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Abstract 

Key words: Haddock, Melanogrammus aeglefinus, market, 

profitability, haddock farming and processing. 

This thesis is about the methods used in haddock farming, markets for 

haddock products and profitability. The goal of the project is to make a 

research into the fields of knowledge concerning haddock farming and to 

find out which factors are the most important for the profitability of 

haddock farming in Iceland. The research question therefore is:  What is 

the future of Haddock farming in Iceland? 

 Haddock juveniles have not been produced in Iceland so far but the 

methods are very similar to those of cod farming. The process can be 

divided into four stages: egg production, hatching, larvae- and juvenile 

stage. The main problem concerning juvenile production is a high 

mortality rate during the larvae- and juvenile stage. It takes about three 

years to farm haddock to market size which is around 2-2,5 kilos. In order 

to get the best results in haddock farming, it is important to put an 

emphasis on broodstock as this has led to good results when farming other 

species such as salmon.  

 Products from fish-farming are usually exported fresh and the markets 

for fresh products are the ones most likely to accept farmed haddock 

products, chiefly because they offer the best prices. The average price for 

fresh fillets in the year 2002 was 724 ISK pr. kilos and the average price 

for whole fresh haddock was 176 ISK pr. kilos. Generally stated, one can 

say that the only markets for haddock are to be found in the USA and 

Great Britain. 

 The profitability in haddock farming is negative due to expensive 

factors such as the price of juveniles, the cost of feed and a low growth-

rate. Production cost for 300 gram haddock juveniles which are then 

farmed for 21 months in cages, is 288 ISK pr. kilos. If the time of the 

farming is 33 months and the original size of the juveniles is 150 grams, 

the cost is lower or 240 ISK pr. kilo.   
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The answer to the research question is that haddock-farming will be in 

the research-and developing stage for some years and it will mainly 

concern how to increase the growth-rate and to invent more economical 

farm technique. 
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Útdráttur 

Lykilorð: Ýsa, markaður, arðsemi, ýsueldi, seiðaeldi, matfiskeldi, 

slátrun og vinnsla. 

Verkefnið fjallar um hvaða aðferðum er beitt við ýsueldi, markaði fyrir 

ýsuafurðir og arðsemismat. Markmið verkefnisins er að athuga hvaða 

þekking er fyrir hendi um ýsueldi og kanna hvaða þættir eru mikilvægastir 

fyrir arðsemi ýsueldis á Íslandi. Rannsóknarspurning verkefnisins er því: 

Hver er framtíð ýsueldis á Íslandi? 

Hér á landi hafa ekki verið framleidd ýsuseiði en mjög svipuðum 

aðferðum er beitt við framleiðslu ýsuseiða og við þorskseiðaeldi. Það má 

skipta framleiðsluferlinu niður í fjóra þætti, hrognaframleiðslu, klak, lirfu- 

og seiðastig. Helstu vandamál seiðaeldis eru mikil afföll á lirfu- og 

seiðastigi. Það tekur um þrjú ár frá klaki að ala ýsu upp í markaðsstærð 

sem er u.þ.b. 2-2,5 kg. Til þess að ná sem bestum árangri í ýsueldi er 

mikilvægt að stunda kynbætur á klakfiski, slíkt hefur gefið góða raun með 

aðrar tegundir t.d. á laxi. 

Afurðir eldisfisks eru oftast seldar ferskar úr landi og er það sá 

markaður sem líklegastur er að henti fyrir afurðir eldisýsu, einkum vegna 

þess að verð eru hæst á þessum mörkuðum. Meðalverð ferskra flaka á 

árinu 2002 var 724 kr/kg og meðalverð á heilli slægðri ýsu 176 kr/kg. 

Langstærstu markaðir fyrir ýsu frá Íslandi eru í Bandaríkjunum og 

Bretlandi. 

Arðsemismat ýsueldis sýnir neikvæða arðsemi. Helstu þættir sem þurfa 

að breytast eru seiðaverð, fóðurverð og vaxtarhraði. Framleiðslukostnaður 

fyrir ýsu, sem alin er í 21 mánuð í sjókvíum og miðað við 300g 

upphafsstærð, er 288 kr/kg. Ef eldistíminn er lengdur í 33 mánuði og 

útsett seiði eru 150g, lækkar framleiðslukostnaðurinn niður í 240 kr/kg. 

Niðurstaða verkefnisins er að ýsueldi á Íslandi muni verða á 

rannsóknarstigi næstu árin og þær rannsóknir muni aðallega snúast um að 

auka vaxtarhraða og lækka framleiðslukostnað. 
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Háskólinn á Akureyri  Lokaverkefni sjávarútvegsdeild

- 1 -

1 Inngangur 

Fiskeldi hefur vaxið meira en nokkur önnur grein í matvælaframleiðslu. Á 

heimsvísu hefur fiskeldi vaxið að meðaltali um 9,2% hvert ár síðan 1970, 

samanborið við 1,4% aukningu á fiskveiðum og 2,8% aukningu á 

framleiðslu kjöts.1 Þegar verið er að íhuga hvaða eldistegund eigi að skoða 

er mikilvægt að skoða hvar Íslendingar hafa sterka stöðu á heimsmarkaði 

sem leiðir til samkeppnisforskots. Þá kemur í ljós að staða okkar er 

sterkust í bolfiski. Árið 2000 höfðum við 20% markaðshlutdeild í 

heimsafla á ýsu, sem gerir okkur að þriðju stærstu veiðiþjóð heims.2

Áhuginn að þessu verkefni kemur helst til af því að Útgerðarfélag 

Akureyraringa hf. hóf veiðar á þorski til áframeldis með gildrum. Í 

gildrurnar veiddist mikið af ýsu og í framhaldinu var brugðið á það ráð að 

ala þær áfram. Í framhaldinu af þeim tilraunum hafa ÚA og Hólaskóli 

hafið tilraunir á ýsuklaki.3 Gerðar hafa verið tilraunir með ýsu í Bretlandi, 

Noregi og Kanada sem lofa góðu, eldið hjá þessum þjóðum er ennþá á 

þróunarstigi og framleiðslan lítil. 

Þetta verkefni fjallar almennt um ýsueldi og er ætlunin að fjalla um 

helstu þætti sem koma að eldinu. Þeir þættir sem fjallað er um er 

eldistækni, markaðsstaða, vinnsla og að lokum er gert arðsemismat miðað 

við ýsueldi í Eyjafirði. Rannsóknarspurningin er: Hver er framtíð 

ýsueldis á Íslandi? Megin markmið verkefnisins er að kanna þá vitneskju 

sem til er um ýsueldi og hvaða þættir eru mikilvægastir fyrir arðsemi á 

ýsueldi á Íslandi. 

Ýsa (Melanogrammus aeglefinus) er svo til ný eldistegund því fyrstu 

eldistilraunir voru gerðar í Kanada árið 1996.4 Þorskurinn hefur sterkari 

stöðu á markaði heldur en ýsa og mun meira útflutningsverðmæti, því er 

 

1 The state of world fisheries and aquaculture. 2002:26. 
2 Aukið verðmæti sjávarfangs. 2002:32-33. 
3 Óttar Már Ingvason. Viðtal. 25. apríl 2003. 
4 Frantsi, Chris o.fl. 2002:31. 
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kannski eðlilegra að eldi á honum hófst á undan ýsu. Þorskur og ýsa eru á 

margan hátt líkar tegundir en ýsan hefur meiri vaxtarhraða í upphafi en 

vöxtur þorsks er meiri á seinni stigum eldisins við. Við seiðaeldi ýsu er 

notast við sama búnað og þorsks. 



Háskólinn á Akureyri  Lokaverkefni sjávarútvegsdeild

- 3 -

2 Aðferðafræði 

Meginrannsóknin á að ganga út á að afla vitneskju um vinnuaðferðir við 

ýsueldi. Til að nálgast aðferðir sem notaðar eru við eldið verða skoðaðar 

vísindagreinar tengdar ýsueldi og til stóð að fara í ferð til Kanada til þess 

að skoða ýsueldi en ekki fengust leyfi til þess að koma og skoða. Mikil 

leynd virðist vera yfir því sem menn eru að gera í sambandi við ýsueldi, til 

að mynda fengust litlar upplýsingar um það hvað Bretar eru gera. 

2.1 Skammstafanir og hugtök 
Notast verður við ýmsar skammstafanir og hugtök í verkefninu sem 

nauðsynlegt verður að útskýra í aðferðafræðikaflanum. 

Daggráður = Hitastig x dagafjöldi. 

Lifun = Hlutfall lifandi einstaklinga eftir ákveðna aðgerð eða tíma. 

Lx = Er mælieining á ljósstyrk mælt í lúmens á fermetra. Lúmens er 

ljósmagn mælt í magni ljóseinda sem flæðir fram á sekúndu. Dæmi: 

Venjuleg loftlýsing er 200 - 300 lux. 

Fóðurstuðull = Fóðurnotkun kg/þynging fisks kg. 

Holdstuðull = (Þyngd fisks (g) x 100) / (lengd3 (cm)). 

Lifrarstuðull = (Lifur (g) x 100) / þyngd fisks (g). 

Smh. = Heill fiskur, slægður með haus. 

p.p.m. (part(s) per million) = Hluti af milljón t.d. 5 mg í 1 kg = 5 

p.p.m. 

Glutaraldehyde = Efni sem notað er við sótthreinsun á hrognum. 

Þanið fóður = Fóður sem búið er til undir þrýstingi og myndar lítil 

holrúm í fóðurkögglum sem eykur eiginleika fóðursins til að fljóta og taka 

upp lýsi. 

Votfóður = Er gert úr fiskúrgangi, bindiefnum og bætiefnum. Fóður 

sem hefur 50-80% þurrefnisinnihald. 
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Þurrfóður = Er gert úr fiskimjöli, stundum öðrum próteinmjölum, lýsi, 

hveiti og bætiefnum. 

Mjúkfóður = Er gert úr fiskúrgangi, mjöli, bindiefnum og bætiefnum. 

Það inniheldur 30-40% vatn og hefur mun stöðugri samsetningu 

samanborið við votfóður. 

Kynþroski 1 (ókynþroska). Hrognasekkir litlir og hálfglærir.  Hrogn 

verða ekki greind berum augum. Svil örmjó, þráðlaga.  

Kynþroski 2 (kynþroska). Gotan hörð og jafnleit. Svilin farin að tútna 

út, hvít á lit.  

Kynþroski 3 (hrygnandi). Fullþroska hrogn sem eru laus og renna 

aftan úr gotunni. Rennandi svil.  

Kynþroski 4 (hrygndur). Hrygningu er lokið og samdráttur 

hrognasekks og svilja er orðinn verulegur. (Oft erfitt að greina frá stigi 1. 

hrogn og svil slapplegri að sjá í stigi 4. æðar oft áberandi).  

Kynþroski 5 (Óviss greining kynþroskastigs). Til dæmis fiskur sem 

sleppir úr hrygningu (geldfiskur) og erfitt er að greina hvort um er að ræða 

1 eða 4 stig. Getur átt við stóran eða ungan þorsk. Svipaður vafi getur 

verið að hausti um 1 eða 4 stig.5

FOB = Free on board eða frítt um borð. Verð sem inniheldur flutning á 

vöru um borð í flutningstæki. 

 

5 Sólmundur Tr. Einarsson. 2002:6. 
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3 Ýsa 

Ýsa er keimlík þorskinum í byggingu og útliti, nema hvað liturinn er 

annar. Hún er grá- eða blágræn á baki, silfurgljáandi á hliðum, rákin er 

svört og stór svartur blettur er áberandi yfir eyruggunum.6 Hún er 

straumlínulaga og þéttvaxinn beinfiskur, gildust um miðjan bol og 

smámjókkar þaðan aftur eftir. Haus frekar stór og beinaber. Hreistur er 

allstórt og rákin mjög greinileg.7

Mynd 1. Ýsa8

Náttúruleg heimkynni ýsu eru beggja vegna  í Norður-Atlantshafi. 

Ýsan er í Norður-Íshafi og Barentshafi frá Svalbarða og Novaja Semlja til 

Noregs og meðfram ströndunum inn í Skagerak og Kattegat. Hún er í 

Norðursjó og allt suður í Biskajaflóa og einnig við Bretlandseyjar, 

Færeyjar og Ísland. Í Norðvestur-Atlandshafi finnst hún frá 

Nýfundnalandsmiðum til Hatterashöfða í Bandaríkjunum. Við strendur 

Íslands finnst ýsa allt í kringum landið en mun meira sunnan og vestanvert 

við landið en í kaldasjónum norðan- og austanlands.9

Tafla 1. Helstu næringarefni í 100g af ýsu10 

Orka kJ/g Vatn Fita Prótein

26-35 79-84% 0,1-0,6% 14,6-20,3%

6 Erling Hauksson 1987: 109-111. 
7 Karl Gunnarsson o.fl.. 1998:175. 
8 http://www.fauna.is/Pages/archves/fish4/ysa.html
9 Karl Gunnarsson o.fl.. 1998:176. 
10 http://www.fao.org/wairdocs/tan/x5939e/x5939e01.htm
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Ýsuflök eru fremur próteinrík fæða eða á bilinu 14,6-20,3%. 

Fituinnihald þeirra er innan við 1% (tafla 1) og er meirihluti þeirrar fitu 

ómettuð fita.11 

Ýsan er grunnsævis- og botnfiskur sem heldur sig mest á leir- og 

sandbotni. Finnst aðallega 10-200 m dýpi, en heldur sig frekar dýpra yfir 

vetrartímann.12 Fæða fullorðinnar ýsu er margvísleg en aðallega botndýr 

s.s. skeljar, burstaormar, slöngustjörnur og smákrabbadýr. Ýsuseiði nærast 

einkum á ýmsum smákrabbadýrum, eins og ljós- og rauðátu.13 

Ýsan vex tiltölulega hratt fyrstu æviár sín. Hún getur orðið um 20 cm 

löng á fyrsta aldursári og á því öðru getur hún orðið 30 cm. Lengd ýsu 

eftir aldri fer mikið eftir því hvort hún elur aldur sinn í hlýja sjónum 

sunnanlands eða þeim kalda norðanlands. Ýsur í hlýja sjónum verða fyrr 

kynþroska en í þeim kalda. Almennt verður ýsan kynþroska á þriðja eða 

fjórða aldursári en einstaka hængar geta orðið kynþroska fyrr.14 

Hlutfall kynþroska eftir aldri
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Mynd 2. Hlutfall kynþroska eftir aldri á Íslandsmiðum15 

Kynþroski ýsu í náttúrunni sveiflast á milli ára. Kynþroski tveggja ára 

ýsu sveiflast allt frá 3% uppí 17% en meðaltal síðustu sjö ára er 8,4% 

(mynd 2). Hlutfall þriggja ára ýsu hefur verið að meðaltali 35,9%. 

 

11 http://www.rf.is/upplv/ 
12 Erling Hauksson 1987: 109-111. 
13 Karl Gunnarsson o.fl.. 1998:177. 
14 Gunnar Jónsson o.fl. 1998: 176-177 
15 Hafrannsóknarstofnun. 2002. 
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4 Yfirlit ýsueldis 

4.1 Kanada 
Heritage Salmon Ltd. og opinberar rannsóknarstofur í Kanada hafa í 

samstarfi stundað rannsóknir á ýsueldi frá upphafi árs 1996. Í New 

Brunswick Aquarium and Marine Center í Shippagan og Fisheries and 

Ocean Canada Biological Station í St. Andrews fara fram rannsóknir á 

klakfiski og ljósastýringu til þess að hagræða hrygningartíma. 

Hrygningartímanum er breytt til að fá hrogn til eldis fyrr og ná þar af 

leiðandi að vera með stærri seiði til þess að setja í sjókvíar (tafla 2). 

Ýsuseiði eru alin í Shippagan og National Research Council, Sandy Cove 

Marine Laboratory sem er staðsett nálægt Halifax.16 

Tafla 2. Eldisáætlanir í Kanada17 

Staðan núna Ár Markmið

Hrygning Miðjan desember Nóvember
Maí 3-5g 50-100g
Maí-Desember 300g 1 500+g
Desember 1100g 2 1750g
Desember 2300g 3 2700g

Miðað við núverandi reynslu Kanadamanna segjast þeir geta alið ýsu 

upp í 2-2,5 kg á þremur árum frá klaki. Samkvæmt vaxtarlíkani sem þeir 

gerðu, mátti sjá verulega vaxtaraukningu með auknu hitastigi. Upp frá því 

vaknaði svo sú hugmynd að kanna eldi í endurnýtingarkerfi með 

upphitun.18 Fróðlegt verður að sjá hvað kemur út úr þeim tilraunum en 

ekki hefur verið unnt að fá neinar upplýsingar um framgang þeirra mála. 

Ýsuseiði sem klekjast út í janúar eru flutt í maí í sjókvíar til Heritage 

Fairhaven Marine Site, Deer Island, og eru alin frá 3-5g upp í 

markaðsstærð á u.þ.b. 3 árum. Ýsan var til að byrja með alin á mjúkfóðri 

og þurrfóðri sem var þróað af National Research Council Institute for 

 

16 Frantsi, Chris o.fl. 2002:31. 
17 Frantsi, Chris. 2001. 
18 Frantsi, Chris o.fl. 2002:31. 
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Marine Sciences í Halifax. Þurrfóðrið sem þeir notuðu til að byrja með var 

frá Zeigler Feeds of Gardner í Pennsylvaniu,19 en í dag nota þeir fóður frá 

Danafeed.20 

Samstarf yfirvalda og iðnaðarins hefur gefist vel, yfirvöld hafa útvegað 

seiði og sérfræðiþekkingu en iðnaðurinn séð um matfiskeldið. 

Tafla 3. Þróun seiðaframleiðslu í Kanada21 

1996 Lítið
1997 1.000
1998 16.000
1999 60.000
2000 85.000
2001 160.000
2002 300000 áætlað

Ár Seiði

Í samstarfi við Heritage Salmon er University of New Hampshire að 

gera tilraun með sökkvanlega kví. Seiði voru sett í kvíarnar um miðjan 

desember 2002. Kvíarnar eru á 15m dýpi og er sjálfvirkur matari sem 

skammtar fóðri í kvíarnar. Myndavél sem er staðsett í kvínni svo hægt sé 

að fylgjast með öllu sem gerist.22 Upphafsþyngd seiðanna var tæp 17g og í 

mars var meðalþyngd þeirra 103g.23 

4.2 Noregur 
Austevoll Havbruksstatsjon sem er staðsett á vesturströnd Noregs, hefur 

leyst nokkur líffræðileg vandamál í sambandi við ýsu, svo hún geti orðið 

að nýrri eldistegund. Ole Torrissen, fyrrverandi forstjóri stöðvarinnar, 

telur að ýsa eigi jafn mikinn möguleika og þorskur til þess að verða 

eldistegund. Rannsóknir hafa gert þeim kleift að byrja að ala ýsu. Notast 

er við sömu tækni og við þorskinn í sambandi við klak og aðra þætti. 

 

19 Frantsi, Chris o.fl. 2002:31. 
20 Meyer, Birgit. Tölvupóstur. 6. mars 2003. 
21 Frantsi, Chris. 2001. 
22 http://ooa.unh.edu/ 
23 Howell, Hunt. Tölvupóstur. 2. apríl 2003. 
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Þeir hafa verið með ýsuna í upphitaðri eldisstöð og eftir 14 mánaða eldi  

hefur ýsan náð 415g en sú stærsta í þeim hópi var 714g.24 25 

4.3 Bretland og Írland 
Í endaðan maí 2001 var settur á laggirnar sjóður til þess að rannsaka 

arðsemi og möguleika ýsueldis í Bretlandi. Þetta er þriggja ára verkefni 

sem hljóðar upp á 630.000 pund, u.þ.b. 75.600.000 IKR. Verkefnið 

gengur út á að þróa framleiðslutækni og framleiða 50 tonn til þess að 

kanna markaðsstöðu eldisýsu . The Sea Fish Industry Authority (Seafish) 

sér um verkefnið en margir aðilar koma þó að þessu verkefni.26 

Fyrstu tilraunir ýsueldis hjá Seafish Aquaculture lofa góðu og er mikill 

stuðningur frá atvinnugreininni. Ársneysla á ýsu er meira en 52.000 tonn í 

Bretlandi og er meirihlutinn af því innfluttur (mynd 2). Því er mikill 

stuðningur við þessa tilraunir til þess að minnka innflutning og neyta 

heldur innlendra afurða.27 
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Mynd 3. Neysla ýsu í Bretlandi, veiðar og innflutt28 

Á Írlandi hefur náðst að ala ýsu upp í 2,5kg á tveimur árum. Hitastigið 

þar er á bilinu 8-16°C.29 

24 Opstad, Ingegjerd. 2001. 
25 Opstad, Ingegjerd. Tölvupóstur. 12. mars 2003. 
26 http://www.seafish.co.uk/news_releases/press153.htm 
27 http://www.seafish.co.uk/news_releases/press153.htm 
28 Mikkelsen jr.,Edmund. 2003. 
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Ítrekað var haft samband við aðila sem koma að þessu verkefni en ekki 

fengust nánari upplýsingar um framgang mála þar. 

