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5.1 Inngangur

5.1.1 Afmörkun verkefnis og markmið
Tvær meginleiðir eru í þorskeldi: Annarsvegar að
fanga og ala villtan þorsk (áframeldi) og hins vegar
framleiðsla á eldisþorski allt frá klaki að markaðs-
stærð (aleldi). Áframeldi má flokka í þrennt:

 Sjókvíaeldi á villtum þorski (1-2 kg).
 Strand- og sjókvíaeldi á villtum þorkseiðum (5-10

g).
 Hjarðeldi, þ.e.a.s. fóðrun á villtum þorski án þess

að nota kvíar.

Aleldi sem byggir á kynbættum efniviði má
flokka í þrennt:

 Smáseiðaeldi í seiðaeldisstöð (5-10 g).
 Stórseiðaeldi í strandeldisstöð (100-200 g).
 Matfiskeldi í sjókvíum (2-5 kg).

Nokkrar samantektir hafa verið birtar um
matfiskeldi á þorski (Valdimar Ingi Gunnarsson
1992; Björn Björnsson 1994; Valdimar Ingi
Gunnarsson o.fl. 2004). Allar fjalla bæði um aleldi
og áframeldi á þorski. Hér verður aðeins fjallað um
aleldi en varðandi frekari upplýsingar um eldi á
villtum þorski í sjókvíum er bent á samantektir úr
svokölluðu þorskeldiskvótaverkefni (Valdimar Ingi
Gunnarsson o.fl. 2003, 2005, 2006, 2007) og nokkrar
greinar um hjarðeldi (Björn Björnsson 1999a,b, 2001,
2002).

Markmið með þessari samantekt er að:

 Gefa yfirlit yfir stöðu þekkingar á aleldi á þroski .
 Gera grein fyrir R&Þ verkefnum sem stunduð

hafa verið á Íslandi.
 Meta styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri í

matfiskeldi á þorski á Íslandi í samanburði við
Noreg.

5.1.2 Þróun þorskeldis í sjókvíum á Íslandi
Fyrstu tilraunir með söfnun á villtum þorski til
áframeldis í kvíum hér á landi hófust í Stöðvarfirði
sumarið 1992 að frumkvæði heimamanna (Björn
Björnsson 1994). Á árunum 1993-2000 stunduðu
samtals 18 aðilar eldi á villtum þorski á Austfjörðum,
Vestfjörðum og í Eyjafirði (Valdimar Ingi Gunnars-
son og Björn Björnsson 2001). Á þessum árum var
umfang eldisins lítið og alls mun hafa verið slátrað
upp úr kvíum hér á landi um 200 tonnum af slægðum
þorski á árabilinu 1993-2001 (Hjalti Karlsson 2002).
Með tilkomu úthlutunar á árlegum 500 tonna þorsk-

Kafli 5. Matfiskeldi á þorski

Valdimar Ingi Gunnarsson, Fiskeldishópur AVS, Björn Björnsson, Hafrannsóknastofnunin og Jón
Árnason, Matís ohf.

77



Staða þorskeldis á Íslandi, samkeppnishæfni og stefnumótun rannsókna- og þróunarstarfs

eldiskvóta árið 2002 átti sér stað mikil aukning í
áframeldi á þorski. Slátrað magn fór úr um 10
tonnum árið 2000 upp í rúm 1.400 tonn árið 2006
(mynd 5.1). Fram að þessu hefur því sem næst
eingöngu verið slátrað áframeldisþorski. Árið 2006
voru fyrstu opinberu tölur birtar um slátrun á
aleldisþorski sem þá nam um 180 tonnum (Fiskistofa
2007).

Tilraunir með föngun á þorskeiðum (0+ árg.) til
áframeldis í Ísafjarðardjúpi hófust seinnihluta ársins
2001. Seiðin hafa verið fönguð að mestu á haustin og
alin í strandeldisstöð Háafells ehf. á Nauteyri á
veturna og sett í sjókvíar á vorin. Fyrstu seiðin voru
sett út í sjókvíar árið 2003 á vegum Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar hf. í Ísafjarðardjúpi (Þórarinn
Ólafsson 2004, 2005). Aleldisseiði fóru fyrst í
sjókvíar hjá Brim-fiskeldi ehf. í Eyjafirði árið 2002
(Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2004). Fyrsta
slátrunin úr aleldi átti sér síðan stað árið 2004
(Þórarinn Ólafsson 2005).

Í lok ársins 2006 voru 12 fyrirtæki með þorskeldi í
sjókvíum (mynd 5.2). Þar af ellefu fyrirtæki með
áframeldi á þorski og fjögur þeirra með aleldi á
þorski (Valdimar Ingi Gunnarsson 2007). Þau

fyrirtæki sem hafa verið með mest umfang í
þorskeldi eru Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í
Ísafjaðardjúpi og Brim-fiskeldi ehf. í Eyjafirði.

5.1.3 Rannsókna- og þróunarstarf
Allt frá því að matfiskeldi á þorski hófst hér á landi
árið 1992 hafa verið stunduð fjöldi rannsókna- og
þróunarverkefna (R&Þ). Á tíunda áratugnum var
eingöngu Hafrannsóknastofnunin með þorskeldis-
rannsóknirnar en þær voru fjármagnaðar af framlagi
úr ríkissjóði til stofnunarinnar (tafla 5.1). Á þessum
tíma var einnig á vegum stofnunarinnar rannsókna-
verkefni á hjarðeldi á þorski (viðauki 1). Í byrjun
þessa áratugar á sér stað mikil aukning á R&Þ
verkefnum styrkt með framlögum s.s. frá sjávar-
útvegsráðuneytinu, AVS rannsóknasjóði í sjávar-
útvegi, Rannsóknamiðstöð Íslands, norrænum
sjóðum og Evrópusambandinu. Samtals hafa verið
styrkt rúmlega 20 verkefni mest vaxtar- og
fóðurtilraunir (tafla 5.1). Á árinu 2007 voru starfrækt
fimm R&Þ verkefni innan matfiskeldis á þorski.

Flest R&Þ verkefnanna hafa eingöngu verið unnin af
íslenskum vísindamönnum. Nú eru starfrækt tvö
R&Þ verkefni með styrk frá Evrópusambandinu í
samstarfi við erlenda vísindamenn. Hér er um að
ræða verkefnin: Þróun iðnaðarvædds þorskeldis:
Stjórn vaxtar og kynþroska með háþróuðum
ljósabúnaði og velferð fiska. Nýlega er einnig lokið
norrænu rannsóknaverkefni ,,Fóður fyrir þorsk” (tafla
5.1 og viðauki 1).

5.2 Umhverfisþættir og þorskeldi

5.2.1 Kjörhitastig

Kjörhitastig vaxtar

Sá umhverfisþáttur sem hefur einna mest áhrif á vöxt
og viðgang eldisþorsks er sjávarhiti. Í tilrauna-
eldisstöð Hafrannsóknastofnunarinnar á Stað við
Grindavík voru gerðar umfangsmiklar vaxtar-
tilraunir með eldisþorsk og einnig villtan þorsk sem

alinn var í kerum við
mismunandi hita (Björn
Björnsson o.fl. 2001;
Björn Björnsson og Agnar
Steinarsson 2002; Björn
Björnsson o.fl 2007). Í
þessum tilraunum kom
fram að kjörhiti til vaxtar
lækkar með þyngd
þorsksins á stærðarbili 2
til 2000 g. Vaxtarlíkanið
hefur nýlega verið uppfært
með röð nýrra tilrauna og

Mynd 5.1. Slátrað magn af eldisþorski á Íslandi árin 1993
til 2006 (heimild: www.fiskeldi.is; Fiskistofa 2007).

Mynd 5.2. Staðsetning sjókvíaeldisstöðva með þorsk-
eldi í lok ársins 2006.
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með hliðsjón af reynslu tilrauna úr norsku
sjókvíaeldi (mynd 5.3) (Björn Björnsson o.fl 2007).
Samkvæmt líkaninu er kjörhiti 2, 20, 200 og 2000 g
þorsks 15,0, 13,0, 11,1 og 9,2°C. Vaxtarferlarnir
verða flatari með aukinni stærð fiska (mynd 5.3).

Það er ekki hægt að útiloka að kjörhitastig sé mis-
munandi á milli stofna. Vísbendingar eru um að arf-
gerðir þorsks (hemoglóbín gerðir) hafi mismunandi
kjörhitastig fyrir hámarks vöxt (Albert K. Imsland
2004).

Kjörhitastig og atferli

Í Norður-Atlantshafi er fjöldi þorskstofna sem halda
sig á afmörkuðum svæðum þar sem meðalsjávarhiti
er á bilinu 2-11°C (Brander 1994). Í atferlis-
rannsóknum hefur komið fram að smár þorskur (6,5
cm) leitar í heitari sjó (7°C) og stór þorskur (79 cm) í
kaldari sjó (3°C) (Lafrance o.fl. 2005). Í annarri
rannsókn valdi smár þorskur (80-200 g) 13,9°C
(Schurmann og Steffensen 1992). Margar ástæður
geta verið fyrir mismunandi niðurstöðum. Í atferlis-
rannsóknum hefur komið fram að kjörhitastig virðist
vera mismunandi á milli arfgerða þorsks (Petersen
og Steffensen 2003). Það skiptir einnig máli ástand
fisksins. Þorskur (500-1000 g) sem var lítið fóðraður
valdi sér 4,0°C en aftur á móti fiskur sem var
stríðalinn valdi 6,5°C (Despatie o.fl. 2001) sem er
1,9°C lægri hiti en kjörhiti til vaxtar (Björn
Björnsson o.fl. 2001).

Kjörhitastig fóðurnýtingar

Kjörhitastig fóðurnýtingar er 1-2°C lægri en kjörhiti
til vaxtar (Björn Björnsson o.fl. 2001). Við frávik frá
kjörhita til fóðurnýtingar hækkar fóðurstuðullinn
með lækkandi og hækkandi sjávarhita (mynd 5.4). Í
annarri tilraun kom fram að þorskur (200-300 g)
hafði betri fóðurnýtingu við 6°C í samanburði við
14°C (Jordan o.fl. 2006). Hjá þorskseiðum (< 10 g)
alin við 5, 8, 12 og 15°C mældist kjörhiti fyrir fóður-
nýtingu á bilinu 5-8°C en kjörhiti fyrir vöxt var
töluvert hærri eða um 12°C (Peck o.fl. 2003).
Sjávarhiti getur því haft veruleg áhrif á fóður-
stuðulinn. Eldi við lágan hita á veturna hér á landi
hækkar fóðurstuðulinn verulega. Sama gerist við
hátt sjávarhitastig í Vestur-Noregi og í Skotlandi á
sumrin. Þorskeldi við jafnan og stöðugan sjávarhita
nálægt kjörhita allt árið getur því haft jákvæð áhrif á
rekstrarafkomuna.

Kjörhitastig og afföll

Kjörhiti m.t.t. affalla er um 4°C undir kjörhita fyrir
vöxt. Ef eldishitinn fer mörgum gráðum yfir kjörhita
til vaxtar fer dánartíðnin ört vaxandi með frekari
hækkun hita, sérstaklega hjá stærri fiski. Tilraunin
var gerð á þorski sem var allt frá 2 g upp í 2,2 kg og
á hæsta hitastiginu (16°C) voru engin neikvæð áhrif

Tíma-
bil

Heiti á verkefni Styrktaraðilar

1992-
1999

Samanburður á vexti
og næringarástandi hjá
kvíaþorski og villtum

1993-
2001

Vaxtarhraði og fóður-
nýting hjá þorski

1994 Meltingarhraði þorsks
við mismunandi hita

1997-
1999

Áhrif fæðuskorts á
vöxt, fóðurnýtingu,
holdastuðul, lifrar-
stuðul og kynþroska

2001-
2002

Eldistilraun á þorski,
fóðrun og hagkvæmni

Sjávarútvegs-
ráðuneytið

2001-
2004

Afrán þorsks á humri-
MS verkefni

2002 Þurrfóður fyrir þorsk Sjávarútvegs-
ráðuneytið

2002 Þróun aðferða til að
rannsaka át og meltan-
leika fiskafóðurs

Rannsóknamiðstöð
Íslands

2003-
2004

Hrygningartengdur
dauði hjá þorski

2003-
2005

Fóður fyrir þorsk Norræni iðn-
þróunarsjóðurinn

2003-
2005

Eldi á villtum þorsk-
seiðum og eldisseiðum
á Nauteyri við Ísa-
fjarðardjúp

AVS rannsókna-
sjóður í sjávarútvegi

2003-
2006

Þéttleiki í þorskeldi

2004-
2005

Áhrif ljóslotu á stjórn
kynþroska hjá þorski

AVS rannsókna-
sjóður í sjávarútvegi

2004-
2006

Próteinþörf þorsks AVS rannsókna-
sjóður í sjávarútvegi

2004-
2007

Ódýrt fóður fyrir þorsk AVS rannsókna-
sjóður í sjávarútvegi

2005-
2006

Votfóður fyrir eldis-
þorsk

AVS rannsókna-
sjóður í sjávarútvegi

2005-
2007

Áhrif sjávarhita og
líkamsþunga á vöxt
þorska

2005-
2006

Þorskeldi í sjókvíum Byggðastofnun og
ráðuneyti

2006-
2009

Þróun iðnaðarvædds
þorskeldis: Stjórn
vaxtar og kynþroska
með háþróuðum ljósa-
búnaði

AVS rannsókna-
sjóður í sjávarútvegi

2006-
2008

Light technology for
photoperiod reglulation
in cod mariculture

Evrópusambandið
(Craft verkefni).

2006-
2010

Fish welfare Evrópusambandið

Tafla 5.1. Yfirlit yfir íslensk rannsókna- og þróunarverk-
efni í matfiskeldi á þorski (viðauki 1).
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á minnsta fiskinum, lítil afföll voru á
millistærðinni, en mestu afföllin voru á stærsta
fiskinum (Björn Björnsson o.fl. 2001, Olafsen og
Dervå 2002).

5.2.2 Frost- og hitaþol

Frostþol

Í rannsóknum í Kanada hefur komið fram að við
lágan sjávarhita myndar þorskur glyko-prótein
sem lækkar frostmark blóðsins (Fletcher o.fl.
1987, Goddard og Fletcher 1994). Myndun á
þessum frostlegi hefst hjá smáum þorski (15-25
cm) þegar sjávarhitinn fer niður í 2-3°C en við 0-
1°C hjá stærri þorski (Goddard o.fl. 1992).
Þorskseiði framleiða einnig meira af frostlegi en
stærri þorskur (Kao og Fletcher 1988, Goddard
o.fl. 1992). Þessi munur er talinn stafa af því að
seiðin halda sig í köldum sjó upp við ströndina
um veturinn en stærri fiskurinn hörfar frá landi í
heitari sjó (Goddard og Fletcher 1994). Í
rannsóknum hefur komið fram að blóðvökvi í
þorski frýs yfirleitt við hita á bilinu frá
-1.1 til -1.35°C (Goddard og Fletcher 1994,
Goddard o.fl. 1992, 1994). Þorskurinn getur þó
lifað við lægri hita svo framarlega sem honum er
haldið frá ískristöllum. Við Kanada hefur eldis-
þorskur lifað í sjókvíum þar sem sjávarhitinn var
undir -1.2°C í einn mánuð og fór allt niður í -1.7°
C (Fletcher o.fl. 1997). Talið var að eldis-
þorskurinn gæti lifað við þessar aðstæður vegna
þess að lagnaðarís var yfir svæðinu sem hindraði
að ískristallar bærust með umróti frá yfirborði
sjávar niður að fiskinum í kvínni. Þorskur á syðri
svæðum við Kanada getur myndað frostlög eins
og þorskur frá norðlægum köldum svæðum
(Purchase o.fl. 2001). Það eru þó vísbendingar
um að þorskur sem lifir á jaðarsvæðum nyrst við
Nýfundnaland framleiði meira af frostlegi en
þorskur á suðlægari svæðum (Goddard o.fl.
1999). Ekki liggja fyrir upplýsingar um kuldaþol
íslenska þorsksins eða getu hans til að mynda

frostlög.

Hitaþol

Í rannsóknum á hitaþoli þorsks (um 40 cm) kom fram
að það fer að draga úr getu hans að viðhalda eðlilegu
súrefnisjafnvægi í blóði þegar sjávarhiti fer að
nálgast 16°C (Sartoris o.fl. 2003). Rannsóknir á 30-
80 g þorskeiðum sýna að það fer að draga úr
súrefnisupptöku við hita á bilinu 15-18°C (Soofiani
og Hawkins 1982). Í íslenskri rannsókn mældust 58-
63% afföll hjá um 40 g seiðum við 20°C en það dró
síðan úr afföllum með lækkandi sjávarhita og voru
engin afföll við 8°C (Björn Björnsson o.fl. 2007).
Reynslan úr norsku sjókvíaeldi sýnir að þorskurinn
hættir að taka fóður þegar hitinn fer upp í 17°C og
hann lendir í vandræðum þegar hitinn fer yfir 20°C
(Taranger og Karlsen 2005). Á árinu 2002 stöðvaðist

Mynd 5.4. Áhrif sjávarhita á fóðurstuðul þorsks sem er um
2,2 kg að þyngd og fóðraður með loðnu við mismunandi
sjávarhita (Björn Björnsson o.fl. 2001).

