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7.1.2 Atferli fisksins stjórnað

Efnisyfirlit

Flutningur á milli kara
Í strandeldisstöð Íslandsbleikju á Stað við Grindavík
voru útbúin tveggja metra göng á milli kara sem voru
1x1 m í þvermál. Tilgangur með göngunum var að fá
fiskinn til að synda á milli kara. Byrjað var á því að
stöðva rennsli í kari sem flytja átti fiskinn úr, en
vatnsmagnið aukið í því kar sem fiskurinn á að ganga
yfir í. Fiskurinn var síðan látinn synda sjálfkrafa yfir
eða það var þjappað að honum með nót til að flýta fyrir
(Valdimar Ingi Gunnarsson 1991). Það tók hálfan til
einn dag að flytja fiskinn á milli kara þegar notuð var
nót. Það þurfti tvo menn fyrir minni körin (500 m3) og
þrjá fyrir stærri körin (2.000 m3) (Skúli Skúlason o.fl.
1995).

7.1 LÁRÉTTUR FLUTNINGUR .................................. 99
7.1.1 Aðferðir við flutning .................................. 99
7.1.2 Atferli fisksins stjórnað .............................. 99
7.1.3 Þrengt að fiski .......................................... 100
7.2 LÓÐRÉTTUR FLUTNINGUR .............................. 103
7.2.1 Fiskdælur.................................................. 103
7.2.2 Fisklyftur .................................................. 105
7.2.3 Val á búnaði og hönnun ........................... 107
7.3 STÆRÐARFLOKKUN ........................................ 109
7.3.1 Stærðarflokkun með grindum .................. 109
7.3.2 Flokkunarvélar ......................................... 111
7.3.3 Framkvæmd flokkunar ............................. 112
7.4 TALNING OG ÞYNGDARMÆLINGAR ................ 112
7.4.1 Talningarbúnaður ..................................... 112
7.4.2 Búnaður fyrir meðalþyngdarmælingar ..... 114
7.4.3 Lífmassamæling og talning ...................... 115
7.5 NIÐURSTÖÐUR OG TILLÖGUR......................... 115
7.5.1 Flutningur ................................................. 115
7.5.2 Stærðarflokkun ......................................... 115
7.5.3 Talning og meðalþyngdarmælingar ......... 116

7.1 Láréttur flutningur
7.1.1 Aðferðir við flutning
Hægt er að skilja á milli tveggja aðferða við flutning á
fiski innan fiskeldisstöðvar:
 Aðferðir þar sem nota þarf orku við flutning á fiski á
milli svæða.
 Atferli fisksins stjórnað með flóttaviðbrögðum eða
örva fiskinn til að flytja sig á milli svæða.
Aðferðir þar sem atferli fisksins er stjórnað er ennþá í
þróun og ekki vitað til þess að þær séu nú notaðar í
fiskeldisstöðvum með eldi laxfiska. Þeim aðferðum þar
sem fiskurinn er fluttur á milli svæða, má skipta í
eftirfarandi:
 Lóðréttan flutning
 Láréttan flutning
Dæmi um lóðréttan flutning er notkun á fiskdælum og
fisklyftum. Láréttur flutningur er t.d. þegar þrengt er að
fiskinum í kari eða fleytt á milli svæða í gegnum lögn.
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Hve hátt hlutfall fer sjálfviljugur á milli kara?
Vilji fisksins að synda á milli kara fer eftir stærð
opsins. Það hefur ekki tekist að fá nema hluta fisksins
til að synd á milli, eða u.þ.b. 70% yfir 7 klukkutíma
tímabil í litlum körum (12 m3) með tiltölulega sveran
stokk (60x50 cm) (Lekang o.fl. 1996). Gera má ráð
fyrir að lægra hlutfall fiska syndi á milli eftir því sem
karið er stærra og þvermál ganganna á milli eru minni.
Í strandeldisstöð Íslandsbleikju á Stað er nú búið að
steypa í öll göt á milli kara. Ástæðan var ekki eingöngu
að göngin skiluðu ekki tilætluðum árangri heldur
einnig að talið var að meiri hætta væri á að sjúkdómar
bærust á milli kara í gegnum göngin.
Fiskarnir örvaðir
Til að örva göngu laxa á milli kara hefur meðal annars
verið aukið vatnsrennslið (mynd 7.1) í það kar sem
fiskurinn á að ganga yfir í og tókst þannig að fjölga
þeim fiskum sem fóru sjálfviljugir á milli úr 45% upp í
tæp 70% (Lekang o.fl.1996). Einnig hefur það jákvæð
áhrif að minnka birtu í því kari sem fiskurinn á að
ganga yfir í (Lekang og Fjæra 1995). Jafnframt hefur
fiskurinn verið örvaður með fóðurgjöf. Þessar aðferðir
hafa fjölgað fiskum sem synt hafa á milli en ekki í
nægilega miklu mæli. Það er alltaf ákveðinn fjöldi
fiska sem ekki sýna nein viðbrögð við örvun (Lines og
Frost 1999).
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karinu (um 99%) yfir í annað kar með að láta hann
synda í gegnum rör sem var um 41 cm í þvermál.
Reynslan sem aflast hefur í minni körum þarf að útfæra
betur áður en hægt er að nota í stærri eldiskörum. Til
að flýta fyrir og einnig til að ná síðustu fiskunum er
hægt að nota net og/eða fiskidælu (Clingerman o.fl.
2007). Það er ekki vitað til að þessi aðferð sé notuð í
eldisstöðvum. Hugsanlegt er að notkun koltvísýrings
mæti andstöðu þar sem hún getur valdið streitu hjá
fiskinum.
7.1.3 Þrengt að fiski
Mynd 7.1. Aðferðir við að örva fisk til að synda á milli kara í
gegnum göng (Teikning: Valdimar Ingi Gunnarsson).

Fiskar þjálfaðir
Hægt er að stjórna atferli laxa og regnbogasilungs með
hljóðgjafa. Fyrst er fiskurinn fóðraður samtímis og
hljóðgjafi er settur á. Eftir ákveðinn tíma sækir
fiskurinn á fóðrunarsvæðið þegar hljóðgjafi er virkjaður
(Tlusty o.fl. 2008). Markmiðið með þessari tilraun var
að þróa aðferð til að endurheimta laxfiska sem sloppið
hafa úr kvíum. Hugsanlega er hægt að nota hljóðgjafa
til að örva bleikju til að ganga á milli svæða eða kara.
Önnur aðferð er að nota ljósaperu og láta hana blikka
samtímis og fóðrun á sér stað. Eftir stuttan tíma safnast
fiskurinn á fóðursvæðið þegar ljósið blikkar (Lekang og
Fjæra 1997). Með þessari aðferð hefur tekist að fá um
80% fisksins til að flytja sig á milli kara um göng
(Anon. 1994). Það er hægt að venja bleikju á
tímabundinn fóðurtíma. Rétt áður en fóður er
aðgengilegt í snertifóðrara eykst árásarhneigð fiskanna
(Brännäs o.fl. 2005).
Notkun flóttaviðbragða
Hægt er að þvinga fisk úr kari með notkun koltvísýrings
en fiskurinn sýnir flóttaviðbrögð þegar styrkurinn fer
yfir ákveðið magn. Við blöndun koltvísýring í vatnið er
hægt
að
nota
samskonar
búnað
og
til
súrefnisíblöndunar. Innihald koltvísýrings þarf að fara
upp í 60-120 mg CO2/lítra til að flóttaviðbrögð verði
nægileg. Á þann stað sem flytja á fiskinn er haft
innrennsli af fersku vatni. Með þessari aðferð hefur
tekist að ná því sem næst öllum fiski úr 10 m3 hringlaga

Lóðréttur
flutningur

Láréttur
flutningur

Tafla 7.1. Kostir og ókostir við lóðréttan og
láréttan flutning á fiski í landeldisstöð.

