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0.0 Samantekt og tillögur 
Alþingi samþykkti þann 10. mars 1999 þingsályktun um stuðning ríkisvaldsins við 
kræklingarækt og annan fjörubúskap.  Í þingsályktunartillögunni kom fram að undirbúa 
skyldi kræklingaeldi og séð til þess að á viðeigandi rannsóknarstofnun verði sú 
sérfræðiþekking fyrir hendi sem að haldi mætti koma og þarf til þess að leiðbeina 
væntanlegum ræktendum skelfisks og hafa fullnægjandi eftirlit með framleiðslu þeirra.  Á 
árinu 2000 styrktu síðan Ríkissjóður og Framleiðnisjóður landbúnaðarins verkefnið og 
hefur verið unnið að upplýsingaöflun, miðlun og ráðgjöf til áhugamanna um 
kræklingarækt. 
 
Kræklingur hefur frá fornu fari verið notaður til beitu á Íslandi en neysla til manneldis 
hefur verið mjög  takmörkuð og var bundin harðæri.  Tilraunaræktun á kræklingi í mjög 
smáum stíl var stunduð hér um árabil en lagnaðarís, óblítt veðurfar og æðarfugl ullu 
kræklingaræktendum tjóni.  Nú er hafin tilraunaræktun á 12 stöðum á landinu og um 60 
km af lirfusöfnurum hefur verið komið fyrir í sjó, sem gætu staðið undir 300 tonna 
framleiðslu á árunum 2002-2003 ef vel tekst til. 
 
Líffræði kræklings 
Rannsókn á ræktun kræklings fór fram í Hvalfriði á árunum 1985-1987.  Niðurstöðurnar 
leiddu í ljós að kræklingur náði markaðsstærð (5 cm) á tveimur árum og aðaláseta 
kræklingalirfa var í september.   Vöxtur, hrygning og lirfuáseta kræklings er háð 
umhverfisaðstæðum sem geta verið breytilegar frá einu stað til annars og frá ári til árs á 
sama stað.   Rannsóknir á villtum kræklingi eru takmarkaðar og nær eingöngu bundnar 
við að kanna útbreiðslu og magn kræklings við landið. 
 
Staðarval 
Umhverfisaðstæður á Íslandi eru að mörgu leyti erfiðar fyrir kræklingarækt en margt 
bendir þó til að söfnun kræklingalirfa verði ekki vandamál.  Á þeim stöðum sem safnarar 
hafa verið settir út á réttum tíma hefur mikill fjöldi kræklingalirfa sest á þá, en lagnaðarís 
og ísrek getur valdið tjóni á búnaðinum sérstaklega á vestanverðu landinu.  Hægt er að  
koma í veg fyrir slíkt með því að sökkva búnaðinum á veturna.  Hafís getur einnig valdið 
tjóni í kræklingarækt.  Mest er hættan á norðanverðum Vestfjörðum, síðan Norðurlandi og 
Austfjörðum.  Þeir umhverfisþættir sem hafa mest áhrif á vöxt kræklings eru sjávarhiti og 
fæðuframboð en svifþörungar eru aðalfæðan.  Sjávarhiti er hæstur við sunnanvert landið 
en fer minnkandi þegar farið er réttsælis í kringum landið.  Það má því gera ráð fyrir 
minnstum vexti við austanvert landið.   Á mörgum stöðum í heiminum þar sem 
kræklingarækt er stunduð eru eitraðir svifþörungar verulegt vandamál.  Ýmsar tegundir 
eitraðra svifþörunga hafa fundist við Ísland en oftast í mjög litlu magni en á því gæti orðið 
breyting með aukinni sýnatöku.    
 
Ræktun 
Í Norður-Atlantshafi er línurækt algengasta ræktunaraðferðin.  Línuræktin samanstendur 
af burðarlínu sem er haldið uppi af floti og í hvorum enda er botnfesta sem heldur 
búnaðinum stöðugum. Undir burðarlínunni er hengt band eða netpokar.   Mismunandi 
aðferðir eru notaðar við ræktunina.  Í sumum tilvikum er kræklingurinn ræktaður allan 
tímann á sama bandi, en í öðrum tilvikum er hann tekinn af bandinu þegar ákveðinni 
stærð er náð, stærðarflokkaður og settur í netpoka og ræktaður áfram í honum. Vöxtur 
kræklings á Íslandi er að öllum líkindum minni en hjá flestum samkeppnisaðilum.  
Æðarfugl er skæður afræningi kræklings hér við land og ef ekki tekst að halda honum frá 
ræktunni gæti hann valdið umtalsverðu tjóni. 
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Uppskera 
Til að fá heimild til útflutnings á kræklingi þarf að framkvæma heilnæmiskönnun á 
ræktunarsvæðinu og þegar uppskera hefst þarf að athuga hvort kræklingurinn inniheldur 
þörungaeitur.  Uppskera er ekki heimiluð ef eiturefnamagn eða gerlainnihald í kræklingi 
er yfir alþjóðlegum viðmiðunarmörkum.   Takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar á 
gæðum íslensks kræklings og er því ekki vitað hvort hann er samkeppnisfær við 
framleiðslu annarra þjóða.   Við uppskeru erlendis eru notaðir litlir bátar, stór skip og 
einnig prammar.  Tæknivæðing er mismunandi á milli landa og er Nýja Sjáland dæmi um 
land þar sem kræklingarækt er mjög tæknivædd og þar eru notuð skip sem uppskera allt 
að 100 tonnum á dag. 
 
Vinnsla 
Í vinnslustöð er kræklingurinn látinn hreinsa sig í sérstökum geymsluílátum. Hann er 
síðan losaður í sundur og spunaþræðirnir, sem hann notar til að festa sig á undirlag, 
skornir af.  Kræklingnum er síðan pakkað lifandi, frystur, niðurlagður, niðursoðinn, 
reyktur o.s.frv. áður en hann kemst á borð neytenda. 
 
Markaðsmál  
Á árinu 1998 var heildarframleiðslan á kræklingi rúmar 1.6 milljónir tonna, aðallega 
ræktaður kræklingur.   Síðastliðin 10 ár hefur engin markverð framleiðsluaukning verið á 
kræklingi en ástæðan fyrir því er meðal annars vöntun á rými fyrir ræktunina í mörgum 
löndum þar sem kræklingarækt er stunduð. Talið er að aukning í framleiðslu á kræklingi í 
Evrópu á næstu áratugum muni koma frá löndum í N-Evrópu.    
 
Mest er selt af lifandi kræklingi, en hlutfall unninna afurða hefur aukist mikið á síðustu 
árum.  Ekki er talið líklegt að Íslendingar séu samkeppnishæfir á útflutningi á lifandi 
kræklingi, vegna mikils kostnaðar við flutning.  Vænlegra til árangurs er að flytja út unnar 
afurðir eins og t.d. vakumpakkaðan frystan krækling í neytendapakkningum eins og  
Nýsjálendingar og Írar gera. 
 
Heimsmarkaðsverð á kræklingi er lágt og má gera ráð fyrir að skilaverð til ræktenda 
hérlendis verði vart hærra en 45-50 kr/kg og er þá miðað við að kræklingur sé afhentur í 
vinnslustöð.  Verð á kræklingi á innanlandsmarkaði hefur aftur á móti verið hátt, en 
framboð lítið.   
 
Arðsemi 
Erfitt er að meta arðsemi kræklingaræktar á Íslandi þar sem lítil reynsla er af ræktun 
kræklings hér við land.  Það er þó ljóst að vaxtarhraði kræklings er minni en hjá flestum 
samkeppnisaðilum og gæti framleiðslukostnaður því orðið hærri hér á landi, en ekki er 
útilokað að aðrir þættir geti vegið upp á móti óhagstæðum þáttum. Mikið rými er fyrir 
kræklingarækt við Ísland og ætti því að vera hægt að framleiða verulegt magn af 
kræklingi ef af verður.  Til að kræklingarækt á Íslandi geti orðið samkeppnishæf þarf 
mikið aðhald í fjárfestingum og mikla tæknivæðingu.  Á næstu árum munu safnast 
mikilvægar upplýsingar sem verða grunnur að nákvæmu arðsemismati.  Ef vel tekst til, 
má gera ráð fyrir að það taki 5-10 ár þar til kræklingarækt á Íslandi skili arði.   
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Tillögur og framkvæmdaáætlun fram til 2004  
Lagt er til að á framkvæmdatímabilinu verði megináhersla lögð á rannsóknir, þróun og 
upplýsingamiðlun.   
• Kræklingarannsóknir: Fyrsta skref í uppbyggingu kræklingaræktunar er að afla meiri 

upplýsinga um líffræði kræklings, kynþroska, settíma kræklingalirfa og vöxt á 
nokkrum stöðum við landið.  Samhliða kræklingarannsóknum verður fylgst með 
magni svifþörunga, sjávarhita og seltu.  Miðað er við að þessar rannsóknir hefjist árið 
2001 og verði lokið árið 2004. 

• Heilnæmiskannanir:  Lagt er til að framkvæmdar verði heilnæmiskannanir á 
vænlegustu ræktunarsvæðum á vegum ríkisins.   

• Æðarfugl: Gerðar verðar rannsóknir á tilraunatímabilinu á því hvernig hægt sé að 
halda æðarfugli frá kræklingaræktunni. 

• Ræktunartækni: Unnið verður með íslenskum framleiðendum við að hanna sterkan 
og ódýran búnað og aðlaga að íslenskum aðstæðum. 

• Gæði kræklings: Við uppskeru árin 2002-2004 verða gæði kræklingsins könnuð sem 
og hlutfall af markaðshæfri skel á hverja framleiðslueiningu.   

• Innanlandsmarkaður: Gert verður markaðsátak á innanlandsmarkaði með útgáfu 
bæklinga um matreiðslu á kræklingi og kynningum á árunum 2002-2003. 

• Útflutningsmarkaður: Kræklingaræktendum verða veittar nákvæmar upplýsingar um 
markaði og þeir aðstoðaðir við útflutning á kræklingi árin 2003-2004. 

• Upplýsingamiðlun: Útbúið verður námsefni og haldin námskeið á hverju ári.  
Aðgengi að námsefni verði auðveldað með því að setja það á netið.   

• Ráðgjöf: Persónuleg ráðgjöf verður veitt til kræklingaræktenda eftir þörfum og 
ræktunin skoðuð einu sinni á ári. Stefnt verði að því að erlendur sérfræðingur verði 
fenginn til að heimsækja ræktendur, meta árangur og veita ráðleggingar. 

• Löggjöf: Engin heilstæð lög eru um fiskeldi og þar með kræklingarækt. Lög um 
fiskeldi eru innan laxveiðilaganna og sniðin að verndun íslenskra laxastofna.  
Mikilvægt er að skapa lagaramma fyrir kræklingarækt eins og annað fiskeldi. 
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1.0 Inngangur 

1.1 Aðdragandi 
Alþingi samþykkt þann 10. mars 1999 þingsályktun um stuðning ríkisvaldsins við 
kræklingarækt og annan fjörubúskap.  Í þingsályktinni kemur fram:  

“Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa, með lagasetningu ef með 
þarf, kræklingaeldi og hvers konar annan fjörubúskap sem ætla má að verði á 
næstu árum tekinn upp á lögbýlum sem aðgang eiga að sjó og að sjá til þess 
að á viðeigandi rannsóknastofnun verði sú sérfræðiþekking fyrir hendi sem 
að haldi má koma og þarf til þess að leiðbeina væntanlegum ræktendum 
skelfisks og hafa fullnægjandi eftirlit með framleiðslu þeirra í samræmi við 
kröfur einstakra markaða”. 
 
 

Í kjölfar ofangreindrar þingsályktunartillögu veitti ríkissjóður styrk, 3.000.000 til 
Veiðimálastofnunar árið 2000 til undirbúnings væntanlegrar kræklingaræktunar. 
Framleiðnisjóður lagði 2.210.000 kr til verkefnisins.  Vegna sérfræðiþekkingar á 
kræklingarækt óskaði Veiðimálastofnun eftir samstarfi við Hafrannsóknastofnunina um 
verkefnið.  Framlag Hafrannsóknastofnunarinnar sneri að upplýsingum, miðlun og ráðgjöf 
varðandi líffræði kræklings og staðarval.  
 Til kynningar á verkefninu hafa verið haldnir opnir fræðslu- og kynningarfundir á 
Ísafirði, Akureyri og Borgarnesi.  Fundirnir voru á vegum Hafrannsóknastofnunarinnar, 
Veiðimálastofnunar og atvinnuþróunarfélaga víðs vegar um landið.  Á þessum fundum 
var fjallað um líffræði kræklings, staðarval, ræktunartækni, vinnslu, markaðsmál og 
arðsemi.  Markmið með þessum fundum var að gefa væntanlegum kræklingaræktendum 
upplýsingar og raunhæfar forsendur og hægja þar með á uppbyggingu kræklingaræktunar 
hér á landi.  
 Fyrr á þessu ári var farið til Prins Edward eyju í Kanada til að kynna sér 
kræklingarækt (Valdimar Gunnarsson o.fl. 2000).  Í framhaldi af þeirri heimsókn var 
fenginn til landsins sérfræðingur í kræklingarækt til að aðstoða við staðarval og leiðbeina 
við ræktunina. Fylgst hefur verið með framgangi ræktunar og kræklingaræktendum veitt 
ráðgjöf.   

1.2 Umfang fiskeldis og kræklingaræktunar í heiminum 
Á mynd 1.1 er sýnd þróun framleiðslu í fiskeldi og veiðum.  Aukna framleiðslu á fiskmeti 
í heiminum má rekja til aukins umsvifs í fiskeldi.   Framleiðsla úr fiskeldi hefur aukist úr 
tæpum 12 milljónum tonna árið 1988 í tæpar 29 milljónir tonna árið 1997.   Á sama tíma 
er það magn sem kemur frá veiðum um 90 milljónir tonna. 

Á mynd 1.2 er sýnd þróun í framleiðslu á ræktuðum skelfiski árin 1988-1998.   Á 
tímabilinu fór framleiðslan úr rúmum þremur milljónum tonna árið 1988 í átta milljónir 
tonna árið 1998.  Tiltölulegar litlar breytingar voru á framleiðslu á kræklingi og var hún 
rúmar ein milljón tonna allt tímabilið.  Aftur á móti var mikil aukning á öllum öðrum 
skelfisktegundum á tímabilinu. 
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Mynd 1.1. Framleiðsla úr fiskeldi og veiðum í heiminum (FAO 1999a,b). 
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Mynd 1.2. Framleiðsla á ræktuðum skelfiski í heiminum (FA0 1999a, 2000b). 
 

1.3 Ræktunaraðferðir 
Við ræktun á kræklingi eru notaðar ýmsar aðferðir eins og botnrækt, flekarækt, línurækt, 
stólparækt og grindarækt (mynd 1.3).  Við botnrækt er smár villtur kræklingur fluttur af 
einu svæði og dreift með ákveðnum þéttleika á annað, þar sem aðstæður eru góðar til 
áframhaldandi ræktunar.  Þegar kræklingurinn hefur náð hæfilegri stærð er hann 
skrapaður upp og fluttur í vinnslustöð.  Stólparækt samanstendur af stólpum sem stungið 
er niður í fjöruna.  Kræklingalirfum er safnað á band (safnara) sem síðan er vafið um 
stólpa og kræklingurinn látinn vaxa þar til markaðsstærð er náð.  Grindarækt 
samanstendur af grind sem komið er fyrir í fjöru, en undir henni hanga bönd sem ræktunin 
fer fram á.  Í öðrum tilfellum er netpokum með kræklingi komið fyrir undir grindinni.   Í 
flekarækt eru bönd eða netpokar festir undir fleka.  Línurækt, sem er nýjasta aðferðin við 
kræklingarækt, samanstendur af burðarlínu sem haldið er uppi af floti og í hvorum enda er 
botnfesta sem heldur búnaðinum stöðugum.  Undir burðarlínuna eru hengd bönd eða 
netpokar.  
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Mynd 1.3.  A) flekarækt, B) línurækt, C) stólparækt, D) grindarækt og E) botnrækt 
(Rosenthal and McInerney-Northcott 1989). 

1.4 Kræklingjanytjar á Íslandi 
Skelfiskur hefur frá fornu fari verið notaður til beitu hér á landi.  Menn höfðu langa 
reynslu fyrir því að kræklingur var veiðisælli en ljósbeita.   Víða var engan krækling að 
hafa í nánd við stærstu verstöðvar, en væru beitifjörur í nánd, kláraðist skelin fljótlega.  
Þegar heimafjaran var uppurin, varð að leita annað til beituöflunar.   Sumstaðar við landið 
voru svo auðugar kræklinganámur að lengi mátti ausa úr þeim og voru sumar 
beituforðabúr margra verstöðva um langan tíma (Lúðvík Kristjánsson 1985).  Á mynd 1.4 
er yfirlit yfir helstu kræklingafjörur í lok 19. aldar.   

Alls staðar þar sem kræklingur var fluttur í verstöðvar var hann geymdur í 
malarbornum, þangvöxnum lónum þar sem ekki gætti mikils sjávargangs.  Ef 
kræklingurinn átti ekki að horast varð hann a.m.k. að vera á kafi á flæði.  Eftir þrjá 
sólahringa hafði hann vanalega fest sig í hinum nýju heimkynnum og dafnaði þar uns 
hann var tekinn og úrskeljaður, en það var gert jafnóðum og honum var beitt. Sumir gerðu 
kvíar úr grjóti við sjóinn til þess að geyma kræklinginn í.   Varhugavert þótti að 
kræklingaþekjan væri þykkari en sem svaraði 20-25 sm.   Ekki mátti vera straumlaust í 
lónunum eða kvíunum, né hitna í þeim að staðaldri því að þá varð kæklingurinn slappur 
og drapst að lokum.  Ennig horaðist hann fljótt ef ferskvatnsstreymi var þar sem hann var 
geymdur (Lúðvík Kristjánsson 1985). 
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Því var haldið fram að kræklings mætti ekki neyta sem safnað hafði verið í ,,r-
mánuðum”, þ.e. sumarmánuðunum, maí-ágúst, því að á því tímabili væri hann eitraður.  
Þessi alþýðuvísdómur er vafalaust af erlendri rót, en hins vegar er víst að hérlendis átti 
matskeljatekja sér einkum stað að vetrarlagi og í vorbyrjun en þá var einnig mestur 
matarskortur og þörfin brýnust fyrir skelfiskinn (Lúðvík Kristjánsson 1980). 
 

 
 
Mynd 1.4.  Kræklingafjörur í lok 18. aldar (Lúðvík Kristjánsson 1985). 

 
 Á árunum 1940-50 var villtur kræklingur soðinn niður í niðursuðuverksmiðju 
S.Í.F.  (Sigurður Pétursson 1963b).  Þegar mest umfang var á starfseminni voru fengin 
mörg bílhlöss af kræklingi á dag (Högni Torfason 1987).   Um miðjan síðasta áratug var 
hafin uppbygging á pökkunarstöð á Akranesi til pökkunar á lifandi kræklingi til 
útflutnings og vinnslustöð til frekari vinnslu á skel. Gert var ráð fyrir að veiða villtan 
krækling og vera jafnframt með ræktun í Hvalfirði.  Ekki tókst að fullklára vinnslustöðina 
og var fljótlega hætt við öll áform.  Kræklingur hefur einnig verið tíndur og borðaður á 
heimilum og veitingastöðum (sjá kafla 7.4). 

1.5 Tilraunarækt á Íslandi 
Í grein um hagnýtingu skeldýra benti Ingimar Óskarsson (1957) á að kræklingarækt ætti 
að vera auðveld hér við land; en nauðsynlegt væri að hafa sérfróðan mann til þess að ryðja 
henni braut.  Á áttunda áratugnum voru gerðar tilraunir í kræklingarækt á vegum 
Hafrannsóknastofnunarinnar.  Árið 1973 var komið fyrir reipum (línurækt) í Hvalfirði og 
Kolgrafarfirði (Hafrannsóknastofnunin 1974).  Þessar tilraunir voru einföldar í  sniðum 
þar sem komið var fyrir tveimur bólfærum og kaðall strengdur á milli.  Á kaðalinn voru 
hengdir sex safnarar, 4-5 metra langir og utan um þá voru festir netsokkar.  Þessi aðferð 
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reyndist illa aðallega vegna veðurskilyrða og flæktust böndin saman (Sólmundur 
Einarsson 1977).  Á árinu 1975 voru gerðar tilraunir með kræklingaræktun í endurbættri 
mynd og notaðir flekar.  Þessir flekar voru staðsettir í Hvalfirði, við Gufunes og í 
Ósabotnum (Hafrannsóknastofnunin 1976). Flekarnir reyndust betur en línuræktin 
(Sólmundur Einarsson 1977).  Niðurstöður tilraunanna voru að kræklingur ræktaður í 
hengjum yxi ekki það hratt að ræktun hans borgaði sig hér á landi.  Einnig virtist sjálfur 
búnaðurinn ekki eiga við ríkjandi aðstæður (Hafrannsóknastofnunin1978). 
 Í byrjun níunda áratugsins var kræklingarækt reynd við Arnarnes í mynni 
Álftafjarðar.  Ræktunin var á opnu svæði og varð búnaðurinn fyrir töluverðu tjóni, en 
hluti hans stóðst það lengi að hægt var að uppskera neysluhæfan krækling í lok 
tilraunarinnar (Magni Guðmundsson, munnl.uppl.).  Haustið 1985 hóf Napi hf. 
tilraunarræktun á kræklingi við Hvítanes í Hvalfirði.  Markmið tilraunarinnar var að 
athuga hvort mögulegt væri að rækta krækling á hagkvæman hátt við SV-land (Napi 
1988).  Við ræktunina var notuð línurækt, strengd á milli bryggju og lands. Vel tókst til 
við söfnun kræklingalirfa og dafnaði kræklingurinn vel og náði markaðsstærð á tveimur 
árum (Guðrún G. Þórarinsdóttir og Úlfar Antonsson 1993).  Ræktunin varð fyrir nokkru 
tjóni þar sem flot voru skotin niður (Úlfar Antonsson 1989) og æðarfugl át stóran hluta 
kræklings á öðru ári á nokkrum sólarhringum (Napi 1988).   
         Sumarið 1987 voru settar úr þrjár línur í 
Hvammsvíkina vestan Hvítaness, hver um 220 
metra löng. Framleiðslugetan var áætluð um 100 
tonn.  Í janúar 1988 varð mikil undirkæling í sjó 
í Hvalfirði og þykkur lagnaðarís myndaðist, 
belgir slitnuðu frá og línuræktin sökk (Napi 
1988).  Sumarið 1987 voru einnig settar út tvær 
flotsökkur (flotbjöllur) (mynd 1.5).  Kostir 
bjöllunnar framyfir línurækt felst í því að tjón 
verður ekki af völdum ísa, brimróts, æðarfugls 
né byssumanna (Napi 1988).  Bjöllunni var sökkt 
með því að fylla flotið af sjó og slanga var leidd 
úr henni upp í yfirborð og haldið á floti með 
belg.  Við uppskeru átti að blása lofti í bjölluna 
og láta hana fljóta upp á yfirborð sjávar.  Í janúar 
1988 slitnaði einnig flotið frá bjöllunni og hefur 
verið reynt að slæða hana upp án árangurs 
(Hákon Óskarsson, munnl.upplýsingar).  Eftir að 
tilraunarækt Napa hf. lauk voru minni tilraunir 
framkvæmdar á nokkrum stöðum á landinu.  
Litlar upplýsingar eru til um niðurstöður þessara 
tilrauna.  Í Mjóafirði hófust tilraunir til 
kræklingaræktunar árið 1995. Búnaði var komið 
fyrir við Asknes sem hvarf fljótlega en ræktun 
hófst aftur við Brekku árið 1997.  Notaðar voru 
kvíar sem safnarar voru bundnir við.   

 
Mynd 1.5.  Flotsökka Napa út af Hvítanesi 
(Napi 1988). 

Á árinu 1998 komu til Íslands þrír aðilar frá Prince Edward Island (P.E.I.) í 
Kanada til að kanna möguleika á notkun þeirra tækni við kræklingarækt hérlendis. 
Skoðuðu þeir nokkra staði í Faxaflóa og Breiðafirði með tilliti til ræktunar.  Töldu þeir að 
nokkrir staðir væru heppilegir eins og Hvalfjörður, Kolgrafarfjörður og Hofstaðavogur 
rétt fyrir vestan Stykkishólm (Anon 1999).   
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  Haustið 1999 voru settar út þrjár rúmlega 100 metra langar línur við 
Bjarteyjarsand, Galtarlæk og Galtarvík í Hvalfirði.   Lítil sem engin áseta kræklings var á 
böndunum sennilega vegna þess að safnarar voru settir of seint út, þeir fyrstu í byrjun 
september.  Búnaðurinn varð einnig fyrir töluverðu tjóni og safnarar vöfðust utan um 
burðarlínu.  Á sama tíma voru settar út kvíar með söfnurum í Hofsvíkina á Kjalarnesi, 
búnaðurinn varð fyrir miklu tjóni og var tilraunum hætt.  
 Í lok ársins 2000 hafa tólf aðilar hafið tilraunarækt á kræklingi, í mismiklu 
umfangi, víðsvegar um landið (mynd 1.6).  Á árinu voru settir í sjó um 60 km af söfnurum 
og er áætluð framleiðslugeta alls um 300 tonn.  Gera má ráð fyrir mun minni framleiðslu 
vegna ýmissa byrjunarörðuleika t.d. hefur áseta kræklingalirfa á safnara verið lítil á 
sumum stöðum. 
 

