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Abstract. 
Key words: frech. Cod, Shelf life, Transport, Profitable. 

 

In this project we ask the questions if products made from farmed cod 

have a longer shelf life than products made from wild cod, and if there are 

practical options to change export for fresh fish, with situations that might 

occur regarding export and market, in mind. 

In the first part of the project, I look at the aspect of using cod for human 

consumption, and the demands that the goverment puts up. I look into 

which methods are used in quality control and the rules and regulations 

regarding production,handling and packaging of the product. 

Second part of the project I look into the main markets for Icelandic fresh 

cod fillets and how these markets have changed with quantity and price in 

mind  

I go into air transport and sea transport, and practicality of transport from 

Brim hf to Marks & Spencer. 

The third part includes how the practical part of the project was made, the 

way I made it and working rules around the ingredients in the real world. 

Theresults indicate that the shelf life of farmed cod products is longer than 

the wild one. The farmed cod is cooled straight after slaughtering, and the 

time from catch and slaughtering is shorter and simpler than the same 

process for the wild one. 

The results also show that there is not a huge difference of quality when 

looked at the two transport methods are compared. 

Financially it is more practical for both parties to use the ship. It makes a 

big difference though how more quickly the product can be on the market 

if air transport is used. 

As the export is today between these two countries, we cannot be sure to 

maintain enough quantity if we use the sea transport.  It might be 

necessary to use both medhods to maintain a stedy suppy. 
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Í verkefninu er varpað fram þeim spurningum hvort afurðir unnar úr 

eldisþorski hafi lengra geymsluþol en afurðir unnar úr villtum þorski og 

hvort til séu hagkvæmir möguleikar á að breyta ferli flutninga fyrir 

ferskan fisk með hliðsjón af þeim aðstæðum sem ríkja varðandi flutninga 

og markaði. 

 

Í fyrsta hluta verkefnisins er fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á þorskinn 

sem hráefni til manneldis og þær kröfur sem markaðurinn og stjórn 

landsins gerir til vörunnar. Þar er fjallað um þá þætti sem notaðir eru við 

gæðamat á fiski og þær reglur sem í gildi eru um framleiðslu, meðferð og 

umbúðamerkingar sjávarafurða. 

Í öðrum hluta verkefnisins er fjallað um helstu markaði Íslendinga fyrir 

fersk þorskflök og hvernig þeir markaðir hafa þróast með tilliti til magns 

og verðmætis (FOB). Þá er einnig fjallað um flutningsleiðirnar með flugi 

og skipi og hagkvæmni fyrirtækjanna Brims hf. og Marks & Spencer af 

hvorri flutningsleið fyrir sig. 

Í þriðja hlutanum er farið yfir það hvernig verklegum hluta verkefnisins 

var stillt upp, þær aðferðir sem notaðar voru svo og vinnureglur og 

aðbúnaður hráefnis við raunaðstæður. 

Helstu niðurstöður benda til að geymsluþol eldisþorsks sé lengra en þess 

villta. Þar spilar inní að eldisfiskurinn er kældur strax eftir slátrun og 

ferlið frá því hann er fangaður og þar til hann kemst í vinnslu er styttra og 

einfaldara en það ferli sem villti þorskurinn fer í gegnum. Niðurstöður 

sýna jafnframt að ekki er tölfræðilega marktækur munur á geymsluþoli 

afurða með tilliti til flutningsleiða.  

Af arðsemisútreikningum að dæma er hagkvæmara fyrir bæði 

framleiðanda og kaupanda að flytja afurðir með skipi. Þó vegur þungt 

hversu fljótt varan kemst á markað þegar flutt er með flugi. 
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Eins og skipaferðum flutningsaðila til Bretlands er háttað í dag, er óvíst að 

unnt sé að halda uppi nægjanlegu magni af góðum ferskum fiski á 

mörkuðum erlendis ef varan er flutt sjóleiðina. Nauðsynlegt gæti verið að 

nota flugflutninga samhliða skipaflutningunum þannig að hagkvæmnin 

væri sem mest og framboð á ferskum fiski sé sem best. 

 



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni 
auðlindadeild 

x

Efnisyfirlit 
1 INNGANGUR ...............................................................................................................................1 

2 ÞORSKUR.....................................................................................................................................2 

3 ÞORSKELDI.................................................................................................................................3 

4 ÞORSKUR SEM HRÁEFNI TIL MANNELDIS. ......................................................................5 
4.1 NAUÐSYN ÞESS AÐ META FERSKLEIKA FISKS ..............................................................5 
4.2 PH OG DRIP..............................................................................................................................5 
4.3 TVB-N .......................................................................................................................................7 
4.4 SKYNMAT................................................................................................................................8 
4.5 ÖRVERUSKEMMDIR..............................................................................................................9 
4.6 GEYMSLUÞOL.......................................................................................................................11 

4.7 ÁHRIF HITASVEIFLNA Á GEYMSLUÞOL. .......................................................................12 
4.8 GEYMSLUÞOLSPÁLÍKAN ...................................................................................................12 
4.9 GÆÐI OG EIGINLEIKAR ELDISÞORSKS SAMANBORIÐ VIÐ VILLTAN ÞORSK. ......13 

5 KRÖFUR MARKAÐARINS......................................................................................................15 
5.1 REKJANLEIKI ........................................................................................................................15 
5.2 LÖG UM MEÐFERÐ, VINNSLU, DREIFINGU OG UMBÚÐAMERKINGAR 

SJÁVARAFURÐA............................................................................................................................16 

6 MARKAÐIR................................................................................................................................17 
6.1 HELSTU MARKAÐIR ÍSLENDINGA FYRIR FERSK ÞORSKFLÖK.................................17 
6.2 ÞRÓUN HELSTU MARKAÐA ..............................................................................................17 

6.2.1 ÚTFLUTNINGSMAGN........................................................................................................18 
6.2.2 ÚTFLUTNINGSVERÐMÆTI (FOB) .....................................................................................19 

6.3 BRETLANDSMARKAÐUR ...................................................................................................20 

7 FRAMKVÆMD..........................................................................................................................23 
7.1 FLUG .......................................................................................................................................23 
7.2 SKIP .........................................................................................................................................24 
7.3 UMBÚÐIR...............................................................................................................................25 

7.3.1 FRAUÐKASSAR ................................................................................................................25 
7.3.2 ÞURRÍS ............................................................................................................................25 

7.4 HAGKVÆMNI FLUTNINGA ................................................................................................26 

8 AÐFERÐAFRÆÐI FLUTNINGSTILRAUNAR .....................................................................27 
8.1 HITAMÆLINGAR. .................................................................................................................27 
8.2 VINNUREGLUR OG AÐBÚNAÐUR HRÁEFNIS ...............................................................28 
8.3 MEÐHÖNDLUN SÝNA OG MÆLINGAR............................................................................30 

8.3.1 DRIP ................................................................................................................................31 
8.3.2 PH ...................................................................................................................................31 
8.3.3 TVB-N............................................................................................................................31 
8.3.4 SKYNMAT........................................................................................................................32 



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni 
auðlindadeild 

xi 

8.3.5 ÖRVERUTALNINGAR........................................................................................................32 
9 NIÐURSTÖÐUR.........................................................................................................................33 

9.1 DRIP.........................................................................................................................................33 
9.2 PH ............................................................................................................................................34 
9.3 TVB- N ....................................................................................................................................35 
9.4 SKYNMAT..............................................................................................................................36 
9.5 ÖRVERUTALNINGAR ..........................................................................................................38 
9.6 ARÐSEMISMAT.....................................................................................................................41 

10 SAMANTEKT Á NIÐURSTÖÐUM OG UMRÆÐUR ...........................................................44 

11 HEIMILDASKRÁ ......................................................................................................................46 
11.1 HEIMILDIR AF VEFNUM .....................................................................................................46 
11.2 MUNNLEGAR HEIMILDIR...................................................................................................47 
11.3 RITAÐAR HEIMILDIR ..........................................................................................................48 



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni 
auðlindadeild 

xii 

Mynda- og töfluskrá 
 

LÍNURIT 1: ÞRÓUN ÚTFLUTNINGSMAGNS FRÁ ÍSLANDI. ..............................................................18 
LÍNURIT 2: ÞRÓUN ÚTFLUTNINGSVERÐMÆTIS FRÁ ÍSLANDI. ......................................................19 
LÍNURIT 3: HITABREYTINGAR Í AFURÐUM VIÐ FLUTNING...........................................................28 
LÍNURIT 4: ÞYNGDARTAP AFURÐA VIÐ GEYMSLU OG FLUTNING.................................................33 
LÍNURIT 5: SÝRUSTIG AFURÐA. ..................................................................................................34 
LÍNURIT 6: TVB-N- GILDI AFURÐA ............................................................................................36 
LÍNURIT 7: HEILDARFJÖLDI ÖRVERA Í AFURÐUM........................................................................40 
LÍNURIT 8: FJÖLDI SKEMMDARÖRVERA Í AFURÐUM. ..................................................................41 

MYND 1: SAMBAND SÝRUSTIGS OG ÁSTANDS FISKVÖÐVA. ..........................................................6 
MYND 2: NIÐURBROT TMA-O Í FISKVÖÐVA. ...............................................................................7 
MYND 3: TVB-N Í ÞORSKI SEM GEYMDUR ER Á ÍS. .......................................................................8 
MYND 4: GERLAFJÖLDI Í NÝVEIDDUM ÞORSKI............................................................................10 
MYND 5: 5 HELSTU INNFLUTNINGSTEGUNDIR BRETLANDS..........................................................20 

MYND 6: BREYTINGAR Á INNFLUTNINGI TIL BRETLANDS...........................................................21 
MYND 7: HELSTU INNFLUTNINGSTEGUNDIR TIL BRETLANDS. .......................................21 

MYND 8: VERÐMÆTA BREYTINGAR ...........................................................................................21 
MYND 9: FRAUÐKASSI. ..............................................................................................................25 
MYND 10: SÝNI Í FISKKARI.........................................................................................................27 
MYND 11: STÆRSTU KEÐJUR Í BANDARÍKJUNUM MEÐ PAKKAÐAR SJÁVARAFURÐIR. .................29 
MYND 12: KÆLIR Í VERSLUN MARKS & SPENCER......................................................................29 
MYND 13: HNAKKASTYKKI Á VIGT. ...........................................................................................31 

TAFLA 1: SPÁÐUR GEYMSLUTÍMI AFURÐA..................................................................................13 
TAFLA 2: SKEMMDIR AF VÖLDUM SHEWANELLA PUTREFACIENS. .................................................13 
TAFLA 3: SÝNI OG SÝNATÖKUDAGAR.........................................................................................30 
TAFLA 4: VIÐMIÐUN UM MAGN TVB-N Í FISKAFURÐUM............................................................35 
TAFLA 5: SKYNMAT Á ELDISÞORSKI. ..........................................................................................37 
TAFLA 6: SKYNMAT Á VILLTUM ÞORSKI .....................................................................................38 
TAFLA 7: VIÐMIÐANIR UM ÖRVERUFJÖLDA Í FISKI .....................................................................39 
TAFLA 8: ARÐSEMISMAT BRIM HF..............................................................................................42 
TAFLA 9: ARÐSEMISMAT MARKS & SPENCER. ...........................................................................43 
TAFLA 10: GEYMSLUÞOL FERSKS ÞORSKS. .................................................................................44 



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni auðlindadeild 

1

1 Inngangur 
Geymsluþolstilraunir á þorski eru engin nýmæli, en að mér vitandi hafa ekki farið 

fram neinar rannsóknir á samanburði geymsluþols villts þorsks og eldisþorsks. 

Samanburður á eldisþorski og villtum þorski hefur meðal annars verið gerður í 

verkefninu Framtíðarþorskur en sá samanburður tekur ekki til geymsluþols. Í ljós 

kemur að það er á ýmsan hátt munur á þessum afurðum1

Verkefnið felur annars vegar í sér að gera samanburð á geymsluþoli eldisþorsks 

og villts þorsks sem afurða sem fluttar eru ferskar til Marks & Spencer í Bretlandi. 

Flutningar vorur hermdir annars vegar með flugi og hins vegar með skipi. Reynt 

var að líkja eftir þeim aðstæðum sem varan er við á hverjum tíma á leið sinni á 

markaðinn. 

Hins vegar var hagkvæmni flutninga metin með tilliti til niðurstaðna úr 

geymsluþolsþrófunum og markaðslegra upplýsinga aflað hvað varðar 

raunverulegan geymslutíma á neytendamarkaði í Bretlandi. Megin markmið 

verkefnisins er því að bera saman geymsluþol afurða sem unnar eru úr eldisþorski 

og villtum þorski og að rannsaka hvenær tímabært sé að fjarlægja vöru úr hillum 

stórmarkaða jafnframt því sem markaðslegur ávinningur eldisafurða samanborið 

við villtar afurðir verður metinn. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru: 

Er geymsluþol eldisþorsks lengra en villts þorsk? 

 Eru hagkvæmir möguleikar á að breyta flutningafræði fyrir ferskan fisk með 

hliðsjón af þeim aðstæðum sem ríkja varðandi flutninga og markað ? 

 
1 Arnheiður Eyþórsdóttir. 2005 
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2 Þorskur 
Þorskurinn er langur og nokkuð gildvaxinn beinfiskur, gildastur um miðjan kvið 

og mjókkar til beggja enda. Hann er kjaftstór, hausstór og stóreygður. Á höku er 

áberandi skeggþráður. Bakuggar eru þrír og er sá fremsti hæstur en sá í miðjunni 

lengstur. Raufaruggar eru tveir og er sá fremri stærri. Sporðblaðka er stór og 

næstum þverstýfð fyrir endann. Eyruggar eru meðalstórir og neðantil framan við 

þá eru kviðuggar. Hreistur er smátt, en rák er greinileg. Þorskurinn getur orðið 

hátt á annan metra á lengd. Lengsti þorskur sem veiðst hefur á Íslandsmiðum 

veiddist á línu í Miðnessjó í apríl 1941 og mældist 181 cm. 

Alkunna er að þorskur er einn algengasti og mikilvægasti fiskur á Íslandsmiðum 

og hefur verið frá ómunatíð. 

Þorskurinn er botnfiskur sem lifir á allt frá nokkurra metra dýpi niður á 600 

metra eða dýpra, en er algengastur á 100-400 metra dýpi. Þorskurinn heldur sig 

bæði á sand- og leirbotni sem og á hraun- og kóralbotni. Einnig þvælist hann upp 

um allan sjó í ætisleit og við hrygningu. Þorskurinn kann best við sig við 4-7°C 

hita , en hann finnst þó við allt frá 0°C til 16°C og jafnvel 20°C. Hann er heldur 

ekki mjög næmur fyrir seltu, því hann finnst jafnt í fullsöltum sjó (35 ‰ selta) 

sem í ísöltu vatni í árósum. 

Fæða þorsksins er mjög fjölbreytileg. Hún fer eftir árstíma, hafsvæðum og stærð 

fisksins og jafnvel eftir tíma dags og sjálfsagt ýmsu öðru. Þrátt fyrir þennan 

breytileika eru ýmsar meginlínur í fæðuvali þorsksins nokkuð skýrar. Smáfiskur 

étur fyrst og fremst hryggleysingja af ýmsu tagi, svo sem ljósátutegundir, marflær 

og rækju. Fljótlega fer þorskurinn svo að gera sér fiskmeti að góðu og er loðna þar 

langmikilvægust, en einnig étur hann síli, einkum á grunnslóð sunnan lands og 

vestan. 

Hrygning þorsksins hér við land hefst venjulega síðari hluta mars, nær hámarki í 

apríl og er lokið í byrjun maí. Hún getur hafist fyrr eða síðar eftir aðstæðum. 

Aðalhrygningarstöðvar eru á grunnunum undan Suðurlandi frá Reykjanesi austur í 

Meðallandsbug.2

2 Karl Gunnarsson og fl (1998) 
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3 Þorskeldi  
Með minnkandi þorskveiðiheimildum á Íslandsmiðum ásamt auknu hlutfalli 

smáfisks í afla hafa sjónir manna beinst æ meira að eldi á þorski. 

Veiðar á þorski sem fluttur var lifandi til kaupenda hófust snemma hér við land. Á 

nítjándu öld stunduðu Norðmenn þorskveiðar við Ísland og seldu lifandi þorsk til 

Bretlands gegn háu verði. Skútur þeirra voru sérstakar að því leyti að hluti 

lestarrýmisins var hólfaður af sem sérstakur brunnur sem var fylltur af sjó. Göt 

voru boruð á síður skipsins sem ferskur sjór flæddi inn og út um.  

Fyrstu tilraunir með söfnun á villtum þorski til áframeldis í kvíum hófust á 

Stöðvarfirði sumarið 1992 að frumkvæði heimamanna. Árið 1994 voru gerðar sjö 

tilraunir með sjókvíaeldi á þorski, tvær á Austfjörðum og fimm á Vestfjörðum. 

Fyrstu árin studdi sjávarútvegsráðuneytið við bakið á þeim sem gerðu tilraunir 

með þorskeldi með því að úthluta hverjum aðila 5 tonna kvóta af lifandi þorski. 

Þrátt fyrir þetta dofnaði áhuginn fljótt, verðið sem fékkst fyrir þorskinn lækkaði 

og fyrirhöfnin var mikil miðað við tiltölulega lítil umsvif. Aðalhindrunin hefur 

verið að safna nægilega miklu af þorski á hagkvæman hátt. Eldi á villtum þorski 

hefur nú verið stundað á Austfjörðum, Vestfjörðum og í Eyjafirði. 

Þorskur sem notaður hefur verið í eldi hefur aðallega verið veiddur í dragnót eins 

og algengast er í Noregi. Einnig hafa m.a. verið reyndar krókaveiðar og stórar 

leiðigildrur eins og notaðar eru við veiðar á þorski til eldis í Kanada.  

Greinarmunur er gerður á aleldisþorski, þ.e.a.s. fiski sem er alinn allt frá hrogni 

upp í markaðsstærð og áframeldisþorski en þá er villtur fiskur fóðraður 

tímabundið.  

