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Fyrir kennarann 

Þetta hefti er kennsluefni í kræklingarækt með áherslu á lífríkið, verklag og 

búnað til ræktunar og krækling sem mat. Efnið er ætlað börnum á grunnskólaaldri, en 

nýta má verkefnin úr heftinu fyrir elsta árgang leikskóla. Kennsluefnið er byggt upp 

með texta, myndum, spurningum úr texta, útskýrið orðin og mataruppskriftum. Það eru 

hugmyndir að vettvangsferðum og verklegum verkefnum sem tengjast þeim. 

Spurningarnar sem eru í textanum er hægt að leysa skriflega, munnlega, myndrænt og 

jafnvel verklega. Útskýrið orðin í textanum er hægt að leysa skriflega, munnlega og 

myndrænt. Það er ágætt að hafa í huga að spurningar úr texta og útskýrið orðin er oft 

hægt að leysa á vettvangi í vettvangsferð. Kennarinn hefur svolítið val um hvernig hann 

notar kennslu-efnið og veltur það á samsetningu nemendahópsins. 

Kennari verður að hafa í huga að þegar farið er út í fjöru, á bryggjuna og út á sjó 

að þar geta leynst ýmsar hættur til dæmis er fjaran náttúrlegt svæði og einungis 

afmörkuð af staðháttum og það sama má segja um bryggjuna og hafið og því þarf að 

setja nemendur í björgunarvesti eða viðeigandi útbúnað áður en farið er á bryggjuna eða 

út á sjó. Það þarf líka að hafa í huga fjölda umsjónarmanna með hverjum hóp, dugar 

einn eða þurfa að vera fleiri. Jafnframt er gott að minna foreldra á að börnin þeirra þurfa 

að vera klædd eftir veðri áður en farið er í vettvangsferð. Þegar farið er í vettvangsferð 

er gott fyrir kennarann að hafa bakpoka með nauðsynlegum hlutum eins og síma, 

myndavél, skæri, plástur, þerripappír og stækkunargler.  

Þetta kennsluefni á að ýta undir hugmyndaflug og skapandi hugsun ásamt því að 

auka orðaforða og geta gert nemendur að þátttakendum í því samfélagi sem þeir búa í. 

Kennsluefnið á að veita kennara innsýn í hvernig nemendum gengur að leysa verkefnin 

í því og sjá hvernig samvinna gengur og hvað veldur ef það eru samstarfsörðugleikar. 
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Kræklingur 

(Mytilus edulis) er skelfiskur og utan um fiskinn eru tvær eins skeljar, festar 

saman á hjör, sem hefur 1-4 litlar griptennur. Skeljarnar eru blásvartar að utan en 

bláhvítar að innan. Inn í skelinni er möttull sem  klæðir skeljarnar að innan og hylur 

önnur líffæri, í honum myndast kynkirtlar og í hann safnast forðanæring. Hlutverk 

möttulsins er að stjórna inn og útstreymi vatns í möttulholið og  taka þátt í öndun með 

því að dæla sjó í gegnum tálknin og gefa frá sér kalk til viðgerðar og myndunar á nýrri 

skel. Það eru tveir misstórir samdráttarvöðvar á skelinni sem opna og loka henni,  þessi 

minni er framan til á skelinni og þessi stærri er aftan til á skelinni. Kræklingur andar 

með tálknum en tálknin hafa líka það hlutverk að sía fæðu úr sjónum sem um þau fer 

(sjá mynd 1). Kræklingur hefur fót sem er mikilvægt hreyfitæki hjá ungviðinu og í 

honum eru kirtlar sem framleiða spunaþræði sem dýrið notar til að festa sig með á 

undirlag. Kræklingur er sérkynja en yfirleitt er kvendýrið með appelsínugula kynkirtla 

og karldýrið með rjómahvíta kynkirtla (Valdimar Ingi Gunnarsson, Guðrún G. 

Þórarinsdóttir, Björn Theodórsson og Sigurður már Einarsson, 2005).   

 

Útskýrið orðin 

Hjör 

Möttull 

Kynkirtlar 

Forðanæring 

Tálkn 

Sérkynja 

Spunaþræðir 

Svarið spurningunum 

Hvernig eru skeljar kræklings á litinn? 

Hvert er hlutverk möttuls? 

Hvað heita öndunarfæri kræklings? 

Til hvers eru spunaþræðir? 

Hvernig eru kynkirtlar kvendýrs á 

litinn? 

Hvernig eru kynkirtlar karldýrs á 

litinn? 

 

Mynd 1 Líffæri kræklings 
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Heimkynni kræklings 

Kræklingur (Mytilus edulis) sem vex hér við land er mjög harðgerð tegund og 

lifir víða við mjög fjölbreytt skilyrði á kaldtempruðum svæðum á norður og suðurhveli 

jarðar. Á norðhveli lifir hann eingöngu í Atlandshafi. Að austanverðu vex hann í 

Hvítahafi við strendur Rússlands allt suður til Frakklands. Að vestanverðu frá Labrador 

í Kanada allt suður  til  Suður-Karólínu fylkis í Bandaríkjunum. Á suðurhveli finnst 

kræklingur við strendur Suður-Ameríku, bæði Kyrrahafsmegin og Atlandshafsmegin 

(Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson og Ólafur Karvel Pálsson, 1998). 

Við Ísland er strandlínan fjölbreytt og  hlykkjótt og mótast lífríkið af 

sjávarföllum, öldum, hafstraumum, loftslagi, árvatni og gerð bergs.  Fjörur eru 

margskonar og skiptast meðal annars upp í leir-, sand-, malar-, hnullunga- og 

klapparfjöru  allt eftir því hvernig undirlagið er (Sólrún Harðardóttir, 2005). Þær eru 

líka algeng heimkynni villts kræklings, þar getur hann myndað þéttar breiður þar sem 

hann festir sig við hart undirlag með spunaþráðum. Þar sem er mjúkur  botn festa margir 

kræklingar sig saman hver við annan með spunaþráðum og mynda klasa sem liggja 

lausir í sandinum. Kræklingur vex allt niður á 30 m dýpi, líka þar sem skjól er gott á 

bryggjustaurum og þarastiklum (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). Fjaran í botni 

Tálknafjarðar er sandfjara og þar er mikið af villtum krækling.   

Lífríki fjörunnar er margvíslegt en þar þrífast bæði dýr og plöntur. Lífsskilyrði í 

fjörunni eru mjög breytileg, sjórinn er á sífelldri hreyfingu, seltan er breytileg frá einum 

tíma til annars og birtan er breytileg eftir því hvort það er flóð eða fjara. Lífverur 

fjörunnar þurfa að aðlaga sig þessum breytingum  og raða sér upp í fjörunni eftir því 

hvernig þær þola þessi umskipti. Þær lífverur sem þola lengst að vera á þurru raða sér 

efst og þær lífverur sem þola illa að þorna eru neðst.  

 Flóð og fjara kallast sjávarföll og það sem veldur þeim eru aðdráttarafl tungls 

og sólar, þó ræður  þyngdarkrafturinn frá tunglinu mestu um sjávarföllin. Aðdráttarafl 

tunglsins togar í sjóinn og veldur flóði á þeim hluta jarðar sem snýr að því, þetta gerist 

tvisvar á sólarhring og á milli þess er fjara (Kristín Norðdahl, 1993). 

 

Útskýrið orðin 

Strandlína 

Sjávarföll 

Heimkynni 

Svarið spurningunum 

Hvar eru heimkynni villts kræklings? 

Nefnið nokkrar fjörugerðir? 

Hvernig raða lífverur sér upp í fjörunni? 
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Klasar 

Umskipti 

Aðdráttarafl 

Hvað veldur flóði og fjöru? 

Hve oft á sólarhring eru flóð og fjara? 