 
Mynd 1.6. Staðið þar sem tilraunarrækt á kræklingi var stunduð í lok ársins 2000. 
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2.0 Líffræði kræklings 

2.1 Útbreiðsla kræklings 
Á mynd 2.1 er sýnd útbreiðsla kræklings (Mytilus tegunda) í heiminum.   Heimkynni 
kræklingsins (Mytilus edulis)  eru í Norður-Atlantshafi allt frá Hvítahafi að norðan og 
austan, meðfram ströndum Noregs og inn í Eystrasalt, í Norðursjó og allt að Norður-
Spáni.  Í kringum Bretlandseyjar, Færeyjar og Ísland.  M. edulis finnst einnig við 
austurströnd Norður-Ameríku og í sunnanverði Suður-Ameríku. Kræklingur við Ísland 
var greindur til tegundarinnar Mytilus edulis af  Varvio o.fl. (1988), en sýni voru tekin við 
vestanvert landið.  Mytilus galloprovincialis er að finna við vesturströnd Bandaríkjanna, í 
suður Evrópu (inn í Miðjarðarhafi) við Írland, Bretland, Suður-Afríku, Kína, Japan og í 
Ástralíu og Nýja Sjálandi.  Mytilus trossulus finnst við vesturströnd Norður-Ameríku, 
austurströnd Kanada, í Eystrasalti og austurströnd Rússlands.  Mytilus californianus finnst 
við vesturströnd Norður-Ameríku (Gosling 1992). 

Við Ísland er kræklingur algengur allt í kringum landið nema við suðurströndina, 
þar vantar tegundina hagkvæm lífsskilyrði.  Kræklingur er algengur við árósa þar sem 
hann myndar þéttar breiður.  Hann vex víða á klappar-, grjót og malarbotni þar sem skjól 
er gott og á bryggjustaurum og þarastiklum.  Kræklingur er algengastur í fjörum en finnst 
einnig neðan fjörunnar, allt niður á 30 metra dýpi.  Yfirleitt er kræklingur festur við 
undirlagið með spunaþráðum, en þar sem er mjúkur botn eru kræklingarnir festir saman 
með spunaþráðum og mynda klasa er liggja lausir á botni (Guðrún G. Þórarinsdóttir 
1993b; Karl Gunnarsson o.fl. 1999). 

 
 
Mynd 2.1.  Útbreiðsla á kræklingi (Mytilus) í heiminum.  H stendur fyrir tegundablöndun 
(Gosling 1992). 
 
 Í rannsókn þar sem metinn var útbreiðsla og magn kræklings í Hvalfirði kom fram 
að mestur þéttleiki var í innanverðum firðinum, frá Hrafnseyri að norðanverðu að 
Hvítanesi að sunnanverðu.  Áætlað var að heildarlífþyngd kræklings á svæðinu væri tæp 
13 þús. tonn á 2-6 metra dýpi (Guðrún G. Þórarinsdóttir 1997).   Í rannsókn á útbreiðslu 
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og magni veiðanlegs kræklings (á meira 2ja m dýpi) í Patreksfirði og Breiðafirði kom 
fram að krækling var víða að finna í Breiðafirði en í flestum tilvikum var hann dreifður og 
í litlu magni.  Enginn veiðanlegur kræklingur fannst í Patreksfirði.  Í ofannefndum 
tilraunum voru rannsóknirnar framkvæmdar með botnplógi og neðansjávarmyndavél 
(Hafrannsóknastofnunin 1999).  Í öðrum rannsóknum hefur verið könnuð útbreiðsla og 
magni kræklings í fjörum.  Unnsteinn Stefánsson (1959) athugaði magn kræklings í 
Hamarsfirði og taldi að hægt væri að taka úr firðinum 60-80 tonn á ári.  Hrafnkell 
Eiríksson (1968) rannsakaði krækling í Kolgrafarfirði, kannaði með annars útbreiðslu, 
aldur og stærð kræklingsins.   Fjöldi annarra rannsókna hafa verið gerðar þar sem 
útbreiðsla og magn kræklings hefur m.a. verið kannað s.s. í Eyjafirði (Erlingur Hauksson 
1980) og Breiðafirði (Erlingur Hauksson 1977) svo nokkur dæmi séu tekin. 

2.2 Almenn lýsing 
Kræklingur Mytilus edulis er einnig 
nefndur bláskel, krákuskel eða kráka 
(Lúðvík Kristjánsson 1980).  Skeljar 
kræklings eru tvær.  Þær eru þunnar með 
hvössum röndum, allkúptar framan til, en 
nærri flatar að aftan og ganga oft fram í 
snubbóttan odd.  Nefið er endastætt og 
vaxtarbaugar óreglulegir.  Innra borð 
skeljanna er bláhvítt en dekkra nær 
röndum. Ytra borðið er blásvart  en 
liturinn getur verið breytilegur eftir aldri 
þar sem ungar skeljar eru oft brúnleitar.  
Skeljarnar eru tengdar saman á hjörinni 
(Ingimar Óskarsson 1982).  

 

 
Mynd 2.2. Innyfli kræklings (Mallet 1989). 

          Þegar skeljarnar eru opnaðar kemur í ljós innri 
líffæraskipan dýrsins (mynd 2.2).   Möttulinn klæðir 
skeljarnar að innan og hylur önnur líffæri. Hlutverk 
hans er að stjórna inn- og útstreymi vatnsins í 
möttulholið. Hann tekur þátt í öndun með því að dæla 
sjó í gegnum tálknin og gefur frá sér kalk til viðgerðar 
og myndunar á skel.  Í möttulinn safnast forðanæringin 
og einnig myndast í honum kynkirtlar.  
Samdráttarvöðvarnir eru tveir og liggur sá minni 
framan til í dýrinu eins á stærri aftan til.  Hlutverk 
þeirra er að opna  og loka skeljunum.   Tálknin mynda 
fínriðið net með fjölda bifhára.  Hlutverk þeirra er 
öndun og einnig sía þau fæðu úr vatninu sem um þau 
fer. Fóturinn er mikilvægt hreyfitæki hjá ungviðinu.  Í 
fætinum eru kirtlar sem framleiða spunaþræði sem 
dýrin nota til að festa sig með á undirlag (mynd 2.3). 
Dýrin eru sérkynja en erfitt er að greina á milli kynja 
með berum augum, en yfirleitt eru kvendýrin með 
appelsínulita kynkirtla en karldýrin með rjóma-hvíta 
kynkirtla (Morton 1992; Seed og Suchanek 1992). 

Mynd 2.3. Spunaþræðir sem 
kræklingurinn notar til að festa 
sig við undirlagið (Qin og Waite 
1994). 
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2.3 Lífsferill 

2.3.1 Kynþroski og hrygning 
Kræklingur verður kynþroska á fyrsta ári burt séð frá stærð dýrsins sem getur verið 
breytileg frá einum stað til annars (Seed og Scunhanek 1992).  Kvendýr sem er um 7 sm 
langt hrygnir 7-8 milljónum eggja en stærri dýr geta hrygnt allt að 40 milljónum eggja.  
Karldýrið framleiðir mun fleiri sæðisfrumur (Thompson 1979).   

Við góð lífsskilyrði hrygnir kræklingur oftar en einu sinni á ári en við lakari 
skilyrði er aðeins ein hrygning sem varir frekar stutt (Seed og Suchanek 1992).  Á mynd 
2.4 er sýndur kynþroskastuðull kræklings í Hvalfirði á áranum 1986-87.  Kræklingurinn 
varð kynþroska í byrjun júní bæði árin, en fyrstu merki um hrygningu sáust eftir miðjan 
mánuðinn. Aðalhrygningartíminn á árinu 1986 var frá miðjum júlí fram í miðjan ágúst, 
við 10-11°C hita en árið 1987 frá miðjum júní til  júlíloka við 11-12°C hita (Guðrún G. 
Þórarinsdóttir 1996).  Í rannsóknum á kynþroskastuðli kræklings við Flatey á Breiðafirði 
1995-1997 kom fram að kræklingur var kynþroska í júlí u.þ.b. einum mánuði seinna en í 
Hvalfirði (Guðrún G. Þórarinsdóttir, munnl. heimild). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 2.4.  Árstíðasveiflur í 
meðalhitastigi hvers mánaðar á 2 
metra dýpi og kynþroskastuðull 
kræklings í Hvalfirði frá maí 1986 
til september 1987 (Guðrún G. 
Þórarinsdóttir og Úlfar 
Antonsson 1993).    
 

2.3.2 Sviflæg lirfa 
Á mynd 2.5 er sýndur lífsferill kræklings.  Lifurnar þroskast úr frjóvguðum eggjum, eru 
sviflægar fyrstu vikurnar og nærast á smáum svifþörungum sem þær sía úr sjónum.  
Vöxtur og afföll lirfanna á sviflæga tímabilinu ráðast af; umhverfisþáttum s.s. sjávarhita, 
fæðuframboði, seltu og mengun en einnig af afræningjum og hvort þær finni hentugt 
setundirlag (Widdows 1991). 

Í Hvalfirði voru lirfurnar sviflægar í 4-5 vikur haustið 1987 (Guðrún G. 
Þórarinsdóttir og Úlfar Antonsson 1993).   Kræklingalirfan hefur litla sundgetu og færist 
því með straumum frá hrygningarstaðnum.  Í þeim tilvikum sem hringstreymi er á sjónum 
í firðinum sem hrygningin á sér stað getur lirfan haldist innan fjarðar en yfirleitt má gera 
ráð fyrir að hún berist lengri leiðir til næstu fjarða eða á haf út.   Þegar ekkert heppilegt 
setundirlag er fyrir kræklingalirfuna getur hún framlengt sviflægatímabilið í tvo mánuði 
við 16°C (Pechenik o.fl. 1990) og jafnvel meira en 6 mánuði þegar vöxtur er hægur (Lane 
o.fl. 1985).  Mikil afföll eru á sviflæga tímabilinu og ef það lengist mikið eru fáar 
kræklinglirfur sem ná að setjast á undirlag (Widdows 1991). 
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Mynd 2.5. Lífsferill kræklings 
(Mallet og Myrand 1996).  
 

2.3.3 Myndbreyting og áseta 
Á seinni hluta lirfutímabilsins á sér stað myndbreyting, m.a. myndast skel, fóturinn vex og 
lirfan getur myndað spunaþræði.  Á þessu stigi er lirfan um 0,25 mm að lengd og byrjar 
að leita botns.  Hún notar fótinn til sunds og til að skríða eftir að hún hefur sest. 
Kræklingalirfan festir sig með spunþráðunum þegar rétt undirlag er fundið t.d. þráðlaga 
þörungar en ef aðstæður eru ekki hagstæðar geta lirfurnar verið sviflægar þar til 0,35-0,4 
mm stærð er náð (Lutz og Kennish 1992; Seed og Schanek 1992). 

Í rannsókn í Hvalfirði árið 1987 kom fram að fyrstu kræklingalirfurnar settust á 
bönd safnaranna um miðjan ágúst og var ásetan mest 6.-14. september en engin áseta var 
eftir 19. september  (Guðrún G. Þórarinsdóttir og Úlfar Antonsson 1993) (2.6 mynd).  
Töluverður munur getur verið á tímasetningu ásetu kræklingalirfa á milli ára (King o.fl. 
1989; Macneill 1999).  Í Hvalfirði  virðast kræklingalirfurnar setjast u.þ.b. einum mánuði 
fyrr á safnara árið 2000 en árið 1987.   
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 2.6.  Fjöldi kræklinga-
lirfa sem settust á bönd á 
mismunandi dýpi í Hvalfirði á 
tímabilinu ágúst til september 
1987.  Súlunnar tákna 
fjöldann sem settist á bönd á 
1-2 vikna tímabilum (Guðrún 
G. Þórarinsdóttir og Úlfar 
Antonsson 1993).  

 
Árið 2000 settust kræklingslirfur fyrr á safnara í Kolgrafarfirði á Snæfellsnesi en í 

Hvalfirði.  Góð áseta var á söfnurum sem settir voru út í lok júní, en lítið eða ekkert á 
söfnurum sem voru settir út um mánaðamótin júlí/ágúst. Í Eyjafirði og Mjóafirði settust 
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kræklingslirfur á safnara í lok ágúst á árinu 2000, en 1999 var mesta áseta kræklingalirfa 
(primary settlement) á safnara í september í Eyjafirði (Elenu G. Garcia 2000). 

Fyrst eftir að lirfurnar hafa sest á undirlag (primary settlement) geta þær fært sig úr 
stað með því að losa spunaþræðina og færa sig með fætinum eða svífa áfram með 
straumnum og nota þá spunaþræði sem segl.  Kræklingurinn getur flutt sig á þennan hátt 
(secondary settlement) þar til 2-2.5 mm stærð er náð.  Flutningur á kræklingi eftir fyrstu 
ásetu er mismunandi eftir svæðum.  Á sumum svæðum skiptir kræklingurinn ekki um 
búsvæði en á öðrum er alltaf töluvert um að hann flytji sig (Lutz og Kennish 1992). 
 Takmarkaðar upplýsingar eru um flutning kræklings ungviðis eftir fyrstu ásetu 
hérlendis.  Í rannsókn í Eyjafirði kemur fram að kræklingur 1-5 mm að stærð er að flytja 
sig úr stað í apríl-júlí (Elenu G. Garcia 2000).  Í júní-júlí 2000 settist töluverður fjöldi 
kræklinga á gróna safnara í línurækt við Bjarteyjarsand í Hvalfirði.  Í lok júlí var 
meðalstærð hans um 15 mm.    Dæmi eru um að kræklingur stærri en 5 mm sé að flytja sig 
á milli svæða (Hunt og Scheibling 1996). Flutningur á stærri kræklingi á milli svæða 
hefur verið settur í samhengi við storm á svæðinu (Cáceres-Martínez o.fl. 1994)  frekar en 
getu og vilja hans sjálfs og þykir  líklegt að mikil hreyfing á sjónum hafi valdið flutningi á 
kræklingum við Bjarteyjarsand. 

2.4 Vöxtur og fæða 
Aldur, stærð, erfðir, þéttleiki dýra, sjávarhiti og fæðisframboð hafa áhrif á vaxtarhraða 
kræklings (Hawkins og Bayne 1992).   Eftir því sem kræklingurinn verður stærri hægist á 
vextinum (Mallet og Carver 1993) og kræklingar á bersvæði þar sem engin samkeppni er, 
vaxa  mun hraðar en þeir sem búa við samkeppni.  Tífaldur stærðarmunur á kræklingi af 
sama aldri getur verið á svæðum með mikinn þéttleika (Seed og Suchanek 1992).   Á milli 
10-20°C er það aðallega fæðuframboðið sem ræður vaxtarhraða kræklings (Bayne o.fl. 
1976).  Minni vöxtur næst við lægra hitastig, en verulegur vöxtur getur þó átt sér stað við 
0-5°C þegar fæða er ekki takmarkandi (Kautsky 1982; Loo og Rosenberg 1983; Mallet og 
Carver 1993).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 2.7.  Meðalvöxtur kræklings, 
lengd (mm) og votvigt (g) á 
hengjum í Hvalfirði af árgangi 
1985 (Guðrún G. Þórarinsdóttir og 
Úlfar Antonsson 1993). 

 
 

 
Á mynd 2.7 er sýndur vöxtur kræklings í línurækt við Hvítanes í Hvalfirði.   

Vaxtartímabil kræklingsins er frá mars til október og virðist vöxturinn frekar tengjast 
fæðunni en hitastiginu  (Guðrún G. Þórarinsdóttir 1996).    Kræklingur sem settist á  
safnara í september var 18 mm í júní árið eftir og 50 mm tveggja ára (Guðrún G. 
Þórarinsdóttir 1996).  Þegar borinn er saman vöxtur kræklings í náttúrlegu umhverfi í 
Breiðafjörð (Hrafnkell Eiríksson 1968) og í ræktun í Hvalfirði kemur í ljós að 
markaðsstærð (5 cm) er náð á 2 árum í ræktuninni en 5-6 árum við náttúrlegar aðstæður.  
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Mikilvægasta skýringin er sú að ofarlega í sjónum er meira fæðuframboð en niður við 
botn (Fréchette og Bourget 1985).  Kræklingur sem flæðir undan á fjöru vex afar hægt þar 
sem hann getur ekki tekið til sín fæðu stóran hluta sólahringsins.  Kræklingur við þessar 
aðstæður nær aldrei mikilli stærð, sama hversu gamall hann verður (Seed og Suchanek 
1992).    
            Fæða kræklings samanstendur af örsmáum ögnum sem 
þeir sía úr sjónum.  Þessar agnir geta verið lifandi plöntusvif, 
bakteríur, dýrasvif eða mismikið niðurbrotið lífrænt efni, 
svokallað detritus (Hawkins og Bayne 1992).    Yfir 
sumarmánuðina eru svifþörungar aðalfæða kræklings á 
vesturströnd Svíþjóðar, en lífrænar leifar (detritus) yfir 
vetrarmánuðina (Rosenberg og Loo 1983).   

2.5 Afföll og afræningjar 
Kræklingur sest oft í fjörur og á grunnu vatni í gífurlegu 
magni.  Þegar dýrin stækka er ekki rými né fæða fyrir alla og 
fækkar þeim því. Fjöldi  umhverfisþátta geta valdið afföllum á 
kræklingi og má þar nefna storm sem þeytt getur kræklingi af 
búsvæðum og rekís getur skrapað dýrin af undirlagi og kramið 
(Seed og Suchanek1992). 

 
Mynd 2.8. Kræklingur 
síar fæðu úr sjónum með 
tálknunum (Sønnichsen 
1984). 

 Kræklingur á sér marga óvini þar á meðal fugla, krabba, kuðunga, skrápdýr og 
fiska (Seed og Suchanek1992; Hickman 1992).  Þetta er þó harðgerð tegund og afföll 
vegna sníkjudýra og sjúkdóma eru mun minni en hjá öðrum skelfisktegundum s.s. ostrum 
(Bower 1992).  

Samlokur, einkum kræklingur er aðalfæða æðarfugla (Cramp og Simmons 1977).  
Í rannsókn á fæðunámi æðarfugls í Skerjafirði kom fram að kræklingur, 17-41 mm að 
lengd, var um 28% af fæðunni.  Ástæðan fyrir þessu lága prósentuhlutfalli er líklega 
fjölbreytt framboð annarra fæðutegunda, ásamt tiltölulega blettóttir og takmarkaðri 
útbreiðslu kræklings í þeim hluta Skerjafjarðar þar sem fuglarnir voru veiddir (Karl 
Skírnisson o.fl. 2000).  Mun hærra hlutfall kræklings í fæðu æðarfugls hefur fundist í 
Óslófirði (Pethon 1967) og í Seafield í Skotlandi (Player 1971) eða um 70%.   

Erlendar rannsóknir sýna að æðarfugl étur mest af skeljum undir 40 mm (Cramp 
og Simmons 1977; Nehls 1991) en í rannsókn frá  Þýskaland kemur fram að fuglinn át 
meira af smáum kræklingi af svipaðri stærð yfir sumarið, en um veturinn var meiri 
stærðardreifing og fuglinn át krækling allt upp í 70 mm stærð (Nehls 1995).  Því er haldið 
fram að stærstan hluta ársins sækist æðarfulg eftir smáum krækling sem inniheldur mikla 
orku en á veturna leiti hann meira í stærri krækling til að geta náð sem mestri fæðu á sem 
skemmstum tíma (Hamilton o.fl. 1999). Í rannsókn í Oslófirði á fæðu æðarunga kom í ljós 
að kræklingur var strax fyrstu viku í sjó hluti af fæðu æðarunga og eftir nokkrar vikur 
stærsti hluti fæðunnar (Pethon 1967). 

Dæmi eru um að fiskar hafi valdið verulegu tjóni í kræklingaræktarstöðvum 
erlendis en er þá um tegundir að ræða sem ekki eru hérlendis (Hickman 1992). Samlokur 
eru hluti af fæðu steinbíts og dæmi eru um að steinbítur sem veiðst hefur við Vestfirði 
hafi verið með fullan maga af öðu (Gunnar Jónsson 1982). 

Á Nýfundnalandi setjast krossfiskalirfur á safnara 2-3 vikum eftir kræklingalirfum 
(Pryor o.fl. 1999). Sama virðist einnig eiga sér stað hér á landi, að minnsta kosti í 
Hvalfirði á árinu 2000.  Þegar kræklingalirfur og krossfiskalirfur setjast á safnara á 
svipuðum tíma getur krossfiskurinn náð að hreinsa nær allan kræklinginn af safnaranum 
(Bøhle 1984).  Krossfiskar eru þó yfirleitt ekki lengi á ræktunarböndum þar sem sterkur 
straumur og ölduhreyfingar skola honum auðveldalega í burtu (Haamer og Øhrn 1980). 
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3.0 Staðarval 

3.1 Staðarval fyrir lirfusöfnun 
Nægjanlegt framboð á kræklingalirfum er ein helsta forsenda fyrir kræklingarækt.  
Lirfusöfnun er háð fjölda kræklingalirfa í sjó, lengd lirfutímabilsins, rek lirfa út af 
svæðinu og afráni eða náttúrulegum afföllum (Mallet og Myrand 1995).  Verulegur munur 
getur verið í fjölda kræklingalirfa á söfnurum á milli svæða (Wallace 1983; Kleppe 1986; 
Macneill o.fl. 1999).  Á flestum stöðum hér við land virðist aðallirfuásetan vera í ágúst-
september en nokkuð fyrr í Kolgrafarfirði (kafli 2.3.3). Því fyrr á árinu sem 
kræklingalirfur setjast á safnara þeim mun meiri vöxtur fæst fyrsta árið og styttri tíma 
tekur að ná markaðsstæð. 

Kræklingalirfa hefur litla sundgetu og berst því með straumum frá hrygningarstað 
að  þeim stað þar sem hún sest að sviflægatímanum liðnum.  Ekkert bendir til að lirfuáseta 
á safnara sé vandamál hér við land, þar sem mikill fjöldi kræklingalirfa hefur sest á þá 
safanara sem settir hafa verið út á réttum tíma. 

Erfðafræðilegur munur getur verið á kræklingi milli fjarða og innan sama fjarðar 
(Gosling 1992a).  Með því að flytja krækling af mismunandi svæðum og rækta við sömu 
aðstæður hefur komið fram breytileiki í þáttum eins og vaxtarhraða, afföllum og lögun 
skelja (Mallet og Myrand 1995; Stirling og Okumuş 1994).  Aðlögunarhæfni kræklings er 
einnig mikil.  Kræklingar sem vaxa upp í nærveru krossfiska verða t.d. styttri, hafa 
þykkari skel og sterkari lokunarvöðva en þeir sem ekki þurfa að verjast þessum óvini 
(Reimer og Tedengren 1996).   

Ræktun kræklings er einfaldari en ræktun annarra skelfisktegunda þar sem yfirleitt 
er hægt að safna lirfum í náttúrunni en ekki nauðsynlegt að klekja þeim út í klakstöð. 
Ástæðan er sú að þessi tegund hefur mikla útbreiðslu, vex vel, verður snemma kynþroska, 
með mikla frjósemi og afföll vegna sjúkdóma eru sjaldgæf (Gosling 1992a).   Því hefur þó 
verið haldið fram að verulegum framförum með vali á besta efniviðinum til ræktunar 
mætti ná (Ridgway 2000).  

3.2 Staðarval fyrir framhaldsræktun 

3.2.1 Umhverfisþættir 
Það er afar mikilvægt að vanda staðarval fyrir kræklingarækt mjög vel.  Í þessu tilfelli má 
læra af reyslu sjókvíaeldis hérlendis.  Þó að nokkrir staðir hafi verið taldir álitlegir til 
sjókvíaeldis eru aðstæður hér verri en t.d. í Noregi, Færeyjum og Skotlandi þar sem 
veðurfar er óblíðara, sjávarhiti lægri, oft lítið skjól og hætta á hafís á nokkrum stöðum.  
Af þessum ástæðum hefur sjókvíaeldi gengið mun verr hér á landi samanborið við 
viðmiðunarlöndin (Valdimar Gunnarsson 1991). 
 
Ölduhæð 
Svæði sem liggja fyrir opnu hafi og lítið skjól er að finna eru ekki heppileg fyrir 
kræklingarækt. Framleiðslukostnaður verður meiri þegar kræklingaræktin er staðsett á 
opnum svæðum þar sem nota þarf stærri báta, þyngri botnfestu, sterkari tóg og flot svo 
eitthvað sé nefnt (Mallet og Myrand 1995).   Á mynd 3.1 er sýnd ölduhæð miðað við 
mismundandi vindhraða, stærð vindálagssvæðis og dýpi.  Ölduhæðin verður meiri eftir 
því sem vindhraðinn eykst, vindálagssvæðið er stærra og vindurinn blæs lengur.  Á 
vindálagsvæði sem nemur 16 km getur ölduhæðin náð allt að 3,5 metrum við vindhraðann 
36 m/sek.  Ef halda á ölduhæðinni undir 2 metrum er æskilegt að halda sig innan við 3 km 
vindálagsvæðis þar sem því er hægt að koma við.   Þær öldur sem myndast af vindi eru oft 
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háar og stutt á milli öldutoppa.  Þessar öldur eru því krappar og geta lyfta línuræktinni upp 
með mun meiri krafti, en úthafsöldur sem eru langar og átakið dreifist yfir lengri tíma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 3.1. 
Ölduhæð miðað 
við mis-munandi 
vindhraða, stærð 
vindálags-svæðis 
og dýpi.  Þegar 
talað er um lítið 
dýpi er átt við 6-
15 metra dýpi 
(Milne 1972).  
 