Í dag sjá menn einungis fyrir sér eina leið til framtíðar og það er að klekja 

þorsklirfum í seiðaeldisstöðvum og ala síðan seiðin í strandeldi þar til þau ná 

stærð og þroska til flutnings í sjókvíar. Með þesari aðferð getur eldisbóndinn 

byggt upp kynbættan stofn til undaneldis þar sem valið er t.d. fyrir miklum 

vaxtarhraða. 

 

Tvær aðrar aðferðir eru þó enn notaðar í dag, önnur þar sem þorskur er fangaður á 

veiðislóð og hann alinn í sjókvíum í lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum. Hin 

aðferðin felst í föngun undirmálsfisks eða jafnvel seiða að hausti og flutning í 
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strandeldisstöð. Fiskurinn er alinn þar yfir vetrarmánuðina fram til næsta vors og 

er hann þá fluttur í sjókvíar og fóðraður þar til markaðsstærð er náð. Helstu 

gallarnir við aðferðir sem byggja á að fanga villtan þorsk til áframeldis er ótryggt 

aðgengi að fiski af ákveðinni stærð. Það þarf einnig sérstakt leyfi til að fanga 

undirmálsfisk sem ekki er tryggt að alltaf sé veitt. Stærsti gallinn er þó líklega sá 

að með þessum aðferðum er eldisbóndinn ekki að koma sér upp bústofni til 

framtíðar, heldur eru á hverju ári veiddir einstaklingar með ólíkan uppruna og 

eiginleika til vaxtar.3

3 Valdimar Ingi Gunnarsson og fl. (2002) 
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4 Þorskur sem hráefni til manneldis. 

4.1 Nauðsyn þess að meta ferskleika fisks 
Íslenskar sjávarafurðir eru stöðugu eftirliti, allt frá veiðum og að borði neytandans 

og gerðar eru ákveðnar kröfur til hráefnis og afurða. Ýmsum aðferðum er beitt til 

þess að meta gæði vöru og jafnframt er verið að meta marga ólíka þætti í öllu 

ferlinu. Hráefnið fer í gegnum ferskleikamat fyrir vinnslu, og í vinnslu eru metnir 

þættir eins og los, áferð, lit, bragð, lykt, fjöldi sníkjudýra og beina, íshúð og margt 

fleira. Allar afurðir hafa sín viðmið, þar sem tilgreind eru þau skilyrði sem 

kaupandinn setur og varan þarf að uppfylla. Við framleiðslu er fylgst með öllum 

þessum skilyrðum og reynt er að sjá til þess að varan uppfylli þessi fyrirfram 

ákveðnu viðmið.4

Þær aðferðir sem mest eru notaðar við ferskleikamat á fiski eru drip, 

sýrustigsmælingar, mælingar á rokgjörnum bösum (TVB-N), skynmat og 

örveruvöxtur. 

Það er afar mikilvægt að hafa þekkingu á ferskleika lokaafurða. Fiskurinn þarf að 

vera hæfur til neyslu og neytandi má ekki hljóta skaða af neyslu hans. Þá er einnig 

mikilvægt að fiskur sé ekki tekinn of snemma úr hillum fisksalans svo að rýrnun 

verði ekki meiri en nauðsyn krefur. 

4.2 pH og drip 
Sýrustig (pH) segir til um það hversu súrar lausnir eru og ákvarðast af magni 

hlaðinna vetnisjóna. 

Eftir dauða fisks getur loftfirrði vöðvinn ekki lengur haldið eðlilegu orkuinnihaldi 

og þegar innanfrumumagn ATP fellur úr 7-10 míkrómólum/g í 1 míkrómól/g, fer 

fiskvöðvinn í dauðastirðnun. Mjólkursýra myndast og sýrustig vöðva fellur. Í 

þorski fellur sýrustigið úr 6,8 í 6,1-6,5.  

Í fiskvöðva er tiltölulega lítið magn af glykógeni samanborðið við spendýr, þess 

vegna myndast mun minni mjólkursýra eftir dauða. Þá hefur staða næringar, 

 
4 http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/gaedi/synataka/ 
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streita og hamagangur fyrir dauða mikil áhrif á glykogen forða og þar af leiðandi 

sýrustig vöðvans eftir dauða. 

Lækkun á sýrustigi fiskvöðvans hefur áhrif á líffræðilega eiginleika vöðvans eins 

og t.d los. Þegar heildaryfirborðsspenna vöðvans lækkar veldur það því að prótein 

eðlissviptast að hluta til og vöðvinn missir vatnsbindieiginleika sína, vöðvinn 

dripar, þ.e. varan tapar vökva og missir þyngd. 

Á meðan fiskvöðvinn er í dauðastirðnun missir hann eiginleika sína til að halda 

raka þegar hann er eldaður og er sérstaklega óhentugur til frekari vinnslu sem 

inniheldur hitun, þar sem hitun eykur vatnstap enn frekar. Vatnstap hefur í för 

með sér skaðleg áhrif á samsetningu fiskvöðvans, það er prótein og ensím leka úr 

vöðvanum og sýnt var af Love (1975) að samband er á milli áferðareiginleika 

fiskvöðvans og sýrustigs hans. 

 

Heimild: Huss (1995) 
Mynd 1: Samband sýrustigs og áferðar fiskvöðva. 
 
Á myndinni sést að hækkandi sýrustig verður til þess að áferðareiginleikar 

fiskholdsins fara versnandi. Dekkri línan á myndinni vísar til fisks sem veiddur er 

frá St. Kilda í Atlantshafinu en ljósari línan vísar til fisks sem veiddur er í Fells 

Bank, Davis Strait.5

5 Huss (1995) bls 37-38 
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4.3 TVB-N  
TVB-N mæling er ein af algengustu aðferðunum sem notaðar eru við gæðamat á 

fiski.  

TVB-N (mgN/100 gr) eða Total volatile basic- Nitrogen er magngreining 

rokgjarnra basa svo sem TMA (trímethýlamín), DMA (dímethýlamín), FA 

(formaldehýð), ammoníaks og annarra reikulla köfnunarefnissambanda. 

Strax eftir dauða fisks hefst niðurbrotsferli sem myndar meðal annars reikul 

köfnunarefnisefnasambönd sem valda óbragði og/eða ólykt. Þessi ferli er hægt að 

tefja með t.d. með ísun, frystingu eða öðrum varðveisluaðferðum. 

 

Sjávarfiskar innihalda um 40 til 120 mg/kg TMA-O (trímethýlamín – oxíð) sem 

talið er að gegni hlutverki einskonar þrýstijafnara milli umhverfis og fiskholds. 

Þessi þrýstingur er ósmótískur og myndast vegna mikils muns á saltstyrk í 

umhverfinu og saltstyrk fiskholdsins. 

Osmótíski þrýstingurinn leitar í stefnu frá sjó að fiskholdi, en TMA-O vinnur á 

móti þessum þrýstingsmun. 

 

Við geymslu á ísuðum/kældum fiski er TMA-O afoxað í TMA af völdum baktería 

(meðal annarra Pseudomonas og Shewanella ættkvíslir). TMA hefur verið tengt 

við skemmdarlykt af fiski , sem eykst eftir því sem líður á geymslutímann. 

Heimild: http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/gaedi/tmao/ 

Mynd 2: Niðurbrot TMA-O í fiskvöðva. 
 
Á myndinni hér að neðan má sjá að styrkur TVB-N eykst við geymslu en sú 

aukning er háð geymslutíma og geymsluaðstæðum. Rannsóknir á 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins hafa sýnt fram á að TVB-N myndast hægar í 

flökum heldur en í heilum fiski. 
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Ástæðan er talin sú að aðgangur súrefnis að fiskholdinu er minni í heilum fiski, 

samanborið við flök, og veldur það hraðari afoxun  TMA-O í TMA í heilum fiski. 

Auk þess verður útskolun TMA-O úr fiskflökum sem geymd eru á ís hraðari 

vegna snertingar íssins og fiskholdsins.6

Heimild: http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/gaedi/tmao/ 

Mynd 3: TVB-N í þorski sem geymdur er á ís. 

4.4 Skynmat  
Skynmat er kerfisbundið mat á lykt, bragð, útliti og áferð matvæla. Í skynmati eru 

skynfæri mannsins, þ.e. sjón-, lyktar-, bragð- og snertiskyn notuð til að meta gæði 

matvæla. 

Skynmat í íslenskum matvælaiðnaði hefur verið stundað á skipulagðan hátt 

einkum sem þáttur í gæðaeftirliti.  

Fiskiðnaður, kjötvinnsla og mjólkuriðnaður hafa mest nýtt skynmat við mat á 

framleiðslugæðum. Skynmat í íslenskum fiskiðnaði á sér ríka hefð. Áður fyrr var 

allur fiskur metinn með tilliti til ferskleika og hann verðlagður samkvæmt því. 

Þörfin fyrir skipulagt skynmat á hráefni við hráefniskaup og framleiðslu og mat á 

afurðum fer vaxandi bæði vegna krafna kaupenda erlendis frá og ekki síður vegna 

þess að matvælafyrirtæki hafa tekið upp gæðastýringu. Skipulagðar aðferðir við 

 
6 http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/gaedi/tmao/ 
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skynmat og skráningu á niðurstöðum skynmats á hráefni, framleiðslu og afurðum 

eru nauðsynlegur þáttur í gæðastýringu. 

Það má telja til kosta skynmats að það er eina aðferðin sem gefur beina mælingu á 

hvernig menn sjá og skynja vörunna, þó svo að fólk í mismunandi löndum upplifi 

ástand vörunnar á mismunandi hátt. 

Niðurstöður skynmats hjálpa til við að skilja viðbrögð neytenda en skynmat telst 

ekki neytendakönnun þótt niðurstöður þess skýri engu að síður hvernig fólk 

upplifir og skynjar vöruna.7

4.5 Örveruskemmdir 
Margir þættir hafa áhrif á starfsemi örvera í matvælum, svo sem hitastig, sýrustig, 

vatnsinnihald, súrefnismagn, samsetning næringarefna, eðliseinkenni, rotvörn og 

hvernig vörunni er pakkað. Einnig skiptir miklu máli fyrir geymsluþol matvæla 

hversu mikil örverumengunin er í upphafi, hvaða tegundir örvera eru til staðar og 

hvernig þær dreifast um matvælin. Fersk matvæli eins og mjólk, kjöt og fiskur eru 

mjög viðkvæm fyrir skemmdum af völdum örvera þar sem þau bjóða upp á 

aðstæður sem henta mjög vel örveruvexti.8

Starfsemi örvera er mjög breytileg, sumar tegundir skemma matvæli með því að 

breyta eiginleikum þeirra og valda ólykt eða öðrum neikvæðum eiginleikum á 

bragð- og lyktargæðum eða útliti matvæla án þess að valda verulegri hættu fyrir 

neytandann. Aðrar örverur geta valdið sjúkdómum og kallast þær þá sýklar. 

 Sumar örverur fylgja sjávardýrum úr þeirra náttúrulega umhverfi en aðrar 

berast í þær af völdum manna eða dýra í vinnslunni eða við geymslu.  

 

7 http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/gaedi/skynmat/ 
8 Franklín Georgsson, munnleg heimild 4. apríl 2005 
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Innyfli: 
10-100.000.000/g

Roð: 
100-100.000/cm2 

Hold: 
Engir gerlar 

Heimild: http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/gaedi/orverur/ 

Mynd 4: Gerlafjöldi í nýveiddum þorski. 
 
Hold í nýveiddum og heilbrigðum fiski inniheldur engar örverur, en á roði, 

tálknum og í innyflum getur fjöldi þeirra verið töluverður. Óskorinn fiskur 

geymist töluverðan tíma í ís en skemmdir verða þó fljótlega út frá ensímum í 

meltingarfærum, sérstaklega ef fiskurinn hefur verið í miklu æti. Af þeim sökum 

er bolfiskur venjulega slægður fyrir ísgeymslu. Blóð er ágætis næring fyrir gerla 

auk þess sem hold fær á sig rauðleitan blæ við geymslu ef fiskur er ekki 

blóðgaður. Af þeim sökum er bolfiskur yfirleitt blóðgaður til þess að losna við 

blóðgalla og fjarlægja auðnýtanlega næringu fyrir örverur.9

Skemmdarörverur í ísuðum fiski tilheyra aðallega ættkvíslunum Pseudomonas 

og Shewanella. Fleiri ættkvíslir örvera koma þó einnig við sögu. Þessar örverur 

eru ekki sýklar, en þær skemma hins vegar fisk og takmarka þannig geymsluþol 

hans. 

Í matvælaiðnaði hafa verið þróaðar ýmsar leiðir til að draga úr 

örverustarfsemi og jafnvel stöðva hana alveg. Sem dæmi má nefna t.d frystingu, 

kælingu, söltun, reykingu og fleiri aðferðir sem kallast einu nafni 

rotvarnaraðgerðir.10 

9 Hannes Magnússon ( 1997), bls 1 
10 http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/gaedi/orverur/ 
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4.6 Geymsluþol 
Með geymsluþoli er átt við þann tíma sem fiskur telst neysluhæfur að mati 

neytenda. Ýmsir þættir hafa áhrif á geymsluþol vörunnar en þar má helst nefna 

hreinlæti og örverufjölda á vinnslusvæði hitastig og meðhöndlun hráefnisins. 

Á Íslandi er áralöng reynsla af gæðamati villts þorsks við mismunandi 

geymsluaðstæður. Almennt er talið að geymsluþol á heilum þorski sé allt að 15 

dagar en ef fiskurinn er flakaður og roðflettur hefur hann styttra geymsluþol. 

Þannig geymast ísuð þorskflök í mesta lagi í 10-12 daga. 

Í skýrslu Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins um áhrif roðkælingar á gæði 

fiskflaka kemur fram að hitastig og meðhöndlun í upphafi hafi afgerandi áhrif á 

lengd geymsluþols. Þessi ályktun var styrkt af skynmati, efna- örveru- og 

rafnefsmælingum. 

Í tilraun sem framkvæmd var hjá Tanga í október 2003 um áhrif hitasveiflna á 

geymsluþol kældra þorsk- og ýsuflaka, kom í ljós að þorskur sem fór í gegnum 

hefðbundna vinnslu hafði geymsluþol upp á 12 daga frá veiðum. 

Fiskur sem hafði orðið fyrir hitasveiflu á 3. degi hafði einnig 12 daga geymsluþol 

skv. skynmati en aðrar mælingar bentu þó til þess að skemmdarferlið væri hraðara 

í þeim hópi. 

Fiskur sem var roðkældur hafði 13 daga geymsluþol en fiskur sem geymdur var 

óísaður og varð fyrir hitasveiflu á 3. degi, skemmdist hraðar og hafði ekki nema 8 

daga geymsluþol.11 

Í þessu sambandi má benda á að sýnt hefur verið framá að pökkun í 

loftskiptar umbúðir (MAP) lengir geymsluþol umtalsvert. Í Skýrslu 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins frá árinu 2003, um samanburð á ferskleikamati á 

flökum sem geymd voru annars vegar í lofti og hins vegar í loftskiptum 

umbúðum, kemur fram að geymsluþol þorskflaka reyndist 15-17 dagar í lofti en 

22-24 dagar í loftskiptum umbúðum. Geymsluþol í lofti er þarna óvenju hátt 

miðað við aðrar rannsóknir, sem hugsanlega má rekja til takmarkaðs loftflæðis og 

óvenju lágs og stöðugs hitastig á rannsóknastað12 

11 Emilía Marinsdóttirog fl./ Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (2004) 
12 Emilía Martinsdóttirog fl./ Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (2003) 
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4.7 Áhrif hitasveiflna á geymsluþol. 
Hiti er mikilvægur þáttur sem stjórnar líf- og efnafræðilegum breytingum í 

matvælum. Matvæli eru mis næm fyrir hitabreytingum en geymsluþol ferskra 

fiskflaka er mjög háð hitabreytingum. Sá ferill sem flökin þurfa að fara í gegnum 

frá veiðum til neytenda getur verið langur og því mjög mikilvægt að hitasveiflur 

séu í lágmarki því lágt hitastig við geymslu á ferskum fiski er frumskilyrði þess að 

neyslugæði varðveitist. 

 Vitað er að sjávarhiti kringum landið er ekki sá sami, sjór sunnan við land er 

allt að 3-4 °C heitari en sjór fyrir norðaustan land.13A

Í skýrslu Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins frá árinu 2000 voru gerðar mælingar 

á hitaferli fisks, bæði að sumar og vetrarlagi, allt frá veiðum og þangað til búið var 

að senda fiskinn með flugi til Bretlands og Bandaríkjanna. Þá voru einnig gerðar 

hitastigsmælingar frá fiskmarkaði til fisksala svo og hitaferill í frystihúsum yfir 

langt tímabil. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að hitasveiflur við ferskfiskútflutning 

með flugi voru ekki miklar.14 

Einnig hefur verið sýnt fram á að þó hitasveiflur í umhverfi séu miklar, hafa 

þær lítil sem engin áhrif á hitastig vörunnar, sé hún geymd og flutt í vel 

einangrandi umbúðum.15 

4.8 Geymsluþolspálíkan 
Seafood Spoilage Predicor er líkan sem spáir fyrir um áætlaðan líftíma fersk 

fisk.Við gerð geymsluþolsspálíkansins var höfð hliðsjón af raunverulegum 

geymsluþolsprófunum og áætlað um12 daga geymsluþol fyrir þorsk sem kemur út 

tempruðum sjó og geymdur er við 0°C. Líkanið býður aðeins upp á að notaðar séu 

heilar tölur og er þar að auki aðeins hægt að áætla geymsluþol upp í 15 °C, enda 

kannski engin ástæða til að fara hærra þar sem geymsluþol fisks er komið niður 

fyrir 2 daga við þetta hitastig. 

Eins og sést í töflunni hér að neðan styttist geymsluþol samkvæmt spálíkaninu 

verulega eftir því sem geymsluhitastigið eykst. 

 

13 Ægir (2001). 
14 Guðrún Ólafsdóttir og fl/ Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (2000) 
15 Ólafur Eggertsson, (2004). Viðauki 3 
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Hitastig (°C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Geymsludagar 12 9,9 8,3 7,1 6,1 5,3 4,7 4,2 3,7 3,3 3 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9

Tafla 1: Spáður geymslutími afurða. 
 
