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7.1 Inngangur

Ein meginforsenda fyrir því að hægt sé að stunda
arðbært þorskeldi á Íslandi er að vel takist til við
framleiðslu eldisþorsks af réttum gæðum. Á níunda
áratugnum þegar fyrstu tilraunir til uppbyggingar
þorskeldis í Noregi voru gerðar komu fram vandamál
sem lutu að gæðum eldisþorsks. Við samanburð við
villtan þorsk kom fram mismunur á gæðum. Nýrri
rannsóknir sýna hins vegar að í megindráttum eru
gæði eldisþorsks mikil, þó einstök frávik séu á því,
samanborið við villtan þorsk (Otterå & Akse 2002).
Markmið með þessari samantekt er að:

 Gefa yfirlit um stöðu þekkingar á slátrun, vinnslu
og gæðastjórnun á eldisþorski.

 Gera grein fyrir gæðamun og vinnslumöguleikum
eldisþorsks og villts þorsks.

 Meta styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri
við slátrun, vinnslu og gæðastjórnun eldisþorsks á
Íslandi í samanburði við Noreg.

Áður hefur verið gerð samantekt um gæðastjórnun,
slátrun og vinnslu á eldisþorski (Valdimar Ingi
Gunnarsson og Kristján Guðmundur Jóakimsson
2004). Á síðustu árum hefur orðið mikil þróun í
slátrun, vinnslu og gæðamálum eldisþorsks og birtst
hafa fjölmargar niðurstöður vísindarannsókna. Þessi
samantekt byggir því í mun meira mæli á rannsókna-
niðurstöðum um eldisþorsk en fyrri samantekt.
Norðmenn hafa leitt rannsókna- og þróunarstarf
(R&Þ) í slátrun, vinnslu og gæðastjórnun á eldis-
þorski. Samantekt á R&Þ verkefnum sem unnin hafa
verið á Íslandi undanfarin ár eru birt í töflu 7.1. Á
tíunda áratugnum voru unnin þrjú verkefni af sér-
fræðingum Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins í sam-
starfi við Hafrannsóknastofnunina, en takmarkaðar
upplýsingar eru um niðurstöður þessara verkefna. Á
þessum áratug hafa fjögur rannsóknaverkefni verið
styrkt og þar af tvö af AVS rannsóknasjóði í sjávarút-
vegi. Tveim þessara verkefna er ekki lokið. Í
nokkrum fóðurrannsóknaverkefnum hafa áhrif breyt-
inga á efnasamsetningu fóðurs verið kannaðar með
mælingum, nánar er fjallað um þau verkefni í kafla 5.
Á vegum nokkurra sjávarútvegsfyrirtækja hafa verið
unnin þróunarverkefni við slátrun og vinnslu á áfram-
eldisþorski og hafa þau verið styrkt með úthlutun á
þorskeldiskvóta. Niðurstöður flestra þessara verkefna
eru birtar í árlegum skýrslum þorskeldiskvótaverk-
efnisins (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2003, 2005,
2006, 2007).
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Tafla 7.1. Yfirlit yfir íslensk R&Þ verkefni í slátrun,
vinnslu og gæðastjórnun á eldisþorski (viðauki 1).

7.2 Gæði eldisþorsks

7.2.1 Efnainnihald

ÍSGEM (Íslenski gagnagrunnurinn um efnainnihald
matvæla) sem vistaður er á heimasíðu Matís ohf,
geymir upplýsingar um efnainnihald matvæla á ís-
lenskum markaði. Þar er gefið upp að innihald
próteins í þorskflaki sé 18,1% (16,9-19,2%) og fitu-
innihald 0,54% (0,44-0,73%) (www.matis.is/
ISGEM/is). Öfugt við laxfiska sem safna fitu í
vöðva, safnar þorskur fitu í lifur. Þorskur er magur
fiskur með lágt fituinnihald og hátt vatns- og prótein-
innihald í holdi (Ackman 1967, Love 1980). Vatns-

innihald í holdi á eldisþorski er 75-83%. Almennt er
vatnsinnihald í holdi eldisþorsks (u.þ.b. 78%) lægra
en í villtum þorski (u.þ.b. 81%) (Mørkøre 2005). Við
samanburð á efnasamsetningu eldisþorsks og villts
þorsks hefur komið fram að glykogen- og fituinni-
hald mælist hærra í eldisþorski (Losnegard o.fl.
1986a, Sigurður Einarsson & Vilhjálmur Þorsteins-
son 1994). Einnig er efnasamsetning önnur í fitu,
m.a. hærra hlutfall af ómega-3 fitusýrum í eldisþorski
(Lie o.fl. 1986, Shahidi o.fl. 1992).

Þrátt fyrir mikla fóðrun á eldisþorski eiga sér stað,
eins og hjá villtum þorski, breytingar á efnasamsetn-
ingu holdsins við kynþroska, próteininnihald minnkar
og vatnsinnihald í holdi eykst (Lauritzsen 2002;
Hemre o.fl. 2004). Árstíðabundnar sveiflur í vatns-
innihaldi í holdi eru þó minni hjá eldisþorski en hjá
villtum þorski (Losnegard o.fl. 1986b).

7.2.2 Eðliseiginleikar og skynmat

pH gildi í holdi

Í eldi er þorskum gefið eins mikið að éta og þeir geta
torgað og innihald glykogens í vöðvum er hátt. Eftir
aflífun á sér stað mikil lækkun sýrustigs líkt og hjá
villtum þorski sem hefur verið í miklu æti. Sýrustig í
eldisþorski lækkar meira en hjá villtum þorski og er
viðvarandi lágt allt árið (Losnegard o.fl. 1986a), en
hjá villtum þorski er pH-gildið yfirleitt lágt í stuttan
tíma meðan fiskurinn er í miklu æti (Love 1975).
Algengt er að sýrustig fari niður í u.þ.b. 6,2 í eldis-
þorski og 6,8 í villtum þorski. Við hrygningu hækkar
sýrustig lítilsháttar í eldisþorski (Sørensen o.fl. 2005,
Mørkøre 2005).

Los í holdi

Í fiskholdi er fjöldi vöðvalaga og á milli þeirra band-
vefshimna (mynd 7.1). Þegar fiskur er í mikilli fæðu
veikist bandvefshimnan vegna lækkunar á sýrustigi
vöðvans (Love o.fl. 1972, Ang & Haard 1985). Sam-
dráttur í flaki er meiri og kröftugri eftir því sem sýru-
stig flaksins er lægra. Í einni tilraun styttust flök um
20% við sýrustig 6,2 en þau flök sem höfðu sýrustig
7,0 styttust aðeins u.þ.b. 5% (Mørkøre 2006). Í ís-
lenskum rannsóknum hefur einnig verið sýnt fram á
samhengi á milli loss í holdi og sýrustigs og er losið
meira eftir því sem pH-gildi holdsins er lægra (Soffía
Vala Tryggvadóttir o.fl. 2004). Það eru þó dæmi um
mikið los í flökum þorsks í lélegum holdum með hátt
pH-gildi (7,0-7,1) og vatnsinnihald sem er hærra en
83%. Við kynþroska gengur á holdið en minna
verður vart við los í holdi á eldisþroski en hjá villtum
þroski við hrygningu (Mørkøre 2005). Fleiri þættir
hafa áhrif á los í flaki og talið er að minna magn af
bandvefjum í áframeldisþorski en villtum þorski geti
skýrt meira los (Kristoffersen o.fl. 2006a).

Vatnsheldni

Vatnsheldni eldisþorsks er minni en í villtum þorski

Tíma-
bil

Heiti á verkefni Styrktaraðilar

1999 Áhrif fæðuskorts á
holdeiginleika hjá
þorski

Fyrir
2000

Áhrif dauða-
stirðnunar á
söltunarferli hjá
þorski

Fyrir
2000

Rifþolsmælingar á
eldisþorski

2001-
2002

Arðsemismat áfram-
eldis á smáþorski*

Rannsóknamiðstöð
Íslands og sjávarút-
vegsráðuneyti.

2003-
2004

Framtíðarþorskur Rannsóknamiðstöð
Íslands

2006-
2008

Vinnsla og gæða-
stýring á eldisþorski

AVS rannsókna-
sjóður í sjávarútvegi

2006-
2009

Vöktun hringorma-
fjölda í þorski í
áframeldi

AVS rannsókna-
sjóður í sjávarútvegi

* M.a. tekin fyrir áhrif fóðrunar á vinnslueiginleika

Mynd 7.1. A. Þorskflak þar sem vöðvalögin sjást greini-
lega. B. Bandvefshimna í vöðvaskilrúmum fiskholds. C.
Stækkuð mynd þar sem einstakir bandvefsþræðir sjást á
milli vöðvaþráða.

A

B C
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bæði á ferskum flökum og
við suðu (Gústaf Helgi
Hjálmarsson o.fl. 2004;
Soffía Vala Tryggvadóttir
o.fl. 2004, 2005). Vatns-
heldni í villtum þorski
minnkar með lækkandi
sýrustigi holdsins (Mac-
Callum o.fl. 1967, Rustad
1992). Í tilraunum með
eldisþorsk hefur komið
fram að vatnsheldni helst
óbreytt niður í sýrustig 6,4
en neðan þess lækkar það
mikið. Sem dæmi tapaði
flak með sýrustig 6,1 um
8% af vatni en flak með sýrustig 6,35 tapaði helm-
ingi minna vatni eða um 4% (Førde-Skjærvik o.fl.
2006). Breytileiki í vatnsbindieiginleikum á milli
einstakra þorska getur verið mikill við sama pH-gildi
(Rustad 1992; Mørkøre 2005). Í öðrum rannsóknum
eru dæmi um að ekki hafi verið hægt að sýna fram á
samhengi milli pH-gildis og vatnsheldni í eldisþorski
(Kristoffersen o.fl. 2006a; Olsson o.fl. 2007). Fleiri
þættir en sýrustig hafa því áhrif á vatnsheldni
(Rustad 1992). Rannsókn á vöðvabyggingu þorsks
sýndi að mikill millifrumuvökvi er til staðar í eldis-
þorski. Myndgreining á áframeldisþorski, aleldis-
þorski og villtum þorski sýndi að hlutfall millifrumu-
vökva í villtum þorski var 1,7 % meðan aleldis-
þorskur var með 3,6% og áframeldisþorskur með 6,7
% (Soffía Vala Tryggvadóttir o.fl. 2005).

Skynmat

Í íslenskum rannsóknum hefur komið fram í skyn-
mati að eldisþorskur er stífari, seigari og þurrari en
villtur þorskur (Gústaf Helgi Hjálmarsson o.fl. 2004;
Soffía Vala Tryggvadóttir o.fl. 2004, 2005). Þurr og
seigur fiskur undir tönn er settur í samhengi við
vökvatap við vinnslu, geymslu og suðu. Norskar
rannsóknir hafa aftur á móti sýnt að eldisþorskur
heldur betur lögun sinni við suðu og steikingu sem
gerir hann af eftirsóttari afurð hjá matreiðslumönnum
(Mørkøre 2005).

Í skynmati hefur komið fram að eldisþorskur er í
meira mæli með afbrigðilegt bragð og lykt og er oft
talinn súrari en villtur þorskur (Losnegard o.fl.
1986a, Langfald o.fl. 1991). Eldisþorskur er þó
talinn hafa mildara bragð en villtur þorskur (Mørkøre
2005).