 

29 Frantsi, Chris. 2001. 
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5 Markaður 

Afurðir eldisfisks eru allajafna seldar ferskar úr landi og er það sá 

markaður sem líklegastur er að henti best fyrir afurðir eldisýsu. Forsendur 

þess eru: 

• Að ferskleiki eldisýsu er stöðugur þ.e. alltaf hægt að vera með 

nýslátraðan fisk. 

• Að þessi markaður hefur stækkað einna mest á síðustu árum.30 

• Að verð á þessum markaði er yfirleitt hæst.31 

Markaðssetning á eldisafurðum er býsna frábrugðin því sem við eigum 

að venjast með villtar afurðir. Framleiðsla og sala eldisfisks þarf að vera í 

samræmi við þarfir markaðarins og neyslumynstur neytenda en ekki eftir 

sveiflum veiða og vinnslu. Eldisfiskur hefur gjörbreytt möguleikum 

kaupenda að því leyti að kvótar og veðurfar hefur ekki áhrif á framboð. 

Kaupendur geta fengið jöfn gæði og hefur reynslan sýnt að vöruþróun er 

sterk í eldistegundum og nýjungar eru tíðari en í öðrum vinnsluflokkum.32 

Þegar villtur og alin fiskur er borinn saman er sá samanburður oftar 

þeim villta í hag en reynslan hefur sýnt annað þegar á markað er komið. 

Með auknu framboði á eldisfiski hefur markaðsverð farið lækkandi. 

Samhliða minnkandi framboði af villtum tegundum hefur magn eldisfisks 

aukist. Stöðugt framboð og aukið magn eldisfisks er mikilvægt fyrir 

markað með sjávarafurðir, sem nýtist að sama skapi villtu tegundunum 

sem fyrir eru á markaði.33 

Í mars 2003 tók verslunarkeðjan Coop í Svíþjóð allan villtan þorsk úr 

kæli- og frystiborðum verslana og bjóða nú eingöngu upp á eldisþorsk 

a.m.k. fyrst um sinn. Ákvörðunin var tekin eftir að upp komst að næstum 

 

30 The state of world fisheries and aquaculture 2000. 
31 Aukið verðmæti sjávarfangs. 2002:62. 
32 Aukið verðmæti sjávarfangs. 2002:34. 
33 Aukið verðmæti sjávarfangs. 2002:35. 
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helmingur af öllum þorskafurðum sem seldar voru verslunarkeðjunni væru 

ættaðar úr Eystrasalti þrátt fyrir að á merkingunum stæði að þorskurinn 

væri úr Norður-Atlantshafi.34 

Árið 2000 var meira en 60% af öllum fiskafla í heiminum 

meðhöndlaður á einn eða annan hátt. Fiskurinn var að stærstum hluta 

ferskur eða 54%, 25% var frosið, 11% niðursoðið og 9% reykt. Mikil 

aukning hefur verið á framboði á ferskum fiski síðan 1990 og var þessari 

eftirspurnaraukningu svarað með samdrætti í öðrum vinnsluaðferðum. 

Ferskur fiskur hefur aukist úr 28 milljónum tonna árið 1990 í 52 milljón 

tonn árið 2000.35 

5.1 Heildarveiði ýsu 
Veiðar á ýsu hafa dregist saman síðustu ár og árið 2000 var heildarafli ýsu 

í heiminum í kringum 220 þús. tonn en fór mest í 960 þús. tonn árið 1969 

(mynd 4).  
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Mynd 4. Heildarveiði ýsu í heiminum36 

34 http://coop.se/se/articles/article.jhtml?articleId=1055 
35 The state of world fisheries and aquaculture. 2002:29. 
36 Fishbase. 2003. 
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Mynd 5. Ýsuafli stærstu veiðiþjóða37

Árið 2000 veiddu átta þjóðir 96% heimsaflans af ýsu. Afli Noregs náði 

hámarki árið 1997, rúmlega 100 þús. tonn en hefur dregist saman um 

meira en helming síðan. Eins hafa veiðar Bretlands dregist saman síðustu 

ár. Afli Íslands hefur verið nokkuð stöðugur en hefur þó dregist saman 

síðustu ár, aflinn hefur sveiflast á bilinu 40-60 þús. tonn (mynd 5). 

Verðmæti hvers kg af hráefni hefur aukist á undanförnum árum eða um 

liðlega 18% (mynd 6).  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

To
nn

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6
Afli SDR/kg

 

Mynd 6. Þróun ýsuafla Íslands og verðmæta á verðlagi hvers árs38 

37 Útvegur 2001. 
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5.1.1 Áhrif aflasamdráttar á markaði 

Ef heimsframboð heldur áfram að minnka geta myndast göt í þá markaði 

sem sterkastir eru, þau göt geta verið fyllt með öðrum tegundum botnfisks 

s.s. Alaskaufsa, lýsingi frá Afríku og hokinhala frá Nýja Sjálandi39, eða 

eldisfiski. Villtur fiskur hefur á allra síðustu árum almennt mætt aukinni 

og harðnandi samkeppni við eldisfisk.40 

Sífellt oftar í viðskiptum með botnfisk er rætt um botnfisktegundir sem 

hvítfisk, í stað þess að greina á milli einstakra tegunda.41 Stofnar nokkurra 

mikilvægustu botnfisktegunda hafa minnkað síðustu ár og hefur framboð 

því minnkað. Í Bandaríkjunum hefur þessi þróun auðveldað aðgang nýrra 

eldistegunda inn á markaðinn eins og leirgeddu og beitarfisks.42 Hokinhali 

frá Nýja Sjálandi hefur verið að koma inn á Bretlandsmarkað síðustu ár í 

staðinn fyrir ýsu, sérstaklega þegar það myndaðist gap í markaðinn eftir 

mikla veiði Norðmann og Rússa í kringum 1996-1997. Þá byrjuðu 

fyrirtæki að líta á annað hráefni og hófu vöruþróun á því.43 Auk þess er 

mikil hætta á að meiri samdráttur í veiðum knýi á um hærra verð afurða 

sem er hátt nú þegar og komi til með að virka letjandi á markaðina og 

sölutregða myndist fyrir þær afurðir sem eftir eru á markaðnum.44 

Framboð botnfiska var mjög takmarkað í upphafi árs 2001, þar sem 

framboð Alaskaufsa, þorsks og lýsings minnkaði mikið. Þrátt fyrir þetta 

hækkaði verð ekki eins og ætla mætti því lax og tílapía kom inn á 

markaðinn í staðinn.45 

38 Aukið verðmæti sjávarfangs. 2002:61. 
39 Alda Möller. 2000:8C. 
40 Alda Möller. 2000:8C. 
41 Alda Möller. 2000:8C 
42 The state of world fisheries and aquaculture 2000. 
43 Níels Rafn Guðmundsson. Viðtal. 25. febrúar 2003. 
44 Alda Möller. 2000:8C 
45 The state of world fisheries and aquaculture 2002. 2002:44. 
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Bent hefur verið á, að eftir því sem þorskafli hefur minnkað þá hefur 

aukist sú hætta að þorskur verði flokkaður sem hver annar hvítfiskur,46 

sama lögmál gæti gilt um ýsu. Talið er að ýsa sé horfin sem tegund á 

sumum mörkuðum, hún hefur náð að halda sér á ákveðnum svæðum í 

Bandaríkjunum þar sem Íslendingar hafa haldið merki ýsunnar hátt á 

lofti.47 Ýsa er hins vegar sterk á breska ferskfiskmarkaðnum.48 

5.2 Innlendir uppboðsmarkaðir 
Framboð ýsu á innlendum uppboðsmörkuðum er meira á fyrrihluta árs og 

er verð jafnframt hærra á þeim tíma (mynd 8). En aftur á móti er 

heildarframboð á ýsu nokkuð jafn yfir árið í heild þrátt fyrir toppa á 

uppboðsmörkuðum á hrygningartíma.49 Innlendir uppboðsmarkaðir selja 

um 45% ýsuaflans af Íslandsmiðum. Beinu viðskiptin hafa verið að 

dragast saman ár frá ári.50 
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Mynd 7. Magn og verð ýsu smh. á innlendum uppboðsmörkuðum á verðlagi hvers 

árs51 

46 Alda Möller. 2000:8C 
47 Alda Möller. 2000:8C 
48 Níels Rafn Guðmundsson. Viðtal. 25. febrúar 2003. 
49 Útvegur 2001. 
50 Skýrsla nefndar um fiskmarkaði. 2003:34. 
51 Verðlagsstofa skiptaverðs. 2003. 
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Fiskverð hér heima virðist vel samkeppnishæft fyrrihluta ársins við 

erlenda markaði, fellur heldur yfir sumarmánuðina þegar dregur úr 

flugfiskvinnslunni en nálgast aftur verðið erlendis á haustmánuðum. Í 

heildina tekið má ætla að seljendur óunninnar ýsu hefðu síst minni tekjur 

af því að selja stærri hluta aflans á innanlandsmarkaði. Þegar búið er að 

taka til allan kostnað sem fylgir því að flytja út jafnast þetta út.52 
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Mynd 8. Meðaltöl verðs og magns ýsu á árunum 1997-2002 á innlendum 

uppboðsmörkuðum53 

Verð á innlendum uppboðsmörkuðum sveiflast yfir árið og skýrast 

verðsveiflurnar aðallega vegna þess að verulega dregur úr eftirspurn á 

sumrin. Mikill útflutningur er á ýsu til Bandaríkjanna yfir veturinn og 

einna mest frá febrúar fram í apríl en minnst yfir sumarmánuðina, 

sérstaklega í júlí og ágúst. Það gerist einkum vegna meiri afla innlendra 

báta á þessu tímabili og minni neyslu vegna hitanna sem þá eru. Neysla er 

jafnframt minni í Bretlandi yfir sumartímann. Beint samhengi er á milli 

afurðaverðs og hráefnisverðs á innlendum uppboðsmörkuðum. Verð 

haldast há í mars og apríl vegna mikillar neyslu fyrir páska og venjulega 

lítils framboðs rétt eftir páska.54 

52 Skýrsla nefndar um fiskmarkaði. 2003:55. 
53 Verðlagsstofa skiptaverðs. 2003. 
54 Níels Rafn Guðmundsson. Tölvupóstur. 2. apríl 2003. 
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5.3 Útflutningur 
Á undanförnum árum hefur ýsuafli mestmegnis farið til landfrystingar, allt 

að 50%. Það hefur þó orðið samdráttur síðustu ár vegna aukins flugfisks 

(mynd 9). Ýsa er eina fisktegundin sem telur eitthvað á 

innanlandsmarkaði.55 Hinar hefðbundnu landvinnslugreinar, landfrysting, 

ferskflakavinnsla og innanlandsneysla, hafa ráðstafað rúmlega 60% 

ýsuaflans af Íslandsmiðum undanfarin ár.56 

Mynd 9. Hlutfallsleg ráðstöfun ýsuafla57

Þegar verðmæti þessara afurðaflokka eru skoðuð sést að fersk flök í 

flug eru að skila mestum verðmætum á hvert veitt kg. Heil óunnin ýsa er 

sísti kosturinn. Þrátt fyrir um 15% minni ýsuafla á árunum 1992-2001, 

sem og 9% samdrátt í útflutningi miðað við magn, þá hafa heildar-

útflutnings verðmæti ýsuafurða aukist um 10%. Þetta er vegna þess að 

aflinn er betur nýttur og vinnslunni hefur tekist að gera meiri verðmæti úr 

aflanum en áður.58 Helsta verðmætaaukningin sem orðið hefur má rekja til 

aukinnar ferskfiskvinnslu þar sem verð eru hæst (mynd 10 og mynd 11). 

 

55 Aukið verðmæti sjávarfangs. 2002:61. 
56 Skýrsla nefndar um fiskmarkaði. 2003:48. 
57 Aukið verðmæti sjávarfangs. 2002:61. 
58 Aukið verðmæti sjávarfangs. 2002:62. 
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Helstu markaðir fyrir ýsu eru í Bandaríkjunum og Bretlandi og nemur 

útflutningurinn til þessara landa um 99% af heildarútflutningi ýsu. Lítil 

hreyfing hefur verið á útflutningi til annarra landa.59 
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Magn 1999 5.752 2.577 4.578 1.294 2.812
Magn 2000 5.596 2.511 4.729 915 2.138
Magn 2001 5.878 2.390 4.735 754 2.504
Magn 2002 3.793 2.397 5.610 1.201 4.061
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Mynd 10. Magn útflutnings frá Íslandi eftir afurðaflokkum 60 61 

Útflutningur á ferskri ýsu hefur verið að dragast saman síðustu ár sem 

og landfryst flök í blokk. Vægi fersku flakanna hefur verið tiltölulega 

stöðugt en landfryst ýsuflök hafa verið að sækja í sig veðrið sem og 

sjófrysting (mynd 10). 

Nokkur verðhækkun hefur verið á milli ára þó svo að verð hafi almennt 

lækkað á síðasta ári (2002) og er árleg hækkun að meðaltali um 9% (mynd 

11). Verð mun varla hækka endalaust og það er óvíst hversu miklu meira 

neytendur eru til í að borga fyrir fisk heldur en t.d. kjúkling.62 

59 Útvegur 2001. 
60 Útvegur 1998, Útvegur 1999, Útvegur 2000, Útvegur 2001. 
61 Anna M. Björnsdóttir. Tölvupóstur. 26. febrúar 2003. 
62 Guðbrandur Sigurðsson. 2000. 
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Mynd 11 Meðal FOB-verð nokkurra afurðaflokka ýsu á verðlagi hvers árs 63 64 

Á mynd 11 má sjá að neytendur eru tilbúnir að borga hærra verð fyrir 

ferskar afurðir en frystar. Afurðir annarra eldistegunda eru yfirleitt seldar 

ferskar og er það líklegt að svo verði með ýsuna eins og kom fram í 

upphafi kaflans. Fersk flök eru flutt út með flugi en frosnar afurðir með 

skipi og er því dýrara er að flytja út ferskar afurðir en frosnar. Staða 

Íslands er veikari en Noregs að þessu leyti, þar sem flutningar frá Íslandi 

eru mun kostnaðarsamari og veikir það þar af leiðandi samkeppnisstöðu 

okkar.65 

5.3.1 Fersk heil ýsa 

Stærsti markaðurinn fyrir ferska slægða ýsu er í Bretlandi. Árin 2000 og 

2001 hefur Bretland verið nær eini markaðurinn fyrir ferska heila ýsu eða 

sem nemur 99% af heildar útflutningi og hefur lítil breyting verið á þeirri 

hlutdeild síðustu ár (tafla 4). 

 

63 Útvegur 1998, Útvegur 1999, Útvegur 2000, Útvegur 2001 
64 Anna M. Björnsdóttir. Tölvupóstur. 26. febrúar 2003. 
65 Aukið virði sjávarfangs. 2002:36. 
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Tafla 4. Fersk heil ýsa, magn og meðalverð66

Meðal-
verð

Magn 
(tonn)

Meðal-
verð

Magn 
(tonn)

Meðal-
verð Magn (tonn)

Bretland 158 5.510 183 5.846 176 3.591
Aðrir 249 74 234 31 175 201

20022000 2001

Verð hefur hækkað á ferskri heilli ýsu eða sem nemur að meðaltali 

13,6% ár hvert síðustu sex ár, þrátt fyrir verðlækkun á milli áranna 2001-

2002.67 Einu breytingarnar sem eru fyrirsjáanlegar á þessum markaði er að 

hlutfall heils fisks á eftir að minnka á kostnað ferskra flaka.68 Á fyrstu sex 

mánuðum þessa fiskveiðiárs (2002-2003) hefur útflutningur á heilli ýsu 

dregist saman um 35% samanborið við árið á undan.69 Ástæður þessa 

samdráttar skýrast einkum vegna þess að með því að flaka fiskinn áður en 

hann er fluttur út eykst vinnsluvirði vörunnar hérlendis.70 Eins er 

hlutfallslegur flutningskostnaður orðinn nánast sá sami eða í kringum 17-

18%.71 

5.3.2 Fersk flök 

Helstu markaðir Íslendinga fyrir fersk ýsuflök eru í Bandaríkjunum og 

Bretlandi, aðrir markaðir eru innan við 1% (tafla 5). 

Útflutningur og vinnsla á ferskum ýsuflökum hefur farið vaxandi 

síðustu ár. Árið 2000 fóru um 7.400 tonn af ýsu í þessa vinnslu sem svarar 

18% af heildarýsuaflanum en árið 1991 fóru 4.400 tonn eða 8,3%.72 

Mögulegt er að auka hlut ferskra afurða með flugi ef hráefnið uppfyllir 

þau skilyrði sem þesskonar útflutningur krefst, svo framarlega sem 

flutningsgeta og markaðir eru til staðar. Það eru fáar tegundir jafn 

 

66 Útvegur 2001. 
67 Útvegur 2001, Útvegur 2000. 
68 Níels Rafn Guðmundsson. Viðtal. 25. febrúar 2003. 
69 http://www.fiskistofa.is/skjol/aflatolur/bbt/februar_2003.pdf.  
70 Níels Rafn Guðmundsson. 2003:4B 
71 Níels Rafn Guðmundsson. Viðtal. 11. apríl 2003. 
72 Skýrsla nefndar um framtíðarmöguleika fiskvinnslunnar. 2001:29. 
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viðkvæmar eins og ýsa gagnvart réttri meðhöndlun fyrir vinnslu og skiptir 

meðferð fyrir vinnslu sköpum í sambandi við hvaða afurðir hægt er að 

vinna hana í.73 

Tafla 5. Fersk ýsuflök, magn og meðalverð á verðlagi hvers árs74 

Meðal-
verð

Magn 
(tonn)

Meðal-
verð

Magn 
(tonn)

Meðal-
verð

Magn 
(tonn)

Bandaríkin 631 1.752 787 1.470 770 1.377

Bretland 581 751 646 914 660 1.003
Aðrir 458 8 718 6 771 16

20022000 2001

Verð á Bandaríkjamarkað hækkaði um fjórðung á milli áranna 2000 og 

2001 en lækkaði lítillega árið 2002. Bandaríkjamarkaður hefur verið 

stærsti markaðurinn fyrir fersk flök en aukning hefur orðið á útflutningi 

ferskra flaka til Bretlands. Árið 2000 voru flutt 751 tonn til Bretlands eða 

30% útfluttra ferskra flaka en 1003 tonn árið 2002 sem svarar 42% af 

heildarútflutningi (tafla 5). Þróunin hefur einkum stjórnast af því að gengi 

GBP hefur verið hagstæðar en USD, auk þess eru meiri kröfur inn á 

Bandaríkin sem erfitt hefur verið að uppfylla. Einungis er hægt að flytja 

fisk sem er 1-2 daga gamall. Öll flök sem fara til Bandaríkjanna eru 

roðlaus og beinlaus, sem og mest allt sem fer á Bretland. Til þess að flökin 

uppfylli kröfur á Bandaríkjamarkað hefur reynst best að handflaka fiskinn, 

aðallega vegna þess að los hefur viljað myndast við vélflökun.75 

5.4 Flutningur 
Það eru tvær flutningsleiðir frá landinu þ.e. með skipi eða flugvél. Þróun 

síðustu ára hefur verið í þá átt að flutningar með flugi hafa verið að aukast 

en skipafrakt að minnka. Til að mynda voru um 24 þúsund tonn af 

ferskum fiski flutt út með flugi á fyrstu 10 mánuðum ársins 2002 en 

 

73 Aukið verðmæti sjávarfangs. 2002:62. 
74 Útvegur 2001. 
75 Níels Rafn Guðmundsson. Viðtal. 25. febrúar 2003 
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tæplega 22 þúsund tonn með gámum og er þetta í fyrsta sinn sem 

útflutningur með flugi er meiri en með gámum.76 

Icelandair Cargo er nýbyrjað að fljúga tvisvar í viku með fisk beint á 

Humber-svæðið í Bretlandi. Svæðið er þungamiðja bresks fiskiðnaðar og 

gegnir mikilvægu hlutverki í dreifingu matvæla í Bretlandi. Um svæðið 

fer helmingur þess ferskfisks sem flogið er með til vinnslu. 77 Þessi nýja 

flugleið flytur fiskinn nær og fyrr til kaupandans. Með þessu lækkar 

væntanlega flutningskostnaður, en hann hefur verið takmarkandi þáttur í 

vexti flugfisks.78 Með þessu framtaki sjá stórmarkaðir að útflutningsaðilar 

leggja mikið á sig við að koma fisknum sem ferskustum til neytenda. 

