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1

Forord
Akvaplan-niva AS (APN)inngikk i 2016 samarbeid med Lerøy Aurora AS (LA) om drift av
forskningstillatelse T-TN-17, med prosjektet "Optimalisering av produksjonsregime for januarutsett av
smålaks i Nord-Norge". Prosjektets målsetning er å skaffe kunnskap om suksess- og risikofaktorer
knyttet til en ny produksjonsstrategi i oppdrett, som kan brukes som beslutningsgrunnlag for
optimalisering.
Denne rapporten beskriver APN sitt forskningsarbeid knyttet til LA's første smålaksgruppe satt ut januar
2016. Arbeidet omfatter en innledende kartlegging av smålaksens prestasjon og utvikling i sjøfasen, sett
i forhold til søskengruppen som ble satt ut som ordinær høstsmolt (0-åring) i oktober 2015. Målet med
dette er å avdekke suksess- og risikofaktorer, med tanke på å fokusere videre FoU-arbeid. Kartleggingen
har omfattet analyse av produksjonsdata, kartlegging av fiskevelferd, kjønnsmodningsstatus og
forekomst av rygg- og kjevedeformiteter ved slakt.
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1 Om akvakulturtillatelsen og samarbeidet
Akvaplan-niva (APN) er et forskningsbasert aksjeselskap som leverer forskning og rådgivning innen
akvakultur og vannmiljø. APN ble godkjent som forskningsinstitutt av Forskningsrådet juli 2013.
Forskningsprosjektet Optimalisering av produksjonsregime for januarutsett av smålaks1 i Nord-Norge
driftes på forskningstillatelse T-TN-17. Disponibel biomasse utgjør 780 tonn. Forskningstillatelsen er
datert 21.06.2016 og er gyldig til 16.10.2022.
APN er merkantilt ansvarlig for drift av tillatelsen og innehar det faglige ansvaret for forsøk og
forskningsaktivitet. Driftstjenester leies av Lerøy Aurora ihht. samarbeidsavtale.
Prosjektorganisasjonen består av styringsgruppe og prosjektgruppe med følgende representanter og
mandat:
Prosjekteier: Akvaplan-niva AS
Prosjektansvarlig: Akvaplan-niva AS ved Anton Giæver, ass. direktør
Styringsgruppe:
Anton Giæver, ass. direktør, Akvaplan-niva AS
Albert K. Imsland, Akvaplan-niva AS
Kurt Einar Karlsen, direktør, Lerøy Aurora AS
Harald Sveier, FoU- ansvarlig, Lerøy Seafood Group
Prosjektgruppe:
Karin Bloch-Hansen - prosjektleder
Mette Remen - faglig ansvarlig
Håvard Haarstad - produksjonssjef Lerøy Aurora
Hege Skjåvik – fiskehelsetjeneste, Laksefjord AS
Judith Sørflaten - driftsleder, Laksefjord AS
Camilla Robertsen – fiskehelsetjeneste, Lerøy Aurora AS

1

Smålaks: smoltifisert laks som holdes i RAS for påvekst før utsett i sjø. Vekt ved utsett > 200 gram (vår definisjon).

