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Hva er viktig for 
gode prestasjoner i 
et RAS anlegg?

• Det tekniske fungerer!

• Biofilteret fungerer!

• Biosikkerheten er på topp!

Er det bare å «tut og kjør»?



Smoltproduksjon under 
optimale forhold

✓ Høye temperaturer
✓ Gode lysforhold
✓ God ernæring
✓ Avlet for god tilvekst 

→ Stor smolt – utsett hele året

Øker risikoen for tidlig kjønnsmodning, 
også rett etter utsett i sjø
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Når vil laksen 
kjønnsmodne?
- laksens smarte og unike strategier

Hunnlaks

• Antall rognkorn øker nesten lineært med 
størrelsen på fisken

• Senere kjønnsmodning gir flere avkom

• De fleste modner etter to vintre i sjø

Hannlaks

• Uansett tidspunkt for modning vil den ha 
kapasitet til å befrukte mange egg og få 
mange avkom

• Hannlaksen er en opportunist – kan gå i 
modning når som helst

• Parr, post-smolt, etter 1, 2 eller 3 vintre i sjø



«Pubertetsgenet»

Genmarkør for kjønnsmodningsalder hos laks er funnet
• Svært signifikant

• Store forskjeller i pubertetsalder

En annen genmarkør i tillegg virker sammen med denne
• Enda viktigere hos oppdrettsfisk?

Effekten av genmarkøren er ulikt regulert hos hunn og hann
• Tidlig kjønnsmodning er dominerende hos hannfisk

• Sen kjønnsmodning er dominerende hos hofisk



Reduction in grilsing in males. Produced from 
selected males who are homozygous for late 
maturation on Chr25 and Chr9
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Unngå kjønnsmodning?

Hovedutfordringen er hannfisken

All female – kun hunnfisk
• Nesten all produksjon av 

regnbueørret over hele verden

• Aktuelt også for lakseproduksjon



Kjønns-
bestemmelse

• Temperatur

• Kroppsstørrelse

• «Hierarki»

Berggylt klekkes som 

hunn og blir til hann

Sea bream klekkes som 

hann og blir til hunn

Økt inkubasjonstemperatur 

brukes til å lage hanner i tilapia



All female – kun hunnfisk



Hva med 
tilveksten?
- vekstforskjeller mellom 
hofisk og hannfisk



Tilvekstforskjeller hunn og hann
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*** p < 0.05
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Hunnfisk vokser saktere en hannfisk i en 

blandet gruppe

MEN

I egen produksjon har vi flere 
kjønnsseparerte grupper, og vi har  

eksempler på hofisk grupper som vokser 
bedre enn hannfisk - og vice versa

Blandet gruppe

Hofisk har også mindre slaktesvinn



Takk for 
oppmerksomheten


