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Et biologisk paradoks
• Biologiske kriterier glimrer med sitt fravær i dagens system 

for produksjonsvekst.

• Trafikklysordningen:

• 30 % dødelighet på villakssmolten kan gi rødt lys og nedtrekk i 
produksjon på PO nivå 

• 30 % dødelighet på oppdrettssmolten ifm. utsett kan gi grønt lys 
og økt produksjon



Dødelighet settefisk 
• Naturlig med større dødelighet i ferskvann enn i sjø, MEN…

Fiskehelserapporten 2021, settefisk over 3 gram:
• 33 millioner individ i 2021
• Svakt økende trend de siste 5 årene
• Produksjonsområdene med størst dødelighet i 
settefiskfasen topper også statistikken i sjøfasen

Foto: Johan Wildhagen, Norges Sjømatråd



Dødelighet etter sjøsetting
• En stor andel av dødeligheten i sjø skyldes 

settefiskrelaterte faktorer. 
• Når er det størst risiko for å dø i 

produksjonen? - Rett etter utsett 
• Betydelig variasjon mellom settefiskanlegg når 

det gjelder overlevelse i sjø.

Tap av laksefisk i sjø. Rapport fra Mattilsynet. Bleie og Skrudland, 2014



Smoltkvalitet
• Settefiskens oppvekstforhold og robusthet 

har betydning for hvordan den klarer 
overgangen til sjø.

• 32 % av dødeligheten de første 6 mnd i sjø er 
tilknyttet smoltkvalitet. 

• Fiskegrupper fra interne settefiskanlegg har 
lavere dødelighet enn smolt fra eksterne 
anlegg.

Fiskehelserapporten 2021, Veterinærinstituttet
Analysing mortality patterns in salmon farming using daily cage registrations. Persson et al. 2021



Dagens smoltproduksjon
• Rettet mot antall leveringsklar smolt
• Antall > helse
• Ingen insentiver som belønner helse og overlevelse
• Pris per smolt: ca. kr 15
• Egenverdi per smolt: kr ?



Produksjonsstrategier 
• RAS > gjennomstrømming
• Høy temperatur, hurtig vekst
• Storsmolt
• Utsett hele året
• Smoltifisering

• Lys
• Saltfôr
• …



Helse- og velferdsutfordringer
• Helse

• Største utfordringer knyttet til ikke-infeksiøse sykdommer og 
produksjonsmessige forhold

• Nefrokalsinose
• Avvikende hjertemorfologi

• Homogene grupper 
• Størrelse 
• Smoltifisering 

• Vannkvalitet

Kilde: Fiskehelserapporten, 2021



Fiskehelse ved intensiv drift
Spørreundersøkelse FHP, 2021: 
• De største helseutfordringene i settefiskfasen er koblet til intensiv 

drift
• Høy tetthet

• Redusert vannkvalitet og redusert velferd  
• Nefrokalsinose

• Storsmoltproduksjon medfører økt forekomst av HSS og 
nefrokalsinose



Hvordan oppnå god smoltkvalitet?
• Hva er god smoltkvalitet? Og hvordan oppnås dette?
• Behov for definerte kriterier og konkrete anbefalinger til produksjon
• Sporing av fiskegrupper: data fra rogn til slakt



Teknologien må følge biologien - ikke omvendt

• Utforming av anlegg
• Smittevern i RAS

• Manglende brakklegging ved smittsom sykdom

• Hvordan påvirkes fisken?
• Vi trenger mer kunnskap om fiskens biologiske 

behov i nye produksjonssystem
Bilde: HatcheryInternational



Rask eller robust smoltproduksjon?

• Høy temperatur ved rogninkubasjon, samt etter smoltifisering, gir
• dårligere tilvekst i sjø 
• økt forekomst av avvikende hjertemorfologi

Frisk et al. 2020



Rask eller robust smoltproduksjon?

• Rogn inkubert på 4°C fram til øyerogn fikk en større andel muskelfibre 
med liten diameter sammenlignet med inkubasjon på 8°C (*). 

• Redusert tilvekst i settefiskfasen, men den beste tilveksten etter smoltifisering 
og fram til slakt.

• De mest effektive produksjonsregimene for postsmolt i RAS ga 
dårligere tilvekst i sjø enn utsett av tradisjonell smolt (*)

• Intensiv smoltproduksjon gir økt forekomst av avvikende 
hjertemorfologi og økt risiko for dødelighet p.g.a. CMS (**)

*Genetic background and embryonic temperature affect DNA methylation and expression of myogenin and muscle development in Atlantic salmon (Salmo salar) – Burgerhout et al., 2017
**Intensive smoltproduction is associated with deviating cardiac morphology in Atlantic salmon (Salmo salar) – Frisk et al., 2020



Helhetlig lakseproduksjon
• En smolt som har prestert godt i settefiskfasen presterer ikke 

nødvendigvis godt i sjø
• Hvilke produksjonsstrategier gir best tilvekst og helse i sjøfasen?

• Dialog mellom ferskvann og sjø
• Resultater fra rogn til slakt
• Forskningen må ta for seg hele livsløpet

Bilde: AquaGen



En fot i bakken…
• Se hen til landbruket: Økt bruk av 

saktevoksende raser av slaktekylling.
• Enkelte settefiskprodusenter har valgt å 

produsere mindre intensivt for å oppnå en 
mer robust fisk.

• Revidert produksjonsstrategi? En 
smoltproduksjon med mål om best mulig 
helse og tilvekst i sjø kan innebære at 
produksjonstempoet i ferskvann må skrus 
ned.

Bilde: Vectorstock



Oppsummering
Er dagens rammebetingelser på biologiens premisser? NEI

• Fisken må settes i førersetet for videre vekst i næringen
• Vi trenger insentiver som belønner produksjon av en sterk smolt med 

god fiskehelse
• Næring og forskning må vurdere resultater fra hele livsløpet

• Sporing av fiskegrupper fra rogn til slakt



Takk for oppmerksomheten
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