Vonandi hefur það í för með sér að stórmarkaðir verði líflegri til þess að 

markaðssetja fiskinn og auka framboð hans.79 

Flutningur á ferskum heilum fiski frá Íslandi er með skipum en fersk 

flök með flugi eins og áður hefur komið fram. Flutningskostnaður er 

misjafn, ef heill fiskur er fluttur til Bretlands er flutningskostnaður um 30 

kr/kg og ef fiskurinn er fluttur áfram inn í land bætast við 5-10%. 

Kostnaðurinn við að flytja ýsu með flugi til Bandaríkjanna er um 130 

kr/kg og til Bretlands 100 kr/kg. Kostnaðurinn fer mikið eftir því hvert í 

Bandaríkjunum er verið að flytja fiskinn. Flutningskostnaður er miðaður 

við útflutningshöfn eða flugvöll. Ef fiskur er fluttur að útflutningshöfn 

með skipi eða að flugvelli með flutningabíl eykst flutningskostnaðurinn 

um 5-10% eftir því hvar á landinu miðað er við.80 Útflutningshafnir hér á 

landi eru á Eskifirði, í Reykjavík og Vestmanneyjum og eini reglulegi 

útflutningurinn með flugi er frá Keflavíkurflugvelli. 

 

76 Helgi Már Árnason. 2003:4B. 
77 Helgi Már Árnason. 2003:4B. 
78 Níels Rafn Guðmundsson. 2003:4B. 
79 Níels Rafn Guðmundsson. 2003:4B. 
80 Níels Rafn Guðmundsson. Tölvupóstur. 11. apríl 2003. 
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6 Seiðaeldi 

Seiðaeldi á ýsu hefur ekki verið reynt í miklum mæli í heiminum, en þar 

sem ýsan er skyld þorskinum er hægt að nota mjög svipaða eldistækni og 

hafa niðurstöðurnar lofað góðu.81 

6.1 Klakfiskur 
Aðgangur að góðum klakfiski er lykilþáttur í árangursríku fiskeldi en hann 

hefur áhrif á árangur allra framleiðslustiga eldisins.82 

Það eru einkum tvær leiðir í því að útvega hrogn, annarsvegar að veiða 

villtan fisk og hins vegar vera með alin klakfisk. Ef notast er við villtan 

fisk verður hann að vera veiddur og síðan kreistur. Helsti kostur þess að 

veiða villtan fisk er að gæði hrogna eru nokkuð örugg en gallinn er sá að 

aðeins er mögulegt að nálgast hrogn einu sinni á ári.83 Hin leiðin er eldi á 

klakfiski og ætli menn sér í ýsuseiðaeldi er mun líklegra að þessi leið 

verði farin. 

Ýsa hrygnir hér við land í apríl og maí og stundum fram í júní84 en við 

Kanada hrygnir ýsa aðeins fyrr, í mars-maí. Í Kanada hafa þeir flýtt 

hrygningartímanum fram í desember með ljósa- og hitastýringu. Þetta 

gerir þeim kleift að setja 3-5g seiði út í sjókvíar um miðjan maí. En uppi 

eru áætlanir um að flýta hrygningunni fram í nóvember svo hægt sé að 

hleypa 50+g seiðum í sjó.85 

Í Noregi er reynt að hafa hitastig sjávarins í kringum 7°C á meðan 

hrygningu stendur86 en 5-6°C í Kanada. Hrygnurnar hrygna15-20 sinnum 

á hverju tímabili.87 Hrognin minnka eftir því sem líður á hrygninguna en 

 

81 http://www.havbruk.no/bladet/infoeng/infoeng2001/aquacult/0113haddock.html 
82 Planas ,M. & I. Cunha. 1999:171. 
83 Björn Gíslason. 2002:18. 
84 Karl Gunnarsson o.fl.. 1998:176. 
85 Frantsi, Chris o.fl. 2002:31-32. 
86 Ingejerd Opstad. 2003:41 
87 Frantsi, Chris o.fl. 2002:32. 
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gotin verða stærri.88 Meðalstærð hrogna á Íslandsmiðum er um 1,5mm í 

þvermál.89 

Notuð eru stór og djúp (>3m) kör við hrygninguna til þess að líkja sem 

mest eftir náttúrulegum aðstæðum.90 Hrygningin getur staðið yfir í 6-8 

vikur.91 

Mynd 12. Hrognasöfnun92 

Vinstri: Eggjum safnað í hrygningarkari.  Hægri: Dauð hrogn skilin frá lifandi. 

A) Hrognasöfnun með síudúk fyrir yfirborsvatn. B) Stillanleg innsöfnunarrör fyrir hrogn. 

C) PVC plata til að safna hrognum í yfirborði. D) Inntak. E) Frárennsli. F) Hrognasöfnun 

með síudúk fyrir frárennslisvatn. 

Við yfirborðið á kerinu þar sem hrygningin fer fram er yfirflæðis-

útbúnaður sem safnar hrognunum saman. Meirihluti hrognanna sem fljóta 

á yfirborðinu eru frjóvguð en flest þeirra sem sökkva eru dauð. Nýlega 

frjóvguð hrogn eru tekin frá daglega, fjöldi hrogna er þá skráður og 

hlutfall þeirra sem frjóvgast er áætlaður. Hrognin eru sótthreinsuð í 400 

ppm glutaraldehyde í 6-10 mínútur áður en þau eru sett í klakkör. Þegar 

vel tekst til getur lifun farið upp í 90%.93 

88 Howell, Hunt. Tölvupóstur. 6. mars 2003. 
89 Karl Gunnarsson o.fl.. 1998:176. 
90 Frantsi, Chris o.fl. 2002:32. 
91 Ingejerd Opstad. 2003:41. 
92 Glette, J. o.fl., 2002. 
93 Frantsi, Chris o.fl. 2002:32. 
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6.1.1 Kynbætur 

Hægt er að hafa áhrif á endanlega afurð með því að velja til eldisins fiska 

með ákveðnum erfðafræðilegum eiginleikum. Þeir þættir sem hægt er að 

stjórna með erfðum eru litur á holdi, lögun, holdþykkt, stinnleiki o.fl. 

Hægt er að hafa áhrif á þessa þætti með stjórnun fóðrunar og 

umhverfisþáttum, en bestur árangur næst með því að velja fiska sem hafa 

erfðafræðilega mesta möguleika til að ná þeim árangri sem æskilegur er.94 

Til þess að ná góðum árangri í ýsueldi er mikilvægt að stunda kynbætur 

á klakfiski. Slíkt hefur gefið góðan árangur með aðrar tegundir eins og t.d. 

lax. Helstu vandamál þorskeldis ef miðað er við seiði er ónógur vöxtur og 

ótímabær kynþroski sem orsakar háan fóðurstuðul og veldur vaxtarstoppi í 

þrjá mánuði. Ekki er ólíklegt að slíkt eigi einnig við ýsu en það þarf að 

kanna það frekar.95 Markmið kynbóta er að auka arðsemi eldisins og er 

það góð leið til að lækka framleiðslukostnað. Verð á mörkuðum er mjög 

sveiflukennt og erfitt að hafa áhrif á þann hluta arðseminnar.96 
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Mynd 13. Lækkun framleiðslukostnaðar með kynbótum97 

Með vali á réttum einstaklingum með það fyrir augum að auka 

vaxtarhraða er hægt að auka meðalþyngd miðað við ákveðinn aldur eða 

 

94 Valdimar Ingi Gunnarsson. 2001:113. 
95 Jónas Jónasson. Viðtal. 12. mars 2003. 
96 Jónas Jónasson. 1997:10. 
97 Jónas Jónasson & Theódór Kristjánsson. 2002. 



Háskólinn á Akureyri  Lokaverkefni sjávarútvegsdeild

- 26 -

stytta eldistíma miðað við að halda sláturþyngd óbreyttri. 98 Vaxtarhraðinn 

er einn mikilvægasti eiginleikinn því hann eykur veltuhraða í gegnum 

eldið og lækkar framleiðslukostnað (mynd 13). Aldur við kynþroska er 

einnig mjög mikilvægur.99 

Tafla 6. Arfgengi mikilvægra eiginleika nokkurra eldistegunda100 

Eiginleikar Lax Bleikja Regnb. Sæeyru

Þyngd 0,4 0,39 0,3 0,3
Lífsþróttur 0,1 - 0,1 0,1
Kynþroski 0,16 0,15 0,1 0,1
Fita 0,37 0,37 0,47 0,47
Holdlitur 0,34 0,33 0,27 0,27

Kerfið sem Stofnfiskur hf. notar fyrir lax byggist á því að velja fyrir 3-

4 eiginleika samtímis. Verðleggja þarf hvern eiginleika og velja 

ákjósanlegustu þættina sem henta hverju sinni.101 Þeir þættir sem eru 

eftirsóttir í ýsu eru vaxtarhraði, kynþroskaaldur, stærð lifur og holdgæði. 

Arfgengi ýsu og þorsks er ekki þekkt en notað hefur verið til viðmiðunar 

meðaltal úr öðrum tegundum til þess að gefa hugmynd hvers mætti vænta 

með kynbótum á þessum tegundum.102 Ef tekið er dæmi af fiski sem er að 

meðaltali 2,5kg, staðalfrávik 0,75kg (breytileika stuðull 30%) og arfgengi 

þyngdar 0,3 sem er það lægsta í töflu 6. Úrvalsstyrkur er 10% þ.e. 10% 

bestu einstaklingarnir eru valdir til undaneldis. Þá ætti meðalþyngd 

árgangs undan þessum fiskum að vera 2,9kg og ef það sama væri gert með 

næstu kynslóð gæti meðalþyngd orðið 3,36kg. Ef gert er ráð fyrir að 

kynslóðabil ýsu sé 3 ár myndi framför á milli kynslóða verða um 16%. 

 

98 Jónas Jónasson. 1997:9. 
99 Eldisfréttir. 1999:28. 
100 Jónas Jónasson & Theódór Kristjánsson. 2002. 
101 Jónas Jónasson & Theódór Kristjánsson. 2002. 
102 Jónas Jónasson. Viðtal. 12. mars 2003. 
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Vert er að taka þetta með fyrirvara þar sem ekki eru til neinar haldbærar 

upplýsingar um arfgengi ýsu eins og áður hefur verið getið.103, 104 

6.2 Hrogn 
Klakkörin sem eggin eru sett í eftir að þau hafa frjóvgast eru með 

keilulaga botn, einhverskonar síló.105 Klakkörin eru með frárennsli í 

miðjunni og uppstreymisloftun, hringstreymi er við yfirborðið til að koma 

í veg fyrir uppsöfnun hrogna þar.106 

Mynd 14. Klakkör fyrir hrogn107 

A) Frárennsli. B) Innrennsli. C) Loftdæling á yfirborði. D) Krani til að hleypa undan 

dauðum hrognum. E) Sílikon slanga til loftunar í kringum frárennsli. F) 

Frárennslisslanga til að stilla vatnsmagn í kari. 

Stærð karsins fer allt eftir fjölda hrogna sem í því eiga að vera og er 

miðað við að 0,5 lítri af hrognum séu u.þ.b. 175.000 hrogn og þau fari í 

100 lítra kar108 Æskilegt er að hitastigið sé um 6-8°C og að hrognin séu 

þarna í 70-80 daggráður. Hrognin eru höfð í myrkri.109 

103 Jónas Jónasson. Viðtal. 12. mars 2003. 
104 Jónas Jónasson. Tölvupóstur. 13. mars 2003. 
105 Ingejerd Opstad. 2003:41. 
106 Van der Meeren, Terje & Vladimair Ivannikov. 2001:8-9. 
107 Glette, J. o.fl., 2002. 
108 Frantsi, Chris o.fl. 2002:32-33. 
109 Frantsi, Chris o.fl. 2002:32. 
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Sjórinn er síaður í gegnum 5 míkrómillimetra síu, geislaður með UV-

ljósi og súrefnisbættur til þess að koma í veg fyrir mettun köfnunarefnis. 

Á karinu er vatnsyfirfall og fer vatnið í síu þar sem hrognunum er safnað 

saman. Dauð hrogn eru fjarlægð einu sinni á dag með því að slökkva á 

loftuninni og sökkva þá dauðu hrognin á botninn á meðan hin fljóta. 

Dauðu hrognin eru talin til þess að áætla heildar hrognafjölda sem lifir 

af.110 Lifun er í kringum 8% af upprunalegum fjölda, þ.e. frá hrognum til 

seiða.111 

6.3 Lirfur 
Eftir klak eru lirfurnar fluttar í annan tank sem er með loftun, uppstreymi 

og filter. Þessi tankur er á bilinu 2000-3000 m3. Hitastigið í lirfutönkunum 

er til að byrja með það sama og er í klakkörunum en er smám saman 

hækkað upp í 10-12°C í gegnum lirfutímabilið.112 Þremur dögum eftir 

klak er hægt að byrja á frumfóðrun og lifa ýsulirfurnar fyrstu vikurnar á 

lifandi fóðri.113 Til að byrja með eru lirfurnar fóðraðar með hjóldýrum 

sem eru auðgaðar með þörungum og tilbúnu fóðri. Tíðni fóðrunarinnar er 

stjórnað eftir atferli lirfanna þ.e. eftir því hversu fljótt lirfurnar éta 

hjóldýrin en vanalega er það tvisvar á dag.114 Í Noregi er byrjað að fóðra 

með artemíu á 16. degi til 45. dags115 en á 25. degi til 40. dags í Kanada. 

Kanadamenn segja að ýsulirfurnar sé orðnar það stórar á 15. degi (100-

150 daggráðum) að ekki sé nauðsynlegt að yfirfóðra svo lirfurnar fái 

nægilega mikið af næringarefnum. Á 40. degi (300-350 daggráðum) er 

byrjað að venja lirfurnar við hefðbundið þurrfóður og eru lirfurnar yfirleitt 

orðnar 18mm. Á þessu stigi er farin að sjást myndbreyting og merki um 

 

110 Frantsi, Chris o.fl. 2002:32-33. 
111 http://www.bayoffundy.ca/Aquaculture/articles/sept/haddock.html 
112 Frantsi, Chris o.fl. 2002:33. 
113 Opstad, Ingejerd. 2002:41. 
114 Frantsi, Chris o.fl. 2002:33. 
115 Opstad, Ingegjerd. 2001. 
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sjálfrán. Þær framfarir sem hafa orðið á lifun má rekja til notkunar á 

hágæða fóðri, auknu hreinlæti og betri tækni við stærðarflokkun seiða.116 

6.3.1 Vönun ýsulirfa á þurrfóður 

Í Kanada var gerð tilraun á því hvenær best væri að byrja að venja 

ýsulirfur á tilbúið fóður. Tilraunin var tvískipt, í þeirri fyrri var byrjað að 

venja lirfurnar á 14. 21. 28. og 35. degi en þeirri seinni var byrjað á 30. 

35. 42. degi.  

Tilraun 1
Dagar frá klaki 0 7 14 21 28 35 42 47
Hitastig 8,5°C
Samanburðarsýni

14 dagur

21 dagur

28 dagur

35 dagur

...........................................................__ _ _ __  _ _  __  _ _ __  _ _  __  _ _

..............................................______________________________________

...........................................................________________________________

..........................................................................._________________________

..........................................................................................__________________

Tilraun 1
Dagar frá klaki 0 7 14 21 28 35 42 47
Hitastig 8,5°C
Samanburðarsýni

14 dagur

21 dagur

28 dagur

35 dagur

...........................................................__ _ _ __  _ _  __  _ _ __  _ _  __  _ _

..............................................______________________________________

...........................................................________________________________

..........................................................................._________________________

..........................................................................................__________________  

Tilraun 2
Dagar frá klaki 0 30 35 42 59
Hitastig 10,5°C
Samanburðarsýni

30 dagur

35 dagur

42 dagur

.........................__  _ _  __  _ _  __  _ _  __  _ _  __  _ _ 

................................__  _ _  __  _ _  __

................................__  _ _  __  _ _  __  _ _  __ 

................................__  _ _  __  _ _  __  _ _  __  _ _

Tilraun 2
Dagar frá klaki 0 30 35 42 59
Hitastig 10,5°C
Samanburðarsýni

30 dagur

35 dagur

42 dagur

.........................__  _ _  __  _ _  __  _ _  __  _ _  __  _ _ 

................................__  _ _  __  _ _  __

................................__  _ _  __  _ _  __  _ _  __ 

................................__  _ _  __  _ _  __  _ _  __  _ _
 

Mynd 15. Skipulag tilraunar við vönun ýsulirfa á tilbúið fóður117 

Fóðrun á hjóldýrum. Fóðrun á artemíu. Fóðrun með tilbúnu fóðri. 

Hitastigið í tilraun 1 var 8,5°C en 10,5°C í tilraun 2 (mynd 15). Í tilraun 

1 voru lirfurnar fóðraðar á hjóldýrum tvisvar á dag fyrstu vikuna á meðan 

lirfurnar voru að venjast fóðrinu. En í tilraun 2 var lirfunum gefið artemíur 

fjórum sinnum á dag (mynd 15). Viðmiðunarhópur var notaður til þess að 

meta árangurinn og var hann alinn á lifandi fóðri allan tímann (mynd 15). 

Vikulega voru tekin sýni af lirfunum til mælinga og í lok tilraunarinnar 

var lifunin metin. Í tilraununum voru mismunandi fóðurstærðir notaðar og 

 

116 Frantsi, Chris o.fl. 2002:33. 
117 Hamlin, H.J. & L.J. Kling. 2001:64. 
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var fóðrið í tilraun 1 250-400 µm en í tilraun 2 700-1000 µm. Fóðrið sem 

notað var í tilrauninni heiti Biokyowa™.118 

Tafla 7. Niðurstöður tilraunar 1 í vönun ýsulirfa á þurrfóður119 

Upphafsdagur 14 21 28 35 Samanburðar 
sýni

Lengd (mm) 11,19 11,46 12,48 12,22 13,43
Þurrvigt (mg) 1,384 1,714 2,187 2,246 3,563
Lifun 2,8% 6,3% 2,6% 2,6% 37,9%

Lifunin var metin á 47. degi og stærðin á 42. degi. Í fyrri tilrauninni var 

ekki marktækur munur á því hvenær byrjað var að venja lirfurnar á 

þurrfóður. Lifun var 2,6-6,3% samanborið við 37,9% á hópnum sem var á 

lifandi fóðri (tafla 7). 

Tafla 8. Niðurstöður tilraunar 2 í vönun ýsulirfa á þurrfóður120 

Upphafsdagur 30 35 42 Samanburðar 
sýni

Lengd (mm) 29,9 33,5 33 28,8
Þurrvigt (mg) 0,65 0,9 0,82 0,57
Lifun 35,1% 50,7% 64,5% 72,9%

Í seinni tilrauninni var lifunin og stærðin metin á 59. degi. Betri lifun 

náðist með því að lengja þann tíma sem lirfurnar voru á lifandi fóðri (tafla 

8). Lifunin var 35,1-64,5% samanborið við 72,9% á samanburðarhópnum. 

6.3.2 Vöxtur seiða 

Meðallengd þriggja mánaða ýsuseiða, sem framleidd voru í Noregi í útibúi 

Hafrannsóknarstofnunarinnar við Austeroll, var 4,8 cm og meðalvigt 

þeirra 4,8g.121 

118 Hamlin, H.J. & L.J. Kling. 2001:61, 64-65. 
119 Hamlin, H.J. & L.J. Kling. 2001:66. 
120 Hamlin, H.J. & L.J. Kling. 2001:67. 
121 Opstad, Ingegjerd. 2002:42. 
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Mynd 16. Þriggja mánaða gamalt ýsuseiði122 

Þegar ýsuseiðin eru orðin sjö mánaða eru þau u.þ.b. 125g og við 14 

mánaða aldur ættu þau að geta verið 415g (mynd 17). Þessi seiði sem 

talað er um á mynd 17 voru við 12°C fyrstu mánuðina en svo var 

hitastigið lækkað niður í 8°C.123 Í Kanada er miðað við að eins árs seiði 

séu um 180g, um 1kg ári síðar og 2-2,5 kg eftir þrjú ár í eldi.124 

Aldur í mánuðum
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Mynd 17. Vöxtur eldisseiða frá klaki til 18 mánaða aldurs í Noregi 125 

Hraðfrystihúsið Gunnvör fékk um 3.000 ýsuseiði, samhliða 

seiðaveiðum á þorski, seinnipart september 2002. Seiðin fóru í áframeldi í 

tilraunaskyni í fiskeldisstöðinni Háafell. Eftir sólarhring dó um helmingur 

 

122 Opstad, Ingegjerd. 2001. 
123 Opstad, Ingegjerd. Tölvupóstur. 12. mars 2003. 
124 Frantsi, Chris o.fl. 2002:34. 
125 Opstad, Ingegjerd. 2002:42. 
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ýsuseiðanna, aðallega út af því að áta (sýking) kom í sporðinn á þeim. 