Í töflu 2 er sýnt spáð geymsluþol fersks fisks við loftháðar aðstæður, mismunandi 

hitastig og mismunandi upphafsfjölda Shewanella putrefaciens skemmdargerla  

Upphafsfjöldi 10cfu/g
Hitastig (°C) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Geymsludagar 12,8 9,9 7,8 6,3 5,2 4,4 3,8 3,2 2,8 2,5 2,2
Vaxtarhraði (kynslóðir/klst) 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,26
Upphafsfjöldi 150cfu/g
Hitastig (°C) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Geymsludagar 10,3 7,9 6,3 5,1 4,2 3,5 3 2,6 2,3 2 1,8
Vaxtarhraði (kynslóðir/klst) 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,26
Upphafsfjöldi 500cfu/g
Hitastig (°C) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Geymsludagar 9,2 7,1 5,6 4,5 3,8 3,2 2,7 2,3 2 1,8 1,6
Vaxtarhraði (kynslóðir/klst) 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,26
Upphafsfjöldi 1000cfu/g
Hitastig (°C) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Geymsludagar 8,6 6,6 5,2 4,2 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5
Vaxtarhraði (kynslóðir/klst) 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,26
Upphafsfjöldi 10000cfu/g
Hitastig (°C) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Geymsludagar 6,4 4,9 3,9 3,2 2,6 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1
Vaxtarhraði (kynslóðir/klst) 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,26

Heimild: Ólafur Eggertsson, (2004) 

Tafla 2: Skemmdir af völdum Shewanella putrefaciens.

Í töflunni hér að ofan kemur fram að það hitastig sem þorskurinn er geymdur við 

og örverufjöldi hráefnisins í upphafi, hafa mikil áhrif á lengd geymsluþols þorsks. 

Sem dæmi má nefna að þorskur sem geymdur er við 0°C og hefur tíu örverur í 

grammi í upphafi geymist samkvæmt líkaninu í tæpa 13 daga á meðan þorskur 

sem geymdur er við sama hitastig en hefur upphafsfjölda örvera 10.000 í grammi, 

geymist aðeins í um 6,5 daga. 

4.9 Gæði og eiginleikar eldisþorsks samanborið við villtan 

þorsk. 
Rannsóknir og samanburður á eldisþorski og villtum þorski hafa sýnt að 

töluverður munur er á gæðum og eðliseiginleikum þessara afurða. 

Af niðurstöðum mælinga og tilrauna sem gerðar voru í verkefninu 

Framtíðarþorskur sem unnið var af Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins árið 2003 í 
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samstarfi við útgerðarfyrirtækin Þórsberg ehf, Brim hf, og Hraðfrystihúsið 

Gunnvör, er ljóst að áferðar- og eðliseiginleikar eldisþorsks eru frábrugðnir 

villtum þorski.  

Áframeldisþorskur er marktækt lægri í vatnheldni en villtur þorskur, en þar virðist 

vaxtarhraði eldisþorsks fyrir slátrun ráða miklu um gæði afurða. Niðurfóðrun 

hefur tilhneigingu til að auka vatnsheldni fiskholds þó ekki sé alltaf um 

marktækan mun að ræða. Ekki kom fram neinn áþreifanlegur munur á holdgæðum 

eldisþorsksins eftir fóðurtegundum en ýmislegt benti til þess að hægt væri að 

stjórna holdgæðum með markvissri stýringu á fóðurgjöf og vaxtarhraða.  

Gæðamat flaka var mun betra hjá áframeldisfiski sem alinn var í sjókvíum í 19 

mánuði í stað hefðbundinna 6-7 mánaða og virðast holdgæði því aukast með 

lengri eldistíma. Gæðamat og reitamat (los/kg) á flökum eldisþorsks breyttist lítið 

sem ekkert þó að fiskurinn væri geymdur lengur heill í ís  áður en hann var 

flakaður. 

Við skynmat á soðnum fiski kom í ljós að áframeldisþorskur og aleldisþorskur 

þóttu almennt stífari, seigari og þurrari en villtur þorskur. Aleldisþorskurinn þótti 

þó líkari villta þorskinum.16 

16 Soffía Vala Tryggvadóttir og fl./Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (2004). 



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni auðlindadeild 

15 

5 Kröfur markaðarins 

5.1 Rekjanleiki 
Á síðustu árum hefur orðið mikil breyting á ferlinu frá veiðum til vinnslu. Mikil 

aukning hefur verið á flutningi hráefnis til vinnslu innanlands og einnig milli 

landa. Þetta verður til þess að aukinn möguleiki er á því að varan mengist örverum 

og tapi þannig gæðum. 

Þá hefur reynslan af hneykslismálum, eins og díoxinmálinu í Belgíu og kúariðunni 

í Evrópu, samfara ótta um hryðjuverk, valdið því að markaðurinn gerir auknar 

kröfur til uppruna og meðferðar matvæla. Til að mæta þessum auknu kröfum hafa 

stjórnvöld í Bandaríkjunum og Evrópusambandið sett lög sem kveða meðal annars 

á um að fyrirtæki geti rakið matvöru, fóður eða innihaldsefni í matvöru  gegnum 

öll stig framleiðslu og dreifingar (Reglugerð 178/2002/EC 18, gr.). Einnig er 

kveðið á um að til staðar skuli vera kerfi sem haldi utan um þessar upplýsingar 

svo viðkomandi yfirvöld geti haft aðgang að þeim ef um það er beðið. 

Sérhver aðili að framleiðslukeðjunni þarf að vita hvaðan hann er að fá vöruna og 

hvert hann lætur hana aftur. Ef allir aðilar keðjunnar hafa þessar upplýsingar er 

hægt að rekja vöruna og innihaldsefni hennar allt til uppruna. 

 

Til eru margar skilgreiningar á rekjanleika en allar hafa þær sömu merkingu. 

Rekjanleiki felur í sér að hægt er að rekja slóð hráefnisins, íblöndunarefna, 

vinnslu og upplýsingar um magn og ástand vörunnar á leið sinni í gegnum 

framleiðsluferlið. 

Oft er talað um mismunandi rekjanleika eftir því um hvaða framleiðsluhluta er að 

ræða. 

Rekjanleiki birgja tryggir að uppruni hráefna og íblöndunarefna sem 

framleiðandinn kaupir sé skráður með skipulögðum hætti. 

Rekjanleiki framleiðslu tryggir að finna megi upplýsingar um allar vörur 

fyrirtækisins, þar með talið notkun hráefna og atriði er tengjast vinnslunni. 

Rekjanleiki viðskiptavina tryggir að vitað sé um móttakanda allra vara sem 

fyrirtækið selur. 
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Þá er oft talað um innri og ytri rekjanleika þar sem innri rekjanleiki tekur á 

rekjanleika vöru og upplýsinga um hana innan fyrirtækisins en ytri rekjanleiki 

tekur á vöruflæði til og frá fyrirtækinu.17 

Rekjanleiki villts fisks er öllu erfiðari en eldisfisks þar sem ekkert er vitað um 

afdrif villta fisksins áður en hann hafnar í veiðarfærinu. Upplýsingar um 

áframeldisfisk eru til staðar eftir að hann er fangaður og færður í kvíar. 

Upplýsingar um aleldisfisk eru aftur á móti fáanlegar frá því að hann er klakinn 

þ.e alveg frá foreldrafiski. Auðvelt er að nálgast upplýsingar um t.d. næringu 

fisksins, lyfjameðhöndlanir og hvort fiskurinn hafi orðið fyrir áföllum á borð við 

olíuslys eða eldgos. . 

5.2 Lög um meðferð, vinnslu, dreifingu og 

umbúðamerkingar sjávarafurða. 
Nauðsynlegt er að ákvæði gildi um meðferð matvæla. Í lögum Alþingis nr. 55 frá 

10 júni árið 1998, um meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða er meðal annars 

talað um að sjávarafurðir, sem ætlaðar eru til manneldis, skuli vera heilnæmar og 

ómengaðar. 

Til að fylgja þessu eftir þarf meðferð og vinnsla afurðanna að vera í samræmi við 

góða framleiðslu- og hollustuhætti. Því þarf að gæta vel að geymsluskilyrðum og 

fyllsta hreinlætis á áhöldum, tækjum og öðrum búnaði sem kemst í snertingu við 

vöruna (sjá nánar í viðauka 3). 

Góðar og vel skipulagðar merkingar eru grundvallaratriði í rekjanleika. Ekki síst 

þegar upp koma vandamál og innkalla þarf vöru en þá er hægt að innkalla 

einungis þær vörur sem nauðsynlegt er að innkalla. 

Í lögum Alþingis nr. 408 frá árinu 1988, er kveðið á um að umbúðir matvæla skuli 

vera greinilega merktar og vel læsilegar þannig að þær séu ekki á nokkurn hátt 

blekkjandi fyrir kaupendur vörunnar. Merkingarnar skulu vera á ensku, íslensku 

eða öðru norðurlandamáli öðru en finnsku. Merkingar skulu meðal annars 

innihalda upplýsingar um framleiðanda, nafn vörunnar, geymsluskilyrði og fl. (sjá 

nánar í viðauka 3). 

 
17 http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/rekjanleiki/ 
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6 Markaðir 
Það hafa ætíð verið allnokkrar sveiflur í útflutningi sjávarafurða frá Íslandi. 

Útflutningurinn ræðst skiljanlega fyrst og fremst af aflabrögðum hér við land og 

það getur enginn spáð nákvæmlega fyrirfram um hvernig þau verða frá ári til árs. 

Einnig eru markaðirnir oft ófyrirsjáanlegir og á stöðugri hreyfingu, verð getur 

snarlækkað einn daginn og síðan hækkað hinn. Þar er því margt sem veldur 

sveiflum í útflutningi og sumar þeirra verður ekki við ráðið hér á landi. Umhverfið 

er því síbreytilegt en íslenskur sjávarútvegur hefur í gegnum tíðina verið mjög 

fljótur að laga sig að og bregðast við breyttum aðstæðum og má með góðum 

rökum segja að það sé einkenni íslensks sjávarútvegs og hans helsti styrkur. Þar 

má nefna hvernig greinin hefur brugðist við aukinni spurn eftir ferskum fiski. 

Áður fyrr voru það helst fyrirtæki sem höfðu aðsetur í nágrenni 

Keflavíkurflugvallar sem sérhæfðu sig í vinnslu á ferskum fiski til útflutnings, en 

nú framleiða sjávarútvegsfyrirtæki um allt land ferskan fisk á erlenda markaði. 

Telja má líklegt að hlutur fersksfisks sem unninn er í landi haldi áfram að vaxa og 

kallar það á ódýrari og skilvirkari flutningsleiðir bæði á sjó og í lofti, sem aftur 

gæti opnað nýja markaði. 

6.1 Helstu markaðir Íslendinga fyrir fersk þorskflök 
Helstu markaðir Íslendinga fyrir fersk þorskflök eru Bretland, Bandaríkin, Belgía 

og Frakkland. Árið 2004 tóku þessi lönd við um 95% ferskra þorskflaka sem flutt 

voru frá Íslandi og nam verðmæti þeirra um 95% af heildarútflutningsverðmæti 

Íslendinga af ferskum þorskflökum (FOB). 

Hæðst fór hlutur þessara landa árið 2000 þegar Íslendingar fluttu um 98% af 

framleiðslu ferskra þorskflaka til þessara landa. 

6.2 Þróun helstu markaða 
Tölur um útflutning íslendinga eru fengnar hjá Hagstofu Íslands og hafa ber í huga 

eldisfiskur hafði ekki sérstakt tollskrárnúmer fyrr en árið 2001 og ef eitthvað var 

flutt út af eldisþorski fyrir þann tíma, þá fór það í flokk með öðrum þorski. Þá var 

ekkert skráð undir tollskránúmer eldisþorsks árin 2002 og 2003. 
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Jafnframt skal taka fram, að undir flokkinn þorskflök falla flök og allir 

flakabitar.18 

6.2.1 Útflutningsmagn 

Það má segja að sprenging hafi orðið í útflutningi á ferskum fiski frá Íslandi á 

síðustu árum. Alls voru flutt úr um 6.620 tonn af ferskum heilum þorski árið 

2003, fyrir nærri 1,5 milljarða króna eða um 6% af heildarútflutningsverðmæti 

þorskafurða. Þetta er sama hlutfall og var árið 1999 en útflutningur á ferskum 

þorskflökum hefur aftur á móti aukist nokkuð á sama tíma. Árið 2003 var 

heildarmagn útfluttra ferskra þorskflaka 7.830 tonn eða 7% af heildarútflutningi 

þorskafurða en var árið 1999 um 4% (Hagstofa Íslands,2004). 
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Línurit 1: Þróun útflutningsmagns frá Íslandi. 
 
Eins og sést á línuritinu hér að ofan sem sýnir útflutningsmagn á ferskum 

þorskflökum til stærstu markaðslanda, hefur útflutt magn aukist verulega frá árinu 

1991. Mest hefur aukningin þó orðið á útflutningi til Bretlands en þangað voru 

flutt um 5.400 tonn árið 2004 (Hagstofa Íslands, 2004). Heldur minna magn 

ferskra þorskflaka var flutt til annarra markaðslanda. 

Bandaríkjamarkaður var í uppsveiflu á tíunda áratugnum en útflutt magn ferskra 

þorskflaka lækkaði aftur um aldamótin og hefur verið nokkuð stöðugt síðan. 

 
18 Þorbjörg Magnúsdóttir, munnleg heimild, 6 apríl 2005 



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni auðlindadeild 

19 

Belgíumarkaður hefur frá árinu 1991 verið að vaxa jafnt og þétt, og hefur aldrei 

verið stærri en einmitt í dag. 

Frakklandsmarkaður hefur aftur á móti vaxið mjög hægt fram á allra síðustu ár og 

er í dag ásamt Belgíumarkaði orðinn stærri en Bandaríkjamarkaður. 

6.2.2 Útflutningsverðmæti (FOB) 

 
Samkvæmt flokkun Hagstofu Íslands voru flutt út fersk flök fyrir um 8,5 milljarða 

á árinu 2003 sem er 48% aukning frá árinu 1999. Auk þess var fluttur út ferskur 

heill fiskur fyrir um 5,7 milljarða króna sem er 29% aukning frá árinu 1999. Þá 

var flutt út annað ferskt sjárvarfang fyrir um 588 milljónir kr en um 155 milljónir 

árið 1999. Árið 2003 nam útflutningsverðmæti ferskra afurða því samtals um 14,8 

milljörðum króna sem var um 13% af heildarverðmæti útfluttra sjávarafurða. Þetta 

hlutfall var um 10% árið 1999. 
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Línurit 2: Þróun útflutningsverðmætis frá Íslandi. 
 
Við vinnslu þessa línurits var notast við gengi gjaldmiðla í dag, þó svo vitað sé að 

alltaf séu einhverjar sveiflur á gjaldeyrismörkuðum. 

Útflutningsverðmæti (FOB) ferskra þorskflaka sem flutt hafa verið á markað í 

Bretlandi, hefur vaxið með ólíkindum frá árinu 1996, og hefur aldrei verið meira en 

það er í dag. 



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni auðlindadeild 

20 

Verðmæti flutt á Bandaríkjamarkað fóru að vaxa í byrjum tíunda áratugarins og 

fram til ársins 2000 en eftir það hafa verðmæti verið nokkuð stöðug og haldist í 700 

– 850 milljónum. 

Markaðurinn í Belgíu hefur vaxið jafnt og þétt frá árinu 1997 og á allra síðustu 

árum hefur Bretlandsmarkaður verið næst stæðsta markaðsland Íslendinga fyrir 

fersk þorskflök.  

Verðmæti Frakklandsmarkaðar hefur ekki vaxið mjög hægt þangað til á síðustu 

fjórum árum. Og í dag er Frakklandsmarkaður þriðja stærsta markaðsland 

Íslendinga næst á eftir Bretum og Belgum.(sjá nánar í viðauka 5). 

6.3 Bretlandsmarkaður 
Neysla á hvítfiski hefur í áranna rás verið mikil í Bretlandi, bæði heima við og á 

matsölustöðum. Í könnun sem gerð var af The National Diet & Nutrition Survey á 

tímabilinu frá júlí 2000 til júní 2001, um neysluvenjur fólks á aldrinum 19-64 ára í 

Bretlandi, kemur í ljós að konur borða ívið minna af hvítfiski en karlar, eða 382 gr 

á viku á móti 444 gr. Þess má geta að árið 2002 borðuðu Íslendingar að meðaltali 

280 gr á viku sem er mun minna en þeir gerðu árið 1999 þegar fiskneyslan var 

511gr á viku.19 

Bretar áttu eitt sinn stóran skipaflota, en á síðustu árum hefur orðið mikill 

niðurskurður á honum og Bretar verða því sífellt háðari innflutningi sjávarafurða 

frá öðrum löndum.  

902.000 tonn af sjávarafurðum voru flutt inn til Bretlands fyrstu níu 

mánuði ársins 2004 sem er 6% aukning frá árinu á undan. Virði þessara afurða var 

1,04 milljarðar punda sem er 1% aukning frá árinu 2003. 

 
19 Laufey Steingrímsdóttir og fl./Lýðheilsustöð (2002). 
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Heimild: http://www.seafish.co.uk Heimild:http://www.seafish.co.uk
Mynd 5: 5 helstu innflutningstegundir Bretlands   Mynd 6: Breytingar á innflutningi til Bretlands. 

Lax, djúphafsrækja, ýsa þorskur og túnfiskur eru þær tegundir sem í mestu magni 

eru fluttar inn til Bretlands og nam innflutningur þessara tegunda um 73% af 

heildarinnflutningi í september árið 2004. 

Þorskur og túnfiskur héldu áfram að vera helstu tegundir í innflutningi til 

Bretlands á árinu 2004, en innflutt magn og verðmæti innflutnings lækkaði frá 

árinu áður. 

Af þeim 902 þúsundum tonna af sjávarfangi sem flutt voru til Bretlands fyrstu 9 

mánuði ársins 2004, voru 169.000 tonn frá Íslandi, að verðmæti 185 milljónir. 

Þorskur og þorskafurðir voru 37 % af heildar innflutningi frá Íslandi á þessu 

tímabili. 

