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En god start i livet

-bør følges av gode oppvekst 
vilkår
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• Dødfisktall
– Fra Fiskeridirektoratet
– Settefiskanleggas rapport til Mattilsynet
– Behandlet i Småfiskvel og Setfiskvel

• Sammenheng dødelighet land/sjø?
– Egne erfaringer 
– Kontakt med noen som er tett på fisken

4



A: 3-12 g

B:12-34 g

C: 35-59 g

D: 60- 93 g

E: >93 g

Laksedødelighet

Kilde: Mortality patterns during the freshwater production phase of 1 salmonids in Norway 



Fra Fiskehelserapporten 2021,

6

i settefiskanlegget



Samme fisk fra rogn til slakt

• «Tap av laksefisk i sjø 2014», Mattilsynet
• Analysing mortality patterns in salmon 

farming using daily cage registrations,
V/David Persson
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Høy dødelighet som settefisk,
hva med livet i sjøen?

• Det kommer an på
– Årsaken til dødeligheten
– Når dødeligheten har vært høy
– Muligheter for restitusjon
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Lite tid for restitusjon
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Lav dødelighet som settefisk

• Ikke en garanti for lav dødelighet i 
sjø
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Smoltrelatert dødelighet?

• Ikke optimal smoltifisering
• Overgang til merd, mer enn bare en 

osmotisk utfordring
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Ta vare på den 
gode smolten
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I merda – smoltens nye hjem

• Flo og fjære med stadig skiftende vannkvalitet
• Et nytt mikrobielt 

samfunn
• Stor plass
• Nye lysforhold 
• Nytt fôr
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Smolten kaster «frakken» sin

• Slimet – «frakken», det immunologiske
førstelinjeforsvaret

• Huden – den neste immunologiske
barrieren 
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Noen har snudd

• Mindre intensiv produksjon av settefisken 
• Hjertet – og kanskje andre organer får tid 

til å tilpasse seg kroppens behov
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Vinner av Fiskevelferdsprisen
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Knut Ellekjær og Jan Robert Bell, Cermaq

Cermaq avd. Holmvåg 

Tiltak:
Utsatt starfôring
Bedring av fôrfordeling
Bedring av strøm og 
vannmiljø
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Svaret på spørsmålet i tittelen:
Mest ja, men det kommer an på……..
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