Mynd 5.3. Dagvöxtur hjá þorski miðað við mismunandi fisk-
stærð (g) og sjávarhita (Björn Björnsson o.fl. 2007).
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t.d. vöxtur á eldisþorski í tvo mánuði hjá mörgum
sjókvíaeldisstöðvum í Vestur-Noregi meðan sjávar-
hitinn fór upp undir 20°C og töluverð afföll urðu
(Bleie 2003, Karlsen og Adoff 2003). Það er einkum
stærri þorskur á öðru ári í sjókvíum sem verður fyrir
mestu afföllunum (Engelsen o.fl. 2005).

Þorskur virðist viðkvæmari við meðhöndlun við
hærri hitastig. Í rannsóknum á lifun þorsks sem
sloppið hafði gegnum möskva kom fram að afföll
voru að meðaltali lægri en 3% þegar fiskurinn var
hafður í búri við 3-9°C. Aftur á móti voru afföllin
mun meiri eða allt upp í 75% við hærri sjávarhita
(Souronen o.fl. 2005). Í annarri rannsókn kom fram
að aðeins um 3% afföll áttu sér stað eftir merkingu á
villtum þorski í köldum sjó (< 3°C), en um 22%
afföll við merkingar við hærri sjávarhita (>5,6°C)
(Brattey og Cadigan 2004).

5.2.3 Seltuþol

Í kanadískri rannsókn kom fram að fóðurnýting og
vöxtur hjá smáþorski (33-44 cm) væri betri við 14‰
seltu en við 28‰. Það má því auka fóðurnýtingu og
vaxtarhraða þorsks með því að ala hann í hálfsöltum
sjó (Lambert o.fl. 1994, Dutil o.fl. 1997). Í atferlis-
rannsóknum í kerum hefur einnig komið fram að
þorskur leitar úr fullsöltum sjó í minni seltu
(Claireaux o.fl. 1995b). Þorskur virðist þrífast vel í
hálfsöltum sjó og við að flytja þorskseiði (40 g) úr
fullsöltum sjó í 20‰ seltu sýndi fiskurinn engin
streituviðbrögðum (King og Berlinsky 2006).
Minnsta selta sem þorskur þolir til lengdar mun vera
um 7‰ (Dutil o.fl. 1992, Provencher o.fl. 1993). Við
lægri seltu á þorskurinn erfitt með að halda réttu
seltujafnvægi og afföll aukast (Odense o.fl. 1966,
Provencher o.fl. 1993). Þessi mörk geta þó verið háð
umhverfisþáttum eins og sjávarhita (Harden Jones og
Scholes 1974). Haft skal í huga að þessar niðurstöður
fást í litlum tilraunum og getur verið varasamt að
yfirfæra yfir á stórskala eldi (Sparboe o.fl. 2005).

5.2.4 Lýsing

Það er þekkt hjá mörgum tegundum sjávarfiska og
laxfiska að langur dagur örvar vöxt (Boeuf og Le
Bail 1999). Stöðugt ljós getur haft tvennskonar áhrif
á vöxt þorsks. Í fyrsta lagi bein vaxtarhvetjandi áhrif
og í öðru lagi hindrað kynþroska. Í einni tilraun á
þorski í matfiskeldi (400-2400 g) sem alinn var við
10°C var eingöngu hægt að sýna fram á meiri vöxt
við stöðugt ljós vegna seinkunar á kynþroska.
Vöxturinn var svipaður og hjá þorski sem alinn var
við náttúrulegt ljós framan af en það dró í sundur
þegar þorskur við náttúrulegt ljós varð kynþroska
(Hansen o.fl. 2001). Hjá stærri þorski er það einkum
áhrif stöðugrar lýsingar í að hindra eða seinka
kynþroska sem hefur jákvæð áhrif á vöxt fisksins.
Mælt er með að hefja stöðuga lýsingu í júní annað
sumarið frá því fiskinum var klakið út (kafla 5.5.4).
Í nýjum tilraunum með þorskseiði var aftur á móti

sýnt fram á jákvæð áhrif stöðugrar lýsingar á vöxt og
fóðurnýtingu (Albert K. Imsland o.fl. 2007a,b).
Einnig bregðast mismunandi arfgerðir þorskseiða við
ljóslotu. Ein arfgerðin óx best við stöðugt ljós og
önnur við náttúrulega ljóslotu (Albert K. Imsland
o.fl. 2005).

Í atferlisrannsókn á þorski í 11 metra djúpum tanki
kom fram að hann leitaði upp að yfirborði á næturnar
en niður að botni á daginn (Claireaux o.fl. 1995b).
Þorskur vex minna í sterku ljósi og hafa sumir
eldismenn í Noregi breytt yfir sjókvíarnar til að
dempa áhrif sólarljóss (Karlsen og Adoff 2003).

5.2.5 Sundgeta og virkni þorsks

Hámarkssundhraði þorska (cm/s) eykst með aukinni
fiskstærð (Blaxter og Dickson 1959). Það getur þó
verið mikil munur á milli einstaklinga innan sama
stærðarhóps í sundgetu (Peck o.fl. 2006). Litlir fiskar
eiga í meiri örðugleikum með að halda sjó á opnum
og straumþungum svæðum en stærri fiskar. Sundþol
eða sá tími sem fiskurinn getur synt á móti straumi
styttist með auknum straumhraða. Í einni tilraun kom
fram að þorskur, um 35 cm að lengd, gat synt á móti
75 cm/s straumi við 5°C í meira en fjórar klukku-
stundir, en aðeins í um 12 sekúndur við 90 cm/sek.
straumhraða (Beamish 1966). Eldri rannsóknir sýna
að sundþol fiska er háð sjávarhita (Beamish 1966, He
1991). Í nýrri rannsókn kemur aftur á móti fram að
sjávarhiti (0-9,8°C) hefur ekki áhrif á sundþol, a.m.k.
ekki hjá stærri þorski (41-86 cm) en þar mældist
hámarkssundhraði um 66 cm/s óháð sjávarhita og
fisklengd. Mismunandi niðurstöður má hugsanlega
skýra með mismunandi búnaði við framkvæmd
tilraunanna og aðferðafræði, s.s. hve lengi fiskurinn
var aðlagaður lágum sjávarhita (Winger o.fl. 2000).
Aftur á móti virtist þorskurinn virkari og hreyfa sig
að jafnaði meira við hærri hita (Claireaux o.fl. 1995a,
Castonguay og Cyr 1998). Aðrir þættir, eins og
fóðrun hefur einnig áhrif á virkni þorsks sem er í
hámarki þegar fiskurinn er fóðraður sem nemur 50%
af fullri fóðrun (Björn Björnsson 1993).

5.2.6 Súrefnismettun

Undirmettun

Súrefnisinnihald í fullmettuðum sjó minnkar með
auknum hita og aukinni seltu (Strickland og Parsons

Tafla 5.2. Áhrif sjávarhita á vöxt og viðgang þorsks.

Sjávar-
hiti

Áhrif

16-20°C Mikil afföll, aðallega á stórum þorski

16-17°C Þorskurinn hættir að taka fóður

10-14°C Góður vöxtur á minni þorski (50-200 g)

7-12°C Góður vöxtur á stærri þorski (1-2 kg)

< -1°C Hætta á afföllum vegna sjávarkulda
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1972). Ef súrefni í sjó fer niður fyrir ákveðið gildi,
getur súrefnið orðið takmarkandi þáttur í vexti og því
lægra sem súrefnið verður því minni verður vöxtur-
inn. Í rannsóknum á 700 g þorski við 10°C kom fram
að þessi mörk væru á bilinu 65% til 73% af
súrefnismettun sjávar (Chabot og Dutil 1999). Í einni
tilraun byrjuðu afföll á þorski (18-45 cm) þegar
súrefnismettun fór undir 60% í 8°C heitum sjó og
50% afföll áttu sér stað þegar súrefnismettunin var
komin niður í 40% (Scholz og Waller 1992). Í
annarri rannsókn kom fram að það má vænta affalla
ef þorskur (40-60 cm) er hafður í lengri tíma í sjó
sem er með 30% súrefnismettun við 2-6°C (Plante
o.fl. 1998). Margar ástæður geta verið fyrir mis-
munandi niðurstöðum, s.s. breytilegur sjávarhiti í
tilraunum, en mörkin liggja neðar eftir sem hitastigið
er lægra (Schurmann og Steffensen 1992).

Yfirmettun

Áhrif yfirmettunar súrefnis á þorsk hefur ekki verið
mikið rannsakað. Þorskur virðist þola langvarandi
120% (10,5 mg/l við 10°C) mettun án þess að hafa
neikvæð áhrif á vöxt þorskseiða (20-40 g). Aftur á
móti þoldi fiskurinn ekki 210% yfirmettun og mikil
afföll áttu sér stað eftir nokkra daga í eldi og fiskur-
inn sýndi einkenni kafaraveiki. Einnig varð vart við
afföll á fiski við 150% mettun og einkenni kafara-
veiki sáust (Toften 2005; Sparboe o.fl. 2005).

5.2.7 Aðrir umhverfisþættir

Ammoníak

Við endurnýtingu á sjó á sér stað uppsöfnun á lífræn-
um efnum, ammoníaki, koltvísýringi og lækkun á pH
gildi. Uppsöfnunin er þó háð því hve mikið sjórinn
er endurnotaður og hve vel er staðið að hreinsun á
sjónum. Í rannsókn sem framkvæmd var í strand-
eldisstöð með endurnýtingarkerfi var komist að þeirri
niðurstöðu að heildarstyrkur ammoníaks (TAN)
mætti ekki vera hærra en u.þ.b. 1 mg/l (Björn Björns-
son og Sólveig Ólafsdóttir 2006). Í annarri rannsókn
voru þessi mörk skilgreind sem 3,4 mg ammoníak í
lítra, en í tilrauninni var sjórinn einnotaður og
eingöngu var aukið við innihald á ammoníaki í
tilrauninni (Foss o.fl. 2004). Bent er á að mismunur
í niðurstöðum þessara rannsókna megi sjá í samhengi
við mögnunaráhrif annarra uppsafnaðra efna við
endurnýtingu sjávar á eiturvirkni ammoníaks (Foss
o.fl. 2006). Í endurnýtingarkerum brjóta lífhreinsar
ammoníak niður (oxað) í nítrít (NO2/l) sem er
skaðlegt fiskinum við of háan styrkleika. Í einni
tilraun varð strax minni vöxtur á þorskseiðum (5-35
g) þegar nítrít-köfnunarefni (NO2-N/l) náði einu mg/l
(Siikavuopio og Sæther 2006).

Koltvísýringur og köfnunarefni

Við öndun fiska losa þeir 1,2 mg koltvísýring (CO2)
fyrir hvert mg súrefni (O2) í sjóinn. Ef sjórinn er ekki
meðhöndlaður s.s. loftaður við þaul- eða endurnot

getur átt sér stað uppsöfnun á koltvísýringi í sjónum
(Ulgenes o.fl. 2005). Í íslenskri tilraun í strand-
eldisstöð með endurnýtingarkerfi mældist allt að 13
mg CO2/l án þess að talið væri að það hefði áhrif á
vöxt og viðgang fisksins (Björn Björnsson og Sólveig
Ólafsdóttir 2006). Í tilraunum hjá Íslandslaxi sýndi
sig að koltvísýringur mátti ekki fara yfir 10-12 mg/l
án þess að vandamál sköpuðust (Ragnar Jóhannsson
2006).

Við meðhöndlun á sjó s.s. við upphitun getur
myndast yfirmettun á köfnunarefni ef hann er ekki
loftaður nægilega vel. Þorskseiði (30-60 g) þola vel
köfnunarefnisyfirmettun sem nemur 105% án þess að
það hafi áhrif á vöxt og lifun (Sparboe o.fl. 2005).

5.3 Fóður og fóðurnýting

5.3.1 Efnainnihald fóðurs

Próteinþörf

Fyrri rannsóknir á próteinþörf þorsks af mismunandi
stærð eru afar misvísindaendi (Jón Árnason 2004).
Nýrri tilraunir á smáþorski (200-900 g) sýna að til að
ná hámarks vexti og nýtingu próteina þarf fóðrið að
innihalda 50-60% prótein (Rosenlund o.fl. 2004).
Niðurstöður úr íslenskri rannsókn benda til að lág-
marks próteinþörf 30-100 g þorskeiða sé á bilinu 44-
56%. Hjá stærri þorski (um 500 g) mældist ekki
marktækur munur á vaxtarhraða þegar fiskurinn var
alinn á fóðri með 36-57% próteininnihaldi (Rannveig
Björnsdóttir o.fl. 2006a,b,c). Í erlendri rannsókn með
stærri þorsk (0,8-3.0 kg) kom aftur á móti fram minni
vöxtur hjá þorski sem fékk fóður sem innihélt 36%
prótein í samanburði við 46-66% (Karlsen o.fl.
2006b). Í norskri rannsókn þar sem meðalþungi
þorsksins var u.þ.b. 600 g var niðurstaðan að prótein-
þörf til hámarksvaxtar væri 34% í þurrefni fóðurs
(Helland, S.J. 2006: persónulegar uppl.). Þörf þorsks
á lífnauðsynlegum amínósýrum er ekki þekkt og er
stuðst við almennar viðmiðanir fyrir kaldsjávarfiska
(Rosenlund o.fl. 2005).

Áhrif fituinnihalds á lifrastærð

Hafi þorskur aðgang að ofgnótt orku safnar hann
fituforða í lifrina. Fita er orkuríkasta næringarefnið
þar sem hvert kg af fitu inniheldur 39.5 MJ
samanborið við 23.6 MJ í próteini og 17.3 MJ í
kolvetnum. Það er því ljóst að það er fituinnihaldið í
fóðrinu sem mestu veldur um orkuinnihald þess. Úr
þeim rannsóknum sem hafa verið birtar um áhrif mis-
munandi fóðurs má finna upplýsingar um samhengi
fitu í fóðri og lifrarhlutfalls (Lifrarþungi*100 /lifandi
þunga). Lifrarhlutfall í smáþorski (< 100 g) eykst
með hækkandi innihaldi fitu í fóðri (Jón Árnason
2004). Fyrir smáþorsk (200-900 g) er mælt með 13-
20% hlutfalli fitu í fóðri (Rosenlund o.fl. 2004). Hjá
stærri þorski (0,8-3,0 kg) sem fékk fóður sem
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innihélt 10-28% fitu jókst stærð lifrar með auknu
fituinnihaldi fóðurs. Í fóðri sem innihélt mesta fitu
var hlutfall lifrar um 17% og hæst um 8% í fóðri sem
innihélt minnstu fituna (Karlsen o.fl. 2006). Í
tilraunum, styrktum af AVS rannsóknasjóði, voru
borin saman áhrif 10-26% fitu í fóðri á tvo stærðar-
flokka þorsks (120 – 300 g og 600 – 900 g).
Niðurstaðan var að í smærri fiskinum hafði fitu-
innihaldið marktæk áhrif á lifrarstærð en ekki í stærri
fiskinum. Lifrarhlutfallið í þessum tilraunum var á
bilinu 8 – 12%. Niðurstöðurnar sýna að smáþorskur
(< 300 g) ætti ekki að fá meira en 15-20% fitu í
fóðri, en þorskur yfir 600 þoli allt að 26% fitu í
fóðri, án þess að lifrin verði óeðlilega stór (Jón
Árnason, Helgi Thorarensen og Rannveig
Björnsdóttir 2007: Óbirtar niðurstöður).

Þorskur þarf að fá fjölómettaðar fitusýrur í gegnum
fóðrið. Þörf þorsks fyrir þær er ekki þekkt en talið að
lágmarksinnihald omega-3 fjölómettaðra fitusýra
þurfi að vera 0,5-1,0% af þurrefnisinnihaldi fóðurs til
að þorskurinn nái að vaxa eðlilega (Rosenlund o.fl.
2005).

Kolvetnisþol

Til að bæta bindieiginleika fóðurköggla og varna að
næringarefni leki út er blandað kolvetnum í fóðrið.
Það var talið að þorskur líkt og annar ránfiskur hefði
mjög takmarkaða getu til að nýta kolvetni í fóðrinu.
Það hefði neikvæð áhrif á meltanleika, fóðurnýtingu
og glúkósa í blóði (Hemre o.fl. 1989). Magn
kolvetna reyndist ekki hafa áhrif á meltanleika í
þöndu fóðri sem innihélt frá 8-18% kolvetni (Hemre
o.fl. 2003). Komið hefur í ljós að hægt er að nota 4
-19% kolvetni í þöndu fóðri án þess að það hefði
áhrif á vöxt stærri þorsks (1-3 kg) (Karlsen o.fl.
2006b). Hjá minni fiski (< 900 g) reyndist aftur á
móti aðeins minni vöxtur við hátt hlutfall kolvetna.
Mælt er með að kolvetnisinnihald í fóðri sé innan við
15% (Rosenlund o.fl. 2004).

