«Off-season» rogn er kommet
for å bli – men vil rogna være av
like god kvalitet hele året?
Kate F. Stenerud, Regional Sales Manager South
Benchmark Genetics Norway AS
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Benchmark Genetics
Island
Genetikk , FoU og Produksjon
• Benchmark Genetics Island
(Kollafjordur Land)
• Benchmark Genetics Island
(Kalmastjørn Land)
• Benchmark Genetics Island
(Vogavik Land)

Norge
Genetikk, FoU og Produksjon
• Benchmark
Genetics Salten (Land)
• Benchmark
Genetics Lønningdal (Land)
•
•
•
•

Salten Stamfisk (Sjø)
Kvarøy Fiskeoppdrett (Sjø)
Bolaks (Sjø/Land)
SalMar Genetics (Land)

Chile

Total kapasitet: 600 M øyerogn/år

Genetikk, FoU og Produksjon
• Benchmark Genetics Chile
(Curacalco Land)
• Benchmark Genetics Chile
(Ensenada Land)
Este documento y cualquier información contenida en él es propiedad de Benchmark Holdings Plc y sus afiliados.

Våre produksjonsstrategier stamfisk
0-100 g

Tradisjonell
produksjon

Klekking
Land-basert

100 g- 12 kg

Smolt overført
til sjø

Smoltifisering
Land-basert

12- 15 kg

Stamfisk går
2 vintre i sjø

Landsetting av
stamfisk

Modning av
stamfisk på
land
Rognproduksjon

100 g- 5-7 kg

0-100 g

Semilukket
produksjon

Klekking
Landbasert

Smolt
Landbasert

Smolt
overført til
sjø

Stamfisk
går 1 vinter
i sjø

7 kg- 15 kg

Landsetting
av stamfisk

Stamfisk
går andre
vinter på
land

Modning
av stamfisk
på land
Rognproduksjon

0 g- 15 kg

Lukket
produksjon

Klekking
Land-basert

Smolt
Land-basert

Post-smolt
Land-basert

Stamfisk går
2 vintre på
land

Modning
av stamfisk
på land
Rognproduksjon
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Lysstyring og temperatur
• Har flyttet «naturen» sine signaler inn på land
• Bruker temperatur, salinitet og lys for å simulere
vinter, sommer, høst osv.
• Stamfiskgrupper får tilrettelagt et lyssregime og
temperaturregime som er kopiert fra naturen.
• Erfaringer er hentet fra Island og «fintunet» til en
produksjonsmodell på BGS.
• På grunn av teknologien ved cryopreservering –
bruk av frossenmelke har vi tilgang til hannermelke av rett genetikk hele året.
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Resultater fra produksjonsmodellene
• Tilrettelegger for stryking året rundt
• Med lysstyring, temperatur og salinitet legger vi opp til stryking av stamfisk året rundt, og etter
nåværende produksjon trenger vi ikke å «forhaste grupper» til stryking. Vi har til nå hatt 4
hovedgrupper fisk, men vil fremover ha 5-6 stk.
• Rogn kan legges inn på rogneri året rundt og man kan da unngå langtidskjøling av rogn og være
leveringsdyktig i 52 uker av året

Rognleveranser
2022 ny strykegruppe
fra uke 6-13 siste to år (Vi har avvikende regnskapsår –
starter året i oktober – årsavslutning i september 2020 og 2021)
Summer av Stripped
Summer av Stripped
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Rognstørrelse i antall rongkorn/liter over året 2020-2022
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Det varierer noe fra år til år i utgang – men vi har som mål å holde oss under
overmål på 5 % fram til 4-5 uker inn i startfôring

SELEKSJON OG AVLSMESSIG FREMGANG

Eksempel stamfiskutvelges for sjøbasert oppdrett :

Sjø basert oppdrett:
•

•

Stamfiskkandidater med godt
vekstpotensiale

Balansert genetisk fremgang krever at man har
fremskritt innen flere egenskaper for mer
robust fisk, robust fisk er en forutsetning for å
ta ut veksten i sjø.

 IPN
 CMS
 VEKST

Høy seleksjonsintensitet på stamfisk for
produksjon av kommersielle egg for flere
robusthets egenskaper

Land-Basert oppdrett:
•

Høyt utvalg og vekting på vekst

•

Flere hanner med topp ytelse vekst å velge
mellom

•

Dette muliggjør et ekstra vekstpotensial på
ytterligere > 400 g per generasjon*

•

*Dersom slaktevekt er 5 kilo

Genotyping for
egenskaper

Stamfiskkandidater med
godt vekstpotensiale

Selektert stamfisk

Genotyping
egenskaper










PD
LICE
ISA
QUALITY
HSMI
GILL
SRS
BKD

Eksempel stamfisk for landbasert oppdrett :
Genotyping for
egenskaper

 IPN
 CMS
 VEKST

Selektert stamfisk

 ILA
 Kvalitet

Selektert stamfisk

SALANGFISK
.

Hvordan kundene opplever dette?
«Driftssjefen i Salangfisk forteller at de
opplever liten forskjell på kvaliteten mellom de
tre innleggene de får i uke 14, 28 og 44 hvert
år.
– Det kan være noen variasjon mellom enkelte
innlegg, men dette er uavhengig av når den er
levert gjennom året.»
Salaks produserer 6 millioner storsmolt i året

Bilde og tekst er hentet fra kyst.no, hvor man kan lese resten av historien
om Salangfisk og erfaringer med sesonguavhengig rogn:
https://www.kyst.no/advertisement/aarstidsuavhengig-rogn-enbegrensende-faktor-for-naeringens-vekst/
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TAKK FOR OP P MERKSOMHETEN – SP ØRSMÅL?
www.bmkgenetics.com
FØLG OSS I SOSIALE MEDIER
@Benchmark Genetics Norway
#benchmarkgenetics
Kate Furhovden Stenerud
Regional Sales Manager S. Norway
kate.f.stenerud@bmkgenetics.com