Kræklingur notar spunaþræði til að festa sig við undirlag.  Spunaþráðunum fjölgar 
og þeir styrkjast eftir því sem ölduhreyfing og straumar eru meiri.   Ef miklar sveiflur eru í 
umhverfisaðstæðum getur það valdið því að kræklingur ,,missi takið” og falli niður á botn 
(Mallet 1989).  Á Spáni eru afföll undir 14% hjá kræklingaræktarstöðunum á skjólgóðum 
stöðvum en geta farið allt upp í 40% á opnari svæðum (Pérez Camacho o.fl. 1991).    
 
Selta 
Kræklingur þolir litla seltu, en þó dregur úr vexti þegar seltan fer undir 20 %o (Almada-
Villeda 1984).  Selta sjávar getur verið breytileg og getur minnkað mikið á ósasvæðum í 
leysingum á vorin og haustin.  Á svæðum þar sem mikið er um straumvötn getur 
ferskvatnslagið í sjónum verið nokkrir metrar undir yfirborði.  Af þessum orsökum eru 
svæði nálægt vatnsmiklum straumvötnum ekki hentug til kræklingaræktunar  (Clime og 
Hamill 1979) og dæmi um að lækkun seltu í yfirborði sjávar hafi valdið miklum afföllum 
á ræktuðum kræklingi (Hovgaard 1983).  Hæfilegt ferskvatns magn í sjó getur þó dregið 
úr gróðurmyndun á ræktunarböndum (Mallet og Myrand 1995). 
  
Sjávarhiti og lagnaðarís 
Á mynd 3.2 er borinn saman sjávarhiti í Reykjavík, Flatey, Æðey, Grímsey, Hjalteyri, 
Mjóafirði og Stöðvarfirði á árunum 1987-96 (Steingrímur Jónsson 1999a).  Á þessum 
árum er meðalhiti hæstur í Reykjavík, 6,0°C en fer síðan í meginatriðum lækkandi þegar 
farið er réttsælis kringum landið.  Lægstur er meðalhitinn í Stöðvarfirði 3,8°C.  Á 
myndinni er yfirlit yfir gráðudaga fyrir ofannefnda staði.  Aðeins í Æðey og Flatey hefur 
hitastigið mælst undir –0,5°C.  Algengasta hitastigið yfir köldustu mánuðina er 1,5-2,5°C.   
Mesta dreifing í mælingum á hitastigi sjávar er vestanlands en minnkar er norðar dregur 
og er minnst í Stöðvarfirði.   
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Ef skoðaðar eru nánar hitamælingar Stefáns Kristmannssonar (1989, 1991) og 
nýrri upplýsingar á netinu (www.hafro.is/hafro/Sjora/index.htm) sem samantekt 
Steimgríms Jónsonar (1999a) byggir á, má sjá að algengt er að sjávarhiti fari niður undir –
1°C á vestanverðu landinu. Hér má nefna Hvammsvík, Stykkishólm, Flatey, Skarðsströnd, 
Vatnsfjörð og Patreksfjörð.    

Landræn áhrif eru mikil inni í fjörðum og víkum, en mikið aðdýpi og sterkir 
fallstraumar draga úr þeim (Unnsteinn Stefánsson 1982).     Á Vesturlandi eru fjörusvæði 
310 km², Vestfjörðum 50 km², Norðurlandi 15 km² og Austurlandi 16 km² (Agnar 
Ingólfsson 1975).  Munur flóðs og fjöru er mestur á Vesturlandi, um fjórir metrar og 
minnstur á Norðaustur- og Austurlandi, rúmur einn metri (Unnsteinn Stefánsson 1961).  Á 
Austfjörðum eru firðir djúpir og fjara lítil, sem veldur því að kæling á veturna er þar mun 
minni en á Vesturlandi.  Einnig eru sjávarfallastraumar og vatnsskipti meiri á 
Austfjörðum en Vesturlandi og er því hætta á ofkælingu inni í fjörðum þar mun minni en í 
fjörðum á Vesturlandi (Björn Björnsson 1987).   Við vestanvert landið er upphitun sjávar 
því meiri á sumrin og kæling meiri á veturna ásamt hættu á  lagnaðarís og ísreki, en við 
austanvert landið. 

Nokkur munur er í sjávarhita á sama stað á milli ára (Steingrímur Jónsson 1999a) 
og reikna má með að lagnaðarís og ísrek geti valdi tjóni í kræklingarækt sum ár, 
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sérstaklega fyrir vestanverðu landinu, eins og reynsla sýnir t.d. úr Hvalfirði (Napi 1988).  
Lagnaðarís og ísrek þarf ekki að vera vandamál fyrir kræklingarækt en við slíkar aðstæður 
vaknar upp spurning um ræktunartækni.  Til að koma í veg fyrir tjón af þessum orsökum 
getur þurft að sökkva línuræktinni allt að 5-6 metra undir sjávaryfirborð við 
stórstraumsflóð.  Þetta þýðir aukin fjárfesting vegna dýrari flota sem þurfa að þola 
þrýstinginn og meiri vinna við að sökkva línuræktinni á haustin og lyfta upp á vorin.   
Aftur á móti má gera ráð fyrir minni sliti á búnaði vegna minni ölduhreyfinga og 
minnkandi ásókn æðarfugls í kræklinginn yfir vetrarmánuðina. 

Ýmis atriði hafa áhrif á útbreiðslu lagnaðaríss, eins og selta og sjávarhiti við 
strendur.  Reynslan sýnir að lagnaðarís verður varla umtalsverður nema meðalhiti 
vetrarmánaðanna verði –3 til –5°C, en talsvert lægri ef frosthörkur eru aðeins einstaka 
mánaði (Hlynur Sigtryggsson 1970a,b).  Á mynd 3.3 er sýndur lægsti sjávarhiti í febrúar 
og meðalhiti mánuðina janúar-mars í Reykjavík frá 1969 til 1998.   Stuðst er við þessi 
gögn til að meta líkur á lagnaðarís í Hvalfirði.  Árið 1990 var hitastig mælt samtímis í 
Reykjavíkurhöfn og Hvammsvík í Hvalfirði og fór sjávarhitinn niður í –1,1°C í 
Hvammsvík en 0,1°C í Reykjavík (Stefáns S. Kristmannsson 1991).  Vitað er um 
lagnaðarís við Reykjavík 1969 (Veðráttan 1969) og í Hvammsvík 1988 (Napi 1988) og 
líklegt er að lagnaðarís hafi myndast í Hvalfirði 1979 og 1995, en bæði árin fór sjávarhiti í 
Reykjavík undir 0°C. Líkur eru á að lagnaðarís hafi myndast í innanverðum Hvalfirði 4 
sinnum á 29 ára tímabili, þ.e.a.s. sjöunda hvert ár. 

 
Hafís 
Við val á svæði fyrir kræklingarækt ber að hafa í huga möguleika á hafís og þeirri hættu 
sem af honum getur stafað.  Á árunum 1920-1964 kom sjaldan ís að strönd landsins en 
1965 hófst tímabil sjö ísára (1965-71).  Frá 1971 hefur hafís komið að landi einstaka ár 
t.d. árin 1979 og 1988, en þá var verulegur ís við norðanvert landið (mynd 3.4).  
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sjávarhita eru frá Hafrannsóknastofnun (www.hafro.is/hafro/Sjora/index.htm) og um 
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http://www.hafro.is/hafro/Sjora/index.htm
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Mynd 3.5. Hafís við strendur Í
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 hafís er við Ísland á árunum 1960-1968.  Myndin sýnir að 
land og Austfirðir eru í hættu hvað hafís varðar.  Af þessum 
nast að Austfjörðum, en það eru þó heimildir frá síðustu öld 
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um að hafís hafi komið inn á austfiska firði (Staðarvalsnefnd um iðnrekstur 1984; Páll 
Bergþórsson 1988).  Á tímabilinu  1975-2000 er hafís fjórtán ár við norðanverða 
Vestfirði, átta ár við Norðurland og eitt ár við Austfirði. Hafís á Vestfjörðum er yfirleitt á 
afmörkuðu svæði, Hornströndum og norðanverðri Strandasýslu.   Þau ár sem hafís hefur 
komið inn í Eyjafjörð, 1979 og 1988, lokaði hann höfninni á Dalvík.   Hætta á að hafís 
valdi tjóni er meiri eftir því sem kræklingaræktin er staðsett utar í firðinum.   
 
Straumur og botngerð 
Ráðlagt er að staðsetja kræklingaræktina á svæði þar sem dýpi er meira en 8 m, þó minna 
dýpi gæti hentað á svæðum þar sem ísrek er ekki til staðar.  Mjúkur botn er betri en harður 
vegna betri  botnfestu (Mallet og Myrand 1995).  Sjóskipti á ræktunarsvæðinu hafa mikil 
áhrif á framleiðslugetu.  Straumur þarf að vera nægur til að færa að nægjanlegt magn fæðu 
og bera burtu úrgangsefni en ekki það mikill að hann valdi skemmdum á útbúnaði eða 
brottfalli af kræklingalirfum (Kristensen 1989; Péres Camancho o.fl. 1995; Heasman o.fl. 
1998). Algengt er að straumur á ræktunarsvæði sé frá 2-10 cm/sek (Hickman 1992). Hér á 
landi eru sjóskipti nokkuð góð.  Í Hvalfirði er straumurinn 6-7 cm/sek (Svend-Aage 
Malberg og Jóhannes Briem 1985) en í Eyjafirði í júlí 1992 mældist breytilegur 
straumhraði allt upp að 20 cm/sek (Steingrímur Jónsson 1996). 

3.2.2 Fæðuframboð og vöxtur  
Mismunandi fæðuframboð á mikinn þátt í að skýra mismunandi vöxt kræklings á milli 
svæða (Hickman 1992; Mallet og Myrand 1995).  Þar sem aðalfæða kræklingsins eru 
svifþörungar er blaðgræna oft notuð sem mælieining fyrir fæðu.   Á mynd 3.6 eru sýndir 
ársferlar blaðgrænu við yfirborð sjávar (mg blaðgræna/m³) á þremur stöðum í Hvalfirði 
árið 1997.  Framleiðslan, blaðgrænan, er í lágmarki frá nóvember til mars, vorhámark í 
apríl-maí og nokkrir toppar yfir sumarmánuðina fram á haust (Guðrún G. Þórarinsdóttir  
1987; Agnes Eydal 2000).   Mælingar á 
blaðgrænu hafa einnig verið gerðar í  
Breiðafirði (Guðrún G. Þórarinsdóttir 
1993a), Ísafjarðardjúpi (Ólafur S. 
Ástþórsson og Ástþór Gíslason 1992) og 
Eyjafirði (Kaasa Ø. og Kristinn 
Guðmundsson 1994; Kristinn 
Guðmundsson og Agnes Eydal 1998) og 
hefur mest mælst um 10 mg /m³.   Magn 
blaðgrænu er tiltölulega lágt í fjörðum á 
Íslandi en mun meira í suðlægari 
löndum þar sem vöxtur kræklings er 
einnig meiri (Checcherelli og Barboni 
1993; Pitcher og Calder 1998).  Aukinn 
vöxtur hefur fengist við að staðsetja 
kræklingarækt í nágrenni fiskeldis 
(Wallace 1980; Stirling og Okumuş 
1995) þar sem næringarsölt frá fiskeldi 
auka framleiðslu svifþörunga (Reiten 
2000) og niðurbrotið lífrænt efni 
(detritus) frá fiskeldinu er næring fyrir  

 
Mynd 3.6. Árstíðabreytingar í gróðurmagni 
(blaðgræn, mg/ m³) á þremur stöðum í 
Hvalfirði árið 1997(Agnes Eydal 2000).   

Kræklinginn.  Við staðsetningu ræktunar við fiskeldisstöð eykst aftur á móti sú hætta að 
kræklingurinn mengist af lyfjum sem gefin eru  fiskinum og að hann geti innihaldið 
sjúkdóma sem geta borist í fiskinn (Stirling og Okumuş 1995). Í rannsókn á 
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Nýfundnalandi kom í ljós að verulegur munur var á framleiðslu svifþörunga (blaðgrænu) 
á milli svæða og einnig milli ára (Clemens o.fl. 1999) og hefur  vaxtarhraði kræklings á 
milli svæða innan sama fjarðar eða víkur verið settur í beint samhengi við mismunandi 
fæðuframboð (Checcherelli og Barboni 1983; Navarro o.fl. 1991).  Með því að dæla 
næringarríkum sjó af miklu dýpi upp í stór sjávarlón hefur tekist að margfalda framleiðslu 
á svifþörungum, en óljóst er um arðsemi af slíkri fjárfestingu við framleiðslu á kræklingi 
(Skreslet og Helgå 1983).  Í norskri tilraun þar sem framboð næringarsalta var aukið, jókst 
holdfylling kræklings en lengdarvöxtur var sá sami og í viðmiðunarhópi á 
rannsóknartímabilinu sem var frá júní til nóvember (Reiten 2000).  

3.2.3 Mengun 
Kræklingur er mikið notaður til að mæla mengun þar sem hann safnar í sig ýmsum 
mengandi efnum sem finnast í sjó (Viarengo og Canesi 1991).  Mengun strandsvæða 
hefur verið takmarkandi þáttur fyrir aukna útbreiðslu kræklingaræktar í helstu 
framleiðslulöndum í Evrópu (Smaal 1991).  Mengun er aftur á móti lítið vandamál í 
flestum fjörðum Íslands. Kvikasilfur og blý í kræklingi við Íslandsstrendur er vel undir 
alþjóðlegum mengunarmörkum á meðan kopar, sink og arsen er mjög nálægt þeim (Davíð 
Egilsson o.fl. 1999).  Dæmi eru þó um óeðlilega mikið af kvikasilfri og  blýi í kræklingi í 
nágrenni Reykjavíkur (Jón Ólafsson 1986).  Einnig eru dæmi um að kadmín, króm og 
nikkel sé yfir alþjóðlegum mengunarmörkum, en engar vísbendingar hafa fundist um 
mengunarvalda á þeim stöðum þar sem mikið magn mældist og því má telja víst að um 
náttúrlegt ástand sé að ræða.  Aftur á móti er styrkur þrávirka lífræna efna (PCB-efna) og 
geislavirka efna (Cs-137) með því lægsta sem finnst (Davíð Egilsson o.fl. 1999). 

3.2.4 Afræningjar  
Æðarfugl er einn mesti nytjafugl landsins og hefur verið lengi (Eysteinn Gíslason 1984).   
Árið 1786 kom fram fyrsta ákvæði um takmarkaða friðun (Lúðvík Kristjánsson 1986) en 
1847 var æðarfuglinn alfriðaður með lögum og hefur verið síðan (Eysteinn Gíslason 
1984).   Á mynd 3.7 er sýnd staðsetning æðavarpa á landinu árið 1985.   Varpsvæði 
æðarfugla eru í hólmum, á eyjum, meðfram ströndinni eða í námunda við hana.  Flest 
æðarvörp eru ,,tilbúin”, eða mótuð af varpeigendum og óhætt að fullyrða að varpdreifing 
æðarfugla um landið væri allt önnur ef æðarbænda nyti ekki við (Ævar Petersen 1998).  Á 
árinu 1987 höfðu 419 jarðir dúntekjur (Árni Snæbjörnsson 1988).   

Á síðustu árum hafa nytjar af æðarfugli numið um 3.000 kg af æðardúni á ári 
(Árni Snæbjörnsson 1996;  Kristinn H. Skarphéðinsson 1996).  Verð á æðardúni er 
breytilegt á milli ára (Árni Snæbjörnsson 1996).  Ef miðað er við 40.000 kr/kg æðardún 
eru heildarverðmætin um 120 milljónir.  Hjá flestum löndum á útbreiðslusvæði æðarfugls 
í Norður-Atlantshafi var æðadúnn mikið nytjaður en nytjar hafa að mestu lagst af nema á 
Íslandi.  Æðarfugl hefur verið friðaður í lengri tíma á Svalbarða og Bretlandi, en veiðar 
eru stundaðar í flestum hinna landanna (Kristinn H. Skarphéðinsson 1996). 

Frá 15. apríl til 14. júlí ár hvert er öll meðferð skotvopna bönnuð nær friðlýstu 
æðarvarpi en 2 km nema brýna nauðsyn beri til.  Á sama tíma má eigi án leyfis 
varpeiganda leggja net í sjó nær friðlýstu æðarvarpi en 250 metra frá stórstraumsfjöru 
(Lög nr.64/1994 um verndun, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum).   

Æðarfuglarnir halda til meðfram ströndinni allt árið um kring.  Nokkuð er um 
tilfærslur milli landshluta en margir þeirra halda sig alltaf á svipuðum slóðum.  Um 
fellitímann (frá júní til ágúst) safnast æðarfuglar í hópa. Íslenskir æðafuglar halda sig að 
mestu leyti nálægt landi yfir veturinn og við pörun ræður uppruni kollunnar því hvar pörin 
setjast að til þess að verpa.  Áætlað er að æðarfuglar sem hafa vetursetu hér á landi séu um 
973.000 (Kristinn H. Skarphéðinsson 1994).   
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Mynd 3.7. Varpjarðir á Íslandi árið 1985 (Lúðvík Kristjánsson 1986). 
 

Mörg dæmi eru um að æðarfugl hafa étið allan krækling af ræktunarböndum á 
nokkrum vikum í litlum kræklingaræktunarstöðvum (Clime og Hamill 1979;  Haamer og 
Øhrn 1980;  Pehrsson 1984).   Æðarfugl er sá afræningi sem er líklegastur til að valda 
mestu tjóni við ræktun kræklings hér á landi, en hann át mikið af kræklingi á öðru ári á 
nokkrum sólahringum í tilraunarækt í Hvalfirði (Napi 1988).     

Til að halda afráni æðarfugls í lágmarki hefur m.a. verið lagt til að velja svæði  þar 
sem fjöldi æðafugla er í lágmarki og svæði sem leggur á veturna. Talið er þó að þessi 
aðferð skili takmörkuðum árangri þar sem æðarfugl mun ávallt sækja á þau svæði sem 
mest er af kræklingi (Pehrsson 1984).  Ferðir æðarfugla hafa yfirleitt fast mynstur og er 
því vitað á hvaða árstímum mest er af fuglinum á hverju svæði (Röv 1982).  

Um 1980 var mikill uppgangur í kræklingarækt í Noregi 1983 var gerð könnun á 
framgangi kræklingaræktunar þar sem fram kom m.a. að æðarfugl hafi valdið tjóni tjóni í 
41 kræklingastöð af 81 (Bull-Berg 1984).  Dæmi eru um að hætt hafi verið við 
kræklingarækt á nokkrum stöðum í Noregi vegna ágangs æðarfugls (Bremsnes og 
SydskjØr 1987). 

3.2.5 Ásæta 
Verulegur munur getur verið í tegundasamsetningu ásæta á ræktunarböndum á milli 
svæða (Aase og Bjerknes 1984; Kleppe 1986; Mallet og Myrand 1995).  Mikill fjöldi 
lífvera er oft á ræktunarböndum og eru dæmi um 99 tegundir hryggleysingja sem allar eru 
í samkeppni við kræklinginn um fæðu og rými  (Pérez Camacho 1991). Sumar ásætur eru 
þó til góðs fyrir kræklinginn eins og t.d. marflóin (Gammarus) sem étur þörunga og losar 
agnir sem kræklingurinn getur nýtt (Mallet og Myrand 1995). 
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Kalkormar og hrúðurkarlar vaxa á kræklingi.  Tiltölulega lítið er af þessum dýrum 
fyrsta ræktunarárið en ef uppskeran er eftir tvö ár í sjó fjölgar þeim til muna (Haamer og 
Øhrn 1980).  Lítill gróður og áseta dýra er á skel kræklings á fyrsta ári þar sem hann getur 
hreinsað skelina með fætinum á meðan hann er smár (Loo og Rosenberg 1984).   

Möttuldýr (Ciona intestinalis) setjast töluvert á ræktunarbönd bæði í Noregi 
(Haamer og Øhrn 1980),  Svíþjóð (Loo og Rosenberg 1984) og Kanada (Cayer o.fl. 
1999).  Ef möttuldýr setjast á safnara á sama tíma og kræklingur, kæfir það fljótt 
kræklinginn vegna meiri vaxtarhraða.  Í Noregi hrygna möttuldýr á svipuðum tíma og 
kræklingur, en lirfurnar eru aðeins sviflægar í 1-3 sólarhringa.  Þar sem lirfustigið er mjög 
stutt dreifast dýrin yfirleitt aðeins yfir nokkurra kílómetra frá hrygningarstað (Bremsnes 
og SydskjØr 1987).   

Ekki er vitað til að áseta dýra hafi valdið vandamálum við kræklingarækt á Íslandi 
en gróður olli töluverðum vanda í Mjóafirði þar sem mikið af beltisþara settist á 
ræktunarböndin.  Skýringin er  hugsanlega sú að safnarar hafi verið settir of  snemma í sjó 
en þá er meiri hætta á að stærri þörungar setjist á safnara (Loo og Rosenberg 1984).   
Draga má úr þörungagróðri með því að staðsetja ræktunarböndin dýpra í sjónum (Mallet 
og Myrand 1995). 

3.2.6 Fjarlægð frá annarri atvinnustarfsemi og leyfisveitingar 
Þar sem kræklingarækt er staðsett er mikilvægt að stutt sé í alla þjónustu og á svæðinu sé 
ábúandi sem getur vaktað ræktunina og komið í veg fyrir að afræningjar valdi tjóni.  
Ræktunina þarf að þjónusta með báti og ef höfn er ekki í nágrenninu getur þurft að byggja 
hafnaraðstöðu með tilheyrandi kostnaði.  Það er einnig mikilvægt að samgöngur séu góðar 
og stutt vegalengd með afurð í vinnslustöð.  
 Engin heilstæð lög eru til um kræklingarækt en til fiskeldis og hafbeitar þarf leyfi 
veiðimálastjóra að fenginni umsögn veiðimálanefndar (Lögum um lax- og silungsveiði nr. 
76/1970 með síðari breytingum).  Í lögunum kemur einnig fram að ,,eldi annarra lagardýra 
í kvía- og strandeldi skuli hlíta sömu reglum og eldi vatnafiska eftir því sem unnt er”.   
 Við leyfisveitingar fyrir hafbeitar- sjókvíastöðvar skal miða við að þær séu ekki 
nær laxveiðiám með yfir 100 laxa meðalveiði s.l. 10 ár en 5 km.  Sé um að ræða ár með 
yfir 500 laxa meðalveiði skal fjarlægð vera 15 km, nema notaðir séu stofnar af 
nærliggjandi vatnasvæði eða geldstofnar en þá má þá stytta fjarlægðina niður í 5 km.  
Vegalengd milli sjókvía-, strandeldis- og hafbeitarstöðva innbyrðis skal ekki vera minni 
en 2 km.  Veiðimálastjóri getur vikið tímabundið frá þessum ákvæðum um 
lágmarksfjarlægð og veitt skilyrt leyfi til allt að tveggja ára skv. beiðni eldisaðila, enda 
liggi fyrir jákvæð umsögn fisksjúkdómanefndar  (Regl. nr.105/2000 um flutning og 
sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxstofna). 
 Eigandi sjávarjarðar á einn fiskveiðirétt í netlögnum sínum,( sbr. 2. kap. rekab. 
Jónsbókar): og liggi jörð að sjó, á eigandi veiði á haf út, 60 faðma frá 
stórstraumsfjörumáli og eru það netlögn hans (Tilskipun um veiði á Íslandi frá 20. júní 
1849, 3 gr.).  Eins og áður hefur komið fram má eigi án leyfis varpeiganda leggja net í sjó 
nær friðlýstu æðarvarpi en 250 metra frá stórstraumsfjöru (Lög nr.64/1994 um verndun, 
friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum).   
 Í reglugerð nr. 106/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för 
með sér mengun kemur fram að ef ársframleiðslan er minni en 200 tonn þá þarf starfsleyfi 
frá Heilbrigðiseftirliti á viðkomandi svæði en ef framleiðslan er meiri en 200 tonn þá þarf 
starfsleyfi frá Hollustuvernd ríkisins.  Við gerð tillögu skal Hollustuvernd ávallt leita 
umsagnar hlutaðeigandi heilbrigðisnefndar og eftir því sem við á hverju sinni, 
Náttúruverndar ríkisins, Skipulagsstofnar, Vinnueftirlits ríkisins, frjálsra félagsamtaka og 
annarra sérfróðra aðila. 
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 Lög um fiskeldi eru innan laxveiðilaganna og eru sniðin að verndun íslenskra 
laxastofna.  Það eru að vísu sérstök lög um ostrurækt (Lög nr.21/1939 um ostrurækt) sem 
ennþá eru í gildi, en ostrurækt hefur ekki verið stunduð á Íslandi.  Það er því mikilvægt að 
koma á heilstæðum lögum um fiskeldi og þar með kræklingarækt.  Það er t.d. vert að 
athuga hvort hægt sé að draga úr væntanlegum hagsmunaárekstrum við æðavarpseigendur 
með að auka fjarlægðarmörkin við æðarvörp. 

