver áhrif mismunandi fjölda kara í togi hafði á litarhaft, los og blóðmar flaka. 

Fjöldi kara í togi var á bilinu 2-56  og að meðaltali voru 19 kör í togi. Ef karafjöldi í togi var undir 

21 var meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft 95% eða ofar en þegar fjöldinn varð meiri fór 

hlutfallið að vera meira mismunandi. Á grafinu sjást þrjú áberandi lágmörk en þá fór hlutfall 

flaka með rétt litarhaft niður í 70-90%. Þetta var þegar karafjöldi var 22, 23 og 41 en versta 

hlutfallið fékkst þegar fjöldinn var 41 og því benda niðurstöður til þess að litarhaft versni eftir 

því sem fjöldi kara í togi hækkar. Meðalhlutfall flaka án blóðmars var nokkuð svipað fyrir 

mismunandi fjölda kara en það var frá 80-90%. Hlutfallið fór fjögur skipti í 80% en í öll skiptin 

var það þegar karafjöldi var orðinn nokkuð mikill eða yfir 32 kör. Niðurstöður sýndu að 

meðalhlutfall flaka með ekkert eða lítið los var mjög mismunandi eftir fjölda kara. Það var allt á 

bilinu 10-100% en lægst var það þegar karafjöldi var 41. Hlutfallið hélst annars frá 53-80% við 

mismunandi fjölda kara. Meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft og án blóðmars lesist af vinstri ás 

en meðalhlutfall flaka með ekkert eða lítið los af hægri ás. 

 

Mynd 19: Áhrif karafjölda í togi á litarhaft, los og blóðmar flaka frá Ottó N. (Heimild: Ísfélag). 
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4.3 Samanburður skipa 
Ef bolfiskskip Ísfélagsins eru borin saman má sjá í töflu 5 að Dala-Rafn landaði árin 2020 og 2021 

í 48 skipti en Ottó N. í 37 skipti. Fjöldi toga var einnig fleiri hjá Dala-Rafn heldur en hjá Ottó en 

ef meðalfjöldi toga var skoðaður fékkst sama niðurstaða fyrir báða báta. Meðaltogtími reyndist 

nokkrum mínútum hærri hjá Dala-Rafn en meðalblóðgunartími var hærri hjá Ottó N. Meðalfjöldi 

kara í togi var þá nokkuð hærri hjá Ottó N. heldur en hjá Dala Rafn. Meðalblóðgunartími hjá 

Ottó N. var einnig nokkuð hærri en hjá Dala-Rafn og má áætla að það sé vegna þess að 

meðalfjöldi kara í togi var hærri og er því tími sem fer í að gera að afla lengri. Þegar tími sem fór 

í gæðamat úr einni löndun var skoðaður fengust hins vegar sömu niðurstöður fyrir bæði skip, 

en það er vegna þess að meðalfjöldi toga var sá sami. 

Tafla 5: Upplýsingar úr gæðamati hjá Dala-Rafn og Ottó N. fyrir árin 2020 og 2021 (Heimild: Ísfélag). 

 Dala-Rafn Ottó N. Þorláksson 

Fjöldi landanna 48 37 

Fjöldi toga 555 430 

Meðalfjöldi toga 11,6 11,6 

Meðaltogtími 261 254 

Meðalblóðgunartími 62 86 

Meðalfjöldi kara í togi 13 19 

Tími í gæðamat (ein löndun) 174 mín 174 mín 

 

Tafla 6 sýnir meðalhlutfall á þeim gæðaþáttum sem eru skoðaðir í bolfiskvinnslu Ísfélagsins. 

Niðurstöður gæðamats frá árunum 2020 og 2021 frá Dala-Rafn sýndu að meðalhlutfall flaka 

með rétt litarhaft voru 98% en 71% af flökum höfðu ekkert eða lítið los og 88% flaka voru án 

blóðmars. Hjá Ottó N. var að meðaltali 96% flaka með rétt litarhaft en 64% flaka höfðu ekkert 

eða lítið los og 86% án blóðmars. Niðurstöður benda því til þess að afli sem Dala-Rafn landaði 

hafi almennt verið af betri gæðum en afli sem Ottó N. landaði. Ekki munaði þó miklu á hlutfalli 

flaka með rétt litarhaft og án blóðmars. Stærsti munurinn var á þeim flökum sem höfðu ekkert 

eða lítið los en að meðaltali voru 36% flaka frá Ottó N. með los í sér en 29% hjá Dala-Rafn. 
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Samkvæmt t-prófi fékkst marktækur munur milli skipa á öllum gæðamatsþáttum  (p<0,01 sjá 

viðauka 2). 