 

Ungviði kræklings 

Kræklingur verður kynþroska á fyrsta ári og getur þá hrygnt. Kræklingurinn 

hrygnir eftir miðjan júní en það  fer  eftir því hversu mikil fæða er í sjónum fyrir 

ungviðið og hitastigi sjávar. Kvendýrið hrygnir eggjum í appelsínugula sekki sem 

leysast upp þegar þeir koma í sjóinn og eggin skiljast að. Karldýrið losar svil í sjóinn 

sem synda að eggjunum og frjóvga þau. Þegar svil hittir egg og frjóvgar það verður til 

kræklingalirfa sem svífur um í sjónum fyrstu vikurnar og nærist á svifþörungum sem 

hún síar úr sjónum.  

Lirfan er sviflæg í sjónum fyrstu vikurnar og myndbreytist smá saman og á 

seinni hluta lirfutímabilsins myndast skel og fótur og lirfan getur myndað spunaþræði.  

Eftir 25-40 daga þegar kræklingalirfan um 0,25 mm byrjar hún að leita sér að stað til að 

setjast á og notar fótinn til að skríða og synda eftir að hún hefur sest. Þegar 

kræklingalirfan hefur fundið réttan stað til að setjast á notar hún spunaþræði til að festa 

sig við undirlagið (sjá mynd 2).  

Kræklingalirfan getur fært sig úr stað fyrst eftir að hún hefur sest og leitað uppi 

nýjan ásetustað, þá notar hún spunaþræðina sem segl. Þegar kræklingalirfan hefur 

fundið sér fastan stað til að setjast á tekur hún smá saman á sig mynd fullorðins 

kræklings, skelin dökknar og nefið verður endastætt. Það fer svo eftir fæðu, hita og seltu 

í sjónum hvernig kræklingurinn vex (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005 ). 

                             

Útskýrið orðin 

Sekkir 

Svil 

Lirfa 

Sía 

Ásetustaður 

Svarið spurningunum 

Hvenær verður kræklingur kynþroska? 

Hvenær hrygnir kræklingurinn? 

Á hverju nærist kræklingalirfa? 

Hvenær myndast skel og fótur hjá 

lirfunni? 

Hvað er kræklingalirfa stór þegar hún 

byrjar að leita að stað til að setjast á? 
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Mynd 2 Smáskel á safnaralínu eftir 3-4 mánuði 

Ljóstillífun 

Plöntur í sjó og landi sem hafa blaðgrænu geta ljóstillífað (sjá mynd 3).  Í 

ljóstillífun beislar blaðgrænan í plöntunni ljósorku (sólarljós) og  notar orkuna til þess 

að búa til fæðuefni. Plönturnar losa svo lífræn efni (mynduð aðallega úr súrefni, kolefni 

og vetni) út í umhverfið sem er undirstaða lífs á jörðinni. Svifþörungar í sjó eru dæmi 

um slíkt lífrænt efni og eru aðalfæða kræklings. Til að þörungar í sjó geti lifað þurfa 

þeir birtu sem er sólarljós, næringarefni sem heita fosfór og köfnunarefni og hita 

(Þórunn Þórðardóttir og Kristinn Guðmundsson, 1998). 

 

Útskýrðu orðin 

Blaðgræna 

Beisla 

Lífrænt 

Næringarefni 

Svaraðu spurningunum 

Hvað er ljóstillífun? 

Hvað þurfa plöntur í sjó til að geta lifað? 

 

 

Mynd 3 Ljóstillífun 
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Svifþörungar 

Svifþörungar eru örsmáar plöntur sem framleiða fæðu með ljóstillífun,  sem er 

forsenda lífs í sjónum og myndar grunn fyrir fæðukeðjuna. Svifþörungar  þurfa birtu, 

næringarefni og hita til að geta vaxið og hafast því við í yfirborðslögum sjávar þar sem 

birtu nýtur. Svifþörungar eru svo litlir að þeir  sjást ekki með berum augum. Hver 

þörungur er aðeins ein fruma og fjölgar sér með skiptingu. Það eru lítil krabba- og 

hveljudýr sem borða svifþörungana, þau eru svo borðuð af stærri svif- og sunddýrum, 

sem svo eru étin af enn stærri dýrum. Einföld fæðukeðja í sjónum gæti verið: 

Plöntusvif-dýrasvif-loðna-þorskur-maður. Svifþörungum er skipt upp í þrjá megin 

flokka sem eru: Kísilþörungar, Skoruþörungar og Kalksvifþörungar (Þórunn 

Þórðardóttir og Kristinn Guðmundsson, 1998). 

Eiturþörungar eru ákveðnar tegundir af svifþörungum  í sjó sem innihalda 

eiturefni, sem eru mjög skaðleg mönnum og spendýrum (en hafa ekki nein skaðleg áhrif 

á sjálfan kræklinginn). Þegar um skelfiskeitrun er að ræða hefur skelfiskurinn nærst á 

svifþörungum sem innihalda tiltekin eiturefni, þá safnast eitrið fyrir í skelinni. Ef fjöldi 

eitraðra þörunga verður mikill í sjónum getur skapast hættuástand á viðkomandi svæði 

og ekki er heimilt að tína villtan krækling eða selja ræktaða skel. Helstu skelfiskeitranir 

sem svifþörungar geta valdið eru PSP-eitrun eða lömunareitrun, DSP-eitrun sem er 

niðurgangseitrun og ASP-eitrun sem er minnistapseitrun. Þörungaeitur í kræklingi er 

helst að finna yfir þá mánuði sem framleiðsla svifþörunga er mest í sjónum eða frá vori 

fram á haust (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). 

 

Útskýrðu orðin 

Fæðukeðja 

Eiturþörungur 

Svifþörungur 

Fruma 

Svaraðu spurningunum 

Hvað framleiða svifþörungar? 

Hverjir eru þrír megin flokkar 

svifþörunga? 

Segið frá fæðukeðjunni í sjónum? 

Segið frá helstu skelfiskeitrunum? 

 

Árstíðir í hafinu 

Það eru 4 árstíðir í hafinu eins og á landi og hefur það áhrif á vöxt kræklingsins. 

Við skulum skyggnast undir yfirborðið og sjá hvað veldur því (sjá mynd 4). 

Kræklingur lifir á svifþörungum sem hann síar úr sjónum með tálknunum (sjá 

mynd 5). Eitt kíló af stórum kræklingi (50-70 skeljar) dæla um það bil 20 lítrum af sjó í 
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gegn um sig á klukkustund, það fer þó eftir hitastigi og fæðu í sjónum. Eins og áður 

kemur fram þurfa svifþörungar  birtu, næringarefni og hita til að geta vaxið (Valdimar 

Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). 

Á veturna er dimmt, kalt og vindsamt þá sekkur kaldi sjórinn niður, því kaldur 

sjór er eðlisþyngri en hlýr sjór. Þegar kaldur sjór sekkur þarf eitthvað að koma í staðinn 

og það er þá hlýr sjór úr dýpinu. Hlýrri sjórinn kólnar síðan við yfirborð og sekkur aftur 

og þannig myndast lóðrétt blöndun í sjónum yfir veturinn. Næringarefnin sem eru við 

sjávarbotninn í byrjun vetrar færast þannig upp í efri lög sjávar. Þessi hringrás er 

mikilvæg fyrir lífið sem kviknar í sjónum á vorin.  

  Á vorin eykst sólarljósið, hitinn hækkar í efri lögum sjávar og yfirborðssjórinn  

verður eðlisléttari en djúpsjórinn. Þessi breyting stöðvar lóðréttra blöndun og talað er 

um að sjórinn verði lagskiptur (stundum er talað um hitaskil), með eðlisléttu 

yfirborðslagi ofan á kaldari djúpsjó.  Sólarljósið nær niður í sjóinn og talað er um 

birtubeltið þar sem birtu gætir. Birtubeltið nær yfirleitt niður á 15-25 metra dýpi. 

Þörungarnir nýta sér birtuna og næringarefnin og fjölga sér ört. Næringarefnin minnka 

því hratt þegar svifþörungunum fjölgar, en lagskipting kemur í veg fyrir að ný 

næringarefni berist upp í birtubeltið. Veðurfar hefur mikil áhrif á hversu stöðug 

lagskiptingin er og getur skipt miklu mál hvort stormar eða hægviðri gætir þegar lífið 

kviknar í sjónum á vorin. 

