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Støttes av omfattende forskning og utvikling 

Benytter stadig mer teknologi 

ROGN TIL 
KUNDE 



Teknologi i avlsarbeidet 



Familiehold og datainnsamling I 

• Pit-tag merking av  
100 000 familiefisk i hver 
generasjon av avlskjernen 

 
 

4 



Familiehold og datainnsamling II 

• Individveiing i sjøfasen av  
60 000 fisk i hver generasjon 

• DNA-prøver av toppkandidater 

 
 

5 



Familiehold og datainnsamling III 
• Lusetest med lusetelling av flere 

tusen fisk 
• Smittetester AGD og 

virussykdommer 
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DNA = A, T, C og G 

Sekvens 1 

Ulike genotyper 

Forskjellen mellom 
DNA-basene kalles  
en SNP   Sekvens 2 

Individregistreringer kobles mot 
genotyper 



Hvordan bruker vi genotyper og SNP’er?   

Identifisere forbrytere Identifisere vinnere 
QTL IPN 

Identifisere tapere 
QTL LICE 

Mottagelighet for lus 
DNA-sekvens 



Genomisk seleksjon  
– ny bruk av SNP-teknologi 

QTL-seleksjon Én SNP med stor effekt 

Stetind 

Jotunheimen 

Genomisk seleksjon 
Flere tusen SNP’er med  
samlet svært stor effekt 



Innsamlede data = BIG DATA 
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• Avlsdatabase:  
• Data fra 1975 og fremover 
• 34 ulike årsklasser 
• 7364 familier 
• 1,7 millioner individregistreringer på 

ulike egenskaper 

• Kobles opp mot genotypedata 
med ~ 1 million genmarkører 

= 
Avlsverdi for 

individuelle fisk 



Med plass for litt 
grunnforskning 
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930 000, 220 000 eller 
55 000 SNP’er  
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Hvordan påvirker QTL 
RED pigmentopptak  og 

filetfarge? 
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Og en bedre biologisk forståelse… 



Teknologi i  
rognproduksjon 



God planlegging av rognproduksjonen 

• Ultralyd 
• Kjønnssortering av smolt 
• Overvåking av utvikling  

på rognsekker 
• Modningssortering av 

hunnfisk før stryking 
 



Befruktningsrobot 
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Automatisk befruktningstest av rogn  
som verifiserer om celledelingen er i gang  

sikrer at vi har nok rogn på lager… 



Rognsortering 
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Kom på besøk,  
vi har mer å vise frem 
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