Uppþýddur makríll úr kassafrysti.

Kassafrystarnir
frá Skaganum
leystu vandann
Um samvinnu Síldarvinnslunnar og Skagans á sviði makrílfrystingar
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Á framansögðu sést að uppsjávarfyrirtækin á
Íslandi stuðla ekki einungis að gjaldeyrissköpun
með eigin framleiðslu heldur einnig með því að
vinna að tækniþróun sem síðan er seld úr landi.
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Kassafrystar mataðir í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar.
Sjálfvirkni í hávegum höfð.

S

umarið 2008 var makríllinn veiddur samkvæmt sóknarmarkskerfi
og má segja að bátarnir hafi keppst
við að flytja sem mestan afla á land
á sem skemmstum tíma og aflinn
var síðan nýttur að langmestu
leyti til framleiðslu á mjöli og lýsi. Reynslan af
veiðunum 2008 leiddi til þess að verulegar umræður hófust um framtíðarskipulag veiðanna
enda mönnum ljóst að sóknarmarksfyrirkomulagið hefði alvarlega galla. Slíkt kerfi stuðlaði
að takmarkaðri verðmætasköpun meðal annars
vegna þess að of mörg skip lögðu stund á veiðarnar, hráefnið sem barst að landi var oft lélegt
og veiðarnar hófust of snemma með tilliti til fituinnihalds í fiskinum. Að auki lá fyrir að makrílveiðarnar bitnuðu verulega á veiðum á norsk-íslenskri síld.
Sumarið 2008 var enginn makríll frystur á
vegum Síldarvinnslunnar. Árið eftir hóf fyrirtækið hins vegar að þreifa sig áfram með frystingu þó einungis væri um lítið magn að ræða.
Fram kom að fyrirtækið væri að mörgu leyti
vanbúið til að frysta makrílinn og einungis var
frystur smærri fiskur því frystitækin sem notuð
voru hentuðu ekki til frystingar á stórum fiski.
Þegar ljóst var að tekið yrði upp aflamarkskerfi
í makrílveiðunum (kvóta úthlutað á hvert skip)
gerbreyttist öll umræða um veiðarnar og vinnsluna. Í slíku kerfi yrði fyrst og fremst hugsað
um að hvert skip fengi sem mest út úr þeim afla
sem það kæmi með að landi og þá blasti við að
áhersla á manneldisvinnslu myndi stóraukast.
Því má segja að tilkoma aflamarkskerfisins
hafi ekki einungis haft áhrif á veiðarnar heldur
einnig gerbreytt öllu hugarfari varðandi nýtingu
aflans. Hafa ber í huga að þegar þarna var komið
sögu var makríllinn orðinn ein af mikilvægustu
fisktegundunum sem nýttar voru við landið og
á árunum 2008-2011 jókst aflinn úr 113 þúsund
tonnum í 159 þúsund tonn. Þá veiddu íslensk
fiskiskip rúmlega 149 þúsund tonn á vertíðinni
2012 og á nýliðinni vertíð ákváðu Íslendingar
kvóta sem nam um 120 þúsund tonnum.
Ráðstafanir vegna aukinnar
áherslu á manneldisvinnslu
Að lokinni síldar- og makrílvertíðinni árið
2009 hófu forsvarsmenn Síldarvinnslunnar að
kanna til hvaða ráðstafana þyrfti að grípa til
að auka manneldisvinnslu á makríl enda ljóst
að á næstu vertíð yrði í gildi aflamarkskerfi í
makrílveiðunum. Farið var yfir þær tilraunir til
manneldisvinnslu sem gerðar höfðu verið á vertíðinni 2009 í fiskiðjuverinu í Neskaupstað og
skoðað hvað þyrfti að bæta á sviði vinnslubún-
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Kassafrystarnir
hafa marga kosti
Jón Már Jónsson yfirmaður landvinnslu hjá
Síldarvinnslunni segir að kassafrystarnir
hafi sannað sig með ótvíræðum hætti og
það hafi verið ánægjulegt að eiga þátt í því
að þeir urðu til. Þegar kassafrystarnir eru
bornir saman við hefðbundna blástursfrysta koma kostir þeirra í ljós en þeir eru
margir. „Kassafrystarnir gefa möguleika á
jafnri vinnslu allan sólarhringinn en annarri
vinnslu í fiskiðjuverinu er einmitt háttað
með þeim hætti. Þá eru kassafrystarnir ekki
eins orkufrekir og blástursfrystar og orkunotkunin er mun jafnari sem er ótvíræður
kostur. Það húsnæði sem var til staðar í
fiskiðjuverinu hentaði í alla staði betur
fyrir kassafrysta og eins var ljóst í upphafi
að allir möguleikar til stækkunar aukinnar
framleiðslu voru meiri. Þá ber að nefna að
frystitími í kassafrystunum er miklu styttri
en í hefðbundnum blástursfrystum og það
á að auka gæði vörunnar. Ég efast ekki
um að það var rétt ákvörðun að setja upp
kassafrystana hjá Síldarvinnslunni og ég tel
að þeir henti ákaflega vel til heilfrystingar á
stærri uppsjávarfiski.“