Vítamín, steinefni, trefjar og aska

Þorskur sem alinn er á tilbúnu fóðri þarf að fá
steinefni í nægjanlegu magni til þess að þrífast
eðlilega. Það hafa þó ekki verið framkvæmdar
rannsóknir til að finna þörf þorsks fyrir steinefnum.
Varðandi vítamín hafa verið gerðar rannsóknir á C
og E vítamínþörf þorsks. Við gerð fóðurs fyrir þorsk
er því almennt byggt á þekktum þörfum annarra fiska
fyrir þessi næringarefni (Rosenlund o.fl. 2005).

Þorskur getur ekki nýtt sér trefjar sem fara ómeltar í
gegnum meltingarfærin. Vatnsleysanlegi hluti trefja
veldur breytingum í þörmum og getur haft áhrif á
virkni ensíma, meltingu og upptöku næringarefna.
Neikvæð áhrif trefja koma fram þegar hlutfall þeirra
fer yfir 1-5% (Rosenlund o.fl. 2005). Aftur á móti
getur aska haft jákvæð áhrif. Þorskfóður getur
innihaldið minnst 180 g ösku/kg frá beinamjöli og

150 g/kg úr krabbamjöl án þess að það hafi neikvæð
áhrif á vöxt þorsks (Toppe o.fl. 2006).

Efnainnihald fóðurs

Prótein er dýrasta einstaka hráefnið í fiskafóðri og
má því draga verulega úr kostnaði með því að halda
því í lágmarki. Ef lækka á próteinhlutfall í fóðri fyrir
þorsk, gefur auga leið að bæta þarf öðrum næringar-
eða fylliefnum í fóðrið í staðinn. Fylliefni eru ætluð
til þess að fylla upp í fóðrið ef minnka þarf hlutföll
einhverra næringarefna í fóðurblöndunni, án þess að
það hafi nokkur áhrif á gæði fóðursins. Fituupp-
söfnun og stækkun lifrar takmarkar hversu hátt hlut-
fall fitu getur verið í fóðrinu. Kolvetni er ekki
æskilegt í fóðri nema í litlu magni. Rosenlund o.fl.
(2004) mælir með að fóður fyrir smáþorski (200-900
g) innihaldi 50-60% prótein, 13-20% fitu og minna
en 15% kolvetni. Til að ná 100% hlutfalli allra efna í
fóðrinu þarf því að bæta inni í fóðrið fylliefnum, en
þar virðist vera áhugaverður kostur að nota ösku.

Næringarþarfir breytast með stærð fisksins.
Próteinþörf þorskseiða er u.þ.b. 50% og hjá litlum
seiðum (0,26-4,0 g) dregur úr vexti ef hlutfall
próteina fer yfir 62% en bent er á að uppruni próteina
geti haft áhrif á þessa niðurstöðu og að maginn er
ekki að fullu þroskaður fyrr en seiðið nær eins
gramma þyngd. Hjá stærri seiðum (4-6 g) hafði hátt
hlutfall próteina í fóðri ekki neikvæð áhrif á vöxtinn.
Hærra fituinnihald en 15% í fóðri lítilla seiða dró úr
sjálfráni og 15-20% fita var talin heppilegt hlutfall í
fóðri. Kolvetni upp að 15% hafði ekki neikvæð áhrif
á fiskinn. Fyrir stærri seiðin var komist að þeirri
niðurstöðu að 10-20% fita í fóðri hentaði þessari
stærð og aukið hlutfall kolvetna upp í 15% hefði
jákvæð áhrif á vöxtinn (Hamre og Mangor-Jensen
2006).

Fyrirliggjandi upplýsingar um efnasamsetningu
fóðurs fyrir þorsk eru enn nokkuð mótsagnakenndar
og undirstrika að enn er þörf fyrir fyllri upplýsingar
til að geta sett saman hagkvæmustu gerð fóðurs fyrir
þorsk af mismunandi stærð.

5.3.2 Hráefni í þorskfóður

Takmarkað magn af fiskimjöli og lýsi til fiskeldis

Fiskimjöl og lýsi er orðinn takmarkandi auðlind til
fóðurgerðar. Árið 2003 var um 53% af öllu mjöli og
um 87% af öllu lýsi sem var framleitt notað í fiskeldi.
Stærsti hluti fiskimjöls og lýsis er upprunninn frá
uppsjávarfiskum. Fiskeldi á vesturlöndum hefur sætt
nokkurri gagnrýni fyrir að nýta hágæða fiskimjöl í
fiskafóður. Samhliða því er þrýst á að sem mest af
sjávarfangi verði notað beint til manneldis. Það er því
mikilvægt að auka hlutfall annarra hráefnisgjafa til
fóðurgerðar (Tacon o.fl. 2006). Fjölmargir aðrir
kostir koma til greina m.a. byrjað er að nota plöntu-
hráefni í töluverðu mæli til fóðurgerðar (Gatlin o.fl.
2007). Aðrir hráefnisgjafar sem koma til greina er
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dýrasvif s.s. ljósáta og rauðáta, framleiðsla mjöls og
lýsis úr bakteríum og þörungum. Það er einkum
fyrirséður skortur á lýsi, þá sérstaklega fjöl-
ómettuðum fitusýrum, og í því sambandi hefur verið
bent á að rauðáta og þörungar gætu hentað sem
hráefni (Waagbø o.fl. 2006).

Gæði fiskimjöls

Helsti próteingjafi í fóðri fyrir þorsk er hágæða
fiskimjöl unnið úr heilum fiski, svokallað Superior
eða LT mjöl. Þessi gerð fiskimjöls er væntanlega sú
besta til þessara nota en jafnframt sú dýrasta.
Venjulega eru gæði fiskimjöls sem hráefnis í fiska-
fóður skilgreind með hliðsjón af ferskleika hráefnis
sem notað var í mjölið og hitastigi í framleiðslu-
ferlinu. Gæði fiskimjölsins sem notað er í fóður
hefur áhrif á vöxt fiskanna (Þorvaldur Þóroddsson
o.fl. 2004). Í annarri rannsókn kom fram að
fiskimjölsgæði hefði ekki áhrif á vöxtinn en
fóðurnýting var lægri sem bætt var upp með meira
áti hjá þorski sem fóðraður var með fóðri sem innhélt
mjöl af lakari gæðum (Albrektsen o.fl. 2006).

Meltanleiki hráefnis

Til að kanna hvaða hráefni hentaði best fyrir þorsk
var mældur meltanleiki fjölmargra hráefnistegunda
(Tibbets o.fl. 2006). Besti meltanleiki mældist
(>92% fyrir prótein og >85% fyrir fitu) í fiskmjöli,
sojamjöli (soy-based products), ljósátu og hveiti-
glúteini (wheat gluten). Önnur hráefni sem koma til
greina m.t.t. meltanleika (85-90% fyrir prótein og 75
-85% fyrir fitu) eru belgjurtamjöl (pulse meals),
krabbamjöl, maísglútenmjöl (corn gluten meal) og
repjupróteinþykkni (canola protein concentrate).
Meltanleiki mældist lágur á úrgangsefnum úr fiðurfé
(poltry and feather by-products), repju (canola),
rækju og hörmjöli (flaxseed meal). Ástæðan var hátt

hlutfall lítt meltanlegra efna (aska, trefjar, kolvetni og
keratin) og eru þessi hráefni því lakasti kosturinn sem
hráefni í þorskafóður.

Beinamjöl

Megin einkenni mjöls sem unnið er úr fiskúrgangi,
samanborið við mjöl úr heilum fiski, er að það inni-
heldur minna prótein en meira af ösku. Rannsóknir
benda til að þorskur nýti steinefni úr fiskbeinum
betur en lax og að fiskimjöl með háu öskuinnihaldi
geti verið mjög gott hráefni í þorskafóður og haft
jákvæð áhrif á vöxt og fóðurnýtingu (mynd 5.5)
(Toppe og Albrektsen 2006; Toppe o.fl. 2006). Í
nýrri rannsókn kom fram að það væri hægt að hafa
allt að 20% laxabein (bein án holds) í fóðrinu án þess
að það hefði umtalsverð neikvæð áhrif á fóður-
nýtingu (Toppe og Albrektsen 2006). Það er því
hægt að nýta bein í miklum mæli í fóður fyrir þorsk.
Beinamjöl getur komið í staðinn fyrir fiskimjöl og
kolvetni í fóðrinu og haft jákvæð áhrif á vöxt með
hlutfall ösku sem er mun hærra en í hefðbundnu
fiskafóðri í dag (Toppe og Albrektsen 2006). Sá
möguleiki er einnig fyrir hendi að skipta á fiskimjöli
með meltu úr fiskbeinum (fish hydrolysate) í fóðri
sem inniheldur hátt hlutfall af hráefni úr jurtaríkinu
(Aksnes o.fl. 2006). Í nýlegri rannsókn kom fram að
amínósýran hydroxyproline hefur jákvæð áhrif á vöxt
lax en hana er m.a. að finna í miklu mæli í beinum og
roði fisks (www.fiskeriforskning.no, frétt 25.06.07).

Áætlað var að á árinu 2000 hefði verið hægt að nýta á
Íslandi um 70.000 tonn af fiskúrgangi úr ýsu, ufsa,
karfa, steinbít og síld sem hráfóður fyrir þorsk (Jón
Árnason 2004). Mesta magnið fellur til við vinnslu á
síld. Einnig fellur til mikið magn af loðnuúrgangi
eftir hrognakreistingu sem einnig gefur öskuríkara
mjöl en fæst úr heilli loðnu.

Notkun á plöntuhráefni

Á markaðnum eru ýmsar gerðir af jurtapróteinum
sem gætu hentað vel í fóðurgerð fyrir þorsk. Eitt
helsta vandamálið við notkun jurtapróteina sem
próteingjafa í dýrafóður er að þau innihalda yfirleitt
andnæringarefni sem takmarka notagildi þeirra á
ýmsan hátt (Þorvaldur Þóroddsson o.fl. 2004). Það
hefur þó átt sér stað mikil þróun í vinnslu
jurtapróteina á undanförnum árum sem hefur bætt
gæði þeirra sem hráefni í fiskafóður. Ennþá er þó
töluverð þróun eftir við að bæta enn frekar gæði
jurtapróteina til að hægt sé að uppfylla betur
næringarþörf fiska (Gatlin o.fl. 2007). Nú á síðustu
árum hafa fjölmargar rannsóknir verið birtar um
notkun jurtapróteina í þorskfóðri og sýna niðurstöður
að hægt er að hafa hátt hlutfall próteina uppruna úr
jurtaríkinu.

Nýleg rannsókn sýnir að 14% sojamjöl (full fat
soybeam meal) og 28% maísglúten (corn gluten) í
þorskafóðri hefur ekki neikvæð áhrif á fiskinn

Mynd 5.5. Áhrif hlutfalls ösku í innihaldi þorskfóðurs á
vöxt og fóðurnýtingu fisksins (200-500 g) (Toppe o.fl.
2006).
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(Albrektsen o.fl. 2006). Í annarri rannsókn kom fram
að þorskur þolir minnst 25% sojamjöl í fóðri án þess
að það hafi áhrif á vöxt fisksins. Það hefur þó aftur á
móti neikvæð áhrif á meltanleika próteina og fitu
sem fiskurinn yfirvinnur með því að éta meira (Førde
-Skjærvik o.fl. 2006; Refstie o.fl. 2006a). Í þessari
rannsókn kom einnig fram að þorskur hefur öflug og
sveigjanleg meltingarfæri sem aðlagast háu innihaldi
af sojamjöli í fóðri (Refstie o.fl. 2006b). Þorskur
nýtir betur sojamjöl en lax og er ástæðan talin vera
sú að hann er með lengri meltingarveg og með
örveruflóru aftast í meltingarveginum sem tekur þátt
í niðurbroti fæðuefna (Waagbø o.fl. 2006).

Í annarri rannsókn voru mæld áhrif af mismunandi
hlutfalli jurtapróteina í þorskafóðri: sojamjöl
(extraced soybeam meal, 7-30% af próteininnihaldi),
maísglútenmjöl (corn gluten meal, 11-45% af
próteininnihaldi) og blöndu af þessum
jurtapróteinum (19-72% af próteininnihaldi), ásamt
blöndu af soja-próteinþykkni (soybeam protein
concentrate) og hveitiglúteini (40 og 80% af
próteininnihaldi). Notkun þessara jurtapróteina í
þorskafóðri hafði tiltölulega fá neikvæð áhrif. Fram
kom m.a. að próteinmeltanleiki minnkaði þegar
mikið var notað af maísglútenmjöli og meltanleiki
fitu minnkaði við hátt hlutfall sojapróteina og
maísglútenmjöls (Hansen o.fl. 2006, 2007a).

Það skiptir máli hve mikið hráefnið úr jurtaríkinu er
unnið (hreinsað) m.a. til að lækka hlutfall and-
næringarefna. Í nýrri rannsókn var fiskipróteinum
skipt út fyrir unnin jurtaprótein (25, 50, 75 og 100%)
sem innihélt blöndu af hveitigluteini (50%),
sojapróteinþykkni (36%) og 14% af sojamjöli
(bioprocessed soybeam meal). Niðurstaðan var sú að
hægt væri að skipta út um 75% af fiskipróteinum og
hefði það aðeins lítilsháttar neikvæð áhrif á vöxt og
heilbrigði fisksins. Dagvöxtur fór úr 0,34% niður í
0,29% þegar 75% af fiskipróteinum var skipt út og
mældist 0,14% í þeim tilvikum sem eingöngu var
notað jurtaprótein (mynd 5.7). Það dró úr
meltanleika með auknu hlutfalli jurtapróteina
en á móti át þorskurinn meira magn af fóðri til
að tryggja góðan vöxt. Það hafði verulega
neikvæð áhrif á meltingar-færi og meltingu
fiskisins við að skipta fiskipróteini alfarið út
fyrir jurtaprótein. Hlutfall vatns í saur jókst
og fiskurinn fékk niðurgang (Hansen o.fl.
2007b; Olsen o.fl. 2007b).

Mun færri rannsóknir hafa verið gerðar á
notkun jurtaolíu í þorskafóðri. Í rannsóknum á
laxi hefur komið fram að hægt sé að nota
jurtaolíu í töluverðu mæli í laxafóðri (Waagbø
o.fl. 2006). Notkun sojaolíu breytir fitu-
sýrusamsetningu í holdi þorsks. Varðandi aðra
gæðaþætti hafa fengist mótsagnakenndar
niðurstöður í tveimur tilraunum (Mørkøre
2006; Mørkøre o.fl. 2007).

Ljósáta

Hægt er að veiða mikið magn af dýrasvifi og nýta
sem hráefni til fóðurgerðar (Waagbø o.fl. 2006). Í
tilraunum hefur komið fram að hægt er að skipta á
fiskimjöli og ljósátumjöli án þess að það hafi áhrif á
vöxt og lifun smáþorsks (Moren o.fl. 2006; Opstad
o.fl. 2006). Aftur á móti er koparinnihald í mjöli hjá
sumum tegundum ljósátu yfir viðmiðunarmörkum
Evrópusambandsins sem takmarkar notkun þess í
þorskafóðri (Opstad o.fl. 2006). Flúorinnihald í
sumum tegundum ljósátu er einnig hærra en
viðmiðunarmörk Evrópusambandsins. Það hefur aftur
á móti komið fram í rannsóknum að hátt innihald
flúors í ljósátumjöli skilar sér ekki í hold eða líffæri
sjávarfiska sem aldir eru í sjó (Waagbø o.fl. 2006;
Moen o.fl. 2007).

Önnur hráefni

Hér á landi hafa verið skoðuð möguleg fylliefni í
þorskafóðri. Framleiddar voru fjórar tegundir af
þurrfóðri með rækjumjöl, vikur, hveitiklíð og sagi
sem fylliefni og í staðinn var skipt út 10% próteina.
Fóðrið var gefið þorski í eldi sem tók því almennt vel

Mynd 5.6. Verið, rannsókna- og kennsluhúsnæði Hóla-
skóla á Sauðárkróki þar sem m.a. fóðurrannsóknir eru
framkvæmdar (Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).

Mynd 5.7. Áhrif hlutfalls jurtapróteina (25, 50, 75 og 100%) í
þorskafóðri á vöxt og fóðurstuðul þorsks (1,6- 3,3kg) (Hansen o.fl.
2007b).
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en ekki var fylgst með vexti. Niðurstaðan var sú að
öll fylliefnin gætu hentað í fóður að undanskildu
hveitiklíðinu sem þorskurinn tók frekar illa (Hildi-
gunnur Rut Jónsdóttir 2003).