Meðhöndlun fisks (streita)
Talning
Orkunotkun
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Aðferðin
Hér er átt við láréttan flutning á fiski á milli svæða án
þess að honum sér lyft upp með fiskdælu eða fisklyftu.
Láréttum flutningi má skipta niður í eftirfarandi:
 Þrengt að fiski með neti.
 Grind notuð til að þrengja að fiski.
 Fiski fleytt á milli svæða.
Kostir og ókostir
Í þeim tilvikum sem ekki þarf að lyfta fiskinum er hægt
að draga úr álagi með að flytja hann lárétt á milli
svæða. Meðhöndlunin á fiskinum er betri en þegar
honum er dælt eða lyft upp á við. Jafnframt er
orkunotkun minni (tafla 7.1).
Ókosturinn við þess aðferð er að erfitt getur verið að
meta fjölda fiska sem fluttur er lárétt á milli svæða t.d.
við losun á hluta fisksins úr eldiskari yfir í sláturkar.
Tæknilega er þó hægt að setja ramma eða teljara í gatið
og telja þá fiska sem fara á milli. Það getur þó verið
erfitt þar sem ekki tekst alltaf nægilega vel að stjórna
því magni af fiski sem fer á milli á hverjum tíma. Þessi
aðferð getur þó hentað í þeim tilvikum sem slátra á
öllum fiski úr karinu og hæfilegum skammti af fiski er
hleypt yfir í minna sláturkar. Með þessu móti þarf að
svelta minna magn af fiski fyrir slátrun.
Vatnsborð lækkað og þrengt að
Hægt er að þrengja að fiski með neti eða grindum.
Algengt er að fyrst sé lækkað í karinu og oft fara
starfsmenn niður í það í vöðlum. Síðan er grind eða net
notað til að þrengja að fiskinum.
Það hefur verið tilhneiging að dýpka körin og þá er
mun erfiðara að lækka það mikið í því að hægt sé að
fara í vöðlum niður í það. Með því að lækka í karinu
eykst streituálag m.a. vegna aukins þéttleika. Það er því
nú farin sú leið að þrengja að fiskinum án þess að lækka
í karinu eins og t.d. í nýju lengdarstraumskari hjá
Fiskeldinu Haukamýri. Þessi aðferð er einnig notuð í
brunnbátum þar sem markmiðið er m.a. að draga úr
streitu hjá fiskinum (Guttevik og Hoel 2006).
Þrengt að með neti
Algengt er að nota net til að þrengja að fiski við
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tæmingu úr kari bæði hér á landi og erlendis. Netið
þarf að vera úr hnútalausu garni og möskvarnir það
smáir að engin hætta sé á því að fiskur festist í þeim.
Neðan á netinu er höfð þynging og efst flot til að koma
í veg fyrir að fiskurinn geti synt undir eða yfir. Oft er
höfð stöng í báðum endum netsins til að auðveldara sé
að þrýsta því upp að karavegg til að koma í veg fyrir að
fiskurinn sleppi á milli.
Net hefur verið notuð bæði í litlum og stórum körum
allt upp í 2.000 m3 með góðum árangri hér á landi
(mynd 7.2). Í stórum körum eru festir tveir
snurpugálgar og stangarskór við karavegg að ofanverðu
til að auðvelda ádrátt (Valdimar Ingi Gunnarsson 1991).
Þessi aðferð er mannaflafrek og einnig er meiri hætta á
afföllum en með notkun á grindum (Summerfelt o.fl.
2009).

Mynd 7.2. Þrengt að fiski með neti í stóru kari hjá Silfurstjörnunni (Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).

Algengt er að nota net við að fanga fisk í tjörnum. Til
að auðvelda föngun á fiski með neti hefur verið þróaður
hjálpabúnaður til að draga netið í stórum tjörnum (40 x
20 m). Teinar eru settir sitthvoru metin við tjörnina og
eftir þeim keyra vagnar sem draga netið á hraða sem
nemur 3 metrum/mín (mynd 7.3). Hlutfall fiska sem
náðist að fanga var allt frá 70% upp í 99% mismunandi
eftir tegundum (Sharma o.fl. 2009).
Þrengt að með plasthúðuðu neti
Í sumum tilvikum er notað plasthúðað net, en það er
meðfærilegra en net úr garni. Lækkað er í karinu til að
hægt sé að fara niður í það í vöðlum. Netið stendur á
botninum og er smá saman þrengt að fiskinum (mynd
7.4). Kosturinn við plasthúðað net er að það er lítil
hætta á að það pokist eins og getur gerst þegar net úr
garni er notað.
Grindur
Margar útfærslur eru til af grindum bæði fyrir hringlaga
kör og lengdarstraumskör. Þróaðar hafa verið þriggja
þilja grindur til að þrengja að fiski í hringlaga kari
(mynd 7.5). Vegna lögunnar er erfiðara að nota grindur
í hringlaga kari en lengdastraumskari. Reyndin er
einnig sú að notkun þeirra er ekki algengi í hringlaga
körum, mest í minni körum.

Mynd 7.3. Ádráttarnet í stórri tjörn dregið af vögnum sem
keyra á teinum sitthvoru megin við tjörnina (Sharma o.fl.
2009).

Mynd 7.4. Þrengt að fiski með plasthúðuðu neti í kari hjá Fiskeldinu Haukamýri (www.steinco.is).

Grindur
hafa
verið
notaðar
í
áratugi
í
lengdarstraumskörum.
Þær eru mun einfaldari í
uppbyggingu en í hringlaga kari, aðeins þarf einn
ramma sem nær þvert yfir karið. Algengari eru minni
grindur á hjólum sem keyra eftir botni karsins og þarf
því tiltölulega lítið afl til að ýta þeim áfram (mynd 7.6).
Einnig eru til grindur sem eru tæknivæddari og knúnar
áfram með vélbúnaði (mynd 7.7). Í fyrirkomulagsteikningu fyrir lengdarstraumskör er gert ráð fyrir grind
sem hægt er að keyra og nota í fleiri en einu kari (kafli
11).
Í nokkrum brunnbátum í Noregi eru notaðar grindur
Sjávarútvegurinn - Vefrit um sjávarútvegsmál
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Mynd 7.5. Þriggja þilja grind í hringlaga kari til að þrengja að
fiski (Summerfelt o.fl. 2009).
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Hönnun á grindum fyrir lengdarstraumskör
Breidd lengdarstraumskara er oft misjöfn og þarf því
sveigjanlegan búnað í enda grindarinnar til að halda
henni fast upp við karavegg til að koma í veg fyrir að
fiskur sleppi á milli. Í einni útfærslu eru hjól höfð á
hliðunum og öðrum megin er gormur sem þrýstir
grindinni fast upp að karavegg (Theis 1977). Einnig
eru notaðir burstar í endum til að varna því að fiskur
sleppi á milli eða gúmmílistar (mynd 7.8).
Grind hjá Fiskeldinu Haukamýri
Hjá Fiskeldinu Haukamýri hefur verið hönnuð og
smíðuð grind með vængjum sem hægt er að leggja upp
að grind. Það er gert til að koma grindinni sem næst
vegg á lengdarstraumskari þegar henni er rennt niður í
karið (mynd 7.9 og 7.10). Hjólin hvíla á botni karsins
Mynd 7.6. Grind í danskri landeldisstöð með gúmmílistum til
að þrengja að fiski (Ljósmynd: Jóhann Geirsson).

Mynd 7.7. Grind til að þrengja að fiski knúin áfram með vélbúnaði (Piper o.fl. 1982).

Mynd 7.9. Grind sem er notuð í lengdarstraumskari hjá Fiskeldinu Haukamýri (Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).

Mynd 7.8. Burstar og gúmmílisti á grind hjá Fiskeldinu Haukamýri (Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).

sem geta þrengt að fiski langsum í brunni bátsins að
fiskidælu (www.aasmek.no). Grindin pressar smá
saman að fiskinum án þess að vatnsborðið sé lækkað.
Með þessum móti verður fiskurinn fyrir minni streitu en
þegar lækkað er í brunninum (Guttevik og Hoel 2006).
Sjávarútvegurinn - Vefrit um sjávarútvegsmál
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Mynd 7.10. Séð ofan á grind sem notuð er í lengdarstraumskari hjá Fiskeldinu Haukamýri (Teikning: Valdimar Ingi
Gunnarsson).
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Mynd 7.11. Grind dregin með handknúnu
spili í lengdarstraumskari hjá Fiskeldinu
Haukamýri (Samsett mynd: Valdimar Ingi
Gunnarsson).

og er grindin dregin áfram með handknúnu spili (mynd
7.11). Tvo menn þarf til að koma grindinni fyrir í
karinu og einn maður sér síðan um að þrengja að og
stærðarflokka, en afköst eru um 10 tonn á dag.
Bætt hönnun á grind
Gallinn við notkun grinda í lengdarstraumskörum er að
erfitt er að ná síðustu fiskunum úr karinu. Þegar grindin
er komin að endavegg er notuð lítil grind sem keyrð er
þvert á karið til að þjappa fiskinum í annað hornið hjá
Fiskeldinu Haukamýri. Til að auðvelda losun hafa
komið upp hugmyndir um að breyta grindinni þannig
að þegar hún er komin að endavegg er opnað útskot þar
sem síðustu fiskunum er safnað til að dæla eða lyfta
upp úr karinu (mynd 7.12).