Eftir þessi afföll hafa ýsuseiðin dafnað vel í eldi.126 

Tafla 9 Þyngd og dagvöxtur ýsuseiða í fiskeldisstöðinni Háafelli127 

Dagsetning 29.sep.02 21.okt.02 4.des.02 14.jan.03 21.feb.03 8.mar.03

Þyngd (g) 16 29 60 86 125 166
Dagvöxtur 2,60% 1,70% 0,90% 1,00% 1,80%

Dagvöxtur var að meðaltali 1,44% á tímabilinu 29. september 2002 - 8. 

mars 2003. 

Seiðin tóku þurrfóður mjög fljótlega eftir veiðar og er fóðurnýting góð 

og vöxtur áberandi góður (tafla 9). Til að byrja með var ýsa alin á 

þurrfóðri ætluðu fyrir bleikju en síðar var skipt yfir í próteinríkt 

þorskseiðafóður frá Fóðurblöndunni hf. 

Frá september 2002 og fram í miðjan janúar 2003 var ýsan alin í 

umhverfishita og fullsöltum sjó. Umhverfishiti á þessu svæði er frá 10°C í 

október niður í 4°C í lok janúar. Frá miðjum janúar hefur ýsan verið alin í 

rúmlega 9°C og 30 ppm sjó.128 

Með því að lengja daginn með ljósastýringu eykst vöxtur ýsuseiða. 

Aukin matarlyst, stærri matarskammtur og betri fóðurnýting eru þættir 

sem yfirleitt eru taldir upp sem leiða til aukins vaxtar beinfiska í samfelldu 

ljósi.129 Í Kanada hefur verið gerð tilraun með ljósastýringu á ýsuseiðum 

sem stóð yfir í 24 vikur á tímabilinu ágúst-janúar. Seiði sem voru undir 

samfelldu ljósi voru 53-60% þyngri en þau sem voru við náttúrlegar 

aðstæður. Athugað var hvað áhrif ljósastyrkur hefði á seiðin sem voru í 

samfelldu ljósi, þau voru annarsvegar með 100 lx og hins vegar 30 lx. 

Seiðin sem voru með 30 lx framkölluðu meiri vöxtur en hann var þó ekki 

 

126 Þórarinn Ólafsson. Tölvupóstur. 11.mars 2003. 
127 Þórarinn Ólafsson. Tölvupóstur. 11.mars 2003. 
128 Þórarinn Ólafsson. Tölvupóstur. 11.mars 2003. 
129 Trippel, Edward A. &, Steven R.E. Neil. 2002:8. 
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tölfræðilega marktækur. Áhrif ljóssins minnkuðu eftir að sjór fór að kólna 

seint um haustið og veturinn.130 

Samhliða ljósastýringunni var rannsakaður hreyfanleiki seiðanna og 

var hann mestur undir þeim aðstæðum sem líktust náttúrlegum aðstæðum 

við 100 lx, samanborið við samfellt ljós. Niðurstaða tilraunarinnar gaf 

einnig til kynna að hreyfanleiki seiðanna sem voru í samfelldu ljósi var 

meiri við 100 lx en 30 lx.131 

6.3.3 Flutningur seiða í sjókvíar 

Hjá Heritage Salmon Ltd. í Kanada eru 3-5g seiði svelt í tvo sólarhringa 

fyrir flutning. Til flutninganna eru notaðir 1 og 2 m3 einangraðir tankar og 

hefur þéttleikinn verið 15 til 20 kg/m3 (4000-5000 fiskar/m3). Æskileg 

súrefnismettun við flutninginn er um 110-150% en aukning upp í 200% 

getur valdið dauða. Ýsuseiði þola illa lágt súrefnisinnihald og deyja mjög 

fljótlega á eftir ef það gerist. Hitastig í tönkunum ætti að vera sem næst 

hitastiginu í sjónum.132 

Mikilvægt er að láta pokann í kvínni, sem seiðin fara í, skolast í sjónum 

í nokkra daga áður en seiðin eru sett út í. Það er gert út af því að pokarnir 

eru baðaðir í gróðurvarnarefnum sem gætu haft skaðleg áhrif á seiðin. 133, 
134 

130 Trippel, Edward A. &, Steven R.E. Neil. 2002:1 
131 Trippel, Edward A. &, Steven R.E. Neil. 2002:8. 
132 Frantsi, Chris o.fl. 2002:33. 
133 Frantsi, Chris o.fl. 2002:33. 
134 Óttar Már Ingvason. Viðtal. 6. mars 2003. 
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7 Matfiskeldi 

7.1 Kvíar 
Til eru margar gerðir sjókvía sem eru mismunandi að lögun og styrkleika. 

Sjókví samanstendur af netpoka, floteiningu, hoppneti og festingum 

(mynd 18). Á svæðum þar sem mikið eru um fugl er stundum notað 

fuglanet yfir kvínni til að varna því að fugl éti fóður og seiði. Hlífðarnet er 

stundum notað utan um netpokann til að varna því að selur komist að 

fiskinum. Algengast er að notast við plasthringi sem floteiningu.135 

Mynd 18. Teikning af sjókví136 

Mjög skiptar skoðanir eru á meðal manna um kosti og galla 

mismunandi kvíagerða. Í Noregi hefur verið gerður samanburður á vexti 

fisks í annarsvegar stálkvíum og hinsvegar plastkvíum. Sú rannsókn leiddi 

í ljós merkjanlega meiri vöxt í plastkvíum eða um 10%. Það er álitið vera 

vegna betra flæðis sjávar um kvíarnar og fiskinn.137 

7.2 Fóður 
Einn af lykilþáttum í hverskonar eldi er fóðrið. Ef lífveran á að vaxa og 

dafna er brýnt að nota fóður sem er næringarfræðilega rétt blandað og 

leiðir til mikils vaxtar. Einnig er mikilvægt að fóðrið sé af réttri stærð og 

 

135 Björn Björnsson o.fl. 2002:4. 
136 Björn Björnsson o.fl. 2002:4. 
137 Erlendur Steinar Friðriksson. 2001:51. 
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lögun, bragðist vel fyrir fiskinn, leiði til mikilla gæða afurðanna en 

jafnframt að hafa sem minnst áhrif á umhverfið.138 

Meginviðfangsefni fóðurs er að: 

• Tryggja hraðan vöxt 

• Hindra of stóra lifur 

• Hindra ótímabæran kynþroska 

• Tryggja gæði fiskholdsins139 

Við eldi á laxfiskum hafa verið notaðar þrjár gerðir fóðurs, votfóður, 

mjúkfóður og þurrfóður. Vel hefur gengið að nota votfóður til vaxtar í eldi 

en það hefur ýmsa vankanta. Framboð á því er árstíðarbundið og 

kostnaðarsamt er að geyma hráefnið án þess að næringargildi þess rýrni. 

Jafnframt er erfitt að koma við sjálfvirkri fóðrun. Vatnsinnihald votfóðurs 

er vanalega um 50-70% því má búast við einhverri rýrnun vegna þess að 

hluti fóðursins leysist upp í sjónum.140 

Algengast er að nota þurrfóður enda er það hentugt í notkun, því má 

svo skipta niður í þanið og óþanið. Það fóður sem er útbreiddast í dag er 

þanið. Holrúmin auka floteiginleika fóðursins og gera það eðlisléttar en 

það telst jákvætt fyrir fiskeldi því fiskurinn fær meiri tíma til að éta 

fóðrið.141 

7.2.1 Ýsufóður 

Flestir beinfiskar sem eru í náttúrulegum heimkynnum nærast á 

botnlægum lífverum, skeljum, sniglum og smákrabbadýrum.142 Prótein er 

mikilvægasta næringarefnið í náttúrlegri fæðu ýsu. Ólíkt laxi safnar ýsa 

 

138 Jón Örn Pálsson. 2001. 
139 Jón Árnason. 2002. 
140 Jón Örn Pálsson. 2001. 
141 Jón Örn Pálsson. 2001. 
142 Jeong-Dae Kim. 2001:312 
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lítilli fitu í holdið, innan við 1%. Ýsa safnar orkubirgðum fyrir í lifrinni 

sem fitu.143 

Áríðandi er að fóðrið sé gott því fóður er einn stærsti kostnaðarliðurinn 

í fiskeldi (um 50%). Nýting og gæði fisksins ráðast mikið til af fóðrinu og 

sé samsetning þess ekki rétt getur það leitt til þess að lifrarhlutfall verði 

hátt. Lifrarhlutfall verður of hátt ef ýsan er fóðruð á mjög orkuríku 

fóðri.144 

Við Hafrannsóknastofnunina (NRC Insitute for Marine Bioscinences) í 

Halifax hefur næringarþörf ýsuseiða verið greind og unnið að þróun 

fóðurs. Fyrstu rannsóknir benda til þess að prótein þurfi að vera a.m.k. 

50% til þess að viðhalda hámarksvexti. Hlutfall fitu má ekki vera meira en 

15% til að koma í veg fyrir óhóflegt lifrarhlutfall. Tilraunir sem Heritage 

Salmon hafa gert á ýsufóðri hafa gefa merki um að ef fituhlutfall er meira 

en 12% þá byrjar fita að safnast fyrir í lifrinni.145 Beinfiskar fá flest minni 

steinefni úr sjónum en ýsuseiði þurfa töluvert mikið af fosfati (P) eða sem 

svarar 9,6 mg á hvert g fóðurs, sem er mun meira magn en lax þarfnast. 

Skortur á P hamlar vexti, fiskurinn nær ekki að viðhalda beinabyggingu 

og minnkar fóðurnýtingu.146 

Gerðar hafa verið nokkrar fóðurtilraunir í Kanada og hefur mjúkfóður 

gefist best til vaxtar, samanborið við þurrfóður. Það er hugsanlega út af 

því að mjúkfóður er auðmeltanlegra við lágt hitastig, eins vegna þess að 

prótein í mjúkfóðri eru meltanlegri. Fiskur sem alinn er á mjúkfóðri fær 

dekkri lit í roðið og stinnari áferð á hnakkastykkin samanborið við fisk 

sem alin er á þurrfóðri.147 

143 Jeong-Dae Kim. 2001:312. 
144 D A Nanton. 2001:225. 
145 Frantsi, Chris o.fl. 2002:33. 
146 Lall, Santosh P. & Dominic Nanton. 2002:24. 
147 Frantsi, Chris o.fl. 2002:33. 
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Það fóður sem notað er í Kanada við ýsueldi er frá Dana feed a/s og er 

af gerðinni DAN-EX 1562. Þetta fóður er með 15% fitu og 58% prótein148 

Hjá ÚA er byrjað er að nota fóður frá Fóðurblöndunni hf. sem heitir 

„Þorskur 15/56“. Fóðrið inniheldur 15% fitu og 56% prótein, önnur 

innihaldslýsing er svipuð og hjá DAN-EX 1562.149 (Hægt er að sjá nánari 

innihaldslýsingu á fóðri í viðauka V). 

Hjá ÚA hefur ýsunni verið gefið mettað þ.e. allir fá eitthvað en ekki 

bara þeir freku. Vel hefur reynst að gefa heldur meira í hvert skipti heldur 

en lítið og oft því þá éta þeir fiskar sem eru frekastir allt fóðrið en þegar 

mikið er fóðrað fá allir eitthvað. Samt eru ekki allir sammála þessari 

aðferð, því það er óneitanlega best fyrir fiskinn að fá jafnt og þétt en það 

þarf ekki endilega að vera best fyrir heildina. Ágætis vöxtur hefur fengist 

með því að fóðra tvisvar í viku yfir vetrartímann en þrisvar yfir heitasta 

tímann.150 

Gerð hefur verið tilraun á því hver vöxtur seiða sé miðað við 

mismunandi próteininnihald. Tilraunin stóð yfir í sex vikur og í töflu 10 

má sjá vöxt seiðanna og þyngd. 

Tafla 10. Vöxtur ýsuseiða miðað við mismunandi próteininnihald í fóðri151 

Prótein 
(%)
45 6,9 ± 0,42 23,0 ± 0,62 16,1 ± 0,20 2,88 ± 0,08 0,76 ± 0,01
50 6,9 ± 0,41 23,6 ± 0,75 16,7 ± 0,40 2,94 ± 0,08 0,71 ± 0,01
55 6,9 ± 0,38 24,2 ± 1,22 17,3 ± 0,83 3,00 ± 0,02 0,68 ± 0,01
60 6,9 ± 0,33 24,2 ± 0,35 17,3 ± 0,19 3,00 ± 0,09 0,63 ± 0,01
65 6,9 ± 0,30 23,6 ± 0,70 16,7 ± 0,41 2,95 ± 0,04 0,62 ± 0,01

Dagvöxtur (%) FóðurstuðullUpph. þyngd 
(g)

Loka þyngd   
(g)

Mismunur    
(g)

Dagvöxtur var mestur hjá hópunum sem fóðraðir voru með 55 og 60% 

prótein en lægstur hjá þeim sem fengu 45%, en ekki mældist tölfræðilegur 

munur á vextinum miðað við 5% óvissu. Allir hóparnir náðu að þrefalda 

 

148 Birgit Mayer. Tölvupóstur. 6. mars 2003. 
149 Erlendur Jóhannsson. Tölvupóstur. 27. mars 2003. 
150 Óttar Már Ingvason. Viðtal. 11. mars 2003. 
151 Kim, Jeong-Dae & Santosh P. Lall. 2001:315. 
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þyngd sína á tímabilinu.152 Fiskarnir sem fengu fóður með 60 og 65% 

próteininnihaldi mældust með minni fóðurinntöku og lægri fóðurstuðul en 

hinir hóparnir..153 Með þessar niðurstöður í huga töldu þeir sem 

framkvæmdu tilraunina að próteinþörf fyrir ýsuseiði væri hugsanlega 

minni en 45%. Sé miðað við niturnýtni þá er áætluð prótein þörf 53,8%.154 

Tafla 11. Lifrarhlutfall ýsuseiða miðað mismunandi fitu- og próteininnihald í fóðri155 

Prótein 
(%) Fituinnihald Lifrar-

hlutfall
45 18,07 10,71
50 16,67 10,34
55 13,78 8,99
60 11,42 8,66
65 8,69 7,32

Fóðrið sem hóparnir fengu voru ekki með sama fituinnihald (tafla 11). Í 

upphafi var lifrarhlutfall 6,82% og á tilraunartímanum jókst lifrarhlutfall 

og var hæst 10,7% hjá þeim hópi sem fékk fóður sem innihélt 18% fitu 

(tafla 11). 

 

152 Kim, Jeong-Dae & Santosh P. Lall. 2001:314. 
153 Kim, Jeong-Dae & Santosh P. Lall. 2001:314. 
154 Kim, Jeong-Dae & Santosh P. Lall. 2001:317. 
155 Kim, Jeong-Dae & Santosh P. Lall. 2001:316. 
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7.2.2 Atferli ýsu við fóðrun 

Ýsa í eldiskví er mun reglulegri í hegðun en þorskur. Þegar ýsa er fóðruð 

syndir hún í hringi og við það myndast straumur sem leitar út úr kvínni. 

Því er mikilvægt að vanda vel til fóðrunar til þess að lágmarka fóðurtap. 

Ólíkt þorski heldur ýsan áfram að éta á kaldasta tímanum en þó minna en 

að sumarlagi. Það var ekki mikið vandamál að koma ýsunni yfir á 

þurrfóður, hún byrjaði að éta viku frá veiðum og tók því á allan hátt vel.156 

7.3 Vöxtur 
Dagvöxtur ýsunnar sem hefur verið í eldi í Eyjafirði hefur verið í kringum 

0,4% frá því í maí 2002 og fram í enda nóvember 2002. Á þessu sjö 

mánaða tímabili hefur ýsan vaxið að meðaltali úr 777g í 1905g. Eins og 

sést á mynd 19 hefur ekki verið mikill vöxtur á tímabilinu 28. nóvember 

2002 – 26. febrúar 2003. Helstu ástæður þess eru að dregið var úr fóðrun 

vegna hás lifrarstuðuls, eins var ýsan farin að framleiða kynkirtla sem 

dregur úr vextinum. Einnig hefur hitastig lækkað sem leiðir til minni 

vaxtar.157 
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Mynd 19. Meðalþyngd og meðalholdstuðull ýsu í sjókvíum í Eyjafirði158 

156 Jón Þorvarðarsson. Viðtal. 10. apríl 2003. 
157 Hreiðar Þór Valtýsson. Viðtal. 10. mars 2003. 
158 Hreiðar Þór Valtýsson. 2003. 



Háskólinn á Akureyri  Lokaverkefni sjávarútvegsdeild

- 40 -

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

3.5.2002 25.6.2002 28.11.2002 26.2.2003

Úr gildru Úr kví

M
eð

al
ho

ld
st

uð
ul

l

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

M
eð

al
lif

ra
st

uð
ul

l

Meðalholdstuðull (slægt) Lifrarstuðull

 

Mynd 20. Meðalholdstuðull (slægt) og lifrarstuðull eldisýsu í Eyjafirði159 

Lifrarstuðull eldisýsunnar hefur fjórfaldast á þessum sjö mánuðum sem 

mælingarnar á mynd 21 ná yfir og er það aðallega vegna þess að of feitt 

fóður var notað (yfir 20% fituinnihald). Til þess að ráða bót á þessum 

vanda er byrjað að nota magrara fóður sem er með 15% fituinnihald.160 

Meðalholdstuðull ýsu að hausti er 0,85 í rallinu sem 

Hafrannsóknarstofnun gerir í Eyjafirði en minnkar þegar líður á veturinn. 

Því er eðlilegt að holdstuðullinn hækki þegar líða tekur á haust eins og 

sést á mynd 20.161 Miðað við ralltölurnar er meðalholdstuðull eldisýsunnar 

lítillega hærri. 

7.3.1 Vaxtajafna fyrir ýsu 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á sambandi hita og vaxtar á þorski 

en ekki fyrir ýsu. Því hafði ég mikinn áhuga á að komast yfir vaxtartölur, 

frá þeim sem höfðu verið í ýsueldi, til þess að reyna að búa til vaxtarjöfnu 

fyrir ýsu. Notaðar voru tvær myndir, annars vegar frá Kanada og hins 

vegar frá Írlandi sem „plottaðar“ voru inn miðað við ákveðið tímabil 

 

159 Hreiðar Þór Valtýsson. 2003. 
160 Óttar Már Ingvason. Viðtal. 6. mars 2003. 
161 Hreiðar Þór Valtýsson. Viðtal. 10. mars 2003. 
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ásamt hitastigi. Svo var vaxtarjafna sem sett hefur verið fram fyrir vöxt 

þorsks notuð í grunninn sem er hér fyrir neðan: 

G = (0,5735 x T) x W(-0,1934 – 0,02001 x T)
 

Þar sem G er specific growth rate eða dagvöxtur í prósentum,  

W er þyngd í grömmum og  

T er hitastig í gráðum á Celsísus (°C).162 

Þorskjafnan var fundin út með því að ala þorsk við mismunandi 

hitastig: 2, 4, 7, 10, 13 og 16°C. Jafnan er ætluð til notkunar á milli 2-

16°C og 2-5000g. 

Eftir að hafa notað þorskjöfnuna sást að hún passaði ekki nógu vel við 

vöxt á ýsunnar þannig að notuð var svokölluð ferkviksgreining til þess að 

breyta stuðlum jöfnunar fyrir ýsuna.  

G = (0,630872 x T) x W(-0,34494 – 0,006125 x T)
 

Hæsta og lægsta hitastigið sem notað var í nálguninni á ýsunni var 

16,5°C og 1,8°C. Upphafsþyngd fisksins var 5g og lokaþyngd í kringum 

2500g, því er ekki ráðlegt að nota jöfnuna við önnur skilyrði en þessi. 

Jafnan fellur nokkuð vel að þeim tölum sem fyrir hendi eru t.d. hjá 

Gunnvör og Austervoll í Noregi. Líkanið sýnir lægri vöxt en rauntölur 

gefa til kynna. Safna verður meiri upplýsingum til þess að gera líkanið 

marktækara. 