5.3.3 Fóðurnýting

Fóðurstuðull

Í matfiskeldi eru fóðurkaup stærsti kostnaðarliður í
framleiðslunni (Björn Knútsson 1997). Því skiptir
miklu að fóðurnýtingin sé sem best. Oft er
svokallaður fóðurstuðull notaður til að lýsa fóður-
nýtingunni: Fóðurstuðull = gefið fóður/heildarvöxtur
á ákveðnu tímabili. Með öðrum orðum er
fóðurstuðull magn fóðurs (kg) sem þarf að gefa til að
fiskurinn auki þyngd sína um eitt kg. Tilraunir sýna
að þorskur (< 2,2 kg) getur við bestu aðstæður nýtt
fóðrið mjög vel, þannig er fóðurstuðull við kjörhita
til fóðurnýtingar 0,6-0,9 á þurrfóðri (Björn Björnsson
o.fl. 2001). Hér er um að ræða litlar tilraunir í körum
og varhugavert að yfirfæra alfarið yfir á matfiskeldi í
stórum skala í sjókvíum. Hjá Codfarmers í Noregi er
fóðurstuðullinn 1,1-1,3 við 2-3 kg þyngd á lifandi
þorski (Anon 2007a). Tiltölulega vel hefur gengið
hjá Codfarmers og ljóst að fóðurstuðulinn getur verið
mun hærri hjá þorskeldisfyrirtækjum þar sem afföll
eru veruleg eða kynþroski hefur verið mikill. Í einni
tilraun þar sem þorskurinn (2,5 kg) hafði orðið
kynþroska var fóðurstuðulinn 1,35-1,47 (Solberg
o.fl. 2006).

Efna- og orkuinnihald fóðurs

Efna- og orkuinnihald fóðursins getur haft veruleg
áhrif á fóðurstuðulinn (Waagbø o.fl. 2001). Val á
hráefni getur einnig haft áhrif á fóðurstuðulinn og
minnkar t.d. meltanleiki með auknu hlutfalli jurta-
próteina en þorskurinn étur meira magn af fóðri til að
viðhalda góðum vexti. Í einni tilraun hækkaði fóður-
stuðull úr 1,08 í 1,49 þegar 75% af fiskipróteinum
var skipt út fyrir jurtaprótein (Hansen o.f. 2007b).
Þorskur (250 g) sem alinn er á fóðri sem inniheldur
54% prótein og 31% fitu nýtir betur próteinið en ef
hann er alinn á fóðri sem inniheldur hærra prótein-
hlutfall (prótein 65% og fita 16%). Þegar nægt
framboð var af fóðri viðhélt hann sama vexti með
því að éta meira (Halten o.fl. 2007b). Niðurstöður
rannsókna gefa vísbendingar um að hægt sé að lækka
hlutfall próteina í þorskafóðri. Þar sem þorskurinn er
fær um að bæta sér upp lágt próteininnihald fóðurs
með auknu áti er nauðsynlegt að vega og meta kosti
þess að lækka próteininnihald fóðurs á móti þeim
möguleika að þurfa að auka fóðurmagn og fóður-
stuðul (Rannveig Björnsdóttir o.fl. 2006a).

Áhrif kynþroska

Fóðurstuðullinn getur hækkað umtalsvert við það að
þorskurinn verður kynþroska. Í einni tilraun þar sem
þorskur (1-2 kg) var alinn í eldiskari á þurrfóðri yfir
tímabilið desember til júlí reyndist fóðurstuðullinn

0,86 hjá hópi sem alinn var við stöðuga lýsingu til að
koma í veg fyrir kynþroska og 3,0 hjá hópi sem varð
kynþroska við náttúruleg birtuskilyrði (Hemre o.fl.
2002). Í annarri tilraun þar sem eldisþorskurinn (0,5-
2,5 kg) var alinn við náttúrulega ljóslotu í sjókví
mældist fóðurstuðulinn um 1,0 yfir tímabilið maí til
desember og 1,6 frá byrjun desember til loka júní
(Solberg o.fl. 2006).

Fiskstærð og umhverfisþættir

Það eru margir aðrir þættir sem hafa áhrif á
fóðurnýtingu og hækkar fóðurstuðullinn með aukinni
fiskstærð (Jobling 1988). Umhverfisþættir geta
einnig haft áhrif á fóðurstuðul og er hann lægri þegar
þorskur er alinn í hálfsöltum sjó samanborið við sjó
með hærri seltu (Lambert o.fl. 1994, Dutil o.fl.
1997). Kjörhiti til fóðurnýtingar er örfáum gráðum
lægri en kjörhiti til vaxtar (kafli 5.2.1). Hæfilegur
straumhraði allt að 1,5 fisklengd/sek getur aukið
fóðurnýtingu hjá mörgum fisktegundum (Davison
1997). Áhrif sundhraða á fóðurnýtingu hafa ekki
verið mæld hjá þorski.

5.4 Framleiðsla seiða og flutningur

5.4.1 Framleiðsla í sjávarlónum

Ásamt framleiðslu þorskseiða í tæknivæddum
seiðaeldisstöðvum (stríðeldi) framleiða Norðmenn
seiði í sjávarlónum (strjáleldi) og í dúkklæddum
kvíum (hálf-stríðeldi) sem í er dælt náttúrulegu dýra-
svifi og í sumum tilvikum einnig ræktuðum fæðu-
dýrum. Góður vöxtur er á seiðum úr sjávarlónum og í
því sambandi má nefna að seiði í Parísvatni í
nágrenni við Bergen byrja að éta náttúrlegt dýrasvif í
mars, um miðjan apríl hefst þurrfóðurgjöf og í maí
eru seiðin fönguð úr lóninu og sett í kvíar þá 0,5-1,0
g að þyngd. Seiðin eru síðan alin í kvíum þar sem
þau eru stærðarflokkuð tvisvar og í október sama ár
hafa þau náð 80-100 g þyngd og er tilbúin til sölu til
matfiskeldisstöðva (van der Meeren o.fl. 2005). Hjá
Lofitorsk sem staðsett er norðar eða í Lofoten í
Norður-Noregi eru seiðin seld sem 60-90 g á
tímabilinu október til desember (Tveit 2006). Á
þessum áratugi hefur framleiðsla úr strjáleldi og hálf-
stríðeldi numið rúmri einni milljón seiða á ári
(Karlsen o.fl. 2005). Hlutfall seiða sem framleidd eru
í sjávarlónum og lokuðum kvíum hefur minnkað
mikið á síðustu árum með aukinn uppbyggingu
seiðaeldisstöðva.

5.4.2 Framleiðsla í strandeldi

Hærri framleiðslukostnaður í strandeldi

Í samkeppnislöndunum er stefnt að því að koma
seiðunum sem fyrst úr dýru eldisrými í seiðaeldis-
stöðvum yfir í ódýrt rými í sjókvíum. Oft er miðað
við að flytja þorskseiði úr seiðaeldisstöðvum þegar
þau hafa náð um 5 g að þyngd. Hér á landi eru
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aðstæður til sjókvíaeldis á seiðum erfiðari (kafli 4)
og þurfum við því í meira mæli að nýta strand-
eldisstöðvar við framleiðslu á seiðum upp í
heppilega stærð. Í strandeldisstöðvum er eldisrými
dýrara og framleiðslukostnaður hærri en í sjókvíaeldi
(Sparboe o.fl. 2005). Til að gera framleiðslu
stórseiða (50-500 g) í strandeldi hagkvæmari er
mikilvægt að hafa meiri framleiðslu á hvern rúm-
metra en í sjókvíaeldisstöðvum. Meiri framleiðslu á
hvern rúmmetra er m.a. hægt að ná með því að ala
fiskinn við kjörhita, hámarks vatnsgæði og aukinn
þéttleika (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2004).

Vöxtur og fóðurnýting getur verið meiri í
strandeldi

Strandeldi hefur það fram yfir sjókvíaeldi að mun
auðveldara er að stjórna umhverfisþáttum í eldinu.
Með því að ala fiskinn við stöðugt ljós (kafli 5.2.4)
og í hálfsöltum sjó (kafli 5.2.3) er hægt að auka
vaxtarhraða og fóðurnýtingu. Eldi á þorski í hálf-
söltum sjó kunna þó hugsanlega að fylgja aðrir
ókostir, t.d. aukin tíðni sjúkdóma eins og reynslan
var í laxeldi (Rannsóknarráð ríkisins 1992). Með því
að stjórna sjávarhita í körunum og lækka hitann í
þrepum eftir því sem fiskurinn vex og ala þannig
ávallt við kjörhitastig er hægt að tryggja hámarks
vöxt og fóðurnýtingu (Albert Kjartansson Imsland
o.fl. 2005; Björn Björnsson o.fl. 2007).

Með því að framleiða stórseiði í strandeldistöðvum
má stytta framleiðslutímann umtalsvert í samanburði
við það sem hægt er að ná í sjókvíaeldi hér við land.
Ef t.d. er miðað við að taka 3 g seiði inn í strand-
eldisstöð í september ætti að vera auðvelt að ná um
200 g þyngd í júní árið eftir. Til samanburðar yrðu
þriggja g seiði sem sett yrðu á sama tíma í sjókvíar
við Vestmannaeyjar og í Eyjafirði orðin 145 g og 61
g (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2004).

Sjótaka á Íslandi og í Noregi

Hér á landi er hægt að fá u.þ.b. 7°C heitan jarðsjó allt
árið á Reykjanesi. Með því að nýta yfirborðssjó er
hægt að ná tiltölulega heitum sjó við suðurströnd
landsins (6-11°C í Vestmannaeyjum). Mun meiri
sveiflur eru í sjávarhita við vestan, norðan- og
austanvert landið þar sem sjávarhiti fer allt niður að
0°C yfir köldustu vetrarmánuðina (kafli 4) og henta
þess vegna ekki jafn vel til sjótöku fyrir strandeldis-
stöðvar. Í Noregi eru einnig tiltölulega góðar
aðstæður til að ná heitum djúpsjó á veturna í djúpum
fjörðum og nýta heitari yfirborðssjó á þeim árstímum
þegar það er hagstætt. Í suðurhluta Norður-Noregs
er t.d. hægt að tryggja allt árið sjávarhita sem er yfir
6-7°C (mynd 5.8). Kosturinn við jarðsjó á Íslandi er
þó að hann er hreinni en djúpsjór og þá sérstaklega
yfirboðssjór í norskum fjörum.

Upphitun á sjó

Með því að nýta bæði heitan djúpsjó og yfirborðssjó

í seiðaeldistöð í suðurhluta Norður-Noregs er áætlað
að það taki 22-28 vikur að ná 2,5 g seiði í 150 g
þyngd mismunandi eftir því á hvaða árstíma seiðin
eru tekin inn í stöðina. Með því að hita sjóinn upp í
12°C þar til seiðin ná 15 g styttist tíminn niður í 20-
25 vikur. Á kaldari svæðum í norðurhluta Norður-
Noregs er þessi tími 30-42 mánuðir og 24-36
mánuðir með upphitun, en þessar niðurstöður er
fengnar með útreikning í vaxtarlíkani (Sparboe o.fl.
2005). Í Noregi er upphitun dýrari en á Ísland þar
sem hægt er að nýta ódýra orku (jarðvarma) og ala
seiðin allan tíman við kjörhitastig.

Dregið úr orkukostnaði

Í strandeldi má draga úr kostnaði við dælingu og
upphitun með þaulnýtingu á sjó, eins og lengi hefur
verið gert í strandeldisstöðvum hér á landi, en þá er
hreinu súrefni eða lofti dælt í sjóinn (Erlendur
Jónsson 1993). Fyrsti flöskuhálsinn við þaulnot á
vatni er uppsöfnun á koltvísýringi (CO2) sem
fiskurinn gefur frá sér og sýrustig vatnsins lækkar.
Skaðsemi koltvísýrings eykst með lækkandi sýrustigi
og hefur því verið farin sú leið að bæta basa (lút) í
sjóinn til að hækka sýrustig hans og draga þannig úr
skaðsemi koltvísýrings (Helgi Thorarensen og
Ragnar Jóhannsson 1999).

Það er einnig hægt að endurnýta sjó í gegnum-
streymiskerfi en þá er hann grófhreinsaður og
loftaður fyrir endurnýtingu. Endurnýting á sjó getur
hentað vel við framleiðslu þorskseiða. Í tilraun kom
fram að hægt er að viðhalda góðum vexti á þorski (10
-30 g) við endurnýtingu á 10°C heitum sjó. Aðeins í
þeim tilvikum sem þéttleiki fór yfir 16 kg/m³ og
sjórinn var notaður þrisvar sinnum, með súrefnis-
bætingu sem marktækt dró úr vaxtarhraða seiðanna
(Foss o.fl. 2006).

Við frekari endurnýtingu verður uppsöfnun á
ammoníaki flöskuhálsinn. Við endurnýtingu í hring-
rásarkerfum er sjórinn úr eldiskerunum síaður til að
ná í burtu lífrænum ögnum en síðan er hann látinn

Mynd 5.8. Mánaðarmeðaltöl sjávarhita í yfirborði og í
djúpsjó í suðurhluta Norður-Noregs (Sparboe o.fl. 2005).
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renna í gegnum lífhreinsi með örverum sem brjóta
niður ammoníak (NH4

+) í nítrít (NO2
-) og nítrat

(NO3
-) (mynd 5.9). Koltvísýringur (CO2) er losaður

úr sjónum með sérstökum loftara eða óæskileg áhrif
lækkuð með því að bæta basa út í sjóinn. Gerileyðing
á sér einnig stað s.s. með UV-ljósum (Timmons o.fl.
2002). Sjór sem geislaður er með UV-ljósi virðist
geta haft skaðleg áhrif á sjón þorska (Björn Björns-
son 2004). Í íslenskri tilraun mældist mark-tækt
minni vöxtur hjá þorskum (50-225 g) í sjó sem var
endurnotaður í samanburði við hópa sem aldir voru í
sjó sem var einnota. Í þessu tilviki var notað
endurnýtingarkerfi með lífhreinsi eins og lýst er hér
að ofan og fiskurinn alinn við 10,5°C (Björn
Björnsson og Sólveig R. Ólafsdóttir 2006).

Dýrasta leiðin er að vera með endurnýtingu á sjó í
hringrásarkerfi. Bæði er stofnkostnaðurinn og
rekstrarkostnaðurinn meiri en við þaulnýtingu og
endurnýtingu í gegnumstreymiskerfum. Þar sem
orkukostnaður er hár getur verið hagkvæmt að
endurnýta sjó í hringrásarkerfum. Hér á landi þar
sem aðgangur er að ódýrari orku í formi jarðhita
getur tiltölulega einfalt og ódýrt kerfi eins og
þaulnýting og endurnýtingu í gegnumstreymiskerfum
hentað okkar aðstæðum.

5.4.3 Val á seiðum

Seiðastærð

Margt bendir til að þeir seiðahópar sem vaxa hraðast
og eru flokkaðir fyrst frá í seiðaeldisstöðvunum komi
best úr í matfiskeldi m.t.t. vaxtarhraða. Þegar notuð
eru óflokkuð eða lítið flokkuð seiði vex hluti
fiskanna mjög hægt í matfiskeldi. Jafnvel eftir tvö og
hálft ár hefur hluti fiskanna ekki náð eins kílóa
þyngd þegar aðrir fiskar hafa náð meira en þriggja
kílóa þyngd (Taranger og Karlsen 2005).

Gæði seiða

Í nýlegri norskri
rannsókn var lagt mat
á hausskekkju og aðra
hryggskaða í 9 seiða-
eldisstöðvum. Þar
kom fram að haus-
skekkja var mis-
munandi í seiðaeldis-
stöðvunum eða allt frá
27% upp í 80%. Út-
litsgallar á seiðum eru
því ennþá viðvarandi
vandamál í Noregi en
greinilega hefur þó
dregið úr því á síðustu
árum (Lein o.fl.
2007). Á Íslandi er

einnig um að ræða útlitsgalla á seiðum (kafla 2) og
mikilvægt að flokka verstu seiðin frá áður en þau fara
í sjókvíaeldi. Þegar seiðin eru orðin 10-20 g eru
útlitsgallar, ef einhverjir eru, orðnir nokkuð vel
sýnilegir og því hægt að framkvæma sjónrænt
gæðamat á seiðunum (Agnar Steinarsson 2004).

Ennþá er töluverður gæðamunur á seiðum úr
strjáleldi og stríðeldi sem rakið er til fæðu sem
þorsklirfurnar fá við frumfóðrun (kafli 2). Minna er
af útlitsgöllum hjá seiðum sem alin hafa verið á
náttúrulegu dýrasvifi í sjávarlónum og einnig er
vöxturinn meiri. Í einni rannsókn var fylgst með vexti
seiða í matfiskeldi í 17 mánuði og mældist þá
vöxturinn hjá fiski sem var frumfóðraður með
náttúrulegu dýrasvifi 12-14% meiri en hjá seiðum
sem voru frumfóðruð með ræktuðu dýrasvifi (Albert
K. Imsland o.fl. 2006).

5.4.4 Flutningur

Undirbúningur fyrir flutning

Áður en eldisfiskur er færður til flutnings er hann
fyrst sveltur til að tæma meltingarveginn. Með því að
svelta fisk fyrir flutning minnkar súrefnisnotkunin og
komið er í veg fyrir mengun á sjó í flutningseiningu
(Jahnsen 1988). Þorskur er gráðugur fiskur og dæmi
eru um að magainnihaldið hafi numið allt að 19%
(dos Santos og Jobling 1995) og jafnvel 20-30% af
líkamsþyngd (Björn Björnsson 2001). Það getur því
þurft að svelta hann í lengri tíma fyrir flutning en
margar aðrar tegundir til að hann nái að tæma
meltingarveginn nægilega vel.