Kostir skrúfufiskidælu er að hún er mjög meðfærileg,
fer vel með fiskinn og er með jafna dælingu. Einnig er
hraðastillir á dælingunni þannig að auðvelt er að auka
eða minna magn af fiski sem t.d. berst upp í
stærðarflokkara. Helsti ókostur skrúfufiskdælu sem
sýgur upp vatn og fisk er að hún getur ekki tekið
nægilega stóran fisk (tafla 7.2). Í töflu 7.2 eru tillögur
að flokkun á kostum og ókostum mismundi fiskdæla og
fisklyfta. Það skal þó haft í huga að uppbygging og
gæði fiskdæla og fisklyfta geta verið mismunandi á
milli framleiðenda.
Vakumdæla
Vakumdælur hafa verið notaðar hér á landi í mörgum

7.2 Lóðréttur flutningur
7.2.1 Fiskdælur
Skrúfufiskidæla
Skrúfufiskidæla eða miðflóttaaflsdæla er með opnu
dæluhjóli og fiskur og vatn er leitt inn í mitt dæluhús.
Miðflóttaafl sem myndast við snúning dæluhjóls þrýstir
fiski og vatni til hliðar út um rör tengt dælunni og
þaðan upp á við (mynd 7.13). Hægt er að fá
skrúfufiskidælu af mismunandi stærð sem geta dælt allt
upp í 9 metra hæð. Það er bæði hægt að hafa dæluhúsið
niðri í karinu eða láta hana sjúga upp fiski og vatni um
barka. Hægt er að dæla allt að 9 kg fiski þegar
dæluhúsið er haft niðri í vatninu en minni fiski þegar
sogaður upp um barka (www.aqualifeproducts.com).
Sjávarútvegurinn - Vefrit um sjávarútvegsmál
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Mynd 7.12. Séð ofan á grind með útskoti til að þrengja að
síðustu fiskunum (Teikning: Valdimar Ingi Gunnarsson).
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lokað fyrir innrennsli og opnað fyrir frárennsli,
myndaður yfirþrýstingur og tankurinn tæmdur.

Mynd 7.13. Uppbygging á skrúfufiskdælu (Samsett mynd:
Valdimar Ingi Gunnarsson).

Snigillyfta

Loftlyftidæla

Fiskskúffulyfta
Steinco

Skrúfufiskidæla

Vakumdæla

Tafla 7.2. Samanburður á kostum og ókostum fiskdælu og
fisklyftu (Byggt m.a. á Gorrie 2001 og Race 2006).

Verð
Viðhald
Meðfærileg
Lyftihæð
Jöfn dæling

Afkastageta vakumdælu er mismunandi og er hægt að
fá dælur sem dæla nokkrum hundruðum tonna á
klukkustund. Kostur við vakumdælu er að lyftihæð er
mikil eða allt að 9 metrar með sogi upp í safngeymi og
síðan er hægt að þrýsta fiskinum allt að 15 metra upp á
við (Gorrie 2001). Margir ókostir eru þó við
vakumdælu (Gorrie 2001; Midling o.fl. 2008):
 Þær geta valdið streitu hjá fiski við mikinn þéttleika
í safngeymi.
 Spjaldlokar í vakumdælu geta klemmt fisk þegar
þeir lokast.
 Fiskur og vatn kemur í púlsum út úr dælunni en
hægt er að jafna rennslið með því að hafa tvo
safngeyma (mynd 7.15).
 Þegar þær soga fisk upp myndast undirþrýstingur
sem getur haft neikvæð áhrif á fiskinn, en hægt er að
draga úr honum með að halda dælingarhæð í
lágmarki.
Það sem skiptir þó meira máli er hvernig þrengt er að
fiskinum og á það við allar dælur. Lax var í helmingi
styttri tíma í dauðastirðnun þegar þrengt var að honum í
3 tíma í samanburði við 10-30 mín (Roth o.fl. 2012).
Tími sem fiskurinn er í dauðastirðnun eftir aflífun er
einn mælikvarði á streitu og er talið betra að hafa hana
sem lengst.
Loftlyftidæla
Loftlyftidæla er rör sem lofti er dælt í að neðanverðu en
við það myndast lyftikraftur sem dregur vatn og fisk
upp með sér (mynd 7.16). Minni eðlisþyngd blöndu
lofts og vatns í rörinu en í vatninu utan þess, ásamt
uppstreymi, er þess valdandi að yfirborð vatns í rörinu
er hærra en utan við það (Roach o.fl. 1964; Midling
o.fl. 2008). Lyftihæð er lítil og ef miðað er við barka
sem er 25 cm í þvermál, loftpressu sem dælir um 5 m3/

Afköst
Meðhöndlun fisks

Mynd 7.14. Vakumdæla (Tsamsett mynd: Valdimar Ingi
Gunnarsson).

landeldisstöðvum með góðum árangri (mynd 7.14).
Myndaður er undirþrýstingur, opnað er fyrir innrennsli
og lokað fyrir frárennsli og blanda af fiski og vatni
sogað upp í safngeyminn. Þegar dælt er úr safngeymi er
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Mynd 7.15. Vakumdæla
(Ljósmynd: Hjalti Bogason).
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mín getur loftlyftidæla sem er 12 metra löng lyft 1,8-2,4
metra upp yfir vatnsborð (Gorrie 2001). Loftlyftidæla
hefur verið notuð með góðum árangri við dælingu á allt
að 1,3 kg bleikju í 150 m3 hringlaga körum. Lyftihæð
var um 25 cm og vatnsdýpi karsins um 2,3 m. Í
gegnum vatnsdæluna var dælt um 2.3 m3/mín og
vatnshraðinn var > 1,4 m/sek (Summerfelt o.fl. 2009).
Gerður hefur verið samanburður á loftlyftidælu og
vakumdælu við slátrun á laxi. Loftlyftidæla veldur
minni streitu, dælingin er stöðug og þrýstingurinn
minni. Jafnframt er þéttleiki á fiski minni við dælingu
en þegar notuð er vakumdæla (Midling o.fl. 2008).
Kostir loftlyftidælu er að hún er einföld, ódýr, lítið
viðhald og fer vel með fiskinn. Ókostur er að lyftihæð
er lítil, afköst ekki mjög mikil og stærri gerðir eru ekki
sérstaklega meðfærilegar (tafla 7.2).

Mynd 7.16. Fiski dælt upp úr kari með loftlyftidælu (Samsett
mynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).

Jektordæla
Jektordæla virkar þannig að vatni er dælt upp í dæluna
og sogkraftur sem myndast er notaður til að soga upp
fisk og vatn um aðra lögn (mynd 7.17). Kosturinn við
jektordælu eins og loftlyftidælu er að fiskurinn kemur
aldrei nálægt lokum, spöðum eða öðru sem geta skaðað
hann. Jafnframt er stöðug og jöfn dæling. Ókosturinn
er að lyftihæð er lítil eða um 4 metrar. Ef lyfta þarf
fiskinum upp í mikla hæð verður þrýstingurinn of
mikill sem getur valdið skaða. Hægt er að auka
lyftihæðina með því að dæla einnig lofti í inntak og
nota bæði tækni jektors- og loftlyftidælu (Gorrie 2001;
Pedersen 1997). Þessi gerð af fiskidælu er ekki algeng í
fiskeldisstöðvum.
Þróaður hefur verið jektor sem hefur fjölþætt gildi sem
m.a. er notaður í brunnbátum (Sunde o.fl. 2003). Þessi
gerð af jektor er einkaleyfisverndaður og er hægt að
nota til að flytja fisk, lofta, súrefnisbæta vatnið og dæla
fóðri (mynd 7.18). Í tilraunum hefur komið fram að
fiskurinn varð ekki fyrir neinni mælanlegri streitu við
að dæla honum 21 metra langa leið úr kví í brunnbát
sem tók um 10 sek (Erikson og Rosten 1997).

