
Greinargerð Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja vegna bókunar á fundi 
heilbrigðisnefndar þann 15. maí 2002 

Á síðasta fundi heilbrigðisnefndar Suðurnesja var gerð eftirfarandi bókun: 

„Erindi Háteigs ehf. lagt fyrir nefndina.  Nefndin felur Heilbrigðiseftirliti 
Suðurnesja að gera úttekt á starfsemi fyrirtækisins.  Fyrirtækið skal greiða fyrir 
úttektina samkvæmt tímagjaldi Heilbrigðiseftirlitsins.  Sé þörf á aðkeyptri 
þjónustu í úttekt Heilbrigðiseftirlitsins skal fyrirtækið greiða þann kostnað sem 
því fylgir.  Úttektinni skal lokið fyrir 1. júní. 

Frestur sem veittur var á 158. fundi nefndarinnar er framlengdur fram að fundi 
nefndarinnar snemma í júní.“ 

Fulltrúar Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja hafa gert umrædda úttekt og helstu liðir þeirrar 
úttektar eru eftirfarandi: 

1. Eftirlitsferð tveggja fulltrúa þann 16. maí s.l. 

2. Mælingar keyptar af Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins. 

3. Viðtöl við starfsmenn Fiskistofu og annarra sérfróðra aðila sem þekkja til 
starfsemi af því tagi sem um er að ræða. 

4. Gagnaöflun og skýrslugerð. 

Inngangur. 
Þekkt er að lykt er góður mælikvarði á ferskleika fisks.  Sáralítil lykt er af fiski sem 
nýdreginn er úr sjó og flestir sammála um sú lykt sé ekki slæm. Um leið og fiskurinn er 
dauður fara ýmsar bakteríur, sem eru til staðar á yfirborði fisksins (á roði og í tálknum) 
og í innyflum, að vaxa fjölga sér. 

Fiskurinn samanstendur aðallega af próteini, fitu og vatni.  Hlutfall fitu og vatns er 
breytilegt milli tegunda og árstíða.  Þorskur og ýsa geyma nánast allan sinn fituforða í 
lifrinni.  Það eru fyrst og fremst próteinin sem verða fæða þeirra baktería sem vaxa á 
fisknum.  Við niðurbrot próteina myndast ýmis köfnunarefnissambönd sem sum hver eru 
rokgjörn og lyktsterk.  Meðal þessara sambanda eru trímetýlamín og ammóníak.  Þessi 
efni auk ýmissa brennisteinssambanda mynda þá lykt sem er einkennandi fyrir 
skemmdann fisk.  Þannig er beint samhengi á milli skemmda á fiski, bakteríufjölda og 
fisklyktar.  Önnur einkenni skemmda á fiski eru litur tálkna og augna og vont bragð.  
Þessi einkenni eru notuð til að meta ferskleika fisks og aðferðirnar þá:  

q  Skynmat:  Einstaklingur sem hefur fengið þjálfun skoðar fiskinn, lyktar af honum 
og smakkar e.t.v. 

q  Efnamælingar:  Mælt er heildarmagn reikulla basa  (total volatile nitrogen TVN) 
eða heildarmagn trímetýlamíns (TMA). 

q  Gerlamælingar:  Mældur er fjöldi baktería í fiskholdi. 



Hægt er að hægja á skemmdarferli fisks með því að draga úr eða stöðva örveruvöxt og 
hindra að fleiri örverur berist í fiskinn.  Dæmi um algengar aðferðir eru kæling, frysting, 
söltun, þurrkun og niðursuða.  Með því að halda fiski við 0-4°C helst hann ferskur í allt 
að 3 vikur. 

Heitloftsþurrkun á fiski hjá Háteigi 
Starfsmenn HES skoðuðu vinnslu Háteigs þann 16. maí sl.  Vinnslan byggist á því að 
nýta ýmsar aukaafurðir frá fiskvinnslunni, s.s. hausa og hryggi.  Þessum afurðum er 
safnað saman frá fiskverkendum á Suðurnesjum.  Í flestum tilvikun er hráefnið flutt 
daglega frá framleiðendum, þó geta verið á því undantekningar einkum þegar um er að 
ræða smáa framleiðendur.  Framleiðendur kæla flestir hráefnið.  Ekki er algengt að 
hráefni sé ísað.  Allt hráefni er fært í kæligeymslu hjá Háteigi.  Þegar starfsmenn HES bar 
að garði var hráefnisstaða góð að sögn forsvarmanna Háteigs.  Nokkurra daga gamalt 
hráefni var í kæligeymslu og áætlað var að 8-11 daga tæki að vinna úr því hráefni sem til 
væri í kæligeymslu.  Samkvæmt upplýsingum rekstaraðila er meðalaldur hráefnis sem 
sett er í þurrkun 7 dagar, frá verkun. 