3.3 Eitraðir þörungar 

3.3.2 Útbreiðsla eitraða þörunga 
Skelfiskeitranir af völdum svifþörunga í sjó hafa verið þekkt fyrirbæri í heiminum í um 
það bil 200 ár.  Þegar um skelfiskeitrun er að ræða hefur skelfiskurinn nærst á eitruðum 
svifþörungum og getur styrkleiki eitursins orðið allverulegu í fiskinum.  Eitrið safnast 
fyrir í skelfiskinum en hefur engin áhrif á hann sjálfan.  Eitruáhrifanna gætir aftur á móti 
hjá mönnum og öðrum spendýrum er neyta eitraðs skelfisks.  Þeim tilfellum þar sem 
eitrana hefur orðið vart hefur þó fjölgað mikið síðastliðin 20 ár og eru þær nú algengar um 
allan heim og víða árviss viðburður. Fjöldi tegunda er valda skaða, útbreiðsla þeirra og 
tíðni blóma hefur farið ört vaxandi.  Margar skýringar eru á þessari aukningu.  Með auknu 
eldi í sjó og sívaxandi nýtingu lífvera af grunnsævi verður afleiðing svifþörgungablóma 
vart í ríkara mæli en áður.  Með aukinni þekkingu hefur komið í ljós að skaðlagar tegundir 
eru fleiri en ætlað var og fjölgar þeim stöðugt.  Aukin mengun í sjó vegna framburðar 
næringarefna frá landbúnaðarhéruðum og flutningur dvalargróa skaðlegra tegunda frá 
einu svæði til annars með kjölvatni skipa getur beinlínis haft áhrif á tíðni og útbreiðslu 
þessara blóma (Guðrún G. Þórarinsdóttir og Þórunn Þórðardóttir 1997; Guðrún G. 
Þórarinsdóttir 1998).   

Eitraðir þörungar valda tjóni í mörgum löndum þar sem skelfiskrækt er stunduð.  Í 
því sambandi má nefna Noreg, en þar hefur uppsöfnun þörungaeiturs í kræklingi valdið 
því að seinka hefur þurft uppskeru og mikið hefur vantað upp á að  framleiðsluspár hafi 
staðist (kafli 8.2).  Þörungaeitur í kræklingi hefur verið vandamál í fjölda annarra landa 
eins og  t.d. Spáni (de Susa 1998, Shumway 1992) en  þar er kræklingur oft uppskorinn 
minni en skyldi vegna tíðra eitruðra þörungablóma.  Uppskeran hefst um leið og heimild 
er gefin, en ekki beðið þar til kræklingurinn hefur náð æskilegri stærð og hefur því  verð á 
kræklingi til framleiðanda lækkað (de Susa 1998).  Þróun áratugsins hefur einkennst af 
minnkandi gæðum kræklings á Spáni (Outeiral 1998). 

3.3.2 Þörungaeitur og eitraðir svifþörungar á Íslandi 
Nokkrar heimildir eru um rauðan sjó hér við land vegna blóma svifþörunga en í flestum 
tilfellum er um skaðlausar tegundir að ræða (Gunnar S. Jónsson 1986). Svifþörungar geta 
valdið nokkrum tegundum skelfiskeitrana.  PSP-eitrun (Paralytic Shellfish Poisoning) er 
af völdum Alexandrium, Gymnodinium og Pyrodinium sem eru skoruþörungar. PSP-
skelfiskeitrun eða lömunareitrun kemur fram í taugakerfinu, getur valdið öndunarlömun 
sem getur leitt til dauða (Huss 1994).  Í sjónum við Ísland hafa fundist tvær tegundir af 
Alexandrium.  Þessar tegundir er að finna umhverfis allt landið og ber mest á þeim í 
svifinu í lok maí og byrjun júní.  Fjöldi þessara svifþörunga er sjaldan mikill en þó upp 
hafi komið tvö tilfelli hér þar sem PSP eitirð mældist yfir hættumörkum í skelfiski.  Í öðru 
tilfellinu var um að ræða krækling sem safnað var við Vestmanneyjar í júní 1992 og í hinu 
tilfellinu var það hörpudiskur með hrognum sem veiddur var í Breiðafirði í júní 1993 
(Guðrún G. Þórarinsdóttir og Þórunn Þórðardóttir 1997; Kristinn Guðmundsson og Agnes 
Eydal 1998). 
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DSP-eitrun (Diharretic Shellfish Poisoning) er af völdum Dinophysis og 
Prorocentrum tegunda sem einnig eru skoruþörungar.  DSP-skelfiskeitrun eða 
niðurgangseitrun veldur ógleði, uppköstum, niðurgangi og magakveisu (Huss 1994).  
Vitað er um þrjár tegundir af Dinophysis hér við land sem geta valdið DSP-eitrun.  Ein 
þeirra fannst í miklu magni í Hvalfirði í september 1986 (Guðrún G. Þórarinsdóttir 1987) 
og um sama leyti veiktust nokkrir einstaklingar í kjölfar neyslu á kræklingi úr Hvalfirði.  Í 
júní 1994 mældist DSP-eitrun í öðu úr Hvalfirði yfir hættumörkum en lítið af Dinophysis 
fannst í sjósýnum frá svæðinu (Guðrún G. Þórarinsdóttir og Þórunn Þórðardóttir 1997). 

 
Mynd 3.8.  Skelfiskeitur berst frá eitruðum svifþörungum gegnum skelfisk til neytanda 
(Guðrún G. Þórarinsdóttir og Þórunn Þórðardóttir 1997). 

 
ASP (Amniesic Shellfish Poisoning) er af völdum Pseudonitzschia sem er 

kísilþörungur.  ASP-skelfiskeitrun eða minnistapseitrun veldur magakrampa, niðurgangi, 
skynvillu og minnisleysi (Huss 1994). Af þeim fjórum tegundum Pseudonitzschia sem 
vitað er um að geta við ákveðin skilyrði framleitt ASP-eitur eru tvær algengar við Ísland.  
Önnur þeirra er mikilvæg tegund í úthafinu suður og vestur af landinu.  Þessi 
þörungategund ríkir oft í vorhámarkinu og að sumarlagi getur frumufjöldinn einnig orðið 
verulegur í strandsjónum.  ASP-eitrana af völdum þessara þörunga hefur aldrei orðið vart 
við Ísland (Guðrún G. Þórarinsdóttir og Þórunn Þórðardóttir 1997).  Þrátt fyrir að fá dæmi 
sé eitranir af völdum svifþörunga hér á landi ber að hafa í huga að mælingar eru 
tiltölulega fáar og tíðni þörungaeitranna getur hugsanlega breyst með auknu umfangi 
kræklingaræktunar. 

3.3.3 Blómstrun eitraðra þörunga 
Þegar fjöldi eitraðra þörunga í sjónum er orðinn mikill getur skapast hættuástand á 
viðkomandi svæði.   Misjafnt er eftir þörungategundum hver fjöldinn er þegar hætta 
skapast og sami svifþörungurinn getur einnig verið miseitraður eftir aðstæðum.  Í sumum 
tilfellum getur orðið vart eitrana í skelfiski þó aðeins fáir eitraðir þörungar finnist í 
hverjum lítra af sjó en í öðrum tilfellum þarf mikið magn til (Guðrún G. Þórarinsdóttir og 
Þórunn Þórðardóttir 1997). 

Á annan tug þörungategunda sem vitað er að geta framleitt eitur hefur fundist í 
sjónum hér við land.  Sérstök skilyrði í sjónum, eins og endurnýjun næringarefna og 
lagskipting í kjölfarið geta valdið blóma þessara tegunda, en blóminn er óreglulegur og 
þarf ekki að vera árviss þó að viðkomandi tegundir finnist á svæðinu (Guðrún G. 
Þórarinsdóttir og Þórunn Þórðardóttir 1997). 
 Blómi skoruþörunga virðist almennt myndast við eftirfarandi aðstæðrur:  
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a) Við myndun og niðurbrot lagskiptingar. 
b) Þegar vindur veldur frástreymi yfirborðsjávar frá landi og uppstreymi sjávar 

frá meira dýpi við land. 
c) Í grunnum pollum, víkum, lónum og ósum með aðstreymi næringarefna 

(mengun) og lagskiptingu vegna hita og ferskvatns (Gunnar S. Jónsson 1986). 

3.3.4 Úttekt á ræktunarsvæðum 
Á árunum 1945-1946 var flutt út talsvert af hraðfrystum kúfiski til Bandaríkjanna.  Um 
það leyti varð vart við eitrun vegna neyslu skelfisks í Kaliforníu.  Er ekki vitað með vissu 
hvaðan hinn eitraði skelfiskur var, en grunur féll m.a. á íslenska kúffiskurinn og féll þá 
útflutningur hans niður.  Þessi uppákoma hamlaði eðlilegri nýtingu á skelfiski hér á landi 
(Sigurður Pétursson 1962) og hófust því rannsóknir á eitruðum þörungum hér við land til 
að tryggja heilnæmi skelfisks (Sigurður Pétursson 1963c). 
 Eingöngu er heimilt að taka skel af veiðisvæði þar sem heilnæmiskönnun hefur 
farið fram og svæðið verið flokkað hæft til skelfisktekju (Sigurlinni Sigurlinnason 1994).  
Umsókn um leyfi til veiða á samlokum á svæði sem ekki hefur verið kannað með tilliti til 
heilnæmis skal senda sjávarútvegsráðuneytinu.  Veiðisvæði eru ekki viðurkennd til veiði á 
samlokum nema að undangenginni heilnæmiskönnun sem staðfestir að þau uppfylli kröfur 
og að fram fari reglulegubundið eftirlit.  Fiskistofa setjur sér starfsreglur og skulu reglunar 
taka til eftirfarandi atriða: 

1. Örverufræðilegra gæða samloka af veiðisvæðum.  
2. Hvort eitraðir þörungar finnist á veiðisvæði eða þörungaeitur í samlokum sé 

yfir leyfilegu hámarki. 
3. Eftirlit með því hvort mengandi efni finnist yfir leyfilegu hámarki. 
4. Innihalds eitraðra eða skaðlegra efna sem finnast í náttúrunni eða hafa verið 

losuð í umhverfið í slíku magn að reiknuð upptaka þeirra í gegnum fæðu fari 
yfir leyfilegan dagskammt eða kunni að skemma bragð samlokanna. 

5. Efri mörk fyrir innihald geislavirkra samsæta mega ekki fara yfir sett mörk 
fyrir matvæli. (Regl. nr.260/1999 um veiðar, meðferð, vinnslu og dreifingu 
lifandi samlokna).   

 
Fiskistofa metur ástand veiði- eða ræktunarsvæðis og tilkynnir umsækjendum 

hvort svæðin séu opin eða lokuð fyrir veiðum eða uppskeru samloka. Sýni prófanir á 
sjósýnum vaxandi innihald eitraða þörunga á svæðinu ákveður Fiskistofa daglegar 
sýnatökur og prófanir á sýnum af samlokum og sjó og skulu lifandi samlokur ekki nýttar 
fyrr en þær eru lausar við þörungaeitur (Regl. nr.260/1999 um veiðar, meðferð, vinnslu og 
dreifingu lifandi samlokna). 
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4.0 Ræktun 

4.1 Ræktunaraðferðir 

4.1.1 Línurækt 
Línurækt samanstendur af burðarlínu sem haldið er uppi af floti. Sverleiki og styrkur 
tógsins fer mikið eftir aðstæðum á hverjum stað. Til eru línuræktir með tvöfalda burðalínu 
(mynd 4.1) og einfalda burðarlínu (mynd 4.2).  Frá burðarlínunu hanga kræklingahengjur 
sem er samnefni yfir safnara sem kræklingalirfum er safnað á, ræktunarbönd sem 
kræklingurinn er alinn á frá lirfu til markaðsstærðar og netpoka sem kræklingurinn er 
settur í, þegar ákveðinni stærð er náð.   Ræktunarbönd eru stök (mynd 4.2) og einnig eru 
notaðar svokallaðar snúrur, þ.e.a.s. langt samfellt band sem er bundið í burðarlínu með 
ákveðnu millibili (mynd 4.1).  Línuræktunni er haldið uppi af burðarfloti og eru margar 
gerðir notaðar s.s. belgir, tunnur, frauðplast og plastdunkar.  Línuræktin er fest með 
botnfestu sem getur verið steyptur klumpur eða akkeri.  Oftast er keðja tengd við 
botnfestu og hún fest við botnfestutóg sem gengur upp í endaflot.  Botnfestuflot heldur 
botnfestutógi frá botni (Valdimar Gunnarsson 2000b.) 
 

Mynd 4.1.  Línurækt með tvöfalda burðarlínu (www.nordical.no/sider/xplora). 
 
Á mynd 4.2  er dæmi um sökkvanlega línurækt.  Margar ástæður geta verið fyrir því að 
línurækt er sökkt: 

a) Undir lagnaðarís yfir vetrarmánuðina og/eða til að forðast rekís á vorin. 
b) Til að koma í veg fyrir minnkandi vöxt eða afföll vegna of mikils sjávarhita í 

yfirborði sjávar er búnaðinum sökkt yfir sumar.   
c) Til að koma í veg fyrir ásetu kræklingalirfa á kræklingahengjur þar sem er fyrir 

stærri kræklingur. 
d) Til að koma í veg fyrir sjónmengun og árekstra við aðra aðila sem nýta svæðið 

(Mallet 1989). 
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Mynd 4.2.  Sökkvanlega línurækt með einfalda burðarlínu  (www.fukuina.com). 
 

Í Kanada er línurækt sökkt á hverjum vetri á Prins Edward eyju en á Nova Scotia, 
þar sem ísmyndun er ekki árviss, er aðeins sökkt þau ár sem ís getur valdið tjóni 
(Rosenthal og McInerney-Northcott 1995).  Í sumum löndum vantar rými til að auka 
framleiðslu kræklings.  Það er því í auknum mæli leitað á opnari svæði þar sem hreyfing 
er mikil og hætta á að búnaður skemmist og kræklingurinn ,,missi takið” og sökkvi til 
botns.   Til að minnka álagið á kræklinginn og búnaðinn er honum sökkt undir yfirborð 
sjávar þar sem áhrifa ölduhreyfinga gætir minna (www.fukuina.com). 

Línurækt er ódýrari, auðveldari að setja upp og kræklingurinn vex betur en í 
sambærilegri flekarækt (Hickman 1992).  Línurækt þolir mun betur mikla veðurhæð, þar 
sem stærri hluti búnaðarins er ofansjávar í flekarækt og valda því bæði vindur og öldur 
meira álagi.  Auðveldara er að sökkva línurækt undir ís en flekarækt og er þess vegna 
línurækt allsráðandi í dag í Kanada (Mallet og Myrand 1995).   Við línurækt hefur verið 
þróaður afkastamikill búnaður við uppskeru (kafli 5.4).  Þennan búnað er ekki hægt að 
nota við uppskeru í flekarækt vegna þess að kræklingjahengjurnar hanga langt inn undir 
flekanum og erfitt er að ná í þær.  Eins og kemur fram í töflu 4.1 er línurækt algengasta 
aðferðin við ræktun á kræklingi og er notuð hjá öllum norðlægum þjóðum s.s. Kanada, 
Svíþjóð og Noregi. 
 
Tafla 4.1. Framleiðsla á ræktuðum kræklingi í tonnum á árinu 1997 í helstu 
framleiðslulöndum(FAO 1999b) og ræktunaraðferðir. 
Land Framleiðsla Ræktunaraðferð Heimild 
Kína 398.192 Línurækt, botnrækt (Zhang 1984, Guo o.fl. 1999) 
Spánn 188.793 Flekarækt (Pérez Camacho 1991) 
Ítalía 103.000 Línurækt/grindarækt (Hickman 1992) 
Holland 93.244 Botnrækt (Lucas 1998) 
Nýja Sjáland 65.500 Línurækt (Jeffs o.fl. 1999) 
Frakkland 62.350 Stólparækt/línurækt (Hickman 1992) 
Írland 16.094 Botnrækt/línurækt (O´Sullivan 1998) 
Kanada 11.463 Línurækt (Kielley 1998) 
Svíþjóð 1.425 Línurækt (Acefors 1982) 
Noregur 502 Línurækt (Sunde o.fl. 2000) 
Aðrir 198.862   
Samtals 1.139.425   
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4.1.2 Flekarækt  
Á mynd 4.3 er sýndur spænskur fleki sem er notaður við kræklingarækt, en á Spáni er 
flekarækt allsráðandi.  Flekarnir eru að meðaltali rúmlega 300 m² að flatamáli, með 
rúmleg 400 böndum og hvert þeirra um 10 metra langt.  Framleiðsla á fleka er um 46 tonn 
(Pérez Camacho o.fl. 1991).   Flekar hafa verið reyndir á Írlandi (Hovgaard 1984b;  
Aquacultur Irland 1989) og  Kanada (Mallet og Myrand 1995) á fyrstu árum 
kræklingaræktar í viðkomandi löndum, en fljótlega var skipt yfir í línurækt.  Töluverð 
þróun hefur verið á flekum á síðustu árum og hafa nú verið hannaðir flekar sem hægt er 
að sökkva eins og sýnt er á mynd 4.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 4.3. Spænskur fleki 
fyrir kræklingarækt (Haamer 
og Øhrn 1980).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 4.4.  Sökkvanlegur 
fleki fyrir kræklingarækt.  
Efri mynd; Fleki flýtur á 
yfirborði sjávar. Neðri mynd; 
Búið að sökkva fleka 
(www.fukuina.com).  

 
Þó að línurækt hafi margt fram yfir flekarækt er hægt að telja upp nokkur atriði 

sem verður að teljast flekarækt í hag.   Það er auðveldara að halda æðarfugli frá ræktunni 
með því að girða net utan um flekann,  einnig er einfaldara að  færa fleka en línurækt t.d. 
forða undan ísreki.  

4.1.3 Stólpa- og botnrækt 
Frakkar eru umfangsmestir í ræktun á kræklingi á stólpum.  Lirfum er safnað á safnara 
sem síðan er vafið um stólpa og skelfiskurinn látinn vaxa þar áfram þar til markaðstærð er 
náð.  Kræklingurinn er einnig grisjaður og settur í netpoka sem er vafinn utan um stólpann 
eða festur á reipi sem er strengt á milli stólpana (Bardach o.fl. 1972).  Vegna þess að 
stólparnir fara á þurrt um fjöru hefur kræklingurinn þróað öfluga lokunarvöðva.  Það er 

http://www.fukuina.com/
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því minni hætta á að kræklingurinn opni sig, þorni upp og drepist við meðhöndlun.  Gæði 
og verð á kræklingi sem er ræktaður á stólpum er því betra en þegar aðrar 
ræktunaraðferðir eru notaðar (Koole 1989).   Talið er víst að þessi aðferð henti ekki 
íslenskum aðstæðum vegna ísmyndunar og ísreks í fjörum. 
 

  
 
 
Mynd 4.5. Stólparækt í Arguenon flóa í Frakklandi og mynd af einstökum stólpum þar 
sem safnara er vafið utan um stólpann (Bardach o.fl. 1972). 
 
 Við botnrækt er smár kræklingur fluttur af einu svæði og dreift með ákveðnum 
þéttleika á annað svæði þar sem aðstæður eru góðar til ræktunar.  Ef þéttleiki kræklings 
verður meiri en 8 kg/m² er dreift úr honum.  Afræningjar s.s. krossfiskar eru reglulega 
fjarlægðir af svæðinu og einnig uppsafnaður leir.  Þegar kræklingurinn hefur náð hæfilegri 
stærð er hann skrapaður upp og fluttur í vinnslustöð (Pillay 1990).    Hollendingar eru 
stærstu ræktendur kræklings á sjávarbotni en þar er  mikið af grunnum svæðum með 
mjúkum botni sem henta til botnræktar.  Hér á landi er lítið um heppileg svæði fyrir 
botnrækt.   

4.2 Lirfusöfnun 

4.2.1 Lirfusafnarar 
Margar gerðir eru til af söfnurum.  Virkni þeirra virðist vera betri eftir því sem safnarinn 
dregur meira vatn í sig (Dobretsov og Railkin 1996).   Hörð bönd henta því illa sem 
safnarar.   Loðin bönd henta vel, sérstaklega þau sem eru með þráðum sem ganga út úr 
bandinu (King o.fl. 1990).   Þættir eins og litur safnara virðast ekki skipta neinu máli 
(Dobretsov og Railkin 1996).   Safnarar samanstanda af stökum söfnurum eða snúrum. Á 
Spáni (Pérez Camacho 1991) er t.d. notaðir stakir safnarar og Nýja Sjálandi (Jeffs o.fl. 
1999) snúrur.  
 

  
Gamalt slitið band. Loðið band. Fléttað band. 
Mynd  4.6. Nokkrar gerðir af söfnurum. 
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Lengd safnara fer eftir aðstæðum á hverjum stað, þar sem það er mismunandi eftir 

svæðum á hvaða dýpi lirfurnar halda sig og fæðuframboð er mismunandi eftir dýpi.   Í 
rannsóknum við Hvítanes koma fram að minna var um krækling á meira dýpi, en 
safnararnir náðu allt niður að 8 metra dýpi (Guðrún G. Þórarinsdóttir 1987).   Í 
Hvammsvík, Kolgrafarfirði og Arnarfirði þar sem safnarar ná niður á 10 metra dýpi er 
krækling að finna á öllum safnaranum en þó í mismunandi fjölda eftir dýpi og virtist vera 
minnst neðst á söfnurunum.   Í rannsóknum í Ejafirði þar sem safnarar voru staðsettir á 5, 
10 og 15 metra dýpi var mesta ásetan á 5 metra dýpi, en það var einnig töluverð áseta á 15 
metra dýpi í september þegar flestar kræklingalirfur settust á safnara (Elenu G. Garcia 
2000).   Í Noregi er mikill breytileiki í dýptardreifingu kræklingalirfa eftir svæðum (mynd 
4.7).  Í Suður-Noregi er ásetan niður á 8-10 metra.  Utarlega í fjörðum á Vesturlandinu og 
norður með ströndinni er mesta ásetan í yfirborðinu niður á 0,5 metra.  Á svæðum með 
sterkum straumi og umróti nær þó ásetan mun dýpra.  Innst inn í fjörðum með þykku 
seltulitlu yfirborðslagi er lítið um ásetu í yfirborði, en töluverð áseta á meira dýpi allt 
niður á 15 metra (Haamer og Øhrn 1980).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 4.7.  Dýptardreifing 
kræklingalirfa á söfnurum á 
mismunandi stöðum í 
Sognefjorden í Vestur-
Noregi (Hovgaard 2000). 

 
 
Í rannsóknum í Vestur-Noregi kom fram að vöxtur á kræklingi á 0 til 5 metra dýpi 

var mismunandi á milli svæða (Aase og Bjerknes 1984).  Á Nýfundnalandi er ráðlagt að 
lengja ræktunarbönd vegna aukins fæðuframboðs á meira dýpi.  Fæðuframboðið 
(blaðgræna) var meira í sjónum á 5-10 metra dýpi samanborið við yfirborða sjávar (< 5 
metra dýpi) (Clemens o.fl. 1999).   Hér á landi liggja ekki fyrir upplýsingar um á hvaða  
dýpi sé mest magn svifþörunga.  Mismunandi dýptardreifing svifþörunga er hugsanlega 
einnig breytileg eftir svæðum. 

4.2.2 Lirfusöfnun 
Það er mismunandi er eftir aðstæðum hvernig staðið er að lirfusöfnun.  Smáum kræklingi 
er safnað saman í klettóttum fjörum á Spáni (Pérez Camacho 1991) og Írlandi (Hovgaard 
1984) en á Nýja Sjálandi af þara (Jeff o.fl. 1999).    Á fyrstu árum kræklingaræktar í Kína 
var reynt að bæta vöntun á náttúrulegum kræklingalirfum með klaki og ræktun lirfa í 
eldisstöðvum.  Þessu var hætt eftir að náttúrlegum kræklingalirfum var fjölgað með því að 
lengja ræktunartíma stórþörunga í sjónum til að kræklingurinn á þeim næði að hrygna 
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(Zhang 1984).  Söfnun á náttúrulegum lirfum er talinn mun hagkvæmari kostur (Hickman 
1992), enda er lirfum safnað á safnara alls staðar þar sem því er hægt að koma við. 

Flestir lirfusafnarar eiga það sameiginlegt að þeim er komið lóðrétt fyrir frá 
yfirborði sjávar á því dýpi sem lirfusvifið heldur sig að öllu jöfnu.   Safnararnir eru settir í 
sjó 1-2 viku áður en ásetu er að vænta.  Ástæðan er sú að kræklingalirfur setjast gjarnan á 
safnara með þunnri filmu af þörungum og bakteríum sem laða að lirfurnar (Loo og 
Rosenberg 1984).  Það getur verið verulegur munur á milli ára hvenær kræklingalirfur 
setjast á safnara.  Á Prins Edward eyju (Bernard 1998) og Nýfundnaland (Macneill o.fl. 
1999) er reglulega fylgst með fjölda og stærð kræklingalirfa í sjó og þegar meira en 50% 
lirfanna hafa náð 200 μm að stærð er kræklingaræktendum ráðlagt að setja lirfusafnara í 
sjóinn (Macneill o.fl. 1999).  Í kafla  2.3.3 er fjallað um tímasetningu ásetu kræklingalirfa 
á safnara við Ísland. 