Með þessari jöfnu er hægt að draga upp vaxtarferil í Eyjafirði, einnig 

víðar. Á mynd 21 er miðað við strandeldi í fyrstu 13 mánuðina og 

meðaltalshita árin 1998-2002.  

 

162 Björn Björnsson & Agnar Steinarsson. 2002:495. 
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Mynd 21. Vöxtur ýsu skv. líkani miðað við að hefja eldi í landi, upphafsstærð 5g 

Samkvæmt líkaninu nær ýsan 2500g eftir 34 mánuði í eldi sé miðað við 

5g upphafsstærð og að seiðin séu alin á landi við stýrðar aðstæður fyrstu 

13 mánuðina (mynd 21). Aftur á móti ef seiðin eru sett strax í sjókvíar ná 

þau ekki nema tæplega 1500g á sama tíma (mynd 22). 
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Mynd 22. Vöxtur ýsu skv. líkani miðað við að setja seiði strax í sjó, upphafsstærð 5g 
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7.4 Kynþorski 
Kynþroski getur verið vandamál í fiskeldi, dregið getur úr vexti og át 

stöðvast tímabundið. Eldisfiskur hefur tilhneigingu til að verða kynþroska 

fyrr en villtur fiskur. Þetta þýðir að framleiðslukostnaður verður meiri 

vegna þess að það þarf að fóðra upp það tap sem verður vegna kynþroska. 

En hugsanlega væri hægt að draga úr skaða vegna kynþroska með réttu 

stofnvali, kynbótum, ljósastýringu og/eða geldingu.163 

Miklar breytingar á holdafari fiska eiga sér stað við kynþroska. 

Vanalega lækkar holdstuðull, próteininnihald lækkar og vatnsinnihald í 

vöðvum eykst. Ýsa sem veidd var sumarið 2002 í Eyjafirði varð nær öll 

kynþroska á fyrst ári í eldi. Hlutfall kynkirtla jókst þegar líða tók á 

veturinn (mynd 24). Reynslan hér á landi segir að ýsa verði að mestu 

kynþroska á fjórða og fimmta ári.164 Ýsan sem veidd var í gildrurnar 

sumarið 2002 var mest á aldrinum 3-4 ára.165 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4

3.5.2002 25.6.2002 28.11.2002 26.2.2003

Kynþroski 1 Kynþroski 2 Kynþroski 3 Kynþroski 4

 

Mynd 23. Hlutfall kynþroska ýsu úr eldi í Eyjafirði 166 

163 Valdimar Ingi Gunnarsson. 1992:22. 
164 Hafrannsóknarstofnun. 2002. 
165 Hreiðar Þór Valtýsson. Viðtal. 10. mars 2003. 
166 Hreiðar Þór Valtýsson. 2003. 
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7.5 Sjúkdómar 
Í flest öllum eldistegundum hafa komið upp sjúkdómar og ætla má að ýsa 

sé engin undantekning. Helst eru það þrír meginsjúkdómsvaldar sem herja 

á eldisfisk: bakteríur, vírusar og sníkjudýr. 

Ekki hefur orðið vart við neina sjúkdóma í sjókvíunum hjá ÚA á þeim 

tíma sem ýsan hefur verið í eldi þar. Hins vegar fannst einhver 

sveppasýking, að talið er, í 40 ýsum sem fluttar voru til Hólaskóla. Þegar 

komið var með þær í stöðina voru þær mjög slappar eftir flutninginn og 

fengu útbrot stuttu á eftir. Brugðið var á það ráð að baða þær upp úr 

formalíni og virtist sem ýsan braggaðist við það. Við flutninginn dóu 10 

ýsur.167 

Sú baktería sem hefur valdið mestum skaða í þorskeldi heitir Vibrio 

anguillarum og getur sýkt fisk ef ónæmiskerfi hans veikist af einhverjum 

ástæðum. Til er bóluefni gegn þessari bakteríu.168 Í Kanada eru ýsuseiðin 

böðuð upp úr bóluefni gagnvart Vibrio anguillarium þegar þau eru 5g. 

Þeir hafa ekki endurbólusett stærri fisk því ekki er gott að vera meðhöndla 

fiskinn mikið, jafnframt eru ekki til upplýsingar um hvaða hag það 

þjónar.169 

Erfiðara er að eiga við vírusa en bakteríur og er ekki til nein meðferð 

við þeim vírusum sem geta hrjáð þorsk. Helsta vörnin er að viðhafa gott 

hreinlæti.170 

Búið er að greina margar tegundir sníkjudýra sem lagst hafa á þorsk. 

Seiði eru almennt veikari fyrir sníkjudýrum heldur en stærri fiskar.171 

167 Ingólfur Arnarsson. Viðtal. 8. apríl 2003. 
168 Rødseth, O.M. 2002. 
169 Howell, Hunt. Tölvupóstur. 14. apríl 2003. 
170 Rødseth, O.M. 1990. 
171 Nilsen, F. 2002. 
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7.5.1 Frostþol 

Frostvarnarprótein finnast í mörgum og mismunandi lífverum. Próteinin 

lækka frostmark fiska og vernda þá fyrir frosti að ákveðnu marki sem 

annars gæti valdið dauða.172 

Í náttúrulegum heimkynnum finnst ýsa við mismunandi hitastig en 

yfirleitt á bilinu 1-13°C og venjulega dýpra en 27 m. Við þessar aðstæður 

er ekki mikil hætta á því að hitastigið fari niður fyrir 0°C. Aftur á móti 

geta myndast aðstæður í eldi þar sem hitastigið fer niður fyrir 0°C.173 

Ýsu þarf að ala yfir vetrartímann svo hún nái markaðsstærð og fylgir 

því nokkur áhætta.174 Sá þáttur sem skiptir mestu máli í sambandi við 

frostþol beinfiska er magn glykópróteina í millifrumuvökvanum, eftir því 

sem magnið er meira þess meira er þolið.175 Frostþol fiska er meira ef 

engir ískristallar eru í sjónum. Magn ískristalla ræðst af hitastigi og magni 

uppleystra efna í sjónum.176 Auðveldara er fyrir ískristallanna að myndast 

þegar mikið af uppleystum efnum er í sjónum vegna þess að þau virka 

sem einhverskonar kjarni fyrir áframhaldandi stækkun kristallanna.177 

Í Kanada var gerð tilraun á frostþoli ýsu. Helstu niðurstöður þeirrar 

tilraunar er hægt að sjá á töflu 12.  

 

172 Baardsnes, Jason & Peter L. Davies. 2002:49. 
173 Ewart, K. Vanya. 2000:92. 
174 Ewart, K. Vanya. 2000:91. 
175 Melamed, Philippa o.fl. 2002:260. 
176 Ewart, K. Vanya. 2000:92. 
177 Ewart, K. Vanya. 2000:92. 
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Tafla 12. Niðurstaða tilraunar á frostþoli ýsu178

Svæði Dags. Frostmark 
(°C) ± Fjöldi

1 27. mars -  22. apríl 1997 -0,710 0,058 14
2 23.mar.1997 -0,633 0,064 6
3 24.feb.1998 -0,688 0,073 6
4 4.des.1997 -1,074 0,088 4
5 16.des.1997 -0,756 0,051 6
6 17-26. feb.1997 -0,577 0,047 10

Meðaltal -0,740 0,064

Samkvæmt þessari tilraun þolir ýsa frost upp að -0,74°C að meðaltali. 

Niðurstaða tilrauninnar gaf einnig til kynna að það sé aðlögun í stofninum 

við Kanada og þeim mun norðar sem farið er þess meira sé frostþolið.179 

178 Ewart, K. Vanya. 2000:95. 
179 Ewart, K. Vanya. 2000:92. 
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8 Slátrun og vinnsla 

8.1 Svelti 
Tilgangur sveltis er að tæma maga og þarma fisksins. Nauðsynlegt er að 

svelta eldisfisk fyrir slátrun svo fiskurinn verði stinnari og fastari í sér. Ef 

þetta er ekki gert verður hann fljótlega mjúkur eftir slátrun og einnig 

rýrnar geymsluþol óslægðs fisks verulega. Þeir þættir sem hafa áhrif á 

sveltitímann eru hitastig og stærð fisksins. Tíminn eykst með aukinni 

stærð og með lækkandi hitastigi.180 

8.2 Gæði eldisfisks 
Til þess að meta gæði eldisfisks var framkvæmt skynmat til að meta 

hvernig gæði ósveltrar eldisýsu eru miðað við villta ýsu (togaraýsu). 

Markmiðið var að: 

• Meta hvort gæðamunur sé á eldisýsu og villtri ýsu með 

skynmati. 

• Kanna áhrif geymslutíma á gæði flaka eldisýsu. 

Slátrun 1 Slátrun 2 Flökun sýna Skynmat

24.2.2003 26.2.2003 26.2.2003 26.2.2003

11:00 11:00 13:00 14:00

51 klst 3 klst - -Tími frá slátrun:

Tími 
framkvæmdar

Mynd 24.Tímaáætlun skynmats á eldisýsu og villtrar ýsu 

Þrjú skynmatspróf voru framkvæmd á ýsunni, þríhyrningspróf, 

fimmþrepa skynmat fyrir bragð og lykt af soðinni ýsu og geðjunarpróf. 

Þrjú mismunandi sýni voru metin, tvö sýni af eldisýsu (mynd 24) og eitt af 

eins dags gamalli togaraýsu. Ýsan sem var í slátrun 1 (51 klst.) var búin að 

fara í gegnum dauðastirðnun en ekki fiskurinn í slátrun 2 (3 klst.). Nánari 

framkvæmdarlýsing er í viðauka I. 

180 Valdimar Ingi Gunnarsson. 2001:113. 
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Tafla 13. Niðurstöður úr þríhyrningsprófi fyrir eldisýsu og togaraýsu 

Sýni nr Fjöldi

1 Eldisýsa 3 klst. (slátrun 2) 1
2 Eldisýsa 3 klst. (slátrun 2) 0
3 Togaraýsa (1 dags gömul) 5

Þríhyrningspróf ganga út á að vera með tvö eins sýni og eitt frábrugðið 

og eiga dómarar að finna staka sýnið.Í þríhyrningsprófinu var einn dómari 

sem taldi að sýni nr1. væri frábrugðið hinum sýnunum en fimm af sex 

töldu að sýni 3. væri frábrugðið (tafla 13). Samkvæmt þessum 

niðurstöðum er hægt að segja til um með 95% vissu að um mismun sé að 

ræða á milli sýnanna, þ.e.a.s. marktækur munur er á milli eins dags 

gamalli togaraýsu og ósveltri eldisýsu 3 klst. (tafla 13).  

0

1

2

3

4

5

Ágætt Gott Sæmilegt Varhugavert Óhæft

Fj
öl

di

Togaraýsa Eldisýsa 51 klst. (slátrun 1) Eldisýsa 3 klst. (slátrun 2)

 

Mynd 25. Niðurstöður úr fimm þrepa skynmati 

Niðurstaða fimmþrepa matsins er að 3 klst. eldisýsan fær lakari 

einkunn en samanburðarsýnin. Athyglivert er að fjórir dómarar gáfu 

eldisýsunni sem slátrað var tveimur dögum fyrir skynmatið hæstu einkunn 

(ágætt) en þrír togaraýsunni (mynd 25).  

Tafla 14. Niðurstöður geðjunarprófs 

Eldisýsa 51 klst. 
(slátrun 1)

Eldisýsa 3 klst.  
(slátrun 2) Togaraýsa

Vegið meðaltal 7,2 5,8 7,7
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Í geðjunarprófum fer fram huglægt mat á því hvernig fólki líkar 

viðkomandi sýnishorn. Metinn er munur á milli sýna með t-dreifingu. Við 

samanburð á milli togaraýsu og eldisýsu 51 klst. kemur í ljós að 

marktækur munur sé á milli sýnanna með 63,9% vissu. Þegar gerður er 

samanburður á togaraýsu og eldisýsu 3 klst. eykst munurinn og er 

marktækur munur nú 98,8% og hægt er að segja með 94,0% vissu að 

marktækur munur sé á sýnum eldisýsu 51 klst. og eldisýsu 3 klst. 

Niðurstöður allra skynmatanna eru allar á þá leið að mikill munur sé á 

ósveltri ýsu og villtri togaraýsu. Hvort sem henni er slátrað örfáum tímum 

áður eða hvort henni er slátrað tveimur dögum áður þó svo þessi munur 

minnki ef ýsan er látin fara í gegnum dauðastirðnun.  

Það sem dómurum fannst einna helst að eldisýsunni (3 klst.) var að 

þeim fannst hún of þurr. Eldisýsan sem hafði verið látin fara í gegnum 

dauðastirðnun var mikið líkari togaraýsunni. Jafnframt voru allir dómarar 

sammála um að enginn bragðmunur væri á ýsunni eingöngu þurrari og 

þéttara bit í eldisýsunni sem slátrað var 3 klst. fyrir skynmatið. 

8.3 Vinnsla eldisfisks 
Framkvæmd var tilraun í því skyni að kanna hvenær hentugast væri að 

byrja að vinna eldisýsu eftir slátrun. Út frá niðurstöðum tilraunarinnar var 

ætlunin að meta eftirfarandi þætti: 

• Hvernig er eldisýsa samanborið við villta? 

• Hvernig er nýtingin eldisýsu samanborið við villta? 

• Hvernig er að vinna eldisýsu samanborið við villta ýsu? 

Nánari framkvæmdarlýsing er í viðauka II. 

 

Mynd 26. Verkáætlun vinnslutilraunar 

Slátrun Mæling 1 Mæling 2 Mæling 3 Mæling 4 Niðurstöður

20.3.2003 20.3.2003 Hætt við 21.3.2003

12:00 16:00 08:00 16:00 - 14:00
Tími frá 
slátrun: 4 klst. 20 klst. 28 klst. - 50 klst.

19.3.2003
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Nýting snyrtra flaka er fengin út frá upphafsþyngd fiskanna sem mæld 

var í upphafi. Flök fiskanna sem geymdir voru 20 klst. eða lengur töpuðu 

meira vatni við geymslu en þeirra sem voru geymd 4 klst. (tafla 15) 

Tafla 15. Helstu niðurstöður vinnslutilraunarinnar 

Tími frá 
slátrun 

Meðal    stytting 
flaka

Meðal drip 
flaka

Gallafj. á kg 
flaka í upph.

Gallafj. á kg 
flaka í lok

Nýting 
snyrt flök

Drip heils fisk 
við geymslu

4 klst. 11,53% 4,96% 0,25 0,13 47,23% -

20 klst. 0,79% 5,11% 2,63 2,79 46,86% 1,57%
28 klst. 1,05% 6,20% 4,52 7,47 44,96% 2,54%

Eins og kemur fram í töflu 15 má sjá að flökun eftir fjórar klst. frá 

slátrun kemur best út nýtingar- og loslega séð. Aftur á móti styttust þau 

flök mjög mikið við geymslu. 

Fiskarnir sem flakaðir voru 20 og 28 tímum eftir slátrun voru í 

dauðastirðnun þegar þeir voru flakaðir en þeir síðarnefndu voru ekki alveg 

jafn stífir. Þeir sem flakaðir voru 4 klst. eftir slátrun voru ekki byrjaðir að 

fara í dauðastirðnun. Þau flök fóru í dauðastirðnun eftir flökun og er þessi 

stytting því ekki óeðlileg að því leytinu til. Þorskflök sem geymd voru við 

9-11°C styttust um 25-30% eftir 25 klst. geymslu181 sem er meira en 

stytting ýsuflakanna. En á móti kemur að ýsuflökin voru geymd við 0°C 

sem er mikið lægra en geymsluhitastig þorskflakanna.  

Mynd 27. Flak af eldisýsu sem geymd var í 4 klst. fyrir vinnslu. Fiskur ekki búinn 

að fara í dauðastirðnun 

 

181 Jónas Bjarnason & Sigurjón Arason. 1998. 
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Mynd 28. Flak af eldisýsu sem geymd var í 20 klst. fyrir vinnslu. Fiskur í 

dauðastirðnun þegar hann er flakaður 

 

Mynd 29. Flak af eldisýsu sem geymd var í 28 klst. fyrir vinnslu. Fiskur í 

dauðastirðnun þegar hann er flakaður 

Flök fiskanna sem geymdir voru í 20 og 28 klst. voru mjög viðkvæm 

og myndaðist los við minnstu meðhöndlun (mynd 28 og 29). Því er 

ráðlegt að hefja vinnslu innan 20 klst. frá slátrun til þess að koma í veg 

fyrir þetta mikla los (tafla 16). Fiskarnir sem fóru til vinnslu eftir 20 tíma 

eða meira voru í dauðastirðnun þegar þeir voru flakaðir og hefur þetta los 

því myndast að einhverju leyti við flökunina. Eins má sjá að geymsla á 

flökunum hefur ekki áhrif á losmyndun fyrr en eftir 28 klst. geymslu (tafla 

16). Fiskar sem fara í kröftuga dauðastirðnun geta rifið flökin þar sem 

beinagrind fisksins heldur á móti samdrættinum og þannig myndast los.182 

182 http://www.rf.is/upplv/ 
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Tafla 16. Heildar los fjöldi og fjöldi flaka með losi eftir mismunandi tíma frá slátrun 

Tími frá 
slátrun

Los fyrir 
geymslu

Los eftir 
geymslu Breyting

Heildar los fjöldi 2 1 -1
Fjöldi flaka með los 2 1 -1
Heildar los fjöldi 18 18 0
Fjöldi flaka með los 13 14 1
Heildar los fjöldi 28 43 15
Fjöldi flaka með los 14 20 6

4 klst.

20 klst.

28 klst.

Hugsanleg ástæða að minna los mældist í flökunum eftir 4 klst. 

geymslu er að ekki var um sama matsmann að ræða. 

Ekkert samband er á milli lengdar og styttingar þ.e.a.s. 35cm löng flök 

styttust hlutfallslega jafnmikið og 25cm löng flök. Við 28 klst. geymslu 

myndaðist mikið los, samanber tafla 16, og á mynd 30 má sjá samband 

lengdar og styttingar eykst með aukinni lengd. Þau flök sem lengdust 

mældust með mikið los og er sú lenging tilkomin vegna þess. 

Aftur á móti er smá samband milli upphafsþyngdar og drips og virðist 

drip minnka hlutfallslega með aukinni stærð. Allar mælingar sýndu slíka 

þróun, hugsanlegt er að stærri flök fari í mildari dauðastirðnun, þar sem 

drip eykst ef dauðastirðnunin er kröftugri. Einnig getur ástæðan verið sú 

að hlutfall á milli yfirborðs og rúmmáls er meira hjá litlum flökum.  

Út frá þessum niðurstöðum má ætla að eldisýsa sé töluvert viðkvæmari 

en villt ýsa í vinnslu, þrátt fyrir að villt ýsa sé mjög viðkvæmt hráefni í 

eðli sínu. Stytting flakanna ætti ekki að hafa áhrif á útflutning í flug svo 

framarlega að ekkert los sé í þessum flökum. Þannig að flökun fyrir 

dauðastirðnun ætti ekki að vera hamlandi fyrir útflutning í flug.183 

Yfirleitt er ýsa sem unnin er í landi ekki snyrt eins og gert var í þessari 

tilraun. Erfitt er að bera saman nýtinguna við landvinnsluna en í 

sjófrystingu er slík snyrting viðhöfð. Er því einna best er að bera 

nýtinguna við nýtingu frystitogara. Í tilrauninni var nýting á roðlausum 

beinlausum flökum 47,23%. Miðað við nýtingartölur vinnsluskipa á 

 

183 Níels Rafn Guðmundsson. Tölvupóstur. 1. apríl 2003. 
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Íslandsmiðum var meðalnýting sambærilegra flaka með beinum 43,86% 

en hæsta nýtingin var 46,3.184 Því má ætla að nýting eldisýsu sé betri en 

villtrar. 
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Mynd 30. Samband upphafslengdar og styttingar 

 

184 Eyþór Þórðarson. Tölvupóstur. 16. apríl 2003. 
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Mæling 2
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Mynd 31. Samband upphafsþyngdar og drips 
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9 Arðsemi 

Í þessum kafla er ætlunin að gera forkönnun á arðsemi ýsueldis, lagt 

verður mat á framleiðslukostnað stöðvar sem framleiðir árlega 5.000 tonn 

af óslægðri ýsu (4.000 tonn slægt). Kannað verður hvaða áhrif það hefur á 

arðsemina að vera með ýsuna í tvo eða þrjá vetur í sjó. Auk þess verður 

athugað hver hugsanlegur árangur gæti orðið með kynbótum. 