Þetta magn skilaði Íslandi í fyrsta sæti listans yfir þær tíu þjóðir sem mest flytja af 

sjávarafurðum til Bretlands. Næst á eftir íslendingum koma Danir með um 

100.000 tonn, og þá Færeyingar með um 70.000 tonn. 

 

Heimild: http://www.seafood.co.uk Heimild:http://www.seafood.co.uk
Mynd 7: Helstu innflutningstegundir til Bretlands.                   Mynd 8: Verðmæta breytingar   
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Þrátt fyrir að Kína sé aðeins staðsett í 7. sæti topplistans árið 2004 yfir þær þjóðir 

sem skapa mest verðmæti, er Kína sú þjóð sem mesta aukningu hefur sýnt frá 

árinu 2000, þegar landið var staðsett í 21. sæti. Verðmætaaukningin hjá Kína milli 

áranna 2003 til 2004 var 125 % á meðan aukningin hjá Íslendingum er aðeins 

15%, sem er töluvert lægra en aukning margra annarra landa sem eru á listanum. 

Innflutningur á túnfiski frá Mauritius og Seychellers hefur vaxið umtalsvert, sem 

og innflutningur þorsks frá Færeyjum.20 Enda sést á mynd 8 hversu mikla 

verðmæta aukningu þessi lönd sýna milli áranna 2003 og 2004. 

 
20 Seafish. (2004) 
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7 Framkvæmd. 
Flutningsleiðin sem leitast er við að herma, er frá Brim hf. á Akureyri til Marks & 

Spencer í Bretlandi.  

Aflað var sem nákvæmarsta upplýsinga um þær aðstæður sem vara býr við á leið 

sinni á markað erlendis, annars vegar með flugi og hins vegar með skipi. 

Í dag eru flök og flakabitar fluttir út bæði með flugi og skipi en sá fiskur sem 

Marks & Spencer fær frá Brim er eingöngu fluttur með flugi. 

7.1 Flug 
Eftir að varan er unnin er hún geymd í kæli þar til hún er sett í flutningabíl. 

Flutningabíllinn leggur af stað til Reykjavíkur um kl 16:00 frá Akureyri og er um 

6 tíma á leiðinni. Hitastigið í bílum 1-2°C.21 

Um klukkan 22 er bílinn komin til Reykjavíkur. Þar er hráefninu komið fyrir í 

kæligámum við 1-2°C. Varan er í gámum uns hún er keyrð til Keflavíkur, í síðasta 

lagi tveim tímum fyrir brottför22 

Eftir að varan er komin til Keflavíkur stendur hún á gólfinu í Leifsstöð í 1-2 tíma 

við umhverfishita og er þá miðað við að varan komi tveim tímum fyrir brottför. 

Vörunni er síðan komið í kæli í Leifsstöð sem stilltur er á +/-0°C. Varan ætti að 

öllu jöfnu að vera um 1 klst í kælinum, að því gefnu að varan sé komin tveim 

tímum fyrir brottför og engin seinkun verði á fluginu  

Flogið er með vöruna til Humberside á Bretlandi kl 19.00 á þriðjudögum og 

miðvikudögum og kl 18.00 á fimmtudögum. 

Vélin er lestuð um 1 klst fyrir brottför og tekur flugið til Humberside 2 klst. og 50 

mín. og er hitastigið í vélinni 0-4°C. 

Vélin lendir kl 21.50 (enginn tímamunur) og það tekur um 1 klst að tæma vélina 

aftur og koma vörunni í gegnum flugvöllinn 23 

Marks & Spencer senda kælistýrðan flutningabíl til að taka við hráefninu á 

flugvellinum í Humberside. Hitastigið í bílunum er 0-3°C og er það athugað áður 

 
21 ´Steinólfur Guðmundsson, Munnleg heimild 24. febrúar 2005 
22 Gunnar Jónsson, Munnleg heimild 1. mars 2005 
23 Jóna Gísladóttir, Munnleg heimild 24. febrúar 2005 
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en varan er sett í bílinn og eins eftir að bíllinn er kominn á leiðarenda til að tyggja 

að hitastigið í bílnum haldist rétt. 

Hráefninu er strax keyrt í pökkunarstöð, þar er það unnið og varan er tilbúin 

morguninn eftir (Dagur 1).Varan er svo keyrð í birgðastöðvar sem sjá um að koma 

henni í verslanir á sínu svæði. 

Varan er því komin í verslanir seinnipart á degi 1 eða snemma morguns á degi 2. 

24 

7.2 Skip 
Þegar flytja á ferskan fisk út með skipum sér framleiðandi yfirleitt um að setja 

hráefnið í gám sem staðsettur er við vinnslustöðina.25 Í sumum tilfellum keyra 

framleiðendurnir fiskinn í útskipunarhöfn flutningsfyrirtækisins þar sem honum er 

komið í gáma. Þar getur skapast krítískt tímabil því oft þarf að flytja fiskinn milli 

gáma og hráefnið gæti þurft að standa fyrir utan gám í einhvern tíma. 

Gámastærðirnar eru tvær, 20 fet og 40 fet. Hvor stærðin er notuð fer allt eftir því 

magni sem flutt er. Ýmist eru notaðir einangraðir þurrgámar án kælingar eða 

kæligámur með blásturviftu, stilltur á 0°C.26 Hvíti liturinn á gámunum þjónar 

þeim tilgangi að hrinda betur frá sér birtu og hita. 

Í dag eru skipaflutningar frá Reykjavík til Immingham og Rotterdam þrisvar í 

viku. Einu sinni í viku er farið til Rotterdam frá Eskifirði, Reyðarfirði og 

Vestmannaeyjum og einu sinni í viku er farið frá Reyðarfirði til Immingham. 

Hvenær kaupandinn fær fiskinn er háð skipsleið og á hvaða tímum skipið kemur 

til hafnar. Raunhæft er að áætla að varan berist kaupandanum 3-5 dögum eftir að 

hún fer frá Íslandi. 

Þegar varan kemst á leiðarenda er gámurinn keyrður að vinnslu kaupandans þar 

sem fiskurinn er annað hvort unninn í neytendapakkningar og þaðan keyrður í 

verslanirnar eða hann keyrður strax í verslanir þar sem hann er settur heill í 

fiskborð. 

 
24 Andrew Mallisson, Tölvupóstur 1.-3. mars 2005 
25 Óttar már Yngvason, munnleg heimild 3. febrúar 2005. 
26 Sólrún Höskuldsdóttir, munnleg heimild 5. apríl 2005. 
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7.3 Umbúðir 
Í tilraunina voru notaðir 7 kg frauðkassar frá Tempru hf. Ofan í kössunum voru 

pokar með bleyju sem dregur í sig þann vökva sem varan tapar. Þegar hráefnið var 

komið í pokann var honum lokað, þurrís stráð yfir og kassinn límdur aftur með 

límbandi. 

7.3.1 Frauðkassar 

Grunnefnið í umbúðum  er EPS eða 

Expandable (blásið) pólýstýren, sem í 

daglegu tali er kallað frauðplast. 

Framleiðslan  fer þannig fram að forþöndu 

efni er sprautað inn í mót í sérstökum 

vélum. Gufu, kælingu og lofttæmi er  

Mynd 9: Frauðkassi. 
síðan breytt til þess að forma samlímdar kúlurnar í mótinu. Þær taka þá það form 

sem mótið myndar. 

Þar sem EPS plast er 98% loft og einungis 2% plast eru EPS umbúðir mjög léttar 

miðað við rúmmál þeirra. Þær eru ákaflega einangrandi og geta haldið hitastigi 

vöru undir 2°C í 7-8 klst. þegar umhverfishitinn er 13-14°C.27 Umbúðirnar eru 

vatnsþéttar og hvíti litur þeirra hrindir frá sér varmageislun sem hugsanlega gæti 

hitað innihald þeirra óþarflega. Hvíti liturinn er einnig til bóta þegar verið er að 

vinna með matvæli þar sem auðveldara er að gera sér grein fyrir óhreinindum á 

hvítu yfirborði en dökku. EPS umbúðir eru líka ákaflega sterkar miðað við þyngd, 

sem er sérstakur kostur ef flytja þarf t.d. vöru með flugi. EPS umbúðir eru einnig í 

flestum tilfellum einnota þ.a. ekki þarf að nota kemísk efni til að hreinsa þær 

aftur.28 

7.3.2 Þurrís 

Kolsýrusnjór ( þurrís, CO2(s)) er fasta formið af kolsúrulofti ( CO2(g)). Hitastig 

hans er um -79°C við 1 bars þrýsting og kæligeta hans um 75% meiri (w/w) 

heldur en hefðbundins ís. 

 
27 Ólafur Eggertsson, 2004, viðauki 3 
28 www. Tempra.is  



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni auðlindadeild 

26 

Snjórinn er þeim eiginleikum gæddur að vera þurr við -79°C og við 1 bars 

þrýsting gufar hann upp á þess að fara fyrst í vökvafasa. 

Mjög auðvelt og ódýrt er að framleiða kolsýrusnjó nú til dags. Það sem til þarf er 

kolsýrukútur með fljótandi kolsýru og svokallað snjóhorn. Þegar fljótandi 

kolsýran er leidd úr kútnum (15 bar þrýstingur) í gegnum snjóhornið og út í 

umhverfisþrýsting (um 1 bar) þenst hún út og myndar 50% CO2(g) og 50% CO2. 
29 

7.4 Hagkvæmni flutninga 
Brim hf flytur að jafnaði út 30 tonn af ferskum þorskhnökkum á viku, bæði með 

flugi og skipi. Sé varan flutt með flugi kemur það í hlut fyrirtækisins að sjá um 

flutning á afurðunum frá vinnslustöðinni til Keflavíkurflugvallar en fyrir það 

greiðir fyrirtækið 12 kr/kg. 

Flugið frá Keflavíkurflugvelli til Bretlands kostar 1,2-1,5 EUR/kg eða 98 – 122 

kr/kg samkvæmt gengi KB banka þann 14 apríl 2005 (sjá í viðauka 4) og er sá 

kostnaður oftast greiddur af millilið eins og til dæmis Tros eða Danica, þó svo 

alltaf sé um samningsatriði að ræða. Söluverð Brims hf. fyrir ferska þorskhnakka 

er 6-8 EUR/kg og fer jafnvel upp í 9 EUR/kg eða 489 -652 kr/kg ef skortur er á 

hráefni á mörkuðum. Hnakkarnir eru svo seldir í verslunum Marks & Spencer á £ 

15,00 kg eða 1785kr/kg 

Brim hf. sendir ferska þorskhnakka með skipi nánast vikulega, en þá sér 

fyrirtækið um að stafla afurðinni í gám. Flutningur afurða fer í gegnum Samherja 

hf en flutningskostnaður sem er um 0,4 EUR eða um 32,5 kr/kg á hvert kíló, er 

greiddur af Samherja, þó alltaf sé um samningsatriði að ræða.30 

29 Gísli Tryggvason . 1997 
30 Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir, tölvupóstur 14 apríl 2005 
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8 Aðferðafræði flutningstilraunar 
Villti fiskurinn var veiddur af ísfisktogaranum Sólbaki EA 7 þann 6. mars 2005 í 

dragnót á Verkamannabankanum og var honum landað þriðjudagsmorguninn 8. 

mars 2005.  

Eldisfiskinum var slátrað mánudaginn 7. mars 2005.  

Bæði eldisþorskurinn og villti þorskurinn voru unnir þriðjudagsmorguninn 8. mars 

2005, þar sem hnakkarnir voru skornir af og þeir teknir í tvennt. 

Flugfiski og gámafiski var pakkað á sama hátt í 7 kg frauðkassa, ofan í plastpoka 

með bleyju. Ofan í hvern kassa var settur hitasíriti sem mældi hitastigið á 15 mín. 

fresti. Pokanum var lokað, þurrís stráð yfir og kassanum lokað. Gámafiskurinn var 

grafinn ofan í fiskkar sem var fullt af ís en flugfiskurinn var látin standa ofan á 

ísnum. Þegar flugfiskurinn var komin á ímyndaðan áfangastað voru kassarnir 

opnaðir og hnakkastykkjum pakkað í frauðbakka, þrjú hálf hnakkastykki í hvern 

bakka og plastfilma sett yfir. Bakkarnir voru svo látnir standa í frauðkössunum 

ólokuðum á ísnum til að líkja eftir aðstæðum í hillum stórmarkaða. 

Þegar gámafiskurinn hafði 

verið sína 4 daga í karinu, voru 

kassarnir opnaðir og þremur 

hálfum hnakkastykkjum 

pakkað í frauðbakka líkt og 

flugfiskinum og bakkarnir 

látnir standa ofan í frauð-

kössunum sem stóðu á ís.  

 Mynd 10: Sýni í fiskkari. 

8.1 Hitamælingar. 
Eins og fyrr kemur fram voru hitasíritar sem fengnir voru að láni hjá 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, settir ofan í kassana sem herma átti á markað í 

Bretlandi. Hitamælarnir skráðu hitastig í kössunum á 15. mín fresti. Hitamælarnir 

voru settir ofan í kassana um kl 9:20 þann 8. mars og teknir upp úr aftur þann 23. 

um kl 15:30. 
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Dagsetning og tími

H
ita

st
ig

°C

Eldisþorskur- Skip
Eldisþorskur - FLug
Viltur þorskur _flug
Villtur þorskur - Skip

Línurit 3: Hitabreytingar í afurðum við flutning. 
 

Litlar sem engar hitasveiflur voru meðan á tilrauninni stóð og eins og sést á 

línuritinu hér að ofan þar sem teknar voru út fjórar mælingar á sólarhring. kl : 

9:33, 15:33, 21:33 og 03:33 og þær teiknaðar upp til að gefa heildarmynd af 

hitaferlinu. 

Á hitaferlinu sést að eftir að þurrísinn nær að kæla niður loftið í frauðkössunum 

verða ekki miklar sveiflur í hitastiginu. Hitinn fer ekki yfir 2°C, nema síðustu tvo 

daga tilraunarinnar. Líklegasta ástæðan fyrir þessum hitasveiflum er að 

einstaklega hlýtt var í veðri þessa síðustu daga. Sýnin ásamt hitamælunum voru 

staðsett í móttöku Brims hf. og umgangur um útihurð móttökunnar gæti 

hugsanlega valdið þessum hitastigsbreytingunum. 

 Brim gerði í fyrra raunverulegar mælingar á hitaferli flugafurða frá því varan 

fer með bíl frá Akureyri og þar til hún lendir á Humberside í Bretlandi. Í þeim 

mælingum kemur fram að hitastig í frauðkössunum sveiflast á bilinu 0,5-2°C á 

meðan hitastigið í þessari tilraun sveiflaðist frá 0-1°C. 

8.2 Vinnureglur og aðbúnaður hráefnis 
Marks & Spencer er ein af fremstu smásölukeðjum í Bretlandi með föt, mat og 

aðrar heimilisvörur. 10 milljónir manna versla í hverri viku í þeim 375 verslunum 

sem fyrirtækið rekur í Bretlandi. Þar að auki er Marks & Spencer með 155 
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verslanir á 28 öðrum svæðum, flestar í Evrópu, Mið- Austurlöndum, Asíu, austast 

á Írlandi og í Hong Kong. Verslunarkeðjan Kings Super Markets er einng í eigu 

Marks & Spencer. Samtals eru þetta 652 verslanir.31 

Marks & Spencer er þriðja stærðsta verslunarkeðja Bretlands með kældar, 

pakkaðar sjávarafurðir með um 20 % markaðshlutdeild af markaði sem hefur 

verðmæti upp á um £ 757 milljónir. 

 

Heimild: Marks & Spencer 

Mynd 11: Stærstu keðjur í Bandaríkjunum með pakkaðar sjávarafurðir. 
 

Í verslunum Marks & Spencer eru fiskafurðir geymdar í neytendaumbúðum í kæli 

við 0-3°C. 5 dögum eftir að 

endurpökkun á sér stað er hráefninu 

hent og er það þá 7-8 daga gamalt.32 

Leitað var eftir samanburði meðal 

annarra erlendra kaupenda í Bretlandi 

en engin svör fengust. Einnig var 

leitað samanburðar við íslenska 

kaupendur, Hagkaup og Samkaup. 

Heimild: Marks & Spencer. 

Mynd 12: Kælir í verslun Marks & Spencer. 
 
Í Hagkaup er fiskurinn geymdur í fiskborði sem er við 1°C og liggja flökin á ís. 

Eftir að versluninni er lokað er varan geymd í kæli sem einnig er við 1°C. 

Tekin er ákvörðun um hvort fiskurinn sé hæfur til sölu út frá útliti og lykt en 

ferskur fiskur er að hámarki 3 daga í borðinu, eftir það er honum hent. Hagkaup er 

 
31 http://www2.marksandspencer.com/thecompany/whoweare/index.shtml 
32 Andrew Mallisson, tölvupóstur, 25. febrúar 2005 
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ekki með eldisþorsk til sölu. Lax er eina eldisafurðin sem verslunin býður upp á 

en hann er ekki merktur sem eldisfiskur, heldur er það einungis gefið upp ef um 

það er spurt. Starfsfólkið verður ekki mikið vart við fordóma í garð eldisfisksins33 

Í Samkaup úrval er fiskurinn geymdur í fiskborðinu sem er við 2-4°C og liggja 

flökin á ís. Á meðan verslunin er lokuð er hráefnið geymt í kæli sem er við 1°C, 

en fer þó upp í 5-6°C þegar gengið er um kælinn. Tekin er ákvörðun um hvort 

fiskurinn sé hæfur til sölu út frá útliti, áferð og lykt en ferskur fiskur er að hámarki 

2-3 daga í borðinu. Séu einungis útlitsgallar á flökunum eru þau  notuð í heita rétti 

sem seldir eru í hádeginu. Annars er hráefninu hent eftir þessa 2-3 daga. Úrval-

Samkaup hefur ekki til sölu eldisþorsk.34 

8.3 Meðhöndlun sýna og mælingar. 
Sýni voru sótt í Brim að morgni umsaminna daga (sjá töflu 3) Þessir dagar voru 

valdir með tilliti til þess hvar varan var stödd í ferlinu.Fyrsti athugunardagur en 

dagurinn sem fiskuinn var unninn. Annar athugunardagurinn var sá dagur sem 

flugvaran komin til neytenda í Bretlandi. Þriðji athugunardagurinn er sá dagur 

sem varan sem flutt var með skipi er komin til neytenda í Bretlandi. 