Mynd 7.17. Jektordæla (Teikning: Valdimar
Ingi Gunnarsson).

Mynd 7.18. Jektordæla sem hefur fjölþætt notagildi
(www.fls.no).

7.2.2 Fisklyftur
Snigillyfta
Snigillyfta er samansett úr föstum snigli inn í röri.
Rörinu er snúið með reim/keðju sem tengd er mótor og
fiskurinn skrúfaður upp á við (mynd 7.19). Fiskurinn er
allan tíma umlukinn vatni við flutninginn og ekki í
snertingu við fleti sem hreyfast hratt. Þessi búnaður er
aðallega notaður fyrir minni fisk upp í nokkur hundruð
grömm (Lekang og Fjæra 1997).
Snigillyfta stendur ofan í brunni þar sem mikill þéttleiki
er hafður á fiskinum með að þrengja að honum eða
fiskur háfaður upp í skúffu neðst á lyftunni. Lyftihæðin
er háð lengd skrúfunnar og er gert ráð fyrir að hallinn sé
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Mynd 7.19. Snigillyfta (Byggt á Legland og Fjæra 1997).

ekki meiri en 40° en algeng lengd er 3-6 metrar
(Leklang og Fjæra 1997).
Kostir við snigillyftu er að hún fer vel með fiskinn og
viðhald er lítið. Ókosturinn er að lyftihæð er háð lengd
skrúfulyftunnar og hún er ekki mjög meðfærileg vegna
stærðar (tafla 7.2).
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fiskskúffulyfta betur þar sem skúffurnar eru minni,
þrengja að fiskinum þannig að hann getur ekki barist
eins mikið um og í fisklyftu þar sem flatamálið er meira
og er þá miðað við að ekkert vatn sé í lyftunni.

Mynd 7.20. Snigillyfta hjá Fiskeldinu Haukamýri (Ljósmynd:
Jóhann Geirsson).

Færibandalyfta
Í blóðgunar- og kælikörum í laxasláturhúsum er algengt
að nota færibandalyftu. Þær tryggja að þeir fiskar sem
fyrstir fara inn fara fyrstir út. Þessi búnaður getur
hentað til að lyfta upp fiski í enda lengdarstraumskars.
Þjappað er að fiskinum með grind og hæfilegur
skammtur af fiski fer inn í hverja skúffu og er síðan lyft
upp úr karinu (mynd 7.24). Gallinn við færibandalyftu
er að hún nær rétt að lyfta fiskinum upp nokkra cm yfir
karabrún og er fiskurinn án vatns síðasta hlutann.
Í einfaldari útgáfa er hægt að vera með einn spaða sem
lyftir fiskinum upp úr karinu (mynd 7.25). Þessi
útfærsla er meðal annars notuð í blóðgunarkörum.

Mynd 7.21. Fiskskúffulyfta lyftir fiski upp í stærðarflokkara
(www.steinco.is).

Mynd 7.22. Fiskskúffulyfta frá Steinco (www.steinco.is).

Fiskskúffulyfta
Hönnuð hefur verið sérstaklega fiskskúffulyfta til
notkunar í fiskeldi af íslenskum aðila (mynd 7.21 og
7.22). Þrengt er að fiskinum til að fá hann ofan í
skúffurnar sem lyfta honum upp úr karinu.
Fiskskúffulyftan hefur m.a. verið notuð í körum hjá
Fiskeldinu Haukamýri með góðum árangri. Lyftan fer
tiltölulega vel með fiskinn en ókosturinn er að ekkert
vatn er í skúffunum. Lyftihæð er aftur á móti ekki mikil
og fiskurinn án vatns í mjög stuttan tíma (tafla 7.2).
Fisklyftur
Fisklyftur eru algengar í tengslum við laxastiga. Þá er
fiskinum safnað í kassa sem lyft er upp á við. Fisklyftur
eru yfirleitt notaðar til að lyfta fiskinum upp töluverða
hæð sem er ekki hægt að gera nema hafa hann
umlukinn vatni (mynd 7.23). Ef lyftihæðin er lítil henta
Sjávarútvegurinn - Vefrit um sjávarútvegsmál
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Mynd 7.23. Fiskilyfta þar sem fiskurinn er hafður allan tíma í
vatni. A. Fiski þrengt inn í lyftu með grind. B. Fiskur tæmdur
úr lyftu (Teikning: Valdimar Ingi Gunnarsson).

Mynd 7.24. Færibandalyfta í enda
(Teikning: Valdimar Ingi Gunnarsson).
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7.2.3 Val á búnaði og hönnun
Fiskidælu eða fisklyftu?
Í íslensku fiskeldi er bæði notaðar fiskdælur og
fisklyftur til að flytja fisk innan fiskeldisstöðvar.
Fiskdælur eru þó mun algengari. Fisklyftur eru yfirleitt
ekki mjög meðfærilegar og hent þær því best sem hluti
af hönnun landeldisstöðvar. Á þessu eru þó
undantekningar eins og t.d. fiskskúffulyfta sem er
auðvelt að flytja á milli kara. Fiskdælur eru aftur á móti
meðfærilegri oft á hjólum sem auðvelda flutning á milli
eldiskara.
Talið er að fiskidælur séu almennt lakari valkostur en
fisklyfta m.t.t. velferðar fisksins. Meiri hætta er á að
fiskurinn verði fyrir skaða vegna þrýstingsbreytinga,
hér er þó mikill munur á milli fiskdæla og sumar þeirra
fara vel með fiskinn. Einnig geta spaðar eða loki í
dælum rotað fiskinn eða skaðað hann á annan hátt. Það
eru einnig vankantar við fisklyftur, s.s. oft með minni
afköst en fiskdælur (tafla 7.2). Það verður því að vega
og meta í hverju tilviki hvaða búnaður hentar best til
flutnings á fiski allt eftir aðstæðum og hönnun
landeldisstöðvar.
Flutningur upp í stærðarflokkara
Þær fiskdælur eða fisklyftur sem eru með jafna
aðfærslu að fiski henta best til að lyfta fiski upp í
stærðarflokkara. Skrúfufiskdæla sem sogar fiski og
vatni upp um barka hafa reynst vel við dælingu á minni
fiski (< 200 g). Fyrir stærri fisk er hægt að nota
skrúfufiskdælu þar sem skrúfuhúsið er haft niðri í
vatninu. Fiskskúffulyfta og snigillyfta eru einnig með
tiltölulega jafnt aðstreymi af fiski og henta því vel við
flutning á fiski upp í stæðarflokkara. Vakumdælur eru
með ójafna dælingu og eru því ekki eins hentugar, það
má þó jafna dælinguna með að vera með tvo
safngeyma.

Mynd 7.25. Spaði sem hafður er í enda lengdarstraumskars
og notaður til að lyfta fiskinum upp úr karinu (Teikning:
Valdimar Ingi Gunnarsson).

Mynd 7.26. Fiski fleytt úr körum í brunn, þaðan í
stærðarflokkara sem flokkar fiskinn í nokkur kör (Teikning:
Valdimar Ingi Gunnarsson).