Stuðst verður við þekktar forsendur úr öðru eldi og einna helst norsku 

laxeldi og þorskeldi. Reiknað er með því að öll seiði séu keypt inn í 

stöðina. Fóðurstuðullinn í töflu 17 er miðaður við slægðan fisk og er því 

1,2 ef miðað er við óslægt hráefni. Innifalið í fóðurstuðlinum er yfirfóðrun 

og annað tap á fóðri. Þéttleikinn verður að hámarki 25 kg/m3, miðað er við 

20 kg/m3 í þorskeldi og þetta er því í hærra lagi en skiptir litlu fyrir 

heildarkostnaðinn. 

Tafla 17. Forsendur arðsemismats 

Mánaðarleg afföll 0,50%
Hagfræðilegur fóðurstuðull 1,5
Slóghlutfall 20%
Hámarks þéttleiki kg/m3 25

Vöxtur útsettra seiða er reiknaður út frá vaxtajöfnunni fyrir ýsu sem 

kynnt er í kafla 7.3.1 Vaxtajafna fyrir ýsu. Miðað er við hitatölur frá 

Hjalteyri og að seiði séu sett út í apríl á hverju ári. 

9.1 Breytilegur kostnaður 
Miðað við líffræðilegar forsendur þarf 2.217.439 seiði þegar miðað er við 

150g en 3.010.104 seiði miðað við 300g svo slátra megi 5000 tonnum 

árlega. 

Verð á seiðum er fengið úr skýrslu sem KPMG í Noregi gerði fyrir 

þorskeldisverkefnið í Danmörku. Gert er ráð fyrir línulegri verðhækkun á 

ýsuseiðum á bilinu 80-500g. Þorskseiði sem er 150g kostar 112 kr/stk og 

300g seiði 159 kr/stk (tafla 18). Eftirfarandi jafna lýsir línulegri 

verðhækkun seiðaverðs: 
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Y = 90 + [314 x ( X – 80)/1000]    Y= verð í krónum  X= þyngd í g. 

Tafla 18. Áætlað verð á ýsuseiðum miðað við þyngd185 

Grömm ISK Grömm ISK

80 90 300 159
100 96 320 165
120 102 340 171
140 108 360 177
160 115 380 184
180 121 400 190
200 127 420 196
220 134 440 202
240 140 460 209
260 146 480 215
280 152 500 221

Fóðrið sem gert er ráð fyrir að nota er frá Fóðurblöndunni hf. Í dag er 

ÚA að kaupa fóðrið á 80 kr/kg. 

Reiknað er með að verð fyrir slægðan fisk sé 194 kr/kg og er þá búið 

að reikna fiskverð út frá verði ferskra flaka. Í dæminu er reiknað með 720 

kr/kg meðalverði fyrir fersk flök og 45% vinnslunýtingu. Framleiðslu-

kostnaður er áætlaður 130 kr/kg og innifalin er allur kostnaður sem fellur 

til við vinnsluna eins og t.d. umbúðir o.fl. (tafla 19). 

Tafla 19. Forsendur afurðaverðs186 

Afurðaverð flök 720 kr/kg
Nýting rl/bl 45%

Heill fiskur 324 kr/kg

Framl. Kostn. 130 kr/kg

Hugsanlegt verð 194 kr/kg

Annar breytilegur kostnaður er áætlaður 10% af breytilegum kostnaði. 

Innifaldir eru þættir sem erfitt er að gera ráð fyrir í áætluninni.  

 

185 Danish Cod. 2002:22, 35. 
186 Níels Rafn Guðmundsson. Tölvupóstur. 1. apríl 2003. 
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9.2 Fastur kostnaður 
Áætlunin gerir ráð fyrir að annar fastur kostnaður verði 20 milljónir á ári. 

Inni í því er viðhalds-, bókahalds - og annar skrifstofukostnaður auk 

ýmissa smærri þátta. 

Reiknað er með lágmarks mannskap við eldið (tafla 20). Almennir 

starfsmenn eru með 250 þús. á mánuði og reiknast launakostnaður hvers 

starfsmanns því 3 milljónir á ári. Að auki verður einn starfsmaður í 

skrifstofustarfi með 5 milljónir í árslaun. Inn í launakostnaðinum eru öll 

launatengd gjöld. 

Tafla 20. Starfsmannafjöldi við eldið 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8

2 vetur í sjókv. 4 7 7 7 7 7 7 7
3 vetur í sjókv. 4 4 7 7 7 7 7 7

Kostnaður vegna trygginga er áætlaður 3,0% af virði lífmassa og að 

afskriftir séu 12,5% af kvíum, 5,0% af vinnubát og 4% af húsnæði. 

9.3 Fjárfestingar 
Verð á kvíum sem eru 120m í ummál frá Froyaringen með eins punkta 

kerfi með botnhring er áætlað 345 kr/m3. Inn í þeirri tölu eru allar 

festingar og annar búnaður. Það á eftir að bæta við flutningskostnaði á 

aðföngum og kostnaði við frágang í sjó. Áætlaður viðbótarkostnaður er 

155 kr/m3 og er því heildarkostnaður 500 kr/m3. Þessi kostnaður er 

áætlaður út frá tilboði frá 10. júní 2002. Kvíar eru keyptar eftir þörfum í 

upphafi hvers árs. 

Gert er ráð fyrir að kaupa vinnubát með fóðrunarbúnaði sem kostar 

2.952.000 DKK samkvæmt tilboði frá Hydro Tech í Færeyjum sem er frá 

1. desember 2002. Áætlaður heildarkostnaður er 40 milljónir ISK. 

Vinnubáturinn er keyptur á fyrsta starfsári. 
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Húsnæði er keypt á fyrsta ári og kostar það 32 milljónir. Reiknað er 

með 400 m2 og fermetrinn kosti 80.000 ISK.187 

187 Örn Ingvarsson. Viðtal. 23. apríl 2003. 
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9.4 Arðsemisútreikningar 
Til þess að meta arðsemi ýsueldis var reiknaður út framleiðslukostnaður 

við framleiðslu á slægðum fiski miðað við tvær forsendur, tvö eða þrjú ár í 

sjókvíum. Í dæmunum eru mismunandi upphafsstærðir seiða (tafla 21 og 

22). Að öðru leyti eru forsendur þær sömu. Ekki er reiknað með 

fjármagnskostnaði og fjárfestingum í framleiðslukostnaði en reiknað er 

með afskriftum. Annað % er annar breytilegur kostnaður af breytilegum 

kostnaði. 

Tafla 21. Forsendur arðsemisútreikninga miðað við 2 ár í sjókvíum 

Seiðastærð grömm 300
Sláturstærð kg 1,8
Afurðaverð kr/kg 194
Seiðaverð kr/stk. 159
Fóðurverð kr/kg 80
Sláturkostnaður kr/kg 10
Flutningskostnaður kr/stk. 10
Annað % 10,0%
Tryggingar af verðg. lífm. 3,0%

Þéttleiki kg/m3
25

Tafla 22. Forsendur arðsemisútreikninga miðað við 3 ár í sjókvíum 

Seiðastærð grömm 150
Sláturstærð kg 2,65
Afurðaverð kr/kg 194
Seiðaverð kr/stk. 112
Fóðurverð kr/kg 80
Sláturkostnaður kr/kg 10
Flutningskostnaður kr/stk. 10
Annað % 10,0%
Tryggingar af verðg. lífm. 3,0%
Þéttleiki kg/m3

25

Flutningskostnaður er flutningur á seiðum til eldisins og 

sláturkostnaður er slátrun og slæging á hvert framleitt kg. 
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9.5 Hlutfallareikningar rekstrarkostnaðar 
Hægt er að skoða kostnaðartölur sem notaðar eru í reikningunum í 

viðauka III. 

Tafla 23. Framleiðslukostnaður á framleitt kg ásamt helstu kostnaðarliðum 

Kostnaður á kg 
(3 vetur)

Kostnaður á kg 
(2 vetur)

Seiðakostn. 62 119
Fóðurkostn. 112 98
Sláturkostn. 13 13
Flutningskostn. 6 8
Annað % 21 26
Tryggingar 9 7

Heildarkostn. á 
framleitt kg 240 288

Heildarframleiðslukostnaður miðað við 3 vetur er 240 kr/kg af slægðri 

ýsu en ef skoðaðir eru 2 vetur er framleiðslukostnaðurinn 288 kr/kg og 

vegur seiðakostnaðurinn þar þyngst (tafla 23). Í töflu 23 má sjá að 

seiðakostnaðurinn er 57 kr meiri á framleitt kg miðað við 2 vetur í 

sjókvíum. Skýringin á þessum mismun er að meðalstærð fisksins er minni 

við slátrun. Seiðakostnaður er óvanalega hár miðað við laxeldi vegna þess 

að ýsunni er slátrað við litla stærð og er mikill ávinningur af því að slátra 

henni stærri til að lækka seiðakostnað á hvert kg. Á móti kemur að 

fóðurkostnaður er lægri (tafla 23). Það skýrist af því að upphafslífmassinn 

er meiri og því þarf minna fóður til þess að ná sama lífmassa. 
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Mynd 32 Framleiðslukostnaður miðað við mismunandi stærð stöðvar í tonnum 

Þegar stærðar hagkvæmnin er skoðuð kemur í ljós að 7.500 tonna stöð 

er ekki mikið hagkvæmari en 5000 tonna stöð. Sé framleiðslukostnaður 

fyrir 2 vetur í sjókvíum skoðaður lækkar hann úr 288 kr/kg niður í 284 

kr/kg við það að stækka upp í 7.500 tonn. Miklu munar ef farið er niður í 

1.000 tonna stöð því þá hækkar kostnaðurinn upp í 337 kr/kg. Mjög 

svipaðar niðurstöður fást ef stærðar hagkvæmnin er skoðuð fyrir 3 ár í 

sjókvíum. Miðað við 7.500 tonn fer kostnaðurinn úr 240 kr/kg niður í 236 

kr/kg og miðað við 1.000 tonn kostar 289 kr að framleiða eitt kg af ýsu 

(mynd 32). 

Fóður er langsamlega stærsti einstaki þátturinn í framleiðslukostnaði 

ýsu þegar miðað er við 3 vetur í sjókvíum eða 46,7%. Sé miðað við 2 

vetur er seiðakostnaður hæsti liðurinn 41,4 % (mynd 33). 
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Mynd 33. Hlutfallsleg skipting rekstrarkostnaðar á framleitt kg  

Þegar einstakir liðir breytilegs kostnaðar eru lagðir saman kemur í ljós 

að seiða- og fóðurkostnaður er á bilinu 72,5-75,5% (mynd 33). 

Gott er að nota næmnigreiningu til þess að sjá hvaða kostnaðarliðir 

vega þyngst. Í næmnigreiningu eru skoðaðir þeir þættir sem mögulegt er 

að breytist. Þegar næmnigreiningin er skoðuð kemur í ljós að seiðaverð 

verður að lækka um 70,9% eða niður í 46 kr/stk svo kostnaður nái 

afurðaverði ef miðað er við 2 vetur í sjókvíum. Ef fóðurverð lækkar um 

86,0% eða niður í 11,2 kr/kg ná endar saman (mynd 34). 
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Mynd 34. Næmnigreining framleiðslukostnaðar miðað við 2 vetur í sjókvíum 
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Sláturkostnaður og flutningskostnaður seiða eru álíka mikilvægir þættir 

fyrir reksturinn þ.e.a.s. þeir vega álíka mikið í kostnaðinum(mynd 34).  
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Mynd 35. Næmnigreining framleiðslukostnaðar miðað við 3 vetur í sjókvíum 

Þegar helstu kostnaðarliðir, miðað við 3 vetur í sjókvíum, eru 

næmnigreindir kemur í ljós eins og áður að seiða- og fóðurverð eru 

áhrifamestu rekstrarþættir eldisins. Fóðurverð verður að lækka um 36,9% 

eða í 50,5 kr/kg svo framleiðslukostnaður verði sá sami og afurðaverð. 

Seiðaverð þarf að lækka um 66,8% í 37 kr/stk miðað við 3 vetur í 

sjókvíum. 

9.6 Áhrif kynbóta á framleiðslukostnað 
Með kynbótum má auka vöxt og fá þannig stærri fisk á skemmri tíma en 

ella. Hér verða tekin dæmi, eins og áður 2 eða 3 vetur í sjó, þ.e. 21 eða 33 

mánuði í eldi. Miðað verður við kynbótaárangur sem talað er um í kafla 

6.1.1 Kynbætur, þ.e. 16% kynbótaárangur með þriggja ára millibili (tafla 

24). 

Tafla 24. Sláturstærð ásamt framleiðslukostnaði miðað við kynbætur 

1 2 3 4 5 6 7 8

Sláturþyngd kynb. (2 vetur) 1,84 1,84 1,84 2,14 2,14 2,14 2,48 2,48
Framl.kostn. 288 288 288 271 271 271 257 257

Sláturþyngd kynb. (3 vetur) 2,65 2,65 2,65 3,05 3,05 3,05 3,57 3,57
Framl.kostn. 240 240 240 231 231 231 222 222
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Ef framleiðleiðslukostnaðurinn er skoðaður eftir þessar breytingar sést 

að hann hefur lækkað úr 240 í 222 kr/kg þegar 3 vetur í sjókvíum eru 

skoðaðir og úr 288 í 257 kr/kg miðað við 2 vetur (tafla 25). Með því að 

auka vöxtinn má lækka framleiðslukostnað um 7,5% við 3 vetur í 

sjókvíum og 10,8% við 2 vetur í sjókvíum. 

Tafla 25. Framleiðslukostnaður á framleitt kg þegar tekið er tillit til kynbóta 

árangurs, ásamt helstu kostnaðarliðum 

Kostnaður á kg 
(3ár kynb.)

Kostnaður á kg 
(3ár)

Kostnaður á kg 
(2ár kynb.)

Kostnaður á kg 
(2ár)

Seiðakostn. 46 62 89 119
Fóðurkostn. 114 112 104 98
Sláturkostn. 13 13 13 13
Flutningskostn. 4 6 6 8
Annað % 19 21 23 26
Tryggingar 10 9 6 7

Heildarkostn. á 
framleitt kg 222 240 257 288

Þegar einstakir liðir eru skoðaðir sést að seiðakostnaður lækkar með 

kynbótum þar sem ekki þarf jafnmörg seiði til þess að framleiða sama 

magn og áður. Með auknum vexti hækkar fóðurkostnaður á framleitt kg 

vegna þess að upphafslífmassinn er minni í upphafi. Á mynd 36 má sjá að 

hlutfall fóðurkostnaðar verður meira en 50% þegar tekið er tillit kynbóta á 

3 vetrum í sjó. Flutningskostnaður seiða minnkar með auknum vexti þar 

sem færri seiði þarf til eldisins (mynd 36). 
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Mynd 36. Hlutfallsleg skipting rekstrarkostn. á framleitt kg með og án kynbóta 
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Til þess að sjóðstreymið verði jákvætt verða afurðaverð að hækka, frá 

10,7% til 47,3% allt eftir því hvaða forsendur eru skoðaðar (mynd 37). 
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Mynd 37. Næmnigreining, áhrif afurðaverðs á sjóðstreymi 

Mikil hækkun verður að vera á afurðaverð til þess að reksturinn skili 

ávöxtun. Í töflu 26 má sjá hvað afurðaverð verður að vera svo reksturinn 

skili ávöxtun uppá, annarsvegar 10% og hins vegar 15%. 

Tafla 26. Afurðaverð miðað við mismunandi ávöxtun 

IRR 15% 10%

2 vetur í sjókv. 347 338

2 vetur kynb 332 322

3 vetur í sjókv. 329 315
3 vetur kynb. 320 306

Afurðaverð verður að hækka í meira en 300 kr/kg til þess að skila 

ásættanlegri ávöxtun á átta ára tímabili. Hækkunin verður að vera að 

meðaltali um 70%.  
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10 Umræður 

Ýsueldi er stutt á veg komið í heiminum og eru innan við 10 ár síðan 

fyrstu skipulögðu rannsóknirnar voru gerðar. Fyrsta skipulagða verkefnið 

fór af stað í Kanada árið 1996 og hafa Kanadamenn verið einna 

duglegastir við að gera rannsóknir á ýsu. Vinnuaðferðir við ýsueldi eru 

líkar þeim sem þekkist í öðru eldi þó einna helst þorskeldi, sem mikið 

hefur verið unnið að síðustu ár. Þó að vinnuaðferðir séu nokkuð vel 

þekktar þarf ákveðin framþróun að eiga sér stað svo hægt sé að ná góðum 

árangri í eldinu. Ýsa er vandmeðfarin gagnvart allri meðhöndlun því hún 

er viðkvæm fyrir hreisturslosi og þolir litla meðferð. Hún þrífst samt vel í 

eldi og á auðvelt með að nærast á þurrfóðri. Nú í vor (2003) er ÚA í 

samstarfi við Hólaskóla að reyna framleiða seiði í fyrsta skipti á Íslandi en 

það ferli er stutt á veg komið í augnablikinu. Þegar þetta er skrifað er búið 

klekja út hrognum og frumfóðrun hafin, áhugavert verður að fylgjast með 

framgangi mála. Hjá ÚA eru uppi áætlanir um að setja út seiði frá 

Hólaskóla vorið 2004.188 Þær tilraunir sem gerðar hafa verið á ýsueldi hér 

á landi hafa verið í áframeldi með villta ýsu. Niðurstöður þeirra tilrauna 

hafa gefið til kynna að um áhugaverðan eldisfisk sé að ræða.  

Þrátt fyrir að ýsa geti hentað vel í eldi hér við land er það nokkuð ljóst 

að eldistími í sjó verður lengri en víðast hvar annarstaðar t.d. í Noregi og 

Skotlandi þar sem aðstæður eru aðrar en hér.189 Til að mynda er hitastig 

hærra á þessum stöðum en það er einn af helstu áhrifa þáttum í vexti. 

Aðstæður á Íslandi eru aðrar að því leytinu til að góðir eldisstaðir og 

hitastig fara yfirleitt ekki saman. Hér eru firðir flestir kaldir og hlýr sjór er 

nánast eingöngu við opna strönd.190 

Vöxtur ýsunnar er mikill í upphafi en dregur svo úr honum þegar ýsan 

stækkar. Nauðsynlegt er að hefja rannsóknir á leiðum til að auka vöxt og 

koma í veg fyrir eða seinka kynþroska. Gæði eldisfisks rýrna við 

 

188 Óttar Már Ingvason. Viðtal. 25. apríl 2003. 
189 Steingrímur Jónsson. 2001:31. 
190 Steingrímur Jónsson. 2001:31. 
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kynþroska eins og villts fisks. Því er æskilegt að velja sláturtíma með 

tilliti til kynþroskastigs og árstíma, hægt er að hafa áhrif á kynþroska með 

ljósastýringu eða koma í veg fyrir kynþroska með geldingu.191 Auk þess 

þarf að taka tillit til markaðsaðstæðna hverju sinni. 

Afurðir flestra eldisfiska eru seldar ferskar og er sennilegast að sama 

eigi við um afurðir eldisýsu. Það má færa rök fyrir því að ferskleiki 

eldisýsu sé jafnari að gæðum en villtrar ýsa. Verð á ferskum afurðum er 

allajafna hæst og á síðustu árum hefur þessi markaður stækkað einna mest. 

Þegar ferskar afurðir eru skoðaðar er heil óunnin ýsa sísti kosturinn þar 

sem hagkvæmara er orðið að flytja út flök en heilan fisk. Verð ferskra 

flaka hafa hækkað undanfarin ár en meðal FOB-verð þeirra á síðasta ári 

var 724 kr/kg. Ef tekið er tillit til slógs og vinnslukostnaðar er hægt að 

reikna verð fyrir slægðan fisk 196 kr/kg líkt og var gert í 

arðsemiskaflanum. Eftirspurnin eftir ferskum afurðum er mest í kringum 

jól og fram yfir páska. Verð eru jafnframt hæst á þessum tíma en þau 

fylgja framboði og eftirspurn á hverjum tíma.  