7.2.3 Holdafar og útlit

Holdafar eldisþorsks

Mikil fóðrun á eldisþorski er þess valdandi að hann
verður holdmeiri en þekkist hjá villtum fiski. Hold-
stuðull í eldisþorski er oft 1,3-1,5 að meðaltali en um
0,9 hjá villtum þorski (Mørkøre 2005). Holdastuðull-

inn (K) er skilgreindur sem
hlutfall heildarþyngdar (W í
g) og lengdar (L í cm) í
þriðja veldi (K=100*W/
L3). Eldisþorskur er einnig
með þynnra þunnildi en
villtur þorskur (Losnegard
o.fl. 1986a). Þykkt þunnilda
ráðast mikið af magni inn-
yfla og er líklegt að það sé
þynnra þegar lifur er mjög
stór og þá sérstaklega rétt
fyrir hrygningu.

Dökkur roðlitur

Eitt af einkennum eldisþorsks er dökkur roðlitur
(Losnegard o.fl. 1986a, Otterå & Akse 2002). Roð-
litur villtra þorska í Norður-Atlantshafi er einnig
töluvert mismunandi eftir veiðisvæðum (Love 1969).
Mismunandi roðlitur er settur í samhengi við breyti-
legan lit á botni eftir veiðisvæðum. Fiskur sem tekinn
er á ljósum botni er með ljósan lit og fiskur á dökkum
botni með dökkan roðlit. Algengt er að fá rauð- eða
bronsleitan þorsk á grunnu vatni og er talið að fiskur-
inn taki lit af þara sem hann heldur sig í nágrenni við
(Love 1988). Töluverður litarmunur er á þorski sem
fer í áframeldi hér á landi. Í eldistilraunum hefur
verið sýnt fram á að munurinn minnkar eftir því sem
líður á eldið. Þó að hann hefði minnkað verulega var
hann þó til staðar eftir 8 mánuði (Love 1974).

Litur flaks

Eldisþorskur er hvítari á holdið en villtur þorskur
(Langfald o.fl. 1991). Hvítari holdlitur er settur í
samhengi við lægra sýrustig í eldisþorski (Stien o.fl.
2005, Kristofersen o.fl. 2006b). Við samanburð á
holdlit verður einnig að taka tillit til þess að hlutfall
rauða vöðvans getur verið breytilegt og t.d. hækkar
það við að svelta fiskinn (Walker 1971).

Borið hefur á svörtum rákum í holdi aleldisþorsks í
Noregi og Kanada (Sørensen o.fl. 2005, Clift 2006).
Þessa hefur einnig orðið vart í aleldisþorski á Íslandi.
Ástæða fyrir þessu er að litarefnið melatonin hleðst
utan um æðar í holdi fisksins. Uppsöfnun á melatonin
utan um æðar er einnig að finna í villtum þorski en í
mun minna mæli en í aleldisþroski. Rannsóknir
benda til að hátt innihald kopars í fóðri auki myndun
þessara ráka (Cooper 2005; Cooper og Midling
2007).

7.2.4 Sníkjudýr

Í villtum þorski finnst oft mikill fjöldi hringorma í
holdi. Árin 2001-2005 mældust að meðaltali 7,2-8,7
hringormar á hvert kg af flaki þorsks við Ísland
(Sveinn Margeirsson o.fl. 2006). Þegar villtur
þorskur nærist á lifandi dýrum er viðhaldið náttúru-
legri hringrás fyrir hringorma. Dýr sem hringormar

Mynd 7.2. Vel alinn eldisþorskur (t.v.) er holdmeiri
en villtur þorskur (Björn Gíslason & Bergur Guð-
mundsson 2001).
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sýkja og taka sér bólfestu í eru nefnd hýslar. Þeir
berast þannig á milli hýsla að stærri dýr éta minni
dýr og hringorma með (Erlingur Hauksson 1991).
Við upphitun á fiskimjöli sem er uppistaða í þurr-
fóðri drepast hringormarnir og þannig er náttúruleg
hringrás þeirra rofin. Þorskur sem eingöngu lifir á
þurrfóðri ætti því ekki að geta innihaldið hringorma.
Það eru þó dæmi um að hringormar finnist í aleldis-
þorski sem fóðraðir eru með þurrfóðri. Tveir hring-
ormar (Anisakis sp.) fundust við mælingar á aleldis-
seiðum sem höfðu verið fjóra mánuði í sjókví í Eyja-
firði og eingöngu alin á þurrfóðri (Björn Björnsson,
óbirtar niðurstöður). Hringormar (Hysterothylacium
aduncum og Anisakis sp.) hafa einnig fundist í al-
eldisþorski í Noregi en töluverður munur er í tíðni á
milli svæða. Í magasýnum fannst lítilsháttar af
náttúrulegum fæðudýrum en gera má ráð fyrir að
eftir því sem fiskurinn er betur fóðraður minnki þörf
hans að sækja í lifandi fæðudýr (Strøm 2007). Sýkt
fæðudýr, svo sem ljósáta, kunna að hafa borist inn í
kvína og verið étin. Líkur á að þetta gerist ættu að
minnka með stærri kvíum, meiri þéttleika og auknu
umfangi þorskeldis.

7.3 Gæðastjórnun í eldi

7.3.1 Fóður og fóðrun

Áhrif fóðrunar á efnainnihald og eðliseiginleika
holdsins

Ekki hefur verið sýnt fram á mun á þurrefnis-,
prótein- og fituinnihaldi þorskholds við fóðrun með
mismiklu efnainnihaldi (protein- og fituinnihaldi)
(Jobling o.fl. 1991, Hemre o.fl. 2004, Rannveig
Björnsdóttir o.fl. 2006). Skoðað hefur verið hvaða
áhrif það hefði á gæði þorsks að fullnægja allt að
50% af próteinþörf hans með jurtapróteini (sojamjöl
og korn gluten mjöl) án þess að fram kæmi munur í
prótein og fituinnihaldi í flaki (Albrektsen o.fl.
2006). Þorskur safnar fitu í lifur og aukið fituinni-

hald í fóðri eykur stærð lifrar og fituinnihald í henni,
en hefur ekki áhrif á fituinnihald í holdi (Lied o.fl.
1985, Morais o.fl. 2001). Nýrri rannsóknir sýna að
aukið hlutfall ákveðinna efna í þorskfóðri getur haft
áhrif á eðliseiginleika holdsins. Í einni tilraun kom
óvænt fram að hátt hlutfall af C vítamíni í fóðri
lækkaði sýrustig holdsins og vatnsheldni. Aftur á
móti olli hátt innihald amínósýrunnar histidine í
þorskafóðri því að sýrustig holdsins varð hærra og
los minna í flaki. Hátt innihald histidine í fóðrinu dró
aftur á móti úr áti fiskisins (Førde-Skjærvik o.fl.
2006).

Tíðni fóðrunar hefur engin áhrif á efnainnihald
holdsins (Solberg o.fl. 2006). Aftur á móti getur
fóðurmagnið haft umtalsverð áhrif á efnainnihald og
eðliseiginleika holdsins. Í einni íslenskri rannsókn
var eldisþorski skipt í þrjá hópa, einn fékk 100%
fóðrun, annar 75% og sá þriðji 50% (Soffía Vala
Tryggvadóttir & Björn Björnsson 2001). Minnkandi
fóðrun lækkaði próteininnihald en hækkaði vatnsinni-
hald í holdi. Fiskur sem fékk nóg að éta mældist með
mýkri áferð hrár (minni hörku) en var aftur á móti
stinnari eftir suðu en fiskur sem fékk 50% fóðrun
(mynd 7.3).

Áhrif fóðrunar á holdafar og lit

Með fóðrun er hægt að hafa áhrif á holdafar fisksins
og fá þykkan fisk sem gefur betri nýtingu í vinnslu.
Mikil fóðrun gefur aftur á móti stóra lifur en hægt er
að draga úr lifrarstærð með réttri efnasamsetningu á
fóðrinu (kafli 5). Einnig hefur komið fram í rann-
sóknum að vel fóðraður eldisþorskur framleiðir meira
af kynkirtlum en villtur þorskur af sömu stærð
(Kjesbu o.fl. 1991, Wroblewski o.fl. 1999). Jafnframt
að hlutfall kynkirtla eykst með auknu magni af fitu í
fóðrinu (Skjæraasen o.fl. 2006; Valdimar Ingi
Gunnarsson o.fl. 2007). Með því að fóðra þorsk með
fóðri sem inniheldur litarefnið astaxanthin er hægt að
auka rauðan lit á roði fisksins og einnig hrognum.
Þorskur tekur aftur á mótið lítið upp af litarefninu í
holdið (Grung o.fl. 1993; Ytrestøyl og Bjerkeng
2007).

Skynmat

Þegar notað er mjöl og lýsi úr sjávarfangi við fóðrun
hefur aðeins mælst lítilsháttar munur í skynmati við
mismunandi prótein- og fituinnihald í þurrfóðri
(Hemre o.fl. 2004). Hins vegar eru dæmi um að það
hafi komið fram í skynmati að eldisþorskur sem
fóðraður var með feitu votfóðri (úr sjávarfiskum)
bragðaðist betur en fiskur sem fóðraður var með
mögru fóðri (Mørkøre & Austreng 2003). Út frá
þessari rannsókn er þó ekki hægt að fullyrða að
munur í skynmati sé vegna mismunandi fituinnihalds
(Barr o.fl. 2006). Í annarri rannsókn þar sem borið
var saman votfóður (feitt og magurt) og þurrfóður
kom fram marktækur munur í skynmati í einstaka
prufum en ekki yfir allt tímabilið (Otterå o.fl. 2006).

Mynd 7.3. Samanburður á niðurstöðum úr áferðarmæl-
ingu á hráum og soðnum eldisþorski sem hefur verið
fóðraður mismikið (Soffía Vala Tryggvadóttir & Björn
Björnsson 2001).
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Mismunandi innihald af ljósátumjöli (0-100%) í
þurrfóðri hafði engin áhrif á eðliseiginleika holdsins
eða skynmat, en greina mátti smávægilega breytingu
á litablæ flaksins (Karlsen o.fl. 2006).

Hægt að hafa áhrif á fitusýrusamsetningu

Með vali á fóðri er hægt að breyta fitusýrusamsetn-
ingu í holdi og lifur (Lie o.fl. 1986, dos Santos o.fl.
1993, Kirsch o.fl. 1998). Í íslenskri rannsókn þar sem
rannsökuð voru áhrif mismunandi fóðurs á efnasam-
setningu þorsklifrar, kom fram að efnasamsetning
lifrar í villtum þorski og áframeldisþorski sem alin
var á loðnu reyndist svipuð en efnasamsetning lifrar
úr aleldisþorski fóðraður á þöndu þurrfóðri var
nokkuð frábrugðin. Fitusýran C15:0 fannst í mun
meira magni í aleldisþorski. Fjölómettuðu fitu-
sýrurnar EPA (eiocosapentaenoic acid) og DHA
(docosahexaenoic acid) fundust í minna magni í al-
eldisþorski (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2006).

Á undanförnum árum hafa verið gerðar tilraunir með
að blanda jurtapróteinum og olíum í fóður eldisfiska.
Jurtaolía breytir fitusýrusamsetningu holdsins s.s.
með lækkun á fjölómettuðu fitusýrunum EPA og
DHA. Með því að skipta út 40% af fiskilýsi í staðinn
fyrir sojaolíu varð flakið dekkra, fiskurinn fór fyrr og
kröftugra í dauðastirðnun og flakið varð mýkra í
samanburði við það þegar eingöngu var notuð fiski-
olía í fóðrið (Mørkøre 2006). Í annarri tilraun kom
fram að með því að skipta yfir í fiskiolíu síðari hluta
eldisins mætti hafa áhrif á efna- og eðliseiginleika
holdsins. Þorskur (1,8-2,6 kg) var fóðraður í tvo
mánuði með fóðri sem innihélt eingöngu sojaolíu og
síðan í tvo mánuði með fóðri sem innihélt fiskiolíu.
Við það breyttist fitusýrusamsetning holdsins aftur
en eftir er að kanna hve lengi þarf að fóðra þorskinn
með 100% fiskiolíu til ná aftur fyrri fitusýrusamsetn-
ingu. Harka holdsins, los, vatnsheldni og bragð
breyttist ekki (Mørkøre o.fl. 2007a).