Athugundardagarnir eftir það eru hillutími vörunnar, uns hún verður óneysluhæf. 

Eins og sjá má í töflunni hér að neðan vöru engar mælingar gerðar á villta 

þorskinum síðustu tvo athugunardagana og var það vegna þess að hann var orðinn 

óneysluhæfur og ekki ástæða til að gera frekari mælingar. 

 Eldi - Flug Eldi -Skip Villtur - Flug Villtur -Skip 

8. mars 2005 X X       X X 

11. mars 2005 X X X X 

14. mars 2005 X X X X 

17. mars 2005 X X X X 

20. mars 2005 X X X X 

21. mars 2005 X X X X 

23.mars 2005 X X   

25. mars 2005 X X   

Tafla 3: Sýni og sýnatökudagar 
 

33 Viktor Guðbrandsson  munnleg heimild 1. mars 2005 
34 Birgir Björgvinsson. munnleg heimild 1. mars 2005 
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Í Brim hf voru gerðar drip mælingar á hráefninu og sýnin síðan sett á ís í 

frauðkassa og kössunum lokað.  

Á örverufræðistofu Háskólans á Akureyri voru sýni hökkuð og þau geymd í 

ísskáp þar til þau voru þynnt og örverurannsóknir framkvæmdar. Frá því að sýnin 

voru sett á ís og þar til sáð var til ákvörðunar á örverufjölda, liðu aldrei meira en 

3-4 klst. Jafnframt voru gerðar pH mælingar, TVB-N mælingar og skynmat á 

sýnum. Öllum mælingum var lokið innan 6 klst frá sýnatöku.  

 

8.3.1 Drip 

 
Tíu hálf hnakkastykki voru athuguð í hverjum 

flokki og á hverjum degi sýnatöku. 

Hnakkastykkin voru vegin og þyngd þeirra í 

grömmum skráð og þyngdartapið reiknað sem 

mismunum á upphafs og lokaþyngd  

Mynd 13: Hnakkastykki á vigt. 

8.3.2 pH 

Við hverja sýnatöku var sýrustig sýnis mælt með því að blanda 5 gr af fiskhakki 

saman við 5 ml af afjónuðu vatni og sýrustigið síðan mælt í Orion A 520 

sýrustigsmæli. 

8.3.3 TVB-N 

 
100 gr af fiskhakki voru vegin yfir í þeytaraglas fyrir Waring Blender. 200 ml af 

7,5% Trícloriðediksýru var bætt út í og lausnin þeytt í 1-3 mín. Ekstraktið er látið 

standa í 10 mín og síðan síað í gegnum Whatman síupappír no 3. 25 ml af tærum 

síuvökvanum voru settir í 100 ml eimingarflösku ásamt 6 ml af 10% NaOH. 

Gufueiming var framkvæmd í Kjeldahl tæki þar sem ammoníakið var eimað yfir í 

10 ml af 4% bórsýru að viðbættum 0,04 ml af methyl rauðum og 0,04 ml af 

bromocresol grænum litavísum. 

Eimingunni lauk þegar um 75 ml höfðu safnast yfir í bórsýrulausnina sem varð 

græn að lit þegar sýrustig hækkaði að viðbættu TVB-N úr sýni. Lausnin var þá 

títruð með 0,025 N HCl að jafnvægispunkti þegar lausnin varð bleik 
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TVB-N gildi (mg N/100gr)=(14 mg/mól*a*b*300/25 ml) 

a= ml HCl 

b= mólstyrkur HCl 

 

8.3.4 Skynmat 

Fimm hálf hnakkastykki voru tekin til athugunar í hverjum hópi á umræddum 

dögum (sjá töflu 3). 

Stykkin voru metin með tilliti til litar, lyktar og áferðar og stykkjunum gefnar 

einkunnirnar ágætt, gott, sæmilegt, varhugavert eða óhæft. 

8.3.5 Örverutalningar 

Tvö sýni hvers sýnaflokks voru rannsökuð á hverjum sýnatökudegi (sjá töflu 3). 

Hvert sýni samanstóð af þremur hálfum hnakkastykkjum sem voru hökkuð. 

Hakkinu var blandað vel saman og 25 gr af sýninu voru vegin í sterílan 

stomacherpoka og sýnið þynnt  með sterílu þynningarvatni (1/10 þynning) 

Sýnið var síðan marið í Stomacher- tækinu í um það bil 1 mín. Frekari þynningar 

á sýninu voru gerðar (upp í 10-6). Sáð var út viðeigandi þynningum 0,1 ml á skál 

með járnagar, en járnagar er notaður til að athuga heildarörverufjölda og fjölda 

H2S-myndandi örvera (skemmdarbakteríur). Á ætinu vaxa tvennskonar kóloníur, 

annars vegar svartar sem eru skemmdarbakteríur sem mynda svartar kóloníur á 

ætinu með því að framleiða H2S úr thiosúlfati og/eða cysteini sem hvarfast við 

járn með þeirri afleiðingu að FeS fellur út (Gram o.fl.,1987). 

Hins vegar vaxa þar hvítar kólóníur. Heildarfjöldi baktería er samtala svartra og 

hvítra kólonía.  

Sýnið var látið þorna á skálinni og þunnu lagi af TSA síðan helt yfir. TSA agar er 

ætlaður til að rækta vandlátar örverur. Í TSA er sojabaunaostefni og er hann því 

mjög næringarríkur. Stundum er blóði bætt útí hann til að rækta enn vandlátari 

örverur en það var ekki gert í þessu tilfelli.  

Skálarnar voru ræktaðar við 22°C í 3-4 daga og kóloníur síðan taldar. 
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9 Niðurstöður 
Við gerð og úrvinnslu niðurstaðna var unnið með Anova próf til að athuga hvort 

marktækur munur væri á milli hópa. Til viðmiðunar voru öryggismörkin sett 95%. 

Niðurstöður anova prófanna er að finna í viðauka 2. 

Það skal tekið fram að þegar Anova próf er framkvæmt þurfa mælingildi 

samanburðarhópana að vera jafn mörg, þar af leiðandi voru aðeins notuð fimm 

fyrstu mæligildin hjá eldisþorskinum vegna þess að mæligildin hjá villta 

þorskinum voru einungis fimm. 

Niðurstöður allra gæðaathugana er að finna í viðauka 1. 

9.1 Drip 
Þegar þyngdartapið hjá hverjum hnakka fyrir sig er skoðað kemur í ljós að 

hakkarnir léttast mjög misjafnlega og ekki er hægt að sjá fylgni milli 

upphafsþyngdar og þyngdartaps. 
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Línurit 4: Þyngdartap afurða við geymslu og flutning. 
 
Nokkurt stökk verður á þyngdartapi eldisþorsks sem hermdur er út með skipi á 

milli fyrsta og annars dags sýnatöku, eftir það verður hlutfallslegt þyngdartap 

minna. Eldisþorskurinn sem hermdur var með flugi léttist heldur minn og nam 

þyngdartapið í lok tilraunar 9,6% 
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Ekki er mikill munur á þyngdartapi villta þorsksins eftir hermdum 

flutningsleiðum.

Þyngdartap eykst nokkuð jafn fram að áttunda degi geymslu, en eftir það verður 

þyngdartap hlutfallslega ekki jafn mikið og áður. Svo virðist því sem vatnstap 

vörunnar hafi náð hámarki á 8. geymsludegi. Hnakkastykkin misstu að meðaltali 

um 6% af upphaflegri þynd sinna á þeim tíma sem tilraunin stóð yfir. 

 
Þegar allir fjórir hóparnir eru bornir saman, virðist sem eldisþorskur missi 

hlutfallslega meira af upprunalegri þyngd sinni en villti þorskurinn. Munurinn er 

þó ekki tölfræðilega marktækur (F<Fcrit) og ekki reyndist heldur marktækur 

munur á afurðum mtt. flutningsleiða. 

.

Þyngdartap eldisfisksins virðist auk þess ekkert vera á undanhaldi en þyngdartap 

villta fisksins virðist hafa náð hámarki þegar rannsókninni lauk (á 15.degi 

tilraunar). 

9.2 pH 
Stax á fyrsta degi mælinga, var greinilegt að verulegur munur var á sýrustigi 

eldisfisksins og villta fisksins þar sem sýrustig villta þorsksins var mun hærra  
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Línurit 5: Sýrustig afurða. 
 
Eins og sést á línuritinu hér að ofan, hefur ferill flutningsleiða eldisfisksins lítil 

áhrif á sýrustig afurðanna en eldisþorskur sem hermdur var út með skipi hefur þó 

aðeins hærra sýrustig en sá sem hermdur var út með flugi. Þessi munur er þó ekki 

tölfræðilega marktækur (F<Fcrit). Marktækur munur reyndist heldur ekki vera á 

sýrustigi villta fisksins mtt. flutningsleiða. 
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En eins og sést á línuritinu þá var töluverður munur á sýrustigi eldisfisksins og 

sýrurstigi villta fisksins. Marktækur tölfræðilegur munur var milli sömu 

flutningsleiða hjá þessum tveimur flokkum (F>Fcrit). Eins og fram kemur í 

fræðilega kaflanum hefur næringarástand fisksins við slátrum veruleg áhrif á 

sýrustig hans. Þar sem eldisfiskurinn er í stöðugu æti og það að hann berst minna 

um áður en hann deir verður til þess að sýrustig hans er mun lægra en sýrustig 

villta fisksins. 

9.3 TVB- N 
Við úrvinnslu á TVB-N gildum, var tekið meðaltal tveggja eða fjögurra mælinga, 

allt eftir því hversu magar mælingar voru tekjar á degi hverjum. Ef stór frávik 

vöru frá öðrum mælingum í hópum voru þær mælingar teknar út og meðaltal tekið 

af þeim mælingum sem eftir stóðu. 

Rokgjörn köfnunarefnissambönd (TVB-N)
Óunninn fiskur af eftirtöldum tegundum telst óhæfur til manneldis ef

meðaltalsgildi rokgjarna köfnunarefnissambanda í honum
mælist yfir eftirfarandi mörkum

Hámarks
magn TVB-N

Karfategundir Sebastes spp Fiskar af flyðruætt Lax Salmo salar
Fisktegundir Svartgóma Helicoelenus Pleuronectidae Fiskar af lýsingaætt

dactylopterus nema lúður Merlucciidae
Sebastichtys capensis Hyppoglossus spp Fiskar af þorskaætt Gadidae

30 mg/100g 35 mg/100g26 mg/100g

Heimild: Reglugerð um hollustuhætti við meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafla og 
fiskafurða nr  233/1999 

Tafla 4: Viðmiðun um magn TVB-N í fiskafurðum. 
 
Samkvæmt reglugerð Sjávarútvegsráðuneytisins nr 233 frá árinu 1999 um 

meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafla og fiskafurða, er leyfilegt hámarksmagn 

rokgjarnra köfnunarefnissambanda í fiskum af þorskætt, 35 mg í hverjum 100 gr. 
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Línurit 6: TVB-N- gildi afurða 
 
Magn rokgjarnra köfnunarefnissambanda er í upphafi rannsóknarinnar vel undir 

viðmiðunarmörkum í öllum fjórum flokkunum. Það er ekki fyrr en líða fer á 

geymslutímann að einhvern mun er að sjá milli hópanna. 

Eftir 11 daga geymslu rís TVB-N gildi villta þorsksins hratt og er komið upp fyrir 

viðmiðunarmörk á 15. degi geymslu. TVB-N magn villta þorsksins sem hermdur 

er út með flugi er hærra en þess sem hermdur er út með skipi, en ekki er um 

tölfræðilega marktækan mun að ræða (F<Fcrit). 

TVB-N magn eldisþorsks eykst ekki af sama krafti og í villta þorskinum og fer 

magnið ekki upp fyrir viðmiðunarmörk fyrr en á 18. degi geymslu. Ekki er 

marktækur munur á TVB-N innihaldi eldisþorsks mtt. hermdra flutningsleiða.  

 
Af þessu má draga þá ályktun að villti fiskurinn verður óneysluhæfur á 11.-14. 

degi geymslu, en að eldisfiskurinn sé neysluhæfur fram á 16.-18.dag geymslu. 

9.4 Skynmat 
Hnakkastykkin voru metin samkvæmt töflu sem sýnd er í viðauka 6. 

Ekki var að sjá eða finna nokkurn mun á eldisþorski eftir því hvort hann var 

hermdur með flugi eða skipi. 

Á fyrsta degi tilraunarinnar leit fiskurinn mjög vel út, hafði eðlilegan lit og lyktin 

var fersk. Fiskholdið var stinnt þó í stökum hnökkum mætti greina los.  
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Geymslud. Flug Skip
1 Ágætt Ágætt
4 Ágætt Ágætt
7 Gott Gott

10 Sæmilegt Sæmilegt
14 Varhugavert Varhugavert
16 óhæft óhæft

Eldisþorskur - Gæðaflokkun

Tafla 5: Skynmat á eldisþorski. 
 

4. geymsludagur: Hnakkastykkin litu vel út, af þeim var fersk lykt, holdið var 

stinnt og bar eðlilegan lit, los var á stöku stykki. 

 

7. geymsludagur: Hnakkastykkin litu nokkuð vel út, lyktin var ennþá fersk og 

holdið var stinnt og bar eðlilegan lit, þó bar á lítilsháttar litamun á einstaka stykki. 

 

10. geymsludagur: Hnakkastykkin voru orðin lin viðkomu og holdið nokkuð 

sprungið og rauðleitt. Lyktin var farin að dofna þó svo að ekki fyndist óeðlileg 

lykt af hráefninu. 

 

14. geymsludagur: Hnakkastykkin voru farin að missa sinn eðlilega lit, þau voru 

orðin litlaus eða hálf gul. Roði og aðrar litabreytingar voru sjáanlegar á 

fiskholdinu sem var bæði lint viðkomu og laust í sér. Ferska lyktin var horfin að 

mestu og bera fór á léttri súrlykt. 

 

16. geymsludagur: Hnakkastykkin voru orðin gul með brúnleitum yrjum. Holdið 

var lint viðkomu og sundurlaust. Ferska lyktin var með öllu horfin og súr ýldulykt 

komin af hráefninu. 

 
Ekki reyndist vera greinanlegur munur á villta þorskinum eftir því hvort hann var 

hermdur út með flugi eða skipi. Þó virtist fiskurinn sem hermdur var með skipi 

líta örlítið betur út í lengri tíma en sá sem hermdur var með flugi. 
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Geymslud. Flug Skip
2 Ágætt Ágætt
5 Gott Gott
8 Gott-Sæmilegt Sæmilegt

11 Varhugavert Varhugavert
15 Óhæft Óhæft

Villtur þorskur-Gæðaflokkun

Tafla 6: Skynmat á villtum þorski 
 
2. geymsludagur: Hnakkastykkin litu mjög vel út, holdið var stinnt og ósprungið 

og lyktin var einkennandi fyrir ferskan fisk. 

 

5. geymsludagur: Hnakkastykkin litu nokkuð vel út, þau voru stinn viðkomu og 

báru eðlilegan lit, þó að í stöku stykki hefði verið hægt að greina lítilsháttar 

litamunur Lyktin var fersk og eðlileg 

 

8. geymsludagur: Hnakkastykkin litu ekki eins vel út og við síðustu athugun. 

Holdið var orðið lint viðkomu, smáir blóðblettir sjáanlegir þá var holdið einnig 

orðið lausara í sér. Lyktin var farin að dofna þó svo að enga óeðlilega lykt væri að 

finna. 

 

11. geymsludagur: Hnakkastykkin litu alls ekki vel út og greinilegt að hráefnið 

var orðið gamalt. Þau höfðu misst sinn eðlilega lit og einkenndust nú af gulum og 

jafnvel brúnum lit. Holdið var lint viðkomu og los var orðið greinilegt. Súr lykt 

var farin að blandast við þá fersku. 

 

15 geymsludagur: Hnakkastykkin voru greinilega búin með sinn líftíma. Holdið 

var orðið brúnleitt, lint viðkomu og lyktin orðin verulega súr. 

9.5 Örverutalningar 
Við mat á örveruvexti í ferskum þorskflökum sem hermd voru á markað Marks & 

Spencer í Bretlandi, var stuðst við eftirfarandi töflu.  

Taflan sýnir þær viðmiðanir sem notaðar eru við örverufræðilegt gæðamat á 

ferskum fiski  

 

Gott  Gallað  Slæmt/Óhæft  
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Heildarfjöldi í 1g við 35°C  < 100.000  100.000 - 200.000 > 200.000  
Heildarfjöldi í 1g við 30°C  < 150.000  150.000 - 350.000 > 350.000  
Heildarfjöldi í 1g við 22°C  < 250.000  250.000 - 500.000 > 500.000  
Heildarfj. kólígerla, MPN/g < 100  100-200  > 200  

Saurkólígerlar, MPN/g  < 0,3  0,3 - 4  > 4
Staphylococcus aureus í 1g < 10  10 - 100  > 100  

Listeria í 25g  Ekki til staðar  0 Til staðar  
Salmonella í 25g  Ekki til staðar  0 Til staðar  

Heimild: http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/gaedi/orverurif/ 

Tafla 7: Viðmiðanir um örverufjölda í fiski 
 
Samkvæmt töflunni hér að ofan var villti fiskurinn sem hermdur var út með flugi í 

góðu ásigkomulagi fram að 8.-11. geymsludegi þegar heildarörverufjöldinn fór úr 

173.250 í 360.000/g og telst fiskurinn því orðinn gallað hráefni. Á 15. degi 

geymslu var heildarfjöldi örvera orðin 126.000.000/g og fiskurinn því orðinn 

óhæfur til neyslu. 