Tafla 6: Meðalhlutfall gæðaþátta fyrir Dala-Rafn og Ottó N. árin 2020 og 2021 (Heimild: Ísfélag). 

 Dala-Rafn Ottó N. Þorláksson 

Rétt litarhaft 98% 96% 

Ekkert/lítið los 71% 64% 

Án blóðmars 88% 86% 

 

Það vekur athygli höfundar að meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft hjá báðum bátum þessi tvö 

ár sé yfir 96%. Eins og kom fram hér að ofan notast Ísfélagið við ákveðinn litarskala til að meta 

litarhaft á flökunum en flök sem fá einkunn 4-5 teljast hafa 100% rétt litarhaft. Þessar 

niðurstöður sýna að megnið af flökum sé að fá þessa einkunn. Út frá þeim er því hægt að álykta 

að vel sé staðið að blóðgun um borð í báðum skipum, fiskur er blóðgaður fyrir dauðastirðnun 

og stöðug hreyfing er á honum í þvottakari. Í flestum tilvikum er það sérþjálfað starfsfólk sem 

sér um gæðamatið og ætti það því að vera nokkuð áreiðanlegt. Þegar kemur að því að meta 

litarhaft á flaki getur mannlegi þátturinn hins vegar verið stór partur af því hvernig flakið er 

metið. Að auki gæti t.d. magn af lélegum fisk haft áhrif, ef mikið af rauðum flökum koma í röð 

fer kannski starfsmaður að meta þau verr eða betur en þau í raun eru. Því er einmitt mikilvægt 

að hafa alltaf tvær manneskjur í þessu til að fá sitthvort álitið.  

Sá gæðaþáttur sem gaf lélegasta meðalhlutfall hjá báðum skipum var los flaka. Það munaði 

aðeins 5% á bátunum og voru niðurstöður frá Dala-Rafn örlítið betri þó svo að það hafi oftar 

verið landað úr honum. Því má álykta að í einhverjum tilfellum sé ekki farið nógu vel með afla 

sem er í dauðastirðnun eða að hann sé unninn áður en hann fer í dauðastirðnun. Kæling um 

borð í skipunum gæti einnig verið ábótavant sem veldur því að hitastig fisksins sé of hátt þegar 

hann er í stirðnunni. Gæðamat á los í flökum er metið á sama hátt og litarhaft, frá 1-5. Einkunn 

4-5 þýðir að ekkert eða lítið los sé í flakinu og því hefur mikið magn af flökum verið lélegra en 

það. Mannlegi þátturinn hefur mjög líklega sömu áhrif og þegar litarhaftið er metið. Þó ætti að 

vera nokkuð augljóst hvenær flak er talið vera varhugavert eða ónothæft. 

Báðir bátar gáfu meðalhlutfall hærra en 86% af flökum án blóðmars. Það verður að teljast 

nokkuð ásættanlegt fyrir tveggja ára tímabil. Mikilvægt er að koma í veg fyrir að blóðmar 



 

 30 

myndist í flökunum þar sem mikið er verið að framleiða í ferskar afurðir. Niðurstöður benda til 

þess að báðir bátar séu að huga vel að því koma í veg fyrir að fá of mikið magn í hverju holi, en 

meðalfjöldi kara í togi hjá bátunum var annars vegar 13 og hins vegar 19. Þá er farið vel með 

hráefnið áður en það fer í blóðgun og komið í veg fyrir að fiskur drepist undir fargi. Mannlegi 

þátturinn hefur kannski minnstu áhrifin á það hvernig blóðmar í flaki er metið. Annað hvort er 

blóðmar eða ekki en það ætti í flestum tilfellum að vera nokkuð auðsjáanlegt. 