7.3.2 Umhverfisþættir

Töluverður breytileiki getur verið í roðlit áframeldis-
þorsks þegar hann er tekinn í eldi. Þessi litarmunur
er rakinn til umhverfisþátta og fæðu (Love 1988;
Gosse & Wroblewski 2004). Talið er t.d. að rauðir
og brúnir deplar á roði þorsks sé vegna litarefna sem
fiskurinn fær við að éta ákveðin botndýr. Þessi litur
hverfur eftir að þorskurinn hefur verið fóðraður í
stuttan tíma á loðnu og síld (Gosse & Wroblewski
2004). Það er einnig þekkt að fiskur sem tekinn er af
dökkum botni er dekkri en fiskur tekinn af ljósum
botni (Love 1988). Eftir ákveðinn tíma í eldi verða
fiskarnir einsleitari (Love 1974). Það er þó alltaf
ákveðið hlutfall fiskanna sem tekur litlum breyt-
ingum í lit en það hefur bæði komið fram í áframeldi
hér á landi og í erlendum tilraunum (Gosse & Wrobl-
ewski 2004).

Borið hefur á því að áframeldisþorskur og aleldis-
þorskur hafi verið dekkri á roðið en villtur þorskur.
Talið er að rekja megi það til dökkra og gróinna net-
poka (Gosse & Wroblewski 2004; Mørkøre 2005).
Lýsing virðist einnig hafa áhrif á lit áframeldis-
þorsks. Áframeldisþorski sem er slátrað yfir veturinn
þegar dagur er stuttur virðist vera dekkri en fiskur
sem tekinn er í slátrun yfir sumarmánuðina
(Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2006). Það virðist
því vera hægt að hafa áhrif á roðlit með að stjórna
umhverfislitum/birtu s.s. með lýsingu, að hafa hreina
netpoka og hæfilegan þéttleika af fiski í kvínni, en
mikið magn af fiski dregur úr birtu.

Rannsökuð hafa verið áhrif straumhraða á holdgæði
þorsks sem alinn var við lítinn straumhraða, 0,5 fisk-
lengd/sek og ein fisklengd/sek í níu mánuði. Hvorki
var hægt að sýna fram á áhrif straumhraða á hörku
eða stærð vöðvaþráða í flaki. Bent var á að kanna
þyrfti hvort meiri straumhraði hefði áhrif á holdgæði
þorsks (Bjørnevik o.fl. 2003).

7.3.3 Tímasetning slátrunar

Tímasetning slátrunar og holdafar

Við kynþroska eiga sér stað töluverðar breytingar á
holdafari fisksins. Holdastuðull lækkar, próteininni-
hald minnkar og vatnsinnihald í vöðva eykst (Kjesbu
o.fl. 1991, Solberg o.fl. 2006). Þrátt fyrir verulega
lækkun á holdastuðli hjá kynþroska eldisþorski
(mynd 7.5) er hann samt sem áður hærri en hjá
villtum þorski sem er yfirleitt undir einum (Rätz &
Lloret 2003). Rýrnun á holdi við kynþroska kann að
vera breytileg eftir stærð eldisþorsks þar sem stærri
fiskar leggja meira í hrygninguna en minni fiskar.
Það er þekkt hjá villtum þorski að vatnsinnihald í
vöðva eykst meira hjá stærri fiski við kynþroska
(Love 1960, 1980). Einnig er rýrnun í holdafari meiri
hjá hrygnum en hængum (Fordham & Trippel 1999).

Tímasetning slátrunar og hlutfall kynkirtla

Hlutfall kynkirtla eykst hratt þegar líða tekur á vetur-
inn. Reynslan hér á landi sýnir að eldisþorskur hefur
myndað tiltölulega stóra kynkirtla (hrogn og svil)

Mynd 7.4. Dæmi um litamun á áframeldisþorski
(Ljósmyndari: Óþekktur).
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fyrir áramót, þá sérstaklega hængarnir (mynd 7.6).
Það þarf því að slátra fiskinum fyrir jól ef koma á í
veg fyrir rýrnun sérstaklega í þeim tilvikum sem

hrogn og svil eru ekki nýtt. Hægt er að hafa áhrif á
tímasetningu hrygningar með því að hafa stöðuga
lýsingu í sjókvíum og hefur þannig tekist að seinka
kynþroska um 4-6 mánuði (kafli 5). Með lýsingu er
hægt að tryggja slátrun á eldisþorski af réttum
gæðum yfir lengra tímabil á árinu.

Í rannsóknum á villtum þorski hefur komið fram að
hrognahlutfall hrygna er 10-30% yfir hrygningartím-
ann og eykst það með aukinni stærð fisksins (Guðrún
Marteinsdóttir & Gróa Pétursdóttir 1995). Magn
hrogna í stórum hrygnum getur því verið verulegt og
ef slíkum fiski er slátrað er best að aflífa hann þegar
hrognin eru verðmætust. Þorskhrogn af villtum
þorski eru yfirleitt verðmætust frá 10. til 17. viku
(Valdimar Ingi Gunnarsson 2001). Líklegt er að
verðmætustu hrognin séu aðeins fyrr á ferðinni hjá
eldisþorski þar sem mikil fóðrun og hærri hiti flýta
hrygningu (Kjesbu 1994, Kjesbu & Holm 1994).

Fylgst var með þróun á hlutfalli kynkirtla hjá áfram-
eldisþorski hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf. á ár-
inu 2004. Í lok ársins er hlutfall hrogna um 6% og
svilja vel yfir 12% af heildarþyngd fisksins (mynd
7.6). Hæst var hlutfall svilja frá lok janúar fram undir
miðjan mars, 18-20% en eftir það fór hlutfall svilja
að lækka. Hjá hrygnum var hlutfall hrogna hæst í lok
hrygningar í byrjun apríl, tæp 20% (mynd 7.7).

7.3.4 Sveltitími

Tæma meltingarveginn

Fyrir slátrun er eldisfiskur sveltur m.a. til að tæma
meltingarfærin. Í Noregi er lax yfirleitt sveltur í tvær
vikur á veturna (3-8°C) og eina viku á sumrin (12-
18°C) (Erikson 2001). Í sumum tilvikum er þorskur
aðeins sveltur í örfá daga fyrir slátrun og nær því
ekki að tæma meltingarveginn í öllum tilvikum. Í
einni íslenskri mælingu koma fram að eftir um 10
daga svelti við 3,5°C voru um 25% áframeldis-
þorskar með fóður í maga við slátrun (Valdimar Ingi
Gunnarsson o.fl. 2007). Sjávarhiti hefur áhrif á melt-
ingarhraðann og tók það fjóra daga að tæma melt-
ingarveginn við 8-8,5°C (Esaiassen o.fl. 2006). Í
þessari tilraun var magainnihald 2,5% þegar sveltitil-
raunin hófst. Það getur því tekið lengri tíma að svelta
fisk í þeim tilvikum sem meiri fæða er í maga, en
þorskur getur étið mikið magn af fóðri í einu (kafli
5).

Rýrnun við svelti

Fyrst í stað léttist fiskurinn mest á meðan verið er að
tæma meltingarveginn. Í tilraun með 3-4 kg þorsk við
5-8°C léttist fiskurinn mest fyrstu tvær vikurnar, síð-
an var lítil breyting í þyngd næstu átta vikur. Eftir um
10 vikna svelti hafði þorskurinn lést um tæp 10% og
eftir það fór að ganga hraðar á holdið (Esaiassen o.fl.
2006). Hversu hratt fiskurinn léttist á fyrstu vikunum
í svelti fer væntanlega mikið eftir hlutfalli fóðurs í
meltingarfærum, ástandi fisks, sjávarhita og fisk-

Mynd 7.5. Holdastuðull eldisþorsks yfir þriggja ára tíma-
bil. Við hrygningu léttist þorskurinn og holdastuðullinn
lækkaði (Gögn frá Birni Björnssyni, Hafrannsókna-
stofnuninni).

Mynd 7.6. Hlutfall kynkirtla af heildarþyngd í 6-7 kg
áframeldisþorski hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf. frá
19. nóvember til 30. desember 2004. Hrygnum og
hængum var ekki haldið aðskilið í sýnatöku, en gengið
var út frá jöfnu kynjahlutfalli í útreikningum (Valdimar
Ingi Gunnarsson o.fl. 2006).

Mynd 7.7. Hlutfall kynkirtla af heildarþyngd hjá 6-7 kg
áframeldisþorski hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf. frá
2. janúar til 7. apríl 2004. Hrygnum og hængum var ekki
haldið aðskilið í sýnatöku, en gengið var út frá jöfnu
kynjahlutfalli í útreikningum (Valdimar Ingi Gunnarsson
o.fl. 2006).
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stærð. Dæmi er um að 800 g þorskur hafi lést um 12-
17% á einum mánuði (Hemre o.fl. 1993b). Rann-
sakað var hve hratt 1,4-1,9 kg eldisþorskur af mis-
munandi holdafari (metið út frá lifrarhlutfalli) léttist
við svelti í u.þ.b. þrjá mánuði. Niðurstöðurnar sýndu
að feitur þorskur (lifrarhlutfall 14,3%) léttist um
11%, miðlungsfeitur (8,6%) léttist um 12% og magur
þorskur (3,1%) um 15% (Hemre o.fl. 1993a).

Þegar þorskur er sveltur yfir lengri tíma eiga sér stað
breytingar á efnainnihaldi vöðva. Í einni tilraun þar
sem þorskur var hafður við 9°C gekk á próteinforð-
ann í holdinu eftir um 8 vikna svelti en samhliða
jókst vatnsinnihaldið (Black & Love 1986). Það fer
þó eftir næringarástandi fisksins hve hratt gengur á
holdið. Í tilraun Hemre o.fl. (1993a) þar sem þorskur
í mismunandi holdum var sveltur kom fram að hjá
þeim sem voru í lökustu holdum rýrnaði lifrin hlut-
fallslega mest og vatnsinnihald í holdi fór að aukast
eftir fjórar vikur. Aftur á móti átti sér ekki stað aukn-
ing í vatnsinnihaldi í holdi á meðalfeitum fiski fyrr
en eftir 8 vikur og eftir 12 vikur var ekki að sjá
breytingu á vatnsinnihaldi í holdi á feitasta fiskinum
en verulega hafði þó gengið á fitubirgðir í lifur.

Bæta holdgæðin

Í áframeldi á þorski hefur los í holdi verið mikið í
bráðfeitum fiski. Svelti í einn til tvo mánuði á þorski
sem hefur verið um 6 mánuði í áframeldi virðist ekki
vera nægilegt til að koma í veg fyrir los í holdi. Aftur
á móti jafnar fiskurinn sig eftir því sem hann er
lengur í eldi (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2003;
Valdimar Ingi Gunnarsson og Kristján G. Jóakims-
son 2004). Með því að draga úr fóðrun fyrir slátrun
hefur tekist að draga úr losi í holdi. Í íslenskri tilraun
þar sem dregið var úr fóðrun á þorski yfir 7 vikna
tímabil (7. vikna niðurfóðrun) dró úr myndun milli-
frumuvökva og vatnsheldni flaksins jókst. Jafnframt
dró úr sýrustigsfalli og losmyndun í flaki (Soffía
Vala Tryggvadóttir o.fl. 2004, 2005). Langt svelti
dregur úr þyngd fisksins og þar með söluverðmæti
og hefur því frekar verið farin sú leið hér á landi að
flaka fiskinn fyrir dauðastirðnun til að draga úr los-
myndun í flaki.