 

Heildarörverufjöldi villta þorsksins sem hermdur var á markað með skipi var 

nokkru lægri en heildarfjöldi villta þorsksins sem hermdur var með flugi. Ekki var 

um tölfræðilegan marktækan mun að ræða (F<Fcrit). Fiskurinn var í góðu 

ásigkomu lagi fram að 8.-11. geymsludegi. Eftir 8 geymsludaga var heildarfjöldi 

örvera 159.500/g en en 3.075.000/g á 11. geymsludegi taldist hráefnið þá óhæft til 

neyslu. 

 

Eldisþorskur sem hermdur var á markað með flugi var í góðu ásigkomulagi fyrstu 

7 daga geymslutímans en á 10. degi geymslu hafði heildarfjöldi örvera risið mjög 

hratt og fiskurinn orðin óneysluhæfur. 

 

Í eldisþorski sem hermdur var til Bretlands með skipi var heildarfjöldi örvera 

innan við 250.000/g fyrstu 7 geymsludagana og hráefnið því í góðu ásigkomulagi. 

En á 10. degi geymslu var heildarfjöldi örvera komin yfir þau mörk sem einkenna 

neysluhæfa vöru. 
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Ferskir þorskhnakkar
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Línurit 7: Heildarfjöldi örvera í afurðum. 
 
Þegar gerður er samanburður á heildarfjölda örvera í eldisþorski og villtum þorski 

sem hermdur var út með flugi, kemur að ljós að örverufjöldi eldisþorsksins er 

heldur meiri en örverufjöldi villta þorsksins. Munurinn er þó ekki marktækur 

(F<Fcrit) (sjá nánar í viðauka 2). Ekki reyndist heldur marktækur munur (F<Fcrit) 

á milli eldisþorsks og villts þorsks sem hermdir voru á markað með skipi þó svo 

að heildarörverufjöldi hafi verið örlítið hærri í eldisþorskingum. 

 

Þegar fjöldi skemmdarörvera er skoðaður sést að eldisþorskurinn sem hermdur var 

á markað með skipi sýnir mestan fjölda skemmdarörvera eftir 16. daga geymslu. 

Eldisþorskurinn sem hermdur var út með flugi sýndi næst mestan fjölda 

skemmdarörvera en ekki var um marktækan tölfræðilegan mun að ræða 

(F<Fcrit)Villti þorskurinn sem hermdur var út með flugi sýndi næst minnsta fjölda 

sekmmdarörvera en villti þorskurinn sem hermdur var á markað með skipi sem 

sýndi lægstan fjölda skemmdarörvera. Ekki var tölfræðilega marktækur munur 

(F<Fcrit) á villta þorskinum með tilliti til flutningsleiða. 
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Ferskir þorskhnakkar
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Línurit 8: Fjöldi skemmdarörvera í afurðum. 
 
Þegar fjöldi skemmdarörvera í eldisþorski og villum þorski er skoðaður, sést að 

mun meiri munur er á milli hópanna tveggja þegar um flutning með skipi er að 

ræða en þegar um flutning með flugi er að ræða. Þessi munur er þó ekki 

tölfræðilega marktækur (F<Fcrit). 

9.6 Arðsemismat 

Arðsemi eða hagnaðarhlutfall eins og það er líka kallað, segir til um hve arðsamur 

reksturinn er í raun. Arðsemisútreikningarnir gefa einnig til kynna hver 

framlegðin er af framleiðslunni og um leið hæfi fyrirtækisins til að stunda 

starfsemina. 

Við arðsemismat voru notaðar tölur um kostnaðarliði fyritækisins frá 27. október 

2004. Reiknuð var arðsemi fyritækisins af ferskum þorskhnökkum sem sendir eru 

á Bretlandsmarkað með flugi og skipi fyrir fjögur mismunandi verð á afurðinni. 

Flugflutningur 6 EUR 7 EUR 8 EUR 9 EUR 
Hráefni kr/kg  237 237 237 237 
Umbúðir 7. kg kassi 24,5 24,5 24,5 24,5 
Flutningur pr kg 12 12 12 12 
Laun pr. kg með 
pökkun 37 37 37 37 
Samtals 310,5 310,5 310,5 310,5 
Söluverð 486 566,9 647,9 728,9 
Framlegð 175,5 256,4 337,4 418,4 
Framlegð % 36,11% 45,23% 52,08% 57,40% 
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Tafla 8: Arðsemismat Brim hf. 
 
Framlegð fyrirtækisins af ferskum þorskhnökkun sem sendir eru með flugi er á 

bilinu 36-57% allt eftir því hvaða verð fæst fyrir afurðina. Þessi framlegð er að 

jafnaði um 2% lægri en sú framlegð sem fæst fyrir vöruna ef hún er flutt með 

skipi. 

Munurinn fellst í því að hnakkarnir sem sendir eru með flugi seljast FOB frá 

Keflavík en hnakkarnir sem fluttir eru með skipi seljast FOB frá Akureyri. 

 

Kostnaður Marks & Spencer við flutninga til og frá flugvelli er um 0,15 EUR/kg, 

endurpökkunin kostar 0,25 -0,4 EUR/kg og kostnaður var því áætlaður 0,33 

EUR/kg í arðsemismati og flutningur með flugi áætlaður 1,25 EUR/kg. Þá var 

einnig reiknað með því að Marks & Spencer greiddi flutning með skipi. 

 

Flugflutningur 6 EUR 7 EUR 8 EUR 9 EUR
Hráefni kr/kg  486 566,9 647,9 728,9 
Flutningur - Flug kr/kg 102 102 102 102 
Keyrsla til og frá flugvelli 12 12 12 12 

Skipaflutningur 6 EUR 7 EUR 8 EUR 9 EUR 
Hráefni kr/kg  237 237 237 237 
Umbúðir 7. kg kassi 24,5 24,5 24,5 24,5 
Laun pr. kg með 
pökkun 37 37 37 37 
Samtals 298,5 298,5 298,5 298,5 
Söluverð 486 566,9 647,9 728,9 
Framlegð 187,5 268,4 349,4 430,4 
Framlegð % 38,58% 47,35% 53,93% 59,05% 
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Pökkun kr/kg 27 27 27 27 
Samtals 627 707,9 788,9 869,9 
Söluverð 1785 1785 1785 1785 
Framlegð 1158 1077,1 996,1 915,1 
Framlegð % 64,87% 60,34% 55,80% 51,27% 

Skipaflutningur 6 EUR 7 EUR 8 EUR 9 EUR
Hráefni kr/kg  486 566,9 647,9 728,9 
Flutningur - Skip  kr/kg 32,5 32,5 32,5 32,5 
Keyrsla til og frá höfn 12 12 12 12 
Pökkun kr/kg 27 27 27 27 
Samtals 557,5 638,4 719,4 800,4 
Söluverð 1785 1785 1785 1785 
Framlegð 1227,5 1146,6 1065,6 984,6 
Framlegð % 68,77% 64,24% 59,70% 55,16% 

Tafla 9: Arðsemismat Marks & Spencer. 
 
Arðsemi Marks & Spencer af því að fá vöruna senda með skipi er á bilinu 55-68% 

sem er allt að 4 % hærri en arðsemi sem fengist með því að flytja vöruna með 

flugi. 
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10 Samantekt á niðurstöðum og umræður 
Þegar niðurstöður gæðaathugana eru skoðaðar í samhengi, sést að þeim ber oft 

ekki saman. TVB-N mælingarnar og skynmatið sýna svipaða niðurstöðu við mat á 

villta þorskinum en skynmatið sýnir styttra geymsluþol eldisþorsksins en 

niðurstöður TVB-N mælinga gefa til kynna. Það verður þó að segjast að 

geymsluþol skv. TVB-N mælingunni í eldisþorski virðist ansi langt miðað við það 

á að 16. degi geymslu var hráefnið farið að líta verulega illa út. 

Heildarfjöldi örvera er einnig mun hærri en búast mátti við, miðað við niðurstöður 

annarra gæðarannsókna og kýs ég því að líta á skynmatið sem áreiðanlegustu 

mælinguna. 

 

Villtur-flug Villtur-skip Eldi-flug Eldi-skip 
TVB-N 11-15 dagar 11-15 dagar 16- 18 dagar 16- 18 dagar 
Skynmat 11-15 dagar 11-15 dagar 14-16 dagar 14-16 dagar 
Örverutalningar 8-11 dagar 8-11 dagar 7-10 dagar 7-10 dagar 

Tafla 10: Geymsluþol fersks þorsks. 
 
Geymsluþol á ferskum þorskhnökkum sem hermdir eru á markað í Bretlandi með 

flugi og skipi er 11-15 dagar samkvæmt TVB-N mælingum og skynmati. En 

þegar litið er á geymsluþolið út frá örverumælingum er geymslutími hráefnisins 

aðeins 8-11 dagar. 

Samkvæmt TVB-N mælingum er líftími eldisþorsks 16-18 dagar, skynmatið gefur 

14-16 daga geymsluþol en örverumælingar einungis 7-10 daga geymsluþol. 

Athygli vekur að örverumælingar skuli í öllum tilfellum sýna stystan 

geymslutíma, og mun styttri geymslutíma en talað er um í fræðunum. Þessa 

skerðingu á geymslutíma mætti hugsanlega að hluta til skýra með endurpökkun 

vöru sem hermd var í verkefninu en við endurpökkun hráefnis er varan handleikin 

í annað sinn áður en hún kemst til neytenda. 

Á heildina litið má ætla að geymsluþol eldisþorsks sé lengra en þess villta. Þar 

spilar inn í að eldisfiskurinn er kældur strax eftir slátrun. 

Af þessari rannsókn að dæma er ekki sjáanlegur munur á geymsluþoli eftir 

flutningsleiðum. 
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Arðsemisútreikningarnir sýndu að framlegð fyrirtækjanna var 2-4% hærri ef varan 

var flutt með skipi heldur en með flugi þó svo að arðsemi Marks & Spencer hafi 

verið töluvert hærri en arðsemi Brims hf.  

Af arðsemisreikningunum að dæma er því hagkvæmara fyrir báða aðila að senda 

vöruna með skipi. Þó vegur þungt hve fljótt flugvara kemst á markað og hefur þar 

af leiðandi lengri líftíma í verslunum.  

Skip fara daglega frá Íslandi frá miðvikudegi til laugardags en eftir það er löng bið 

þar sem næsta skip leggur ekki af stað fyrr en á miðvikudegi vikuna eftir. 

Sá fiskur sem settur er í gám á laugardegi, kemur því á áfangastað á miðvikudegi 

eftir fjögra daga siglingu og á þá eftir 3-4 daga líftíma í hillum verslana. Þegar 

fiskurinn hefur verið 3 daga í verslunum er kominn laugardagur og ekki von 

nýjum fiski fyrr en í fyrsta lagi á sunnudag. 

 

Flogið er til Humberside þrisvar i viku frá Keflavík, á þriðjudögum, 

miðvikudögum og fimmtudögum og þorskurinn geymist í 5-6 daga eftir að hann 

kemur út. Þegar nýr fiskur berst til verslana er sá eldri því við það að verða 

ónýtur. 

Eins og skipaferðum flutningafélaganna til Bretlands er háttað í dag, er óvíst að 

það tækist að halda uppi nægjanlegu magni af góðum ferskum fiski á mörkuðum 

úti með skipaflutningum eingöngu. Nauðsynlegt gæti verið að nota flugflutninga 

samhliða skipaflutningunum þannig að hagkvæmnin væri sem mest og framboð á 

ferskum fiski væri ávallt sem best. 
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Viðauki 1 
Niðurstöður gæðamats 
 
Drip: 

Eldisfiskur SKIP - þyngd sýna (gr) 
Geymsludagar 

Hnakki 
nr  1 4

%
Drip 7

%
Drip 10 % Drip 14 % Drip 16 % Drip 18 % Drip 

1 240 228 5,00% 223 7,08% 216 10,00% 211 12,08% 209 12,92% 208 13,33%
2 220 216 1,82% 213 3,18% 209 5,00% 207 5,91% 206 6,36% 204 7,27% 
3 158 151 4,43% 146 7,59% 144 8,86% 142 10,13% 141 10,76% 140 11,39%
4 146 139 4,79% 136 6,85% 132 9,59% 130 10,96% 129 11,64% 128 12,33%
5 178 173 2,81% 171 3,93% 167 6,18% 165 7,30% 164 7,87% 163 8,43% 
6 206 203 1,46% 199 3,40% 196 4,85% 194 5,83% 193 6,31% 193 6,31% 
7 188 182 3,19% 178 5,32% 175 6,91% 172 8,51% 171 9,04% 170 9,57% 
8 168 163 2,98% 160 4,76% 157 6,55% 155 7,74% 154 8,33% 153 8,93% 
9 206 198 3,88% 194 5,83% 190 7,77% 188 8,74% 186 9,71% 185 10,19%
10 162 158 2,47% 155 4,32% 155 4,32% 154 4,94% 153 5,56% 152 6,17% 

Meðaltal     3,28% 5,23% 7,00%   8,21%   8,85%   9,39% 

Eldisfiskur FLUG - þyngd sýna (gr) 
Geymsludagar 

Hnakki 
nr  1 4

%
Drip 7

%
Drip 10 % Drip 14 % Drip 16 % Drip 18 % Drip 

1 116 108 6,90% 108 6,90% 106 8,62% 105 9,48% 104 10,34% 103 11,21%
2 134 129 3,73% 129 3,73% 127 5,22% 126 5,97% 125 6,72% 124 7,46% 
3 88 84 4,55% 83 5,68% 82 6,82% 81 7,95% 80 9,09% 79 10,23%
4 102 97 4,90% 97 4,90% 96 5,88% 95 6,86% 95 6,86% 94 7,84% 
5 172 163 5,23% 163 5,23% 161 6,40% 158 8,14% 157 8,72% 155 9,88% 
6 164 152 7,32% 150 8,54% 147 10,37% 144 12,20% 143 12,80% 143 12,80%
7 178 171 3,93% 169 5,06% 167 6,18% 164 7,87% 163 8,43% 162 8,99% 
8 192 180 6,25% 177 7,81% 174 9,38% 171 10,94% 169 11,98% 167 13,02%
9 158 149 5,70% 146 7,59% 142 10,13% 139 12,03% 137 13,29% 136 13,92%
10 76 72 5,26% 70 7,89% 68 10,53% 67 11,84% 66 13,16% 65 14,47%

5,38% 6,33% 7,95%   9,33%   10,14% 10,98%
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Villtur þorskur  Skip- þyngd sýna (gr) 
Geymsludagar 

Hnakki 
nr  2 5

%
Drip 8

%
Drip 11 

%
Drip 15 

%
Drip 

1 144 140 2,78% 139 3,47% 137 4,86% 136 5,56%
2 234 228 2,56% 226 3,42% 225 3,85% 224 4,27%
3 138 134 2,90% 132 4,35% 131 5,07% 131 5,07%
4 122 117 4,10% 115 5,74% 114 6,56% 113 7,38%
5 106 102 3,77% 100 5,66% 99 6,60% 99 6,60%
6 162 159 1,85% 155 4,32% 155 4,32% 155 4,32%
7 192 186 3,13% 184 4,17% 182 5,21% 181 5,73%
8 168 160 4,76% 156 7,14% 156 7,14% 155 7,74%
9 260 254 2,31% 252 3,08% 251 3,46% 251 3,46%
10 122 115 5,74% 113 7,38% 113 7,38% 112 8,20%

3,39% 4,87% 5,45% 5,83%

Villtur þorskur  FLUG - þyngd sýna (gr) 
Geymsludagar 

Hnakki 
nr  2 5

%
Drip 8

%
Drip 11 

%
Drip 15 

%
Drip 

1 128 126 1,56% 124 3,13% 121 5,47% 119 7,03%
2 156 154 1,28% 152 2,56% 149 4,49% 147 5,77%
3 110 105 4,55% 102 7,27% 101 8,18% 100 9,09%
4 94 89 5,32% 86 8,51% 85 9,57% 85 9,57%
5 140 137 2,14% 135 3,57% 135 3,57% 135 3,57%
6 104 101 2,88% 99 4,81% 99 4,81% 98 5,77%
7 96 94 2,08% 92 4,17% 92 4,17% 92 4,17%
8 200 195 2,50% 194 3,00% 193 3,50% 192 4,00%
9 108 105 2,78% 102 5,56% 101 6,48% 101 6,48%

10 140 136 2,86% 133 5,00% 132 5,71% 132 5,71%
2,80% 4,76% 5,60% 6,12%
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pH-gildi: 
Eldisþorskur FLUG   

Sýni 
Geymsludagar 1 2 3 4 Meðaltal 

8. mars ´05 1 6,11 5,94 6,1 6,15 6,12
11. mars '05 4 6,27 6,24 6,255
14. mars '05 7 6,38 6,27 6,27
17. mars '05 10 6,24 6,20 6,22
21. mars '05 14 6,25 6,23 6,24
23. mars '05 16 6,34 6,44 6,39
25. mars ´05 18 6,51 6,54 6,525

Eldisþorskur SKIP   
Sýni Meðaltal eða 

Geymsludagar 1 2 3 4 annað gildið 
8. mars ´05 1 6,11 5,94 6,1 6,15 6,12
11. mars '05 4 6,42 6,36 6,36
14. mars '05 7 6,31 6,32 6,315
17. mars '05 10 6,23 6,32 6,32
21. mars '05 14 6,27 6,41 6,34
23. mars '05 16 6,49 6,50 6,495
25. mars ´05 18 6,59 6,66 6,625

Villtur þorskur FLUG  
Sýni Meðaltal eða  

Geymsludagar 1 2 3 4 annað gildið 
8. mars ´05 2 6,56 6,6 6,66 6,56 6,595 
11. mars '05 5 6,56 6,48 6,56 
14. mars '05 8 6,57 6,55 6,57 
17. mars '05 11 6,71 6,73 6,72 
21. mars '05 14 6,75 6,90 6,825 

Villtur þorskur SKIP   
Sýni Meðaltal eða 

Geymsludagar 1 2 3 4 annað gildið 
8. mars ´05 2 6,56 6,6 6,66 6,56 6,595
11. mars '05 5 6,56 6,67 6,615
14. mars '05 8 6,79 6,61 6,61
17. mars '05 11 6,48 6,62 6,62
21. mars '05 14 6,84 6,72 6,78
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TVB-N 