aðar. Tekin var ákvörðun um að Jón Már Jónsson
yfirmaður landvinnslu hjá fyrirtækinu, Jóhann
Pétur Gíslason yfirvélstjóri og Sindri Sigurðsson
gæðastjóri héldu til Noregs til að kynnast þeim
aðferðum sem Norðmenn notuðu við frystingu á
makríl. Niðurstaða þeirrar ferðar var sú að álitið
var skynsamlegt að skoða fleiri leiðir varðandi
makrílfrystinguna. Norska aðferðin hafði ýmsa
ókosti og hentaði ekki nægilega vel fyrir það
vinnslumynstur sem var í fiskiðjuverinu en það
fólst í því að vinna aflann allan sólarhringinn
beint upp úr veiðiskipi. Þá var norska aðferðin
tiltölulega orkufrek.
Þeir Síldarvinnslumenn settu sig í samband
við Matís, Kælismiðjuna Frost og Skagann hf.í
þeim tilgangi að finna hentugustu leiðina til
makrílfrystingar við þær aðstæður sem voru til
staðar í fiskiðjuverinu. Eftir miklar vangaveltur
var ákveðið að hefja samstarf við Skagann sem
fól í sér þróun nýrra frystiskápa sem gætu hentað vel til frystingar á makríl og þá aðallega á
stærsta fiskinum sem erfitt hafði reynst að frysta
til þessa. Síldarvinnslan og Skaginn höfðu átt
afar farsælt samstarf um langt skeið og hafði
Skaginn átt stærstan þátt í að þróa þann vinnslubúnað sem fyrir var í fiskiðjuverinu.
Þróunarvinnan skilaði þeirri niðurstöðu að
smíðaður var nýr frystir sem nefndur var sjálfvirkur kassafrystir. Kassafrystirinn byggði á því

Kassafrystarnir eru engin smásmíði. Myndin er
tekin í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar árið 2011
þegar tveir frystar höfðu verið teknir í notkun.

„Íslenska leiðin“
orðin útflutningsvara
Ingólfur Árnason framkvæmdastjóri Skagans
hf. er ánægður með samstarf fyrirtækisins við
sjávarútvegsfyrirtæki sem framleiða uppsjávarfisk en hann nefnir þær tæknilausnir sem séð
hafa dagsins ljós vegna slíks samstarfs „íslensku leiðina“.
„Það hafa náðst stórir „tæknisigrar“ á þessu
sviði“, segir Ingólfur,“ og nú byggir lausnin á
sjálfvirkni allt frá veiðiskipi til innpakkaðrar
vöru í frystigeymslu. Vinnuframlag við hvert
bretti af fiski (ca. 1000 kg.) er um einn manntími. Síldarvinnslan er eitt þessara framsæknu
uppsjávarfyrirtækja og hefur með virkum hætti
stuðlað að tækniframförum sem skila síðan
verðmætari afurðum. Kassafrystarnir eru gott
dæmi hvað þetta varðar. Nú er „íslenska leiðin“
orðin útflutningsvara og stærsti sölusamningur
á íslenskum tækjum sem gerður hefur verið sá
dagsins ljós árið 2012 þegar uppsjávarvinnsla
Varðin Pelagic í Færeyjum keypti tækjabúnað
frá Skaganum hf. og Kælismiðjunni Frost fyrir
5 milljarða króna. Kerfið sem sett var upp hjá
Varðin hefur virkað afar vel og á yfirstandandi
ári eru líkur á að um 100 þúsund tonn verði
framleidd í uppsjávarvinnslu fyrirtækisins. Á
framansögðu sést að uppsjávarfyrirtækin á Íslandi stuðla ekki einungis að gjaldeyrissköpun
með eigin framleiðslu heldur einnig með því að
vinna að tækniþróun sem síðan er seld úr landi.“

