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TILRETTELEGGES AV SINTEF 
FISKERI OG HAVBRUK I 
SAMARBEID MED 

  

  

FOKUS: DAGENS UTFORDRINGER OG MORGENDAGENS LØSNINGER  
 



•Arrangeres for andre gang 
•Over 240 påmeldte 

 

 
      



BAKGRUNN FOR TEKSET 2015 
AGD og lus  
• økt ektoparasittbehandling 
• økt dødelighet 

 
Resulterer i økte drifts - og produksjonskostnader 
 

      



BAKGRUNN FOR TEKSET 2015 

• Rømming 

• Smoltrømming er påvist  

• Merkeordninger kan bli en realitet     

 



BAKGRUNN FOR TEKSET 2015 
EXPOSED – 

EKSPONERTE HAVBRUKSOPERASJONER 



SESJONER 

Sesjon 2 

Smolt XXL – skal smolten 
produseres på land eller i 
sjø? 

 

• Produksjonsstrategier 

• Landbasert teknologi 

• Sjøbasert teknologi 

 

 

Sesjon 4 

Smolt XXL – svaret 
på rømmings-
problematikken? 

 

• Presisjon 

• Merking og sporing 

Sesjon 3 

Smolt XXL – logistikk – 
copy  & paste eller behov 
for tilpasning? 

 

Håndtering  

Brønnbåttransport av 
stor settefisk 



TERMINOLOGI 
• Settefisk  

• Oppdrettet fiskeyngel som skal settes ut i sjø 

 

• Smolt  

• laks som veier rundt 80 gram og som har gjennomgått smoltifisering 

 

• Stor settefisk/smolt 

• > 250g 

 

 



TERMINOLOGI 

 

• Post smolt  
• Laks i den første perioden i sjøvann (inntil ett år etter utsett/utvandring) 

 
• En fisk som har vært en vinter på sjø 

 

• Smolt som er sjøtilvendt og den første tiden i påvekstfasen på sjøanlegget. 

 
• Forlenget lukket produksjon 

• Produksjon av laks i lukkede enheter der en eller flere miljøparameter kan 
styres 

 

Bildet er et utdrag fra Stefansson et al., 2005. 
Fiskevelferdsmessig vurdering av produksjon av 0-års 
smolt 



ARBEIDSMETODIKK TEKSET 2015 

• Bordinndeling  

• Mix av folk med ulik ståsted i næringen 

• Presentasjon – bli kjent! 

• Lære og lære bort  

 

• Inspirerende foredrag! 

• Utfordre og være "innmat" i diskusjoner •  

• Strukturerte diskusjoner  

• Dialog og refleksjon 

• Diskutere utfra presentasjoner  

• Notere ned synspunkter på blå ark 

• Én tar ansvaret! 

• Samles sammen og skrives sammen i en åpen 
rapport – Grunnlag for prosesser, rapporter, 
samarbeidsprosjekter, m.v.  

• Mingle – Utvide nettverk 
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