Halda streitu í lágmarki við flutning

Þegar fiski er komið fyrir í flutningseiningu skal
komast hjá hnjaski og halda breytingum á umhverfis-
þáttum í lágmarki á meðan á flutningi stendur. Miklar
breytingar á sjávarhita valda streitu hjá fiskinum
(Staurnes o.fl. 1994a). Í nýlegri rannsókn kom fram

Mynd 5.9. Nokkrar aðferðir til
að bæta nýtingu sjávar og
varma í strandeldi á þorski.
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að nýfangaður þorskur sem hefur orðið fyrir streitu
er mjög viðkvæmur fyrir lágu súrefnisinnihaldi í sjó.
Þá er pH-gildi í blóði lágt sem dregur úr getu fisksins
að vinna súrefni úr sjónum. Strax eftir fögnun nær
stressaður þorskur ekki að nýta súrefni úr sjó sem er
með 70% og minni mettun og kafnar. Eftir 12-14
tíma frá föngun hefur fiskurinn náð að jafna sig og er
með sömu súrefnisupptöku allt frá 100% mettun
sjávar niður að 60% mettun (Midling o.fl. 2005).

Þéttleiki í flutningstanki

Rannsóknir í sérhönnuðum litlum flutningstönkum
fyrir þorsk sýna að hægt er að hafa 250 kg/m³ og
jafnvel allt upp í rúm 500 kg/m³ þegar flytja á fiskinn
stuttar vegalengdir og sjórinn er súrefnisbættur
(Staurnes o.fl. 1994b, Pedersen 1997). Þó að afföll á
þorski mælist vart eftir tveggja sólarhringa flutning
allt upp í 540 kg/m³ mælist hærra streituálag við
aukinn þéttleika (Staurnes o.fl. 1994a). Hér er um að
ræða litlar flutningseiningar og stóran þorsk (0,8-2,5
kg) og varla ráðlagt að flytja þorskseiði við mikinn
þéttleika í stærri flutningseiningum. Tilraunir með
flutning á laxaseiðum (20-40 kg/m³) í stórum brunn-
bátum (300-650 m³ brunnur) sýna að fiskurinn getur
orðið fyrir töluverðu áreiti við flutninginn. Fiskurinn
var fyrir mestu streituálagi við lestun en jafnaði sig í
flutningi nema í einu tilviki þegar bræla (3-5,5 metra
ölduhæð) var á meðan á flutningi stóð. Eftir að
laxaseiðin höfðu dvalið í 30 daga í kvínni höfðu 0,5-
1,6% af seiðunum drepist nema í hópnum sem lenti í
brælu en þar drápust um 12% (Ivensen o.fl. 2005).

Súrefnisnotkun

Súrefnisnotkun fiska mæld í mg O2/kg fisk/klst eykst
með hækkandi sjávarhita, minni fiskstærð og aukinni
fóðrun og virkni fisksins (Saunders 1963; Soofiani
og Priede 1985). Við 12°C mældist meðalsúrefnis-
notkun 320 mg O2/kg fisk/klst hjá 1 g þorskseiði og
um 130 mg O2/kg fisk/klst hjá 300 g fiski (Stigholt
o.fl. 1993). Þorskseiði (30-80 g) sem voru svelt
notuðu um 80 mg O2/kg fisk/klst við 7°C og upp í
um 145 mg O2/kg fisk/klst við 15°C. Við fóðrun
jókst súrefnisnotkunin u.þ.b. um helming (Soofiani
og Hawkins 1982). Aðrir þættir hafa einnig áhrif á
súrefnisnotkun og við streituálag mældist súrefnis-
notkun þorsks (800-2500 g) í upphafi einnar tilraunar
138 mg O2/kg fisk/klst við 8°C en var síðan að
jafnaði 105-125 mg O2/kg fisk/klst fyrsta sólarhring-
inn (Staurnes o.fl. 1994b). Í mælingum á súrefnis-
notkun þorsks hefur komið fram að hún lækkar fljótt
eftir áreiti og er minni fiskur (<300 g) búinn að jafna
sig á innan við sólarhring en hjá stærri fiski (>1000
g) tekur það 3-4 daga (Sundnes 1957a).

5.5 Eldi í sjókvíum

5.5.1 Útsetning og aðlögun

Stærð seiða

Í sjávarlónum í Noregi hefur gengið vel að setja
u.þ.b. 1 g seiði í kvíar (Otterå 2005). Forsendan fyrir
því að það gangi upp er að kvíarnar séu staðsettar á
skjólgóðum stað og umhverfisaðstæður séu hag-
stæðar fyrir eldi á litlum seiðum. Þorskseiði (0,25- 8
g) sem sett voru í sjókvíar og látin vaxta allt upp í
250 g á 3-7 mánuðum höfðu um 23% (0,8-66%)
afföll. Sá þáttur sem hafði mest áhrif á afföll var
stærð kvíar. Mestu afföllin voru í stórum kvíum og
var talið að það stafaði af því að erfiðara var að
fylgjast með seiðum s.s. við fóðrun (Sparboe o.fl.
2005). Þegar seiði eru sett út í kvíana leita þau niður
á botn hennar. Ef netpokinn er djúpur getur verið
erfitt að fylgjast með fóðurtöku. Þegar fóðrun hefst
tekur ákveðinn tíma (10-15 mín) þar til fiskurinn
lyftir sér. Mælt er með grunnum netpoka fyrir seiði
en ef hann er djúpur þarf að nota myndavél til að
fylgjast með fiskinum (Engelsen o.fl. 2005).

Á Hjaltlandseyjum var gerð tilraun með að setja 10 g
og 20 g seiði í litlar kvíar á eldissvæði Johnson
Seafarms (www.johnsonseafarms.com). Seiðin fóru í
kvíarnar í október og eftir 8 vikna eldi voru afföll
minni en 10%. Afföllin voru einkum rakin til
víbrósýkingar í fyrstu viku eftir útsetningu (Waston
o.fl. 2006). Johnson Seafarms setur nú út 10-15 g
baðbólusett seiði í seiðakvíar þar sem þau eru alin í 3
-5 mánuði. Þau eru síðan stungubólusett áður en þau
eru flutt í matfiskeldisstöðvar og eru þá 70-100 g.
Einnig er um að ræða að 70-100 g seiði séu flutt beint
úr seiðaeldisstöð í matfiskeldi. Seiðakvíar eru litlar
(12 m²) samtals 24 kvíar, sem eru 4 metra djúpar og
með 4,5 mm möskvastærð (Bourhill 2007).

Mikil afföll hafa oft verið við útsetningu á smáum
seiðum og mun það eflaust draga úr áhuga að setja út
smá seiði á næstu árum á meðan verið er að þróa
bóluefni. Aðeins er búið að þróa bóluefni fyrir

Mynd 5.10. Snæfugl SU 20 sem bæði hefur séð um flutn-
ing á aleldisseiðum og eldisþorski hér á landi með góðum
árangri (Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).
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nokkur afbrigði víbróveiki. Hægt er að stungu-
bólusetja við vibróveiki þegar seiðin ná 25 g þyngd
(kafli 6).

Tímasetning útsetningar

Fylgst var með afföllum seiða (8-250 g) af árgangi
2003 sem fóru í sjókvíar á mismunandi árstíma á
nokkrum svæðum í Norður-Noregi. Afföll á seiðum
voru að meðaltali 0,08% á dag fyrstu 3-10 mánuðina
eftir útsetningu í kvíarnar. Heildarafföll voru að
meðaltali 23% (6-66%) á tímabilinu og þar af námu
óskráð afföll um 14% (6-40%). Ekki var hægt að
skýra mismunandi afföll út frá stærð og tímasetningu
seiða við útsetningu. Allir hóparnir sýndu þó aukin
afföll yfir vetrarmánuðina (Sparboe o.fl. 2005).
Niðurstöður úr íslenskri rannsókn sýnir einnig að til-
hneiging er til meiri affalla hjá smáum þorskseiðum
(3-10 g) í sjó við 0°C samanborið við 4 og 8°C
(Björn Björnsson o.fl. 2007).

Til að geta fullnýtt seiða- og strandeldisstöðvar þarf
að vera hægt að losa seiði til matfiskeldisstöðva helst
allt árið. Hér á landi er sjávarhiti lágur á veturna við
vestan-, norðan- og austanvert landið sem getur

takmarkað útsetningu seiða yfir köldustu mánuðina.
Tilraunir í Noregi sýna að varhugavert er að flytja
þorskseiði (70 g) úr 12-15°C í seiðaeldisstöð í 1°C
sjávarhita í sjókvíaeldisstöð. Við þetta mikla hita-
stigsfall missa seiðin jafnvægi, leggjast á botninn og
hætt er á að þau kafni þar við mikinn þéttleika.
Seiðin eru síðan fljót að jafna sig og eftir um 24 tíma
voru þau byrjuð að synda eðlilega. Aftur á móti voru
engin vandamál við flutning á seiðum úr háu hitastigi
niður í 3°C. Til að kanna langtímaáhrif mikils hita-
munar í seiðaeldisstöð og sjókvíaeldisstöð var fylgst
með vexti seiðanna í nokkrar vikur. Þegar 20 g seiði
voru flutt úr 8°C í 3°C hafði það engin áhrif á vöxt
þeirra. Aftur á móti dró verulega úr vexti seiða í um 5
vikna tímabil þegar þau voru flutt úr 12-14°C í 3°C.
Seiði sem voru flutt úr 14°C í 1°C höfðu skertan vöxt
í 9 vikur. Varað var við að seiðin yrðu fyrir miklum
hitasveiflum sérstaklega þegar seiðin væru undir 25 g
en þau eru viðkvæmari en stærri seiði (Sæther 2005).
Það er því mikilvægt að aðlaga seiðin að köldum sjó
áður en þau eru flutt út í sjókvíar.

Kaldur sjór yfir vetrarmánuðina við vestan-, norðan-
og austanvert Ísland setur vissar takmarkanir við að
setja seiði í sjókvíar yfir köldustu mánuðina. Ef
miðað er við að lágmarks mánaðarmeðalhiti sé 4°C
er ekki hægt að setja þorskseiði í sjókvíar í Eyjafirði
mánuðina desember-apríl eða í fimm mánuði (mynd
5.12). Aftur á móti er hægt að setja út þorskseiði alla
mánuði ársins í Vestur-Noregi og suðurhluta Norður-
Noregs. Aðeins á nyrstu svæðum Norður-Noregs er
ekki hægt að setja út þorskseiði í fjóra mánuði.
Vissulega má setja þorskseiði í sjó allt árið við
norðanvert Ísland en þá má gera ráð fyrir auknum
afföllum og litlum sem engum vexti yfir köldustu
vetrarmánuðina.

Þó að vöxturinn sé lítill yfir vetrarmánuðina virðist
ekki skipta miklu máli hvenær á árinu seiðin eru sett í
sjó þegar miðað er við vöxt yfir tólf mánaða tímabil.
Í útreikningum sem miðuðust við að setja út 25 g
þorskseiði í sjókvíar á mismunandi árstímum (janúar,
júní og september) kom í ljós að seiði sem fóru í
kvíar í júní í Eyjafirði náðu 334 g þyngd en seiði
sem fóru út í september náðu 304 g eftir eitt ár í sjó
(Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2004).

Aðstæður við útsetningu seiða

Þegar lítil þorskseiði eru sett í sjókvíarnar er
mikilvægt að þær séu á skjólgóðum svæðum eða þar
sem straumar og öldurót valda ekki of miklu álagi á
seiðunum. Lítil seiði þola ver mikinn straum og eru
dæmi um afföll við útsetningu á opnum svæðum í
Noregi (Taranger og Karlsen 2005). Sundgeta
fisksins er háð stærð (kafli 5.2.5) og eru viss takmörk
fyrir því hve lítil seiðin mega vera þegar þau eru sett í
sjókvíar. Á svæðum á Íslandi þar sem nægilegt skjól
er fyrir seiðin fer sjávarhiti of lágt niður á veturna og
hentar því ekki nema hluta af árinu. Á opnum

Mynd 5.11. Sjókvíaeldisstöð hjá Marin Harvest í Vestur-
Noregi. Hér voru m.a. sett 5-10 g seiði í kvíarnar
(Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).

Mynd 5.12. Mánaðarmeðaltöl sjávarhita í Vestur-Noregi
(grá heil lína), suðurhluta (grá brotalína) og norðurhluta
(svört brotalína) Norður-Noregs og í Eyjafirði á Íslandi
(svört heil lína) (heimild: Hafrannsóknastofnunin; Sparboe
o.fl. 2005).
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svæðum eins og t.d. við sunnanverðan
Faxaflóa er sjávarhitastig heppilegra en
þar hefur aftur á móti ekki reynst vel að
vera með heilsárseldi í hefð-bundnum
úthafskvíum (Valdimar Ingi Gunnarsson
2007). Það kann þó að henta betur að
vera með sökkvanlegar úthafskvíar á
þessu svæði. Á austurströnd Banda-
ríkjanna er stundað tilraunaeldi í
sökkvanlegri úthafskví 14 km út af strönd
New Hampshire (http://ooa.unh.edu). Í
september árið 2003 voru sett um 30.000
seiði sem voru 45 g að þyngd í litla
lokaða seiðakví sem staðsett var á 12
metra dýpi inni í úthafskvínni. Þegar
seiðin höfðu náð 90 g var þeim sleppt úr
netpokanum í úthafskvíana. Í febrúar
2005 höfðu þau náð 650 g þyngd og
afföll voru 8%. Meðalhiti hvers mánaðar
var hæstur á tímabilinu um 11°C og
lægstur um 2°C. Notaðir voru sjálfvirkir
fóðrarar við fóðrun seiðanna (Chambers
og Howell 2006). Tilraunin var endur-
tekin í apríl 2006 með útsetningu 35 g
þorskseiða. Í janúar 2007 voru afföll
komin upp í 12% og þar af drápust 9%
seiðanna vegna of mikils þéttleika og
streitu í seiðakvínni (Chambers o.fl.
2007).

5.5.2 Vöxtur

Áhrif umhverfisþátta á vöxt þorsks

Sá umhverfisþáttur sem hefur mestu áhrif
á vaxtarhraða þorsks er sjávarhiti. Þorskur vex best í
hálfsöltum sjó, einnig geta umhverfisþættir eins og
súrefnisinnihald og gæði sjávar haft veruleg áhrif á
vaxtarhraðann. Lýsing getur haft jákvæð áhrif á vöxt
smærri þorsks. Hjá stærri þorski er það einkum áhrif
stöðugrar lýsingar í hindra kynþroska sem hefur
jákvæð áhrif á vöxt fisksins (kafli 5.2). Með því að
ala þorsk við náttúrulega ljóslotu náði fiskurinn 2,2-
2,4 kg þyngd á 28 mánuðum frá klaki, en aftur á
móti með stöðugri lýsingu síðasta árið seinkaði
kynþroskamyndun um 3-5 mánuði og fiskurinn náði
2,9-3,1 kg þyngd (Taranger o.fl. 2006). Sterkt
sólarljós dregur úr vexti hjá þorski og hafa sumir
eldismenn í Noregi farið þá leið að breiða yfir kvína
til að draga úr birtu (Karlsen og Adoff 2003).
Hæfilegur straumhraði, 1,5 fisklengd/s eða minni allt
eftir fiskstærð eykur vöxt hjá mörgum fisktegundum
(Davison 1997). Í tilraun með þorsk (500-600 g) var
ekki hægt að sýna fram á ávinning af straumhraða
allt upp í 1,0 fisklengd/sek á vöxt fisksins (Bjørnevik
o.fl. 2003; Karlsen o.fl. 2006).

Vöxtur á eldisþorski á Íslandi

Fylgst var með vexti villtra þorskseiða fönguðum í
Ísafjarðadjúpi og þorskseiða sem alin voru frá

hrognastigi í Tilraunaeldisstöð Hafrannsóknastofn-
unarinnar. Niðurstöður verkefnisins sýna að það
tekur um það bil 18 mánuði að ala 100-200 gramma
þorskseiði sem sett eru í sjókvíar fyrrihluta sumars í
Ísafjarðardjúpi að ná 2 kg, og um það bil 29 mánuði
að ala þorskseiðin í 3,5 kg. Lítil þyngdaraukning var
síðustu 12 mánuðina sem kemur aðallega til af
hægum vexti yfir kaldasta tímann frá desember og
fram í maí, auk verulegs taps í þyngd vegna
hrygningar (www.avs.is, frétt 28.09.2006).

Vöxtur eldisþorsks í Noregi

Í samkeppnislöndum þar sem sjávarhiti er hæg-
stæðari er vöxturinn einnig meiri en hér á landi. Hjá
Codfarmers í Noregi tekur það um 22-24 mánuði að
ná 100 g seiði upp í 3,5-4,0 kg (Anon 2007a).
Fyrirtækið er með mestan hluta af sinni starfsemi í
Nordland fylki sem er sunnarlega í Norður-Noregi.
Gæði seiða hafa verið mismunandi í Noregi og betri
vöxtur hefur fengist á seiðum sem hafa verið frum-
fóðruð á náttúrulegu dýrasvifi í sjávarlónum. Í tilraun
sem framkvæmd var í sjókvíaeldisstöð í Vestur-
Noregi með seiði úr sjávarlóni jókst vöxtur seiðanna
ár frá ári (ágangar 2001-2003) og árgangur 2003 náði
á um 15 mánuðum að auka þyngd sína úr 100 g í

Mynd 5.13. A. Sjávarhitastig við Æðey í Ísafjarðardjúpi (svört lína) og
við Austevoll í Vestur-Noregi (grá lína). B. Vaxtarkúrfa hjá þorski í
Ísafjarðardjúpi (svört kúrfa) og í Vestur-Noregi (grá kúrfa) og er miðað
við að 30 g seiði séu sett í sjókvíar þann 15. maí 2003 (Björn Björns-
son o.fl. 2007).
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október í 2,6 kg í lok næsta árs (Tvedt 2005) og á 18
mánuðum fór fiskurinn úr 150 g í 3,5 kg (Anon
2006). Í annarri tilraun sem gerð var í Norður-Noregi
með seiði upprunnin úr sjávarlóni óx þorskurinn úr
150 g í maí í tæp 3 kg í desember árið eftir (Sørensen
o.fl. 2005).