Mikill munur getur verið á milli staða og ára í fjölda kræklingalirfa sem setjast á 
safnara (Mallet 1989).  Mikil afföll eru á kræklingalirfunum á hverjum degi og óhagstæðir 
umhverfisþættir eins og lítið fæðuframboð og lágur sjávarhiti geta dregið úr vexti og 
aukið afföll verulega (Widdows 1991).   Rek lirfa getur verið mismunandi á milli ára allt 
eftir því hvernig vindar blása og eftir styrk og stefnu straums á tímabilinu. Talið er að 
vindur frá landi hafi blásið frá megnið af lirfunum eitt árið af svæði í Noregi (Bøhle 
1984).  Í rannsóknum við Hvítanes í Hvalfirði settist mikill fjöldi af kræklingalirfum á 
safnara eða rúmlega 40.000 á hvern metra (Guðrún G. Þórarinsdóttir 1987).   Það skal þó 
haft í huga að fjöldi lirfa á safnara fer mikið eftir gerð safnara.  Fyrsta veturinn fækkar 
kræklinginum mikið á söfnurum.  Hluti af kræklingi sem hefur fest sig á  smávaxna 
þörunga losnar af um haustið  (Macneill o.fl. 1999) og miklar ölduhreyfingar  hrista 
kræklinginn af söfnurum (Mallet og Myrand 1995).  Aukið fæðunám og þörf fyrir meira 
rými er þess valdandi að kræklingurinn leitar annað, sérstaklega á vorin þegar vöxturinn 
fer að aukast (Macneill o.fl. 1999). 

4.3 Framhaldsræktun 

4.3.1 Framleiðsluaðferðir 
 
Ræktað allan tímann á sama bandi 
Í þessu tilviki er kræklingalirfum safnað á safnara (ræktunarband) þar sem þær vaxa þar til 
markaðsstærð er náð.  Með þessari aðferð má draga verulega úr rekstrarkostnaði 
samanborið við þær aðferðir sem nefndar eru hér á eftir.   Ókosturinn við að rækta 
krækling á sama ræktunarbandi upp í markaðstærð er að vöxtur er minni og 
stærðardreifing meiri.  Á Nýfundnaland þarf meðalstærð kræklings að hafa náð 66 mm til 
að 95% kræklings nái markaðsstærð (50 mm) (Brown o.fl. 1999).  Miðað við að það taki 
tvö ár fyrir krækling í Hvalfirði að ná 50 mm stærð þarf ræktunartíminn að vera vel á 
þriðja ár til að stærsti hluti kræklingsins nái markaðsstærð.  Á sumum svæðum hér við 
land gæti það hugsanlega tekið á fjórða ár að ná kræklinginum upp í 66 mm stærð að 
meðaltali.  Annar ókostur við þessa aðferð er að mikill þéttleiki vill verða á söfnurum 
vegna þess að það er aldrei grisjað.  Kræklingarnir eru í mörgum lögum á bandinu og á 
þeim sem er innstur hvílir mikill þungi og það þarf lítið til að spunþræir þeirra gefi sig og 
allur kræklingurinn renni af bandinu.  Fjöldi spunaþráða og styrkur þeirra minnkar í 
miklum sjávarhita og þegar ölduhreyfingar og straumur er lítill (Price 1982; Dolmar og 
Svane 1994).  Skyndileg aukning í ölduhæð eða straumi getur valdi miklum afföllum 
(Mallet og Myrand 1995).  Reynt er að draga úr afföllum af kræklingahengjum með 
notkun svokallaða stoppara eins og sýnt er á mynd 4.8.  Við tilraunararæktun Napa hf. í 
Hvalfirði (Napi 1987) var kræklingurinn ræktaður á sama ræktunarbandi allan tímann og 



Kræklingarækt á Íslandi 

37 

er þetta einnig gert í öðrum löndum Norður-Evrópu s.s. Noregi (Hovgaard 1980; 
Fredheim o.fl. 2000).   Stopparar eru þó ekki notaðir í öllum tilvikum þegar kræklingur er 
ræktaður allann tíman á sama ræktunarbandi. 
 

   
Diskur sem stoppari 
(www.fukuina.com) 

Stigi með stoppara 
(www.nordical.no) 

Stoppar á ræktunarbandi 
(www.nordical.no) 

 
Mynd 4.8.  Nokkrar gerðir af stoppurum á ræktunarböndum. 
 
 Tvær aðferðir eru notaðar við grisjun kræklings á ræktunarböndum.   Í fyrsta lagi 
er yfirborð safnara minnkað á meðan verið er að safna kræklingalirfum og síðan aukið í 
lok lirfutímabilsins en við það dreifir kræklingurinn úr sér og með því móti er hægt að ná 
hæfilegum þéttleika (Bremnes og SydskjØr 1987).  Í öðru lagi er hægt að fækka 
kræklingnum á safnaranum eins og sýnt er á mynd 4.9.   Þessar aðferðir eru vinnufrekar 
og hafa ekki fest sig mikið í sessi.   Framleiðsla á hvert ræktunarband getur verið breytileg 
vegna mismunandi þéttleika lirfa á böndunum.  
 
 
Eftir 
Grisjun 
 
 
 
 
 
 
Fyrir  
grisjun 
 
 

 

  

 

Smár kræklingur grisjaður.  
Eingöngu kræklingur á milli 
þverbanda eftir grisjun, sem 
dreifir sér seinna um allt 
ræktunarbandið (Hovgaard 
1984c). 

Grisjun á stærri kræklingi 
sem er fjarlægður af 
bandinu á milli stoppara.  
Kræklingurinn dreifir síðan 
úr sér á allt ræktunarbandið 
(Hovgaard 1984c). 

Valsar notaðir til að brjóta hluta 
af kræklingnum á 
ræktunarbandinu.  (Bremnes og 
SydskjØr 1987). 

 
Mynd 4.9. Nokkrar aðferðir við að grisja krækling á ræktunarböndum. 
 
Notkun á netpokum 
Kræklingalirfum er safnað á lirfusafnara og þegar ákveðinni stærð er náð eru þær teknar 
af safnara, flokkaðar og settar í hæfilegum þéttleika í netpoka (mynd 4.10) þar sem þær 
eru látnar vaxa þar til markaðsstærð er náð (Mallet og Myrand 1995).  Við að grisja 
kræklinginn eykst vöxturinn og afræningjar s.s. krossfiskur fjarlægðir.  Með grisju 
minnkar þéttleiki mikið og minni líkur eru á að spunaþræðir kræklings sem er innstur gefi 
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sig með þeim afleiðingum að allur kræklingurinn renni af.    Með því að stærðarflokka 
næst jafnari stærð á kræklinginum við uppskeru og þar með betri nýting þar sem minna 
flokkast frá við vinnslu.  Aftur á móti eykst kostnaður við að nota þessa aðferð.  Þessi 
aðferð er m.a. notuð í Kanada (Scarratt 1993) og Írlandi (Hovgaard 1984).    

Í Kanada er notaðir þriggja metra langir netpokar og er verð á hverjum netpoka um 
11 kr,  áætlaður kostnaður við að fylla hvern netpoka er um 50 kr (Hennessey 1996a).  Ef 
miðað er við 17 kg uppskeru á netpoka er kostnaðurinn um 4 kr/kg.  Á Prins Edward eyju 
setur sex manna áhöfn á einum degi í 1200 til 1500 netpoka sem hver er um þrír metrar að 
lengd (Brown o.fl. 1999).   Oft er miðað við að það séu settir 500-600 kræklingar á hvern 
metra netpoka (Mallet og Myrland 1995).  Fjöldi kræklinga er háður endanlegri stærð og 
eru hafðir færri eftir því sem kræklingurinn er stærri við uppskeru (Brown o.fl. 1999).   
 

 

 

 

 
Kræklingalirfum safnað á 
safnara. Þegar kræklingurinn 
er kominn í hæfilega stærð er 
hann skafinn af söfnurum 
með höndum eða vélum 
(Sønnischsen 1984). 

Kræklingurinn settur í gegnum 
afklasara til að losa hann í sundur.  
Hann er síðan flokkaður allt upp í 
fimm stærðarflokka 
(www.aguin.com). 
 

Flokkuðum kræklingi er komið 
fyrir í áfyllingsbúnaði sem í 
rennur sjór.  Netpoki er settur 
utan um hólk sem gengur 
niður úr áfyllingsbúnaðinum 
(Mallet 1989). 

 
Mynd 4.10.  Vinnsluferli og búnaður þegar netpokar eru notaðir við ræktunina. 
 
Notkun á slönguneti 
Þegar þessi aðferð er notuð er kræklingnum safnað á lirfusafnara og þegar hæfilegri stærð 
er náð er hann tekinn af safnaranum, afklasaður og stærðaflokkaður.  Kræklingnum er 
síðan skammtað á ræktunarband, sett utan um hann slöngunet og  band vafið utan um til 
að halda honum upp við bandið á meðan hann er að festa sig.  Slöngunetið er úr bómull 
sem rotnar fljótlega eftir að í sjóinn er komið (www.fukuina.com).  Þessi aðferð er 
afkastamikil og er henni lýst á myndum 4.11 og 4.12.   Kostir og ókostir þessarar aðferðar 
eru þeir sömu og þegar notaður er netpoki.   Þessi aðferð er m.a. notuð á Spáni 
(www.fukuina.com) og Nýja Sjálandi (Jeffs o.fl. 1999). 
 
Mynd 4.11.  Búnaður sem notaður er til 
að taka krækling af söfnurum og setja í 
slöngunet.  A) Lirfusafnari skorinn frá 
burðarlínu. B) Band flytur lirfusafnara 
upp að burstavél eða afskrapara.  C) 
Burstavél skefur kræklinginn af 
lirfusafnaranum.  D) Tromla sem vefur 
inn á sig safnara.  E) Netslöngu-
pökkunarvél sem skammtar krækling  inn 
á stiga, setur netslöngu utan um stiga og 
vefur bandi utan yfir (www.nordical.no).  

http://www.fukuina.com/
http://www.fukuina.com/
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Mynd 4.12.  Kræklingur settur í slöngunet.  Trektin er 
fyllt af kræklingi og honum síðan ýtt áfram fram úr 
vélinni.  Inn um bakhluta er dregið band. Út úr vélinni 
kemur síðan band innst, kræklingur utan um bandið og 
slöngunet þar utan um til að halda lausum kræklingi 
fast upp við bandið.  Þegar kræklingahengjan kemur 
út úr vélinni er bandi vafið utan um til að koma í veg 
fyrir að kræklingurinn renni út um möskvana eða 
renni til í stöngunetinu þegar kræklingahengjan er 
komin út í sjó (www.nordical.no).  
 
Lirfusafnari settur í netpoka 
Hér er notað mjótt band (1-3 mm) til lirfusöfnunar sem vafið er utan um grind sem sett er 
í sjóinn (mynd 4.13). Bandið er mjótt og er því hæfilegur fjöldi kræklingalirfa á því.  
Þegar kræklingurinn hefur náð hæfilegri stærð er hann tekinn úr sjónum og lirfusafnarinn 
þræddur í gegnum netpoka (mynd 4.13).  Ákveðinni lengd af lirfusafnara er sett í 
netpokann og skorið á bandið og það síðan bundið fast á burðarlínu (Hovgaard 1984a).  
Kostur við þessa aðferð er að fljótlegt er að koma lirfusafnara fyrir í netpoka.  Hún getur 
hugsanlega hentað í þeim tilvikum þar sem mikill þéttleiki kræklingalirfa er á söfnurum.  
Ókosturinn er aftur á móti sá að ef illa tekst til við lirfusöfnun er uppskeran lítil og 
stærðardreifing mikil vegna þess að kræklingurinn er ekki stærðarflokkaður.  
 
Lirfusafnari  vafinn 
utan um grind sem 
sett er út  í sjó.   

 

Þegar kræklingurinn 
hefur náð hæfilegri 
stærð er hann tekinn úr 
sjónum og lirfu-
safnarinn þræddur í 
gegnum netpoka.   

 
Mynd 4.13. Lirfusafnari settur í netpoka (Hovgaard 1984).   

4.3.2 Framleiðsluferill 
Hér á landi setjast kræklingalirfur á safnara seinnihluta sumars eða á haustin og eru því 
oftast aðeins nokkrir mm að stærð í lok fyrsta árs ræktunarinnar.  Þetta er mun minni 
stærð en hjá flestum öðrum þjóðum en þar er hægt að grisja og stærðarflokka kræklinginn 
sama ár og kræklingalirfur setjast á safnara og má þar nefna lönd eins og Vestur-Noreg 
(Aase og Bjerknes 1984), Svíþjóð (Rosenberg 1984) og Prins Edward eyju í Kanada 
(Mallet og Myrland 1995).   Hér á landi er ekki hægt að grisja og stærðarflokka fyrr en á 
öðru ári en þá nær kræklingurinn 10-20 mm stærð sem oft er miðað við (Scarratt 1993). 
 Sá fjöldi kræklingalirfa sem sest á safnara er yfireitt mun meiri en ræktunarbandið 
getur borið til lengri tíma. Fljótlega eftir að kræklingur sest á safnarann byrjar þeim að 
fækka og er fjöldinn kominn niður í nokkur hundruð á hvern metra þegar hann hefur náð 
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markaðsstærð.   Ef engin grisjun á sér stað getur fækkunin numið nokkrum þúsundum 
(mynd 4.14.), en í þessu tilfelli settust kræklingalirfunar á safnarana í byrjun sumars og 
hafði þeim fækkað mikið þegar mælingar hófust. 
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Mynd 4.14. Fækkun á kræklingi á hverjum metra ræktunarbands við Tjärnö í Svíðþjóð á 
tímabilinu ágúst 1978 til febrúar 1980 (Rosenberg 1984). 
 
 Afföll á kræklingi eru mismunandi eftir árstímum og fellur yfirleitt mest af 
kræklingi á haustin og veturna eins og kemur fram í skoskri tilraun á mynd 4.15.  Strax 
fyrsta veturinn féll mikið af kræklingi af ræktunarbandi í janúar og síðan aftur næsta vetur 
í  september og desember.  
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Mynd 4.15. Þyngd krælings á þriggja metra löngu ræktunarbandi.  Tilraunin var gerð í 
Skotlandi frá júlí 1968 til desember 1969 (Mason og Drinkwater 1981). 
 

Eftir að kræklingurinn hefur verið eitt ár í sjó sest nýr árgangur á ræktunarbandið 
eða netpokann.   Við uppskeru getur því verið hátt hlutfall af smáum kræklingi.  Samtímis 
og kræklingalirfur setjast á safnara sest oft töluverður fjöldi krossfisklirfa.  Krossfiskurinn 
étur eingöngu smáan kræklingi en er of smár til að ráða við eins árs krækling og kemur 
þannig í veg fyrir að minni kræklingur taki rými og fæðu frá þeim stærri  (O´Neill o.fl. 
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1983).   Mikill þéttleiki kræklings á ræktunarbandi/netpoka dregur einnig úr fjölda 
kræklingalirfa af nýjum árgangi sem setjast á böndin (Mallet og Myrand 1995).  
 Vöxtur á kræklingi í nokkrum löndum er sýndur í  töflu 4.2.  Haft skal í huga að 
ræktunaraðferðir eru ekki sambærilegar að öllu leiti, í sumum tilvikum er kræklingurinn 
grisjaður og flokkaður en við það fæst meiri vöxtur.  Einnig er misjafnt hvort um er að 
ræða landsmeðaltal eða um einstaka tilraun að ræða.  Það tekur mislangur tíma að rækta 
kræklingalirfur upp í markaðsstærð eftir löndum vegna mismunandi fæðuframboðs og 
hitastigs en ekki síst settíma lirfanna.    
 
Tafla 4.2.  Ræktunartími kræklings frá lirfu að markaðsstærð á nokkrum stöðum.  
Ræktunartækni er línurækt nema annað sé tiltekið. 
Staður Ræktunar-

tími 
Stærð 
kræklings 

Tegund Heimild 

Portúgal* 11 mán. 70 mm M.E. (Leal 1989) 
Nýja Sjáland 13 mán. 80 mm P.C. (Jeefs o.fl. 1999) 
Spánn (Galacia)* 16 mán.  80-100 mm M.G. (Pérez Camacho 1991) 
Skotland 12-24 mán. 50-60 mm M.E. (Mason og Drinkwater 1981) 
Danmörk 15-16 mán. 50 mm M.E. (Kristensen 1989) 
Írland 18 mán. > 50 mm M.E. (Rodhouse o.fl. 1984) 
Vestur-Svíþjóð 17-18 mán. 60 mm M.E. (Loo and Rosenberg 1983) 
Kanada (P.E.I.) 18-24 mán. 55-60 mm M.E. (Judson 1989) 
Hvalfjörður 24 mán. 50 mm M.E. (Guðrún G. Þórarinsdóttir 1996) 
Norður-Noregur 36 mán. 46 mm M.E. (Wallace 1983) 
M.E. = Mytilus edulis,  M.G. = Mytilus galloprovincialis,  P.C. = Perna canaliculus. 
* Við ræktunina eru notaði flekar. 

4.3.3 Afræningjar 
Ýmislegt hefur verið reynt til að halda æðarfugli frá kræklingarækt.   Æðarfugl hefur 
verið fældur frá með hljóðum og gerviránfuglum en hvort tveggja hefur aðeins virkað í 
skamman tíma (RØv 1982; Pehrsson 1984; Bremsnes og SydskjØr 1987).   Á 
uppgangsárum kræklingaræktar í Noregi um 1980 olli æðarfugl verulegu tjóni og tókst þá 
ekki að finna aðferð til að koma í veg fyrir afrán (Johnsen 1984), en þrátt fyrir þetta hefur 
verið mikill uppbygging í kræklingarækt frá seinnihluta síðasta áratugar (kafli 8.2).  
Komið hefur jafnvel til tals að nota lifandi fálka til að halda æðarfuglum frá 
kræklingaræktarstöðvum (Haamer og Øhrn 1980).  Draga má úr afráni fugla með að hafa 
kræklinginn í sterkum netpokum (Thompson 1999), en til að það virki þarf að hafa 
kræklinginn inn í pokanum sem dregur úr aðfærslu fæðu.  Að skjóta æðarfugl öðru hvoru 
gefur takmarkaðan árangur og er óheimilt skv. lögum á Íslandi.  Nýr æðafugl kemur ávallt 
í staðinn og þarf því stöðuga vöktun með tilheyrandi kostnaði (Pehrsson 1984).  
Kræklingaræktunin þarf því að vera af þeirri stærðargráðu að hún standi undir þeim 
kostnaði sem hlýst af vöktuninni vegna æðarfugla (Haamer og Øhrn 1980).    

Æðarfugl heldur sig við varpstöðvarnar meðan á varpi og útungun stendur, en eftir 
þann tíma dreifir hann sér um svæði þar sem gott er til fanga fyrir ungana. Þegar kemur 
fram á haust og vetur hópast fuglinn saman og leitar lengra burt frá heimaslóðum 
(Eysteinn Gíslason 1984).   Mesta far er á æðafuglinum um haust og vor þegar hann fer 
um í stórum flokkum og er þá alltaf hætta á að fuglinn valdi skaða á þeim svæðum sem 
hann fer um (RØv 1982).   Í litlum kræklingastöðvum getur æðarfugl valdið miklu tjóni á 
stuttum tíma.   Ef miðað er við að æðarfugl éti 2,5 kg af kræklingi á dag (Nehls 1989), éta 
200 fuglar 3,5 tonn á viku. 

 



Kræklingarækt á Íslandi 

42 

 
 

Mynd 4.16. Æðarfugl olli verulegu tjóni hjá kræklingaræktendum í Noregi á níunda 
áratugnum (Bremsnes og SydskjØr 1987).    
 

Yfirleitt afla æðarfuglar fæðunnar á innan við þriggja til fjögurra metra dýpi en 
vitað er að æðarfuglar geta kafað niður á 20 metra dýpi (Pethon 1967; Cramp og Simmons 
1977).   Með því að sökkva kræklingjahengjum vel undir yfirborð sjávar er æðarfuglinum 
gert erfiðara fyrir að ná í kræklinginn og getur verið hagkvæmara fyrir hann að sækja í 
aðra fæðu í nágrenninu.  Líklegar er að þessi leið heppnist á svæðum þar sem mikið er af 
fæðudýrum.  Þetta getur þó varla talist örugg leið en frekari rannsóknir þarf til að leiða í 
ljós hve djúpt þarf að sökkva kræklingjahengjum.  

Í þýskri rannsókn kom fram að tímasetning fæðunáms æðarfugls yfir sólarhringinn 
var breytilegt eftir árstímum. Yfir sumarmánuðina á fæðunámið sér stað á daginn á meðan 
bjart er.  Snemma um vorið, á meðan dagur var stuttur, var fæðunámið óháð sjávarföllum 
en þegar dag fór að lengja á fæðunám sér eingöngu stað þegar lágsjávað er. Á veturna er 
fæðunámið bæði í birtu og í myrkri, en þegar kollan lá á eggjum var fæðunám aðallega í 
myrkri (Nehls 1995).   Ef hegðunarmynstur kollunnar er það sama hér við land og í 
Þýskalandi getur æðarkollan étið ræktaðan krækling í skjóli myrkurs og kostnaður við 
vöktunina  því orðið verulegur. 

4.3.4 Mengun 
Við ræktun kræklings er töluverð losun úrgangsefna og einnig losnar oft mikill fjöldi 
kræklings og fellur til botns.  Uppsöfnun lífrænna efna undir kræklingarækt getur numið 
nokkrum sentímetrum á ári og getur valdið töluverðum breytingum á lífríkinu í nágrenni 
við ræktunina (Mattson og Lindén 1984).   Í Svíþjóð var athugaður fjöldi kræklinga á 
botni undir rækt að vori eftir að búnaðurinn hafði verið eitt ár í sjó, fundust um 2.800 
skeljar á m² og 10 kg/m² af lifandi skel.  Vegna mengunar fækkaði tegundum undir 
ræktuni,  en mikill fjöldi af lifandi kræklingi á botninum dró aftur á móti að mikinn fjölda 
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fiska og krabba (Matton og Lindén 1984).   Hægt er að draga verulega úr þessari mengun 
með því að grisja kræklinginn  og koma fyrir í hæfulegu magni í netpokum. 
 Þar sem kræklingur er síari getur hann dregið verulega úr mengun rotnandi 
þörunga.  Í rannsóknum í kræklingarækt í Suður-Afríku þar sem notaðir voru flekar við 
ræktunina kom fram að kræklingurinn síaði allt að 90% af svifþörungum (blaðgrænu) úr 
sjónum (Heasman o.fl. 1998).  Kræklingurinn getur því dregið verulega úr mengun á 
svæðum með mikla aðfærslu fosfórs og köfnunarefnis með upptöku þessara efna í skel og 
hold (Dahl 2000; Kjøsnes 2000). 
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5.0 Uppskera 

5.1 Eftirlit með kræklingi 
Eitt meginatriði skelfiskeftirlits er rekjanleiki.  Með rekjanleika er átt við að alls staðar í 
vinnslu- og dreifingarferlinu sé hægt að rekja uppruna vörunnar til framleiðandans og 
veiðisvæðisins.  Komi upp skelfiskeitrun þarf á stuttum tíma að vera hægt að staðsetja 
allan skelfisk sem liggur undir grun og innkalla hann.  Með því að geta greint sundur 
framleiðslulotur eftir veiðisvæðum og veiðitíma hefur framleiðandinn einnig möguleika á 
að greina óspillta vöru frá þeirri sem er eitruð (Sigurlinni Sigurlinnason 1994).  
Vinnslustöðvum er eingöngu heimilt að taka á móti lifandi samlokum ef merkispjöld 
fylgja þeim sem sýna að þær komi frá viðurkenndu svæði.  Færa skal dagbók þar sem 
fram koma skráningar vegna innra eftirlits. Vinnslustöðvar skulu samkvæmt 
leiðbeiningum Fiskistofu taka sýni af dagsframleiðslunni og varðveita í 12 mánuði.  Sýni 
af samlokum sem seldar eru lifandi skal geyma frosin í einn mánuð (Regl. nr.260/1999 
um veiðar, meðferð, vinnslu og dreifingu lifandi samlokna).   

Fiskistofa hefur yfirumsjón með heilnæmiskönnunum á veiðisvæðum fyrir  
samlokur og mat á stöðu þeirra, heldur skýrslur um heilnæmiskannanir, flokkun 
veiðisvæða og miðlar upplýsingum þar að lútandi til ráðuneytis, vinnsluleyfishafa og 
veiðileyfishafa (Regl. nr.260/1999 um veiðar, meðferð, vinnslu og dreifingu lifandi 
samlokna).  Framkvæmd skelfiskeftirlits er í samvinnu nokkurra ríkisstofnanna, þar sem 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins sér um mælingar á ýmsum mengunarefnum, 
gerlagreiningar og mælingar á þörungaeitri í samvinnu við Tilraunarstöð Háskólans í 
meinafræðum sem mælir þörungaeitur með músaprófi (Sigurlinni Sigurlinnason 1994).   

Sjávarútvegsráðuneytið getur bannað nýtingu lifandi samloka af viðurkenndu 
veiðisvæði, ef talin er hætta á að skaðleg mengun berist þar inn.  Sjávarútvegsráðuneytið 
getur lýst yfir veiðibanni á veiðisvæði eða hluta veiðisvæðis ef fjöldi eitraðra þörunga í 
sjósýnum eða innihald þörungaeiturs í lifandi samlokum nálgast alþjóðlega ákveðin 
viðmiðunarmörk (Regl. nr.260/1999 um veiðar, meðferð, vinnslu og dreifingu lifandi 
samlokna).  Hversu langan tíma skelfiskurinn er eitraður, eftir að þörungablóminn er 
genginn um garð, fer eftir því um hvers konar eitrun er að ræða, tegundum skelfisks, 
magni eiturs í skelfiskinum og samsetningu og magni fæðu skelfisks í sjónum.  Því meira 
sem skelfiskurinn hefur að éta af ómengaðri fæðu, því fljótari er hann að hreinsa sig af 
eitrinu (Guðrún G. Þórarinsdóttir og Þórunn Þórðardóttir 1997). 

