
Åtte år med postsmoltproduksjon, ble det som vi tenkte?

Lerøy Aurora avdeling Laksefjord



Stort lengre nord kommer man ikke

• Settefiskprodusent til hele Lerøy Aurora

• Litt over 30 ansatte

• Produserer 13-15 millioner

smolt/postsmolt årlig

• Har både gjennomstrømming- og RAS-

avdelinger





Full fart hele tiden

• Vi tar inn rogn 6 ganger i året

• Fisken står litt over 8 uker på hver avdeling før den flyttes

• 250 grams postsmolt tar 12 måneder å produsere

• I utgangspunktet skal vi bare sette ut 250 og 500 grams postsmolt

• Alle avdelinger i bruk stort sett hele tiden



Ble det som vi tenkte?

• Mye har gått etter planen 
Men noen ganger har vi måtte vi benytte oss av plan B, C, D eller E 
også

• Biologien fungerer ikke alltid som forventet enten det gjelder fisk eller 
bakterier

• Å drive full produksjon mens man bygger ut, er en øvelse i seg selv



Plan A
• Planen var å sette ut 250 grams- og 500 grams postsmolt annenhver 

måned gjennom hele året. 

• 2016 første året vi kjører ut postsmolt i januar. Litt varierende resultat

• 2017-2018 under 1,5 % dødelighet første 100 dager i sjø etter utsett i 
januar (+ i desember 2018)

• Utsett sent i januar 2020 blir ikke bra-vi får mye sårfisk

Plan B
• Nå kjører vi ut mye fisk i november (både smolt og postsmolt). Årets 

første utsett blir i begynnelsen av april



Hvilke erfaringer har vi gjort oss underveis?

• Det tar tid å bygge opp gode, stabile biofiltre

• Fisken trenger salt, mer enn vi først trodde

• Kjever vokser ikke i takt 



Vaksine mot Yersinia ruckeri fungerer Det kan bli for mye strøm mot midten 
veldig bra. Vi dyppvaksinerer og av karene, derfor er det praktisk om
stikkvaksinerer fisken. innløpsrørene lett kan vris på. 



Om sommeren blir fisken Fôringen bør gå 24/7 hvis ikke går det
hoppende glad utover finner



• Postsmolt vokser fort, 
og kan være løs på rista

• Plutselig dukket det opp 
en del dverghanner



1500 m³ kar er stort, og vi må bruke båt innendørs



• Postsmolten har stort vekstpotensiale på 12-14 °C

• Det blir aldri nok brønnbåter ved utsett



Men som sagt, mye har vært gjort rett, og vi får
det til!



Hva hadde vi gjort annerledes?

• Alltid modne biofilter på litt salinitet

• Sette inn halv biomasse minst en runde når ny avdeling tas i bruk

• Bygge for å kunne ta inn rikelig med sjøvann

• Satt på hoppekanter med en gang

• Chartre stor nok brønnbåt, helst en med 1500 m³ sirkulære brønner

• Vurdert å sette inn større leveringsrør og pumper, plutselig er det rom 
for å produsere litt større postsmolt 



Takk for meg!
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