Í skynmati hefur komið fram að eldisþorskur er í
meira mæli með óeðlilegt bragð og lykt (kafli 7.2.2),
en villtur þorskur. Almennt veldur svelti á eldis-
þorski því að hann verði líkari villtum þorski í
bragði. Aftur á móti er þekking á samhengi sveltis og
lyktar/bragðs ennþá ábótavant (Mørkøre 2005).

7.4 Slátrun

7.4.1 Undirbúningur

Á síðustu árum og áratugum hafa aðferðir við slátrun
á eldislaxi verið þróaðar. Þessa þekkingu er almennt
hægt að nýta við framkvæmd slátrunar á þorski

(Valdimar Ingi Gunnarsson og Kristján G. Jóakims-
son 2004, Mejdell o.fl. 2006).

Mikilvægt er að koma í veg fyrir streitu hjá fisk-
inum

Með það að markmiði að tryggja bestu gæði er mikil-
vægt að koma í veg fyrir að fiskurinn verði fyrir
streituálagi í slátrun. Þorskur í góðum holdum sem
ekki verður fyrir streituálagi í slátrun getur verið 5-6
daga í dauðastirðnun, en algengast er 3-4 dagar
(Mørkøre 2005). Sýrustig í holdi mælist mun lægra
hjá eldisþorski sem verður fyrir streituálagi við með-
höndlun fyrir slátrun (pH=7,0), en í fiski sem ekki
verður fyrir streituálagi (pH=7,3). Þessi munur hélst
áfram fram yfir dauðastirðnun í geymslu við 4°C
(Stien o.fl. 2005). Vöðvasamdráttur verður jafnframt
kröftugri hjá eldisþorski sem hefur verið undir
streituálagi fyrir aflífun og los jafnframt meira í holdi
(Kristoffersen o.fl. 2006b). Á það var þó bent að fáir
fiskar hefðu verið í tilrauninni og þyrfti að endurtaka
hana í stærri skala.

Rannsökuð hafa verið áhrif þess að þrengja að þorski
í slátrun. Þrengt var að mismunandi hópum af þorski
í annars vegar tvær og hins vegar fjórar klukku-

Mynd 7.8. Sláturaðstaða hjá Marine Harvest í Noregi fyrir
þorsk, lax og lúðu. Fiski dælt úr brunnbát í geymslukví og
við slátrun er honum dælt í sláturhús (Ljósmynd:
Valdimar Ingi Gunnarsson).
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stundir án þess að hægt væri að sýna fram á áhrif
þess á dauðstirðnunartíma eða holdgæði. Bent var á
að lítill fjöldi fiska í rannsókninni kunni að hafa haft
áhrif á niðurstöðurnar (Thompson o.fl. 2002). Þekkt
er að ef ekki er rétt staðið að þrengingu á laxi getur
það valdið streitu m.a. með þeim afleiðingum að
fiskurinn fer mun fyrr í gegnum dauðastirðnunina
(Skjervold o.fl. 2001).

Ef þorskur verður fyrir slæmri meðhöndlun getur
verið æskilegt að láta fiskinn jafna sig fyrir slátrun. Í
rannsóknum á villtum þorski sem fangaður var lif-
andi kom fram að bæta megi holdgæði með því að
láta fiskinn jafna sig í geymslukví fyrir slátrun. Í
tilraun með þorsk fangaðan í dragnót kom fram að
blóðlitur í holdi var áberandi í holdi fisks sem slátrað
var fyrstu 6 tímana frá föngun, en hvarf síðan eftir 1-
2 sólahringa (Akse o.fl. 2005; Midling o.fl. 2005).

Deyfing

Til að gera eldisfiskinn auðveldari í meðhöndlun
fyrir slátrun er fiskurinn í sumum tilvikum deyfður
áður en hann er tekinn upp úr sjónum. Deyfing með
koltvísýringi hefur lengi verið notuð í norsku laxeldi.
Ókosturinn við þessa aðferð er að hún veldur streitu
hjá fiskinum sem hefur áhrif á holdgæðin (Kiessling
o.fl. 2004; Olsen o.fl. 2006). Umræða um velferð
fiska hefur aukist á síðustu árum og eru gerðar kröfur
um að aðferðir við deyfingu sem velda streitu og
þjáningum hjá fiskinum verði bannaðar (Stevenson
o.fl. 2007). Í Noregi hefur deyfing með koltvísýringi
verið algengasta aðferðin við deyfingu á eldisfiski.
Gefin hefur verið út reglugerð þar sem bannað er að
nota eingöngu koltvísýring við deyfingu á eldisfiski,
en hægt verður að fá undanþágu frá reglugerðinni
fram að miðju ári 2008. Nú er unnið við að þróa að-
ferðir þar sem velferð eldisfisks er höfð að leiðarljósi
við deyfingu og slátrun (Midling o.fl. 2007). Í
löndun utan Evrópu er deyfilyfið eugenol/isoeugenol
notað. Lyfið er þekkt fyrir að deyfa og draga úr
þjáningum. Það dregur úr streituálagi hjá fiskinum

og gæði slátursfisks eru góð (EFSA 2004, Mejdell
o.fl. 2006). Hér á landi er algengt í þorskeldi að setja
fiskinn í krapa eða kældan sjó. Til að bráðakæling
rói fiskinn nægilega mikið þarf hitastigsmunurinn að
vera töluverður og er oft nefnt 10°C og þar yfir. Það
er helst á sumrin sem bráðakæling dregur úr virkni
fisksins og auðveldar meðhöndlun á honum. Ókostur-
inn við þessa aðferð er að hún veldur miklu streituá-
lagi á fiskinum og hann er fyrst í stað mjög virkur í
bráðakælingunni (EFSA 2004, Mejdell o.fl. 2006).
Það veldur lækkun á sýrustigi í holdi og kröftugri
dauðastirðnun í laxi sem er aflífaður strax eftir bráða-
kælinguna (úr 14°C í 2°C) (Roth o.fl. 2006). Góður
árangur hefur náðst með mildari bráðakælingu (8-10°
C hitastigsmunur), mildri deyfingu með koltvísýringi
(37-80 mg CO2 /l ) og að dæla súrefni í tankinn til að
tryggja fiskinum nægilegt súrefni (60-150% mettun).
Laxinn sýndi ekki streitueinkenni og enginn munur
var á fiski m.t.t. dauðastirðnunar sem fékk þessa
meðhöndlun og fór beint í slátrun (Erikson o.fl. 200-
2006).

7.4.2 Aflífun

Mælt er með aðferðum sem valda sem minnstri
streitu hjá fiskinum og að hann drepist strax við
slátrun. Tvær aðferðir eru taldar betri en aðrar m.t.t.
velferðar fisksins. Í fyrsta lagi að rota fiskinn fyrir
blóðgun og í öðru lagi heilasæring (Iki Jime) en þá er
mjórri nál stungið niður í heilann sem veldur strax
heiladauða. Ef þessum aðferðum er beitt rétt drepst
fiskurinn strax og þjáist ekki við blóðgun og blóð-
tæmingu (EFSA 2004). Í laxeldi í Chíle og Skot-
landi er algengasta aðferðin að rota fiskinn fyrir
blóðgun. Framleiddar hafa verið vélar ,,Rotarar“ til
að auðvelda framkvæmd aflífunar á eldisfiski (Roth
o.fl. 2007).

Á vegum Brims var gerð tilraun með mismunandi
slátrunaraðferðir til að kanna áhrif þeirra á holdlos.
Fiskurinn var flokkaður í fjóra hópa sem hver fékk
mismunandi meðhöndlun við slátrun (mynd 7.9). Af
þeim fiski sem tekinn var úr áframeldi var mesta
losið í ómeðhöndlaða hópnum en minnst í þeim fiski
sem var rotaður. Ekki reyndist marktækur munur á
losi eftir slátrunaraðferðum. Í tilrauninni mældist 20-
35% meira los í áframeldisþorskinum samanborið við
villtan þorsk sem unnin var hjá fyrirtækinu (Arn-
heiður Eyþórsdóttir & Óttar Már Ingvason 2002).

7.4.3 Blóðgun og slæging

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á blóðgun og
slægingu á villtum þorski, bæði hér á landi og er-
lendis (Valdimar Ingi Gunnarsson og Kristján G.
Jóakimsson 2004). Engar vísbendingar eru um að
önnur lögmál gildi fyrir eldisþorsk en villtan þorsk. Í
eldi er mun auðveldara að tryggja að hæfilegt magn
sé tekið til slátrunar en við veiðar á þorski. Þannig er
mun auðveldara að tryggja rétt gæði á fiskinum. Ný
rannsókn á blóðgun og blóðtæmingu á villtum þorski

Mynd 7.9. Meðallos á hvert kg af flökum með tilliti til
mismunandi aðferða við slátrun á áframeldisþorski í
samanburði við togarafisk. Tilraunin var framkvæmd hjá
Brimi hf. og var fiskurinn sveltur í um mánuð fyrir slátrun
og flakaður eftir dauðastirðnun (Arnheiður Eyþórsdóttir &
Óttar Már Ingvason 2002b).
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staðfestir fyrri niðurstöður. Þar kemur fram að
mikilvægt sé að taka fiskinn sem fyrst í aðgerð,
blóðga fyrst, láta blóðtæma í minnst 30 mínútur í
rennandi sjó og síðan slægja fiskinn (Akse o.fl.
2005).

Við slátrun og vinnslu er kæling eitt af lykilatrið-
unum og mikilvægt að kæla fiskinn sem fyrst. Á
seinni árum er lifandi eldisfiskur kældur fyrir slátrun
og kælingu viðhaldið allt sláturferlið (Mejdell o.fl.
2006; Kiessling o.fl. 2006). Á vegum SINTEF í
Noregi er hafið verkefni þar sem á að aðlaga og þróa
hefðbundna laxasláturlínu fyrir þorsk. Hér er um að
ræða þriggja ára verkefni þar sem megin áhersla
verður lögð á kælingu, blóðgun, deyfingu og aflífun
þar sem velferð fisksins verður höfð að leiðarljósi
(Erikson o.fl. 2005).

7.5 Vinnsla

7.5.1 Heill fiskur

Við sölu á heilum þorski þarf að huga vel að ytra
útliti. Eldisþorskur hentar vel til pökkunar
á ,,gljáþorski“. Gljáþorskur er fiskur sem heldur
lögun, lit og útliti tegundarinnar við afhendingu til
kaupanda. Oftast er þetta stór þorskur sem er
hausaður og við pökkun er hnakka snúið að gafli
kassans, kviður látinn snúa niður og aðeins ísað
undir og í enda kassans til að koma í veg fyrir að
ísinn afliti búk fisksins (mynd 7.10). Á síðustu árum
hefur einnig töluvert af eldisfiski verið flutt á markað
í 440 L fiskkerum, fiskinum raðað og hann ísaður.

Á tímabilinu 24. maí til 27. desember voru teknar
nýtingaprufur á 3,5-5,0 kg áframeldisþorski hjá
Brimi hf. við vinnslu á gljáþorski. Nýting á slægðum
og hausuðum fiski eykst að vori og er hæst að sumari
og fram á haust, um 65% af heildarþyngd. Þessa
aukningu má að öllum líkindum rekja til hækkunar í
holdstuðli eftir hrygningu. Þegar líða fer á seinni-
hluta ársins lækkar nýtingin og er komin niður í um
60% í lok ársins sem má rekja til þyngdaraukningar á
kynkirtlum (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2006).