Vinnsla fyrir þurrkun 

Áður en þurrkun hefst er ýmislegt nýtilegt fiskholt fjarlægt til frystingar.  Dæmi um slíkt 
eru gellur, kinnar, fés og marningur sem skafinn er af hryggjum. Þetta er gert að 
undangenginni skolun í þvottakari með sírennandi vatni sem getur orðið allt að 9°C heitt 
en er oftast á bilinu 6-7°C.  Þegar starfsemin var skoðuð var hitastigið  í karinu 6°C.  
Vatnið var mjög gruggugt ásýndar og upplýstu forsvarsmenn fyrirtækisins að karið væri 
tæmt 2 sinnum í viku og sótthreinsað vikulega. 

Við úttekt á fyrirtækinu var mælt hitastig í kæliklefa og í hráefnum sem biðu vinnslu.  
Hiti í kæliklefa var 2°C og hitastig í hráefni sem tekið hafði verið á móti sama dag var 
7°C.  Þá kom í ljós að hráefni sem vinna átti næsta dag var komið út úr kæliklefa þegar 
starfsmenn heilbrigðiseftirlitsins gengu um fyrirtækið fyrir klukkan 16:00. 

Forþurrkun 

Eftir þessa verkun er afurðunum raðað á grindur og grindunum staflað í 
forþurrkunarklefa.  Hitastig á lofti sem blásið er inn í forþurrkunarklefa er um 27°C.  
Forþurrkun tekur um 3-4  daga og á þeim tíma fer rakainnihald vörunnar úr 82% niður í 
50-55%. U.þ.b. 78% af þeim raka sem fjarlægður er í vinnslunni er fjarlægður í 
forþurrkuninni.  Forþurrkunin fer fram í lokuðu kerfi, þannig að rakinn sem fjarlægður er 
úr fisknum er þéttur í eimsvölum og fer sem rennandi vatn í niðurfall.  Því má ætla að 
engin lyktarmengun sé af forþurrkuninni.  

Eftirþurrkun 

Að lokinni forþurrkun fer fiskurinn í eftirþurrkun þar sem lofti er blásið í gegnum fiskinn.  
Eftirþurrkun tekur 3-4 daga en í einstöku tilfellum allt að 6 daga. Eigendur fyrirtækisins 
hafa kannað möguleika á því að koma upp sambærilegum búnaði við eftirþurrkunina og 
notaður er í forþurrkuninni. Var niðurstaða þeirrar sú að slíkt væri ekki tæknilega 
framkvæmanlegt þar sem mjög lítill raki er í lofti frá eftirþurrkun. 

Svo virðist sem öll lyktarmengunin stafi frá eftirþurrkuninni.  Lítil sem engin 
bakteríuvöxtur er þegar hér er komið við sögu, þar sem rakainnihald vörunnar er orðið 



það lágt að bakteríur eiga erfitt uppdráttar.  Því má telja víst að lyktin sé vegna efna sem 
mynduðust í forþurrkuninni en flytjast nú úr fiskinum með því lofti sem notað er í 
eftirþurrkuninni. 

 

Sýnataka 

Tekin voru þrjú sýni af hráefnum og eitt sýni af fullunninni vöru.  Sýnin voru geymd í 
kælitösku og fryst en síðan færð til TVN (heildarmagn rokgjarnra 
köfnunarefnissambanda) mælinga hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.  Niðurstöður eru 
eftirfarandi: 

 

Sýni Heildarmagn TVN 
(mg N/100g) 

Þorskur nýkominn til Háteigs. 17,8 

Ufsi úr kæligeymslu sem átti að fara í þurrkun síðar 36,7 

Þurrkaður þorskur (tekið úr forþurrkun) 390 

Hnakkabein af þorski (úr kæligeymslu) 54,9 

Samkvæmt upplýsingum frá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins er miðað við að TVN gildi 
skuli vera innan við 25 til að fiskur teljist hæfur til manneldis.  Fari gildið yfir 35 telst 
fiskurinn óneysluhæfur.  Til samanburðar er miðað við að TVN gildi í fiskimjöli sem 
nota á í dýrafóður fari ekki upp fyrir 180.  Af þessum mælingum er ljóst að nokkur hluti 
þess hráefnis sem unnið er hjá fyrirtækninu getur ekki talist hæfur til manneldis. 