5.2 Framleiðsla 
Þegar fjallað er um framleiðslu skal gera greinarmun á heildarframleiðslu og framleiðslu 
af markaðshæfum kræklingi.  Framleiðsla á hvern metra ræktunarbands eða netpoka getur 
verið breytilega allt frá 5-20 kg/m (Hickman 1992).   Í tilraunarrækt í Noregi náðist um 10 
kg af markaðshæfum kræklingi með því að nota þrjá stoppara á hvern metra 
ræktunarbands á móti 6-8 kg á ræktunarböndum án stoppara (Hovgaard 1984c).   Gefið er 
út að eðlilegt sé að miða  við 7,5 kg/m þegar notað er ræktunarband með stoppara 
(www.nordical.no/sider/xplora).  Á Spáni er meðaltalsuppskera á hvern metra 14.5 kg 
(Perez-Camacho o.fl. 1991), en ekki er tilgreint hvort um sé að ræða markaðshæfan 
krækling.  Í Kanada er reiknað með að við góðar aðstæður sé hægt að ná að meðaltali 6-8 
kg af markaðshæfum kræklingi þegar hann er ræktaður í netpokum (Mallet 1989).   
Ofanefndar tölur eru miðaðar við eðlilega ásetningu kræklings á 
ræktunarböndum/netpokum en ekki er tekið tillit til áfalla sem eiga sér alltaf stað við 
ræktun á kræklingi.    

http://www.nordical.no/sider/xplora
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Við vinnslu á kræklingi flokkast töluvert magn frá, of smá skel, dauð skel, þang og 
aðrar lífverur.  Dæmi eru um að allt að 50% af kræklinginum flokkist frá þegar hann er 
ræktaður allan tímann á sama ræktunarbandi.   Ástæðan getur verið mikil stærðardreifing 
(fleiri en einn árgangur er á ræktunarbandinu) og einnig þegar þess er ekki gætt að fá 
meðalstærðina vel yfir 5 cm stærð (Hovgaard 1982; Brown o.fl. 1999). 

5.3 Gæði á íslenskum kræklingi 

5.3.1 Holdfylling 
Tafla 5.1.  Samanburður á ræktuðum og 
villtum kræklingi (Mallet 1989). 
Atriði Villtur Ræktaður 
Heildarþyngd (g) 1004.0 1003.0 
Þyngd skeljar (g) 526.9 389.6 
Soðið hold (g) 227.1 356.0 
Vökvi (g) 250.0 257.4 
Fjöldi á. kg   36.0 65.0 

Gæði ræktaðs kræklings eru meiri en á 
villtum kræklingi (tafla 5.1), þar sem 
ræktaði hefur meiri holdfyllingu og 
hlutfallslega minni skel en villtur 
kræklingur (Mallet 1989).  Í villtum 
gömlum kræklingi er oft töluvert af perlum 
sem gera hann að lélegri neysluvöru.  Í 
rannsókn í Hvalfirði hefur fundist mikið af 
perlum í villtum kræklingi  (Guðrún G. Holdhlutfall (%) 30.1 47.7 
Þórarinsdóttir 1997).  Ræktaður kræklingur vex hraðar en sá villti og af þessum sökum 
eru perlur sjaldgjæfari í honum (Dore 1991).   

Tvær aðferðir eru notaðar við við útreikninga á  holdfyllingu kræklings, önnur  
kennd við Evrópu en hin við Kanada (tafla 5.2).  Þesar aðferðir gefa ekki sömu 
niðurstöður þar sem sú evrópska gefur upp lægra hlutfall en sú kanadíska.  Sem dæmi má 
nefna að kræklingur sem hefur 25% holdfyllingu eftir evrópskri aðferð hefur 40% 
holdfyllingu eftir kanadísku aðferðinni.  
 
Tafla 5.2.  Tvær aðferðir til að ákvarða holdfyllingu kræklings (Bernard 1998). 
Holdfylling skv. kanadískum staðli 
a) 30 kræklingar, 55 mm og stærri teknir tilviljunarkennt úr stærra sýni og hreinsaðir í rennandi 

ferskvatni. 
b) Kræklingurinn gufusoðinn án vatns í 10 mínútur  og síðan hold aðskilið frá skel. 
c) Hlutfall holdfyllingar er síðan ákvarðað með eftirfarandi formúlu: 
 
Þyngd á gufusoðnu holdi                               x 100 = % holdnýting 
Gufusoðin skel + Þyngd á gufusoðnu holdi 
 
Holdfylling skv. evrópskum staðli: 
Þyngd á gufusoðnu holdi      x 100 = % holdnýting 
Þyngd á ferskum kræklingi 
 

Mynd 5.1 sýnir holdfyllingu villts og ræktuðs kræklings úr Hvalfirði. Aðeins eru 
til mælingar yfir tímabilið maí-október, aðallega af villtum kræklingi og eru niðurstöður 
því eingöngu vísbending fyrir ræktaðan krækling.  Yfir sumarmánuðina er holdfylling um 
og yfir 20% en fer hækkandi að hausti.  Gera má ráð fyrir að holdfylling lækki upp úr 
október-nóvember þegar fæðuframboð minnkar og hækki aftur í mars-apríl þegar 
fæðuframboð eykst (kafli 3.2.2).  Við hrygningu minnkar holdfylling mikið og eru dæmi 
um að hún lækki allt að 50% (Mallet 1989).     
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Mynd 5.1. Holdfylling villts kræklings við Hvaleyri (Sigurður Pétursson 1968) og villts og 
ræktaðs kræklings við Hvítanes (Guðrún G. Þórarinsdóttir 1987). Niðurstöður á 
holdfyllingu kræklings við Hvaleyri var breytt úr fersku sýni í soðið með að lækka 
hlutfallið um 16%. 

 
Rannsóknir (Unnsteinn Stefánsson 1958, 1959) sem hafa verið gerðar á 

holdfyllingu kræklings á nokkrum stöðum á landinu sýnda lága holdfyllingu á villtum 
kræklingi yfir sumarmánuðina.  Í rannsóknum á villtum kræklingi frá Hvaleyri í Hvalfirði 
koma fram að holdfylling var mismunandi eftir stærð kræklings sem var frá tæpum 5 cm 
upp í rúma 7 cm.  Yfir sumarmánuðina var holdfylling hlutfallslega minni í stærri 
kræklingi en um haustið var lítil munur í holdfyllingu (Sigurður Pétursson 1963). 
            Gæði kræklings eru talin þokkaleg 
þegar holdfylling er á milli 20-30% og 
mikil þegar hún fer yfir 30% (Bremnes og 
Sydskjør 1987).  Hugsanlega er breytileiki 
á milli svæða hér á landi hvenær á árinu 
holdfylling er nægileg til að hefja 
uppskeru á kræklingi.  Í Skotlandi hefur 
kræklingur á sumum svæðum minnstu 
holdfyllingu í mars-apríl en nægum 
holdum fyrir uppskeru frá maí til 
desember (Okumuş og Stirling 1998).  
Holdfylling getur verið breytileg á milli 

 

 
Mynd 5.2. Kræklingur með mikla og litla 
holdfyllingu. 

svæða allt eftir aðstæðum á hverjum stað (Bernard 1998; Okumuş og Stirling 1998).     
Kræklingur sem flæðir ofan af á fjöru fær öflugari lokunarvöðva og missir síður 

vatn við geymslu og flutning en kræklingur sem er undir yfirborði sjávar allan 
ræktunartímann (Dore 1991).   Það er hægt að styrkja lokunarvöðvann og þar með líftíma 
kræklings með því að taka upp úr sjó kræklingahengjunar hluta af sólahringnum síðustu 
vikur fyrir pökkun, en það er þó ekki talið borga sig miðað við þann ávinning sem næst 
(Guderley o.fl. 1994).  

5.3.2 Efnainnihald 
Hérlendis hafa verið gerðar nokkrar efnamælingar á villtum kræklingi á mismunandi 
stöðum og tímum (Unnsteinn Stefánsson 1958, 1959; Sigurður Pétursson 1963).   
Eggjahvítuinnihald mældist frá 12 til 17%, en fita í flestum tilvikum um 2%. 
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Sambærilegar rannsóknir hafa einnig sýnt verulegar sveiflur í efnainnihaldi eftir árstíma 
(Gabbott og Peek 1991; Okumuş og Stirling 1998).  Kræklingurinn safnar forðanæringu á 
þeim tíma sem mikið er af fæðu í sjónum á formi glykogen.  Yfir veturinn lækkar innihald 
glykogens þar sem það nýtist sem orkugjafi og til uppbyggingar kynkirtla.   Glykogen 
getur numið allt að 50% af þurrvigt innmatar kræklingsins.  Hátt innihald glykogens 
ásamt öðrum bragðefnum gefa kræklingnum gott bragð á haustmánuðum, en minnstu 
bragðgæði eru eftir hrygningu.  Aðrir þættir geta einnig haft áhrif á gæði kræklings.   
Bragð af kræklingi er breytilegt eftir fæðusamsetningu og hold mis mjúkt undir tönn eftir 
ræktunarstöðum (Duinker og Mortensen 2000). 

5.4 Búnaður við uppskeru 
Við uppskeru eru notaðir litlir bátar upp í stór skip og einnig prammar eins og kemur fram 
á mynd 5.3.  Á Nýja Sjálandi eru t.d. notuð öflug skip við uppskeru sem afkasta allt að 
100 tonnum á dag með fimm manna áhöfn (Strand 1998). 
 

  
Algengur lítill bátur sem  við uppskeru á Prins 
Edward eyju í Kanada (www.peimusselking.com) 

 

Öflugt skip sem er notað við uppseru á Nýja 
Sjálandi (www.greenshell.com). 

 
Prammi sem m.a. er notaður við uppseru á tvöfaldri línurækt (www.nordical.no). 

Mynd 5.3.  Skip, bátur og prammi sem notaður er við uppskeru á kræklingi. 
 

Við uppskeru er kræklingahengjum lyft upp með krana um borð í skip eða notað 
sérstakt færiband sem flytur kræklinginn upp í skipið.  Kræklingahengjurnar eru síðan 
skornar af burðarlínu og settar í kar sem síðan er flutt í vinnslustöð.  Einnig er kræklingur 
oft losaður af kræklingahengjum (mynd 5.4) og jafnvel ,,afklasaður” (losaður í sundur), 
þveginn og stærðarflokkaður um borð í skipi. 
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Burstavél sem losar krækling af 
kræklingajahengju (www.nordical.no). 

Búnaður um borð í írskum bát sem notaður er 
við uppskeru.  Kræklingurinn er fluttur með 
tveimur böndum frá yfirborði sjávar upp í 
burstavél sem losar krækling af hengjum og er 
staðsett bakborðsmegin. 

 
Mynd 5.4.  Búnaður til að losa krækling af kræklingahengjum. 
 

Dæmi eru um að uppskorið sé undir ís með því að gera gat í gegnum ísinn og 
línuræktinn dregin upp eftir að kafari hefur leyst búnaðinn frá akkerunum (Mynd 5.5). 
 

  
 
 
Mynd 5.5.  
A) Gat sagað í ísinn.  
B) Uppskera á kræklingi 
(Mallet og Myrand 1995). 
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6.0 Vinnsla 

6.1 Afsetning og geymsla 
Í flestum tilvikum selja kræklingaræktendur lifandi krækling til pökkunarstöðva eða 
fyrirtækja sem vinna kræklinginn í neytendapakkningar.  Í sumum tilvikum eiga sömu 
aðilar ræktunina og vinnsluna. Í Hollandi er uppboðsmarkaður í Yerseke, eini sinar 
tegundar í heiminum.   Árlega fara um 100.000 tonn í gegnum markaðinn og eru flestar 
útgerðir í Hollandi sem stunda veiðar á kræklingi  meðlimir en öðrum er einnig heimilt að 
selja krækling á Yerseke markaðinum (Jensen 1999).   Í Hollandi er stunduð botnrækt og 
eru veiðiskip notuð til að veiða krækling þegar að uppskeru kemur (Pillay 1990).   
Yerseke markaðurinn hefur sjóð til að tryggja lágmarksverð til ræktenda og greiða  
ræktendur sérstakt gjald til markaðsins m.a. til að greiða eftirlit með heilnæmi 
kræklingsins (Jensen 1999). 

Misjafnt er hvernig staðið er að geymslu á kræklingi, en lýsingin hér á eftir er af 
geymslu á kræklingi á Prins Edward eyju í Kanada. Í vinnslustöðinni er sturtað úr 
körunum í þvottavél, kræklingurinn losaður af kræklingahengjum (mynd 6.1), skolaður og 
komið fyrir í geymslukari með fölskum botni sem á eru göt.  Geymslukörum er staflað 
ofan á hvert annað, sjór rennur í efsta karið og síðan í það næsta o.s.frv. og að lokum 
niður á gólf og í niðurfall.  Notaður er hreinn sjór úr borholu sem er síaður í gegnum 
jarðlög.  Loft er leitt undir falska botninn í karinu til að viðhalda þar góðum vatnskiptum.  
Í geymslukörunum er kræklingurinn látinn hreinsa sig af sandi, örverum og öðrum 
óhreinindum (mynd 6.2).   Tími í hreinsun getur verið mismunandi allt eftir fjölda 
sjúkdómsvaldandi örvera og aðstæðum á geymslustað (Dore 1991; Shumway 1992).  
 

 
Mynd 6.1. Kræklingur losaður af hengjum. Mynd 6.2. Geymslukör þar sem 

kræklingurinn er látinn hreinsa sig. 
 

Það er hægt að geyma krækling í langan tíma, en hann horast fljótt þegar notaður 
er hreinn sjór með engu æti.  Hæfilegur lager er þó nauðsynlegur til að tryggja öryggi í 
framboði þegar erfitt er um uppskeru. Kræklingurinn færi tækifæri til að jafna sig í 
geymslukörum eftir harkalega meðhöndlun við uppskeru og er því betur undirbúin fyrir 
pökkun og flutning (Dore 1991; Lucas 1998).    

6.2 Pökkun á lifandi kræklingi 
Við vinnslu er kræklingurinn fyrst settur í ,,afklösun” þar sem skeljar eru losaðar í sundur 
og minnsta skelin flokkuð frá.  Úr afklasara fer kræklingurinn í ,,afþræðara” (debysser) 
sem sker spunaþræðina af, síðan í stærðarflokkun og þaðan á hreinsiband þar sem 
gallaður kræklingur er tíndur frá og að lokum í vigtun og pökkun (mynd 6.3). 



Kræklingarækt á Íslandi 

50 

 Í ,,afklasara” eru kræklingaklasarnir losaðir í sundur, en skeljanar bindast saman 
með spunaþráðum.  Það þarf að meðhöndla kræklinginn varlega í ,,afklasaranum” til að 
koma í veg fyrir að skelin missi vatn (Scarratt 1993).   Skel ræktaðs kræklings er þynnri 
og brothættari en skel villtra (Koole 1989).   Í ,,afþræðara” eru spunaþræðirnir skornir. 
Kræklingur sem er ræktaður á böndum hefur mun sterkari og lengri spunaþræði en 
kræklingur ræktaður á sjávarbotni, einnig getur verið verulegur munur á styrk spunaþráða 
á milli svæða og yfir árstíma (Koole 1989; Scarratt 1993).   

 Margar gerðir eru til af umbúðum.  Á Prins Edward eyju í Kanada er 
kræklingnum pakkað í 11 kg nælonnetpoka með 10% yfirvigt til að vega upp á móti 
vökva sem skelin tapar í geymslu og flutningi. Tveir pokar eru síðan settir í vatnsvarðan 
pappakassa eða frauðplastkassa (Mallet og Myrand 1995).  Í nælonnetpokum nær 
kræklingurinn að anda og vatn sem hann losar rennur út úr pokanum.  Þegar pokunum er 
lokað er hert vel að til að pokinn haldi þéttingsfast utan um kræklinginn til að minna af 
vökva leki úr honum við geymslu og flutning (Dore 1991).  Þegar ís er notaður til að kæla 
krækling þarf að ganga þannig frá að kræklingurinn liggi ekki í ísbráðnunarvatninu til að 
koma í veg fyrir að hann kafni.  Kræklinginn þarf að geyma í köldu og röku lofti (Dore 
1991; Lim og MacKinnon 1992).    
 

  

,,Afklasari” sem losar 
kræklinginn í sundur, þvær og 
flokkar minnsta kræklinginn frá. 

,,Afþræðari” sem sker 
spunþræðina af 
kræklinginum. 

Stærðar- og gæðaflokkun á kræklingi. 

 

 
Kræklingur vigtaður og settur í 
nælonstrigapoka. 

Bundið fyrir poka sem er settur í kassa og 
ísað yfir kræklinginn. 

Kassi settur á bretti 
sem geymt er í kæli. 

 
Mynd 6.3.  Búnaður sem er notaður til að ,,afklasa”, ,,afþræða”, stærðar- og gæðaflokka 
og pakka lifandi kræklingi í vinnslustöð á Prins Edward eyju í Kanada. 

6.3 Flutningur á lifandi kræklingi 
Forsenda þess að ná árangri í útflutningi á ferskum lifandi kræklingi er að geta reglulega 
afhent krækling og með skömmum fyrirvara (Monfort 2000).  Vegna fjarlægðar okkar frá 
mörkuðum er erfitt að tryggja skjóta afgreiðslu.  Hollendingar geta t.d. afhent krækling til 
Frakklands innan tveggja sólarhringa frá því pöntun berst (Monfort 2000).   Gera má ráð 
fyrir að þetta ferli taki u.þ.b. viku þegar kræklingur er fluttur frá Íslandi til Frakklands 
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með skipi og bíl.  Ráðlagt er að neyta kræklings innan 7 daga frá uppskeru, en eftir þann 
tíma fer oft að bera á miklum afföllum.  Það er þó hægt að geyma krækling allt að 10-12 
daga við góðar geymsluaðstæður (Schoemaker 1991; Lim og MacKinnon 1992).  Það skal 
hafa í huga að líftími kræklings er breytilegur eftir árstíma og er minnstur á 
hrygningartíma.  Einnig dregur úr líftíma kræklings þegar spunþræðir eru skornir af  
(Gudeley o.fl. 1994).    Það er því takmarkaður tími fyrir sölu og lítið þarf út af að bera til 
að neytandinn fái gallaða afurð þegar kræklingur er fluttur sjóleiðis frá Íslandi á markað 
erlendis.  Flutningur með flugi mun tæplega borga sig nema þá hugsanlega fyrir 
takmarkað magn á ákveðnum árstímum þegar framboð er lítið (Valdimar Gunnarsson 
2000a). 
 Kræklingur hefur mikið frostþol og þolir að frjósa niður í nokkurra gráðu frost 
(Loomis 1995).  Það hafa því komið upp hugmyndir að flytja lifandi frosinn krækling á 
markað en við það lengist geymsluþolið.  Í norskri tilraun fannst enginn munur á gæðum 
kræklings sem hafði verið lifandi frosinn og á þeim sem hafði verið kældur á hefðbundinn 
hátt (Lundheim 2000).  Með þessari aðferð má lengja geymsluþol lifandi kræklings 
verulega en það skal hafa í huga að töluverður kostnaður getur verið því samfara að frysta 
lifandi krækling. 

6.4 Helstu afurðir 
Kræklingur er unnin á marga vegu; kældur, frystur, niðurlagður, niðursoðinn og reyktur.  
Á töflu 6.1 er yfirlit yfir helstu kræklingaafurðir og umbúðir á Frakklandsmarkaði.  
Kræklingurinn er seldur heill, sem hálfskel eða eingöngu holdið og oft í sósum eða 
ýmsum gerðum af lögum (mynd 6.4).   Einnig er hægt að nefna, hálfskel með ýmsum 
gerðum af fyllingum, hjúpaðar og marineraða afurð úr kræklingi og margt fleira (Monfort 
2000; Franken 2000). 
 
Tafla 6.1.  Afurðir og umbúðir á Frakklandsmarkaði (Monfort 2000). 
Afurð/ vinnsluleið Kældur Frosinn Lagmeti 
Lifandi kræklingur Netpoki, plastpoki   
Ferskur kræklingur Plastpoki, vakumpakkað Plastpoki, vakumpakkað 

eða kassi 
 

Heil skel í sósu Plastpoki, vakumpakkað Plastpoki, vakumpakkað  
Hálfskel Loftskiptar umbúðir Plastpoki  
Hálfskel í sósu Loftskiptar umbúðir Plastpoki  
Soðið hold Plastpoki, vakumpakkað Plastpoki, vakumpakkað Glerkrukka, tinbox, 

plastbox 
Soðið hold í sósum, 
víni eða edik 

Loftskiptar umb. 
Vakumpak. 

 Glerkrukka, tinbox, 
plastbox 

   
Algengt er að frystar og kældar afurðir séu vakumpakkaðar fyrir smásölumarkað.   

Hreinsuð og flokkuð skel er vigtuð í poka, henni dreift í pokanum þannig að skeljarnar 
séu í einu lagi, pokinn lofttæmdur í vél og seldur sem fersk vara, forsoðin eða soðin.  Í 
sumum tilvikum eru sósur eða aðrar íblöndur settar í pokann áður en honum er lokað 
(Franken 2000).  Til að lengja geymsluþol á ferskum kældum afurðum er kræklinginum 
m.a. pakkað í loftskiptar umbúðir.   

Við framleiðslu á hálfskel er notuð skel sem er hreinsuð, stærðarflokkuð og 
spunaþræðir fjarlægðir.  Kræklingurinn er settur í tæki sem hitar aðra skelina, en við það 
losnar hold frá skel.  Skelin fer síðan í gæðaskoðun þar sem starfsmenn fjarlægja lausu 
skelina.  Það er síðan hægt að setja fyllingu í skelina (Franken 2000). 
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Ýmsar afurðir frá Nýja Sjálandi ((www.greenshell.com). 

Lifandi kræklingur í 
poka með götum 
(www.eatmussels.com) 

 

 
 

 

 

Frosinn vakumpakkaður 
í sósu 
(www.bantrybayseafoods.com) 

Vakumpakkaður heill 
kræklingur 
(www.bantrybayseafoods.com)  

Kræklingahold í legi 
(www.eatmussels.com). 

Heill soðinn í plastíláti 
(www.eatmussels.com). 

 
Mynd 6.4. Dæmi um nokkrar smásöluafurðir úr kræklingi. 
 
 

http://www.greenshell.com/
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7.0 Markaðsmál 

7.1 Heildarframleiðsla á kræklingi 
Árið 1998 var heildarframleiðslan á kræklingi rúmar 1.6 milljónir tonna og hafði vaxið úr 
900 þús. tonn frá árinu 1984 eins og fram kemur á mynd 7.1.  Þessi aukning kemur nær 
eingöngu frá ræktun.   Á síðustu tíu árum hefur framleiðslan verið rúm ein milljón tonna, 
mest árið 1998 tæp 1.4 milljónir tonna.  Ólíkt öðrum sjávardýrum er mun minna veitt af 
kræklingi en ræktað.  Á síðustu tíu árum var veiðin árlega frá 200.000 tonnum upp í 
275.000 tonn.  Danir veiða mest af kræklingi, tæp 50% og hefur aflinn verið frá 75 þús. 
tonn upp í 135 þús. tonn.  Skiptar skoðanir eru um hvort flokka eigi framleiðslu Dana sem 
veiðar eða botnrækt. 

 Mynd 7.1. Heildarframleiðsla á ræktuðum og villtum kræklingi á árunum 1984 til 1998 
(FAO 1999a,b og 2000a,b). 
 

Á mynd 7.2 er sýnd ársframleiðsla kræklings eftir löndum.  Mikil aukning var í 
framleiðslu árið 1998 sem stafar aðallega að aukinni framleiðslu í Kína og á Spáni.  
Kínverjar rækta mest af kræklingi en þar var framleiðslan mest á árunum 1989-1993 og 
árið 1998 um og yfir 500 þús. tonn á ári.  Af  Evrópulöndum er mest framleitt af 
kræklingi á Spáni en þar var framleiðslan í hámarki árin 1985-88, um 245 þús. tonn á ári 
og 1998 um 260 þús. tonn.  Á Nýja Sjálandi hefur verið veruleg aukning í framleiðslu, en 
þar óx framleiðslan úr 10 þús. tonnum árið 1984 í 75 þús. tonn  árið 1998.   

Á mynd 7.3 er yfirlit yfir helstu kræklingstegundir sem eru í ræktun.  Af þeim 
krækling sem er greindur til tegunda er mest framleitt af kræklingi (Mytilus edulis) sem 
lifir hér við land og standa Evrópuþjóðir að stærstum hluta undir þeirri framleiðslu. 
Miðjaðrahafskræklingur (Mytilus galloprovincialis) og Kóreukræklingur (Mytilus 
coruscus), eru ræktaðir á þeim stöðum sem íslenska heitið segir til um.  Græni kræklingur 
(Mytilus smaragdinus) er ræktaður í SA-Asíu og Nýsjálenskur kræklingur (Perna 
canaliculus) á Nýja Sjálandi.  Kínverjar framleiða mest af kræklingi (Mytilidae) sem ekki 
hefur verið tegundagreindur.  Fimm kræklingategundir eru ræktaðar í Kína, en mest er 
framleitt af Mytilus edulis  (Guo o.fl. 1999).    
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Mynd 7.2. Framleiðsla á ræktuðum kræklingi eftir löndum á árunum 1984-98 (FAO 
1999b, 2000b). 