Eitt af einkennum eldisþorsks er dökkur roðlitur og
eftir aflífun heldur fiskurinn áfram að dökkna (Otterå
o.fl. 2006). Á sumum markaðssvæðum er það sett í
samhengi við lök gæði. Hvort dökkur roðlitur er
vandamál við útflutning á eldisþorski er háð því á
hvaða markað fiskurinn er seldur og hvort hann er
sendur heill eða flakaður (Heide o.fl. 2003, Otterå &
Akse 2002). Á Bandaríkjamarkaði er það t.d. talinn
kostur að roðlitur sé dökkur (Árni Ólafsson, munnl.
uppl.).

Talið er að eldisþorskur geymist lengur en villtur
þorskur. Rökin eru að við aflífun verði fiskurinn fyrir
minna streituálagi og fari jafnframt fyrr í kælingu
(Richardsen 2002). Ekki hefur verið sýnt fram á

þennan mun í rannsóknum. Aftur á móti hefur komið
fram í rannsóknum að eldisþorskur er með aðra ör-
veruflóru og minna um þekktar skemmdarörverur en
í villtum þorski (Olsson o.fl. 2007).

7.5.2 Ferskfiskvinnsla

Flaka fyrir dauðastirðnun

Með því að flaka eldisþorsk fyrir dauðastirðnun má
draga úr losi í flaki og jafnframt verður flakið
gúmmíkenndara og stífara á meðan á dauðastirðnun
stendur (Kristoffersen o.fl. 2006a; Tobiassen o.fl.
2006). Hér á landi og í Noregi (Otterå 2006) hefur
þróunin verið sú að aukið hlutfall af eldisþorski er
flakaður fyrir dauðastirðnun. Þegar heill fiskur
stirðnar, herpast vöðvarnir en dragast ekki saman
vegna þess að beinagrindin sem þeir eru festir á lætur
ekki undan. Þetta veldur innri spennu í vöðvalög-
unum og getur valdið losi í holdi. Ef fiskur er aftur á
móti flakaður fyrir dauðastirðnun skreppur flakið
saman og minni líkur eru á losmyndun (mynd 7.11).

Við dauðastirðnun styttast flök oftast um 10-20% af
upprunalegri lengd og flakið verður jafnframt stífara
og þykkara (Mørkøre 2005). Með góðri kælingu er
hægt að draga úr vöðvaherpingu við dauðastirðnun
(Johansen o.fl. 1996). Dauðastirðnun á þorskflaki
verður kröftugri þegar hiti fer yfir 6°C og eftir því
sem hitinn eykst (0-20°C) lækkar pH gildi og meira
verður um los í flaki (Mørkøre o.fl. 2006). Í ís-
lenskum mælingum hefur komið fram að hnakka-
stykki úr eldisþorski styttist um 20-25% (Sævar Þór
Ásgeirsson 2006; Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl.
2006). Hnakkarnir verða styttri, þykkari og stífari og
los verður minna áberandi. Líta má á þetta sem aðra

Mynd 7.10. Pökkun á gljáþorski í frauðplastkassa hjá
Brimi hf. (Ljósmynd: Óttar Már Ingvason).

Mynd 7.11. Fiskur flakaður fyrir dauðastirðnun. Flakið
hefur stytts við að fara í dauðastirðnun (Ljósmynd:
Valdimar Ingi Gunnarsson).
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afurð sem gefur nýja möguleika á markaði. Góð
reynsla er einnig við markaðssetningu af þessari
afurð.

Vökvatap við vinnslu

Við flökun, meðhöndlun og geymslu á sér alltaf stað
vökvatap. Í einni tilraun léttust flök af eldisþorski
sem flakaður var fyrir dauðastirðnun meira en flök af
fiski sem flakaður var eftir dauðastirðnun
(Kristoffersen o.fl. 2006a). Í öðrum tilraunum var
enginn munur eða minna vökvatap við flökun fyrir
dauðastirðnun í samanburði við flökun á fiski í eða
eftir dauðastirðnun (Akse 2006; Tobiassen o.fl.
2006). Í tilraun Kristoffersen o.fl. (2006a) léttust flök
sem flökuð voru fyrir dauðastirðnun um 15% eftir 6
daga geymslu við 5°C en flök af fiski sem flakaður
var eftir dauðastirðnun um 11%. Eflaust má draga
verulega úr vökvatapi við geymslu með því að hafa
afurð við lágt hitastig. Í íslenskum athugunum kom
fram að kæld fersk hnakkastykki af eldisþorski
flakaður fyrir dauðastirðnun léttust um 3-4% við
geymslu eftir tvo sólahringa og um 5% eftir 10 daga
(Sævar Þór Ásgeirsson 2006).

Pæklun á ferskum flökum

Hægt er að draga úr vökvatapi með því að með-
höndla fersk flök eldisþorsks með blöndu af salti og
öðrum bindiefnum (Esaiassen o.fl. 2006b). Hægt er
að draga úr neikvæðum áhrifum flökunar fyrir
dauðastirðnun með því að meðhöndla flökin í salt-
pækli. Flök af eldisþorski sem flökuð eru fyrir
dauðastirðnun og dýft í pækil (salt og fosföt) í 2
mínútur auka þyngd sína um 2% en flök tekin af fiski
eftir dauðastirðnun auka hana um 10%. Flökin
léttust síðan við geymslu í kæli og á 15 daga tímabili
léttust saltpækluð flök um 3% en ómeðhöndluð fersk
flök um 4-5% (Esaiassen o.fl. 2006b). Í annarri til-
raun voru flökin af eldisþorski sem flakaður var fyrir
dauðastirðnun höfð í kældum saltpækli af mismun-
andi styrk (15, 20, 25, 30, 40 and 60 g/L) í einn
sólarhring. Niðurstöðurnar voru þær að það var
nægilegt hafa flökin í veikum pækli (15-20 g/L) til

að tryggja betri nýtingu en á ómeðhöndluðum flökum
tekin af fiski eftir dauðastirðnun. Það var aðeins við
pækilstyrk 40 g/L sem flökin voru þyngri eftir 14
daga geymslu en í hinum hópunum höfðu þau léttst
(1-4%). Með hærri pækilstyrk varð samdráttur í
dauðastirðnun kröftugri, en los varð minna og jafn-
framt auðveldara að ná beinum úr beinagarði
(Larsen o.fl. 2007).

Breytingar á lit flaka

Flök af þorski sem flakaður er fyrir dauðastirðnun
eru dekkri en flök af fiski flökuðum eftir dauða-
stirðnun (Akse o.fl. 2007a,b). Ástæðan er talin sú að
þegar flakað er fyrir dauðastirðnun herpast flökin
saman, yfirborð verður óslétt og gúmmíkennt þannig
að endurkast ljóss verður annað en af flaki sem tekið
er af fiskinum eftir dauðastirðnun (Bjørnevik og
Eliassen 2007). Flök verða hvítari með auknum
geymslutíma (Akse o.fl. 2007a,b). Einnig er hægt
meðhöndla flak eldisþorsks með blöndun efna sem
hefur jákvæð áhrif á litafar flaksins (Esaiassen o.fl.
2006b).

Nýting

Nokkrar samanburðartilraunir hafa verið gerðar á
flakanýtingu eldisþorsks og villts þorsks. Þegar flaka-
nýting er reiknuð út frá óslægðum fiski er hún lakari í
eldisþorski en villtum þorski. Ástæðan er sú að inn-
yflin stækka hlutfallslega meira en holdið (flakið) í
eldi. Nýting getur því verið lág hjá lifrarmiklum fiski
sérstaklega yfir hrygningartímann (mynd 7.12).
Niðurstöður nýtingarmælinga þar sem reiknað er út
frá óslægðum fiski geta því verið mjög breytilegar,
þar sem hlutfall innyfla er mismunandi eftir árstímum
og lifur misstór allt eftir því hvernig staðið er að
fóðrun. Nýtingarmælingar þar sem miðað er við
slægðan þorsk gefa því réttari mynd.

Töluvert betri flakanýting er á slægðum eldisþorski
en á villtum þorski. Algengt er að flakanýting sé um
50% á villtum fiski og oft u.þ.b. 55% á áframeldis-
þorski miðað við vélflökun á slægðum fiski og að
flök séu með roði án klumbubeins (Björn Gíslason &
Bergur Guðmundsson 2001; Valdimar Ingi Gunnars-
son o.fl. 2003, 2005, 2006). Holdafar eldisfisks hefur
mikil áhrif á flakanýtingu. Hjá Hraðfrystihúsinu-
Gunnvöru hf. náðist t.d. um 58% nýting hjá áfram-
eldisþorski sem var tæp 5 kg á þyngd og var með
holdastuðul sem nam 1,09. Aftur á móti var flökunar-
nýtingin aðeins um 50% á villtum fiski sem var með
holdastuðul 0,8 (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl.
2007). Í norskum rannsóknum kom fram að flaka-
nýting hjá aleldisþorski væri um 60% (Otterå o.fl.
2006). Það skal þó haft í huga að tiltölulega hátt
hlutfall af aleldisþorski hefur verið með óeðlilega
lögun, með þykkan búk sem hefur jákvæð áhrif á
flakanýtingu.

Mynd 7.12. Prósentuhlutfall flaka af heildarþyngd eldis-
þorsks eftir hlutfalli innyfla. Hér er miðað við 55% flaka-
nýtingu á slægðum eldisþorski.
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Hlutfall af:

slægðum fiski (%) roðlausu flaki (%)

Slægður fiskur 100

Búkur 70-74

Roðlaust flak 47-49 100

Hnakki 21-24 45-50

5 lbs 14-17 30-35

Blokk 0,5-1,5 1-3

Marningur 7-10 15-20

Flökun á eldisþorski fyrir dauðastirðnun er örlítið
öðruvísi en á venjulegum villtum þorski. Þar sem
fiskurinn er stífari þarf að auka pressuna á honum í
Baader flökunarvélunum og er það gert með því að
bæta gormum í vélina. Þetta er í raun sama lausnin
og um borð í flakafrystitogurum (Þórarinn Ólafsson
2007). Hjá Hraðfrystihúsinu – Gunnvöru hf. hefur
flakanýting mælst 47-49% á áframeldisþorski og er
þá miðað við roðlaust flak og slægðan fisk (tafla
7.2).

Hlutfall afurða

Flök eldisþorsks eru þykkari en hjá villtum þorski.
Sökum þykktar fer stærri hluti flaks úr eldisfiski í
dýrari pakkningar (mynd 7.13). Hnakkastykki eru
verðmætasti hluti flaksins og getur farið um og yfir
50% af þyngd flaks í hnakkastykki (Björn Gíslason
& Bergur Guðmundsson 2001; Valdimar Ingi
Gunnarsson o.fl. 2006). Flök eldisþorskins eru því
verðmeiri en flök af villtum fiski þegar þau eru
skorin niður í hnakka, miðstykki, sporð og þunnildi.

Í töflu 7.2 eru reynslutölur af hlutfalli afurða roð-
lausra flaka áframeldisfisks í flakavinnslu Hrað-
frystihússins – Gunnvarar hf. á árinu 2006. Hlutfall
hnakka var 45-50% en hluti af fiskinum var of smár
til að hægt væri að skera hnakkastykki. Hlutfall af
flakinu sem fór í 5 lbs var yfirleitt í kringum 35%,
kaupendur hafa reyndar mismundi viðmið á því
hvernig stykkið má líta út. Sumir kaupendur leyfa
þunnildinu að hanga með en aðrir ekki. Þessi munur
endurspeglar í raun hlutfallsbreytingu á marningi og
blokk. Pökkunarnýting miðað við slægða þyngd er á
bilinu 45-47% (Þórarinn Ólafsson 2007).