Árstími 

Hjá báðum bátum fékkst lægsta meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft í apríl og í júlí en flestir 

mánuðir höfðu meðalhlutfall upp á 95% eða hærra. Lægsta meðalhlutfall flaka án blóðmars hjá 

Dala-Rafn var í apríl og júní. Hjá Ottó N. var hlutfallið lægst í apríl, júní og október. Hjá báðum 

bátum var meðalhlutfall flaka með ekkert eða lítið los mjög mismunandi eftir árstíma. Mesta 

losið var í apríl, júlí og ágúst hjá Dala-Rafn en minnsta losið í febrúar. Mesta losið var í apríl, júlí 

og október hjá Ottó N. en minnsta losið í mars. Eins og kom fram að ofan eru meiri líkur á að los 

myndist í flaki þegar fiskur hefur verið í miklu æti og sérstaklega eftir hrygningu. Þessar 

niðurstöður styðja því að einhverju leyti við það en við Ísland hefst hrygning hjá þorskinum seint 

að vetri til. Hún hefst í mars við Suðurströndina og lýkur í byrjun maí en við Norðurland hrygnir 

hann í apríl og maí (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013).  

Togtími 

Togtími virtist ekki hafa mikil áhrif á meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft en hjá báðum bátum 

var hlutfallið 92% eða hærra öll tímabilin. Lægra meðalhlutfall fékkst hjá Dala-Rafn þegar 

togtími var undir 120 mínútum og lægsta meðalhlutfallið hjá Ottó N. fékkst þegar togtími var 

frá 60-90 mínútur. Hlutfall flaka án blóðmars hélst nokkuð svipað öll tímabilin hjá báðum bátum, 

hjá Dala-Rafn var það á bilinu 85-93% en hjá Ottó N. 79-90%. Niðurstöður sýndu að 

meðalhlutfall flaka sem höfðu ekkert eða lítið los voru mismunandi eftir togtíma hjá báðum 

bátum. Mesta losið hjá báðum bátum var þegar togtími var stystur en þá fór meðalhlutfallið 

lægst í 53%. Minnsta losið var þegar togtími var sem lengstur en þá var meðalhlutfallið 74-84%. 

Blóðgunartími 

Blóðgunartími hafði ekki mikil áhrif á litarhaft flaka hjá Dala-Rafn en öll tímabilin gáfu 

meðalhlutfall yfir 97%. Meðalhlutfallið var aðeins dreifðara hjá Ottó en það var þó öll tímabilin 
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yfir 85% en lægsta fékkst þegar blóðgunartími var á bilinu 90-120 mínútur. Meðalhlutfall flaka 

án blóðmars var lægst hjá Dala-Rafn þegar blóðgunartími var 150-180 mínútur eða 83%. Hjá 

Ottó N. gáfu öll tímabilin svipað meðalhlutfall, á bilinu 84-86% flaka án blóðmars. Hjá báðum 

bátum var meðalhlutfall flaka sem höfðu ekkert eða lítið los meira mismunandi eftir tímabilum. 

Niðurstöður benda til þess að mesta losið hjá Dala-Rafn hafi verið þegar blóðgunartími var á 

milli 60-90 mínútur en minnsta losið var þegar blóðgunartími var yfir 210 mínútur. Hjá Ottó N.  

fékkst mesta losið þegar blóðgunartími var á milli 90-120 mínútur en minnsta losið var þegar 

blóðgunartími var undir klukkustund.  

Fjöldi kara í togi 

Niðurstöður frá báðum bátum gáfu til kynna að meðalhlutfall allra gæðaþátta minnkaði eftir því 

sem karafjöldi í togi jókst. Hjá Dala-Rafn fékkst lægsta hlutfallið þegar karafjöldi var 37 en besta 

hlutfallið þegar karafjöldi var undir 35. Niðurstöður sýndu að lægsta hlutfallið hjá Ottó N. var 

þegar karafjöldi var 41 en besta hlutfallið þegar karafjöldi var undir 21. Niðurstöður gefa því til 

kynna að litarhaft, los og blóðmar í flökum versnar eða eykst eftir því sem fjöldi kara í togi fer 

hækkandi. Ef karafjöldi í togi er hærri þýðir það að meiri afli fæst í hverju holi. Eftir því sem 

meira af afla er í pokanum því meiri þrýstingur myndast neðst í pokanum og veldur því að 

gæðum hrakar. Þegar stór hol eru tekin eru meiri líkur á að fiskur liggi í þykku lagi í móttökunni. 