Framreiknaður vöxtur á smáum seiðum

Áætlaður hefur verið vöxtur á eldisþorski í
Ísafjarðardjúpi og í Vestur-Noregi út frá nýju vaxtar-
líkani Hafrannsóknastofnunar og sjávarhitamæling-
um á þessum svæðum. Á mynd 5.13 er framreiknað-
ur vöxtur þorskseiða (30 g) og miðað við að þau fari
í sjókvíar 15. maí 2003. Lágt sjávarhitastig á veturna
á Íslandi og hátt hitastig á sumrin í Noregi draga
greinilega úr vexti. Vaxtarlíkanið sýnir að í lok fyrsta
árs hafa seiðin á Íslandi náð 344 g á móti 388 g,
annað árið 1624 g á móti 2122 g og þriðja árið 4540
g á móti 6320 g við Vestur-Noreg (Björnsson o.fl.
2007).

Hagstæðara sjávarhitastig er við suðurströnd landsins
en þar vantar skjólstaði. Þegar framreiknaður er
vöxtur á 75 g þorskseiðum út frá sjávarhita við Vest-
mannaeyjar og Eyjafjörð, Vestur-Noreg og Vestur-
Skotland kemur fram að vöxtur er mestur við
Vestmannaeyjar en minnstur við Eyjafjörð (Valdi-
mar Ingi Gunnarsson o.fl. 2004).

Framreiknaður vöxtur á stórum seiðum

Með því að ala þorskseiði við kjörhita í seiðaeldi og
síðan í strandeldi er hægt að setja 250 g seiði út í
sjókvíar í maí eftir u.þ.b. ár frá klaki. Í lok næsta árs
eftir einn vetur í sjókvíum hafa seiðin náð 3434 g í
Ísafjarðardjúpi og 3684 g í Vestur-Noregi skv.
vaxtarlíkaninu. Ef þessari aðferð er beitt er aðeins
7% munur á milli Íslands og Noregs en var 24%
þegar sett voru út 30 g seiði í sjókvíar í maí (Björn
Björnsson o.fl. 2007).

5.5.3 Fóðrun

Fóðurmagn

Fóðurmagn ræðst aðallega af sjávarhita, orku-
innihaldi fóðurs og fiskstærð (Jobling 1988). Það er
hægt að áætla fóðurmagn út frá hámarks vaxtarhraða
fyrir gefið hitastig og þyngd á fiski (Björn Björnsson
o.fl. 2001). Hafa skal í huga að margir aðrir þættir
geta haft áhrif á át s.s. streita og getur því verið
nokkur breytileiki í áti frá degi til dags. Verulegur
munur getur einnig verið á áti milli mánaða m.a.
vegna kynþroska og átið stöðvast að mestu nokkrum
vikum fyrir hrygningu. Þorskurinn fer ekki að sýna
fóðri aftur áhuga fyrr en í lok hrygningar og að
meðaltali stöðvast fóðurtakan í um 70 daga yfir
hrygningartímann (Fordham og Trippel 1999).

Þorskur er með stóran og mjög teygjanlegan maga og
getur troðið sig út ef nægilegt æti er til staðar (Björn
Björnsson 2001). Stærð máltíða hjá þorski ræðst af
tíðni fóðrunar. Magn sem smár þorskur (600-1000 g)
étur í einni máltíð er 13-14% af þyngd sinni þegar
fóðrað er tvisvar í viku, en þegar fóðrað er þrisvar og
fimm sinnum í viku fer þetta hlutfall niður í 10% og
6% (Lambert og Dutil 2001). Mikið magainnihald
getur komið niður á sundgetu þorsksins. Í atferlis-
rannsóknum við tilraunaaðstæður kom fram að
mettur þorskur lá oftast hreyfingarlaus á botni tank-
sins (Björn Björnsson 1993). Það getur því verið
varasamt að fóðra þorsk í sjókvíum mikið í einu eftir
langt fóðrunarhlé ef vænta má þess að óveður sé í
aðsigi eða þegar sjávarfallastraumar eru óvenju
sterkir.

Hjá smærri þorski (55 og 250 g) getur verið töluverð
árásarhneigð þar sem hraðvaxta fiskar bíta hægvaxta
fiska. Árásarhneigð virðist minnka með aukinni stærð
og var hún minni hjá 450 g þorski. Jafnframt minnkar
árásarhneigð með aukinni fóðrun sem stuðlar að
jafnari vexti og minni stærðardreifingu (Hatlen o.fl.
2006a).

Með það að markmiði að hámarka fóðurnýtingu er
hæfilegt að fóðra þorsk sem nemur 75-80% af
hámarks fóðurtöku fisksins (Peck o.fl. 2003). Í
samanburði við lax og regnbogasilung hefur þorskur
30-40% betri fóðurnýtingu. Í þessari samanburðar-
tilraun át þorskurinn aðeins helming af því sem
laxinn og regnbogasilungurinn átu. Bent var á að gera
má ráð fyrir að munurinn minnki með auknu áti
þorsks (Einen o.fl. 2006). Í nýlegri óbirtri tilraun á
fóðrun þorskseiða (< 80 g) kom fram að hægt væri að
helminga ráðlagt fóðurmagn fóðurfyrirtækja án þess
að það hefði áhrif á vöxt fisksins. Nú er verið að
skoða hvort ástæðan sé röng efnasamsetning fóðurs
eða of mikil fóðrun (Olsen o.fl. 2007a).

Fóðrunartíðni

Meltingarhraði þorsks eykst með auknum sjávarhita

Mynd 5.14. Framan af var aleldisþroskur handfóðraður, en
með stækkun sjókvíaeldisstöðva hefur tæknin verið inn-
leidd (Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).
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og jafnframt er meltingarhraðinn meiri hjá smáum
fiski en stórum (Tyler 1970; Bromley 1991). Það
þarf því að fóðra smærri fisk oftar en stærri fisk og
oftar á sumrin en á veturna. Í einni tilraun tók það
230 g þorsk um 70 tíma að melta rækju við 2°C en
aðeins um 25 tíma við 10°C (Tyler 1970). Sá tími
sem tekur að tæma meltingarfærin ræðst einnig af
fleiri þáttum s.s. meltanleika fæðunnar, stærð
einstakra máltíða og fæðuagna (dos Santos og
Jobling 1991a, b).

Til að finna heppilega fóðrunartíðni fyrir þorsk hafa
verið gerðar nokkrar tilraunir. Í einni þeirra kom ekki
fram mikill munur á dagvexti þegar smár þorskur
(100-200 g) var fóðraður tvisvar á dag, daglega eða
annan hvern dag við 8-9°C. Aftur á móti var minni
vöxtur hjá fiski sem var fóðraður fjórða hvern dag en
á móti kemur að fóðurnýtingin var betri og
lifrarhlutfallið lægra (Lied o.fl. 1985, 1989).
Sambærilegar niðurstöður hafa fengist fyrir 200-800
g þorsk við 8°C og var komist að þeirri niðurstöðu að
nægilegt væri að fóðra annan hvern dag (Rosenlund
o.fl. 2004). Í annarri tilraun kom fram að það jók
ekki vöxt þorsks (400-1000 g) við 10°C og lágan
þéttleika (10 kg/m³) að fóðra hann oftar en þrisvar
sinnum í viku um sumarið. Aftur á móti var nægilegt
að fóðra fiskinn um haustið við sama hitastig tvisvar
sinnum í viku (Lambert og Dutil 2001). Í nýrri
tilraun kom fram að það jók ekki vöxt þorsks (500-
2600 g) við 3,3-16,6°C að fóðra hann oftar en 2-3
sinnum í viku í samanburði við fimm sinnum.
Aukinn tíðni fóðranna hækkaði jafnframt fóður-
stuðulinn úr 1,35 upp í 1,47 (Solberg o.fl. 2006).
Þéttleiki virðist hafa áhrif á tíðni fóðrunar en í einni
tilraun kom fram að auka þyrfti fóðrunartíðni við
mikinn þéttleika (40 kg/m³) en meiri vöxtur fékkst
þegar fóðrað var fimm sinnum í viku samanborið við
2-3 sinnum í viku (Lambert og Dutil 2001).

Í einni atferlisrannsókn kom fram að þorskur (0,2-5,5
kg) át sjaldnar eftir því sem sjávarhiti var lægri. Við
8°C átu daglega 87% fiskanna, en 77% og 54% við
4°C og 1°C. Mikill breytileiki var í áti milli daga og
var því bent á að mikilvægt væri að fóðra sjaldnar
við lágan sjávarhita til að koma í veg fyrir yfirfóðrun
(Waiwood o.fl. 1991). Að vetri til við Ísland (0-2°C)
kann að vera nóg að fóðra þorsk (>500 g) u.þ.b. einu
sinni í viku en að sumri til (6-12°C) þrisvar í viku.
Hins vegar þarf að fóðra smá þorskseiði (1-50 g)
nokkrum sinnum á sólarhring og stór þorskseiði (50-
500 g) u.þ.b. einu sinni á sólarhring.

5.5.4 Kynþroski

Snemmbúinn kynþroski

Í eldi verður þorskur fyrr kynþroska en gerist við
náttúrulegar aðstæður. Í íslenskri rannsókn kom fram
að 100-200 g þorskseiði sem fóru í sjókvíar um vorið
fóru í gegnum tvö kynþroskatímabil á 29 mánaða
tímabili. Fyrsta veturinn í sjókvíum (annan vetur frá

klaki) urðu 50-70% eldisþorskanna (<1 kg)
kynþroska og nær 100% á öðrum vetri í sjó en þá
voru flestir eldishóparnir um 2 kg að meðalþyngd
(www.avs.is, frétt 28.09.2006). Í Noregi þar sem
vöxtur þorsks er meiri er stór hluti hænga kynþroska
á fyrsta vetri eftir klak og vanalega 100% fiskanna
kynþroska árið eftir (Taranger og Karlsen 2005).

Áhrif kynþroska á vöxt og holdastuðul

Þegar eldisþorskur verður kynþroska dregur úr vexti
og holdastuðull lækkar (mynd 5.15). Við kynþroska
gengur á hold fisksins vegna uppbyggingar á
kynkirtlum þrátt fyrir nægilega fóðrun (Hemre o.fl.
2002; Davie o.fl. 2007b). Þó svo að um sé að ræða
rýrnun á búk fisksins er holdastuðullinn ennþá
tiltölulega hár eða yfir einn (Hansen o.fl. 2001,
Hemre o.fl. 2002). Hjá villtum þorski er holda-
stuðullinn yfirleitt u.þ.b. einn (Rätz og Lloret 2003).
Algengt er að þorskur léttist um 15-35% við
hrygningu (samantekt, Valdimar Ingi Gunnarsson
o.fl. 2004). Hrygnur léttast meira en hængar af sömu
þyngd og í einni tilraun léttust hrygnurnar að
meðaltali um 29% og hængar um 14% (Fordham og
Trippel 1999). Villtur þorskur leggur meira í
hrygninguna eftir því sem hann verður stærri
(Guðrún Marteinsdóttir og Gróa Pétursdóttir 1995). Í
íslenskri rannsókn kom fram að eldisþorskur (0,9 kg)
léttist um 18% við fyrstu hrygningu og um 22% við
aðra hrygningu (1,8 kg) (Björn Björnsson, óbirtar
niðurstöður). Í erlendum rannsóknum hefur einnig
komið fram að eldisþorskur leggur meira í aðra
hrygningu og vöxturinn stöðvast í lengri tíma en
þegar fiskurinn verður kynþroska í fyrsta skipti
(Davie o.fl. 2003). Það er því fyrst og fremst
kynþroski á öðru ári í matfiskeldi sem veldur miklu
tjóni í eldinu. Þá dregur mikið úr vexti og fiskurinn
vex nánast ekkert í nokkra mánuði. Hjá stórum

Mynd 5.15. Vaxtarferill eldisþorsks yfir þriggja ára tíma-
bil. Heil grá kúrfa eru hrygnur og svört brotakúrfa eru
hængar (Björn Björnsson, óbirtar niðurstöður).
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kynþroska áframeldisfiski (4-5 kg) hefur mælst
vaxtarstöðvun í 6 mánuði (Valdimar Ingi Gunnars-
son o.fl. 2006) og hjá smærri aleldisþorski (um 2 kg)
einnig um 6 mánaða vaxtarstöðvun (Solberg o.fl.
2006).

Áhrif kynþroska á afföll

Í Noregi hefur töluvert orðið vart við afföll á þorski
við kynþroska, sérstaklega hjá hrygnum (Kristoffer-
sen o.fl. 2006). Þær hafa ekki getað losað sig við
hrognin, gotrauf orðið þrútin, rauðleit og sár
myndast. Uggarot er einnig algengt. Afföll minnka
smá saman eftir að fiskurinn er kominn fram yfir
hrygningartímabilið (Helleberg og Colquhoun 2006).
Það hefur ekki orðið vart við umtalsverð afföll á
áframeldisþorski í kvíum vegna kynþroska hér á
landi. Ekki er vitað um ástæðuna fyrir lægri
hrygningartengdum afföllum á Íslandi en í Noregi.
Hugsanlegt er að lægra sjávarhitastig á Íslandi geri
gæfumuninn. Jafnframt skal haft í huga að verið er
að bera saman áframeldisþorsk á Íslandi og aleldis-
þorsk í Noregi (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl.
2007). Einnig að algengt er að höfð sé lýsing á
þorski í Noregi og telja margir að það sé ástæða fyrir
afföllum á hrygningarþorski (Frisk torsk 2006).

Hvernig er hægt að draga úr eða koma í veg fyrir
kynþroska?

Til að draga úr eða koma í veg fyrir kynþroska hafa
verið reyndar nokkrar aðferðir með mismunandi
árangri. Svelti eða takmörkuð fóðrun þorsks á öðru
ári hefur ekki reynst vel til að koma í veg fyrir
kynþroska (Karlsen o.fl. 1995, Karlsen 2002). Þar
sem svelti eða takmörkuð fóðrun dregur mikið úr
vaxtarhraða er það ekki talinn raunhæfur kostur í eldi
til að draga úr kynþroska (Taranger 2002). Rann-
sökuð hafa verið áhrif straumhraða í kerum á
kynþroskahlutfall allt frá engum straumi upp í eina
fisklengd á sekúndu án þess að hægt væri sýna fram
á marktækan mun (Karlsen o.fl. 2006a). Það er
eflaust hægt að draga eitthvað úr kynþroska með

kynbótum í framtíðinni (kafli 3), en eina raunhæfa
lausnin í dag virðist vera að nota lýsingu til að hindra
eða a.m.k. seinka kynþroskanum.

Lýsing til að hindra kynþroska

Eftir að þorskurinn hefur náð hæfilegri stærð
stjórnast tímasetning kynþorska aðallega af dag-
lengdinni (Norberg o.fl. 2004; Skjæraasen o.fl.
2004). Með því að hafa þorskinn undir stöðugu ljósi
eftir að dag fer að stytta seinnihluta júní má koma í
veg fyrir kynþroska og auka vöxt. Mælt er með að
hefja stöðuga lýsingu í júní annað sumar frá klaki
(Davie o.fl. 2007a,b). Fram að þessu hefur besti
árangurinn náðst í innikerum þar sem náttúrulegt ljós
veldur ekki truflunum. Með því að hafa stöðuga
lýsingu í kerum allan sólarhringinn á eins árs fiski frá
lok júní tókst að koma í veg fyrir kynþroska á öðru
ári (Hansen o.fl. 2001). Í annarri tilraun kom fram að
með því að hafa stöðuga lýsingu frá 15 mánuðum frá
klaki urðu aðeins um 7% af fiskunum kynþroska á
þriðja ári (Davie o.fl. 2003). Í útikerum er hægt að
koma í veg fyrir kynþroska á tveggja ára þorski (um
750 g) með 900 luxa lýsingu en við 300 lux urðu um
10% hænganna kynþroska (Karlsen og Taranger
2003).