yrði smíðaður fyrir Síldarvinnsluna. Þorgeir &
Ellert á Akranesi önnuðust smíðina á frystinum
en Skaginn sá um gerð alls vinnslubúnaðar sem
tengdist honum. Hér var um að ræða fyrsta frystinn sem Skaginn og Þorgeir & Ellert önnuðust
smíði á hér á landi en áður höfðu frystar sem
Skaginn hafði sett upp verið smíðaðir á Ítalíu.
Fyrsti kassafrystirinn settur upp vorið 2010
Fyrir síldar- og makrílvertíðina 2010 var fyrsti
kassafrystirinn settur upp í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar í Neskaupstað. Frystirinn er engin smásmíði, 6,5 m. að hæð og mikill um sig.
Strax og makrílveiðar hófust sumarið 2010 hófst
frysting í kassafrystinum og má segja að hún
hafi nánast strax gengið með miklum ágætum.
Frystirinn afkastaði um 30 tonnum á sólarhring
og var Matís fengin til að rannsaka afurðirnar
sem úr frystinum komu. Fljótlega lá fyrir að makríll sem væri frystur með þessum hætti væri góð
vara og alls ekki síðri en makríll sem frystur er
með hefðbundinni blástursfrystingu . Niðurstaðan var skýr og fól í sér að þessi íslenska aðferð
hefði ýmsa kosti fram yfir norsku aðferðina sem
til þessa hafði helst verið notuð og byggði á blástursfrystingu. Einkum var glaðst yfir því að sjálfvirki kassafrystirinn leysti allan vanda varðandi
nýtingu á stærsta makrílnum til manneldis.

Frystirinn er engin smásmíði,
6,5 m. að hæð og mikill um sig.
Strax og makrílveiðar hófust
sumarið 2010 hófst frysting í
kassafrystinum og má segja að
hún hafi nánast strax gengið
með miklum ágætum. Frystirinn
afkastaði um 30 tonnum á
sólarhring og var Matís fengin
til að rannsaka afurðirnar sem úr
frystinum komu.
Forsvarsmenn Síldarvinnslunnar voru mjög
sáttir við reynsluna af nýja kassafrystinum á
vertíðinni 2010 og töldu þeir að enn og aftur
hefði sannast hve farsælt samstarf vinnslufyrirtækis og fyrirtækis sem þróar og framleiðir fiskvinnslubúnað getur skilað frábærum árangri.
Það eru einmitt verkefni á borð við þetta sem
stuðla að aukinni verðmætasköpun innan sjávarútvegsins.

Frosin vara kemur út úr kassafrystum.

að ekki var þörf á að nota frystipönnur undir fiskinn eins og gert var í eldri frystitækjum heldur
var unnt að mata kassa með fiskinum beint inn
í frystinn. Kassarnir eru 105 mm. þykkir og var
heill makríll frystur í þeim án þess að afurðin
væri pressuð. Með þessari aðferð var unnt að
frysta stærsta makrílinn og almennt séð var farið
mun betur með hráefnið þegar þessari aðferð var
beitt. Inn- og útmötunartæknin í nýju frystunum
var sjálfvirk og hefur Skaginn sótt um einkaleyfi
á þeirri tækni.
Þegar starfsmenn Skagans höfðu unnið að
þróun sjálfvirka kassafrystisins var gerður
samningur um að fyrsti frystirinn af þessari gerð

Rannsóknir Matís á afurðum úr
sjálfvirku kassafrystunum skiluðu
eftirtöldum meginniðurstöðum:
n

Útlit vörunnar er gallalítið.

n

Varan er fryst á 6-7 tímum en það tekur
16-20 tíma að frysta vöru með hefðbundinni
blástursaðferð.

n

Minna los greinist í vörunni en þegar fryst
er með hefðbundinni aðferð.

n

Vökvarýrnun við uppþýðingu er mun minni
en þegar hefðbundinni aðferð er beitt.

Góð reynsla og fjölgun kassafrysta
Ánægjan með nýja kassafrystinn leiddi til þess
að áhugi vaknaði fyrir því að fjölga slíkum
frystum í fiskiðjuverinu í Neskaupstað. Fyrir
vertíðina 2011 var öðrum frysti komið fyrir við
hlið hins fyrsta og fyrir vertíðina 2012 bættist
sá þriðji við. Þar með gátu kassafrystarnir þrír
afkastað 90-100 tonnum af makríl á sólarhring
en að auki voru hefðbundin frystitæki notuð við
framleiðsluna í fiskiðjuverinu.
Gera má ráð fyrir að fjárfesting Síldarvinnslunnar vegna tilkomu kassafrystanna þriggja
og búnaðar sem tengist þeim sé um 500 milljónir króna en fullyrða má að sú fjárfesting hafi
þegar skilað sér og vel það. Þá er stóri makríllinn, sem jafnframt er besti fiskurinn, ekki lengur vandamál hvað vinnsluna áhrærir heldur
er hann sá hluti framleiðslunnar sem skilar
mestum verðmætum. Í ljós hefur einnig komið
að kassafrystarnir henta afar vel við heilfrystingu á síld og þá ekki síst þeirri síld sem stærst
er. Einnig hafa frystarnir verið nýttir við loðnufrystingu. Þegar síld og loðna er fryst í kassafrystunum eru afköstin mun meiri en þegar
makríll er unninn.
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