Þrýstingur sem fiskurinn verður fyrir getur valdið því að blóðmar myndist og getur það verið 

mjög áberandi ef fiskurinn deyr undir farginu. Það er því lykilatriði að reyna að koma í veg fyrir 

að of stór hol fáist þó svo að það sé ekki alltaf hægt að koma í veg fyrir það. 
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4.4 Tillögur af úrbótum 

Skráningar gagna 

Eins og kom fram hér að ofan eru allar skráningar sem tengjast gæðamati skráðar annars vegar 

í excel skjal og hins vegar á pappír. Gögn koma frá skipum á excel formi en gögn úr gæðamatinu 

í bolfiskvinnslunni eru skráð á pappír sem má sjá í viðauka 1. Þau gögn þarf svo að slá handvirkt 

inn í excel skjalið sem kom frá skipinu. Höfundur telur að það myndi ekki vera flókið að færa 

þessar skráningar á rafrænt form þar sem Ísfélagið nýtir sér nú þegar rafrænar skráningar, t.d. 

í gagnagrunn Innova. Gæðaskoðanir við pökkun í bolfiskvinnslu- og uppsjávarvinnslu fara nú 

þegar fram í Innova QC og væri því kjörið tækifæri að athuga hvort það kerfi myndi ekki henta 

líka fyrir gæðamatið. Um leið og excel skjalið berst frá skipi gæti einhver séð um að koma þeim 

upplýsingum strax inn í Innova. Þá ætti eftir að setja niðurstöður úr gæðamatinu sjálfu en það 

væri hægt að gera um leið og það fer fram. Ein eða tvær manneskjur gætu séð um að meta 

flökin jafnt og þétt á meðan sú þriðja gæti séð um að skrá niðurstöðurnar í gagnagrunninn. Um 

leið og þessar upplýsingar eru komnar í gagnagrunninn eru þær alltaf aðgengilegar. Auðvelt 

væri að sækja allskonar skýrslur langt aftur í tímann og skoða ýmsa áhrifaþætti sem gætu haft 

áhrif á gæði hráefnis. Eins og kom fram hér að ofan eru gögnin skráð í dag í excel skjal og er ein 

löndun í einu skjali. Höfundur fékk að kynnast því í þessu verkefni að það krefst mikillar vinnu 

og er tímafrekt að taka saman gögn aftur í tímann úr gæðamatinu. Hafa þarf í huga að höfundur 

var aðeins að skoða tveggja ára tímabil og afmarkaða áhrifaþætti. 

Gæðamat 

Gæðamat á flökum í bolfiskvinnslu Ísfélagsins er yfirleitt framkvæmt af tveimur starfsmönnum 

ásamt verkstjóra. Það tekur um 15 mínútur að meta 20 flök og niðurstöður síðustu tveggja ára 

úr gæðamati beggja báta sýndu að það tæki að meðaltali 174 mínútur að framkvæma gæðamat 

úr einni löndun. Starfsmenn eru því teknir úr þeim störfum sem þeir eru annars að sinna í 

næstum 3 klukkustundir. Reynt er að hafa alltaf sama starfsfólkið í gæðamatinu þar sem það er 

orðið vel þjálfað í því. Það þarf þó að hafa í huga að það getur verið mjög mismunandi hvernig 

fólk metur gæðin. Rautt flak fyrir einn er mögulega ekki jafnt rautt fyrir annan, einn gæti metið 

að los væri mikið á meðan annar myndi segja að það væri ekki jafn mikið. Gæðamatið getur því 

verið mjög persónubundið.  
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Ein tillaga til úrbóta á gæðamati væri að koma upp gæðamatsbúnaði á færiband eftir 

roðflettingu. Þar væri hægt að vera með sjálfvirkt kerfi sem myndi taka myndir af flökum og 

greina þá þætti sem eru skoðaðir í gæðamati og jafnvel aðra galla sem koma frá hausara og 