 

Samantekt 

Mikilvægt er að hafa í huga að starfsemi af þessu tagi verður líklega seint algerlega laus 
við lykt.  Dæmin sýna þó að nokkur fyrirtæki í sambærilegri starfsemi virðast rekin í sátt 
við nærliggjandi íbúðabyggð, þó hitt sé algengara.  Eins og fram hefur komið er beint 
samhengi á milli lyktar og gæða hráefnis.  Aðgerðir til úrbóta hljóta því í meginatriðum 
að beinast að gæðum hráefnis. 

 

 



Kröfur og aðgerðir sem gætu dregið úr lyktarmengun frá Háteigi.  

Hér á eftir er fjallað um þær aðgerðir sem líklegar eru til að draga úr lyktarmengun frá 
Háteigi.  Reynt verður að gera grein fyrir því hversu íþyngjandi þessar aðgerðir eru fyrir 
fyrirtækið og hvaða árangurs sé að vænta.   

Hráefni: 

q  Krafa um að við móttöku sé hráefni hæft til manneldis skv. skynmati. 
Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja gefin kostur á að sannreyna skynmat Háteigs með 
TVN mælingu ef þurf þykir. 

q  Krafa um að hráefni sem sett sé inn í forþurrkun sé hæft til manneldis skv. 
skynmati. Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja gefin kostur á að sannreyna skynmat 
Háteigs með TVN mælingu ef þurf þykir. 

q  Fyrirtækið komi upp eftirlitskerfi þar sem rekja má vöru til framleiðenda. 

o Fiskverkandi. 
o Dagsetning mótöku. 
o Hitastig við móttöku. 
o Skynmat við móttöku, gott, ásættanlegt, óásættanlegt. 
o Skynmat fyrir þurrkun, gott, ásættanlegt, óásættanlegt. 
o Hitastigseftirlit. 
o Skrifleg fyrirmæli um viðbrögð við frávikum. 

q  Allt hráefni kælt við 0-4°C frá því það fellur til hjá fiskverkanda þar til þurrkun 
hefst (órofin kælikeðja). 

q  Allt hráefni verði ísað eða geymt í kæli hjá fiskverkanda. 

Almennt má segja um þær aðgerðir sem snúa að hráefni að þær komi til með draga úr því 
hráefni sem fyrirtækinu stendur til boða.  Þó hafa forráðamenn þess tjáð 
heilbrigðiseftirlitinu að þeir aðilar sem sjái fyrir stórum hluta hráefnisins séu að skila 
gæðavöru til fyrirtækisins.  Þá mun fyrirtækið hafa aukin kostnað af því að ísa og kæla 
fisk.  Sinni fyrirtækið þessum þætti eru miklar líkur að verulega dragi úr lyktarmengun.  
Þá hafa hefur heilbrigðiseftirlitið upplýsingar um að hertar fiskafurðir úr gæðahráefni séu 
verðmætari en þær sem eru úr lakara hráefni. 

Vinnsluferli og þrif: 

q  Skipt verði um skolvatn daglega í skolkari og skolkar sótthreinsað vikulega. 

q  Kæliklefi útbúinn með réttum gólfhalla. 

q  Gólf í kæliklefa og vinnslusal smúluð daglega. 

q  Gólf í kæliklefa og vinnslusal sótthreinsuð vikulega. 

Af liðunum hér að ofan mun fyrirtækið fyrst og fremst hafa af nokkra fyrirhöfn sem 
væntalega kemur fram í hærri framleiðslukostnaði.  Á hitt ber að líta að þetta eru 
lágmarkskröfur sem gerðar eru til matvælavinnslu og ætti því fyrirtækið að vera að starfa 
á þessum nótum burtséð frá því hvort lyktarmengun stafi frá rekstrinum. 