 Dags: 8. mars ´05   
Dags: 8. mars 
´05  

Villtur þorskur - 1 Villtur þorskur - 2 
 

8. mars 
´05     

 ml í upphafi 27,8 ml í upphafi 28,1
ml í lok 28,1 ml í lok 32,2
Títrunarrúmmál 
(ml) 0,3 Títrunarrúmmál 4,1 ml 
TVB-N gildi  1,26 TVB-N gildi  17,22

Dags: 8. mars ´05   
Dags: 8. mars 
´05   

 

Villtur þorskur - 3 Villtur þorskur - 4 
 ml í upphafi 32,6 ml í upphafi 34,2

ml í lok 34,2 ml í lok 37
Títrunarrúmmál 1,6 Títrunarrúmmál 2,8
TVB-N gildi 6,72 11,76

Dags: 8. mars ´05   
Dags: 8. mars 
´05   

 

Eldis þorskur - 1 Eldis þorskur - 2 
 ml í upphafi 37 ml í upphafi 40,1

ml í lok 40 ml í lok 43,2
Títrunarrúmmál 3 Títrunarrúmmál 3,1
TVB-N gildi  12,6 TVB-N gildi  13,02

Dags: 8. mars ´05   
Dags: 8. mars 
´05   

 

Eldis þorskur - 3 Eldis þorskur - 4 
 ml í upphafi 43,2 ml í upphafi 46,3

ml í lok 46,3 ml í lok 48,9
Títrunarrúmmál 3,1 Títrunarrúmmál 2,6
TVB-N gildi  13,02 TVB-N gildi  10,92

Dags: 11. mars 
´05  Dags: 11. mars ´05  

 

Villtur þorskur - SKIP - 1 Villtur þorskur - SKIP - 2
ml í upphafi 30 ml í upphafi 27
ml í lok 32,9 ml í lok 30
Títrunarrúmmál 2,9 Títrunarrúmmál 3 ml 
TVB-N gildi  12,18 TVB-N gildi  12,6

Dags: 11. mars 
´05   Dags: 11. mars ´05  
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Villtur þorskur - FLUG - 1 Villtur þorskur - FLUG - 2
ml í upphafi 32,9 ml í upphafi 35,7
ml í lok 35,7 ml í lok 39,1
Títrunarrúmmál 2,8 Títrunarrúmmál 3,4 ml
TVB-N gildi  11,76 TVB-N gildi  14,28

Dags: 11. mars 
´05   Dags: 11. mars ´05  

 

Eldis þorskur - SKIP - 1 Eldis þorskur - SKIP - 2  
 ml í upphafi 19,8 ml í upphafi 23,2

ml í lok 23,2 ml í lok 26,7
Títrunarrúmmál 3,4 Títrunarrúmmál 3,5 ml 
TVB-N gildi  14,28 TVB-N gildi  14,7

Dags: 11. mars 
´05   Dags: 11. mars ´05  

 

Eldis þorskur - FLUG - 1 Eldis þorskur - FLUG - 2 
 

ml í upphafi 13,2 ml í upphafi 16,3
ml í lok 16,3 ml í lok 19,8
Títrunarrúmmál 3,1 Títrunarrúmmál 3,5 ml 
TVB-N gildi  13,02 TVB-N gildi  14,7

Dags: 14. mars 
´05   Dags: 14. mars ´05  

 

Villtur þorskur - SKIP - 1 Villtur þorskur - SKIP - 2
ml í upphafi 46,3 ml í upphafi 24,3
ml í lok 49,1 ml í lok 26,9
Títrunarrúmmál 2,8 Títrunarrúmmál 2,6 ml 
TVB-N gildi  11,76 TVB-N gildi  10,92

Dags: 14. mars 
´05   Dags: 14. mars ´05  

 

Villtur þorskur - FLUG - 1 Villtur þorskur - FLUG - 2
ml í upphafi 26,9 ml í upphafi 29,8
ml í lok 29,8 ml í lok 33,2
Títrunarrúmmál 2,9 Títrunarrúmmál 3,4 ml 
TVB-N gildi  12,18 TVB-N gildi  14,28
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Dags: 14. mars 
´05   Dags: 14. mars ´05  

 

Eldis þorskur - SKIP - 1 Eldis þorskur - SKIP - 2  
 ml í upphafi 33,3 ml í upphafi 36,7

ml í lok 36,7 ml í lok 40,1
Títrunarrúmmál 3,4 Títrunarrúmmál 3,4 ml 
TVB-N gildi  14,28 TVB-N gildi  14,28

Dags: 14. mars 
´05   Dags: 14. mars ´05  

 

Eldis þorskur - FLUG - 1 Eldis þorskur - FLUG - 2 
 

ml í upphafi 40,1 ml í upphafi 43,3
ml í lok 43,3 ml í lok 46,3
Títrunarrúmmál 3,2 Títrunarrúmmál 3 ml 
TVB-N gildi  13,44 TVB-N gildi  12,6

Dags:17 mars '05   
Dags: 17 mars 
'05   

 

Villtur þorskur - SKIP - 1 Villtur þorskur - SKIP - 2
ml í upphafi 18,8 ml í upphafi 5,4
ml í lok 22,3 ml í lok 8,9
Títrunarrúmmál 3,5 Títrunarrúmmál 3,5 ml 
TVB-N gildi  14,7 TVB-N gildi  14,7

Dags: 17. mars 
´05   Dags: 17. mars ´05  

 

Villtur þorskur - FLUG - 1 Villtur þorskur - FLUG - 2
ml í upphafi 14,3 ml í upphafi 8,9
ml í lok 18,8 ml í lok 14,2
Títrunarrúmmál 4,5 Títrunarrúmmál 5,3 ml 
TVB-N gildi  18,9 TVB-N gildi  22,26

Dags: 17. mars 
´05   Dags: 17. mars ´05  

 

Eldis þorskur - SKIP - 1 Eldis þorskur - SKIP - 2  
 ml í upphafi 37,8 ml í upphafi 41,7

ml í lok 41,7 ml í lok 45,7
Títrunarrúmmál 3,9 Títrunarrúmmál 4 ml 
TVB-N gildi  16,38 TVB-N gildi  16,8
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Dags: 17. mars 
´05  Dags: 17. mars ´05  

 

Eldis þorskur - FLUG - 1 Eldis þorskur - FLUG - 2 
 

ml í upphafi 33,2 ml í upphafi 36,8
ml í lok 36,8 ml í lok 37,8
Títrunarrúmmál 3,6 Títrunarrúmmál 1 ml 
TVB-N gildi  15,12 TVB-N gildi  4,2

Dags:21 mars '05   
Dags: 21 mars 
'05   

 

Villtur þorskur - SKIP - 1 Villtur þorskur - SKIP - 2
ml í upphafi 5,6 ml í upphafi 16,6
ml í lok 16,6 ml í lok 29,1
Títrunarrúmmál 11 Títrunarrúmmál 12,5 ml 
TVB-N gildi  46,2 TVB-N gildi  52,5

Dags: 21. mars 
´05   Dags: 21. mars ´05  

 

Villtur þorskur - FLUG - 1 Villtur þorskur - FLUG - 2
ml í upphafi 22,2 ml í upphafi 35,1
ml í lok 35,1 ml í lok 51,2
Títrunarrúmmál 12,9 Títrunarrúmmál 16,1 ml 
TVB-N gildi  54,18 TVB-N gildi  67,62

Dags: 21. mars 
´05   Dags: 21. mars ´05  

 

Eldis þorskur - SKIP - 1 Eldis þorskur - SKIP - 2  
 ml í upphafi 3,2 ml í upphafi 8,1

ml í lok 8,1 ml í lok 12,7
Títrunarrúmmál 4,9 Títrunarrúmmál 4,6 ml 
TVB-N gildi  20,58 TVB-N gildi  19,32

Dags: 21. mars 
´05   Dags: 21. mars ´05  

 

Eldis þorskur - FLUG - 1 Eldis þorskur - FLUG - 2 
 

ml í upphafi 34,3 ml í upphafi 29,1
ml í lok 39,9 ml í lok 34,3
Títrunarrúmmál 5,6 Títrunarrúmmál 5,2 ml 
TVB-N gildi  23,52 TVB-N gildi  21,84
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Dags: 23. mars 
´05  Dags: 23. mars ´05  

 

Eldis þorskur - SKIP - 1 Eldis þorskur - SKIP - 2  
 ml í upphafi 21,8 ml í upphafi 29,3

ml í lok 29,3 ml í lok 36,2
Títrunarrúmmál 7,5 Títrunarrúmmál 6,9 ml 
TVB-N gildi  31,5 TVB-N gildi  28,98

Dags: 23. mars 
´05   Dags: 23. mars ´05  

 

Eldis þorskur - FLUG - 1 Eldis þorskur - FLUG - 2 
 

ml í upphafi 8,2 ml í upphafi 14,2
ml í lok 14,2 ml í lok 21,1
Títrunarrúmmál 6 Títrunarrúmmál 6,9 ml 
TVB-N gildi  25,2 TVB-N gildi  28,98

Dags: 25. mars 
´05  Dags: 25. mars ´05  

 

Eldis þorskur - SKIP - 1 Eldis þorskur - SKIP - 2  
 ml í upphafi 22,6 ml í upphafi 31,8

ml í lok 31,8 ml í lok 41,5
Títrunarrúmmál 9,2 Títrunarrúmmál 9,7 ml 
TVB-N gildi  38,64 TVB-N gildi  40,74

Dags: 23. mars 
´05   Dags: 23. mars ´05  

 

Eldis þorskur - FLUG - 1 Eldis þorskur - FLUG - 2 
 

ml í upphafi 5,4 ml í upphafi 14,2
ml í lok 14,2 ml í lok 22,6
Títrunarrúmmál 8,8 Títrunarrúmmál 8,4 ml 
TVB-N gildi  36,96 TVB-N gildi  35,28
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Örverutalningar: 
 
Dagsetning sáningar:___________________8. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________8. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________11. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________11. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 1 3 4 10-1 >250
10-2 0 0 0 10-2 0 40 40
10-3 0 74 74 10-3 0 4 4
10-4 0 8 8 10-4 0 1 1
10-5 0 0 0 10-5 0 0 0
10-6 10-6 0 1 1

Dagsetning sáningar:___________________8. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________8. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________11. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________11. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 1 54 55 10-2 1 80 81
10-3 13 13 10-3 0 2 2
10-4 0 0 0 10-4 0 0 0
10-5 0 1 1 10-5 0 1 1
10-6 0 3 3 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________8. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________8. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________11. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________11. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 2 163 165 10-1 1 212 213
10-2 0 1 1 10-2 0 35 35
10-3 0 14 14 10-3 0 4 4
10-4 0 0 0 10-4 0 0 0
10-5 0 0 0 10-5 0 0 0
10-6 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________8. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________8. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________11. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________11. mars 2005

Fjöldi kólonía
Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 4 297 301 10-1 >250
10-2 0 35 35 10-2 0 34 34
10-3 0 5 5 10-3 0 7 7
10-4 0 1 1 10-4 0 0 0
10-5 0 0 10-5 0 1 1
10-6 0 0 10-6 0 0 0

Eldisþorskur - 3 Eldisþorskur - 4
Fjöldi kólonía

Eldisþorskur - 1 Eldis þorskur - 2
Fjöldi kóloníaFjöldi kólonía

Villtur þorskur - 3 Villtur þorskur - 4
Fjöldi kólonía Fjöldi kólonía

Villtur þorskur - 1 Villtur þorskur - 2
Fjöldi kóloníaFjöldi kólonía
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Dagsetning sáningar:___________________11. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________11. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________14. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________14. mars 2005

Fjöldi kólonía
Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 0 0 >250 10-2 0 10 10
10-3 0 19 19 10-3 0 2 2
10-4 0 1 1 10-4 0 0 0
10-5 0 0 0 10-5 0 0 0
10-6 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________11. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________11. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________14. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________14. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 0 97 97 10-2 0 100 100
10-3 0 11 11 10-3 0 14 14
10-4 0 0 0 10-4 0 0 0
10-5 0 1 1 10-5 0 1 1
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________11. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________11. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________14. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________14. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 <250 10-1 0 >250
10-2 1 41 42 10-2 0 37 37
10-3 0 6 6 10-3 0 16 16
10-4 0 0 0 10-4 0 0 0
10-5 0 0 0 10-5 0 0 0
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar : 11. mars 2005 Dagsetning sáningar: 11. mars
Dagsetning talningar: 14. mars 2005 Dagsetning talningar 14. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 7 182 189 10-1 6 179 185
10-2 0 43 43 10-2 0 36 36
10-3 0 13 13 10-3 0 11 11
10-4 0 1 1 10-4 0 0 0
10-5 0 0 0 10-5 0 0 0
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Eldisþorskur - FLUG - 1
Fjöldi kólonía

Eldisþorskur - FLUG - 2
Fjöldi kólonía

Eldisþorskur - SKIP - 1
Fjöldi kólonía

Eldisþorskur - SKIP - 2
Fjöldi kólonía

Fjöldi kólonía
Villtur þorskur SKIP - 2

Villtur þorskur- FLUG - 1
Fjöldi kólonía

Villtur þorskur FLUG - 2
Fjöldi kólonía

Villtur þorskur- SKIP - 1
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Dagsetning sáningar:___________________14. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________14. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________17 mars 2005 Dagsetning talningar:___________________17. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 1 135 136 10-2 1 71 72
10-3 1 34 35 10-3 0 8 8
10-4 0 3 3 10-4 0 3 3
10-5 0 0 0 10-5 0 2 2
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________14 mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________14. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________17. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________17. marss 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 1 151 152 10-2 1 165 166
10-3 0 21 21 10-3 0 13 13
10-4 0 0 0 10-4 0 2 2
10-5 0 0 0 10-5 0 0 0
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________14. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________14. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________17. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________17. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 14 243 257 10-2 >250
10-3 14 134 148 10-3 2 35 37
10-4 0 2 2 10-4 0 5 5
10-5 0 3 3 10-5 0 0 0
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________14. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________14. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________17. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________17. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 11 225 236 10-2 62 215 277
10-3 3 41 44 10-3 3 19 22
10-4 0 6 6 10-4 1 0 1
10-5 0 0 0 10-5 0 0 0
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Eldisþorskur - FLUG - 1 Eldisþorskur - FLUG - 2
Fjöldi kólonía Fjöldi kólonía

Eldisþorskur - SKIP - 1 Eldisþorskur - SKIP - 2
Fjöldi kólonía Fjöldi kólonía

Villtur þorskur- FLUG - 1 Villtur þorskur FLUG - 2
Fjöldi kóloníaFjöldi kólonía

Villtur þorskur- SKIP - 1 Villtur þorskur SKIP - 2
Fjöldi kóloníaFjöldi kólonía



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni auðlindadeild 

61 

Dagsetning sáningar:___________________17. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________17. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________21 mars 2005 Dagsetning talningar:___________________21. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 >250 10-2 >250
10-3 10-3 1 118 119
10-4 Eitthvað skrítið á þessari skál 10-4 0 16 16
10-5 0 8 8 10-5 0 1 1
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________17 mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________17. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________21. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________21. marss 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 3 3 10-2 >250
10-3 0 70 70 10-3 1 13 14
10-4 0 4 4 10-4 0 2 2
10-5 0 0 0 10-5 0 0 0
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________17. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________17. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________21. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________21. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 >250 10-2 >250
10-3 1 128 129 10-3 7 265 272
10-4 0 10 10 10-4 1 32 33
10-5 0 4 4 10-5 0 5 5
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________17. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________17. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________21. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________21. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 >250 10-2 >250
10-3 >250 10-3 >250
10-4 43 206 249 10-4 14 135 149
10-5 4 21 25 10-5 2 17 19
10-6 0 1 1 10-6 0 4 4

Eldisþorskur - FLUG - 1 Eldisþorskur - FLUG - 2
Fjöldi kólonía Fjöldi kólonía

Eldisþorskur - SKIP - 1 Eldisþorskur - SKIP - 2
Fjöldi kólonía Fjöldi kólonía

Villtur þorskur- FLUG - 1 Villtur þorskur FLUG - 2
Fjöldi kólonía Fjöldi kólonía

Villtur þorskur- SKIP - 1 Villtur þorskur SKIP - 2
Fjöldi kóloníaFjöldi kólonía
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Dagsetning sáningar:___________________21. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________21. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________23 mars 2005 Dagsetning talningar:___________________23. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 >250 10-2 >250
10-3 2 226 228 10-3 1 247 248
10-4 0 23 23 10-4 0 16 16
10-5 0 11 11 10-5 0 2 2
10-6 0 0 0 10-6 0 0 0

Dagsetning sáningar:___________________21 mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________21. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________23. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________23. marss 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 >250 10-2 >250
10-3 >250 10-3 >250
10-4 >250 10-4 >250
10-5 0 135 135 10-5 0 77 77
10-6 0 21 21 10-6 0 8 8

Dagsetning sáningar:___________________21. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________21. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________23. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________23. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 >250 10-2 >250
10-3 >250 10-3 >250
10-4 >250 10-4 >250
10-5 4 189 193 10-5 20 165 185
10-6 0 14 14 10-6 1 17 18

Dagsetning sáningar:___________________21. mars 2005 Dagsetning sáningar:___________________21. mars 2005
Dagsetning talningar:___________________23. mars 2005 Dagsetning talningar:___________________23. mars 2005

Þynning Svartar Hvítar Alls Þynning Svartar Hvítar Alls
10-1 >250 10-1 >250
10-2 >250 10-2 >250
10-3 >250 10-3 >250
10-4 >250 10-4 14 135 149
10-5 2 279 281 10-5 2 17 19
10-6 2 33 35 10-6 0 4 4

Eldisþorskur - FLUG - 1 Eldisþorskur - FLUG - 2
Fjöldi kóloníaFjöldi kólonía

Eldisþorskur - SKIP - 1 Eldisþorskur - SKIP - 2
Fjöldi kóloníaFjöldi kólonía

Villtur þorskur- FLUG - 1 Villtur þorskur FLUG - 2
Fjöldi kóloníaFjöldi kólonía

Villtur þorskur- SKIP - 1 Villtur þorskur SKIP - 2
Fjöldi kóloníaFjöldi kólonía



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni auðlindadeild 

63 

Viðauki 2  
ANOVA- PRóf 

Drip 
Anova: Single Factor  Eldisþorskur Flug vs. Skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Row 1 7 0,419696 0,059957 0,001159
Row 2 7 0,501127 0,07159 0,001399