Hraðari vinnsla

Aleldisþorskur er laus við hringorma í holdi og þarf
því ekki að tína þá úr við snyrtingu flaka (kafli
7.2.4). Jafnframt er ekkert los í flaki sem minnkar
ákvörðunartöku hjá starfsfólki á vinnslulínunni. Einu
vandamálin umfram villtan þorsk í vinnslu eru þau
að fiskurinn er stífari og því örlítið erfiðara að skera í
hann og þá er seinlegra að ná hringorminum úr
áframeldisþorski (Þórarinn Ólafsson 2007). Talsvert
hagræði fæst því við vinnslu og að meðaltali er hægt
að reikna með að mun meira magn fari í gegnum
vinnsluna í samanburði við villtan þorsk. Þessa
vinnsluaukningu má rekja beint til þess að lítinn tíma
þarf í að leita að eða plokka orma, flakið er eingöngu
snyrt og skorið.

Geymsluþol

Í íslenskri rannsókn kom fram að flök af eldisþorski
héldu ferskleikabragðinu marktækt lengur en villtur
þorskur en endanlegt geymsluþol var þó mjög svipað
að lengd eða 16 dagar frá slátrun/veiðum. Ástæðan
fyrir því var talin geta stafað af mismunandi örveru-
flóru. Sýrustig í vöðva var mun lægra í eldisþorsk-
inum en villta þorskinum en það getur átt sinn þátt í

Tafla 7.2. Reynslutölur af nýtingu afurða 3,5-4,0 kg
áframeldisþorsks hjá Hraðfrystihúsinu – Gunnvöru hf. árið
2006 (Þórarinn Ólafsson 2007).

að skýra mismunandi örverusamsetningu (Soffía
Vala Tryggvadóttir o.fl. 2005; Héléne Liette Lauzon
og Soffía Vala Tryggvadóttir 2005).

Með því að flaka þorsk fyrir dauðastirðnun má lengja
geymsluþol flaka í samanburði við flök af fiski sem
flakaður er eftir dauðastirðnun (Tobiassen o.fl. 2006;
Akse o.fl. 2007b). Eldisþorskur sem fær rétta með-
höndlun er yfirleitt í dauðastirðnun 3-4 daga við kæl-
ingu (Mørkøre 2005). Ef fiskurinn er sendur með
flugi þá getur hann verið í dauðastirðnun þegar hann
kemur á borð neytanda. Sumir kaupendur hafa gert
athugasemd og hefur verið brugðist við því með því
að geyma flökin í ákveðinn tíma í kæli áður en þau
eru send með flugi. Flutningur með skipum getur
tekið allt að eina viku (kafli 8) og þá er langur tími í
dauðastirðnun kostur.

Ofurkæling

Hægt er að lengja geymsluþol flaka/flakabita með
ofurkælingu niður í um -1°C (Akse o.fl. 2006a; Guð-
rún Ólafsdóttir o.fl. 2006). Í norskum tilraunum voru
flakabitar kældir niður í u.þ.b. -1°C kjarnahitastig, en
við það fraus ysta lagið á flakinu. Lágt hitastig hélst í
holdinu í kæli í nokkra daga á meðan klakinn í hold-
inu var að þiðna. Meira vökvatap (drip) mældist í
ofurkælingu þegar borið var saman við hefðbundna
kælingu (Akse o.fl. 2006a,b; Haugland og Johansen
2006). Í nýrri norskri tilraun var bæði mælt drip og
vatnsheldni í flökum eldisþorsks. Fiskurinn var
kældur niður í u.þ.b. -1°C og geymdur í ofurkælingu

Mynd 7.13. Um helmingur af flakinu á stórum áframeldis-
þorski fer í hnakkastykki (Ljósmynd: Þórarinn Ólafsson).
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(-2,2°C). Í samanburði við hefðbundna kælingu og
geymslu í ís var minna vökvatap (drip) í ofurkældu
flökunum. Við mælingu á vatnsheldni mældist hins
vegar meira vökvatap í ofurkældu flökunum sem
talið er að stafi af eðlissviftingu vöðvapróteina.
Hvítir blettir mynduðust á yfirborði ofurkældra flaka
þegar yfirborðs- og kjarnahitastig var orðið jafnt eftir
viku geymslu (Duun og Rustad 2007). Í íslenskri
tilraun voru flök kæld niður í - 1,5°C og geymd í
kæli með ofurkælingu (- 1,5°C) eða í hefðbundnum
kæli (0,5°C). Við geymslu á flökunum lengdist
geymsluþol um 2 daga í hefðbundnum kæli og 3
daga í ofurkæli í samanburði við hefðbundna kæl-
ingu á flökum (Guðrún Ólafsdóttir o.fl. 2006). Í
þessari tilraun var ekki mælt vökvatap í flökunum.

Pökkun í loftskiptar umbúðir

Með því að pakka flökum í loftskiptar umbúðir er
hægt að lengja geymsluþol þorskflaka. Gerð var
rannsókn á mismunandi hlutfalli koltvísýrings (CO2),
súrefnis (O2) og köfnunarefnis (N2) í loftskiptum
umbúðum með flök af eldisþorski. Besti árangurinn
náðist með að hafa 63% súrefni og 37% koltvísýring
(Sivertsvik 2007). Með því að nota einnig ofurkæl-
ingu á flök eða flakabita sem pakkað er í loftskiptar
umbúðir má auka geymsluþolið enn frekar (Akse
o.fl. 2006a; Hannes Magnússon o.fl. 2007).

7.5.3 Frysting

Svelti getur bætt gæðin

Þorskur með lágt pH-gildi er óheppilegur í frystingu
og er því mælt með að frysta þorsk sem er með hærra
sýrustig en 6,6-6,7 (Kelly 1969). Yfirleitt er eldis-
þorskur undir þessum mörkum en villti þorskurinn
eingöngu yfir stutt tímabil á árinu. Hægt er að draga
úr neikvæðum áhrifum frystingar á holdgæði með
því að svelta fiskinn vel fyrir slátrun. Með því að
svelta þorsk í tvo mánuði við 9°C dró verulega úr
myndun á neikvæðu bragði og lykt við geymslu í
frysti (Ross & Love 1979). Langt svelti minnkar
magn langra fjölómettaðra fitusýra (sérstaklega
DHA) sem talið er að minnki þráabragð af eldis-
þorski eftir geymslu í frysti (Mørkøre 2005).

Frysting

Einn af neikvæðum þáttum frystingar er að meira
vökvatap verður en í ferskum flökum. Við frystitil-
raunir á flökum eldisþorsks við mismunandi hitastig
(-10, -25, -40, -55 og -75°C) var vökvatapið 4% við
-10°C en lægst, 2% við -75°C. Flök sem voru fryst
við -10°C höfðu minnst los, en flök fryst við -25°C
mest los. Jafnframt voru flök fryst við -10°C hvítust
á holdið. Mest harka var í flökum sem fryst voru við
-10°C og -55°C. Áhrif frystingar á holdgæði eldis-
þorsks virðist því vera flókin, en besti árangurinn
næst með því að frysta við lægri hita en -40°C
(Mørkøre og Lilleholt 2007).

Geymsla og uppþíðing

Geymsluþol á frystum eldisþorski er lakara en á
villtum þorski. Eftir 6 mánaða geymslu við -20°C var
eldisþorskurinn kominn að mörkun þess að vera
hæfur til manneldis. Vatnsheldni eldisþorsks er lakari
en hjá villtum þroski og við uppþýðingu er 2-3%
meira vökvatap hjá eldisþorskinum (Losnegard o.fl.
1987). Draga má úr vökvatapi við uppþýðingu með
því að frysta fiskinn við lægra hitastig. Vökvatap í
flökum frystum við -10°C mældist tæp 13% og
lækkaði niður í tæp 9% hjá flökum sem fryst voru við
-40°C. Við lægri hita en -40°C náðist ekki betri
árangur (Lilleholt o.fl. 2004; Mørkøre og Lilleholt
2007).

Skynmat

Við skynmat hefur komið fram að munur er á eldis-
fiski og villtum fiski sem eykst við frystingu, eldis-
þorskinum í óhag. Eldisþorskurinn verður seigari,
þurrari og óeðlilegt bragð (s.s. súrari) meira áberandi
(Losnegard o.fl. 1987; Mørkøre o.fl. 2002). Það eru
einnig vísbendingar um að los sé meira í eldisþorski
en villtum þroski (Losnegard o.fl. 1987; Mørkøre
2005). Flök af eldisþorski sem hafði mest vökvatap
voru hvítust á holdið (Mørkøre og Lilleholt 2007).

7.5.4 Söltun og þurrkun

Betri nýting

Betri nýting er í saltfiskflakavinnslu úr áframeldis-
þroski en villtum þorski (Gústaf Helgi Hjálmarsson
o.fl. 2004). Í norskri tilraun á léttsöltuðum eldis-
þorski fyrir, við og eftir dauðastirðnun kom fram
verulegur munur í saltupptöku, nýtingu og gæðum.
Flök af fiski sem saltaður var eftir dauðastirðnun
juku þyngd sína í pæklinum. Aftur á móti léttust flök
af fiski sem voru söltuð fyrir dauðastirðnun, nýting
var meira en 10% lægri og saltupptaka hægari.
Harka, litur og bragð var einnig frábrugðið (Sørensen
o.fl. 1997). Sprautusöltun er talin besti kosturinn við
söltun á eldisþorski fyrir dauðastirðnun (Kiessling
o.fl. 2006).

Hætta á að saltfiskur úr eldisfiski verði gulur

Vart hefur orðið við að saltfiskur sem unninn er úr
áframeldisþorski hafi gulnað við geymslu (Valdimar
Ingi Gunnarsson o.fl. 2005). Hjá Þóroddi fór hluti af
áframeldisþorskinum í saltflakavinnslu og flatningu á
árinu 2006. Gætt var að því að framleiða og selja
fiskinn aðeins þegar mikil eftirspurn var á markað-
num og sitja ekki uppi með birgðir af fiski. Þetta
gekk ágætlega og engar kvartanir komu vegna flatta
fisksins. Mun verr gekk að selja saltfiskflök, en þau
voru seld til Spánar. Miklar kvartanir komu um að
flökin væru of gul, einnig var nokkurt los í þeim en
það var minna vandamál. Flökin voru komin til kaup-
anda á Spáni u.þ.b. 30 dögum eftir að honum var
pakkað (Jón Örn Pálsson 2007). Meiri kröfur eru
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gerðar til blæbrigða fisksins á Spáni en í Portúgal. Á
vegum Þorskeldis ehf. var gerð tilraun með geymslu
á saltfiski. Niðurstaðan var sú að eftir rúma 100 daga
frá flatningu var saltfiskurinn of gulur fyrir Spánar-
markað (Elís Hlynur Grétarsson 2007).

Af hverju er saltfiski úr eldisfiski hættari við
þránun?

Þorskur hefur hátt hlutfall af fjölómettuðum fitu-
sýrum og er því hætt við þránun og litabreytingum
við söltun. Komið hefur fram í rannsóknum að meiri
líkur er á litabreytingum á saltfiski ef pH-gildi er
lágt. Hætta á mislitun hjá eldisþorski ætti því að vera
meiri en hjá villtum þorski (Lauritzsen 2004). Aðrar
ástæður eru einnig taldar fyrir meiri gulnun á salt-
fiski úr eldisþorski. Í því sambandi má nefna að los
eykur yfirborð holds og meiri snerting við súrefni í
andrúmsloftinu á sér stað. Meiri gulnun í aleldis-
þorski en áframeldisþorski með svipað pH gildi er
talið stafa af meira losi í aleldisþorskinum (Olsen
2005).