flökunarvélum. Myndgreiningin kæmi þá í staðinn fyrir mannlega þáttinn sem er bæði mjög 

tímafrekur og persónubundinn. Ef svona búnaði yrði komið fyrir væri einnig hægt að greina öll 

flök sem eru unnin í vinnslunni í stað þess að skoða aðeins 20 flök úr hverju togi. Með því að 

skoða meira magn af flökum yrðu öll gögn úr gæðamatinu um leið mikið áreiðanlegri. Í dag eru 

aðeins tekin 20 flök úr hverju togi og því gæti það oft verið tilviljunarkennt að lenda á góðum 

eða slæmum flökum. Út frá þessum 20 flökum er restin af aflanum úr hverju togi metinn án 

þess að vita í raun hvernig ástandið á honum sé. 

Norska hugbúnaðarfyrirtækið Maritech hefur þróað búnað sem heitir Maritech „Eye“ bæði 

fyrir hvítfisk og lax. Kerfið var sérstaklega hannað til að meta galla í fiskflaki sem er á hreyfingu. 

Háþróuð reiknirit og ofurlitrófs myndgreining er notuð til að greina og skrá galla í flökum svo 

sem stærð og staðsetning. Með þessum búnaði eykst nákvæmi og hraði á gæðamati flaka en 

Maritech „Eye“ gefur hverju flaki ákveðna gæðaeinkunn og auðkenni byggt á forsendum sem 

eru gefnar að hverju sinni. Um leið og framkvæmd gæðamats og skráningar sem tengjast því er 

orðið sjálfvirkt er hægt að nota hráefnið á sem hagkvæmastan máta og um leið bæta hagnað 

fyrirtækisins. Hægt er að nýta gæðamesta hráefnið í að búa til verðmætar afurðir á meðan 

slakara hráefni nýtist á bestan máta í öðrum flokkum. Einnig er hægt að sanna fyrir 

viðskiptavinum að gæði afurða sé í raun eins og skráningar segja til (Maritech, e.d.). 

Tvö íslensk fyrirtæki hafa líka þróað svipaðan búnað og Maritech. Marel þróaði IRIS (e. 

Intelligent Reporting, Inspection & Selection) kerfið sem er notað við gæðaeftirlit á alifuglum. 

Kerfið metur fuglana sjónrænt með háhraðamyndavélum og greinir galla í þeim en það getur 

líka greint lit og stærð. Kerfið getur losað sig við gölluðu fuglanna á enda færibandsins (Marel, 

e.d.-d). Svona kerfi hjálpar til við að framleiða afurðir á skilvirkan, áhrifaríkan og sjálfbæran hátt 

(Marel, e.d.-e).  

Á heimasíðu sprotafyrirtækisins Visk má einnig sjá að það er að vinna í svipuðum verkefum 

og Maritech og Marel. Fyrirtækið er að vinna í því að gera sjálfvirkt gæðakerfi bæði fyrir 

fiskvinnslur og álverksmiðjur og hefur sett upp slíkan búnað í laxavinnslu á Íslandi. Gæðakerfið 

á að geta metið stærð, lit og galla í fiskflökum ásamt því að flokka flökin. Með því að notast við 
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svona sjálfvirkt gæðakerfi með tölvusjón er hægt að minnka staðlað mat og mögulega greina 

galla sem mannsaugað sér ekki (Visk, e.d.). 

Öll þekking sem er nauðsynleg til að framkvæma gæðamat með tölvusjón er því til staðar. 

Höfundur fann þó engar rannsóknir sem snerust nákvæmlega um þá gæðaþætti sem eru metnir 

í Ísfélaginu. Það ætti þó að vera nokkuð einfalt fyrir svona kerfi að meta litarhaft og blóðmar í 

flökum út frá ljósmynd en gæti mögulega reynst flóknara að meta losið og skilgreina umfang 

þess. 
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5 Ályktanir 

Í þessu verkefni var rýnt í gæðamat og skráningar sem tengjast því í bolfiskvinnslu Ísfélags 

Vestmannaeyja. Áhrifaþættir sem gætu mögulega haft áhrif á gæði flaka voru einnig greindir. 