Erfiðara að nota lýsingu til að stjórna kynþroska í
kvíum

Í sjókvíum er mun erfiðara að stjórna ljósmagni en í
eldiskörum og þar þarf lýsingin að vera mikil til að
hún yfirgnæfi náttúrulega ljósið þannig að fiskurinn
greini ekki á milli dags og nætur. Með því að hafa
lýsingu (4 x 150 W) rétt fyrir ofan sjávarmál í 700 m³
sjókví mældist ljósstyrkurinn um 50 lux fyrir miðri
kvín á 3 metra dýpi. Lýsingin var ekki nægileg til að
koma í veg fyrir kynþroska en það tókst að seinka
honum um 3-6 mánuði (Taranger o.fl. 2006). Í
kanadískri rannsókn tókst einnig að seinka kynþroska
hjá þorski (230-1100 g). Notuð voru tvö ljós 900 lux
hvert á 2 og 8 metra dýpi í um 700 m³ kví. Vegna
tæknilegra vandkvæða var aðeins hægt að hafa ljós
frá júní til nóvember (Kellett o.fl. 2007). Hægt er að
dempa áhrif sólarljóss með því að breiða yfir kvínna
eða sökkva þeim niður á ákveðið dýpi (Taranger og
Karlsen 2005). Könnuð hafa verið áhrif mismunandi
litar á ljósi og kom fram að blátt ljós hefur meiri áhrif
á myrkrahormónið melatonin á næturnar en aðrir
ljóslitir. Það hefur þó ekki ennþá verið sýnt fram á að
blátt ljós hafi meiri eða minni áhrif á kynþroska-
myndunina (Kristoffersen o.fl. 2006).

Undanfarin ár hafa Norðmenn verið með fjölda
rannsókna- og þróunarverkefna á áhrifum lýsingar á
kynþroska (www.arenahavbruk.no; Nordgreen 2004).
Almennt hafa niðurstöður þessarra rannsókna ekki
verið birtar. Fjord Marin hefur tekið þátt í nokkrum
verkefnum og hafa þeir m.a. náð þeim árangri að
framleiða 4 kg þorsk án einkenna kynþroska með því

Mynd 5.16. Hluti af sjókvíum Matís ohf. í Álftafirði sem
nú eru notaðar til að rannsaka áhrif lýsingar á kynþroska
þorsks í sjókvíum (Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).
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að hafa lýsingu í lítilli kví (5x5 m). Það hafa einnig
farið fram tilraunir í 60, 90 og 120 metra kvíum og
jákvæður árangur náðst. Kostnaður við lýsinguna er
u.þ.b. ein NOK á hvert framleitt kg (um 10 ÍSK/kg)
(Anon 2007d).

Íslensk rannsókn á áhrifum lýsingar á kynþroska

Með styrk úr AVS sjóðnum hófst á árinu 2006
verkefnið ,,Þróun iðnaðarvædds þorskeldis: Stjórn
vaxtar og kynþroska með háþróuðum ljósabúnaði”. Í
verkefninu á að skoða nýja gerð ljósa (cold cathode),
sem gefa frá sér eina bylgjulengd sem dreifist betur
um vatnsfasann en hefðbundin ljós. Markmið verk-
efnisins er að nýta þessa tækni til að ná fram bættum
vaxtarhraða og seinkun kynþroska. Þessi nýja gerð
ljósabúnaðar miðar að því að sameina hagkvæmni í
rekstri og hámarksáhrif ljóss á þorskinn. Ljósið er
með bylgjulengd ljóss á græn-bláu og notar mun
minna rafmagn en venjuleg hvít ljós (Þorleifur
Ágústsson 2006). Þetta verkefni tengist öðru
alþjóðlegu verkefni styrkt af Evrópusambandinu
(www.codlight-tech.com). Þar á einnig að styrkja
tæknilegar forsendur við stjórnun kynþroska.

Aukinn vöxtur minni kynþroski

Í dag binda eldismenn vonir við að með auknum
vaxtarhraða verði hægt að ná fiskinum upp í
markaðsstærð áður en fiskurinn verður kynþroska í
annað sinn í matfiskeldi. Þar sem umhverfisaðstæður
eru hagstæðastar í samkeppnislöndum og notuð eru
góð seiði má eflaust ná um 3 kg þyngd áður en
þorskurinn verður kynþroska í annað sinn.

Með auknum framförum í kynbótum mun vaxtar-
hraði eldisþorsks aukast á næstu árum. Ef miðað er
við 16% kynbótaframfarir í vexti á milli kynslóða
þýðir það 2 mánaða styttri eldistíma (Theodór
Kristjánsson 2006). Það verður því ekki langt að bíða
að hægt verði að framleiða 3-4 kg þorsk á Íslandi
áður en hann verður kynþroska í annað sinn.

5.5.5 Þéttleiki og stærðarflokkun

Þéttleiki

Í nokkrum rannsóknum hafa áhrif þéttleika á vöxt
verið könnuð. Í nýrri tilraun á þorski kom fram að
við 30 og 40 kg/m³ upphafsþéttleika var vöxtur 15 og
38% minni samanborið við fiska sem höfðu 10 kg/m³
upphafsþéttleika. Í upphafi tilrauna var meðal-
þyngdin um 550 g og var fiskurinn alinn í tvo
mánuði í um 1,2 m³ keri við 10°C (Lambert og Dutil
2001). Niðurstaða úr íslenskri rannsókn bendir til að
hægt sé að ala þorsk (37-225 g) í strandeldi við
þéttleika sem er yfir 40 kg/m³ án þess að það hafi
marktækt áhrif á vöxt ef fullnægjandi vatnsgæði eru
tryggð (Björn Björnsson og Sólveig Ólafsdóttir
2006). Hér er um að ræða þéttleikatilraunir í litlum
eldiskörum þar sem tiltölulega auðvelt er að halda
öllum umhverfisþáttum stöðugum. Aftur á móti geta

aðstæður verið mjög breytilegar í sjókvíum á milli
svæða og tímabila, s.s. súrefnisinnihald og hitastig
sjávar. Ekki hafa verið gerðar rannsóknir til að áætla
kjörþéttleika fyrir sjókvíaeldi á þorski (Taranger og
Karlsen 2005). Í rannsóknum á laxi kom fram að
þéttleiki mætti ekki fara yfir 22 kg/m³ án þess að það
hefði áhrif á velferð fisksins (Turnbull o.fl. 2005).

Áhrif stærðarflokkunar á vöxt

Ekki hefur verið sýnt fram á að unnt sé að auka
vaxtarhraða hjá þorski með stærðarflokkun í matfisk-
eldi, þvert á móti benda sumar tilraunir til hins
gagnstæða. Í einni tilraun kom fram að við 10 og 30
kg/m³ þéttleika náðist 0,78 og 0,55% dagvöxtur hjá
óflokkuðum fiski samanborið við 0,50 og 0,45% hjá
stærðarflokkuðum fiski við sama þéttleika. Stærðar-
flokkunin hafði aftur á móti engin marktæk áhrif á
vöxt við 40 kg/m³ þéttleika. Upphafsþyngd fisksins
var að meðaltali um 900 g og stóð tilraunin í um tvo
mánuði að hausti. Dregin var sú ályktun að
stærðarflokkun hefði neikvæð áhrif á vöxt við lítinn
þéttleika en ókostur flokkunar hyrfi við meiri
þéttleika (Lambert og Dutil 2001). Á vegum Þórodds
var áframeldisþorskur (> 50 cm) flokkaður í tvo
stærðarhópa og til viðmiðunar var hafður einn
óflokkaður hópur. Fiskurinn var alinn í um 6 mánuði,
frá júlí fram að áramótum. Dagvöxtur á óflokkaða
hópnum var 0,44%, á smáa fiskinum 0,56% og
minnstur á stærsta hópinum 0,33%. Þegar niður-
stöðum á smáa og stóra hópnum er slegið saman var
dagvöxturinn 0,43% (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl.
2006). Í norskum tilraunum hefur komið fram að
stærðarflokkun hefur neikvæð áhrif á vöxt hjá stærri
þorski (> 500 g). Aftur á móti hefur náðst jákvæður
árangur við að flokka smærri þorsk í sjókvíum
(Taranger og Karlsen 2005).

Stærðarflokkun dregur úr sjálfráni

Þátt fyrir að þessar rannsóknir sýni ekki ávinning af
stærðarflokkun á stærri þorski í matfiskeldi m.t.t.
vaxtarhraða er nauðsynlegt að stærðarflokka til að
koma í veg fyrir sjálfrán. Þorskur er kræfur ránfiskur
og hikar ekki við að éta smærri þorska. Sjálfrán er
mikið vandamál í seiðaeldi en úr því dregur með
aukinni fiskstærð (Folkvord 1991). Meira sjálfrán hjá
smærri fiski má að nokkru leyti skýra með hlutfalls-
lega stærra munnopi en hjá stærri fiski. Munnopið er
stærst hjá tveggja cm fiski en minnkar með aukinni
stærð og getur fiskur sem er 16 cm að lengd étið 8
cm langt seiði (Otterå og Folkvord 1993). Með
stærðarflokkun hefur verið hægt að draga verulega úr
sjálfráni á þorskseiðum sem vega allt að 40 g
(Folkvord og Otterå 1993). Sjálfrán er ekki eins vel
þekkt hjá stærri þorski en það hefur komið vel fram
að um slíkt er að ræða í áframeldi á þorski (Valdimar
Ingi Gunnarsson o.fl. 2003, 2005, 2006). Staðfest
hefur verið að 50 cm þorskur getur étið 25 cm þorsk
(Björn Björnsson, óbirtar niðurstöður).
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5.5.6 Afföll

Skráð og óskráð afföll

Afföllum má skipta í skráð afföll og óskráð afföll.
Skráð afföll eru þeir dauðu eða dauðvona fiskar sem
taldir eru upp úr sjókvínni. Óskráð afföll er sá fjöldi
þorska sem vantar upp á upphafsfjölda fiska sem fóru í
kvína mínus skráð afföll á eldistímanum. Óskráð afföll
geta verið vegna sjálfráns, afráns eða að dauður fiskur
hafi náð að rotna, vantalning í kví og fiskur hafi sloppið.
Oft getur verið erfitt að greina á milli þessara orsaka,
sérstaklega slysasleppinga og sjálfráns.

Afföll mikil í upphafi þorskeldis

Afföll hafa verið mjög mikil á aleldisseiðum sem farið
hafa í sjókvíar á Íslandi og í samkeppnislöndum. Fyrstu
árgangarnir hafa í litlum mæli skilað sér í slátrun og
hefur framleiðslan því verið töluvert minni en vænta
mátti út frá þeim fjölda seiða sem fóru í sjókvíar. Engar

opinberar tölur hafa verið birtar um afföll á
aleldisfiski á Íslandi. Í Noregi voru aftur á móti
birtar upplýsingar um afföll á eldisþorski árið
2006 (tafla 5.3). Samtals námu afföll tæpum
fjórum milljónum fiska, þ.e. um 25% af
heildarfjölda fiska sem voru í kvíum í lok ársins
2006. Miðað við að þorskur sé eitt og hálft til tvö
ár í sjókvíum má vænta 35-50% affalla í hverjum
árgangi. Í upphafi laxeldis í Noregi voru afföll
einnig mikil. Til eru tölur úr norsku laxeldi frá
árinu 1986 og námu afföll fram til byrjun tíunda
áratugarins um 35% hjá hverjum árgangi að
meðaltali. Afföllin hafa síðan lækkað og eru nú
að meðaltali um 20% frá því fiskurinn fer í kvíar
og þar til honum er slátrað (Lillehaug og Skrudal
2006).

Í tilraun með útsetningu seiða (8-200 g) árið
2003 á nokkrum stöðum í Norður-Noregi voru
heildarafföll eftir 3-6 mánuði um 23% (6-66%),
óskráð afföll mældust 14% (6-40%) eða meiri en
skráð afföll (Sparboe o.fl. 2005). Fyrirtækið
Codfarmers hefur náð þeim árangri að eldishópar
af árgangi 2003 og 2004 sem búið er að slátra
eru aðeins með um 10% afföll (Anon 2007a).

Óskráð afföll

Í Noregi voru skráð afföll um 1,3 milljónir
þorska árið 2006 (tafla 5.4) sem er aðeins um
33% af heildarafföllum. Óskráð afföll nema því
67% af heildarafföllum. Þar af er vitað að um
290.000 þorskar (um 7%) sluppu úr sjókvíum,
enda er þorskur mjög fljótur að finna göt á
netpokanum eða jafnvel naga sér leið út úr
pokanum (kafli 4). Önnur óskráð afföll eru
vegna sjálfráns, afráns eða að dauður fiskur hafi
náð að rotna, vantalningar í kví námu 2,3
milljónum seiða eða um 60% af heildarfjölda
fiska sem drápust eða sluppu úr kvíum.

Afföll og sjávarhiti

Mikil afföll á þorski eru oft samfara háum
sjávarhita á sumrin. Hér á landi hafa verið afföll
á aleldisþorski á sumrin vegna sjúkdóma (kafli
6). Í tilraunum í eldiskörum hefur einnig komið
fram að afföll hjá stærri þorski (um 1 kg) aukast
með hækkandi sjávarhita (4-16°C) (Björn
Björnsson o.fl. 2007). Í áframeldi hafa mestu
afföllin átt sér stað þegar sjór fer að hitna
seinnihluta sumars. Hér er einkum um að ræða
villtan þorsk á fyrsta ári í eldi (1-3 kg) en minna
hefur verið um afföll hjá stærri fiski á öðru ári í
eldi. Einkum varð vart við mikil afföll vegna
sjúkdóma á heitum sumrum árin 2003 og 2004
enda mældist yfirborðshiti um og yfir 14°C. Árin
2005 og 2006 voru sumrin almennt kaldari enda
afföll lítil (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2006,
óbirt skýrsla). Í Vestur-Noregi þar sem sjávarhiti

Tafla 5.3. Afföll á eldisþorski í Noregi árið 2006 eftir fylkjum
í þúsundum fiska (Byggt á gögnum sem birtust þann 29.06.07
á www.fiskeridir.no).

Tafla 5.4. Birgðir af eldisþorski í lok ársins 2006 í þúsundum
fiska og afföll í prósentum eftir fylkjum í Noregi (Byggt á
gögnum sem birtust þann 29.06.07 á www.fiskeridir.no).

Fylki Birgðir
í fjölda
x 1000

Afföll
(%)

Athugasemd

Finnmark 790 15

Troms 503 43 Mest slysasleppingar

Nordland 3.071 15

Nord-Trøndelag 1.012 13

Sør-Trøndelag 249 16

Møre og Romsdal 3.033 34 Mest óskráð afföll

Sogn og Fjordane 2.346 9

Hordaland 1.365 35 Nær eingöngu óskráð

Rogaland 3.085 38 Mest óskráð afföll

Meðaltal 25

Fylki Dauðir Slysa-
slepping

Annað Samtals

Finnmark 49 6 65 119

Troms 22 177 17 216

Nordland 298 50 117 465

Nord-Trøndelag 47 0 88 135

Sør-Trøndelag 13 0 26 39

Møre og Romsdal 451 12 564 1.027

Sogn og Fjordane 94 2 126 222

Hordaland 23 3 459 484

Rogaland 287 41 847 1.175

Önnur fylki 1 0 2 2

Samtals 1.285 290 2.310 3.885
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er mun hærri en hér á landi hafa átt sér stað mikil
afföll á þorski í heitum sumrum undan-farin ár (kafli
5.2.2). Árið 2006 voru afföllin yfirleitt rúmlega 30%
í fylkjum í Vestur-Noregi (Møre og Romsdal, Sogn
og Fjordane, Hordaland og Rogaland). Aftur á móti
í norðlægari fylkjunum þar sem sjávarhiti er lægri
voru afföll að jafnaði um 15% nema í Troms fylki
þar sem áttu sér stað stórfelldar slysasleppingar
(tafla 5.4).

Þorskseiði virðast vera viðkvæm fyrir lágum
sjávarhita (kafli 5.5.1). Í norskri rannsókn kom fram
að á fyrsta ári eftir að seiðin koma í sjókvíar jukust
afföllin yfir köldustu vetrarmánuðina (Sparboe o.fl.
2005).

5.6 Matfiskeldi í samkeppnislöndunum

5.6.1 Noregur

Mikill áhugi og vöxtur í greininni

Í Noregi hafa verið veitt í lok ársins 2006 um 400
leyfi til matfiskeldis á þorski og hvert þeirra gefur
heimild til framleiðslu á 780 tonnum eða samtals um
300.000 tonn (Kongsvik 2007). Leyfi hafa verið veitt
til þorskeldis allt frá syðsta hluta til nyrsta hluta
landsins. Flest leyfin eru í Vestur-Noregi (www.
torsk.net/bedriftskatalog.html). Á árinu 2007 eru
213 leyfi nýtt af 103 fyrirtækjum (www.fiskeridir.no,
birt 29.06.07).

Í Noregi hefur átt sér stað mikil aukning í útsetningu
þorskseiða sem farið hefur úr 1,5 milljónum seiða
árið 2002 upp í 11,3 milljónir seiða árið 2006 (kafli
2). Þrátt fyrir mikla framleiðslu hamlaði skortur á
seiðum árið 2006 vexti hjá sumum fyrirtækjanna
(Blaalid o.fl. 2006). Framleiðsla hefur farið úr um
1.300 tonnum árið 2002 upp í um 11.000 tonn árið
2006 (kafli 8).