  Á sumrin eykst birtan og hitinn. Sjórinn hitnar meira og lagskipting sjávar 

styrkist. Næringarefnin eru að mestu étin upp af svifþörungum og þeir eyja litla von um 

að sjórinn færi þeim ný næringarefni frá dýpri lögum. Svifþörungum fækkar því í 

yfirborðssjónum bæði sökum þess að þeir sökkva til botns og eru étnir upp af litlum 

sviflægum krabbadýrum og hveljudýrum. 

  Á haustin þegar kólnar aftur og vindar aukast verður uppblöndun í sjónum það 

er að sjórinn blandast uppi, þá raskast lagskiptingin. Þar sem birtunnar nýtur í sjónum 

verður hann auðugur af næringarefnum sem koma úr djúpsjónum og auk þess sem 

beitardýrin eru að mestu horfin þá geta svifþörungarnir fjölgað sér tímabundið. Þegar 

líður á haustið og það fer að dimma meira fer sjórinn að blandast dýpra og þá tekur 

plöntufátækt vetrarins aftur við (Þórunn Þórðardóttir og Kristinn Guðmundsson, 1998). 

Kræklingurinn vex því mest frá apríl fram í október því þá er mest fæða í 

sjónum. Á strandsvæðum getur orðið meiri endurnýjun og uppblöndun á næringarefnum 

í sjónum vegna vinda yfir sumarið heldur en á opnu úthafi, því þar er grynnra. 

Árstíðirnar hafa því ekki endilega sömu áhrif á fæðuframboð fyrir krækling umhverfis 
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landið, heldur geta sum strandsvæði hentað betur en önnur, allt eftir dýpi, hafstaumum, 

veðurfari og fleiri þáttum (Jón Örn Pálsson munnleg heimild, 7. febrúar 2010).  

 Útskýrið orðin 

Dæla 

Eðlisléttur 

Birtubelti 

Plöntufátækt 

Uppblöndun 

Svarið spurningunum 

Hvenær árs fjölgar svifþörungum? 

Hvenær árs er minnst fæða fyrir 

kræklinginn?  

Hvað eru árstíðir hafsins margar? 

Lýsið hverri árstíð í grófum dráttum. 

 

 

Mynd 4 Árstíðir hafsins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útbúnaður í kræklingarækt (djúplínurækt). 

Til þess að rækta krækling á Íslandi er notuð aðferð sem heitir djúplínurækt (sjá 

mynd 6). Í stuttu máli gengur línurækt út á það að svonefnd burðarlína er strengd og 

sökkt undir yfirborð sjávar.  Neðan úr burðarlínunni hanga safnaralínur eða kjarnalína. 

Hlutverk safnaralínu er að safna á sig náttúrulegum kræklingalirfum sem síðan vaxa og 

Mynd 5 Kræklingur lifir á svifþörungum 
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dafna á söfnurunum þangað til kræklingurinn hefur náð 10-15 mm stærð, sem tekur um 

eitt ár (sjá mynd 9). Þá er smáskelin tekinn (uppskorin smáskel) af safnaralínunni og 

skelin sett á kjarnalínu til framhaldsræktunar (sjá mynd 8). Þetta er gert því ekki er nóg 

pláss á safnaralínu fyrir skelina að vaxa. Skel á einni safnaralínu dugar oft fyrir þrjár 

kjarnalínur. Stundum er talað um að grisja smáskelina. Kjarnalína er samsett úr 

kjarnatógi og bómullarsokk. Með sérstakri sokkunarvél er sett smáskel á kjarnalínutóg 

og  bómullarsokkur settur utan um kjarnatógið. Á milli kjarnatógs og bómullarsokks er 

settar 1000-2000 skeljar á hvern metra. Eftir 4-6 vikur rotnar bómullarsokkurinn, en þá 

hefur smáskelin fest sig við kjarnatógið. Smáskelin er ræktuð áfram á kjarnalínu í 18-24 

mánuð þar til uppskerustærð er náð (50-60 mm).  

Burðarlína og botnfestur: Frágangur og uppsetning á burðarlínu og botnfestum 

er alveg sambærilegur fyrir söfnunarlínu og kjarnalínu. Eini munurinn er þó að 

burðarlína sem heldur uppi söfnunarlínu þarf að bera allt að 1,5 tonn í sjó, en burðarlína 

sem heldur uppi kjarnalínu þarf að bera allt að 4 tonn í sjó. Þess vegna þarf styrkur og 

sverleiki á burðarlínu og botnfestutógi að vera meiri fyrir kjarnalínu. Botnfestur eru 

festar við hvorn enda burðarlínunnar með botnfestutógi sem heldur línunni á sínum stað 

(sjá mynd 11). Algeng mistök eru að nota of léttar botnfestur sem halda ekki. Við val á 

botnfestu þarf að þekkja styrk hafstrauma og botngerðs á svæðinu. Botnfestur geta verið 

grjót, steyptar einingar, akkeri af ýmsum gerðum. Þyngd á botnfestu þarf að vera meiri á 

hörðum botni en mjúkum botni. Grjót getur verið botnfesta en ókosturinn við það er að 

þau geta rúllað eftir hörðum botni. Steypt botnfesta þarf að sökkva vel í mjúkan botn og 

má ekki rúlla eða velta eftir hörðum botni. Akkeri er hægt að nota sem botnfestu  en þau 

grafa sig niður í mjúkan botninn og ná gripi í steina og aðrar misfellur á botninum. Til 

eru sérstök skrúfakkeri sem ekki hafa þó verið reynd hérlendis. Lengd á botnfestutógi 

þarf að vera 2-3 sinnum lengri en dýpið á ræktunarsvæðinu og því lengra sem það er þá 

meira dempast átakið á botnfestuna og átakið lyftir þá ekki botnfestunni.  

Flot á burðarlínu og endaflot: Burðarlínunni er haldið á floti með flotum (sjá 

mynd 7), sem eru sérstaklega styrkt til að þola að fara undir yfirborð sjávar. Flotin geta 

verið gegnheil eða holir hlutir. Rúmmál sem flot ryður frá sér af sjó segir til um 

burðargetuna (Lögmál Arkimedesar). Flot sem er 15 lítrar getur borið um það bil 15 kg 

af þyngd. Mikilvægt er að þau séu dökk á litinn, helst svört, því þá draga þau síður til 

sér glysgjarna æðarkollu. Flotþörfin eykst eftir því sem skelin vex. Yfirleitt er byrjað 

með að setja aðeins flot sem bera uppi 1/3 af lokaþyngd ræktunarlínu og síðan er bætt 

við flotum eftir þörfum. Eðlisþyngd kræklings í sjó er 20% af þyngd í lofti. Skel sem 
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vigtar 100 kg á landi vegur ekki nema 20 kg þegar í sjó er komið.  Lokaþyngd 

söfnunarlínu í sjó (10-20 mm skel) getur verið 0,5-1,5 tonn við uppskeru á smáskel. 

Sjóþyngd á kjarnasokkalínu eftir 18-24 mánuði í sjó (50-60 mm skel) getur verið allt að 

3-4 tonn. Stundum sest þari og þang á línur og það eykur flotaþörf. Venjulega eru notuð 

flot af mismunandi stærð eftir því hvort söfnunarlínu eða kjarnasokkalínu er að ræða. 

Algengt er að nota 15 lítra flot á söfnunarlínur og 35 lítra flot á kjarnalínur. Á 

uppskerutíma er því oft búið að  festa allt að 100 stykki af flotum á burðarlínuna. Á 

enda á burðarlínu eru notuð endaflot. Endaflot þurfa að vera að minnsta kosti 3 sinnum 

stærri en venjulegu flotin, til að bera uppi botnfestutógið.  

Reynsla af kræklingarækt sýnir að best er að sökkva burðarlínu undir yfirborð. 