Aðferðir til að auka gæði saltfisks

Í rannsóknum á söltun á áframeldisþorski hefur
komið fram að fiskur sem hefur verið lengur í eldi
kemur betur út í gæðamati. Hlutfall afurðar í A
gæðaflokki var um 35% hjá fiski sem var alinn í 5
mánuði, en um 80% hjá fiski sem alinn var í 16
mánuði (tafla 7.3). Með því að bæta fosfatblöndu
(,,Carnal") í pækil hækkaði hlutfall af fiski sem fór í
A-gæðaflokk um 10-20%.

Til að koma í veg fyrir mislitun á saltfiski er best að
salta fiskinn fyrir dauðastirðnun og bæta þráavarnar-
efnum í saltpækilinn til að draga úr þránun. Ókostur-
inn við að salta fisk fyrir dauðastirðnun er að þá
lækkar nýtingin (Lauritzsen 2004).

Þurrkun

Tilraunir með þurrkun á saltfiski framleiddum úr
eldisþorski hafa ekki skilað góðum árangri. Nýting á
eldisþorski var lægri, hann kom lakar úr gæðamati
og fiskurinn var jafnframt gulari og þráalykt og
bragð meira áberandi en á villtum fiski (Joensen
o.fl. 2006).

Það hefur heldur ekki reynst vel að framleiða
skreið úr eldisþorski. Þrátt fyrir að eldisþorskur-
inn fengi sömu meðhöndlun og villtur fiskur við
vinnslu og þurrkun fengust ekki fullnægjandi
gæði. Ástæða þessa er óþekkt og þarfnast rann-
sókna til að leita orsaka (Sørensen 2005).

7.5.5 Aukaafurðir

Hátt hlutfall aukaafurða

Það sem einkennir vinnslu á eldisþroski t.d. í
samanburði við eldislax er að hlutfall flaka er
tiltölulega lítill hluti af heildarþyngd eða u.þ.b.
45% hjá ókynþroska fiski (mynd 7.14). Til

Tafla 7.3. Gæðaflokkun saltfisks unnin úr áframeldis-
þorski sem fóðraður var í 5 mánuði og 16 mánuði fyrir
slátrun (Soffía Vala Tryggvadóttir 2005).

Tími í eldi

5 mán. 16 mán.

Án
fosfats

Með
fosfati

Án
fosfats

Með
fosfati

A gæðaflokkur 35% 56% 81% 90%

B gæðaflokkur 43% 33% 19% 10%

C gæðaflokkur 22% 12% 0% 0%

Mynd 7.14. Áætlað hlutfall einstakra afurða af heildarþyngd
eldisþorsks eftir mánuðum.
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samanburðar er flakanýting hjá eldislaxi tæp 60%
þegar miðað er við heildarþyngd (Einen o.fl. 1998).
Hlutfall aukahráefnis er því hátt í eldisþorski þegar
fiskurinn er tekinn í flakavinnslu. Stór haus og hátt
hlutfall innyfla skýrir lægra hlutfall flaka í eldis-
þorski. Það skal þó haft í huga að töluverð frávik geta
verið í hlutfalli einstakra afurða eins og kemur fram á
mynd 7.14 allt eftir holdafari fisksins og hlutfalli inn-
yfla.

Villtur þorskur hefur nokkra sérstöðu hvað varðar
nýtingu á aukahráefni og aukning hefur verið stöðug
í framleiðslu ýmissa afurða og er nú svo komið að
tæp 10% af heildarútflutningsverðmætum þorska-
furða á Íslandi er vegna aukaafurða (AVS Stýrihópur
2002). Þar sem hærra hlutfall aukahráefnis er í eldis-
þorski ásamt því að betur er hægt að tryggja gæði
afurðar, ætti hlutfall aukaafurða að vera meira en
10% af heildarútflutningsverðmætum.

Í áframeldisþorski hefur hlutfall innyfla mælst hæst í
mars og apríl um og yfir 30% af heildarþyngd á kyn-
þroska fiski en lægst yfir sumarmánuðina, undir 20%
(Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2005, 2006). Í
Noregi hefur hlutfall innyfla mælst að meðaltali um
17% á ókynþroska aleldisþorski og við kynþroska allt
að 35% (Mørkøre 2005).

Lifur

Lifur í eldisþorski er töluvert stærri en í villtum
þorski og mikilvægt að gera sem mest verðmæti úr
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henni. Hlutfall lifrar í áframeldisþorski mældist frá
7% upp í 18%, en var í flestum tilvikum 10-13% af
heildarþyngd (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2005,
2006, 2007). Áframeldisþorskur er fóðraður með
tiltölulega feitu fóðri en aleldisþorskur sem alinn er á
þurrfóðri er með lægra hlutfall lifrar. Í Noregi er
algengt að hlutfall lifrar sé 8-12% af heildarþyngd en
4-6% hjá villtum þorski (Mørkøre 2005).

Lifur úr eldisþorski hér á landi hefur verið seld fersk
til lýsisframleiðslu, fryst og einnig soðin niður. Í
rannsóknum hefur komið fram í skynmati að lítill
munur er á lifur úr eldisþorski og villtum þorski
(Carlehög o.fl. 2006). Í efnamælingum á lifur úr
eldisþorski og villtum þorski hefur aftur á móti
komið fram að fituhlutfallið (Losnegard o.fl. 1986a,
Hemre o.fl. 2000) og hlutfall ómega-3 fitusýra er
hærra í eldisþorski (Lie o.fl. 1986, Shahidi o.fl.
1992). Í Noregi hefur borið á því að lifur úr eldis-
þorski væri mislituð, græn af galli (Sørensen o.fl.
2005). Ekki hefur borið á þessu hér á landi. Í lifur
þorsks úr aleldi eru engir ormar en það auðveldar
vinnslu á lifrinni.

Hrogn og svil

Fáar mælingar eru af hlutfalli kynkirtla á þeim tíma
sem mest er af þeim í fiskinum. Í mars 2005 er hlut-
fall kynkirtla af heildarþyngd allt frá um 10% upp í
tæp 17% í áframeldisþorski. Tilhneiging er að hlut-
fall kynkirtla sé hærra í stærri fiskinum (Valdimar
Ingi Gunnarsson o.fl. 2007). Byrjað er að hirða
hrogn og svil seinnipart nóvembers. Í byrjun
desember eru svilin orðin verulegur hluti af slátur-
þyngd, hinsvegar er hluti af þeim ennþá töluvert
rauðleitur. Þyngd svilja virðast haldast svipuð frá
byrjun desember fram í apríl en þá eru þau orðin
rennandi og ekki lengur hægt að nýta þau. Hrogna-
myndun fer hægara af stað en sviljamyndun og í
mars verður þyngd þeirra meiri en svilja. Í byrjun
apríl eru hrognin orðin rennandi (kafla 7.3.3). Með
ljósastýringu á eldisþorskinum má breyta hrygn-
ingartímanum (kafli 5) og lengja þannig þann tíma
sem hægt er að bjóða fersk hrogn og svil af réttum
gæðum.

Hrogn úr áframeldisþorski sem búinn er að vera lengi
í eldi eru töluvert fölari en hrogn úr villtum þorski
(mynd 7.15). Hinsvegar eru þau einsleitari á litinn en
hrogn úr villtum þorski sem má að öllum líkindum
rekja til einhæfari fæðu hjá eldisþorski (Valdimar
Ingi Gunnarsson o.fl. 2006). Hægt er að fá hrognin
rauðari með því að fóðra fiskinn t.d. með litarefninu
astaxanthin (kafli 7.3.1).

Hrogn villts þorsks hér á landi hafa yfirleitt farið í
frystingu og söltun/sykursöltun og einnig í
einhverjum mæli í aðra verkun s.s. niðursuðu og
niðurlagningu (Magnús Freyr Ólafsson og Sigurjón
Arason 1999). Svil hafa verið nýtt í mun minna mæli
og í einhverjum tilvikum verið fryst eða soðin niður
(Vilmundur Hansen 2007). Hátt verð er greitt fyrir
fersk svil á Japansmarkaði á þeim tíma sem gæði
þeirra eru mest (Nybø 2004b). Svilin skulu vera
þroskuð, hvít og stíf viðkomu. Gerð er krafa um
ferskleika og að afurð sé komin á markað 48 tímum
frá slægingu. Geymsluþol á ferskum sviljum er á-
ætlað að hámarki sjö dagar (Nybø 2004a).

Þegar hrogn og svil eru unnin úr villtum þorski er
fiskurinn oft búinn að velkjast um áður en hann fer í
aðgerð. Gæði svilja og hrogna úr villtum þorski er
því oft ábótavant. Í eldi er mun auðveldara að tryggja
mikil gæði á sviljum og hrognum með því að slæga
fiskinn strax eftir aflífun, aðskilja frá öðrum inn-
yflum og koma strax í kælingu.

Önnur innyfli

Af heildarþyngd er meltingarvegurinn um 2,4% í al-
eldisþorski en 4,5% hjá villtum þorski (Gilberg
2004). Þennan mun má að minnsta kosti að einhverju
leiti skýra með hærri holdstuðli hjá eldisþorski og
hærra hlutfalli innyfla. Í 3-4 kg aleldisþorski er mag-
inn 0,7%, skúflangar 0,8% og þarmar 0,9% af
heildarþyngd (Gilberg 2004).

Magar hafa lítilsháttar verið nýttir hér á landi hjá
þorskeldisfyrirtækjum. Markaðir fyrir þorskmaga
eru í Austur-Asíu og eru kröfur um þykkt maga-
veggja mismunandi eftir mörkuðum (Nybø 2004a).
Magarnir eru tæmdir og hreinsaðir fyrir pökkun og
frystingu. Það ætti því að vera mun auðveldara að
nýta maga úr eldisþorski en villtum þar sem hægt er
að láta fiskinn svelta í ákveðinn tíma til að tæma
meltingarfærin.

Magn meltingarensíma í aleldisþorski hafa verið
mæld. Þar kom fram að magn af pepsíni er minna í
aleldisþorski en í villtum þorski. Aftur á móti mæld-
ist svipað magn af trypsíni. Svelti í 25 daga hafði
ekki marktæk áhrif á magn meltingarensíma (Gilberg
2004). Með það að markmiði að auka enn frekar
verðmæti innyfla áframeldisþorsks hefur á vegum
Síldarvinnslunnar verið send prufa til ensímfram-
leiðslu. Þar kom fram minni ensímvirkni í áfram-
eldisþorski en í villtum þorski og hentaði hann því

Mynd 7.15. Ljósa hrognið er úr áframeldisþorski og til
samanburðar er mynd af hrogni úr villtum þorski
(Ljósmynd: Þórarinn Ólafsson).
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ekki eins vel til ensímframleiðslu (Valdimar Ingi
Gunnarsson o.fl. 2006). Á síðustu árum hafa skúf-
langar, magar og þarmar farið að mestu leiti í fiski-
mjölsframleiðslu.