Fleyting á fiski
Þar sem halli er á landslagi er hægt að fleyta fiski úr
körum yfir í miðlægan brunn (mynd 7.26). Hafa ber þó
í huga þegar mörg kör eru tengd saman er aukin hætta á
að sjúkdómar berist á milli eldishópa.
Hægt er að hafa minnsta fiskinn efst í hallandi landslagi
og þegar kominn er tími að flokkun er honum tappað
niður úr karinu um sérstakt rör niður í brunn. Þaðan er
honum síðan skammtað inn á flokkunarvél og í
framhaldi látinn renna í kör þar fyrir neðan (mynd
7.26).
Varðandi sverleika á röri er miðað við að þvermál sé að
lágmarki u.þ.b. hálf fisklengd og straumhraðinn í rörinu
3-4 fisklengdir/sek (Lekang og Fjæra 1997).
Dæling á sláturfiski úr hringlaga kari
Þar sem halli er ekki nægjanlegur er hægt að dæla
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Mynd 7.27. 45 kw IRAS vakumdæla sem notuð er til að dæla
fiski úr körum hjá Íslandsbleikju á Stað (Ljósmynd: Hjalti
Bogason).

fiskinum upp um frárennsli hringlaga kars. Hjá
Íslandsbleikju á Stað er vakumdæla tengd við
frárennslið sem er utan við karið og fiski dælt upp úr
því. Notuð er 45 kw IRAS vakumdæla með 2,8 m3
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Mynd 7.28. Fiski dælt með vakumdælu um
sérstaka lögn með úttaki við miðju í botni
karsins (Teikning: Guðmundur Einarsson).

safngeymi (mynd 7.27). Betri valkostur er að vera með
vakumdælu með tveimur safngeymum til að tryggja
samfelda dælingu.
Það tekur einn starfsmann 30-40 mínútur að afgreiða
3000 fiska til slátrunar hjá Íslandsbleikju. Þessi búnaður
hentar til að dæla bleikju (< 2 kg) en öflugri
vakumdælu þurfti þegar stærri laxi (> 4 kg) var dælt úr
körunum.
Einnig er hægt að hugsa sér sérstaka lögn með úttaki
við miðju í botni karsins sem fiski er dælt í gegnum
þegar karið er tæmt (mynd 7.28). Hjá Íslandsbleikju á
Vatnsleysu hefur gat verið gert á hlið karsins og fiskirör
leitt út í mitt kar (mynd 7.29). Vakumdæla er síðan
tengd við fiskirörið og fiski dælt úr karinu. Ókosturinn
við þessa útfærslu er að erfitt er að ná síðustu fiskunum
úr karinu.

Flutningur á sláturfisk úr lengdastraumskari
Við tæmingu á sláturfiski og minni fiski úr
lengdarstraumskari er að jafnaði notuð grind til að
þrengja að honum. Kosturinn við lengdarstraumskör
fram yfir hringlaga kör er að það þarf ekki að lækka
vatnsborðið eða tæma karið til að losa fiskinn úr því.
Það er að vísu tæknilega hægt að gera í hringlaga kari
en mun erfiðara vegna lögunnar karsins.
Hægt er að nota bæði fiskdælur og fisklyftur til að flytja
fiskinn upp úr karinu. Í stóru lengdarstraumskari er
auðvelt að koma fyrir föstum lyftubúnaði í enda karsins
og grindur notaðar til að þrengja að fiskinum inn í t.d.
snigillyftu (mynd 7.30). Í landeldisstöðvum þar sem
loftpressur eru notaðar við loftun getur loftlyftidæla
verið valkostur. Hér koma einnig til greina aðrar gerðir
af fisklyftum og jafnvel fiskdælur.

Mynd 7.29. Fiskirör sem nær inn að miðjum karabotni, tengt vakumdælu sem notuð er til að dæla fisk úr karinu (Teikning: Guðmundur Einarsson).
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Tafla 7.3. Áætlað bil á milli rimla við
flokkun á fiski af mismunandi stærð, en
bilið getur verið breytilegt á milli fiskeldisstöðva allt eftir holdafari fisksins
(Lekang og Fjæra 1997).
Þyngd (kg)

Bil á milli rimla (mm)

0,01

9-10

0,05

16-17

0,1

20-21

0,5

30-35

1

40-45

2

50-55

3

59-64

Mynd 7.30. Snigillyfta og stærðarflokkunarrist í enda á lengdarstraumskari
(Teikning: Valdimar Ingi Gunnarsson).

7.3 Stærðarflokkun
7.3.1 Stærðarflokkun með grindum

Það er misjafnt eftir búnaði hvort fast bil sé á milli
rimla eða sá möguleiki að hægt er að auka það eða
minnka. Bil á milli rimla eykst með aukinni fiskstærð
(tafla 7.3). Við flokkun á fiski af ákveðinni stærð fer bil
á milli rimla mikið eftir holdastuðli fisksins.
Kostir
Það er mikill kostur að geta stærðarflokkað fisk í karinu
sjálfu, en það fer mun betur með hann en að lyfta
honum upp í stærðarflokkara (tafla 7.4). Hægt er að
fleyta ofan af stærsta fiskinn og setja í slátrun. Smærri
fiskurinn verður því fyrir tiltökulega lítilli truflun og
það þarf að dæla minna magni af fiski í flokkara til að
ná hæfilega stórum skammti í slátrun. Veðurfar hefur
einnig lítil áhrif á stærðarflokkun í kari á meðan frost
og/eða mikill vindur getur hamlað flokkun þegar dæla
þarf fiskinum upp í vélflokkara.
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Tafla 7.4. Kostir og ókostir við notkun á flokkunargrind
og flokkunarvélum.

Meðhöndlun
Nákvæmni
Mannaflaþörf
Talning á fiski
Fjöldi stærðarhópa

2

Flokkunarvélar

Búnaðurinn
Rimlarnir í grindinni standa lóðrétt og mikilvægt er að
þeir séu úr efnum sem skaða ekki fiskinn. Jafnframt
skal gæta að því að þeir séu hæfilega sverir til að dreifa
þýstingi af rimlunum yfir á stærri flöt á fiskinum. Í
körum er rimlunum komið fyrir í grindum en í
ádráttarnót í sjókvíum. Kosturinn við rimla í
ádráttarnótum er að þeir gefa eftir þegar fiskurinn
þrengir sér í gegn. Aftur á móti eru yfirleitt fastir rimlar
í grind í eldiskari sem gefa lítið eftir.

Mynd 7.31. Minni fiskurinn syndir í gegnum rimla en stærri
fiskurinn situr eftir (www.gradingsystems.com).

Flokkunargrindur

Aðferðin
Aðferðin er fólgin í því að stærðarflokkunargrindum er
komið fyrir í kari. Minni fiskurinn syndir sjálfur í
gegnum rimlana, en stærri fiskurinn situr eftir (mynd
7.31). Með þessu móti er hægt að skipta fiskinum í tvo
hópa með mismunandi meðalstærð án þess að dæla eða
lyfta honum upp úr karinu. Þessi aðferð er bæði notuð í
eldiskörum og í sjókvíum.

>3

Ókostir
Einn megin ókostur við notkun stærðarflokkunargrinda
í kari er að fiskurinn er yfirleitt ekki talinn og engar
nákvæmar upplýsingar eru um fjölda fiska. Einnig er
eingöngu um tvo stærðarhópa að ræða en með
vélflokkurum er algengt að flokka í þrjá eða jafnvel
fleiri
stærðarhópa.
Ókostur
við
stærðarflokkunargrindur er að minni fiskurinn getur
synt fram og til baka og jafnframt getur stærri fiskur
hindrað að hann komist að grindinni (Lines og Frost
1999). Nákvæmni flokkunar með grind er því minni en
þegar fiskinum er dælt upp í stærðarflokkara.
Það að þrengja að laxi og auka þar með þéttleika veldur
streitu sem m.a. kemur fram í lakari holdgæðum á
sláturfiski. Neikvæð áhrif á holdgæði eru meiri eftir því
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stærsta fiskinum með flokkunarrist nokkrum sinnum yfir seinnihluta
eldistímans (Anon. 2010b).
Stærðarflokkun í hringlaga kari
Þróaðar hafa verið þriggja þilja grindur til flokkunar á fiski í hringlaga
kari (mynd 7.33). Eftir að grindurnar eru komnar niður í karið er
þjappað á 10-15 mínútna fresti næstu 30-60 mínúturnar. Minni
fiskurinn syndir í gegnum rimlana og stærri fiskurinn verður eftir. Í
litlu kari sem var 3,7 metrar í þvermál náðist 85-95% flokkun og er þá
miðað við að aðskilja stærðarhópa af regnbogasilungi við 57 og 114 g
meðalþyngd. Í kari sem var 9,1 metri í þvermál náðist 70-90% flokkun
á fiski sem var að meðaltali rétt undir 800 g (Summerfelt o.fl. 2009).

Mynd 7.32. Flokkunargrind sem komið
hefur
verið
fyrir
í
ádráttarnót
(www.gradingsystems.com).

Stærðarflokkun í lengdarstraumskari
Auðveldara er að þrengja að fiski og stærðarflokka með grind í
lengdarstraumskari en í hringlaga kari. Í lengdarstraumskari er
stærðarflokkunargrind sett þvert yfir karið. Það er síðan þrengt smá
saman að fiskinum, minni fiskurinn getur farið í gegn en stærri
fiskurinn verður eftir. Það næst aldrei að fá allan smáa fiskinn í gegnum
stærðarflokkunarristina og 10% eða meira er eftir með stærri fiskinum.
Það gengur best að flokka regnbogasilung sem er stærri en 12 cm með
stærðarflokkunarrist (Hinshaw 2000).
Í rannsóknum á stærðarflokkun á þorskseiðum kom fram að grindur í
lengdarstraumskari hentuðu vel við að stærðarflokka fiskinn. Jafnframt
kom fram að betri árangur náðist þegar seiðin syntu á móti straumi í
gegnum rimlana á grindinni (Utting 2005).

