
Rogn året  rundt  gir  m ange m uligheter  –
og noen  utfordr inger

Ingun Næve, produktsjef AquaGen AS



• Kvalitet i hvert rognkorn
• Moderne settefiskproduksjon

• Årstidsuavhengig etterspørsel etter 
rogn

• Rognlevering året rundt
• Off-season-produksjon
• Frihet og ansvar

Agenda



• Stamfiskernæring

• Utvelgelse av lytefrie stamfisk-kandidater
• Sykdomsscreening

• Grenseverdier for rogninkubasjon

Prosedyrer for å sikre god stamfisk- og rognkvalitet

Kval itet i  hver t rognkorn



• Hvert rognkorn inneholder alle 
næringsstoffer yngelen trenger fram til 
startfôring

• Hunnfisk bruker omtrent ett år på å 
overføre næring til rogna før befruktning

• Fôring med stamfiskfôr for å sikre at 
hunnfisken har tilstrekkelig næringsstatus

• FHF-prosjekt: Stamfiskernæring i norsk 
lakseproduksjon

Stamfiskernæring



Stamfisk- kandidater
• Genetisk seleksjon for rask vekst, robusthet og 

sykdomsresistens

• Lang produksjonstid i sjø utgjør en naturlig seleksjon
av robust stamfisk
• Seleksjon av lytefrie stamfiskkandidater



Biosikkerhet
• Screening for ILA virus

• Forkaster rogn fra all HPR0-positiv stamfisk

Rogninkubasjon
• Grenseverdier for vannparametere som 

temperatur, pH og oksygen

AquaGen Ås
Forskningssenter



Årstidsuavhengig etterspørsel etter rogn

Moderne settefiskproduksjon



• Daglengde styrer når en laks kjønnsmodner
og brukes til å stimulere kjønnsmodning 
utenfor normalt gytevindu

• Kontinuerlig FoU-oppfølging av off-season-
grupper
• Kjønnsmodning evalueres med ultralyd

• Kvalitetsutfordringer
• Rognstørrelse 
• Rogn- og yngelkvalitet

• Tiltak
• Fôringsregimer
• Geografisk tilpasning
• Bevisst valg av stamfiskgruppe

Off- season
Sjøbasert produksjon



• Full kontroll på fotoperiode i hele fiskens 
livsløp gir langsiktig styring av 
stamfiskmodning

• Dype grunnvannsbrønner med mindre 
årstidsvariasjon forenkler modningskontroll

• Vil gi årstidsuavhengig levering av 
landbasert rogn

Off- season
AquaGen Profunda

Fullsyklus landbasert rognproduksjon

AquaGen PROFUNDA
Barstadvik, Ørsta kommune



Med frihet følger ansvar
Årst idsuavhengig rognlever ing



• Livssyklusen til en villaks
• 3-4 år i ferskvann før smoltifisering og 

migrasjon som 30-grams smolt
• 2 år i sjøvann før migrasjon og gyting

• Livssyklusen til en oppdrettslaks
• 9-15 mnd i ferskvann
• 12-18 mnd i sjø før slakt ved 4-5 kg

• I hvilke faser, og hvor mye, kan man 
utfordre biologien?

Biologiske premisser

Illustrasjon:
Norsk villakssenter



• AquaGen tilbyr rogn året rundt
• Utfordringer med rognstørrelse og -kvalitet 

på enkeltgrupper
• Pågående forsknings- og utviklingsarbeid

• Varierende settefiskkvalitet og 
konsekvenser i sjø

• Rogn- og yngelkvalitet
• Produksjonsforhold i settefiskfasen

• Sammen kan vi sikre en god settefisk og et 
godt utgangspunkt for sjøproduksjonen

Oppsummer ing

AquaGen Tingvoll
Sjøproduksjon



Takk for  oppmerksomheten!
Ingun
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