Mynd 7.3. Framleiðsla á kræklingi eftir tegundum á árunum 1984-98 (FAO 1999b, 
2000b). 
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7.2 Vinnsla á kræklingi 
Á mynd 7.4 er yfirlit yfir framleiðslu á unnum afurðum úr kræklingi eftir afurðaflokkum. 
Framleiðslan á unnum afurðum fór úr 20 þús. tonnum 1976 upp í 80 þús. tonn 1996 sem 
samsvarar 150-200 þús. tonnum af kræklingi upp úr sjó.  Á fyrrihluta tímabilsins fór 
megnið af kræklinginum í niðursuðu, en hlutur frosinna afurða eykst hratt og var kominn 
upp í 35% á móti 65% sem var soðinn niður.  Spánverjar voru stærstu framleiðendur af 
unnum afurðum með 31 þús. tonn, Nýja Sjáland með um 24 þús. tonn og Danir með 11 
þús. tonn (Vannuccini 1999).   

 
Mynd 7.4.  Framleiðsla á unnum afurðum úr kræklingi eftir afurðaflokkum á árunum 
1976-1996 (Vannuccini 1999). 
 

Mest er framleitt af frosnum afurðum á Nýja Sjálandi og voru framleidd tæp 25 
þús. tonn árið 1996.  Á árinu 1998 var 68% af verðmætum útflutnings á kræklingi frosin 
hálfskel.  Mest er flutt út til Bandaríkjanna (33%), Spánar (11%) og Ástralíu (10%) 
(Vannuccini 1999).  Nýsálendingar merkja alla Grænuskel til útflutnings með vörumerki 
,, Greenshell   Mussels” sem tákn þess að skelin sé ræktuð í hreinum sjó og sé fáanleg 
allt árið.  Vegna fjarlægðar frá helstu mörkuðum er flutningskostnaður á frosinni skel hár 
eða 12-20% af markaðsverði (Hannah 1998; www.greenshell.com). Af Evrópuþjóðum 
framleiða Írar mest af frosnum kræklingsafurðum og nam útflutningurinn um 4 þús. 
tonnum árið 1996 (Vannuccini 1999).  Írsk fyrirtæki hafa m.a. þróað vinnsluaðferðir og 
pakkningar sem þeir hafa einkaleyfi á (O’Sullivan 1998). Stærstu framleiðendur á 
niðursoðnum afurðum árið 1996 voru Spánverjar (31 þús.tonn), Danir (11 þús.tonn) og 
Hollendingar (5.5 þús. tonn) (Vannuccini 1999).   Gert er ráð fyrir sömu þróun hjá 
kræklingi og öðrum sjávarafurðum að aukin eftirspurn verði á virðisaukaafurðum sem eru 
auðveldar í matreiðslu (Monfort 2000).   

7.3 Útflutningur á kræklingi 
Eins og fram kemur á mynd 7.5 nam útflutningur á kræklingi tæpum 200 þús. tonnum  
árið 1996 en var 80 þús. tonn árið 1976.  Í upphafi tímabilsins var mest flutt út af lifandi 
og ferskum kræklingi, en útflutningur á frosnum kræklingi jókst með árunum.  Árið 1996 
var hlutfall lifandi og ferskra afurða 67%, frosna afurða 21% og niðursoðna afurðir 12%.  
Hollendingar flytja mest út og þar á eftir koma Spánverjar, Nýsjálendingar, Danir og 
Þjóðverjar (Vannuccini 1999). 
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Evrópuþjóðir flytja mest út af kræklingi í heiminum.  Af þjóðum í öðrum 
heimsálfum eru Nýsjálendingar stærstir með tæp 25 þús. tonn og Kínverjar með um 10 
þús. tonn árið 1996.  Á mynd 7.6 er sýnd athyglisverð þróun í útflutningi á kræklingi frá 
Nýja Sjálandi á árunum 1976-97.  Meðalútflutningsverð (FOB) á kræklingi frá Nýja 
Sjálandi var um 190 kr/kg á árinu 1998 (www.greenshell.com). 

 
Mynd 7.5.  Útflutningur á kræklingi eftir afurðaflokkum á árunum 1976-96 (Vannuccini 
1999). 

 
Mynd 7.6. Útflutningur á kræklingi frá Nýja Sjálandi eftir afurðum á árunum 1976-1997 
(Vannuccini 1999). 
 

7.4 Markaður fyrir krækling í Evrópu 

7.4.1 Framleiðsla  
Á mynd 7.7 er sýnd framleiðsla á ræktuðum kræklingi í Evrópusambandslöndum á 
árunum 1984-98.  Mikil framleiðsluaukning varð fram að byrjun níunda áratugarins en 
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eftir það hélst framleiðslan flest árin á bilinu 400-500 þús. tonn, nema árið 1998 er hún fer  
í rúm 600 þús.tonn.  Ástæðan fyrir þessari aukningu er aukin framleiðsla á Spáni og Ítalíu, 
stærstu framleiðendum Evrópu.  Á Spáni er framleiðslan svipuð og á árunum 1985-88 
þegar hún var mest.  Mikil framleiðsluaukning var árið 1988 en þá jókst framleiðslan um 
60 þús. tonn á Spáni.  Á Ítalíu hefur stöðug aukning verið í framleiðslu frá árinu 1984, 
þegar hún var 60 þús. tonn og í 130 þús. tonn árið 1998.    

 
Mynd 7.7.  Framleiðsla Evrópusambandslanda á ræktuðum kræklingi á árunum 1984-98 
(FAO 1999b, 2000b). 
 

Það er athyglisvert að á síðasta áratugi er engin markverð framleiðsluaukning á 
krækling í Evrópu.  Mengun strandsvæða hefur verið takmarkandi þáttur fyrir útbreiðslu 
kræklingaræktar í helstu framleiðslulöndum. Ef aukning á að vera í framleiðslu þarf að 
taka ný svæði undir ræktunina (Smaal 1991).  Í Evrópu er talið að lönd sem koma til að 
hafa markverðan vöxt séu Svíþjóð, Írland og Stóra Bretland (Fagerholt 1999).  E.t.v. má 
einnig bæta Noregi við þessa upptalningu en þar er gert ráð fyrir mikilli aukningu á næstu 
árum (kafli 8.2). 

7.4.2 Innflutningur  
Á mynd 7.8 er yfirlit yfir innflutning Evrópusambandslanda á kræklingi eftir 
afurðaflokkum árin 1976-96. Á tímabilinu jókst innflutningur á kræklingi úr tæpum 80 
þús. tonnum í 180 þús. tonn.  Í byrjun var nær eingöngu innflutningur á lifandi og ferskum 
kræklingi, en hlutfall frosinna og niðursoðna afurða jókst verulega í lok tímabilsins 
(Vannuccini 1999).   

Á mynd 7.9 er yfirlit yfir þær þjóðir sem fluttu inn mest af kræklingi árin 1988-97. 
Mest var flutt inn til Frakklands (26-49 þús.tonn), þar á eftir til Ítalíu (11-40 þús. tonn), 
Belgíu (21-31 þús. tonn) og Hollands (10-63 þús. tonn).  Mikill innflutningur hjá 
Hollendingum árin 1991-92 er vegna lítillar innanlandsframleiðslu á þeim tíma  
(Vannuccini 1999).  Í Evrópu er stærstu hluti innflutnings á milli  Evrópusambandslanda 
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og nam hlutdeild annarra þjóða aðeins 5% árið 1997, en það voru aððalega 
Nýsjálendingar (4 þús. tonn), Tyrkir (3 þús. tonn) og Kínverjar (1 þús. tonn) sem fluttu út 
frosnar og niðursoðnar afurðir (Vannuccini 1999).   

Á mynd 7.10 er yfirlit yfir innflutning á Rungismarkað í Frakklandi eftir 
mánuðum árið 1998. Flest árin var mest flutt inn í mars-apríl þegar innanlandsframleiðsla 
í lágmarki.  Næsti toppur er í nóvember þegar neyslan er í hámarki (Monfort 2000).   

 

Mynd 7.8. Innflutningur Evrópusambandslanda á kræklingi eftir afurðaflokkum á árunum 
1988-97 (Vannuccini 1999). 

Mynd 7.9. Innflutningur Evrópubandalagslanda á kræklingi eftir löndum á árunum 1988-
97 (Vannuccini 1999). 
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Mynd 7.10.  Framboð á lifandi og ferskum kræklingi á Rungismarkaðinum í Frakklandi 
eftir mánuðum á árinu 1998 (Monfort 2000). 

Mynd 7.11.  Útflutningur Evrópusambandslanda á kræklingi árin 1988-97 (Vannuccini 
1999). 
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7.4.3 Útflutningur 
Á mynd 7.11 er yfirlit yfir útflutning Evrópusambandslanda árin 1988-97.  Á þessum af 
heildarútflutningi Evrópusambandslanda hefur verið um 80% á síðustu árum (Vannuccini 
1999).  Á þessum  
árum var mest flutt út frá Hollandi 30-55 þús. tonn á ári.  Aðrar stórir útflytjendur á 
kræklingi voru Spánverjar, (18-30 þús. tonn), Danir (8-32 þús. tonn) og Þjóðverjar (4-24 
þús. tonn).   Mesta aukning í útflutningi á tímabilinu var í Grikklandi og fór 
útflutningurinn úr 79 tonnum upp í tæp 17 þús. tonn.   Hlutfall lifandi og fersks kræklings. 

Á mynd 7.12 er Evrópska markaðinum skipt upp í fjóra flokka eftir neyslu og 
viðskiptajöfnuði á kræklingi.  Þau lönd sem eru áhugaverð fyrir útflytjendur eru 
Frakkland, Ítalía og Belgía þar sem er mikil neysla og töluverður innflutningur á 
kræklingi.  
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Mynd 7.12. Skipting á Evrópumarkaði eftir neyslu og viðskiptajöfnuði (Fagerholt 1996). 

7.5 Innanlandsmarkaður 
Í íslenskum sjávarháttum kemur fram að takmörkuð neysla hefur verið á kræklingi 
hérlendis og þá helst í hörðum árum (Lúðvík Kristjánsson 1980).   Það eru þó til dæmi um 
að kræklingur hafi verið borðaður að staðaldri (Bergsteinn Skúlason 1976; Lúðvík 
Kristjánsson 1980).  Á árinu 1916 gaf Fiskifélag Íslands út bækling; Ódýr fæða – 
leiðbeiningar um matreiðslu á síld og kræklingi til að hvetja landsmenn að nýta þessa 
fæðu meira (Matthías Ólafsson 1916).   Á síðustu árum hefur kræklingur verið tíndur í 
fjörum til neyslu í heimahúsum (Þórunn Þórsdóttir 1995).     
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 7.13.  Neysla á 
kræklingi er lítil á Íslandi 
samanborið við mörg lönd í 
vestur Evrópu  (mynd frá: 
www.franken-net.com/). 
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Lítið framboð hefur verið af íslenskum kræklingi á innanlandsmarkaði.  Engin 

teljandi framleiðsla hefur verið á ræktuðum kræklingi, mest var framleiðslan á meðan 
tilraun Napa hf. við Hvítanes í Hvalfirði stóð yfir.  Árið 2000 var lítilsháttar uppskera á 
ræktuðum  kræklingi í Mjóafirði.  Á síðustu árum hefur verið kafað eftir villtum kræklingi 
og hann einnig tíndur í fjörum og seldur á veitingastaði.  Algengt verð til seljanda hefur 
verið um 300 kr/kg enda framboð lítið.  Skilaverð til ræktanda er þó mun lægra þar sem 
mikill kostnaður er við dreifingu inn á veitingastaði. 

Á töflu 7.1 er yfirlit yfir innflutning á kræklingi árin 1998, 1999 og fyrstu níu 
mánuði ársins 2000.  Mestur er innflutningurinn 1999 rúm 40 tonn og virðist dragast 
saman árið 2000.  Innflutningsverð var 164 kr CIF/kg árið 1999 en hærra 1998, 290 kr 
CIF/kg.  Verðið er að sjálfsögðu breytilegt eftir afurðum sem eru fluttar inn. 

 
Tafla 7.1.  Innflutningur á kræklingi til Íslands á árunum 1998, 1999 og fyrstu níu mánuði 
ársins 2000 (www.hagstofa.is). 

1998 1999 2000 (9.mán)  
Tonn CIF 

(þús.kr.) 
Tonn CIF 

(þús.kr.) 
Tonn CIF 

(þús.kr.) 
Lifandi eða ferskur   2,2 615 0,1 74 
Annar (væntanlega frosinn) 4,0 1.471 27,9 2.883 1,6 489 
Loftþéttum umbúðum 4,7 1.289 6,2 1.826 5,7 1,497 
Unnin í öðrum umbúðum 7,1 1.815 5,3 1.483 3,2 918 
Samtals 15.8 4.575 41,6 6.807 10,6 2.989 

 
Könnun á kræklinganeyslu Íslendinga hefur ekki verið framkvæmd, en hún er 

almennt lítil hér á landi.    Bæta þarf ímynd landans og koma honum í skilning um að úr 
kræklingi sé hægt að matreiða veislumáltíðir.  Aukið framboð og kynning á ræktuðum 
kræklingi mun eflaust auka neyslu.   Það ætti því að vera hægt að byggja upp 
innanlandsmarkað sem gæfi hærra skilaverð til kræklingaræktenda miðað við útflutning 
að minnsta kosti á meðan framboð er takmarkað.   
 

7.6 Verð á kræklingi 

7.6.1 Innflutningsverð Evrópubandalagslanda 
Árið 1998 nema viðskipti með krækling hjá Evrópusambandslöndum um 263 milljónum 
Euro (20 milljörðum króna), þar af nema unnar afurðir 47% en voru aðeins 24% í magni.  
Á mynd 7.14 er yfirlit yfir innflutt magn og verð á lifandi, ferskum og kældum kræklingi 
árin 1991-1998.  Á tímabilinu er innflutningsverðið 50-65 kr/kg.  Verð virðist vera háð 
framboði og lækkar það með auknu framboði.  Á mynd 7.15 er yfirlit yfir verðþróun á 
frystum kræklingi yfir sama tímabil.  Innflutningsverð er 140-180 kr/kg.  Verðið hækkar á 
seinnihluta tímabilsins og er það talið stafa af því að á markaðinn komi meira af unnum 
frystum afurðum sem hærra verð er greitt fyrir (Asche og Vassdal 2000).   

http://www.franken-net.com/
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Mynd 7.14.  Magn og verð á innfluttum lifand, ferskum og kældum kræklingi 
Evrópusambandslanda árin 1991-98 (Asche og Vassdal 2000). 
 

7.6.2 Frakkland 
Á mynd 7.16 er yfirlit yfir verðþróun á lifandi, ferskum og kældum kræklingi á Rungis 
markaðinum í París árin 1990-99.  Á síðustu árum hefur verð á kræklingi hækkað, en 
meðalverð á tímabilinu er 9.5 FFr/kg (111 kr/kg).   Innflutningsverð í Frakklandi er mun 
lægra og á tímabilinu 1991-1998 var það 54-70 kr/kg (Asche og Vassdal 2000).   
Innflutningsverðið er miðað við FOB-verð. 
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Mynd 7.15.  Magn og verð á innfluttum frystum kræklingi Evrópusambandslanda árin 
1991-98 (Asche og Vassdal 2000). 
 
Eins og fram kemur á mynd 7.17 er verulegur munur á verði kræklings á Rungismarkaði 
eftir framleiðendum árin 1995-99.  Hæsta verð var greitt fyrir krækling ræktaður á 
stólpum (Bouchot) í Frakklandi, en lægsta verð var greitt fyrir krækling úr botnrækt frá 
Hollandi.  Töluverðar sveiflur eru í markaðsverði eftir árstíma.  Meðalverð á spænskum 
kræklingi var 9.05 FF/kg (111 kr/kg) og hæsta verð 11.0 FF/kg, en lægst 7.32 FF/kg.  Í 
byrjun er talið eðlilegt fyrir nýja aðila á markaði að reikna með sama verði og 
Hollendingar fá á Frakklandsmarkaði eða 7.63 FF/kg (89 kr/kg).  Verð sem fæst fyrir 
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stólparæktaðan krækling næst e.t.v. ef lagt er í vinnu við markaðsetningu, gæðatryggingu 
og aðgreiningu frá öðrum kræklingi  (Monfort 2000). 
 

 
Mynd 7.16. Markaðsverð á lifandi, ferskum og kældum kræklingi á Rungis markaðinum í 
París árin 1990-99 (Vannuccini 1999). 

 
Mynd 7.17. Markaðsverð á lifandi og ferskum kræklingi eftir framleiðendum á 
Rungismarkaði í París árin 1995-99 (Monfort 2000). 
 

Á töflu 7.2 er yfirlit yfir smásöluverð á lifandi kræklingi eftir uppruna á árinu 
1997.  Hæsta verð er greitt fyrir Miðjarahafskrækling og þar á eftir kemur kræklingur 
ræktaður á stólpum (bouchot).  Á töflu 7.3 er yfirlit yfir smásöluverð eftir afurðaflokkum 
á Frakklandsmarkaði á árinu 1999.  Verð á unnum kræklingi er töluvert hærra en á ferskri 
skel.  Verð á soðnu kræklingaholdi sem er yfirleitt niðursoðinn eða niðurlagður 
kræklingur er tiltölulega lágt þegar tekið er tillit til nýtingataps, en holdfylling er yfirleitt 
20-30%.  Verð á soðnum vakumpökkuðum kræklingi með skel í sósu er mun hærra en á 
ferskri lifandi skel eða 410-528kr/kg á móti 176 kr/kg.  Megnið af þessari skel er flutt inn 
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frá Nýja Sjálandi og Írlandi.  Hæsta verð fæst fyrir hálfskel með fyllingu en þau verð 
miðast við franska framleiðslu (Monfort 2000).   
  
Tafla 7.2.  Smásöluverð á lifandi kræklingi á Frakklandsmarkaði árið 1997 miðað við 
mismunandi upprunaland (Fagerholt 1999).  Verð er reiknað út frá meðalgengi ársins 
1999. 
Afurðaflokkur Hlutdeild Nkr/kg Kr/kg 
Bouchot – frönsk skel ræktuð á stólpum 55% 21,4 198,0 
Miðjarahafskræklingur 10% 22,52 208,4 
Annar franskur kræklingur 12% 18,32 169,6 
Hollenskur kræklingur 10% 18,15 168,0 
Kræklingur af erlendum uppruna 10% 18,40 170,3 
Óskilgreindur uppruni 3% 18,28 169,2 
 
Tafla 7.3.  Smásöluverð eftir afurðaflokkum á Frakklandsmarkaði á árinu 1999 (Monfort 
2000).  Verð er reiknað út frá meðalgengi ársins 1999. 
Afurðaflokkur FF/kg Kr/kg 
Lifandi skel 15 176 
Soðið hold (án skeljar) 23-43 270-504 
Soðinn kræklingur með skel í sósu, vakumpakkuð 35-45 410-528 
Fylling í hálfskel 100-140 1173-1642 

7.6.3 Önnur lönd 
Á mynd 7.18 er yfirlit yfir innflutningsverð á lifandi, ferskum og kældum kræklingi í 
Belgíu á árunum 1991-98.  Hátt verð var greitt fyrir krækling á Belgíumarkaði, 120-150 
kr/kg. Belgíumarkaður greiðir hæsta verð á lifandi, ferskum og kældum kræklingi af 
öllum Evrópusambandslöndunum.  Hátt verð í Belgíu getur m.a. verið vegna þess að þar 
er kræklingur fluttur inn í dýrari umbúðum en annarsstaðar.  Verðið er nokkuð stöðugt 
milli mánaða og ára og ekki sjáanlegt samhengi á milli framboðs og verðs á tímabilinu 
(Asche og Vassdal 2000). 

Mynd 7.18. Magn og verð á innflutum kræklingi árin 1991-1998 (Asche og Vassdal 
2000).  
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 Á Ítalíu var innflutningsverð á lifandi kræklingi 0,47-0,65 euro/kg (36-50 kr/kg) á 
tímabilinu 1991-98.  Samhengi var á milli framboðs og innflutningsverðs og lækkaði 
verðið með auknu framboði öll árin nema 1998 (Asche og Vassdal 2000). 
 Innflutningsverð á lifandi kræklingi í Þýskalandi hefur farið hækkandi á síðustu 
árum en er þó lágt miðað við önnur lönd,  aðeins 0,45 euro/kg (35 kr/kg) árið 1998.  
Ástæðan fyrir lágu innflutningsverði er að stærsti hluti innflutningsins kemur frá 
Danmörku, en fyrir þann krækling er greitt mun lægra verð en fyrir krækling frá Hollandi.  
Hlutdeild kræklings frá Hollandi hefur aukist síðustu ár sem skýrir hækkandi 
innflutningsverð.  Verðið er breytilegt eftir árstíma og virðast þjóðverjar ekki tilbúnir að 
greiða hátt verð fyrir gæði.  Stærsti hluti af innflutningnum 1998 var lifandi kræklingur, 
innflutningur á unnum afurðum var um 4.000 tonn og var innflutningsverð 2,5-2,9 
euro/kg (190-220 kr/kg) mismunandi eftir afurðaflokkum (Asche og Vassdal 2000).  
 Almennt er greitt verð á villtum kræklingi lægra en á þeim ræktaða.  Frá þessu eru 
þó undantekningar.  Á Barcelona markaðinum var verð á villtum kræklingi (mejillón de 
roca) hærra en á ræktuðum (mynd 7.19).  Á villtum kræklingi var verðið tæpir 200 
pesetar/kg eða um 90 kr/kg, en u.þ.b. helmingi lægra á þeim ræktaða en fór þó hækkandi 
seinnihluta tímabilsins (mynd 7.19). 

 
Mynd 7.19. Markaðsverð á lifandi, ferskum og kældum villtum og ræktuðum kræklingi á 
Barcelona markaðinum árin 1989-99 (Vannuccini 1999).   
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8.0 Stuðningur og uppbygging í einstökum löndum 

8.1 Kanada 
Á Prins Edward eyju (P.E.I.) í Kanada hefur tekist að byggja upp kræklingaræktun þrátt 
fyrir erfiðar aðstæður, lagnaðarís á veturna og of háan sjávarhita á sumrin. Kræklingarækt 
á P.E.I. þróaðist út frá rannsóknar- og þróunaráætlun á vegum stjórnvalda árið 1975 
(Judson 1989).   Á árinu 1998 var framleiðsla Kanadamanna kominn upp í 15 þús tonn 
(mynd 8.1).  Miklir möguleikar eru taldir vera fyrir kræklingarækt í Kanada og er því spáð 
að innan 5-10 ára verði framleiðslan komin upp í 25 þús. tonn.  Mest af kræklingnum er 
seldur lifandi og er afkoma af þeirri vinnslu góð (Kielley 1998). 

Mynd 8.1. Yfirlit yfir heildarframleiðslu á kræklingi í Kanada og hlutfall Prins Edward 
eyju (P.E.I.) á árunum 1986-98 (www.ncr.dfo.ca/home_e.htm).   

 
Öflug rannsóknarstarfsemi hefur verið stunduð í Kanada við þróun 

kræklingaræktar (Mallet og Myrand 1995).  Frá 1982 hefur verið framkvæmd 
umhverfisvöktun (P.E.I. Mussel Monitoring Program) á kræklingaræktunarsvæðunum  
sem kostuð er af ríkinu.   Vöktunin fer fram á íslausa tímabili ársins. Árið 1998 voru sýni 
tekin yfir 29 vikna tímabil og heimsótt 21 ræktunarsvæði og lirfusöfnunarsvæði. Haft er 
eftirlit með kræklingalirfum í sjó, holdfyllingu skelja, sjávarhita, eitruðum svifþörungum, 
afræningjum og vexti ásæta   (Bernhard 1998). Á Nýfundalandi hafa þjónusturannsóknir 
fyrir kræklingaræktendur verið stunduð frá 1993 og frá árinu 1997 hefur verið fylgst með 
14 svæðum.  Þar er fylgst með vexti, kynþroska og kræklingalirfum í sjó, ásamt 
sjávarhita, seltu, blaðgrænu og súrefnismettun (Clemens o.fl. 1999).  

Töluverðir styrkir eru veittir til greinarinnar eða um ein milljón CAD á ári m.a. til 
greiðslu launa og rekstrarkostnaðar vegna þjónustu við greinina.  Styrkir til 
kræklingaræktenda nema um 250 þús. CAD. Hámarks styrkur til einstaka 
kræklingaræktenda er um 10 þús. CAD (510 þús.kr) sem er veittur t.d. til fjárfestinga í 
búnaði og  til þróunar (Valdimar Gunnarsson o.fl. 2000). 