ANOVA
rce of VariationSS df MS F P-value F crit
Between Groups0,00047 1 0,000474 0,370332 0,554168 4,747221
Within Groups0,01535 12 0,001279

Total 0,01582 13

Anova: Single Factor  Eldisþsorskur skip vs. villtur þorskur skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Row 1 5 0,289895 0,057979 0,001279
Row 2 5 0,192651 0,03853 0,000624

ANOVA
rce of VariationSS df MS F P-value F crit
Between Groups0,00095 1 0,000946 0,993846 0,347998 5,317645
Within Groups0,00761 8 0,000951

Total 0,00856 9
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Anova: Single Factor Villturþorskur flug vs. skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Row 1 5 0,195398 0,03908 0,000563
Row 2 5 0,192651 0,03853 0,000624

ANOVA
urce of VariationSS df MS F P-value F crit

Between Groups7,55E-07 1 7,55E-07 0,001271 0,972429 5,317645
Within Groups0,004748 8 0,000594

Total 0,004749 9

Anova: Single Factor  Eldisþorskur flug vs. villtur þorskur flug

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Row 1 5 0,289895 0,057979 0,001279
Row 2 5 0,192651 0,03853 0,000624

ANOVA
urce of VariationSS df MS F P-value F crit

Between Groups0,000946 1 0,000946 0,993846 0,347998 5,317645
Within Groups0,007612 8 0,000951

Total 0,008558 9
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Sýrustig 
Villtur skip vs. villtur flug

Count Sum Average Variance
5 33,22 6,644 0,005868
5 33,27 6,654 0,013242

SS df MS F P-value F crit
0,00025 1 0,00025 0,026164 0,87551 5,317645
0,07644 8 0,009555

0,07669 9

Eldi skip vs. villtur skip

Count Sum Average Variance
5 33,22 6,644 0,005868
5 31,455 6,291 0,009455

SS df MS F P-value F crit
0,311523 1 0,311523 40,6621 0,000214 5,317645
0,06129 8 0,007661

0,372813 9
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Anova: Single Factor  Eldi flug vs. eldi skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 7 44,575 6,367857 0,02494
Column 2 7 44,02 6,288571 0,017189

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 0,022002 1 0,022002 1,044477 0,326945 4,747221
Within Groups 0,252779 12 0,021065

Total 0,27478 13

Anova: Single Factor  Eldi flug vs. villtur flug

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 33,27 6,654 0,013242
Column 2 5 31,105 6,221 0,00353

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 0,468723 1 0,468723 55,89179 7,09E-05 5,317645
Within Groups 0,06709 8 0,008386

Total 0,535813 9
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TVB-N 
Anova: Single Factor Eldi flug vs. Eldi skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 7 140,28 20,04 80,9067
Column 2 7 143,85 20,55 110,418

ANOVA
rce of VariationSS df MS F P-value F crit
Between Groups0,91035 1 0,91035 0,009516 0,923899 4,747221
Within Groups1147,948 12 95,66235

Total 1148,859 13

Anova: Single Factor Villtur skip vs.Eldi skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 73,92 14,784 9,00963
Column 2 5 99,68 19,936 272,0024

ANOVA
rce of VariationSS df MS F P-value F crit
Between Groups66,35776 1 66,35776 0,472277 0,511368 5,317645
Within Groups1124,048 8 140,506

Total 1190,406 9
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Anova: Single Factor  Villtur flug vs. Villtur skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 119,63 23,926 439,0606
Column 2 5 99,68 19,936 272,0024

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 39,80025 1 39,80025 0,111946 0,746543 5,317645
Within Groups 2844,252 8 355,5315

Total 2884,052 9

Anova: Single Factor  Eldi flug vs. villtur flug

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 77,07 15,414 17,54298
Column 2 5 119,63 23,926 439,0606

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 181,1354 1 181,1354 0,793403 0,399068 5,317645
Within Groups 1826,414 8 228,3018

Total 2007,55 9
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Örverur – Heildarfjöldi 
Anova: Single Factor Heildarfjöldi: Villtur flug vs. Villtur skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 1,27E+08 25343425 3,17E+15
Column 2 5 5479625 1095925 1,94E+12

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 1,47E+15 1 1,47E+15 0,927901 0,363618 5,317645
Within Groups 1,27E+16 8 1,58E+15

Total 1,41E+16 9

Anova: Single Factor Heildarfjöldi: Eldi flug vs. Villtur flug

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 1,27E+08 25343425 3,17E+15
Column 2 5 1,83E+08 36508040 4,94E+15

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 3,12E+14 1 3,12E+14 0,076865 0,788621 5,317645
Within Groups 3,24E+16 8 4,05E+15

Total 3,27E+16 9
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Anova: Single Factor Heildarfjöldi: Eldi skip vs. eldi flug

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 6 1,05E+09 1,75E+08 1,2E+17
Column 2 6 8,68E+08 1,45E+08 7,78E+16

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 2,83E+15 1 2,83E+15 0,028613 0,869048 4,964591
Within Groups 9,88E+17 10 9,88E+16

Total 9,91E+17 11

Anova: Single Factor Heildarfjföldi Eldi skip vs. Eldi flug

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 5479625 1095925 1,94E+12
Column 2 5 1,71E+08 34173645 5,63E+15

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 2,74E+15 1 2,74E+15 0,971566 0,353159 5,317645
Within Groups 2,25E+16 8 2,82E+15

Total 2,53E+16 9



Háskólinn á Akureyri Lokaverkefni auðlindadeild 

71 

Örverur – Skemmdarörverur 
Anova: Single Factor Skemmdarörverur: Villtur flug vs. villtur skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 15875 3175 7168750
Column 2 5 503375 100675 4,98E+10

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 2,38E+10 1 2,38E+10 0,953686 0,357385 5,317645
Within Groups 1,99E+11 8 2,49E+10

Total 2,23E+11 9

Anova: Single Factor Skemmdarörverur: Villtur flug vs. Eldi flug

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 4308575 861715 1,67E+12
Column 2 5 503375 100675 4,98E+10

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 1,45E+12 1 1,45E+12 1,687151 0,230162 5,317645
Within Groups 6,87E+12 8 8,58E+11

Total 8,31E+12 9
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Anova: Single Factor Skemmdarbakteríur: Eldi flug vs. Eldi skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 6 60328575 10054763 4,29E+14
Column 2 6 14308575 2384763 1,53E+13

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 1,76E+14 1 1,76E+14 0,794991 0,393543 4,964591
Within Groups 2,22E+15 10 2,22E+14

Total 2,4E+15 11

Anova: Single Factor Skemmdarbakteríur: Villtur skip vs. Eldi skip

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

Column 1 5 8578575 1715715 1,44E+13
Column 2 5 15875 3175 7168750

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 7,33E+12 1 7,33E+12 1,019486 0,342201 5,317645
Within Groups 5,75E+13 8 7,19E+12

Total 6,49E+13 9
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Viðauki 3 
 

Lög um meðferð, vinnslu og dreifingu 
sjávarafurða. 

5. gr. 
 “Sjávarafurðir, sem ætlaðar eru til manneldis, skulu vera heilnæmar og 
ómengaðar. 
 Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða skal vera í samræmi við góða 
framleiðslu- og hollustuhætti. 
 Starfsfólk skal gæta fyllsta hreinlætis og skulu öll svæði, búnaður, ílát, 
áhöld, geymslur og flutningatæki eða annað er kemst í snertingu við 
sjávarafurðir þrifið og ef við á gerileytt svo að þær mengist ekki. 
 Meðferð og dreifingu sjávarafurða skal hagað í samræmi við eðli þeirra og 
eiginleika. 
 Halda ber sjávarafurðum við hitastig í samræmi við eðli þeirra, geymslu- og 
verkunaraðferðir. 
 Ráðherra setur frekari reglur um meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða 
sem skulu tryggja heilnæmi og gæði þeirra. 

6. gr. 
 Hönnun og búnaður skipa, vinnslustöðva, fiskmarkaða, íláta, áhalda, 
geymslna og flutningatækja og annars er kemst í snertingu við sjávarafurðir 
skal vera með þeim hætti að þrif og gerileyðing, þar sem við á, séu auðveld og 
unnt að gæta fyllsta hreinlætis svo sjávarafurðir mengist ekki eða gæði þeirra 
spillist. 
 Ráðherra skal setja nánari reglur um hönnun og búnað skv. 1. mgr., þar með 
talið um kæli- eða frystibúnað, fiskmóttöku, vinnslusvæði, hreinlætisaðstöðu 
og aðbúnað fyrir starfsfólk og eftirlitsaðila. 

7. gr. 
 Í sjávarafurðir til neyslu innan lands og til sölu á Evrópska efnahagsvæðinu 
má einungis nota þau aukefni og í því magni sem íslensk yfirvöld leyfa. Í 
sjávarafurðir sem ætlaðar eru til útflutnings til annarra landa má einungis nota 
þau aukefni og í því magni sem leyft er í viðkomandi markaðslandi. 
 Ílát, umbúðir og aðrir fletir sem sjávarafurðir koma í snertingu við skulu 
vera úr efnum sem samþykkt eru af íslenskum yfirvöldum. 
 Óheimilt er að nota til þrifa og gerileyðingar önnur efni en þau sem íslensk 
yfirvöld heimila. 
 Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um notkun hvers kyns 
efna sem komist gætu í snertingu við sjávarafurðir 

8. gr. 
 Nota skal neysluvatn eða hreinan sjó til þvotta, þrifa, ísframleiðslu og við 
vinnslu sjávarafurða. 

9. gr. 
 Óheimilt er að nýta sjávarafurðir sem mengaðar eru hættulegum efnum til 
fóðurframleiðslu. 
 Sjávarútvegsráðuneytið getur bannað meðferð, vinnslu og dreifingu 
sjávarafla af hafsvæðum sem talin eru menguð. 
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Ráðherra setur reglur um efni þessarar greinar, þar á meðal um leyfilegt 
hámark gerla, niðurbrotsefna og mengandi efna í sjávarafurðum. 

10. gr. 
 Sjávarafurðum skal pakkað við fullnægjandi hreinlæti til að komið verði í 
veg fyrir mengun afurðanna. Umbúðir og annað sem líklegt er að komist í 
snertingu við fiskafurðirnar skal fullnægja öllum reglum um hollustuhætti og 
gæði. Ráðherra setur frekari reglur um pökkun sjávarafurða. 

11. gr. 
 Sjávarafurðir skulu vera rétt og greinilega merktar þannig að þær 
upplýsingar, sem fram koma, séu ekki villandi. Á umbúðum skal koma fram 
nafn Íslands, óstytt eða skammstafað IS, og leyfisnúmer viðkomandi starfs- 
eða vinnsluleyfishafa þannig að unnt sé að rekja uppruna afurðanna til 
framleiðandans. Sé afurðin send ópökkuð skulu sömu upplýsingar koma fram í 
fylgiskjölum. Merkingar skulu að öðru leyti vera í samræmi við kröfur sem 
gerðar eru í viðkomandi markaðslandi. 

12. gr. 
 Ákvæði laga þessara um vinnslu, dreifingu, pökkun og merkingar taka 
einnig til eldisafurða. Ráðherra getur sett frekari reglur þar um. 

13. gr. 
 Óheimilt er að vinna, pakka eða dreifa sjávarafurðum og eldisafurðum sem 

ekki uppfylla settar kröfur um meðferð, flutning, geymslu, gæði, heilnæmi, 

aukefni, pökkun og merkingar samkvæmt lögum þessum eða reglugerðum 

settum með stoð í þeim. Þetta gildir einnig um afurðir sem líklegt er að uppfylli 

ekki settar kröfur þegar þær koma á áfangastað” (Alþingi, 1998) 
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Almennar umbúðamerkingar 
 
Góðar og vel skipulagðar merkingar eru grundvallaratriði í rekjanleika. Ekki 

síst þegar upp koma vandamál og innkalla þarf vöru, er hægt að innkalla 

einungis þær vörur sem þarf að innkalla. 

“6. gr. 

6.1.  Umbúðamerkingar skulu vera greinilegar, vel læsilegar og þannig að 
þær séu ekki á nokkurn hátt blekkjandi fyrir kaupanda eða móttakanda 
varðandi uppruna, tegund, samsetningu, þyngd, eðli eða áhrif vörunnar. 
Ákvæði þetta á einnig við um myndskreytingar á umbúðum. Í auglýsingum 
fyrir neysluvörur og í meðfylgjandi leiðbeiningum, skal þess jafnframt gætt að 
þar komi ekki fram upplýsingar sem gætu verið blekkjandi, sbr. ofangreint 
ákvæði. 

7. gr. 

7.1.  Merkja skal umbúðir á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli, öðru en 
finnsku, og skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram á umbúðunum sjálfum 
eða merkimiða sem er tryggilega festur á umbúðir: 

1. Heiti vörunnar, sbr. ákvæði 8. gr. 

2. Nafn og heimilisfang framleiðanda, pökkunaraðila, dreifingaraðila, 
innflytjanda eða umboðsaðila, sbr. ákvæði 9. gr. 

3. Nettóþyngd /lagarmál vörunnar, sbr. ákvæði 10. gr.  

4. Geymsluskilyrði, sbr. ákvæði 11. gr. 

5. Geymsluþol, sbr. ákvæði 12. og 22. gr.  

6. Innihaldslýsing, sbr. ákvæði 13. gr. 
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Viðauki 4 
 

Gengi 
KB banki 14. apríl 2005 kl 16:40
Gengi Kaup Sala
USD 63,27 63,59
GBP 118,96 119,56
DKK 10,868 10,934
NOK 9,833 9,893
SEK 8,817 8,871
JPY 0,5845 0,5881
EUR 80,991 81,4784
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Viðauki 5 
 

Útflutningur Íslendinga (tonn) 
Ár Heildarútflutningur Bretlandsmarkaður Bandaríkin Belgía Frakkland Stærstu markaðslönd alls

1991 3691,90 703,10 51,80 64,80 0,10 819,80
1992 2868,30 422,20 32,00 71,80 24,00 550,00
1993 742,40 127,20 319,40 31,70 3,80 482,10
1994 1478,70 373,10 711,40 262,90 24,70 1372,10
1995 1891,30 327,40 1186,50 254,80 33,00 1801,70
1996 2047,20 212,10 1280,60 374,30 6,80 1873,80
1997 2798,20 705,00 1563,00 366,90 10,40 2645,30
1998 3760,60 1414,79 1550,15 478,18 82,39 3525,50
1999 4940,08 2228,01 1627,76 801,26 120,38 4777,41
2000 5147,66 2860,51 1242,87 851,34 111,85 5066,5
2001 5693,02 3291,03 1088,60 952,35 177,06 5509,04
2002 7186,56 3844,29 1204,58 1218,00 503,56 6770,43
2003 7830,04 4030,29 1129,24 1445,57 810,37 7415,46
2004 11336,40 5436,36 1372,52 2330,99 1651,87 10791,74

Útflutningur Íslendinga  í þús. kr 
Ár Heildarverðmæti  Bretland Bandaríkin Belgía  Frakkland Stærstu markaðslönd alls

1991 706536,00 151273,00 15887,00 16817,00 23,00 184000,00
1992 583023,00 99488,00 9856,00 19054,00 6003,00 134401,00
1993 220632,00 41086,00 114765,00 8096,00 1067,00 165014,00
1994 510894,00 117338,00 269178,00 84938,00 8892,00 480346,00
1995 660846,00 105720,00 428931,00 81065,00 12620,00 628336,00
1996 717548,00 70398,00 463480,00 119518,00 2121,00 655517,00
1997 1065731,00 275726,00 604391,00 126470,00 4499,00 1011086,00
1998 1721294,00 670996,21 708988,00 205103,06 46403,99 1631491,26
1999 2592268,47 1181081,97 851759,26 401250,10 74443,43 2508534,75
2000 2886299,12 1577571,89 716700,32 471020,02 73265,19 2838557,43
2001 3777638,19 2098625,53 760952,30 662358,26 139521,22 3661457,31
2002 4822404,66 2552219,75 844107,69 864149,08 365882,25 4626358,77
2003 4991565,08 2490351,42 684565,23 1015534,95 585024,23 4775475,83
2004 7287886,91 3362332,39 801786,57 1616466,58 1169994,57 6950580,11
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Viðauki 6 

 Gæðaflokkun á flökum
Litur er einkennandi fyrir fisktegund. Enginn óeðlilegur blær vegna blóðs, 
ónógs þvottar eða geymslu. Fiskhold stinnt og ósprungið. Lyktin er mjög ÁGÆTT 
fersk (Sjávarlykt). 
Litur er eðlilegur, nema lítilsháttar blæbrigði á stöku flaki (rétt 
merkjanlegt) 
Fiskhold er sæmilega stinnt, heillt og ósprungið. Lykt er fersk og eðlileg. GOTT 
Lítilsháttar blæbrigði sjáanleg. Roði í fiskholdi ( ekki sterkur blóðlitur) og 
smáir blóðblettir sjáanlegir í stöku flaki. Fiskhold lint viðkomu og los  SÆMILEGT 
greinilegt í sumum flökum eða hluta þeirra. Fisklykt dauf en engin  
óeðlileg lykt komin af flökunum 
Flök eða flakahlutar búnir að missa sinn eðlilega lit. Grár, gulur eða 
brúnn litur sjáanlegur á sumun flökum. Roði eða aðrar litabreytingar 
vegna  
blóðs eru sjáanlegar. Hráefni sýnilega gamalt. Fiskhold lint viðkomu og VARHUGAVERT- 
tætt og sundurlaust. Fersklykt horfin að mestu en óeðlileg 
lykt finnst af stöku flaki (sigin- eða þíðingarlykt) 
Eins og varhugarvert hráefni m.t.t. útlits og áferðar. Skemmdarlykt orðin  ÓHÆFT  
vel greinileg (sterk sigin lykt, súr- eða ýldulykt). 
Heimild: Emilía Martinsdóttir (1995), bls 27. 

Tafla 11: Gæðaflokkun á flökum 