Meginástæður fyrir því eru einkum þrjár. Í fyrsta lagi næst að forðast afrán og tjón frá 

æðarkollu með því að sökkva línu. Önnur ástæða fyrir því að sökkva línu er að þannig 

næst betri skelvöxtur. Mesta fæðan er á 5-15 metra dýpi og með því að forðast 

ölduhreyfingu notar skelin meira af orku sinni til vaxtar í stað þess að framleiða 

spunaþræði til að halda sér fastri á ræktunartóginu. Í þriðja lagi næst að forðast 

sjónmengun af kræklingarækt, en mörgum finnst ekki fallegt að sjá öll flotin.  

Sökkur eru notaðar til að sökkva burðalínu. Kjarnalínum er venjulega sökkt 

strax, en burðarlínu fyrir söfnunarlínu er venjulega sökkt eftir 3-5 mánuði, því mest af 

lirfu er venjulega nálægt yfirborði sjávar. Sökkur sitja á sjávarbotni og eru festar við 

burðarlínu með sökklínu. Lengd á sökklínu fer eftir sjávardýpi og ræktunardýpi. Fjöldi 

og þyngd sakka fer eftir fjölda og stærð flota sem eru settar á burðarlínu í upphafi. Eins 

og áður greinir er fjöldi flota yfirleitt um 1/3 hluti af uppskeruþyngd. Sökkur eru oft 

steyptar í plastfötur (sjá mynd 10) og þurfa að vera 10-20% þyngri en flotin til að 

sökkva flotunum (Jón Örn Pálsson munnleg heimild, 7. febrúar 2010; Víðir Björnsson, 

2009; Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005).  

 

Útskýrðu orðin 

Djúplínurækt 

Burðarlína 

Safnaralína 

Kjarnasokkalína 

Flot 

Svaraðu spurningunum 

Til hvers er safnaralína? 

Til hvers er botnfesta? 

Til hvers er burðarlína? 

Til hvers er kjarnasokkur? 
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Mynd 6 Djúplínurækt. Flotum er sökkt undir yfirborð sjávar. 

                                              

Mynd 7 Mismunandi flot                                                                                    Mynd 8 Kjarnasokkalína sett í sjóinn 

                                    

Mynd 9 Safnaratóg-best að hafa vel trosnað tóg                                              Mynd 10 Sökkur-steyptar fötur 

 

Mynd 11 Smíði á botnfestu-3 tonn 
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Ræktunarstaðir-botngerð og dýpi 

Áður en kræklingarækt hefst þarf að huga vel að staðarvali. Vogskorin 

strandlengja þar sem skjól er fyrir úthafsöldu er heppilegt svæði fyrir kræklingarækt. 

Hafstraumur þarf þó að vera hæfilegur  til að kræklingurinn fái nóga fæðu og 

úrgangsefni berist burtu frá honum. Þar sem úthafsalda er mikil er veðrið oft verra og 

öldurótið meira. Forðast skal staði nálægt þéttbýli og frárennslislögnum. Gæta þarf líka 

að stöðum þar sem mikið ferskvatnsflæði er. Þar myndast lagnaðarís í miklu frosti og 

logni sem getur skemmt ræktunarbúnaðinn ef flot eru á yfirborði.  Mikið 

ferskvatnsflæði leiðir einnig til seltulækkunar í yfirborðslögun, sem getur haft slæm 

áhrif á skelina sem missir þá gjarnan festuna á ræktunartóginu. Það er enn ein ástæða 

þess að gagnlegt er að sökkva ræktunarlínum vel undir yfirborð sjávar.  

Það er ekki ráðlegt að vera með kræklingarækt  á svæði þar sem er meira dýpi 

en 40-50 metrar því ef svæðið er mikið dýpra, getur verið dýrt og erfitt að sökkva 

línunni. Einnig er ekki gott að vera á svæðum grynnri en 15 metrar, því ef línan fer í 

botn getur krossfiskur valdið tjóni með afráni. 

Æskilegt er að vera með kræklingarækt á svæði þar sem er mjúkur botn og 

botnfestan sekkur  niður í botnlagið og nær góðri festu því á hörðum botni er lítið grip 

til dæmis fyrir akkeri. En eins og áður greinir er algengustu mistök í kræklingarækt að 

hafa botnfestu of létta. Á uppskerutíma þarf botnfesta að halda allt að 5 tonna þunga 

þegar hafstraumar eru í hámarki. (Jón Örn Pálsson munnleg heimild, 7. Febrúar 2010; 

Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). 

 

Útskýrðu orðin 

Staðarval 

Lagnaðarís 

Úrgangsefni 

Ráðlegt 

Bonfesta 

Svaraðu spurningunum 

Hvar er heppilegt að rækta krækling? 

Hvers vegna þarf dýpi að vera 15-40 

metrar þar sem kræklingarækt á að vera? 

Hvernig þarf sjávarbotninn að vera þar 

sem kræklingarækt er? 

 

Verklag í kræklingarækt  

Áður en kræklingarækt hefst fyrir alvöru þarf að sækja um leyfi fyrir 

tilraunarækt. Tilraunarækt þarf að stand yfir í 2-3 ár og á þeim tíma er framkvæmd 

heilnæmiskönnun fyrir ræktunarsvæðið og vaxtarskilyrði einnig könnuð. 

Heilnæmiskönnun er gerð til að athuga hvort bakteríur og þungmálmar séu innan 
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leyfilegra marka í sjónum til að þar megi rækta krækling til manneldis (Jón Örn Pálsson 

munnleg heimild, 7. Febrúar 2010; Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). 

Þegar tilraunarækt er lokið og heilnæmisúttekt liggur fyrir má selja 

framleiðsluna til neyslu. Safnaralínur þarf að setja út í sjó um tveimur vikum áður en 

lirfuáseta hefst, misjafnt er eftir ræktunarsvæðum hvenær kræklingurinn hrygnir  og 

hversu lengi lirfurnar eru sviflægar í sjónum (sjá mynd 12). Það fer líka eftir 

umhverfisaðstæðum eins og sjávarhita og magni fæðu. Við ásetu eru kræklingalirfur 

glærar, hringlaga og um það bil 0,3 mm að lengd og sjást ekki með berum augum. 3-5 

mánuðum eftir lirfuásetu er safnaralínum sökkt þar til smáskelin er uppskorin (grisjun). 

Þegar kræklingurinn stækkar verður hann dekkri og ílangur. Kræklingur vex hægt 

fyrsta árið og tæpu ári eftir ásetu hefur kræklingurinn náð rúmlega 10-15 mm lengd.   

Þar sem lirfuáseta er góð setjast mörg þúsund kræklingalirfa á hvern metra 

söfnunarlínu og þess vegna þarf að uppskera smáskelina eftir 12-16 mánuði (grisjun, sjá 

mynd 13). Uppskera fer alltaf fram um borð í báti út á sjó. Burðarlína er hífð upp úr 

sjónum með krana eða spili og fest upp á stjörnuhjól (sjá mynd 14). Kræklingurinn er 

síðan uppskorinn (skafinn) af söfnunarlínu, í sérstakri uppskeruvél. Þaðan fer hann 

síðan í sokkavél sem kemur honum fyrir á kjarnatóg þar sem bómullarsokkur er settur 

utan um tógið. Að lokum er kjarnasokkurinn festur við nýja burðarlínu og settur aftur út 

í sjó.  

Þegar kræklingur er uppskorinn er honum dreift á 3-6 sinnum lengri 

söfnunarlínu en hann kom af til að ná betri vexti. Það þarf fleiri burðarlínur þegar búið 

er að grisja safnaralínurnar og dreifa smáskelinni á lengri og fleiri kjarnalínur. Við þetta 

stækkar kræklingurinn meira því hver skel fær meira rými. Ef þetta er ekki gert getur  

mikið af  kræklingi fallið af safnaralínum yfir ræktunartímabilið. Yfirleitt er það  ysta 

lagið sem hrynur af og  jafnframt stærsti kræklingurinn. Forðast skal að sokka krækling 

þegar kalt er í sjó því þá spinnur hann svo hægt nýja spunaþræði og þá er hætta á að 

bómullarsokkurinn rotni áður en skelin hefur fest sig við kjarnatógið. 

Eftir sokkun á skel er burðarlínu er svo sökkt þangað til kræklingurinn hefur náð 

markaðsstærð og komið er að uppskeru sem er  um það bil 1,5-2 árum eftir sokkun. 