Þorskeldisfyrirtæki í Noregi

Framan af var Marine Harvest með mest umfang í
þorskeldi, en erfiðleikar vegna fisksjúkdóma hafa
dregið verulega úr starfsemi fyrirtækisins.
Codfarmers er nú með mest umfang í þorskeldi í
Noregi. Fyrirtækið hóf rekstur árið 2002, fram-
leiðslan nam 30 tonn árið 2004 og fór upp í tæp
1.300 tonn árið 2006 og í kvíar fóru 1,1 milljón
seiða. Gert er ráð fyrir 1.700 tonna framleiðslu árið
2007. Fyrirtækið er með matfiskeldi á nokkrum
stöðum í Norður-Noregi og í lok ársins 2007 er gert
ráð fyrir að fyrirtækið hafi eldisrými til ráðstöfunar
þar sem hægt er að framleiða um 20.000 tonn (Anon
2007a). Codfarmers hefur gert samning til næstu
þriggja ára um kaup á 12 milljónum þorskseiða frá
Marine Invest AS og 6 milljónum seiða af Grieg Cod
Juveniles AS. Einnig er hafin bygging á aðstöðu fyrir
klakfisk og 10 milljón seiða framleiðslu í nágrenni
við sjókvíaeldi fyrirtækisins (Anon 2007a,e).

Sponfish er með starfsemi á nokkrum stöðum í
Norður-Noregi og voru sett út um 0,5 milljónir seiða
árið 2006 en engu var slátrað á árinu (Anon 2007b).
Markmiðið er að komast upp í 10.000 tonna fram-
leiðslu innan fimm ára (www.sponfish.no).

Nærøysund Matfisk (www.naeroy.com) hefur verið
umfangsmikið í þorskeldi á undanförnum árum. Þeir
framleiddu um 1.000 tonn árið 2006 og áætla að
framleiða um 1.500 tonn árið 2007 (Myklebust
2007). Önnur fyrirtæki sem voru með meira en um
400 tonna framleiðslu árið 2006 voru Villa Cod Farm
(www.villaorganic.com), Havlandet Havbruk, Grig
Cod Farming, Fjord Marin Cod, Skrei Marinfisk,
Fjordlaks Marine og Branco (Blaalid o.fl. 2006).

Aðstæður mismunandi eftir landshlutum

Þorskeldi er stundað allt frá syðsta til nyrsta hluta
landsins, en fram að þessu hefur mesta framleiðslan
verið í Vestur-Noregi, en þar hafa töluvert afföll
orðið í heitum sumrum vegna sjúkdóma (Blaalid o.fl.
2006). Marine Harvest, stærsta þorskeldisfyrirtækið
missti t.d. stærstan hluta síns fisks á árinu 2006 vegna
sjúkdóma (Hatlebrekke 2006). Talið er að þorskeldi
muni færast norðar á næstu árum. Bent hefur verið á
að bestu svæðin fyrir þorskeldi sé frá Bergen í Vestur
-Noregi til Hammerfest í Norður-Noregi. Jafnframt
er talið að besta svæðið sé Nordlandfylki sem er á
miðju þessu svæði (Sparboe o.fl. 2005). Með tilliti til
sjávarhita er talið að bestu svæðin séu jafnvel enn
norðar eða frá Trønderlag fylki í Mið-Noregi til
Troms í Norður-Noregi (Hatlebrekke 2006). Tölu-
verður munur getur verið í vaxtarhraða á þorski á
nyrstu og syðstu svæðum í Norður-Noregi. Út-
reikningar í vaxtarlíkani sýna að það tekur um 3-6

Mynd 5.17. Norður-Noregur er merktur með grænu og
Vestur-Noregur með dökkbláu (www.enok.no/gifs/
norge.gif).
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mánuðum lengri tíma að ná 50 g seiði upp í 3,5 kg
sláturstærð á nyrstu svæðum í Norður-Noregi mis-
munandi eftir því hvenær á árinu þau fara í sjókvíar
(Sparboe o.fl. 2005).

5.6.2 Bretland

Í Bretlandi er eldið stundað í Skotlandi og á
Hjaltlandi. Samfelld aukning hefur verið framleiðslu
þorskseiða á síðustu árum og fór hún úr nokkrum
tugum þúsunda árið 2002 upp í 1,6 milljón seiða árið
2005. Framleiðsla í matfiskeldi hefur verið lítil fram
að þessu aðeins 70 tonn árið 2005 en gert er ráð fyrir
mikilli aukningu á næstu árum (kafli 8).

Stærsti framleiðandi í þorskeldi á Bretlandi er
Johnson Seafarms (www.johnsonseafarms.com).
Fyrirtækið er með eldi á sex svæðum á Hjaltlandi.
Fjöldi þorskseiða sem farið hefur í matfiskeldi hefur
aukist ár frá ári og nam tæpum tveimur milljónum
seiða árið 2006. Áætlað er að setja út um þrjár
milljónir seiða árið 2008 og um fjórar milljónir árið
2010. Árið 2006 náði framleiðslan ekki 1.000
tonnum en áætlað er að framleidd verði um 3.000
tonn árið 2007. Gert er ráð fyrir að framleiðslan nái
um 11.000 tonnum árið 2011 (Bourhill 2007).

Aðstæður til matfiskeldis á þorski í sjókvíum virðast
vera mismunandi í Skotlandi. Á ystu svæðunum þar
sem minnstu sveiflur eru í sjávarhita eru bestu
aðstæður til þorskeldis. Inni í fjörðum fer sjávarhiti
hærra upp á sumrin sem getur verið til vandræða
fyrir þorsk (kafli 4). Johnson Seafarms á Hjaltlandi
er staðsettur þar sem einna minnstu sveiflur eru í
sjávarhita og minni líkur á að hiti verði of hár á
sumrin en inni í fjörðum.

5.6.3 Önnur lönd

Kanada

Hæg þróun hefur verið í þorskeldi í Kanada og litlar
heimildir eru um eldi á aleldisþorski. Árin 2001-
2005 fóru samtals í sjókvíar um 350.000 þorskseiði
frá Ocean Sciences Centre á Nýfundnalandi (Anon
2006). Aðstæður til þorskeldis virðast vera erfiðar í
Kanada og mikil afföll hafa átt sér stað vegna
sjávarhita á sumrin (kafli 4). Í því sambandi má
nefna 95% afföll á 155.000 þorskseiðum (3-5 g) sem
fóru í sjókvíar árið 2003 (Tournay 2005).

Cooke Aquaculture (www.cookeaqua.com) hefur
verið leiðandi í þróun matfiskeldis á þorski í Kanada.
Í byrjun ársins 2006 voru þeir með um 70.000
aleldisþorska tilbúna til slátrunar í Nova Scotia og er
þar í fyrsta skipti sem umtalsvert magn hefur verið
framleitt í Kanada (Brown 2006).

Færeyjar

Tvö fyrirtæki eru byrjuð með matfiskeldi á þorski í
Færeyjum. Annað er með strandeldi á eyjunni
Hvalba en þar voru sett um 40.000 seiði í strand-

eldisstöð í janúar 2007. Hitt fyrirtækið er staðsett í
Árnafirði en þar fóru um 100.000 seiði í sjókvíar í
desember 2006 (Mørkøre 2007; www.fiskaaling.fo).

Svíþjóð

Í Svíþjóð hefur verið stundað tilraunaeldi í litlu mæli.
Helsti flöskuhálsinn við þróun sjókvíeldis í Svíþjóð
er að bestu svæðin eru nú þegar menguð og því erfitt
að fá heimild til að hefja eldi (Bailey o.fl. 2005).

Danmörk

Þorskeldi í Danmörku er ennþá á tilraunastigi. Þar
hefur m.a. verið skoðaðir möguleikar á strandeldi á
þorski (Sørensen 2002). Nú stendur yfir verkefni
(2006-2008) þar sem m.a. er markmiðið að meta
arðsemi strandeldis með enturnýtingu á sjó
(www.dfu.dtu.dk).

Írland

Á Írlandi er hafið tilraunaeldi á þorski með
útsetningu 100 g og 10-15 g seiðum í sjókvíar árið
2005 (Browne og Deegan 2006). Fyrsta eldis-
þorskinum var slátrað í byrjun árs 2007 af fyrir-
tækinu Trosc Teo og er gert ráð fyrir að slátrun nemi
um 80 tonnum á árinu (Anon 2007c).

Bandaríkin

Á vegum Háskólans New Hampshire hefur verið
stundað tilraunaeldi í úthafskvíum frá árinu 2003
(Chambers og Howell 2006).

5.7 SVÓT-greining

Styrkleikar

Góðar umhverfisaðstæður til sjókvíaeldis er ein
megin forsendan fyrir því að hægt verði að byggja
upp samkeppnishæft eldi. Þó að kjörhitastig m.t.t. til
vaxtar sé hagstæðara í Noregi þá virðist kjörhitastig
m.t.t. affalla vera hagstæðara á Íslandi yfir sumar-
mánuðina. Þessu kann að vera öfugt farið yfir vetrar-
mánuðina en reynslan á síðustu árum sýnir að ekki sé
að vænta eins mikilla affalla á veturna eins og á
sumrin. Meiri líkur virðast því á afföllum á þorski í
Noregi og þá sérstaklega í vesturhluta landsins (tafla
5.5).

Á Íslandi virðast vera betri aðstæður til stórseiðaeldis
í strandeldi en í Noregi. Munurinn er þó e.t.v. ekki
mikill en hér er hægt að dæla í kör hreinum jarðsjó
sem er um 7°C allt árið og hita upp að kjörhitastigi
með jarðhita. Í djúpum fjörðum í Noregi er aftur á
móti hægt að dæla tiltölulega heitum djúpsjó á
veturna og nýta heitari yfirborðssjó á þeim árstímum
þegar það er hagstætt. Með þessu móti er mögulegt
að dæla í eldiskör sjó sem er að meðaltali heitari en
jarðsjór hér á landi. Aftur á móti er kosturinn við
jarðsjó að hann er hreinni en djúpsjór og þá
sérstaklega yfirboðssjór í norskum fjörum. Það sem
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við höfum fyrst og fremst fram yfir Norðmenn við
framleiðslu stórseiða er tiltölulega ódýr orka við
upphitun á sjó í formi jarðhita. Þannig höfum við
meiri möguleika að ala seiðin við kjörhita og
framleiða stórseiði á styttri tíma en Norðmenn.

Veikleikar

Lengri vaxtartími við norðanvert Ísland en í Noregi
leiðir af sér hærri framleiðslukostnað. Fleiri sjókvíar
þarf til að framleiða saman magn og stofnkostnaður
verður því hærri. Jafnframt þarf að halda meiri
lífmassa í sjókvíunum eftir því sem vöxturinn er
minni til að ná sömu ársframleiðslu. Aukinn lífmassi
í sjókvíum eykur fjárbindingu og vaxtarkostnaður
eykst. Minni vaxtarhraði getur aukið líkur á afföllum
vegna lengri eldistíma.

Hagstæðara sjávarhitastig í Noregi en á Íslandi er
þess valdandi að þeir geta tekið seiði úr strandeldis-
stöðvum í sjókvíar yfir lengri tíma á árinu. Þannig
næst betri nýting eldisrýmis sem getur stuðlað að
lægri framleiðslukostnaðar hjá Norðmönnum.

Fóðurkostnaður er stærsti einstaki kostnaðarliðurinn
við framleiðslu á þorski (kafli 9). Í Noregi eru
fóðurfyrirtæki mun stærri og öflugari til að stunda
R&Þ en fyrirtæki hér landi. Þau hafa því meiri
möguleika að framleiða hagkvæmara fóður sem upp-
fyllir betur næringarþarfir þorsksins en lítil fóður-
fyrirtæki á Íslandi. Þó að mikið hafi verið birt af
fóðurrannsóknum er ljóst að stóru fóðurframleið-
endurnir eru með töluvert af óbirtum rannsókna-
niðurstöðum (Einen o.fl. 2006).

Í Noregi hefur sjókvíaeldi verið í þróun í nokkra
áratugi samfara uppbyggingu í laxeldi. Mikil
þekking og færni hefur því aflast við rekstur sjókvía-

eldisstöðva. Sú tækni sem þróuð hefur verið fyrir
laxeldi er að mestu leyti hægt að nýta fyrir þorskeldi
og skipta út laxi í staðinn fyrir þorsk. Öll umgjörð
fyrir greinina er mun þróaðri í Noregi, öflugar
rannsóknastofnanir, stjórnsýsla, heilbrigðiseftirlit og
fjöldi fyrirtækja sem sjá um að þjónusta greinina.

Ógnanir

Tjón hafa verið tíð í íslensku sjókvíaeldi þó það hafi
dregið úr þeim á síðustu árum m.a. vegna hagstæðari
umhverfisaðstæðna og að forsvarsmenn sjókvíaeldis-
stöðva hafa yfirleitt tekið þá ákvörðun að velja
sterkan búnað sem hefur reynst vel við svipaðar
aðstæður og eru hér á landi (Valdimar Ingi Gunnars-
son 2007). Ísland er á jaðarsvæði fyrir fiskeldi og
tímabundnar neikvæðar breytingar á veðurfari geta
haft mjög slæmar afleiðingar fyrir greinina. Á Ísland
er mesta áhættan af kólnandi veðurfari en í
samkeppnislöndum eins og Skotlandi og Vestur-
Noregi getur hækkandi sjávarhiti valdið auknum
áföllum í eldinu. Almennt er spáð hlýnun á næstu
árum en ekki er hægt að útiloka tímabundna kólnun á
Íslandi (kafli 4).

Til lengri tíma er hugsanlegt að það verði dýrara að
framleiða stórseiði á Íslandi. Það kemur til af því að
Norðmenn geta mun frekar tekið lítil seiði úr dýru
eldisrými seiðaeldisstöðva og flutt yfir í sjókvíar
stóran hluta af árinu þar sem skjól og sjávarhiti er
hagstætt til eldis seiða. Eins og staðan er í dag draga
sjúkdómavandamál í eldinu úr áhuga manna að setja
út smá seiði í sjókvíar, en líklegt er að það geti breyst
með tilkomu bóluefna í framtíðinni.

Tækifæri

Eitt af tækifærum í matfiskeldi á þorski á Íslandi er

Styrkleikar Veikleikar

 Í Noregi eru meiri líkur á að sjávarhiti verði of hár en
á Íslandi með þeim afleiðingum að afföll aukast.

 Hér á landi er betri aðgangur að ódýrri orku (jarðhita)
en í Noregi til að hita upp sjóinn í strandeldisstöðvum
við framleiðslu stórseiða.

 Með tilliti til vaxtarhraða á þorski í sjókvíum eru að-
stæður á Íslandi lakari en í Noregi.

 Hagstæðara sjávarhitastig í Noregi en á Íslandi og þeir
geta tekið seiði úr strandeldisstöðvum í sjókvíar yfir
lengri tíma á árinu.

 Í Noregi eru fóðurfyrirtæki mun stærri og öflugari til að
stunda R&Þ starf en fyrirtæki hér á landi. Þau hafa því
meiri möguleika að framleiða hagkvæmara fóður sem
uppfylla betur næringarþarfir þorsks en lítil fóðurfyrir-
tæki á Íslandi.

 Meiri þekking og færni er á rekstri sjókvíaeldisstöðva í
Noregi en á Íslandi. Þar er einnig öll umgjörð fyrir
greinina þróaðri.

Ógnanir Tækifæri

 Tímabundin kólnun sem gæti valdið aukinni tíðni
tjóna á búnaði og fiski.

 Að Norðmönnum takist að þróa eldi á smáum seiðum
í sjókvíum.

 Framleiða stórseiði til að minnka áhrif óhagstæðs sjávar-
hita á vöxt þorsks hér á landi.

 Framleiða stóran þorsk í framtíðinni þegar búið er að
leysa kynþroskavandamálið.

Tafla 5.5. Styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri í matfiskeldi á þorski á Íslandi í samanburði við í Noregi.
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að framleiða stórseiði til að minnka áhrif óhagstæðs
sjávarhita á vöxt þorsks. Hér á landi þyrfti að
framleiða stórseiðin í strandeldi en einnig er
hugsanlega hægt að ala þau í sökkvanlegum kvíum
eins og t.d. í sunnanverðum Faxaflóa. Framleiðslu-
kostnaður er meiri við framleiðslu stórseiða í strand-
eldi en í sjókvíaeldisstöðvum (Sparboe o.fl. 2005).
Það þarf því að leita allra leiða til að halda fram-
leiðslukostnaði í lágmarki við framleiðslu stórseiða í
strandeldi. Á svæðum þar sem umhverfisaðstæður
eru hagstæðar fyrir sjókvíaeldi á smáum seiðum mun
framleiðslukostnaðurinn þó alltaf verða lægri.

Framleiðsla á stórum eldisþorski gæti hentað betur á
Íslandi en í samkeppnislöndum þar sem sjávarhiti er
hærri. Það verður þó vart raunhæfur kostur fyrr en
búið er að leysa kynþroskavandamálið. Það er
einkum norðanvert landið og þá sérstaklega Aust-
firðir sem myndu henta við eldi á stórum þorski. Að
jafnaði hækkar verð á þorski eftir því sem hann er
stærri (www.verdlagsstofa.is). Á móti kemur meiri
kostnaður m.a. vegna minni vaxtarhraða og lengri
framleiðslutíma.
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