Þorskhausar

Haus hjá ókynþroska aleldisþorski er að meðaltali
16% af heildarþyngd, en til samanburðar er þyngdin
um 8% hjá regnbogasilungi (Mørkøre 2005). Á
tímabilinu 24. maí til 27. desember voru teknar nýt-
ingaprufur á 3,5-5,0 kg áframeldisþorski hjá Brimi
hf. Á tímabilinu fer hausaprósentan (án klumbu-
beins) úr um 18% fyrrihluta sumars niður í 14-15%
um haustið og er þá miðað við óslægðan fisk
(Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. 2006). Haft skal í
huga að þegar eldisþorskur fer í flakavinnslu er haus-
hlutfall örlítið hærra þar sem klumbubein og hluti af
þunnildi fylgir með hausnum. Hefð er fyrir því að
nýta þorskhausa hér á landi til manneldis. Heilir
hausar eru yfirleitt þurrkaðir eða unnið úr þeim
gellur, kinnar og fés.

Hryggur, afskurður og aðrar afurðir

Hryggur og afskurður getur numið rúmum 15% af
heildarþyngd eldisþorsks (mynd 7.14). Úr hryggjum
og afskurði er framleitt beinamjöl, hráefnið hakkað
og fryst í loðdýrafóður eða notað í fiskafóður.
Hryggir eru einnig þurrkaðir til manneldis og í
sumum tilvikum eru sundmaginn og/eða lundir nýttar
(Brekkevold og Olafsen 2007). Önnur aukahráefni úr
eldisþorski sem hægt er að vinna afurðir úr eru t.d.
roð og blóð. Fiskroð er sútað og notað í fatnað eða
notað til gelatínframleiðslu (Rubin 2000).

7.6 SVÓT-greining

Styrkleikar

Gæði eldisþorsks eru mikil, þó einstök frávik séu frá
því sem almennt er hjá villta þorskinum (tafla 7.4).
Við samanburð á eldisþorski og villtum þorski hefur
því verið veitt lítil athygli að villtur þorskur er af
breytilegum gæðum. Það sem þorskeldi hefur fram

Styrkleikar Veikleikar

 Hægt að tryggja mun jafnara framboð af eldisþorski en
villtum þorski.

 Eldisþorskur er að mun jafnari gæðum en villtur
þorskur.

 Eldisþorskur gefur meiri möguleika á útflutningi á
ferskum afurðum.

 Yfirleitt eru engir hringormar í aleldisþorski og því
heilnæmi meira.

 Meiri afköst við vinnslu á eldisþorski þar sem ekki
þarf að fjarlægja orma, minna um aðra snyrtingu og
lítið los í flaki.

 Eldisþorskur er holdmeiri en þekkist hjá villtum þorski
og flakanýting er því hærri.

 Flök á eldisþorski eru þykkari og þess vegna meiri
möguleiki að vinna í dýrari afurðir.

 Eldisþorskur hentar ekki eins vel til frystingar,
þurrkunar og söltunar.

 Í skynmati kemur fram að eldisþorskur er seigari og
þurrari en villtur þorskur.

 Eldisþorskur er með lægra sýrustig í holdi, meiri hætta
er á að los myndist við vinnslu og vatnheldni er einnig
minni en hjá villtum þorski.

 Eldisþorskur er með dekkri roðlit en villtur þorskur
sem getur virkað neikvætt á kaupendur þegar seldur er
heill fiskur.

 Hærra hlutfall lifrar í eldisþorski.

Ógnanir Tækifæri

 Bætt meðhöndlun á villtum þorski gætu dregið úr for-
skoti eldisþorsks í ferskleika.

 Framleiða ,,gljáþorsk” úr eldisþorski, en þar eru gerðar
miklar kröfur um að fiskurinn haldi upprunalegri lögun
og lit.

 Vinna eldisþorsk fyrir dauðastirðnun til að draga úr
losi og auka geymsluþol flaka.

 Þróa aðferðir við framleiðslu á frystum afurðum og
saltfiski úr eldisþorski.

 Nýta þorskmaga og svil úr eldisþorski.

 Með fóðrun er hægt að hafa áhrif á hlutfall lifrar,
hrogna og svilja. Jafnframt að hafa áhrif á hlutfall af
hollum fitusýrum í lifur og holdi.

 Ljósastýra eldisþorskinum til að koma í veg fyrir eða
seinka kynþroska til að tryggja betri holdgæði. Jafn-
framt er hægt með ljósastýringu að tryggja framboð á
ferskum hrognum og svilum yfir lengra tímabil á árinu.

Tafla 7.4. Samanburður á gæðum og vinnslumöguleikum eldisþorsks og villts þorsks.
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yfir hefðbundinn veiddan þorski er, að auðveldara er
að hafa áhrif á gæðin og tryggja þannig að neytand-
inn fái þorsk af réttum og jöfnum gæðum. Veiðar á
þorski eru einnig háðar veðurfari og veiðanleika
fisksins og geta því verið miklar sveiflur í magni af
fiski sem landað er yfir árið. Með eldi er betur hægt
að stjórna framboði og tryggja vinnslu og jafnframt
ferskfiskmörkuðum jafnt framboð allt árið. Í vinnslu
eru meiri afköst, nýting betri og hægt að ná hærra
hlutfalli í dýrari afurðaflokka vegna betri gæða eldis-
þorsks (tafla 7.4 ).

Gerður var samanburður á samkeppnishæfni sjávar-
útvegs á Íslandi og í Noregi fyrir árin 2004-2005
(FCI Team 2005). Samanburðinum var skipt niður í
sex hluta og var fiskiðnaður einn þeirra. Meginniður-
stöður voru þær að samkeppnishæfni fiskiðnaðar á
Íslandi væri meiri en í Noregi. Forskot Íslendinga er
einkum að þakka háu tæknistigi og góðu samstarfi
við íslenska framleiðendur fiskvinnslubúnaðar. Fjár-
hagsstaða fyrirtækjanna er sterk og meiri arðsemi en
í norskum fyrirtækjum. Afli berst að landi mun
jafnar hér en í Noregi. Jafnframt er opinbert eftirlits-
kerfi skilvirkara á Íslandi (FCI Team 2005). Á Ís-
landi er meiri þekking og færni við vinnslu á þroski
en í Noregi. Íslendingar hafa forskot við vinnslu
aukaafurða úr þorski (tafla 7.5).

Veikleikar

Eldisþorskur hefur stærri lifur og er með dekkra roð
en villtur fiskur. Eldisþorskur hefur lægra sýrustig í
holdi, meiri hætta er á að los myndist við vinnslu og
vatnheldni er einnig minni en hjá villtum þorski. Í
skynmati kemur jafnframt fram að hann er seigari
og þurrari en villtur þorskur. Fram að þessu hefur
komið fram í rannsóknum að eldisþorskur er lakara
hráefni til frystingar, söltunar og þurrkunar en villtur
þorskur (tafla 7.4).

Í samanburði á samkeppnishæfni sjávarútvegs á Ís-
landi og í Noregi fyrir árin 2004-2005 kom fram að
mannauður í fiskvinnslu væri meiri í Noregi og meira
framboð af hæfu fiskvinnslufólki og hæfum milli-
stjórnendum. Jafnframt standa þeir framar en við
m.a. í opinberum fjárframlögum til R&Þ verkefna,
lægra raforkuverði og meiri samkeppni á meðal
þjónustufyrirtækja (FCI Team 2005). Þorskeldi er
ennþá á þróunarstigi og er því aðstaða til slátrunar á
þorski almennt lakari á Íslandi en í Noregi. Á undan-
förnum árum og áratugum hafa Norðmenn byggt upp
öfluga aðstöðu til slátrunar á eldisfiski. Jafnfram er
lengri og meiri reynsla á meðhöndlun við slátrun og
pökkun á heilum fiski (tafla 7.5).

Ógnanir

Meðhöndlun á villtum þroski er oft ábótavant og bætt
meðhöndlun á honum gætu dregið úr forskoti eldis-
þorsks í ferskleika (tafla 7.4). Meira fjármagn er
varið til R&Þ í Noregi og gæti það til lengri tíma
dregið úr samkeppnishæfni fiskiðnaðar á Íslandi
(tafla 7.5).

Tækifæri

Helsta tækifæri fyrir eldisþorsk er vinnsla á ferskum
afurðum þar sem hægt er að stuðla að jafnari gæðum
og framboði, en mögulegt er með villtan þorsk. Auð-
veldara er að framleiða og tryggja rétt gæði
af ,,gljáþorski” úr eldisþorski, en þar eru gerðar
miklar kröfur um að fiskurinn haldi lögun og lit
tegundarinnar þegar hann kemur til kaupanda. Með
því að flaka eldisþorsk fyrir dauðastirðnun er hægt að
tryggja fyrsta flokks gæði og jafnframt auka
geymsluþol flaka í samanburði við villtan þorsk sem
oftast er flakaður eftir dauðastirðnun.

Fram að þessu hefur ekki náðst nægilega góður
árangur við söltun, þurrkun og frystingu á eldis-

Tafla 7.5. Samanburður á slátrun, vinnslu og gæðastýringu á eldisþorski á Íslandi og Noregi.

Styrkleikar Veikleikar

 Meiri þekking og færni við vinnslu á þorskafurðum á
Íslandi en í Noregi.

 Íslensk fiskvinnslufyrirtæki eru fjárhagslega sterkari
og arðsemi er meiri.

 Meiri tækni og gott samstarf við framleiðendur fisk-
vinnslubúnaðar.

 Löng hefð fyrir gæðastjórnun í íslenskum fiskiðnaði.

 Öflugari þjónustuiðnaður við þróun og hönnun á fisk-
vinnslubúnaði á Íslandi.

 Aukahráefni úr þorski er betur nýtt á Íslandi en í

 Almennt mun öflugri og betri aðstaða til slátrunar á
eldisfiski í Noregi.

 Meira framboð af hæfu fiskvinnslufólki og hæfum
millistjórnendum í Noregi.

 Minni stuðningur til R&Þ verkefna innan fiskiðnaðar á
Íslandi.

Ógnanir Tækifæri

 Meira fjármagn til R&Þ í Noregi gæti dregið úr sam-
keppnishæfni fiskiðnaðar á Íslandi.

 Bæta aðstöðu og tækjabúnað fyrir slátrun á eldisþorski.

134



Kafli 7. Slátrun, vinnsla og gæðastjórnun á eldisþorski

þroski. Það er því viðfangsefni næstu ára að þróa
aðferðir til að ná sambærilegum eða betri gæðum við
þessar þrjár vinnsluleiðir og hjá villtum þroski.
Slátrun á eldisþorski er oftast framkvæmd í eða við
fiskvinnslustöð og því hægt að vinna afurðir úr inn-
yflum samhliða og ná meiri gæðum en almennt
þekkist hjá villtum þorski. Tækifæri eru t.d. að nýta
maga og svil úr eldisþroski til manneldis. Í eldi er
möguleiki á að hafa áhrif á gæði afurða. Með fóðrun
er hægt að hafa áhrif á hlutfall einstakra afurða, s.s.
lifrar, hrogna og svilja, jafnframt að stuðla að hollari
fitusýrusamsetningu í lifur og holdi. Ljósastýring í
eldinu gefur möguleika á að koma í veg fyrir eða
seinka kynþroska og tryggja betri holdgæði. Jafn-
framt er hægt með mismunandi ljósastýringu á
nokkrum eldishópum að tryggja framboð á ferskum
hrognum og sviljum yfir lengra tímabil á árinu (tafla
7.4).

Það sem Norðmenn hafa helst fram yfir okkur í dag
er að þeir hafa betri aðstöðu og tækjabúnað fyrir
slátrun á eldisþorski (tafla 7.5). Það er fyrst og
fremst vegna uppbyggingar í laxeldi á síðustu ára-
tugum. Ef hægt verður að byggja upp þorskeldi á
Íslandi á næstu árum mun þessi aðstaða verða til
samfara aukningu í eldinu.
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