8.2 Noregur 
Tilraunir í kræklingarækt í Noregi hafa farið fram frá 1910, en fyrst árið 1966 hófust 
skipulagðar rannsóknir.  Árið 1972 gaf norska Hafrannsóknastofnunin út leiðbeiningar um 
kræklingarækt.  Fram að því voru aðeins fáir kræklingaræktendur, en 1977 varð mikil 
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vakning fyrir kræklingarækt sem m.a. má skýra með auknu upplýsingastreymi og 
uppgangi í fiskeldi almennt í Noregi  (Braaten 1980).  Árangur stóð ekki undir væntingum 
og margir töpuðu rekstrinum.  Helstu ástæður voru lélegur vöxtur,  tæknin ekki nægilega 
góð, þörungaeitur kom í veg fyrir sölu á afurðunun, einingarnar of smáar og markaðsstarfi 
ekki nægilega vel sinnt (Bøhle og Dahl 2000).  Á síðasta áratugi vaknaði áhugi manna 
aftur fyrir kræklingarækt, en ræktunin hefur gengið illa og var mest framleitt 1994, um 
550 tonn (Maroni o.fl. 1999).   Á síðustu árum hefur þörungaeitrun verið orðið vart í 
kræklingi og valdið því að framleiðslan varð mun minni en áætlanir gerðu ráð fyrir  
(www.skjell.com).  Eitraðir svifþörungar eru taldir stærsta vandamálið í norskri 
kræklingarækt (Mortensen 2000a).  Til að vinna að lausn þessara mála hafa verið lagðar 
15 milljónir norskra króna (um 140 milljónir íslenskra króna) til rannsókna og tækjakaupa 
á næstu fimm árum (Jensen 2000a).   Reglulega er fylgst með eitruðum svifþörungum í 
sjó til að leiðbeina þeim aðilum sem tína villtan krækling (Dahl o.fl. 1999), en þessar 
sýnatökur duga ekki fyrir kræklingaræktendur til að heimila þeim uppskeru þar sem 
gerðar eru kröfur um að sýni sé tekið úr holdi kræklingsins (Motensen 2000a).   Eftirlit 
með þörungaeitri í kræklingi þurfa  kræklingaræktendur sjálfir að greiða í Noregi, en í 
mörgum öðrum löndum er þessi kostnaður greiddur af ríkinu (Arbeidsgruppen for 
havbruk 1999).   

Á árinu 1999 var áætlað að framleiðslan á kræklingi í Noregi yrði rúm 3.000 tonn 
en varð aðeins rúm 500 tonn (mynd 8.2).  Norsku eldissamtökin áætla að framleiðslan 
verði 4.000 tonn árið 2000 og 7.000 tonn árið 2001 (www.skjell.com).  Vinnuhópur sem 
fjallaði um þróun fiskeldis í Noregi er þó bjartsýnni og gerir ráð fyrir mikilli aukningu í 
ræktun skeldýra og er áætlað að framleiðslan verði um 200 þús. tonn árið 2010 og 1,2 
milljónir tonna árið 2030.  Miklar vonir eru bundnar við kræklingsrækt og er gert ráð fyrir 
að kræklingur standi undir stærstum hluta þessara aukningar (Arbeidsgruppen for havbruk 
1999).  Stærsta fyrirtækið í kræklingarækt í Noregi hefur sett sér markmið að ná 45 þús. 
tonna framleiðslu árið 2005 (www.norshell.com).   Gert er ráð fyrir að fjárfest verði í 
búnaði fyrir kræklingarækt sem nemur rúmum 700 milljónum króna á árunum 1998-2003 
(Eriksen og Fagerholt 1998).    

Norska skeldýraráðið sem samanstendur af kræklingaræktendum, stjórnsýslu og 
vísindamönnum hefur lagt fram ítarlega rannsókna- og þróunaráætlun fyrir skeldýrarækt í 
Noregi.  Þessi áætlun tekur á staðarvali fyrir ræktun, tækni, rannsóknum á líffræði 
kræklings, eftirliti með eitruðum þörungum, sjúkdómum, flutningstækni, mengun, 
markaðsetningu, upplýsingamiðlun o.fl.  Til að byggja upp skeldýrarækt í Noregi er lagt 
til að í rannsókna- og þróunnarvinnu verði settar 275 milljónir norskra króna eða um tveir 
og hálfur milljarður íslenskra króna.  Í kræklingarækt er gert ráð fyrir 50 milljónum 
norskra króna (460 milljónir íslenskra króna) og 99 milljónir norskra króna (915 milljónir 
króna) er ætlað í sameinileg verkefni fyrir greinina. Lögð er mikil áhersla á náið samstarf 
á milli kræklingaræktenda, vísindamanna, stjórnsýslu og lánastofnanna við uppbyggingu 
skeldýraræktar (www.skjell.com). Á vegum norsku Byggðastofnunar eru veittir 
fjárfestingastyrkir sem geta numið allt að 50% af stofnkostnaði.  Þessir styrkir eru hærri 
fyrir jaðarbyggðir og minni fyrirtæki.  Einnig eru veittir styrkir vegna þróunarkostnaðar 
allt að 40% og vegna ráðgjafar og kennslu sem nemur allt að 75% af kostnaðinum 
(www.snd.no). 

http://www.ncr.dfo.ca/home_e.htm
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Mynd 8.2. Framleiðsla á ræktuðum kræklingi í Noregi á árunum 1986 til 1999 og áætlun 
fyrir árið 2000 og 2001 (FAO 1999b; Maroni o.fl. 1999; www.skjell.com). 
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9.0 Arðsemi 

9.1 Skilaverð til kræklingaræktenda 
Á töflu 9.1 er yfirlit yfir skilaverð til kræklingaræktenda í nokkrum framleiðslulöndum.  
Verulegur munur er á skilaverði og er hæst greitt fyrir krækling í Frakklandi og Kanada 
sem hafa stóran innanlandsmarkað.  Hjá Hollendingum sem eru stærstu útflytjandur 
kræklings er skilaverð til ræktenda yfirleitt undir 50 kr/kg, en stærsti hluti framleiðslunnar 
er fluttur út lifandi, ferskur og kældur til Belgíu, Frakklands og Þýskalands (Vannuccini 
1999). Í öðrum löndum þar sem stærsti hluti framleiðslunnar fer í fullvinnslu eins og á 
Írlandi og Nýja Sjálandi er skilaverð til kræklingaræktanda undir 50 kr/kg og á Nýja 
Sjálandi er skilaverð jafnvel undir 40 kr/kg en þar sér kaupandi um uppskeru. 
  
Tafla 9.1.  Skilaverð á ræktuðum kræklingi eftir löndum miðað við meðalgengi á árinu 
1999. 

Land Verð Kr/kg Ár Heimild 
Frakkland 7,2-8,2 FF/kg 84-96 1995-98 (Monfort 2000) 

Kanada 0,52-0,57 CAD/lbs 56-61 1995-98 (www.ncr.dfo.ca/home_e.htm) 

Holland 1,2-1,5 NLF/kg 42-52 1993-96 (Locas 1998) 

Holland 1,15-1,34 NLF/kg 40-47 1996-98 (Eriksen og Fagerholt 1998; Jensen 1999) 

Irland 0,45-0,5 IEP/kg 44-49 1996-98 (www.bim.ie) 

Nýja Sjáland 0,28-0,37 IEP/kg* 27-36 1999 (Micheal o.fl. 2000) 

*Kaupandi sér um uppskeru. 

9.2 Arðsemi kræklingaræktar á Íslandi 

9.2.1 Arðsemi 500 tonna kræklingaræktarstöðvar 
Gerð hefur verið arðsemisathugun á 500 tonna kræklingaræktarstöð (Valdimar 
Gunnarsson 2000a).  Framleiðslukostnaður á fjórða ári er um 44 kr/kg en það er fyrsta 
árið sem fyrirtækið er í fullum rekstri.  Tveir eigendur starfa við fyrirtækið og eru laun 
þeirra stærsti kostnaðarliðurinn um 14 kr/kg.  Aðrir háir kostnaðarliðir eru afskriftir (11,9 
kr/kg),  vextir (5,8 kr/kg) og laun starfsmanna sem aðstoða eigendur við uppskeru (5 
kr/kg).  Ef hægt er að nota sama búnað við uppskeru, annað hvert ár lækkar 
framleiðslukostnaður úr 44 kr/kg í tæpar 41 kr/kg.  Þessi munur gæti þó orðið meiri ef 
afskriftartíminn á búnaði væri styttur, en í útreikninginum er gert ráð fyrir 9 ára líftíma.  
Eigendur leggja fram 45 milljónir í formi hlutafé sem er meira en helmingur af því sem 
þarf til að fjármagna stofn- og rekstrakostnað. Ef ávöxtun væri reiknuð af hlutafé hækkaði 
framleiðslukostnaðurinn verulega   (Valdimar Gunnarsson 2000a).   

Á mynd 9.1 eru sýnd áhrif afurðaverðs á núvirði fjárfestingarinnar miðað við 0%, 
5% og 10% ávöxtunarkröfu. Til að fjárfestingin standi undir 5% ávöxtunarkröfu þarf 
afurðaverðið að vera um 49 kr/kg og um 54 kr/kg miðað við 10% ávöxtunarkröfu.  Okkar 
dæmi er einkennt með ör á myndinni.  Matið bendir til að arðsemi kræklingaræktar á 
Íslandi, samkvæmt gefnum forsendum standist ekki þær ávöxtunarkröfur sem gerðar eru 
af fjárfestum í dag.  Niðurstaða útreikninganna er sú að fyrirtæki eða einstaklingur sem fer 
út í kræklingarækt á Íslandi fær ekki neina ávöxtun á því fjármagni sem lagt er í 
reksturinn, en marga fyrirvara verður þó að hafa við þessa niðurstöðu (Valdimar 
Gunnarsson 2000a).   
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Mynd 9.1.  Áhrif afurðaverðs á arðsemi 500 tonna kræklingaræktarstöðvar miðað við 0%, 
5% og 10% ávöxtunarkröfu (Valdimar Gunnarsson 2000a). 

 
          Tiltölulega litlar breytingar 
þarf til að fá viðunandi ávöxtun t.d. 
lítilsháttar breyting í stofnkostnaði, 
launakostnaði eða 
framleiðslumagni.  Í 
útreikningunum er gert ráð fyrir 5 
kg framleiðslu á metra ræktunar-
bands,  en dæmi eru um meiri 
framleiðslu á hvern metra (Hickman 
1992).  Áætlaður stofnkostnaður, 
vegna fjárfestinga í línurækt, báti 
og húsnæði er rúmar 50 milljónir.  
Ef hægt væri að ná sömu 
framleiðslu með minni 
stofnkostnaði hefði það mjög 
jákvæð áhrif á arðsemi.  Stærsti 
kostnaðarliðurinn er efniskaup fyrir 
línuræktina, um 35 milljónir króna. 
Í arðsemisútreikningum var gengið 
út frá því að hver línurækt kostaði 
um 275.000 og gæti framleitt um 12 
tonn þriðja hvert ár (Valdimar 
Gunnarsson 2000a).   Á mynd 9.2 
eru tekin nokkur dæmi og sýnt 
hvaða þættir hafa mest áhrif á 
efniskostnað fyrir hverja línu. Í 
dæmi tvo og þrjú er sýnd lækkun á 
heildarkostnaði með að lækka alla 
kostnaðarliði nema flot.   
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(Valdimar Gunnarsson 2000b). 



Kræklingarækt á Íslandi 

71 

Eins og fram kemur á myndinni sparast lítið með þessu en búnaðurinn verður mun 
veikari.  Í dæmum eitt til þrjú eru notaðir belgir sem eru tiltölulega dýrir.  Með því að nota 
tunnur má lækka kostnaðinn um 100.000 krónur.  Efniskostnað má lækka ennþá meira 
með að draga úr öðrum kostnaðarliðum, að minnsta kosti fyrir línurækt sem er staðsett á 
skjólgóðum stað (Valdimar Gunnarsson 2000b).  Hafa skal í huga að mikil óvissa er um 
líftíma línuræktar við íslenskar aðstæður og 9 ára afskriftartími, eins og gert var ráð fyrir í 
útreikningum, getur hugsanlega verið of langur.  Á Íslandi eru laun lægri en í mörgum 
samkeppnislöndum.  Laun eru stærsti kostnaðarliðurinn í línurækt og geta numið allt að 
50%, en með því að hafa mikla tæknivæðingu mætti lækka launakostnaðinn og auka 
samkeppnishæfni okkar (Valdimar Gunnarsson 2000a).   Á næstu árum verður safnað 
mikilvægum lykiltölum til að hægt sé að gera nákvæmara arðsemismat.  Á fyrstu árum 
greinarinnar er  mikilvægt að hófs sé gætt í fjárfestingum og lögð áhersla á rannsóknir og 
upplýsingaöflun.  Ef vel tekst til, má gera ráð fyrir að kræklingarækt á Íslandi skili arði 
eftir 5-10 ár. 

9.2.2 Annað rekstrarform 
Ekki er víst að stór kræklingaræktarstöð sé hagkvæmasti kosturinn.  Hagkvæmari kostur 
gæti verið að bóndi sem ætti land að sjó og sjómaður sem ætti bát rækju saman 
kræklingaræktarstöð.  Bóndinn myndi vakta stöðina og þeir síðan í sameiningu sjá um 
uppbyggingu og viðhald á línuræktinni. Kræklingaræktun gæti einnig hentað  
sjávarbændum sem eru t.d. bæði með sauðfjárbúskap og á handfæraveiðum.  Þegar ekki 
gæfi á sjó væri hægt að nýta bátinn við kræklingaræktina sem þarf að vera á skjólgóðum 
stað og er þá hægt að vinna við hana þó að það gefi ekki á sjó.   Eigandi bátsins gæti sætt 
sig við lágar leigutekjur þar sem báturinn væri nýttur að stórum hluta á þeim tíma sem 
hann væri verkefnalaus.  Kræklingaræktin gæti verið aukabúgrein fyrir sjómanninn og 
bóndann, fyllt upp í dauða tíma og aukið tekjur þeirra.  Í þeim tilvikum sem takmarkaða 
vinnu væri að fá á svæðinu og kræklingaræktin myndi auka heildartekjur gætu lægri laun 
en gert er ráð fyrir í aðrsemisútreikningum í dæminu um 500 tonna kræklingaræktarstöð 
(Valdimar Gunnarsson 2000a) ef til vill verið ásættanleg.  Í 500 tonna kræklingastöð var  
kostnaður á ársverk áætlaður 3,5 milljónir króna með launatengdum gjöldum sem er hærri 
laun en margir sauðfjárræktarbændur fá. 

Í Kína er kræklingur m.a. notaður sem fóður fyrir rækju og kjúklinga (Guo o.fl. 
1999).   Það vakna því spurningar hvort hægt sé að nota krækling sem fóður hér á landi 
s.s. fyrir æðarfugl.  Uppeldi æðarunga hefur oft verið reynt hér á landi og á síðustu árum 
hefur verið notað B-vítamínbætt kjúklingafóður (Árni Snæbjörnsson 1990, 1998).   
Nokkur reynsla er nú komin á hvernig fóðra megi æðarunga, þótt enn vanti upplýsingar 
um þarfir æðarfugla fyrir einstök næringarefni (Árni Snæbjörnsson 1990).  Kræklingur er 
hluti af náttúrlegri fæðu æðarunga (Preton 1967; Cramp og Simpson 1977) og fyrrihluta 
sumars er kræklingur á fyrsta ári ennþá tiltölulega lítill og gæti því hugsanlega hentað sem 
fæða fyrir æðarunga.  Það er þó óljóst hvort þetta rekstrarform sé líklegt að skila arði til 
eigenda. Stórum stofni æðarfugl er haldið hér við land með verndun æðarvarpa og fóðrun 
æðarfugla gæti hugsanlega leitt til ennþá meiri stækkunar stofnsins.  Það myndi 
væntanlega leiða til þess að æðarfugl leitaði í meira mæli fæðu í forðabúr 
kræklingaræktenda.  Eldi æðarfugla gæti því skapað stærri vandamál fyrir þá 
kræklingaræktendur sem framleiddu krækling til neyslu. 

9.3 Framleiðslukostnaður í öðrum löndum 
Tölur yfir framleiðslukostnað í kræklingarækt í hinum mismunandi löndum eru ekki 
aðgengilegar.  Gera má ráð fyrir að kostnaður við ræktun kræklings sé mjög mismunandi 
eftir löndum, framleiðsluaðferðum og tæknivæðingu.  Í rekstraráætlun fyrir  
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kræklingaræktarstöð á Nýfundnalandi sem byggð er á reynslutölum frá P.E.I. kemur fram 
að gera má ráð fyrir hagnaði á þriðja ári og að framleiðslukostnaðurinn það ár væri 45 
kr/kg.  Gert var ráð fyrir um 225 tonna framleiðslu á ári og að stofnkostnaður vegna 
búnaðar væri tæpar 20 milljónir krónur (Hennessey 1996a,b).   

Í norskri arðsemisáætlun fyrir 1.500 tonna kræklingastöð er áætlað að kostnaður 
við ræktun, pökkun og flutning afurða á markað nemi 7,3 Nkr/kg (67,7 kr/kg) og er þá 
ekki tekinn með kostnaður vegna fjárfestinga og vaxta af rekstrarlánum.  Miðað við að 
það fengist 8 Nkr/kg (74 kr/kg) fyrir afurð komna til kaupanda stæði reksturinn undir 
fjárfestingu sem næmi 6.5 milljónum norskra króna (60 milljónum íslenskra kóna), en 
gegnið er út frá 10% ávöxtunarkröfu og 10 ára afskriftartíma (Vassdal 2000).   Fyrir hver  
hundrað tonn frmleidd eru nemur fjárfestingin 4 milljónum kr. í norska dæminu, en um 10 
milljónum í kanadíska og íslenska dæminu.  Í Noregi er talið að vegna óvissu um 
framleiðslukostnað og markaðsverði sé erfitt að meta arðsemi kræklingaræktar (Eriksen 
og Fagerholt 1998). 

Á mynd 9.3 er gerður samanburður á framleiðslukostnaði í rekstraráætlunum sem 
gerðar voru í Noregi, Íslandi og Kanada.  Heildarkostnaður og launakostnaður er áætlaður 
svipaður á Íslandi og í Kanada.  Afskriftir eru áætlaðar hærri á Íslandi m.a. vegna þessa að 
hver lína  er notuð þriðja hvert ár á Íslandi en annað hvert ár í Kanada. 
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Mynd 9.3. Samanburður á framleiðslukostnaði og einstökum kostnaðarliðum í rekstrar-
áætlunim frá Noregi (Eriksen og Fagerholt 1998), Íslandi (Valdimar Gunnarsson 2000a) 
og Kanada (Hennessey 1996b). 

9.4 Samkeppnishæfni  
Í árslok 1982 skipaði Rannsóknaráð starfshóp til að gera könnun á forsendum fiskeldis hér 
á landi og tillögur um aðgerir til að hvetja til þróunar á því sviði.  Talið var að svæðið frá 
Vesturlandi allt til Austfjarða væru álitlegur kostur fyrir kræklingarækt og vænlegast að 
flytja mest af kræklingnum unnum til útflutningslanda (Rannsóknarráð ríkisins 1986).  
Hópur sem Rannsóknarráð fól að gera úttekt á stöðu fiskeldis árið 1990, komst að þeirri 
niðurstöðu að kræklingarækt væri ekki álitlegur kostur fyrir Íslendinga.  Þar var borið við 
óblíðu veðurfari, hægum vexti og fjarlægð frá mörkuðum (Rannsóknarráð ríkisins 1992). 

Í töflu 9.2 er gerður samanburður á þáttum sem varði kræklingarækt og 
Íslendingar eru samkeppnishæfir um og þáttum sem verða að teljast okkur í óhag.  Erfitt 
er að leggja mat á vægi þessara ólíku þátta en niðurstaðan er sú að samkeppnishæfni 
Íslendinga sé síðri en samkeppnisaðila.  Það skal undirstrikað að hér er aðeins um lauslegt 
mat að ræða.   
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Tafla 9.2.  Samanburður á þáttum sem Íslendingar eru samkeppnishæfir um og þeim sem 
eru okkur í óhag (Valdimar Gunnarsson 2000a). 
Samkeppnishæfir Ekki samkeppnishæfir 
- Vinnsla á kræklingi í neytendaumbúðir 
- Minni vinna við umhirðu á kræklingi 
- Minna um eitraða þörunga ? 
- Umhverfisaðstæður (mengun) 
- Útflutningur 
- Hönnun og smíði á búnaði 
- Eftirlit með afurð og heilnæmiskannanir 
- Rannsóknir á kræklingi 
- Tímalaun 

- Lengri og dýrari flutningsleið 
- Lakari gæði á lifandi kræklingi 
- Minni vöxtur og meiri stofnkostnaður 
- Meiri afföll ? (æðarfugl) 
- Umhverfisaðstæður (hiti og ísrek) 
- Styrkir til greinarinnar 
- Þekking 

 
 Sá þáttur sem e.t.v. vegur þyngst okkur í óhag er hægari vöxtur kræklings við 
Ísland samanborið við samkeppnislönd (kafli 4.3.3).  Eins og áður hefur komið fram þarf 
að nota þrjú sett af línuræktum hér á landi þegar flestir samkeppnisaðilar þurfa aðeins að 
nota tvö sett.  Það þarf því að gæta mikils aðhalds í fjárfestingum á búnaði fyrir 
kræklingaræktun til að koma í veg fyrir að strax í upphafi sé lagður sterkur grunnur að 
gjaldþroti eftir nokkurra ára rekstur.  Frá Íslandi er lengra á markaði en hjá flestum 
samkeppnisaðilum.  Af því hlýst meiri kostnaður og meiri hætta á að gæði á lifandi 
kræklingi sem fluttur er með skipi og bíl frá Íslandi verði lakari en hjá samkeppnisaðilum, 
þar sem flutningurinn getur tekið allt að 7 daga en að þeim tíma liðnum fer oft að bera á 
afföllum á lifandi kræklingi (kafli 6.3).   Í þeim tilvikum sem kræklingurinn er unnin á 
Íslandi lækkar hlutfall flutningskostnaðar þar sem afurðaverðmæti þeirra eykst (Valdimar 
Gunnarsson 2000a).  Erfiðari umhverfisaðstæður valda því að það gæti þurft að sökkva 
línuræktinni, sérstaklega við vestanvert landið (kafli 3.2.1), en af því hlýst meiri 
stofnkostnaður vegna dýrari flota og meiri vinnu (Valdimar Gunnarsson 2000b).   Þekking 
á kræklingarækt hér við land er afar takmörkuð, þar sem aðeins ein rannsókn hefur verið 
gerð (Guðrún G. Þórarinsdóttir 1996).  Kræklingarækt á Íslandi byggir því á veikum 
þekkingargrunni samanborið við þjóðir eins og t.d. Spán (Pérez Camacho o.fl. 1991) og 
Nýja Sjáland (Jeffs o.fl. 1999) þar sem aflað hefur verið upplýsinga með rannsóknum í 
áratugi.  Þennan lið er þó hægt að bæta með rannsóknum á næstu árum og áratugum.   
Styrkir eru veittir til kræklingaræktunar hjá samkeppnisaðilum og oft til að styrkja 
dreifðar byggðir.  Bæði í Kanada (kafli 8.1) og Noregi (kafli 8.2) er stutt verulega við 
greinina m.a. með styrkjum.  Á Írlandi eru veittir allt að 50% fjárfestingastyrkir og lán 
með lágum vöxtum til kræklingaræktenda (www.bim.ie og www.keyproperties.ie).  Í dag 
liggur ekki fyrir hvort sambærilegir styrkir verði veittir til íslenskra kræklingaræktenda.  
Ef það tekst ekki að halda æðarfugli frá ræktunarstöðum getur hann valdið verulegu tjóni.  
Hér á landi er æðarfuglinn meiri nytjafugl en í öðrum löndum og nýtur meiri verndar 
(kafli 3.2.4 og 4.3.3).  Önnur lönd hafa önnur vandamál s.s. eitraða svifþörunga sem ekki 
hafa verið vandamál á Íslandi (kafli 3.3), en það getur þó breyst með auknu umfangi 
kræklingaræktunar. 
 Hugsanlegt er að við getum notað einfaldari ræktunartækni, þ.e.a.s.  ræktað 
kræklinginn á sama bandinu allan ræktunartímann, en með því móti er vinna við 
ræktunina minni en við notkun annarra aðferða.  Með notkun þessarar tækni eru þó ýmsir 
ókostir sem hugsanlega geta minnkað þennan ávinning (kafli 4.3.1).  Í sjónum hér við 
land er lítil mengun samanborið mörg samkeppnislandanna (kafli 7.4.1).  Það eru því 
minni líkur á að ræktunarsvæðin hér við land verði lokuð til lengri eða skemmri tíma 
vegna mengunar.  Með tilkomu kúffiskveiða við Ísland er fyrir hendi þekking til að 
framkvæma heilnæmiskannanir og eftirlit með afurðum (kafli 5.1).  Í landinu er mikil 
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þekking á vinnslu fiskafurða og þar með talið vinnsla skeldýra. Til staðar er í mörgum 
fiskvinnslum stór hluti af þeim búnaði sem þarf til að vinna krækling í neytendaumbúðir.  
Íslendingar eiga mörg öflug útflutningsfyrirtæki sem hafa mikla þekkingu á útflutningi 
sjávarafurða og útibú í markaðslöndum sem ætti að nýtast vel við markaðsetningu á 
íslenskum kræklingi.  Í landinu er fjöldi þjónustufyrirtækja sem hafa þjónustað 
sjávarútveg í áratugi og geta framleitt stóran hluta af þeim búnaði sem notaður er í 
kræklingarækt.  Innan þessara fyrirtækja er einnig þekking til að hanna og aðlaga búnað 
að íslenskum aðstæðum.  Það er mikil þörf á rannsóknum við uppbyggingu 
kræklingaræktunar og hjá Hafrannsóknastofnun eru sérfræðingar í skeldýrum sem geta 
séð um þennan þátt.  Tímalaun á Íslandi eru lægri en hjá mörgum samkeppnisaðilum, en 
launakostnaður er samt stærsti kostnaðarliðurinn (Valdimar Gunnarsson 2000a).  Takist  
vel til við tæknivæðingu greinarinnar getur það bætt verulega samkeppnisstöðu okkar.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bim.ie/
http://www.keyproperties.ie/
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