
Full fart fra start eller første mann til mål –

Hva er den optimale produksjonsstrategien frem til 5 kg?

Ole Marius Farstad, Sørsmolt og Fossing Storsmolt



Hvordan måle tilvekst på laks i sjø?

• Vi bruker Skretting sin RGI modell.

• RGI viser hvor for fort fisken vokser ut ifra tilveksttabell. RGI på  100 er etter tabell.

• Eksempel :

Utsettstørrelse RGI Vekt etter  12 mnd i sjø

100 gram 80 2200

100 gram    100 3200

100 gram 120 4500

100 gram 150 6600



Feltdata fra sjø 0-åring og 1-åring fra div. oppdrettere 
langs kysten fra Trøndelag til Rogaland.

• Hvor fort vokser egentlig oppdrettslaksen i sjø?

• Vi har innhentet feltdata fra et stort antall grupper fra div settefiskanlegg og matfiskanlegg. Basert på 
utsettstørrelse/tidspunkt  og slakterapport.  

• 0-åring 

- Snittvekt utsett 95 gram

- Ca 16 mnd fra utsett til 5 kg i sjø

- Gj.snitt RGI= 93,6 

• 1-åring 

- Snittvekt utsett 151 gram

- Ca 15 mnd fra utsett til 5 kg i sjø 

- Gj.snitt RGI = 95,3 



«Alle» vil ha ned produksjonstiden i sjø. 

Ulike smoltstrategier

• Stor smolt på RAS eller gjennomstrømning ved bruk av  
oppvarmet ferskvann.

• Postsmolt på RAS eller gjennomstrømning ved bruk av 
oppvarmet sjøvann. 

• «Gammel smolt/ Kald smolt» på gjennomstrømming med 
stort vekstpotensiale. Kun naturlige temperatur. Ferskvann.



1,5- åring høst 
vs

tradisjonell 0-åring
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1,5-åring høst Sørsmolt, tilvekst i sjø

• Gj.snitt RGI:                     Høst: 150 Høst: 120 Høst: 136

• Gj.snitt smolt Høst:         100  g                Høst: 80 g Høst: 90 g

• Alder ved utsett Høst: 16,5 mnd Høst:     15 mnd Høst:       16 mnd

• Gj snitt slaktevekt:        Høst: 5 kg                Høst: 5 kg                Høst:               5 kg

• Ant mnd i sjø:                  Høst: 11 mnd Høst:       13 mnd Høst:    11,8 mnd
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Sørsmolt har kun forsøksvis produsert 1,5-åringer, fra 2018 vil all produksjon være «gammel smolt»



Oppsummering feltdata høstfisk, 0-åring vs 1,5-åring
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Laksens «programmering»

• Genetikk og forhold tidlig i livet bestemmer laksens videre vekstmål - hvor stor den skal bli og når den skal bli 
det.

• Våre feltdata på 0-åring bekrefter at dette kan stemme. Fra startfôring til 5 kg tar det i snitt 23,4 mnd. Avvik fra 
gjennomsnittet er på  + - 1 måned.

• Våre feltdata på egenprodusert 1,5-åring. Fra startfôring til 5 kg tar det henholdsvis 27,5 mnd, 27,7 mnd og 28 
mnd
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Filosofi vårfisk



1,5-åring vår, «overløper»- data fra Sørsmolt m.flere

• Gj.snitt RGI:                            125 131 135 

• Gj.snitt smolt 200 g 170  g                           173 g

• Alder ved utsett 14 mnd 15 mnd 14,5 mnd

• Gj snitt slaktevekt:               5,0 5,0 kg       5,0 kg

• Ant mnd i sjø: 10,5 mnd 10  mnd 10 mnd
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Neste steg; 

• Postsmolt:

• På gjennomstrømning eller RAS  - men timingen må være riktig

Smolt Utsett postsmolt 
RAS

Tid i RAS
( 14 grader )

RGI RAS Utsett sjø str RGI sjø Tid i sjø  til 5 kg

HØST

1,5 åring 100 gram 2 mnd 137 450 gram 137 9 mnd

0-åring 100 gram 2 mnd 94 320 gram 94 14 mnd

VÅR

1,5-åring 200 gram 2 mnd 135 700 gram 135 5,5 mnd



2 –åring på slutten av 80- og 90-tallet
• Str ved utsett i slutten av april,ca 300-350 gram, 22 måneder gammel

• 6 kg til nyttår, 8 måneder i sjø!

• RGI 147



Atlantisk laks; Hvordan er det i naturen?
• Smolten er 2 til 5 år i elven.  

- Størrelse ved utvandring ca 12-16 cm, 15-25 gram.

- Vandrer i hovedsak ut rundt mai måned.

• Kjente oppvekstområder er vestkysten av Grønland, rundt Færøyene og i Norskehavet fra Trøndelag til russegrensen, havområder

i Barentshavet og området rundt Svalbard

• Vandrer ut 15.mai på 25 gram. Returnerer 1.juli året etter. Noe av fisken er 3 kg etter ett år i sjø.

• Hva er RGI i sjø?
- Dersom man legger temperaturen i Lofoten til grunn :            RGI 122

- Dersom man legger temperaturen i Hammerfest til grunn:     RGI 141



Ørretboka,utgitt i 1944
• «Faktorer som påvirker veksten», s 214

1. Arv og størrelse på rogn - stor rogn gir større yngel med større vekstpotensiale

2. Omgivendes miljø mange faktorer, herunder:

- Temperatur den viktigste; dårlige kår under 5 grader, best 15-20 grader

- Konklusjon: «Det er miljøet og atter miljøet som er årsaken til de store differanser fra vann til vann og fra 
den ene ørretstamme til den andre…..» sitat side 218

• Sitat  s 222

• «…..fisk som er vokst opp under dårlige kår, har en langt større evne til vekst enn fisk av samme størrelse 
som er vokst opp under gode kår.  Antallet av celler er hos fisken som har vokst opp under dårlige kår langt 
høyere. Ved overføringen oppnår man en hurtig ekspansjon av cellene og en hurtig og billig form for så vel 
lengdevekst som volumvekst, som direkte kan utnyttes i praksis.»



«Gammel fisk» og kortere produksjonstid i sjø gir  lavere 
fôrfaktor

Type smolt Vedlikehold Vekst Svømming Forholdstall Fôrfaktor

Teori fôrutnyttelse 1/3 1/3 1/3 1,00

Prodtid sjø 15mnd 0-åring 5/15 5/15 5/15 15/15 =      1,00 1,24 

Prodtid sjø 10 mnd 1,5-åring 5/15 5/15 (5/15*10/15 ) = 3,3/15 13,3/15=   0,88 1,09

Prodtid i sjø 8 mnd 2-åring 5/15 5/15 (5/15*8/15) = 2,6/15 12,6/15 = 0,84 1,04

Vår hypotese:
«Gammel fisk» gir en reduksjon på 10-20 prosent i fôrfaktor, mens  øvrige forhold kan gi
ytterligere reduksjon; lokalitet, fôr, rene nøter etc.

Vi har vært nede i 0,99 i fôrfaktor ( 5 kg )
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