Markmið verkefnisins var að koma með tillögur um hvað mætti betur fara og hvernig hægt væri 

að gera það. Í dag fara flestar gæðaskráningar hráefnis bæði í bolfisk- og uppsjávarvinnslu 

fyrirtækisins fram rafrænt í Innova. Gæðamat í bolfiskvinnslunni er í umsjón verkstjóra auk 

starfsmanna vinnslunnar. Það fer eingöngu fram gæðamat á flökum í bolfiskvinnslunni þegar 

verið er að vinna þorsk þar sem ufsi og ýsa eru eingöngu unnar í frystar afurðir. Farið var yfir 

það hvernig gögnum sem tengjast gæðamatinu er safnað um borð í skipum og í vinnslu en 

einnig var farið nákvæmlega yfir framkvæmdalýsingu á gæðamati flaka. Þeir gæðaþættir sem 

eru metnir í bolfiskvinnslu Ísfélagsins eru litarhaft, los og blóðmar í flökum. Litarhaft og los er 

metið með einkunnum á bilinu 1-5 þar sem 5 er besta einkunn en blóðmar er gefið einkunn 1 

(blóðmar) eða 2 (ekkert blóðmar). Gögn úr gæðamati frá árunum 2020 og 2021 voru fengin frá 

báðum bolfiskskipum fyrirtækisins, Dala-Rafn og Ottó N. Þorláksson. Gögnin voru greind fyrir 

hvorn bát og meðalhlutfall fékkst með því að nota Pivot töflu í excel. Greindir voru sérstaklega 

fjórir áhrifaþættir sem gætu mögulega haft áhrif á litarhaf, los og blóðmar í flökum en það voru 

árstími, togtími, blóðgunartími og karafjöldi í togi. 

Niðurstöður þessa tveggja ára tímabils sýndu að almennt séð var afli frá Dala-Rafn að skila 

betri gæðum en afli frá Ottó N. Þó munaði ekki miklu á meðalhlutfalli flaka sem höfðu rétt 

litarhaft og voru án blóðmars en mesti munurinn var á hlutfalli flaka sem höfðu lítið eða ekkert 

los. Samkvæmt t-prófi með öryggismörk upp á 99% reyndist marktækur munur milli Dala-Rafn 

og Ottó N. fyrir alla gæðaþætti. Út frá þessum niðurstöðum má því álykta að betri afli hafi komið 

frá Dala-Rafn á þessu tveggja ára tímabili. 

Ef árstími var skoðaður fengust svipaðar niðurstöður en lægsta meðalhlutfall flaka sem 

höfðu rétt litarhaft var í apríl og júlí hjá báðum bátum. Sama má segja með hlutfall flaka án 

blóðmars, báðir bátar gáfu lægsta hlutfallið í apríl og júní. Það var helst los í flökum sem var 

mismunandi eftir árstíma hjá báðum bátum en þó var mesta losið í apríl og júlí hjá báðum 

bátum. Allir gæðaþættir virtust því vera lægstir í sömu mánuðum sem bendir til þess að þarna 

sé eitthvað sem hefur áhrif á alla þættina. Eins og höfundur kom inn á hér að ofan er líklegt að 

þetta stafi af því að þorskurinn hafi verið í miklu æti eða nýbúin að hrygna.  
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Áhrif togtíma á gæði flaka virtist ekki vera mikið en meðalhlutfall flaka með rétt litarhaft var 

alltaf yfir 92% hjá báðum bátum. Meðalhlutfallið var þó lægra eftir því sem togtími var styttri. 

Meðalhlutfall flaka án blóðmars var á svipuðu bili hjá báðum bátum en los í flökum reyndist 

vera mismunandi eftir togtíma. 

Mismunandi blóðgunartími hafði lítil sem engin áhrif á litarhaft flaka hjá Dala-Rafn en 

meðalhlutfallið var aðeins lægra hjá Ottó N. Báðir bátar gáfu svipaðar niðurstöður hvað varðar 

hlutfall flaka án blóðmars og virtist blóðgunartími því ekki hafa mikil áhrif á það. Eins og áður 

voru niðurstöður hvað varðar los í flökum mismunandi eftir blóðgunartíma hjá báðum bátum. 