Gæta þarf þess að kræklingurinn verði fyrir sem minnstu hnjaski þegar hann er á þurru 

landi. Passa þarf að sól skíni ekki á hann eða hann verði fyrir miklum hitabreytingum. Á 

fyrstu mánuðum eftir lirfuásetu getur kræklingi fækkað mikið á safnaralínum vegna 

náttúrulegrar grisjunar. Algengt er að 40-50 þúsund lirfur setjist á hvern metra i upphafi 

en við uppskeru á smáskel (grisjun) er oft ekki nema 3000 – 5000 stykki eftir á 
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safnaratóginu. Ástæður þess geta verið að kræklingurinn nær ekki að halda sér föstum 

vegna plássleysis, vegna hreyfingar á línunni og því er best að hafa vel loðnar línur sem 

safnaralínur. Krossfiskur sest einnig á safnaralínur sem sviflæg lirfa og étur 

kræklingaungviðið af sama árgangi (Jón Örn Pálsson munnleg heimild, 7. Febrúar 2010; 

Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). Til að losna við krossfisk af línum eru 

safnaralínur baðaðar upp úr sterkum lút. Aðferð við það er ekki lýst í þessu kennsluefni. 

 

Útskýrðu orðin 

Heilnæmiskönnun 

Ílangur 

Bómullarsokkur 

Hnjask 

Svaraðu spurningunum 

Af hverju þarf að gera heilnæmiskönnun 

áður en kræklingarækt hefst? 

Hvernig líta kræklingalirfur út þegar þær 

setjast á safnara? 

Hvað er kræklingur orðinn langur tæpu ári 

eftir ásetu? 

Hvers vegna þarf að uppskera (grisja) 

safnara? 

 

 

Mynd 12 Lirfusöfnun 

                    

Mynd 13 Smáskel uppskorin af safnara                                         Mynd 14 Krækling lyft úr sjónum með færibandi.    

                                                                                                                        Takið eftir stjörnuhjólinu. 
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Eftirlit 

Á Íslandi eru aðstæður til kræklingaræktar breytilegar og hvert ræktunarsvæði 

hefur sín séreinkenni. Því þarf hver kræklingaræktandi að fylgjast vel með og þekkja sitt 

svæði. Á 2-3 ára fresti þarf að kafa meðfram línum og skoða ástand á köðlum, keðjum, 

botnfestu og botnfestufloti. Mælt er með að fylgst sé með lirfuásetu vikulega seinnihluta 

sumars og um haustið.  

Mikilvægt er að framkvæma reglulega staðlaðar mælingar til að geta metið  

magn og vöxt kræklings, sem skiptir öllu máli um verklag á viðkomandi svæði. 

Vaxtarmælingar, lengd og þyngd eru framkvæmdar reglulega á hverju ræktunarsvæði til 

að ræktandinn geti aðlagað ræktunina að aðstæðum með tilliti til lirfusöfnunar, 

grisjunar og burðargetu. Það þarf líka að framkvæma svokallaðar lífþungamælingar á 

kræklingnum fyrir uppskeru, þá er mæld lengd, þyngd, holdfylling og metinn útlitsgalli. 

Algeng aðferð til að meta þunga og lífmassa kræklings og flotaþörf er að fylgjast með 

stöðu flota í sjónum með dýptarmæli bátsins.  

Þegar vöxtur  er mestur þyngjast línurnar hratt og þá er mikilvægt að fylgjast vel 

með og bæta flotum á burðarlínurnar svo þær sökkvi ekki til botns. Yfir sumarmánuðina 

er mælt með að hver burðarlína sé skoðuð einu sinni í viku. Mánaðarlega yfir 

sumarmánuðina skal skoða safnaralínur til að meta og fylgjast með  vexti, lífmassa, 

stærðardreifingu, ásætum og afráni (Jón Örn Pálsson munnleg heimild, 7. Febrúar 2010; 

Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). 

   

Útskýrðu orðin 

Lífmassi 

Aðlaga 

Svaraðu spurningunum 

Hvers vegna þarf að fylgjast með stöðu 

flota? 

Hvers vegna þarf að framkvæma 

vaxtarmælingar? 

 

Uppskera og meðhöndlun á krækling  

Áður en uppskera kræklings hefst þarf að kanna gæði hans og uppfylla ákveðnar 

kröfur. Það þarf að mæla innihald þörungaeiturs í kræklingi og kræklingurinn þarf að 

hafa náð markaðsstærð og holdfylling þarf að vera góð.  

Ef það er þörungaeitur í kræklingnum má ekki borða hann fyrr en skelin hefur 

hreinsað sig, það getur varað frá einni viku upp í marga mánuði. Lífþungamælingar er 

æskilegt að framkvæma  þegar kræklingurinn er rúmlega eins árs gamall og taka sýni af 
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2-3 stöðum á hverri  safnaralínu því dýpi getur ráðið vexti. Við uppskeru er mæld þyngd 

af uppskeruhæfum kræklingi og talinn fjöldi skelja í hverju kílói því að kaupandinn 

vill fá ákveðið margar skeljar í kílóinu sem hann kaupir. Til að kræklingurinn léttist 

ekki vegna vökvataps þarf að taka hann beint upp úr sjó fyrir vigtun.  

Kræklingur hefur mesta holdfyllingu í apríl til júní og ágúst til október og þá er 

best að uppskera (sjá mynd 15).  Rétt fyrir hrygningu um miðjan júní er kræklingurinn 

mjög viðkvæmur og ef hann er meðhöndlaður harkalega á þessum tíma getur hann farið 

að hrygna. Við uppskeru eru notaðir sérstakir prammar eða stærri bátar, skip allt eftir 

aðstæðum.  Byrjað er á að hífa burðarlínuna upp úr sjónum með krana eða spili og festa 

upp á stjörnuhjól. Stundum er kræklingur laus á safnaralínu og hætta á að hann losni af 

þegar henni er lyft upp. Til að koma í veg fyrir það er hægt að nota færiband til að flytja 

kræklinginn frá sjávaryfirborði um borð í bát. Þá minnkar álagið á spunaþræðina og 

minni líkur eru á að kræklingurinn losni af.   

Þar sem uppskerubúnaður er lítið tæknivæddur fer kræklingurinn í vinnslustöð í 

landi áfastur á safnaralínu og er þar losaður af henni, afklasaður (skelklasar losaðir í 

sundur) og stærðarflokkaður. Þegar vinnsla fer fram um borð í uppskerubáti er 

kræklingurinn losaður af safnaralínu, afklasaður og stærðarflokkaður. Ferlið fyrir báðar 

vinnsluaðferðir er svona: Kræklingurinn er uppskorinn (skafinn) af ræktunarböndum 

annað hvort með því að draga bandið í gegn um þrengingu eða bursta. Í uppskeruvél er 

kræklingurinn losaður í sundur en skeljarnar eru festar saman með spunaþráðum. Það 

þarf að meðhöndla skelina varlega í uppskeruvélinni svo hún brotni ekki. Kræklingur 

sem er of smár er hægt að setja aftur á kjarnalínu og út í sjó til áframhaldandi ræktunar.  

Áður en kræklingurinn fer í geymslukör þarf að fjarlægja dauðar og brotnar 

skeljar. Það þarf að hafa það í huga að rúmmál kræklings eykst í karinu vegna þess að 

skeljarnar opnast. Sjór í geymslukörum þarf að vera hreinn, seltuinnihald, sjávarhiti og 

súrefnisinnihald þurfa að vera í lagi vegna þess að rétt selta tryggir rétt bragðgæði, 

sjávarhiti þarf að vera réttur svo skelin geti hreinsað sig  og ef súrefnismettun fer undir 

50% lokast skeljarnar og hreinsun stöðvast. Mikilvægt er að tryggja að kræklingur verði 

ekki fyrir hitasveiflum í flutningi frá ræktunarstað, þess vegna þarf að flytja hann í 

einangruðum ílátum með loki. Ef sól nær að skína á dökkan kræklinginn hitnar hann 

fljótt og drepst (Jón Örn Pálsson munnleg heimild, 7. Febrúar 2010; Valdimar Ingi 

Gunnarsson o.fl., 2005). 
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Útskýrðu orðin 

Gæði 

Þörungaeitur 

Lífþungamæling 

Súrefnismettun 

Hitasveifla 

Kaupandi 

Holdfylling 

Svaraðu spurningunum 

Hvað getur tekið langan tíma að afeitra 

krækling? 