Mynd 7.33. Grindur í hringlaga kari til að
þrengja að og stærðarflokka fisk
(Summerfelt o.fl. 2009).

sem fiskurinn er lengur við mikinn
þéttleika (Bahuaud o.fl. 2010). Það
þarf því að gæta varúðar við að
þrengja mikið og lengi að stórum
fiski með grindum rétt fyrir slátrun.
Stærðarflokkun í sjókvíum
Flokkunarristar hafa verið notaðar
lengi í sjókvíum (mynd 7.32). Þær eru
festar í ádráttarnót og notaðar til að
flokka frá minnsta fiskinn fyrir
slátrun. Það er misjafnt hvernig
flokkunarristin hefur reynst við
stærðarflokkun á laxi. Í sumum
tilvikum hefur orðið vart við
lítilsháttar aukningu í afföllum eftir
notkun (Skretting 2009b). Í VesturNoregi eru flokkunarristar notaðar í
eldiskvíum sem eru tæpir 160 metrar
að ummáli og 30-60 metra djúpar.
Þar er haldinn svipaður lífmassi í
eldiskví með að flokka frá og slátra

Til að koma í veg fyrir að smærri fiskur syndi til baka er grind sett í
karið. Fiskinum er þjappað saman með grindinni til að nægilegt rými sé
fyrir annan fisk að synd út úr þvögunni í gegnum
stærðarflokkunargrindina. Þetta er síðan endurtekið þar til hæfilegt
magn af fiski er kominn í gegn (mynd 7.34).
Fiskur örvaður til að ganga í gegnum rist
Stærðarflokkun með grind í kari getur verið seinleg en það eru ýmsar
leiðir til að örva fiskinn til að fara í gegnum rimlana. Hér er hægt að
nota sömu tækni og til að örva fisk til að synda á milli kara (Anon.
1994; kafli 7.1):
 Láta minni fiskinn synda á móti straumi í gegnum rimlana.
 Breiða yfir kar og minnka birtu í þeim hluta sem fiskurinn á að
synda yfir á.
 Fóðra eingöngu á því svæði sem minni fiskurinn á að fara yfir á.
 Þjálfa fiskinn til að sækja að hljóðgjafa eða ljósi og staðsetja á svæði

Mynd 7.34. Stærðarflokkunargrind í lengdarstraumskari og grind til að þrengja
að minni fiski sem er búinn að fara í gegnum ristina (Teikning: Valdimar Ingi
Gunnarsson).
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Hringflokkari

Hreyfanlegir
valsar

Almennt um flokkara
Margar gerðir eru til af stærðarflokkurum sem geta
hentað fyrir matfiskeldi á bleikju. Flokkurum má skipta
niður í eftirfarandi:
 Flokkarar með fasta valsa.
 Flokkarar með hreyfanlega valsa.
 Hringflokkarar með flokkunarboxum.
 Beltastærðarflokkunarvél
með
hreyfanlegum
böndum.

Fastir valsar

7.3.2 Flokkunarvélar

og

ókostum

Beltastærðarflokkunarvél

Tafla
7.5.
Samanburður
á
kostum
stærðarflokkunarvéla (Byggt á Race 2005).

sem hann á að synda yfir á.

Verð
Stærðarflokkun
Meðhöndun fisks

Hér er ekki um tæmandi upptalningu að ræða og má
nefna bandstærðarflokkunarvél. Þessi gerða af flokkara
er bæði með band og vals. Fiskurinn flyst með hallandi
bandi meðfram valsinum og þegar bilið er orðið
nægilegt rennur hann niður.
Til að tryggja sem besta meðferð er fiskurinn hafður í
sem stystan tíma í flokkaranum og vatni dælt inn á
vélina. Það sem skiptir mestu máli fyrir utan verð og
meðfærileika er nákvæmni flokkunar og hve vel hann
fer með fiskinn (tafla 7.5). Niðurstöður samanburðar á
stærðarflokkurum í töflu 7.5 skal eingöngu hafður til
viðmiðunar, mikill munur getur verið á milli
framleiðenda.
Fastir valsar
Flokkarinn er með föstum völsum og eykst bilið á milli
þeirra eftir því sem fjær dregur frá innmötun. Minnsti
fiskurinn fellur því fyrst á milli valsa og síðast sá
stærsti. Vélin hefur enga hreyfanlega hluti og eru
afköstin minni en á mörgum öðrum flokkunarvélum.
Afköstin ákvarðast af hallanum á völsunum og eftir því
sem hann er meiri er flokkunin ónákvæmari (Lekand og
Fjæra 1997).

Mynd
7.35.
Stærðarflokkari frá Steinco, með
tveimur föstum völsum
(www.steinco.is).

Mynd 7.36. Uppbygging á flokkunarvél með hreyfanlegum
völsum (Teikning: Valdimar Ingi Gunnarsson).

Steinco framleiðir tveggja valsa stærðarflokkara.
Fiskurinn rennur niður plastbretti og niður á milli valsa
sitt hvorum megin (mynd 7.35). Flokkarinn er léttur og
meðfærilegur og hefur reynst vel við stærðarflokkun á
bleikju hjá Fiskeldinu Haukamýri.
Hreyfanlegir valsar
Í þessari vél eru valsarnir hreyfanlegir og rótera upp á
við hver á móti öðrum til að koma í veg fyrir að
fiskurinn klemmist á milli. Fiskurinn berst síðan niður
flokkarann og fellur niður á milli valsana þegar bilið er
orðið nægilegt (mynd 7.36). Afköst ráðast af fjölda
valsa (breidd), lengd og halla á völsunum.
Hringflokkari
Hér er um að ræða vélflokkara með flokkunarboxum
sem ganga í hringi og botn boxins opnast smá saman,
minni fiskurinn fer fyrst niður og síðan sá stærri. Hjá
Vaka eru framleiddar tvær stærðir 96 og 140 cm í
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Mynd 7.37. Hringflokkari frá Vaka (Ljósmynd: Benedikt Hálfdánarson).
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beltastærðarflokkunarvél getur flokkað fisk allt upp í
3,5 kg (mynd 7.38).
7.3.3 Framkvæmd flokkunar

Mynd
7.38.
Beltastærðaflokkunarvél
(www.fishgrading.com).

Tíðni flokkunar
Það er misjafnt á milli fyrirtækja hve oft fiskurinn er
stærðarflokkaður frá því hann vex úr 50 g þyngd upp í
1.500 g þyngd.
Hjá Íslandsbleikju er fiskurinn
flokkaður við bólusetningu þ.e. á milli 50 og 100 g og
ekkert eftir það. Aftur á móti er bleikjan flokkuð fjórum
sinnum hjá Fiskeldinu Haukamýri frá því fiskurinn er
flokkaður út úr seiðahúsi um 100 g og þar til hann fer í
slátrun um 800 g (mynd 7.39).
Flokkað oft – kostir og ókostir
Hjá Fiskeldinu Haukamýri er fiskurinn flokkaður í
hvert sinn sem hann er fluttur á milli kara (mynd 7.39).
Lítil aukavinna er við að keyra fiskinn samtímis í
gegnum stærðarflokkara í staðinn fyrir að dæla honum
beint úr einu kari yfir í annað.
Ókosturinn við
stærðarflokkun er að það getur verið erfitt að skipta
hópnum niður í hæfilegan fjölda fiska í hvert kar, fylgja
eftir hópum og allt bókhald verður erfiðara.

Mynd 7.39. Tíðni flokkunar hjá Fiskeldinu Haukamýri. 1.
Flokkaður út úr seiðahúsi um 100 g. 2. Flokkaður við 200 g.
3. Flokkaður við 400 g. 4. Flokkaður við 600 g. 5. Sláturstærð
við 600-800 g (Ljósmynd: Valdimar Ingi Gunnarsson).

