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FHF-prosjekt 901701

Kunnskapskartlegging
– produksjon av stor laksesmolt

• Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om produksjon av stor laksesmolt

• Publisert og erfaringsbasert kunnskap

• Dagens produksjonsregimer

• Prestasjon i sjø

• Datagrunnlag: Litteraturstudie, spørreundersøkelse, intervju, dialogmøter



Bakgrunn

• Økende snittvekt på fisk satt ut i sjø

− Færøyene (~2005)

− Norge

o 3 % over 250 g i 2018

o 16-17 % over 250 g i 2020-2021

• Følger eller sammenfaller med

− Produksjonstekniske endringer

− Endringer i regelverk

• Kunnskapshull – biologiske forhold/betingelser
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Kilde: Rúni Dam, Avrik spf, 2020

Grunnlagsdata: Fiskeridirektoratet



I Norge er det foreløpig få som produserer fisk for utsett større enn 500g 

Både stor og liten smolt settes ut hele året, men en større andel av den store   
smolten settes ut på senhøsten(Nov-Des)



Produksjonsstrategier
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Smoltifiseringsmetoder

Ingen vesentlige forskjeller mellom de som sjøsetter 

større vs. mindre fisk

Prosessen hvor fisken går fra å være tilpasset et liv i ferskvann til et liv i sjøvann 

➢ Fisken går gjennom fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige endringer 

Fordeler og ulemper:

➢ Lysstyring- god smoltifisering, 

men opplever dårligere tilvekst, 

og når fisken er klar må den 

settes ut

➢ Smoltfôr – holder fisken lengre i 

smoltifisering, krever jevn 

appetitt, blandede erfaringer i 

kombinasjon med lysstyring

➢ Salinitetsstyring – god vekst, 

dårlige indikatorer på 

smoltifisering, 

størrelsesavhengig

Flervalgsspørsmål



Hva brukes for å smoltifisere stor og liten smolt?
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Hvilke produksjonsstrategier på land gir de 

beste prestasjoner på sjø?

• Ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere 
− Mål på prestasjon → trenger tall

− Mekanismer/årsakssammenhenger

• Varierende tilbakemeldinger
− Dødelighet

− Appetitt/tilslag/tilvekst

− Håndteringer/robusthet

Prestasjon i sjø;

Erfaringer fra Norge

«Storsmolt tåler 

håndtering dårligere, 

men er mer robust 

etter utsett.» 

«Opplever ikke at 

storsmolten tåler håndtering 

dårligere, men har vært 

veldig forsiktige fordi det er 

mer krevende og risikofylt å 

levere/håndtere fisk fra 

større enheter.»

«Målet er å få en 

produksjonstid i sjø 

ned til 10 mnd»



Erfaringer fra Færøyene; vekst og overlevelse i sjø

• Den store smolten presterer like bra i sjø som mindre smolt, både med tanke på vekst og overlevelse

• Den største smolten var i snitt 7.2 mnd kortere i sjø

Kilde: Avrik



Erfaringer fra Færøyene; intensistet i RAS

• Fisk som vokser raskere i RAS har høyere dødelighet i sjø og lavere vekst sammnelignet

med fisk som vokste saktere i RAS

Kilde: Avrik



Erfaringer fra forskning; 
Forsøk i regi av SFI CtrlAqua og FHF

• Et vintersignal i RAS er positivt for vekst i tiden etter utsett

Kilde:Ytrestøyl et al., 2022
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Kondisjonsfaktor ved utsett kan ha 
betydning for vekst like etter utsett
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Vekst i hele sjøfasen

• Litt lavere TGC i fisk på kontinuerlig lys i RAS

• Men høyere slaktevekt fordi de var større ved utsett

13

3.35 3.27
2.95 2.92

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

200g vinter 200g 24 t lys 600g vinter 600g 24 t lys

TGC i hele sjøfasen

Utsett 600 g Utsett 200 g 

4552
4790

4077 4163

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

200g vinter 200g 24 t lys 600g vinter 600g 24 t lys

slaktevekt (g)

Utsett 600 g 
Utsett 200 g 

Kilde:Ytrestøyl et al., 2022



Overlevelse  i sjøfasen
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Kilde:Ytrestøyl et al., 2022
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Oppsummering fra kartlegging av storsmoltproduksjon

• Stor variasjon i produksjonsregimer, inkludert indusering av smoltifisering

− Ofte erfaringsbaserte tilnærminger

− Motstridende tilbakemeldinger

• Respondentene melder om lite problemer i landfasen, men indikasjoner på økt dødelighet 

og redusert appetitt etter sjøsetting

• Behov for og etterspørsel etter mer kunnskap om storsmoltproduksjon

− Tekniske forhold – f.eks. fôring i store kar, karutforming

− Produksjonsintensitet i RAS

− Biologiske betingelser for god overlevelse/velferd i sjø (fotoperiode, salinitet i RAS) 

− Vannkvalitet, partikler – betydning for skinnhelse og gjellehelse

− Fôringsregimer og fôrsammensetning



Fortsatt behov for kunnskap om betingelser i RAS 
for å sikre god prestasjon i sjø for stor smolt

Takk for oppmerksomheten!

Og takk til alle som har bidratt med erfaringer og innspill til 

prosjektet!

Følg prosjektet: 

https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901701/

https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901701/
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