Hvað er mælt í lífþungamælingu? 

Af hverju er talinn fjöldi skelja í hverju 

kílói? 

Hvenær er best að uppskera krækling? 

Hvað gerist ef sól nær að skína á 

kræklinginn? 

Hvers vegna eykst rúmmál kræklings í 

geymslukarinu? 

Hvers vegna þurfa seltuinnihald, sjávarhiti 

og súrefnismettun að vera í lagi? 

 

 

Mynd 15 Skel komin í markaðsstærð 

 

Geymsla á krækling fyrir vinnslu 

Kræklingur er lifandi afurð sem þarf að meðhöndla með varfærni. Með því að 

geyma krækling í hreinum rennandi sjó eftir uppskeru er hægt að hreinsa hann af 

örverum og þörungaeitri eða fækka þeim niður í ásættanlegan fjölda á örfáum dögum. 

Hann nær líka að hreinsa sig af sandi og öðrum óhreinindum en það getur tekið 8-10 

klukkutíma. Við uppskeru og flutning getur kræklingurinn orðið fyrir vökvatapi og 

streitu en með því að geyma hann í rennandi sjó í geymslukari nær hann að jafna sig og 

afföll við vinnslu og geymslu minnka.  

Kræklingur á Íslandi hefur sterka spunaþræði og erfitt getur verið að losa hann í 

sundur en með því að geyma safnaralínur í geymslukörum með sírennsli í er hugsanlegt 

að styrkur spunaþráða minnki og auðveldara verði að losa skeljarnar frá hvor annarri. 
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Hægt er að uppskera einu sinni til tvisvar í mánuði og geyma krækling í körum með 

rennandi hreinum sjó þar til hann fer á markað. Þetta dregur úr kostnaði vegna 

þörungaeiturmælinga sem verða að fara fram við hverja uppskeru en tryggir jafnframt 

að til eru birgðir af lifandi krækling og stöðugt framboð (Jón Örn Pálsson munnleg 

heimild, 7. Febrúar 2010; Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). 

  

Útskýrðu orðin 

Afurð 

Varfærni 

Örvera 

Ásættanlegt 

Sírennsli 

Framboð 

Svaraðu spurningunum 

Hvers vegna þarf að geyma krækling í 

hreinum rennandi sjó eftir uppskeru? 

Hvað er hægt að uppskera krækling oft í 

mánuði? 

 

Vinnsla 

Í hefðbundni  vinnslu er kræklingnum sturtað á færiband sem flytur hann í 

uppskeruvél sem losar hann í sundur, þvær  og flokkar. Kræklingar sem hafa verið 

losaðir í sundur mynda fljótt aftur spunaþræði  sem halda þeim í klösum á ný, því þarf 

afklösunartíminn að vera stuttur. Úr uppskeruvél fer kræklingurinn  með færibandi í 

þráðskurðarvél sem sker spunaþræðina af og  síðan í stærðarflokkun. Í sumum 

uppskeruvélum er smæsti kræklingurinn flokkaður frá en sérstakur flokkari sér um að 

stærðarflokka (sjá mynd 16) kræklinginn samkvæmt kröfum kaupenda. Þaðan fer 

kræklingurinn á hreinsiband þar sem gallaður kræklingur er tekinn frá (sjá mynd 18).  

Starfsfólk vinnur við færiband og gæðaflokkar kræklinginn með því að tína frá 

dauðar skeljar, brotnar skeljar, skeljabrot, opnar skeljar og aðra aðskotahluti sem ekki 

mega fylgja með í umbúðir (sjá mynd 17). Hlutverk starfsmanna er einnig að fylgjast 

með hvernig  tekist hefur til með afklösun, þráðskurð og að láta vita ef eitthvað fer 

úrskeiðis. Að lokum er kræklingurinn vigtaður og pakkaður.  

Við pökkun á lifandi krækling þarf að muna að kræklingurinn andar, það þarf að 

þrýsta vel að honum til að halda skeljunum saman og koma verður í veg fyrir að hann 

missi vökva. Þegar kræklingur er tekinn upp úr sjónum lokar hann skeljunum til að 

koma í veg fyrir vökvatap, þrátt fyrir það flæðir smá  súrefni inn á milli þeirra sem 

kræklingurinn getur nýtt og því þarf að vera nóg rými í umbúðunum til að hann geti 

andað þegar um lengri geymslutíma er að ræða.  
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Umbúðum fyrir krækling er hægt að skipta í innri og ytri umbúðir. Innri umbúðir 

geta verið nælon netpokar þá nær kræklingurinn að anda og vökvi sem hann losar 

rennur úr pokanum. Ytri umbúðir eru kassar sem í þarf að vera falskur botn eða motta 

sem dregur í sig vatn sem kemur í veg fyrir að kræklingurinn liggi í súrefnissnauðum 

vökva og kafni.  

Umbúðir með lifandi kræklingi þarf að merkja á sérstakan hátt og þegar um 

lengri geymslutíma er að ræða er kælimottum eða ís komið fyrir í ytri umbúðunum. 

Ísinn má vera yfir kræklingnum svo ísvatnið geti lekið yfir hann með þeim afleiðingum 

að hann lokar sér og missir ekki sjó út. Krækling þarf að geyma á köldum og rökum 

stað en það er eitt af lykilatriðum til að tryggja gæði kræklings. Með kælingu lengist 

líftími kræklings, dauður kræklingur rotnar hægar, það dregur úr efnaskiptahraða, 

súrefnisnotkun og það dregur úr vökvatapi (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). 

Útskýrðu orðin 

Hefðbundinn 

Færiband 

Gæðaflokkun 

Aðskotahlutur 

Geymslutími 

Súrefnissnauður 

Svaraðu spurningunum 

Hvernig fer hefðbundin vinnsla fram? 

Lýsið innri umbúðum fyrir krækling? 

Lýsið ytri umbúðum fyrir krækling? 

 

                           

Mynd 16 Stærðarflokkari                                                                      Mynd 17 Skel hreinsuð á færibandi 

 

Mynd 18 Skel í vinnslu 
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Ásætur og afræningjar 

Þari  

Ef lítið er af kræklingi á safnaralínum (t.d. eftir afrán krossfisks) getur þari náð 

að festa rætur en hann tekur rými frá kræklingi og uppskeran verður minni. Ef 

safnaralínur eru þaktar kræklingi þá nær þarinn ekki að festa rætur. 

Æðarfugl 

Kræklingur er eftirsótt fæða æðarfugls og hefur hann valdið verulegu tjóni hjá 

kræklingaræktendum og eru dæmi þess að hann hafi étið alla uppskeru. Mikilvægt er að 

fylgjast með æðarfugli sem heldur sig við ræktunina og grípa til aðgerða áður en í óefni 

er komið. Það sem meðal annars er hægt að gera er: Hafa kræklingalínur staðsettar 

þannig að eftirlit sé auðvelt, nota djúplínurækt eða nota hljóðfælur sem settar eru á 

bauju á ræktunarsvæðinu. Hægt er að kaup hljóðfælur með arnarhljóði, bátahljóði og 

skothljóði eða blöndu af þessu.  

Krossfiskur 

Krossfiskalirfur virðast setjast á safnaralínur á svipuðum tíma og 

kræklingalirfur. Fyrst verður krossfiskanna vart sem hvítra depla á meðal svartra 

kræklinga. Krossfiskur festir sig á undirlag með hjálp sogfóta og fyrst eftir að hann sest 

á safnaralínu er nægilegt rými fyrir hann til að festa sig en eftir að hann stækkar missir 

hann takið og fellur af.  