Mynd 7.40. Flokkunarstöð
(Ljósmynd: Hjalti Bogason).

hjá

Íslandsbleikju

á

Stað

þvermál, flokkunarboxin eru 16 (mynd 7.37). Stærri
gerðin stærðarflokkar fisk allt frá einu grammi upp í
200 g. Flokkarinn er nákvæmur og fer vel með fiskinn
sem er aðeins í 1-4 sekúndur í flokkaranum og er
umleikinn vatni allan tímann (www.vaki.is).
Beltastærðarflokkunarvél
Hér eru tvö belti sem snúast í hringi, flytja fiskinn
áfram og þegar bilið er orðið nægilegt fellur hann niður
á
milli
beltanna.
Íslensk
útgáfa
af
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Flokkað sjaldan – kosti og ókostir
Hjá Íslandsbleikju á Stað er bleikjan bólusett og
stærðarflokkuð í seiðaeldisstöð við 100 g (mynd 7.40).
Bleikjunni er síðan dælt yfir í millistöð þar sem hún er
alin upp í 400 g. Þaðan er henni síðan dælt yfir á fleka
(matfiskeldisstöðina) án flokkunar. Hér er lögð áhersla
á einfaldleikann, eftir því sem verkþættir eru færri í
ferlinu er auðveldara að hafa yfirsýn og stjórna
framleiðsluferlinu. Á móti kemur að við aukna
stærðardreifingu er erfitt að velja rétta stærð af fóðri og
þá fylgja með óæskilegir fiskar sem gæti verið erfitt að
selja á markaði.
Val á flokkara
Það virðist ekki vera einn flokkari sem hefur yfirburði
yfir aðra. Hver gerð hefur sína kosti og galla.
Hringflokkari hentar vel fyrir minni fisk og er nóg að
hafa hann eingöngu þegar fiskur er ekki flokkaður eftir
að hann hefur náð 100-200 g þyngd. Flokkarar með
hreyfanlega valsa eru algengir bæði hér á landi og
erlendis og henta vel þar sem flokka þarf stærri fisk.

7.4 Talning og þyngdarmælingar
7.4.1 Talningarbúnaður
Talningaaðferðir
Nokkrar aðferðir eru notaðar til að telja fisk en þær sem
eru algengastar í fiskeldi er talning með infrarauðu ljósi
og notkun myndavéla. Talning á fiski í
fiskeldisstöðvum fer yfirleitt fram við stærðarflokkun,
flutningi á milli kara og við afhendingu til slátrunar eða
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til kaupanda (tafla 7.6).

Tafla 7.6. Mikilvægi talningar.

Það eru einnig til teljarar sem eru hafðir niðri í vatninu
eins og algengt er við talningu fiska í ám. Hér er um að
ræða teljara sem nota infrarautt ljós og bergmálstækni
(Eatherley o.fl. 2005). Þessar gerðir af teljurum voru
notaðir í fiskeldi hér áður fyrr en ekki lengur.






Réttur fjöldi við afhendingu.
Betri fóðurnýting og betri vöxtur.
Allt eldisferlið byggir á fjölda seiða sem sett er í hvert kar.
Fóðrun, flokkun, slátrun og sala byggir á nákvæmum
upplýsingum um fjölda fiska.

Það er einnig hægt að handtelja fisk og nota myndavél
og telja síðan fjölda fiska.
Þessar aðferðir eru
mannaflsfrekar og seinvirkar og verður ekki fjallað
frekar um þær.
V rása fiskteljari
V rása fiskteljari (Bioscanner Fish Counter) byggir á
infrarauðu ljósi sem skannar þá skugga (fiska) sem
renna hjá (mynd 7.41). Hægt er að fá teljara með einni
talningarás eða fleirum. Vaki er með nokkrar gerðir af
teljurum sem hannaðir eru fyrir mismunandi stærð af
fiski, allt upp í 6 kg. Nákvæmni teljarana er mikil eða
99-100% (www.vaki.is). Hér er um að ræða eldri gerð
af fiskteljara sem ekki vistar inn myndir af fisk og er
með minni afköst en myndavélateljari. V rása fiskteljari
hentar vel í minni fiskeldisstöðvum.

Mynd 7.41. V rása fiskteljari frá Vaka (www.vaki.is).

Rörafiskteljari
Rörafiskteljari (Pipeline Counter) byggir einnig á
infrarauðu ljósi sem skannar skugga (fiska) sem renna
hjá (mynd 7.42). Hægt er að fá rörafiskteljara fyrir
lagnir sem eru 8“ til 14“ að þvermáli og telja fisk allt
frá 0,3 kg upp í 12 kg. Afköst eru mikil eða allt að 40
tonn á klukkustund (www.vaki.is).
Bergmálstækni
Hægt er að nota sérstaka bergmálstækni til að leggja
mat á þéttleika eða fjölda fiska í kari. Þróuð hefur verið
tækni sem gerir greinamun á endurvarpi frá fiski og
eldiskari. Við talningu er þó ekki hægt að nota þessa
tækni nema við lítinn þéttleika (Conti o.fl. 2006). Þessi
annmarki takmarkar notagildi aðferðarinnar við
hefðbundið bleikjueldi þar sem þéttleiki er að öllu jöfnu
mikill. Einnig er bergmálstækni viðkvæm fyrir loftun í
kari og vatn falla á yfirborð vatnsflatar (Conti o.fl.
2006).
Myndavélateljarar
Fiskur er háfaður eða dælt í safnrennuna og þaðan
rennur hann í vatni yfir talningarsvæðið og út úr vélinni
(mynd 7.44). Ljós sem fiskurinn rennur yfir varpar
skugga upp í myndavél. Tölva og stafræn línuskanni
ásamt myndavél er notuð til að greina skuggana og
vista þá í tölvu til að hægt sé að sannreyna talninguna.
Talningarsvæðið getur verið 40 – 210 cm breitt. Hægt
er að fá búnað sem telur fiska allt frá 0,2 g þyngd upp í
sláturstærð. Afköst eru mikil og getur myndavélateljari
talið allt að 200.000 seiði á klst. sem eru 50-100 g
(www.vaki.is). Búnaðurinn getur einnig fundið
meðalþyngd fiska og gefið upp stærðardreifingu. Lengd
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Mynd 7.42. Rörateljari frá Vaka (www.vaki.is).

Mynd 7.43. Rammi frá
Vaka sem hægt er að
nota til að taka meðalþyngdarprufur,
holdstuðul, fisklengd og
telja fiska sem fara í
gegn (www.vaki.is).
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á skuggunum er notuð til að reikna þyngd fiskanna.
7.4.2 Búnaður fyrir meðalþyngdarmælingar
Yfirlit yfir búnað
Háfur og net er notað til að taka sýni úr kari í minni
stöðvum eða sýni tekið úr flokkara, fiskur talinn og
heildarþyngd tekin. Þegar þessum aðferðum er beitt er
fiskurinn yfirleitt aðeins þyngdarmældur við
stærðarflokkun og við afhendingu.
Sumar gerðir teljara geta metið meðalþyngd fiska
samtímis og þeir eru taldir. Hér er t.d. um að ræða
myndavélateljara frá Vaka (mynd 7.44).
Notkun ramma (lífmassamælir) er algengast við
meðalþyngdarprufur á fiski þegar þær eru
framkvæmdar niðri í vatni í eldiseiningunni (Skretting
2009b). Það er hægt að nota aðrar aðferðir við að meta
fiskstærð s.s. bergmálstækni a.m.k. við lítinn þéttleika
(Conti o.fl. 2006; Han o.fl. 2009). Einnig er notuð
þrívíddartækni til að mæla meðalþyngd fiska (Skretting
2009b).

Mynd 7.44. Marco fiskteljari frá Vaka (www.vaki.is).

Lífmassamælir
Lífmassamælir sem notar innrautt ljós er hannaður til
lífmassamælinga í sjókvíum. Með mælinum er hægt að
mæla meðalþyngd fisksins, holdastuðul, fisklengd og
jafnframt telja fjölda fiska (mynd 7.45). Mælinum er
komið fyrir í hverri kví eða kari og er hægt að hafa
þráðlausan flutning gagna í tölvu og sækja niðurstöður
um veraldarvefinn og fá sjálfvirka skýrslugjöf á
tölvupósti (www.vaki.is).

Mynd 7.45. Lífmassamælar mæla daglega meðalþyngd
fiskins og hægt er að sækja niðurstöður í gegnum veraldarvefinn eða fá send í tölvupósti (www.vaki.is).