Í viðskiptum með bolfisk er æ oftar talað um hefðbundnar 

bolfisktegundir sem við þekkjum sem hvítfisk. Í ár (2003) hefur veiði 

aukist víðast hvar í heiminum og verð lækkað. Erfitt hefur reynst að selja 

suma afurðaflokka eins og blokk og „5 lbs“, hafa menn því brugðið á það 

ráð að selja ýsublokk sem hvítfisk til þess að losna við birgðir.192 Það 

hefur ekki góð áhrif á aðrar afurðir ýsu til lengdar ef blokkar ýsa verður 

talin sem hvítfiskur. Nýjar ódýrari eldistegundir hafa verið að ryðja sér til 

rúms síðustu ár, t.d. kom Hokinhali frá Nýja Sjálandi inn fyrir ýsu á 

árunum 1996-1997 eftir að mikinn samdrátt í veiðum Norðmanna og 

Rússa. Það er ómögulegt að segja til um hvernig ýsumarkaðirnir eigi eftir 

að þróast í framtíðinni. Ekki er fyrirsjáanlegt hvernig markaðir muni 

bregðast við miklu magni af eldisýsu. Það verður að taka inn í reikninginn 

þegar ýsueldi er borið saman við þorskeldi, að heimsframboð á ýsu hefur 

verið í kringum 200 þúsund tonn en framboð á þorski fimm sinnum meira 

 

191 Valdimar Ingi Gunnarsson. 2001:113. 
192 Magnús H. Baldursson. Viðtal. 26. mars 2003. 
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eða 1 milljón tonn. Ætla mætti að ýsumarkaðir séu því mun viðkvæmari 

gagnvart auknu framboði. Það er mat höfundar að verð muni lækka með 

auknu magni því þessi markaður er mjög afmarkaður. Ýsa er nánast 

eingöngu seld í Bretlandi og á einstökum svæðum í Bandaríkjunum. 

Ísland hefur sterka stöðu á heimsmarkaði á ýsu þar sem við erum þriðja 

stærsta veiðiþjóð heims og það ætti að gefa okkur samkeppnisforskot á 

aðrar þjóðir t.d. Kanadamenn. Sú eldisýsa sem fór á markað frá Kanada 

var vel tekið en Kanadamönnum fannst einna erfiðast að vinna hana.193 

Miðað við þá þekkingu sem við höfum, þá er ljóst að vinna þarf 

eldisýsu fyrir dauðastirðnun. Of mikið los myndast í flökunum ef fisknum 

er leyft að fara í gegnum dauðastirðnunarferlið. Það má ætla að eldisýsa sé 

viðkvæmara hráefni en villt ýsa, sem þykir viðkvæmt hráefni fyrir. 

Stytting flakanna ætti ekki að hindra útflutning í ferskflök svo framarlega 

að ekkert los sé í flökunum. Vinnslunýting eldisýsu er heldur betri en 

villtrar ýsu enda eru flök eldisýsu þykkri. Sá hópur sem ekki var nýttur til 

mælinga í vinnslutilrauninni (kafli 8.3)var handflakaður. Það virtist vera 

minna los í flökunum af þeim fiskum en þeim sem voru vélflakaðir. Þessi 

hópur hafði verið geymdur í 28 klst. eftir slátrun. Þeir fiskar voru þó mjög 

viðkvæmir í meðhöndlun. Það er vert að geta þess að þessi flök voru ekki 

metin eftir skipulögðu losmati, heldur er eingöngu um huglægt mat að 

ræða sem var eingöngu framkvæmt til þess að sjá mismun á vélflökun og 

handflökun. Uppi eru áform um að framkvæma skipulagða tilraun til að 

kanna mismun vélflökunar og handflökunar í samstarfi við Tros í 

Sandgerði. Rannsóknir á þessu sviði ættu að snúast um hvaða áhrif 

sveltitími hefur á vinnslugæði og í framhaldinu að kanna hvenær 

hentugast væri að hefja vinnslu á eldisýsu. Ef niðurstaða 

vinnslutilraunarinnar, sem lýst er í kafla 8.3.Vinnsla eldisfisks, er skoðuð 

kemur í ljós að hefja þarf vinnslu innan 18 klst. frá slátrun. Því ætti næsta 

tilraun að snúast um að þrengja þetta bil. Það er mikilvægt að ná góðum 

tökum á vinnslunni svo hægt sé að fá bestu hugsanlegu verð hverju sinni. 

 

193 Frantsi, Chris. 2002:31, 34. 
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Ef gæðin eru ekki stöðug næst ekki sú hagræðing sem þarf til þess að 

dæmið gangi upp. 

Miðað við þær forsendur sem gefnar eru í arðsemismatinu er ýsueldi 

ekki arðbært. Hægt er að auka hagkvæmni rekstursins með lækkun 

kostnaðarliða og auknum vexti. Þegar samanburðurinn í töflu 27 er 

skoðaður sést að mismunurinn á framleiðslukostnaði er 44 kr/kg en 

mismunur þeirra liða sem skoðaðir eru sérstaklega er 71 kr/kg. Best er að 

miða við heildarkostnað á framleitt kg þar sem sumir kostnaðarliðir eru 

ekki alveg sambærilegir. 

Tafla 27. Samanburður á framleiðslukostnaði á ýsu og laxi í Noregi ári 2001 miðað 

við slægðan fisk194 

Kostnaður á kg 
(3 vetur) Norskt laxeldi Mismunur

Seiðakostn. 62 25 37
Fóðurkostn. 112 91 21
Sláturkostn. 13 - 13
Flutningskostn. 6 - 6
Annað % 21 32 -11
Tryggingar 9 4 5

Heildarkostn. á 
framleitt kg 240 196 71

Þegar gerður er samanburður á stærstu þáttum framleiðslukostnaðar 

ýsueldis og norsks laxeldis árið 2001 sést að seiðakostnaður á framleitt kg 

af laxi er 37 ISK minni og fóðurkostnaður 21 ISK minni (tafla 27). Þess 

má geta að inní framleiðslukostnaðnum fyrir laxinn er ekki gert ráð fyrir 

slægingu. Sláturkostnaður í norsku laxeldi er rúmar 26 ISK/kg og innifalið 

í því er allur pökkunar- og umbúðarkostnaður. Annar breytilegur 

kostnaður er heldur hærri í norsku laxeldi og er þar gert ráð fyrir 

flutningskostnaði seiða. Í matinu á framleiðslukostnaði ýsunnar er 

sérstaklega gert ráð fyrir þessum flutningskostnaði. 

Rannsóknir og þróun ættu því að snúast um að lækka seiða- og 

fóðurkostnað. Seiðakostnað er hægt að lækka með því að auka vöxt og fá 

meira út úr hverju seiði. Jafnframt áætla norskir þorskseiðaframleiðendur 

að seiðaverð muni lækka og að 115g þorskseiði muni kosta 80-90 

 

194 http://www.fiskeridir.no/english/pages/statistics/fishfarms/mat01_kap_h.pdf 
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kr/stk.195 Slíkt seiði myndi kosta 100 kr/stk í þeim forsendum sem gefnar 

voru í arðsemiskaflanum. Ef miðað er við 80 kr/stk. væri það 20% lækkun 

á seiðaverði. Ef seiðaverð myndi lækka um 20% myndi framleiðslu-

kostnaður lækka niður í 226 kr/kg (um 5,8%) miðað við 3 vetur í 

sjókvíum. Fóðurkostnaður er hærri og skýrist það að einhverju leyti af því 

að slægingarhlutfall ýsu er helmingi hærri en í laxi. Slóghlutfall í laxi er 

10% en forsendur þessara reikniverks gera ráð fyrir 20%. 
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Mynd 38. Þróun framleiðslukostnaðar og heildarframleiðslu í norsku laxeldi196 

Á tíu ára tímabili hefur framleiðslukostnaður í norsku laxeldi lækkað 

um 60% eða úr ca. 40 NOK í 16 NOK (mynd 38). Ekki er raunhæft að 

ætla að þróunin verði jafn hröð í ýsueldi því að nú þegar er búið að 

yfirfæra hluta af þekkingu úr laxeldi yfir í aðrar tegundir s.s. þorsk. Ef 

áætlað er að framleiðslukostnaðurinn í ýsueldi nái að lækka um 20% má 

ætla að framleiðslukostnaður við 3 ár í sjókvíum verði 192 kr/kg og ef 

tekið er tillit til kynbóta má ætla að kostnaðurinn fari niður í 178 kr/kg. 

Við upphaf verkefnisins var varpað fram rannsóknarspurningunni: 

Hver er framtíð ýsueldis á Íslandi? Eftir að hafa kannað núverandi 

eldistækni, markaði fyrir afurðir ýsu og arðsemi ýsueldis er niðurstaðan að 

ýsueldi eigi eftir að vera á rannsóknar- og þróunarstigi næstu árin. Mikil 

vinna er framundan í seiðaframleiðslu sem mun verða kostnaðarsöm. Þar 

sem öll eldistækni er mjög lík því sem gerist í þorskeldi er ekki úr vegi að 

skoða ýsu samhliða verkefninu „Þorskeldi á Íslandi“. Það er mat höfundar 

 

195 Björn Gíslason. 2002:63. 
196 http://www.fiskeridir.no/english/pages/statistics/fishfarms/mat01_kap_h.pdf 
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að hægt væri að nýta betur þá fjármuni sem koma frá hinu opinbera með 

því að skoða þorsk og ýsu samhliða. Mikilvægt er að halda áfram 

tilraunaeldi á villtri ýsu til þess að afla þekkingar og reynslu í matfiskeldi 

og vera þá betur í stakk búinn þegar/ef seiðaframleiðsla fer á fullt. 
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Viðauki I 
Skynmat 

Til þess að meta mismun ósveltrar eldisýsu og villtrar ýsu var ákveðið að 

framkvæma skynmat.  

Framkvæmd voru þrjú skynmatspróf á ýsunni, þríhyrningspróf, 

fimmþrepa skynmat fyrir bragð og lykt af soðinni ýsu og geðjunarpróf. 

Þrjú mismunandi sýni voru metin, ósvelt eldisýsa sem slátrað var tveimur 

dögum fyrir skynmatið og var hún geymd heil í tvo daga en flökuð á 

samatíma og hin sýnin, ósvelt eldisýsa sem var slátrað um 3 tímum fyrir 

matið og 1. dags gömul togaraýsa. Öll sýnin voru soðin samtímis í 

gufuofni og fengu því jafn langa suðu. 

Svokallað þríhyrningspróf var gert á eldisýsu sem slátrað var um 

morguninn og á eins dags gamalli togaraýsu. Þríhyrningspróf ganga út að 

vera með tvö eins sýni og eitt frábrugðið. Dómarar eiga að finna staka 

sýnið. Notaðar eru tölfræðitöflur til þess að segja til um hvort sýnin séu 

marktækt frábrugðin hvert öðru og er byggt á binomial dreifingu.197 

Binomialdreifing lýsir því hversu oft ákveðinn atburður á sér stað miðað 

við gefinn fjölda tilvika. Skilyrði eru að: 

• Í hverju tilviki fyrir sig séu aðeins tveir möguleikar á niðurstöðu 

þ.e. annaðhvort eða. 

• Tilvik eða atburðir séu innbyrðis óháðir, þ.e. hversu oft einn 

atburður á sér stað hefur ekki áhrif á hversu oft annar á sér stað 

Í geðjunarprófum fer fram huglægt mat á því hvernig fólki líkar 

viðkomandi sýnishorn. Hægt er að meta marktækan mun milli sýna með t-

dreifingu. 

Skynmatið var ekki að öllu leiti formlegt. Formlegt skynmat er þegar 

skynmatshópurinn vinnur í sérstakri skynmatsaðstöðu þ.e.a.s. þá eru 

þátttakendur aðskildir í klefum sem hafa sérstaka lýsingu o.s.frv. 

 

197 Emilía Martinsdóttir. 2001. 
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Skynmatið fór fram í tilraunaeldhúsi ÚA og tóku 6 einstaklingar þátt í 

matinu. Skynmatshópurinn var ekki sérþjálfaður en er reglulega í 

skynmati hjá ÚA á allskyns afurðum. 

 



IV

Viðauki II 
Vinnslutilraun 

Tilraunin var framkvæmd í mars 2003. Ýsa var svelt í 10 daga og var 

öllum fisknum slátrað á sama tíma. Gerðar voru mælingar á þremur 

mismunandi tímum, ráðgert var að gera eina mælingu í viðbót en 

niðurstöður mælingar 3 gáfu til kynna að ekki væri nauðsynlegt að halda 

áfram. 

Fisknum var slátrað um hádegi og var blóðgaður í ískrapa. Stuttu eftir 

að komið var í land var fiskurinn slægður og geymdur í ískrapa í fjóra 

klukkustundir. Eftir það var sýninu skipt í fjóra hópa sem innihéldu tíu 

fiska hver, þeir hópar sem fóru til geymslu voru ísaðir í kassa og geymdir í 

kæli þar til mæling hófst. Hóparnir voru vigtaðir fyrir geymslu og aftur 

áður en þeir voru flakaðir. 

Slátrun Mæling 1 Mæling 2 Mæling 3 Mæling 4 Niðurstöður

20.3.2003 20.3.2003 Hætt við 21.3.2003

12:00 16:00 08:00 16:00 - 14:00
Tími frá 
slátrun: 4 klst. 20 klst. 28 klst. - 50 klst.

19.3.2003

Fiskarnir voru hausaðir í Baader 434 hausara, flakaðir í Baader 189 

flökunarvél og flökin roðflett í Baader 51. Flökin voru snyrt, allar himnur 

og utaná liggjandi bein voru skorin burt og kallast þessi skurður í daglegu 

tali roðlaust með beinum. Eftir snyrtingu voru flökin losmetin, vigtuð og 

lengdarmæld. Þegar mælingum var lokið voru flökin merkt með númeri 

og pakkað í plastkassa með ís í botninum og að ofan. 

Fyrsta mælingin var framkvæmt fjórum klst. eftir slátrun, sú næsta 20 

klst. og síðasta mælingin 28 klst.. Niðurstöður voru metnar 50 klst. eftir 

slátrun, með tilliti til þyngdar- og lengdarbreytinga, loss og nýtingar. 
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Viðauki III 
Útreikningar fyrir vaxtarjöfnu 

Tafla 28. Útreikningar vegna vaxtarjöfnu, hitastig og rauntölur frá Kanada 

Hitastig Raun Líkan fyrir 
þorsk dagvöxtur Mánaðar 

vöxtur Mismunur2

Apríl 4,5 5 5 1,558790817 1,60034144 0
Maí 2,1 12 8,0017072 0,614913826 1,204857626 15,98634531
Júní 1,8 21 9,64091794 0,513742724 1,16856673 129,0287452
Júlí 2,6 31 11,266056 0,684495951 1,230447384 389,4285475
Ágúst 4,6 49 13,8622891 1,082617295 1,387282615 1234,658729
September 6,9 66 19,2309126 1,381164906 1,517403999 2187,347532
Október 9,5 95 29,1810638 1,538311668 1,590560202 4332,132369
Nóvember 11,6 128 46,4142387 1,485148399 1,565437488 6656,236455
Desember 12,6 142 72,6585892 1,298609211 1,480286827 4808,231255
Janúar 11,4 160 107,555552 1,031703906 1,366197212 2750,42008
Febrúar 9,4 180 146,942096 0,794215996 1,271869576 1092,825028
Mars 6,8 200 186,891181 0,567913179 1,18786457 171,8411316
Apríl 4,5 225 222,001413 0,3794353 1,122019343 8,991526756
Maí 2,1 250 249,089879 0,179893858 1,056158852 0,82831999
Júní 1,8 270 263,078481 0,158262379 1,049248016 47,90742924
Júlí 2,6 315 276,034574 0,215807017 1,067729728 1518,304435
Ágúst 4,6 380 294,73032 0,346209284 1,110783757 7270,918271
September 6,9 490 327,381652 0,461072855 1,150094374 26444,72698
Október 9,5 560 376,519797 0,548652756 1,180968134 33664,98499
Nóvember 11,6 625 444,657882 0,579933459 1,192188303 32523,27966
Desember 12,6 670 530,115926 0,561594001 1,185597627 19567,5543
Janúar 11,4 710 628,504183 0,496229947 1,162393041 6641,568134
Febrúar 9,4 735 730,568889 0,416570578 1,134706944 19,63474609
Mars 6,8 750 828,981592 0,319283682 1,101758585 6238,091805
Apríl 4,5 780 913,337585 0,224037376 1,070398686 17778,91155
Maí 2,1 850 977,635351 0,110339242 1,034092921 16290,7828

Samtals 191639,6061
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Tafla 29. Útreikningar vegna vaxtarjöfnu, hitastig og rauntölur frá Írlandi 

Hitastig Raun Líkan fyrir 
þorsk Dagvöxtur Mánaðar 

vöxtur Mismunur2

apríl 8,6 5 5 2,853399713 2,352052456 0
maí 9,7 12 11,7602623 2,263823397 1,974920363 0,057474173
júní 11,3 35 23,2255815 1,941122049 1,793998388 138,636932
júlí 13,8 58 41,6666557 1,750238957 1,69463944 266,7781362
ágúst 15,5 74 70,6099581 1,504575337 1,574573018 11,49238414
september 16,1 135 111,180535 1,255690358 1,461338903 567,3669208
október 14,4 188 162,472441 1,00167299 1,353905809 651,6562778
nóvember 13,0 250 219,972381 0,828783917 1,285196959 901,6578772
desember 10,8 310 282,707836 0,669340128 1,224829239 744,8622365
janúar 8,9 325 346,268823 0,543200695 1,179022997 452,3628423
febrúar 7,7 335 408,258906 0,457776207 1,148947615 5366,867281
mars 7,6 375 469,068096 0,432529175 1,140201866 8848,806696
apríl 8,6 437 534,832319 0,445469097 1,144676272 9571,162562
maí 9,7 505 612,209865 0,457633384 1,148897958 11493,95511
júní 11,3 618 703,366664 0,472474347 1,154068995 7287,467259
júlí 13,8 722 811,733658 0,489376906 1,159985771 8052,129465
ágúst 15,5 875 941,599493 0,481258736 1,157140336 4435,492513
september 16,1 1058 1089,56275 0,45642964 1,148479521 996,2074503
október 14,4 1250 1251,34051 0,413719144 1,133727829 1,796968121
nóvember 13,0 1490 1418,67956 0,375834971 1,12079658 5086,605191
desember 10,8 1665 1590,0512 0,329078853 1,105033583 5617,322769
janúar 8,9 1808 1757,05997 0,283921566 1,090013257 2594,886274
febrúar 7,7 1935 1915,21866 0,249832284 1,07880538 391,3012557
mars 7,6 2030 2066,1482 0,242006883 1,076248317 1306,692283
apríl 8,6 2220 2223,68852 0,252840634 1,079789965 13,60519831
maí 9,7 2430 2401,11655 0,263292922 1,08321759 834,2535966

Samtals 75494,72854
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Viðauki IIII
Rekstrarreikningur, 2 vetur í sjókvíum

Rekstrarreikningur
Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6 Ár 7 Ár 8

Rekstrartekjur

Slátrað magn kg 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Verð kr/kg 194 194 194 194 194 194 194 194
Samtals tekjur 0 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000

Rekstrargjöld

Breytilegur kostnaður
Fóður 141.747.059 393.309.010 393.309.010 393.309.010 393.309.010 393.309.010 393.309.010 393.309.010
Seiði 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386
Sláturkostnaður 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Flutningskostnaður seiða 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038
Annað 10% 72.136.276 105.643.159 105.643.159 105.643.159 105.643.159 105.643.159 105.643.159 105.643.159

Fastur kostnaður
Laun 12.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Stjórnunarkostnaður 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tryggingar 3,0% af verðg. lífmassa 7.233.417 27.811.037 27.811.037 27.811.037 27.811.037 27.811.037 27.811.037 27.811.037
Annar fastur kostnaður 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Samtals rekstrargjöld -765.596.176 -1.130.242.630 -1.130.242.630 -1.130.242.630 -1.130.242.630 -1.130.242.630 -1.130.242.630 -1.130.242.630

Hagnaður/tap fyrir afskriftir -765.596.176 -354.242.630 -354.242.630 -354.242.630 -354.242.630 -354.242.630 -354.242.630 -354.242.630

Afskriftir 10% á ári 9.228.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908

Samtals afskriftir 9.228.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908

Hagnaður/tap fyrir skatta -774.825.084 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538

Skattar 18% 0 0 0 0 0 0 0 0

Hagnaður/tap eftir skatta -774.825.084 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538 -375.971.538
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Sjóðstreymi, 2 vetur í sjókvíum
Sjóðstreymi

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8
Tekjur

Afurðaverð 194 194 194 194 194 194 194 194
Slátrað magn slægt (kg) 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Skrapvirði 58.260.000

Samtals tekjur 0 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 834.260.000