Talið er að krossfiskur valdi helst tjóni á kræklingi af sama árgangi, þá aðallega 

á fyrsta ári. Með því að halda sléttu yfirborði á safnaralínum í lágmarki má koma í veg 

fyrir að krossfiskur nái að hanga lengi á henni (Jón Örn Pálsson munnleg heimild, 7. 

Febrúar 2010; Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). 

 

Útskýrðu orðin 

Ásæta 

Afræningi 

Þari 

Hljóðfæla 

Sogfótur 

Svaraðu spurningunum 

Hverjir eru helstu afræningjar í 

kræklingarækt? 

Hvernig valda þeir tjóni? 

Hvernig er hægt að koma í veg fyrir tjón af 

völdum afræningja? 

 

Markaður fyrir krækling 

Eftirspurn eftir kræklingi er vaxandi um allan heim en íslenskir 

kræklingaræktendur horfa fyrst og fremst til Evrópu. Íslenskur kræklingur er almennt 
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talinn bragðbetri og með meiri holdfyllingu en annarsstaðar í Evrópu, ástæðan er sú að 

kræklingurinn vex hægar á Íslandi vegna þess að sjórinn er kaldari. Uppskerutími á 

Íslandi fellur vel að sveiflum í framboði annarsstaðar frá vegna þess að kræklingur á 

Íslandi hrygnir 1-2 mánuðum seinna en annars staðar í Evrópu. Það eru ýmsir 

möguleikar á að selja og flytja út krækling. Það er til dæmis hægt að flytja hann út 

óhreinsaðan á uppboðsmarkað þar sem vinnslustöðvar kaupa hann, það er hægt að 

flytja hann út ferskan og hreinsaðan og soðinn og frystan.  Flutnings- og geymslutækni 

hafur tekið stórstígum framförum og er hægt  að flytja krækling lifandi með sjódælingu 

á erlenda markaði (Haukur Oddson, Ásta Margrét Ásmundsdóttir, Guðrún G. 

Þórarinsdóttir, Kristinn Hugason og Jón Páll Baldvinsson, 2008). 

 

Útskýrðu orðin 

Uppboðsmarkaður 

Framfarir 

Svaraðu spurningunum 

Hvaða möguleikar eru á að flytja út og 

selja krækling? 

 

Kræklingur sem matur 

Fyrr á öldum var takmörkuð neysla á kræklingi til manneldis en þó er talið að 

kræklingur hafi verið borðaður að staðaldri og jafnvel súrsaður og geymdur. Í dag hefur 

viðhorfið breyst og margir telja að hann sé gæðamatur, bragðgóður og heilsusamlegur. 

Ætilegi hluti kræklings getur innihaldið 10-20% prótein, 0,5-3% fitu og 1-7% sterkju 

(glykogen) allt eftir árstímum og svæðum.  

Bragð af kræklingi er breytilegt eftir fæðusamsetningu og hold mismjúkt eftir 

ræktunarsvæðum  en í flestum tilfellum er ræktaður kræklingur bragðbetri og mýkri en 

sá villti (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2005). 

 

Hvernig er kræklingur borðaður 

Áður en kræklingur er matreiddur eru dauðar og gallaðar skeljar tíndar frá, og 

skelin sem eftir er  hreinsuð og spunaþræðirnir skornir af.  

Ef geyma þarf krækling á að geyma hann í hreinum sjó eða söltu vatni því hann 

drepst ef hann er geymdur í fersku vatni. Þegar matreiða á ferskan krækling á að nota 

lifandi skeljar sem eru lokaðar.  Opin lifandi skel lokar sér ef bankað er létt á hana. 

Lifandi skel opnast við suðu en geri hún það ekki er tryggast að henda henni, þó getur 

skelin verið í góðu lagi. Þegar lifandi kræklingur er soðinn herpist innmaturinn saman 

og við það myndast ílangur biti. Mikilvægt er að nægur vökvi sé í skelinni meðan á 
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suðu stendur því annars getur hún orðið þurr og seig. Þess vegna er gott ef hægt er að 

setja skelina í hreinan sjó og láta hana fylla sig áður en hún er matreidd því vökvinn í 

skelinni gerir hana líka bragðbetri.  

Margir telja að kræklingur bragðist best eftir að hafa verið soðinn í eigin soði án 

vökva (gufusjóða) en einnig má sjóða hann í smá bjór eða hvítvíni eða nota aðeins 

smjör og hvítlauk. Sjóða þarf krækling þar til skeljarnar opna sig (Valdimar Ingi 

Gunnarsson o.fl., 2005). 

  

Útskýrðu orðin 

Manneldi 

Heilsusamlegt 

Herpast 

Innmatur 

Seigt 

Svaraðu spurningunum 

Hvað þarf að gera við kræklinginn áður en 

hann er matreiddur? 

Hvað þarf að sjóða krækling lengi? 

Ef það þarf að geyma krækling, hvernig á 

þá að geyma hann? 

 

                      

Mynd 19 Kræklingasúpa                                                                     Mynd 20 Kræklingur-vakúmpakkað í sósu 
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Verkefni 

-Hvernig er fjaran þín, fara út í fjöru og skoða hana. Er fjaran sand-, malar- eða 

hnullungafjara? 

-Hvenær dags eru flóð og fjara, gera könnun í eina viku eða einu sinni í mánuði og skrá 

tímann og taka ljósmyndir. 

-Mæla hitastig sjávarins í fjörunni, hægt að fara einu sinni í viku eða einu sinni í mánuði 

og skrá niður og bera saman hitatölur. 

-Hvaða dýr og plöntur lifa í þinni fjöru, skrá niður, taka sýni og taka myndir. 

-Hvaða dýr og plöntur lifa efst í þinni fjöru, en neðst. Skrá niður lagskiptingu dýra og 

plantna. 

-Búa til plöntubók. Þurrka plöntur úr fjörunni og setja í bók og skrá heiti við. 

-Setja sjó í krukkur eða fötur og fara með í skólann og skoða í smásjá. Hvað sést? Hægt 

að skrá niður myndrænt og setja texta við. 

-Fara í fjöruna og finna villtan krækling, er kræklingurinn festur við eitthvað (hvað), eru 

lausir klasar. Eru skeljarnar opnar (tómar), lokaðar er eitthvað í þeim og hvað er í þeim? 

-Greina kven- og karldýr ef það finnst villtur kræklingur í fjörunni. 

-Fara í heimsókn í Skelfisk og fá leiðsögn  um fyrirtækið. 

-Fá að fara út á sjó og skoða ræktunarbúnaðinn hjá Skelfisk. 

-Fá gefins krækling hjá Skelfisk. 

-Skoða innri líffæraskipan dýrsins. 

-Skoða kræklinginn í smásjá. 

-Skoða spunaþræðina. 

-Hvernig opnast skeljarnar, opnast þær sjálfar er erfitt að opna þær, hvernig er hægt að 

opna þær? 

-Stærðarflokka skeljar, mæla þær og skrá lengd, hafa einhverjar skeljar náð 

markaðsstærð? 

-Vigta skeljarnar þegar búið er að stærðarflokka þær. 

-Smakka villtan og ræktaðan  krækling er bragðmunur, hvor er bragðmeiri? 

-Undirbúa skel fyrir matreiðslu. 

-Matreiða krækling. 

-Sjóða lifandi krækling og sjóða dauðan krækling og skoða innmatinn inn í skeljunum 

og bera saman, er vöðvinn herptur eða dreifður um alla skel, er sandur í skelinni? 

-Gera ljóstillífun myndrænt. 
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Uppskriftir 

 

Kúskús með kræklingi og rækjum (fyrir 4) 

250 g kúskús  

1/2 l kjúklingasoð (1 Knorr-teningur og vatn)  

6 stk hvítlauksrif  

6 msk. Steinselja  

salt og pipar úr kvörn  

900 g kræklingur  

30-40 stk. risarækjur  

1/2-1 dl ólífuolía til steikingar  

Aðferð 

Hellið heitu kjúklingasoði yfir kúskús í skál, bætið söxuðum hvítlauk og steinselju saman við. 