Í tilraun með AquaScan kom fram að í flestum
mælingum var fávik í meðalþyngd meira en 3% og
mest þegar stærðardreifing á fiskinum var mikil.
Niðurstaðan var sú að ekki væri hægt að nýta mælirinn
til ákvörðunar á meðalþyngd eða heildarþyngd við
afhendingu til kaupenda (Jakobsen o.fl. 2012). Þar sem
minni kröfur eru gerðar til nákvæmni s.s. til að fylgjast
með vexti fisksins kemur mælirinn að góðum notum.
Hjá Vaka er nákvæmnin gefin upp á 98% miðað við
fisk sem er yfir 100 g.
Þrívíddartækni
Hér er notið þrívíddartækni til að meta meðalþyngd
fisksins (mynd 7.46; Costa o.fl. 2006). Myndavélum er
komið fyrir í eldiseiningunni í 20-30 mínútur. Það er
síðan unnið úr gögnum í 45-60 mín fyrir hverja
eldiseiningu (Petrell o.fl. 1997). Þessi aðferð er því
töluvert mannaflsfrekari en með notkun lífmassamælis.

Mynd 7.46. Meðalþyngd fisksins mæld með þrívíddartækni
(www.aq1systems.com).
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Bergmálstækni
Bergmálstækni er einnig hægt að nota til að mæla
meðalþyngd fisks. Allnokkur breytileiki er í mælingum
á milli daga en mælingar yfir lengri tíma lýsa betur
vextinum á fiskinum (Conti o. fl. 2006). Ekki er vitað
12. árg.

nóv. 2012

Bls. 114

Hönnun og skipulag strand– og landeldisstöðva fyrir bleikjueldi
til að þessi búnaður sé notaður í fiskeldistöðvum.
7.4.3 Lífmassamæling og talning
Í meginatriðum eru tvær aðferðir við að taka
meðalþyngd af eldisfiski. Í fyrsta lagi að koma fyrir
mælibúnaði niðri í karinu og láta fiskinn synda
sjálfviljugan í gegn og í öðru lagi að lyfta fiskinum upp
úr karinu og vigta. Ókosturinn við að lyfta fiski upp úr
kari er að það veldur streitu. Með notkun ramma
(lífmassamælis) er hægt að mæla meðalþyngd daglega
og jafnframt verður fiskurinn ekki fyrir áreiti á meðan á
mælingu stendur (Skretting 2009b).
Eftirlit með vexti neðan vatnsyfirborðs
Í stærri landeldisstöðvum er notaður lífmassamæli eins
og t.d. hjá Íslandbleikju sem notar ramma frá Vaka.
Fiskurinn hegðar sér ólíkt í sjókví þar sem hann syndir í
hringi en í landeldi er hann meira á sama stað og syndir
á móti straumi. Vandamálið hefur verið að fá fiskinn til
að synda í gegnum rammann eða þ.e.a.s. að margir
fiskar eru í rammanum í einu og því erfitt að
framkvæma mælingu. Hugsanleg lausn getur verið að
minnka rammann til fá einn og einn fisk til að fara í
gegnum hann hverju sinni.
Talning á fiski neðan vatnsyfirborðs
Fiskur hefur verið talinn í ám í fjölda ára með góðum
árangri. Megin munur á talningu í ám og eldiskari er að
þéttleiki er mun meiri eldinu og erfiðara að skammta
hæfilegan fjölda fiska til að fara í gegnum teljara hverju
sinni. Við talningu er rammanum komið fyrir í
þrengingu og fiskurinn látinn synda í gegn.
Viðfangsefnið við talningu fiska með ramma er í fyrsta
lagi að fá fiskinn til að synda í gegn en það er erfiðara
eftir því sem gatið er minna og í öðru lagi að fá einn og
einn fisk til að synda í gegn til að fá nákvæma talningu.
Það er einnig hægt að telja fisk í kari með
bergmálstækni þegar þéttleiki í kari er lítill (Conti o.fl.
2006). Ekki er vitað til að þessi tækni sé notuð í körum
með mikinn þéttleika.
Talning við afhendingu
Hjá Íslandsbleikju á Stað er fiski dælt með vakumdælu
úr kari í gegnum skilju, þar sem vatn er skilið frá fiski, í
Vaka rörateljara og þaðan í flutningsbíl (mynd 7.47).

7.5 Niðurstöður og tillögur
7.5.1 Flutningur
Niðurstöður
 Flutningur á fiski með að láta hann synda
sjálfviljugan á milli kara um göng hefur ekki skilað
nægilega góðum árangri. Aðferðin er bæði seinleg
og mannaflsfrek. Hægt er að örva fiskinn til að
ganga á milli en þær aðferðir hafa fram að þessu
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Mynd 7.47. Skilja með Vaka rörateljara hjá Íslandsbleikju á
Stað (Ljósmynd: Hjalti Bogason).








ekki skilað nægilega góðum árangri.
Í hringlaga körum er talið besti valkosturinn við
losun úr kari að dæla fiskinum út um frárennsli.
Í lengdarstraumskörum eru grindur mjög hentugar til
að þrengja að og flytja fisk á milli svæða.
Almennt eru fiskdælur afkastameiri en geta farið ver
með fiskinn en fisklyftur.
Flestar gerðir af fisklyftum eru ekki meðfærilegar og
henta því betur sem hluti af hönnun t.d.
lengdarstraumskara.
Gæta skal að því að þrengja ekki of mikið eða of
lengi að fiski, sem getur verið meiri streituvaldur en
flutningurinn sjálfur.

Tillögur
 Hanna einfalda og ódýra útfærslu af fisklyftu sem er
hluti af hönnun lengdarstraumskars.
 Hanna grind sem hægt er að flytja á milli
lengdarstraumskara, nota til að þrengja að fiski og
jafnvel stærðarflokka.
7.5.2 Stærðarflokkun
Niðurstöður
 Stærðarflokkun í kari fer betur með fiskinn en er
ónákvæmari og flokkar í færri hópa en
flokkunarvélar.
 Stærðarflokkun með flokkunargrind er góður
valkostur til grófflokkunar í lengdarstraumskari.
 Ein gerð stærðarflokkara hefur ekki yfirburði yfir
aðrar. Hringflokkarar henta vel fyrir eldisstöðvar
sem flokka eingöngu fisk sem er undir 200 g þyngd.
Flokkarar með hreyfanlega valsa eru algengir við
flokkun á stærri fiski.
 Það er lítil aukavinna við að flokka fisk við flutning
á milli kara. Ókosturinn er að erfiðara er að skipta
fiskinum niður í hæfilega stóra hópa og bókhald
verður erfiðara.
 Með að flokka sjaldan verður yfirsýn betri og
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Hönnun og skipulag strand– og landeldisstöðva fyrir bleikjueldi
auðveldara er að fylgja eftir hópum. Ókosturinn er
meiri stærðardreifing og erfiðara að velja rétta
fóðurstærð og losna við ákveðnar stærðir af fiski við
markaðssetningu.
Tillögur
 Þróa aðferðir til að auka hlutfall smárra fiska sem
fara í gegnum flokkunargrind sem höfð er niðri í
lengdarstraumskari.
7.5.3 Talning og meðalþyngdarmælingar
Niðurstöður
 Margar gerðir eru til af teljurum sem henta við
talningu á fiski við móttöku, stærðarflokkun og
afhendingu.
 Við talningu á fiski í vatni hafa verið þróaðir teljarar
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sem t.d. henta vel í laxveiðiám. Mun meiri þéttleiki
er af fiski í eldiskörum og viðfangsefnið er að fá
hæfilegan fjölda fiska til að ganga í gegnum
teljarann.
 Hægt er að nota lífmassamælir (ramma) og
þrívíddartækni til að taka meðalþyngdarprufur af
fiski í eldiskari.
 Lífmassamælar eru mikið notað í sjókvíaeldi með
góðum árangri. Í eldiskörum hefur viðfangsefnið
verið að fá fiskana til að synda í gegnum rammann
eða hæfilegan fjölda hverju sinni.
 Notkun þrívíddartækni við meðalþyngdaprufa er
bæði seinleg og mannaflafrek.
Tillögur
 Þróa þarf betur notkun lífmassamæla við mælingu á
meðalþyngd fiska í eldiskörum.
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