Kostnaður

Fjárfestingar 119.591.260 100.000.000 0 0 0 0 0 0

Fóður 141.747.059 393.309.010 393.309.010 393.309.010 393.309.010 393.309.010 393.309.010 393.309.010
Seiði 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386 477.378.386
Sláturkostnaður 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Flutningskostnaður 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038 30.101.038
Annað 10% 72.136.276 105.643.159 105.643.159 105.643.159 105.643.159 105.643.159 105.643.159 105.643.159
Tryggingar 7.233.417 27.811.037 27.811.037 27.811.037 27.811.037 27.811.037 27.811.037 27.811.037
Laun 12.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Stjórnunarkostnaður 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Annar fastur kostnaður 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Samtals gjöld 885.187.437 1.230.242.630 1.130.242.630 1.130.242.630 1.130.242.630 1.130.242.630 1.130.242.630 1.130.242.630

Handbært fé frá rekstri -885.187.437 -454.242.630 -354.242.630 -354.242.630 -354.242.630 -354.242.630 -354.242.630 -295.982.630

Núvirðing handbærs fé frá rekstri (12% áv.) -885.187.437 -405.573.777 -282.400.056 -252.142.907 -225.127.596 -201.006.782 -179.470.341 -133.887.511

Ávöxtunarkrafa 12%

Núvirt sjóðstreymi miðað við 12% ávöxtunarkr. -2.564.796.406
IRR Neikvætt
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Rekstrarreikningur, 3 vetur í sjókvíum
Rekstrarreikningur

Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6 Ár 7 Ár 8
Rekstrartekjur

Slátrað magn kg 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Verð kr/kg 194 194 194 194 194 194 194 194
Samtals tekjur 0 0 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000

Rekstrargjöld

Breytilegur kostnaður
Fóður 76.339.139 226.261.664 448.068.880 448.068.880 448.068.880 448.068.880 448.068.880 448.068.880
Seiði 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744
Sláturkostnaður 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Flutningskostnaður seiða 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389
Annað 10% 38.430.364 55.088.422 85.289.224 85.289.224 85.289.224 85.289.224 85.289.224 85.289.224

Fastur kostnaður
Laun 12.000.000 12.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Stjórnunarkostnaður 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tryggingar 2,5% af verðg. lífmassa 3.190.479 13.719.865 35.367.895 35.367.895 35.367.895 35.367.895 35.367.895 35.367.895
Annar fastur kostnaður 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Samtals rekstrargjöld -424.494.115 -601.604.084 -934.260.131 -934.260.131 -934.260.131 -934.260.131 -934.260.131 -934.260.131

Hagnaður/tap fyrir afskriftir -424.494.115 -601.604.084 -158.260.131 -158.260.131 -158.260.131 -158.260.131 -158.260.131 -158.260.131

Afskriftir 6.099.538 12.823.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308

Samtals afskriftir 6.099.538 12.823.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308

Hagnaður/tap fyrir skatta -430.593.653 -614.427.392 -183.583.440 -183.583.440 -183.583.440 -183.583.440 -183.583.440 -183.583.440

Skattar 18% 0 0 0 0 0 0 0 0

Hagnaður/tap eftir skatta -430.593.653 -614.427.392 -183.583.440 -183.583.440 -183.583.440 -183.583.440 -183.583.440 -183.583.440
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Sjóðstreymi, 3 vetur í sjókvíum
Sjóðstreymi

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8
Tekjur

Afurðaverð 194 194 194 194 194 194 194 194
Slátrað magn slægt (kg) 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Skrapvirði 77.483.770

Samtals tekjur 0 0 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 853.483.770

Kostnaður

Fjárfestingar 94.556.304 53.790.163 100.000.000 0 0 0 0 0

Fóður 76.339.139 226.261.664 448.068.880 448.068.880 448.068.880 448.068.880 448.068.880 448.068.880
Seiði 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744 247.359.744
Sláturkostnaður 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Flutningskostnaður 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389 22.174.389
Annað 10% 38.430.364 55.088.422 85.289.224 85.289.224 85.289.224 85.289.224 85.289.224 85.289.224
Tryggingar 3.190.479 13.719.865 35.367.895 35.367.895 35.367.895 35.367.895 35.367.895 35.367.895
Laun 12.000.000 12.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Stjórnunarkostnaður 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Annar fastur kostnaður 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Samtals gjöld 519.050.419 655.394.247 1.034.260.131 934.260.131 934.260.131 934.260.131 934.260.131 934.260.131

Handbært fé frá rekstri -519.050.419 -655.394.247 -258.260.131 -158.260.131 -158.260.131 -158.260.131 -158.260.131 -80.776.361

Núvirðing handbærs fé frá rekstri (12% áv.) -519.050.419 -585.173.435 -205.883.396 -112.646.436 -100.577.175 -89.801.049 -80.179.508 -36.539.123

Ávöxtunarkrafa 12%

úvirt sjóðstreymi miðað við 12% ávöxtunarkr. -1.729.850.539
IRR Neikvætt
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Rekstrarreikningur, 2 vetur í sjókvíum með kynbótum
Rekstrarreikningur

Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6 Ár 7 Ár 8 Ár 9 Ár 10
Rekstrartekjur

Slátrað magn kg 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Verð kr/kg 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
Samtals tekjur 0 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000

Rekstrargjöld

Breytilegur kostnaður
Fóður 141.747.059 393.309.010 393.309.010 386.584.945 405.441.656 405.441.656 398.695.858 415.708.290 415.708.290 415.708.290
Seiði 477.378.386 477.378.386 477.378.386 410.567.950 410.567.950 410.567.950 354.033.014 354.033.014 354.033.014 354.033.014
Sláturkostnaður 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Flutningskostnaður seiða 30.101.038 30.101.038 30.101.038 25.888.314 25.888.314 25.888.314 22.323.510 22.323.510 22.323.510 22.323.510
Annað 10% 72.136.276 105.643.159 105.643.159 97.004.579 99.099.769 99.099.769 91.672.487 93.562.757 93.562.757 93.562.757

Fastur kostnaður
Laun 12.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Stjórnunarkostnaður 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tryggingar 3,0% af verðg. lífmassa 7.233.417 27.811.037 27.811.037 27.062.531 26.392.537 26.392.537 25.734.287 25.108.327 25.108.327 25.108.327
Annar fastur kostnaður 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Samtals rekstrargjöld -765.596.176 -1.130.242.630 -1.130.242.630 -1.043.108.318 -1.063.390.225 -1.063.390.225 -988.459.157 -1.006.735.899 ########### ###########

Hagnaður/tap fyrir afskriftir -765.596.176 -354.242.630 -354.242.630 -267.108.318 -287.390.225 -287.390.225 -212.459.157 -230.735.899 -230.735.899 -230.735.899

Afskriftir 10% á ári 9.228.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908

Samtals afskriftir 9.228.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908 21.728.908

Hagnaður/tap fyrir skatta -774.825.084 -375.971.538 -375.971.538 -288.837.226 -309.119.133 -309.119.133 -234.188.064 -252.464.806 -252.464.806 -252.464.806

Skattar 18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hagnaður/tap eftir skatta -774.825.084 -375.971.538 -375.971.538 -288.837.226 -309.119.133 -309.119.133 -234.188.064 -252.464.806 -252.464.806 -252.464.806



XII

Sjóðstreymi, 2 vetur í sjókvíum með kynbótum
Sjóðstreymi

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8
Tekjur

Afurðaverð 194 194 194 194 194 194 194 194
Slátrað magn (kg) 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Skrapvirði 58.260.000

Samtals tekjur 0 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 834.260.000

Kostnaður

Fjárfestingar 119.591.260 100.000.000 0 0 0 0 0 0

Fóður 141.747.059 393.309.010 393.309.010 386.584.945 405.441.656 405.441.656 398.695.858 415.708.290
Seiði 477.378.386 477.378.386 477.378.386 410.567.950 410.567.950 410.567.950 354.033.014 354.033.014
Sláturkostnaður 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Flutningskostnaður 30.101.038 30.101.038 30.101.038 25.888.314 25.888.314 25.888.314 22.323.510 22.323.510
Annað 10% 72.136.276 105.643.159 105.643.159 97.004.579 99.099.769 99.099.769 91.672.487 93.562.757
Tryggingar 7.233.417 27.811.037 27.811.037 27.062.531 26.392.537 26.392.537 25.734.287 25.108.327
Laun 12.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Stjórnunarkostnaður 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Annar fastur kostnaður 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Samtals gjöld 885.187.437 1.230.242.630 1.130.242.630 1.043.108.318 1.063.390.225 1.063.390.225 988.459.157 1.006.735.899

Handbært fé frá rekstri -885.187.437 -454.242.630 -354.242.630 -267.108.318 -287.390.225 -287.390.225 -212.459.157 -172.475.899

Núvirðing handbærs fé frá rekstri (12% áv.) -885.187.437 -405.573.777 -282.400.056 -190.122.425 -182.641.684 -163.072.932 -107.638.421 -78.019.337

Ávöxtunarkrafa 12%

Núvirt sjóðstreymi miðað við 12% ávöxtunarkr. -2.294.656.068
IRR Neikvætt



XIII

Rekstrarreikningur, 3 vetur í sjókvíum með kynbótum
Rekstrarreikningur

Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6 Ár 7 Ár 8
Rekstrartekjur

Slátrað magn kg 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Verð kr/kg 194 194 194 194 194 194 194 194
Samtals tekjur 0 0 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000

Rekstrargjöld

Breytilegur kostnaður
Fóður 76.339.139 226.261.664 441.729.293 441.729.293 439.382.658 452.259.549 445.684.622 442.587.194
Seiði 247.359.744 247.359.744 247.359.744 214.896.024 214.896.024 214.896.024 183.399.931 183.399.931
Sláturkostnaður 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Flutningskostnaður seiða 22.174.389 22.174.389 22.174.389 19.264.202 19.264.202 19.264.202 16.440.757 16.440.757
Annað 10% 38.430.364 55.088.422 84.584.825 80.654.391 80.393.654 81.824.419 77.280.590 76.936.431

Fastur kostnaður
Laun 12.000.000 12.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Stjórnunarkostnaður 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tryggingar 2,5% af verðg. lífmassa 3.828.575 16.463.838 42.441.474 42.024.466 41.166.810 40.644.432 40.229.200 39.335.283
Annar fastur kostnaður 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Samtals rekstrargjöld -425.132.211 -604.348.057 -934.289.725 -894.568.375 -891.103.348 -904.888.626 -859.035.100 -854.699.596

Hagnaður/tap fyrir afskriftir -425.132.211 -604.348.057 -158.289.725 -118.568.375 -115.103.348 -128.888.626 -83.035.100 -78.699.596

Afskriftir 6.099.538 12.823.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308

Samtals afskriftir 6.099.538 12.823.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308 25.323.308

Hagnaður/tap fyrir skatta -431.231.749 -617.171.365 -183.613.033 -143.891.683 -140.426.656 -154.211.934 -108.358.408 -104.022.904

Skattar 18% 0 0 0 0 0 0 0 0

Hagnaður/tap eftir skatta -431.231.749 -617.171.365 -183.613.033 -143.891.683 -140.426.656 -154.211.934 -108.358.408 -104.022.904



XIV

Sjóðstreymi, 3 vetur í sjókvíum með kynbótum
Sjóðstreymi

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8
Tekjur

Afurðaverð 194 194 194 194 194 194 194 194
Slátrað magn (kg) 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Skrapvirði 77.483.770

Samtals tekjur 0 0 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 776.000.000 853.483.770

Kostnaður

Fjárfestingar 94.556.304 53.790.163 100.000.000 0 0 0 0 0

Fóður 76.339.139 226.261.664 441.729.293 441.729.293 439.382.658 452.259.549 445.684.622 442.587.194
Seiði 247.359.744 247.359.744 247.359.744 214.896.024 214.896.024 214.896.024 183.399.931 183.399.931
Sláturkostnaður 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Flutningskostnaður 22.174.389 22.174.389 22.174.389 19.264.202 19.264.202 19.264.202 16.440.757 16.440.757
Annað 10% 38.430.364 55.088.422 84.584.825 80.654.391 80.393.654 81.824.419 77.280.590 76.936.431
Tryggingar 3.828.575 16.463.838 42.441.474 42.024.466 41.166.810 40.644.432 40.229.200 39.335.283
Laun 12.000.000 12.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Stjórnunarkostnaður 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Annar fastur kostnaður 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Samtals gjöld 519.688.515 658.138.220 1.034.289.725 894.568.375 891.103.348 904.888.626 859.035.100 854.699.596

Handbært fé frá rekstri -519.688.515 -658.138.220 -258.289.725 -118.568.375 -115.103.348 -128.888.626 -83.035.100 -1.215.826

Núvirðing handbærs fé frá rekstri (12% áv.) -519.688.515 -587.623.411 -205.906.987 -84.394.627 -73.150.258 -73.134.868 -42.068.166 -549.978

Ávöxtunarkrafa 12%

úvirt sjóðstreymi miðað við 12% ávöxtunarkr. -1.586.516.809
IRR Neikvætt



XV

Kostnaðarreikningar á framleitt kg 
Tafla 30. Kostnaðarútreikningar á framleitt kg miðað við 2 og 3 vetur í sjókvíum 

2 vetur 3 vetur
Slátrað magn slægt (tonn) 4000 4000
Afskriftir 21.728.908 25.323.308
Fóðurkostnaður 393.309.010 448.068.880
Seiðakostnaður 477.378.386 247.359.744
Annar kostnaður 259.555.235 238.831.508
Samtals kostnaður á einn árgang 1.151.971.538 959.583.440

Framleiðslukostnaður á slægðum fiski 288 240

Tafla 31. Kostnaðarútreikningar á framleitt kg miðað við 2 vetur í sjókvíum með 

kynbótaárangri 

1,84 2,14 2,48
Slátrað magn slægt (tonn) 4.000 4000 4000
Afskriftir 21.728.908 21.728.908 21.728.908
Fóðurkostnaður 393.309.010 405.441.656 415.708.290
Seiðakostnaður 477.378.386 410.567.950 354.033.014
Annar kostnaður 259.555.235 247.380.620 236.994.594
Samtals kostnaður á framleitt kg 1.151.971.538 1.085.119.133 1.028.464.806

Framleiðslukostnaður á slægðum fiski 288 271 257

Sláturþyngd (kg)
2 vetur kynbætur

Tafla 32. Kostnaðarútreikningar á framleitt kg miðað við 3 vetur í sjókvíum með 

kynbótaárangri 

2,65 3,05 3,57
Slátrað magn slægt (tonn) 4000 4000 4000
Afskriftir 25.323.308 25.323.308 25.323.308
Fóðurkostnaður 448.068.880 452.259.549 456.325.310
Seiðakostnaður 247.359.744 214.896.024 183.399.931
Annar kostnaður 240.349.531 232.177.497 224.683.372
Samtals kostnaður á framleitt kg 961.101.463 924.656.379 889.731.922

Framleiðslukostnaður á slægðum fiski 240 231 222

Sláturþyngd (kg)
3 vetur kynbætur

Annar kostnaður er launa-, flutnings-, stjórnunarkostnaður, annar 

breytilegur kostnaður, tryggingar og annar fastur kostnaður. 



XVI

Reiknilíkanið fyrir 3 vetur í sjókvíum 
 

Fjöldi Meðal-þyngd lok 
mánaðar (kg)

Lífmassi 
(kg) Fóðurnotkun Fóðurkostnaður Tryggingar-

kostnaður

Apríl 2.217.439 0,161 357.639 30.027 2.402.185 173.455
Maí 2.206.352 0,184 406.727 58.906 4.712.452 197.262
Júní 2.195.320 0,226 495.178 106.142 8.491.354 240.161
Júlí 2.184.343 0,277 604.893 131.658 10.532.625 293.373
Ágúst 2.173.422 0,337 731.898 152.406 12.192.497 354.971
September 2.162.555 0,393 850.702 142.564 11.405.114 412.590
Október 2.151.742 0,444 956.010 126.370 10.109.600 463.665
Nóvember 2.140.983 0,489 1.047.446 109.724 8.777.899 508.011
Desember 2.130.278 0,529 1.127.815 96.443 7.715.414 546.990
Janúar 2.119.627 0,562 1.192.076 77.113 6.169.006 578.157
Febrúar 2.109.029 0,585 1.233.847 50.125 4.010.023 598.416
Mars 2.098.483 0,603 1.265.522 38.010 3.040.784 613.778
Apríl 2.087.991 0,630 1.315.888 60.440 4.835.200 638.206
Maí 2.077.551 0,683 1.418.915 123.632 9.890.566 688.174
Júní 2.067.163 0,770 1.592.302 208.065 16.645.200 772.267
Júlí 2.056.828 0,873 1.795.568 243.918 19.513.469 870.850
Ágúst 2.046.543 0,987 2.019.985 269.301 21.544.075 979.693
September 2.036.311 1,093 2.225.282 246.356 19.708.497 1.079.262
Október 2.026.129 1,187 2.404.134 214.622 17.169.786 1.166.005
Nóvember 2.015.998 1,268 2.557.047 183.495 14.679.633 1.240.168
Desember 2.005.918 1,341 2.689.508 158.954 12.716.286 1.304.411
Janúar 1.995.889 1,400 2.793.930 125.306 10.024.468 1.355.056
Febrúar 1.985.909 1,440 2.860.314 79.661 6.372.873 1.387.252
Mars 1.975.980 1,472 2.909.518 59.044 4.723.559 1.411.116
Apríl 1.966.100 1,520 2.989.026 95.410 7.632.785 1.449.677
Maí 1.956.269 1,611 3.151.306 194.737 15.578.924 1.528.383
Júní 1.946.488 1,755 3.416.104 317.757 25.420.560 1.656.810
Júlí 1.936.756 1,920 3.718.481 362.852 29.028.193 1.803.463
Ágúst 1.927.072 2,099 4.044.941 391.752 31.340.157 1.961.796
September 1.917.437 2,264 4.340.954 355.216 28.417.248 2.105.363
Október 1.907.849 2,409 4.596.807 307.024 24.561.881 2.229.451
Nóvember 1.898.310 2,536 4.813.735 260.314 20.825.121 2.334.661
Desember 1.888.819 2,647 5.000.000 223.518 17.881.446 2.425.000

448.068.880 35.367.895



XVII

Reiknilíkan fyrir 2 vetur í sjókvíum 
 

Fjöldi Meðal-þyngd 
lok mánaðar

Lífmassi 
(kg) Fóðurnotkun Fóðurkostnaður Tryggingar-

kostnaður

Apríl 3.010.104 0,317 955.591 63.072 5.045.721 463.462
Maí 2.995.053 0,352 1.054.831 119.089 9.527.104 511.593
Júní 2.980.078 0,412 1.227.092 206.713 16.537.011 595.140
Júlí 2.965.178 0,484 1.434.291 248.639 19.891.103 695.631
Ágúst 2.950.352 0,565 1.668.076 280.543 22.443.403 809.017
September 2.935.600 0,642 1.884.057 259.177 20.734.128 913.768
Október 2.920.922 0,710 2.073.709 227.583 18.206.614 1.005.749
Nóvember 2.906.317 0,770 2.237.052 196.011 15.680.903 1.084.970
Desember 2.891.786 0,823 2.379.563 171.013 13.681.073 1.154.088
Janúar 2.877.327 0,866 2.492.733 135.804 10.864.324 1.208.976
Febrúar 2.862.940 0,896 2.565.578 87.414 6.993.097 1.244.305
Mars 2.848.626 0,920 2.620.269 65.630 5.250.371 1.270.831
Apríl 2.834.382 0,955 2.707.744 104.970 8.397.583 1.313.256
Maí 2.820.211 1,023 2.886.201 214.148 17.131.863 1.399.807
Júní 2.806.109 1,134 3.181.836 354.763 28.381.009 1.543.191
Júlí 2.792.079 1,262 3.523.849 410.415 32.833.164 1.709.067
Ágúst 2.778.119 1,403 3.897.214 448.038 35.843.056 1.890.149
September 2.764.228 1,533 4.237.174 407.953 32.636.232 2.055.030
Október 2.750.407 1,648 4.532.155 353.977 28.318.124 2.198.095
Nóvember 2.736.655 1,748 4.783.329 301.409 24.112.747 2.319.915
Desember 2.722.971 1,836 5.000.000 260.005 20.800.379 2.425.000

4.916.363 393.309.010 27.811.037

Lífmassi stöðvar 
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Gengi gjaldmiðla 
Danska krónan (DKK) = 11,2 ISK (heimild Mbl.) 

Norska krónan (NOK) = 10,6 ISK (heimild Mbl.) 



XVIII

Viðauki V 
Innhaldslýsingar á fóðri 



XIX

„Þorskur 15/56“ 

 

Prótein 56%
Fita 15%
Kolvetni 10,50%
Trefjar 0,70%
Aska 8,50%
Fosfór 1,60%
Vitamin A 7,5 a.e./g
Vitamin D 2,5 a.e./g
Vitamin E 300 mg/kg
Vitamin C 200 mg/kg  