Hrærið í annað slagið í 10-12 mín. Snöggsteikið rækjurnar í olíu. 

Hitið krækling á pönnu undir loki (eða í örbylgjuofni). Skiptið á diskana. Hellið safanum yfir og 

raðið snöggsteiktu rækjunum í kring. 

(Tekið af http://mbl.is/matur/hagkaup/297/kuskus-med-kraeklingi-og-raekjum/) 

 

Pasta með krækling (fyrir 4) 

1 kg ferskur kræklingur  

4-5 msk jómfrúrólífuolía 

3 fínt saxaðir hvítlauksgeirar 

200 g vel þroskaðir afhýddir kramdir tómatar 

400 g spaghettí  

nýmalað salt og pipar 

2 msk söxuð steinselja 

Burstið vel skeljarnar og sjóðið þær svo í örlitlu vatni (hálfgufusjóðið í rauninni) þar til 

skeljarnar opna sig. Þær sem ekki opnast skal henda. Losið kjötið frá skeljunum að mestu, en 

fiskinn ennþá í skelinni samt sem áður. Hellið vatninu varlega af í skál og geymið en leggið 

skeljar til hliðar í lokuðum potti. Hitið olíuna á ponnu og mýkið þar hvítlaukinn og takið af hita. 

Hellið tómötum og soði af krækling út á pönnu og látið malla í 20 mín. Smakkið til með salti. 

Skellið pastanu út í pott með vænum skammti af söltuðu vatni og sjóðið “al dente”. Síið pastað. 

Blandið pipruðum og steinseljustráðum kræklingnum saman við tómatasósuna, síið vatnið af 

pastanu, hellið því í heitar skálar og sósunni yfir. (Tekið af 

http://www.matarlyst.is/recipe.asp?recipe_id=944&cat_id=12) 

http://www.matarlyst.is/recipe.asp?recipe_id=944&cat_id=12
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Kræklinga og kartöflusúpa (fyrir 4) 

1 kg ferskur kræklingur 

3 msk hveiti 

400 ml undanrenna 

300 ml léttmjólk 

125 ml kaffirjómi eða matreiðslurjómi 

1-2 hvítlauksgeirar, marðir 

1 stórt hnefafylli steinselja (laufin, stönglunum hent) með eða án hýðis 

300 gr kartöflur soðnar (gott að skera í litla bita áður en þær eru soðnar til að flýta fyrir 

suðu. Má setja með eða án hýðis 

Salt og svartur pipar 

 

Aðferð 

Setjið kræklinginn í stóran pott, lokið vel og sjóðið á háum hita í um 4 mínútur eða 

þangað til allar skeljarnar opnast. Ef einhverjar opnast ekki, hendið þeim þá. Látið kólna 

og fjarlægið svo úr skelinni. Sigtið soðvatnið ásamt skeljunum í sigti og geymið vatnið. 

Blandið saman hveitinu og nokkrum matskeiðum af mjólk í stóra skál. Hrærið varlega 

þangað til þykkt deig hefur myndast. Bætið smávegis til viðbótar af mjólk og hrærið 

vel. Bætið afganginum af mjólkinni ásamt rjóma og undanrennu í pott og látið suðuna 

koma upp. Hrærið hveitiblöndunni út í (með sósupísk). Lækkið hitann í miðlungshita og 

látið krauma í 15 mínútur eða þangað til súpan þykknar aðeins. Blandið steinselju út í 

og hitið í 2-3 mínútur. Látið súpuna kólna aðeins og blandið í matvinnsluvél, blandara 

eða notið töfrasprota í um 5 mínútur. Setjið súpuna aftur í pott og bætið kræklingnum 

saman við ásamt 50 ml af soðvatninu ef notaður var ferskur kræklingur. Setjið 

kartöflurnar saman við. Saltið og piprið. Látið malla í um 5-7 mínútur eða þangað til 

súpan er orðin vel heit. Berið fram með brauði. (Tekið af 

http://hvaderimatinn.is/ajax/recipe/view/486) 

 

Sjávarréttasalat með Camembertosti 

1 Camembertostur, saxaður  

1 dl rækjur  

1 dl kræklingur  

1/2 dl mæjónes 

1/2 dl sýrður rjómi  

http://hvaderimatinn.is/ajax/recipe/view/486
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1/2-1 ananashringur, saxaður  

2 harðsoðin egg, söxuð  

 

Blandið öllu vel saman í skál. Látið standa í kæli í góða stund áður en það er borið fram. 

Salatið er bæði hægt að bera fram í tartalettum eða með ristuðu brauði. (Tekið af 

http://www.hugi.is/matargerd/articles.php?page=view&contentId=748810) 

 

Fiskbollur með kræklingi (fyrir 4) 

 1 dós niðursoðnar fiskbollur 

1 dós kræklingur 

1 blaðlaukur 

1 dós bakaðar baunir í tómatsósu 

1 ½ msk. tómatmauk (puré) 

¼ -1/2 tsk chilípipar eða cayennepipar 

½ tsk. oreganó 

½ tsk. paprikuduft 

1 tsk. salt 

¼ tsk hvítur pipar 

  

Látið soðið renna vel af fiskbollunum og kræklingnum. Saxið blaðlaukinn og setjið 

hann í pott ásamt baununum. Hitið að suðumarki og bætið bollunum og kræklingnum út 

í. Látið krauma við lágan hita í 5-7 mínútur. Bragðbætið með tómatmauki og kryddi og 

bætið soði út í eftir smekk. Hitið að suðumarki og berið fram með hrísgrjónum. (Tekið 

af http://www.femin.is/article.asp?art_id=1950) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hugi.is/matargerd/articles.php?page=view&contentId=748810
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Skelfiskur ehf 

Fyrirtækið Skelfiskur ehf var stofnað sumarið 2007 af sjö einstaklingum á Patreksfirði, 

Tálknafirði og Bíldudal og fyrirtækinu Þóroddi ehf á Tálknafirði. Tilgangur var 

rannsókna og þróunarstarf í kræklingarækt í fjörðum Vestur-Barðastrandasýslu.  

Fyrirtækið er eitt af fjórum fyrirtækjum sem eru þátttakendur í Bláskeljaklasa Vestfjarða 

(BKV), sem var stofnaður árið 2007. BKV vinnur að samræmdum aðgerðum á 

Vestfjörðum, með það að markmiði að gera kræklingarækt að stórum arðbærum 

atvinnuvegi fyrir árið 2015.  

Hluthafar í Skelfiski ehf hafa undanfarin þrjú ár sett út safnaralínur í Tálknafirði 

og Patreksfirði, og sokkað skel í netsokka. Reglulega eru teknar mælingar á vexti 

skeljanna og árangur metinn. Fram til þessa hefur eingöngu verið um að ræða 

tilraunaræktun og niðurstöður benda til að skilyrði til ræktunar séu mjög góðar í 

fjörðunum (Jón Örn Pálsson munnleg heimild, 7. Febrúar 2010). 

 

Bláskeljaklasi Vestfjarða 

Bláskeljaklasi Vestfjarða var stofnaður í maí 2007. Meginmarkmið er að vinna að 

markvissu þróunarstarfi í ræktun á bláskel á Vestfjörðum og stefnt er að því að gera 

bláskelja-rækt að stórum arðbærum atvinnuvegi á Vestfjörðum fyrir árið 2015.  

 Helstu verkefni Bláskeljaklasa Vestfjarða fyrstu árin eru eftirfarandi:  

1) Hiti og sjávarselta á ræktunarsvæðum 

2) Bláskeljalirfur í svifi og tímasetning ásetu 

3) Áseta, vöxtur og holdfylling bláskelja 

4) Heilnæmiskönnun fyrir ræktunarsvæðin 

Fjögur fyrirtæki hafa verið virk í rannsókna og þróunarstarfi og að baki þeim eru yfir 30 

einstaklingar og hluthafar. Þau fyrirtæki eru: Nesskel ehf, Skelfiskur ehf, Vesturskel ehf 

og ST2 ehf. Árið 2009 bættist fyrirtækið Nýskel í hópinn (Jón Örn Pálsson, 2009). 
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