Ef áhrif fjölda kara í togi var skoðað mátti sjá að eftir því sem karafjöldi var hærri því lélegri 

niðurstöður fengust úr öllum gæðaþáttum. Niðurstöður gefa því til kynna að litarhaft, los og 

blóðmar í flökum versnar eða eykst eftir því sem fjöldi kara í togi fer hækkandi. Það er því 

mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir að tekin séu of stór hol og væri sniðugt að hafa t.d. 

ákveðna reglu sem segir til um hámarksmagn í holi. Það væri þá hægt að reyna að miða við 

ákveðið magn þó svo að það komi auðvitað fyrir að of mikið fáist í einu holi. 

Gæðamat í bolfiskvinnslu Ísfélagsins tekur að meðaltali um 3 klukkustundir fyrir hverja 

löndun og er því mikill tími sem fer í það. Starfsmenn sem framkvæma það eru því teknir úr 

öðrum störfum sem þeir væru annars að sinna. Tveir starfsmenn úr vinnslunni koma vanalega 

að gæðamatinu ásamt verkstjóra og eru þetta því samtals um 9 vinnustundir fyrir eitt gæðamat. 

Fyrir einn starfsmann eru þetta tæpar 70 klukkustundir á ári sem er tími sem gæti verið betur 

nýttur á öðrum stöðum í vinnslunni. Með því að innleiða kerfi sem nýtir sér tölvusjón til 

myndgreiningar á flökum væri ekki aðeins verið að græða meiri vinnutíma frá starfsfólki heldur 

væri einnig hægt meta hvert einasta flak en ekki aðeins 20 flök úr hverju togi. Að auki væri þá 

hægt að greina galla sem koma frá hausunar- og flökunarvélum sem og öðrum gæðaþáttum 

sem starfsmenn á flæðilínu sjá um að fjarlægja. Þá væri mögulega hægt að hleypa gallalausum 

flökum beint inn á vatnsskurðarvél og flokka gölluð flök inn á ákveðið stæði á flæðilínu. Kerfið 

myndi koma í staðinn fyrir mannlega þáttinn sem getur verið mjög ónákvæmur og 

tilviljunarkenndur. Til að auðvelda aðgengi að niðurstöðum í gæðamati væri mjög góður kostur 

að koma þeim á rafrænt form, en höfundur kom með þá tillögu að koma skráningunum í Innova 

þar sem Ísfélagið nýtir sér nú þegar gæðakerfi Innova. Þá væri einfaldara að fá niðurstöður frá 

ákveðnu tímabili og skoða ýmsa áhrifaþætti sem gætu haft áhrif á gæði hráefnis. 
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Í upphafi verkefnisins var rannsóknarspurningin sett fram sem hljóðaði svo; „Hvernig má 

bæta gæðamat og skráningu gæðagagna í bolfiskvinnslu Ísfélags Vestmannaeyja?“ 

Spurningunni er svarað nokkuð ítarlega í niðurstöðum og umræðu kaflanum en þar eru tillögur 

til úrbóta lagðar fram. 

Nokkrir þættir koma þó upp í huga höfundar sem þyrfti að taka tillit til ef það ætti að skoða 

hvort mögulegt væri að koma fyrir búnaði til myndgreiningar á flökum. Í dag er haldið utan um 

upplýsingar úr hverju togi þar sem heilir slægðir fiskar eru teknir í gæðamat úr keri sem er merkt 

ákveðnu togi. Ef öll flök væru skoðuð yrði líklegra erfiðara að halda utan um það hvaðan aflinn 

er að koma. Hráefni úr mismunandi togum myndi blandast saman þar sem hráefni er 

stærðarflokkað fyrir hausun. Með því að koma upp slíkum búnaði væri þó mögulega hægt 

komast hjá því að þurfa að skrá niðurstöður úr gæðamatinu þar sem þær myndu sjálfkrafa fara 

inn í gagnagrunn. Það þyrfti þá líka að skoða hvort að annar búnaður í vinnslunni myndi ráða 

við það að öll flök yrðu skoðuð og þau flök sem væru gallalaus myndu fara beint í gegnum 

flæðilínuna. Það er því ýmislegt sem þyrfti að skoða og íhuga áður en farið yrði á stað í þetta 

verkefni. 
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