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Hefur los aukist?

• 15 kollegar spurðir

• Aukin vélvæðing = aukið los?

• Mat iðnaðarins að það hafi staðið í stað eða 
minnkað frekar en aukist.
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Já, mikið Heldur aukist Staðið í stað Frekar minnkað Minnkað mikið Annað

Hefur los aukist í afurðum síðustu 10-15 ár?



Hafa kröfurnar breyst?

• Nei, samkvæmt svörunum eru kröfurnar 
svipaðar nú og áður
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Já Nei

Telur þú að kaupendur geri meiri kröfur vegna 
loseinkenna núna en áður?



Hvað hefur áhrif á los?



Blokkarhlutfall fyrr og nú?

• 2 svöruðu þannig að hlutfallið hefði aukist, frá 
6-8% upp í 16-20%

• Allir aðrir sögðu að það hefði minnkað

• 2 svöruðu þannig að það hefði minnað úr 
21%+ í 9-15%

• 3 svöruðu þannig að það hefði minnkað úr 9-
15% í 2-5%

% 20 ár 10 ár Í dag

2-5% 0 0 5

6-8% 2 5 0

9-15% 4 2 2

16-20% 0 2 2

21%+ 2 0 0



Aukið los með vélvæðingu?

• Nei, nokkuð afgerandi afstaða hér.
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Nei Já

Er það skoðun þín að með aukinni vélvæðingu hafi los 
aukist í afurðurm?



Hvað þarf að bæta almennt til 
að koma enn frekar fyrir los í afurðum?
Opin svör:

• Kæling, aflameðhöndlun við veiðar

• Þjálfun starfsmanna, styttri veiðiferðir

• Gæta þess að vinnsluferlar um borð í skipum og í landi valdi 
sem minnstu hnjaski – fiskur er jú 800 sinnum viðkvæmari en 
lambakjöt (að Austan..) Í meðal fiskvinnslu fellur hráefni 
sl/ósl allt að 12-16 sinnum !!!

• Blóðgun áður en fiskur hættir að geta spriklað og möguleiki 
fisksins til að blæða í réttu hitastigi.

• Rétt röðun í kör (kvið niður)

• Magn í körum og rétt ísun/krapi



Hvað hefur gerst frá því að fiskur
var laus í stíum í lest og dekki?
• Bátar fóru að nota 500 ltr og 1000 ltr

óeinangruð stálkör
• Togarar með 60-90 ltr kassa

• Togarar síðan með 460 ltr einangruð plast
kör

• Bátar með 460-660 ltr plast kör
• 460 ltr kör - 350 kg fiskur

• 460 ltr kör - 280 kg fiskur
• 90 ltr kassar – nútíma lestarkerfi fyrir

kassa ??



Áfram los/aukið los en minni blokk ??

• Aukin bitaframleiðsla með aukinni 
vélvæðingu eins og 
vatnsskurðarvélum

• Verðmætaaukning ?

• Betri nýting flaksins ?



Þekkt vandamál 
sem iðnaðurinn 
hefur ekki náð 

fullum tökum á !

• Sprungin hnakki vegna hausunar

• Roðdráttur - myndar los í viðkvæmum fiski

• “Nátturulegt” gap í hnakkastykki

Algengur vélagalli
- Sprunginn hnakki



Saltfiskur og los !!

• Mjög mikilvægur þáttur

• Vélar teknar yfir, líka í stærsta fiskinum

• Minni um galla vegna los sem rekja má til
flatningar með nýjum vélum

• Sprautun - aukið los ?

• Efnanotkun - varðveitir lit en bætir ekki los

• Meðhöndlun í flokkun og mati

• SPIG 1 (A) að hverfa, kröfur markaðarins eða
lakari framleiðsla ?



Þú lagar ekki viðbrenndan graut !!!
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