Sluttrapport 2016G smålaks FoU T TN 17
Akvaplan-niva AS Rapport 8290-01

2 Innledning- smålaksproduksjon
Utsett av smålaks (også kalt storsmolt eller postsmolt) i starten av januar i Nord-Norge er å betrakte som
en ny produksjonsmetode i norsk lakseoppdrett. Produksjonsmetoden skiller seg fra tradisjonelle
produksjonsregimer både på grunn av utsettstidspunkt (mørketid og synkende sjøtemperatur), størrelsen
på fisken ved utsett (> 200 g) og bruken av resirkuleringsteknologi (RAS) med kontrollert temperatur
og fotoperiode på settefiskanlegget.
Ved Lerøy Auroras settefiskanlegg Laksefjord AS, smoltifiseres laksen etter standard 0-åringsregime
på høsten: 5-7 ukers vintersignal med LD12:12, deretter LD24:0 for å fullføre smoltifisering (LD = light,
dark). Smoltgruppen blir sortert før mørkekjøring, og fraksjonen som er størst settes i sjø som høstsmolt
(0-åring). Fraksjonen som er minst holdes tilbake i RAS hvor den står på brakkvann (ca. 15 ‰) for
påvekst og utsett i januar. Etter smoltifisering er temperaturen i RAS 11-14 ºC, og fotoperiode er
LD24:00. Målet er å nå en utsettsstørrelse på ca. 250 gram.
Økt utsettsstørrelse kan føre til at fisken er mer robust ved utsett (Holan og Kolarevic, 2015). Det er
også positivt at oppholdstida i åpne merder blir redusert, med tanke på de siste års utfordringer knyttet
til lakseluspåslag og økende resistens mot lusemidler. I tillegg kan man ved utsett i januar unngå det
største smittepresset fra parasitten parvicapsula pseudobranchicola som er identifisert i perioden
august-september. Parvicapsulose representerer et større problem i Nord-Norge enn i resten av landet,
og kan føre til høy dødelighet og redusert velferd, spesielt i kombinasjon med andre infeksjoner. Videre
gir produksjonsregimet økt fleksibilitet med tanke på utsettstidspunkt og mulighet for bedre MTButnyttelse. Kombinasjonen av større settefisk, nytt utsettstidspunkt og redusert oppholdstid i åpne
merder kan derfor øke både velferd, helse og produksjonseffektivitet.
Det vil imidlertid alltid være en risiko for at man møter uventede utfordringer ved etablering av nye
produksjonsregimer. Det er vist i laboratorieforsøk at bruk av høye temperaturer (13-16 °C) og
kontinuerlig lys i postsmoltfasen øker risikoen for både tidlig kjønnsmodning (postsmoltmodning) og
deformiteter hos postsmolt (Fjelldal et al. 2011, Grini et al. 2011, Imsland et al. 2014), men det er uvisst
i hvilken grad dette skjer i kommersiell produksjon. Risikofaktorene må identifiseres og minimimeres,
for at potensialet for økt produksjonseffektivitet og fiskevelferd skal kunne realiseres.
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3 Forskningsfokus 2015/2016 G
Prosjektet Optimalisering av produksjonsregime for januarutsett av smålaks i Nord-Norge, har som mål
å identifisere suksess- og risikofaktorer knyttet til det nye produksjonsregimet, samt å utvikle
optimaliseringstiltak og teste ut disse. Det overordnede målet er at kunnskapen som opparbeides
underveis danner grunnlag for en kunnskapsbasert produksjonsplanlegging, som øker fiskevelferd og
produksjonseffektivitet i norsk lakseoppdrett.
Arbeidet som beskrives i denne rapporten utgjør første fase i FoU-samarbeidet med Lerøy Aurora. Målet
var å gjennomføre en innledende sammenligning av velferd og prestasjon hos søskengrupper av smålaks
og høstsmolt, for å evaluere effekten av det nye produksjonsregimet. Det ble samlet prestasjons- og
velferdsrelatert informasjon om søskengrupper satt ut høsten 2015 (høstsmolt; 0-åringer, lokaliteten
Tussøy), og januar 2016 (smålaks, lokaliteten Angstauren). Disse fiskegruppene ble satt ut før
prosjektets oppstart, og analysen er derfor i hovedsak basert på produksjonsdata hentet fra Fishtalk, i
tillegg til undersøkelser av fiskens velferds-, kjønnsmodnings- og deformitetsstatus ved slakteriet i april
2017.
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4 Metodikk
4.1 Kartlegging av produksjonsbetingelser
Produksjonsbetingelser ble kartlagt gjennom samtaler med driftsledelsen på Laksefjord, Angstauren og
Tussøya, samt gjennom analyse av miljø- og produksjonsrelaterte data fra Fishtalk. Bakgrunnsdata om
driftsforhold, som skjørtbruk, rensefisk, miljøforhold, sultedøgn og behandlinger er innhentet for å
kunne vurdere i hvilken grad produksjonsforholdene ved de to lokalitetene var sammenlignbare.

4.2 Kartlegging av prestasjon i sjøfasen
De to gruppenes prestasjon i sjøfasen er vurdert på bakgrunn av data fra Fishtalk, og inkluderer analyse
av
snittvektsutvikling,
vekstrate
(SGR/EGI/RGI/VF3),
biologisk/økonomisk
fôrfaktor,
dødelighet/dødelighetsårsaker, helsestatus og slaktekvalitet.
Slaktekvalitet inkluderer andel av fisken som blir klassifisert som superior, ordinær, produksjon og vrak
(hele lokaliteten). I tillegg blir det rutinemessig gjennomført en ytre, visuell vurdering av fisk som blir
nedklasset for å kartlegge nedklassingsårsaker. Klassifiseringen blir gjennomført av personell på
slakteriet. Data fra denne klassifiseringen er innhentet fra merde 1513 Tussøy (700 stk., høstsmolt) og
merde 1128 Angstauren (800 stk., smålaks) i utslaktingsperioden 19. april til 9. mai.
Snittvektsmålinger underveis er gjennomført i forbindelse med lusetellinger og ved bruk av Storvik- og
VAKI-rammer (primært etter sortering).
Vekstprestasjon: Det finnes ulike mål
som kan brukes til å sammenligne
vekstprestasjon mellom egne og andres
fiskegrupper. Målene inkorporerer i ulik
grad faktorer som har betydning for
vekstraten,
som
utsettsstørrelse,
slaktevekt, temperatur og daglengde.
Fire ulike metoder dominerer: SGR,
VF3, EGI og RGI. Disse er nærmere
forklart i tekstboksen til høyre.

Vekstprestasjon: SGR, VF3, EGI og RGI.
SGR står for specific growth rate (daglig tilvekst) og beregnes
som den daglige prosentvise vektendringen i forhold til
kroppsvekten:
SGR= ((lnVektslutt - lnVektstart) x 100) / dager
VF står for vekstfaktor, og beregnes som en vekstrate korrigert
for temperatur i perioden det beregnes for (også kjent som
TGC; thermal growth coeffisient):
VF3 = ((Vektslutt 1/3 – Vektstart 1/3) x 1000) / døgngrader.

Selv om de ulike vekstparameterne i ulik
EGI står for EWOS Growth Index, og er en tilvekstmodell fra
grad korrigerer for variasjoner i EWOS AS. EGI er laget med utgangspunkt i reelle
temperatur,
fiskestørrelse
eller observasjoner innsamlet over flere år gjennom FarmControl.
daglengde, er det ikke gitt at de gir et Modellen tar, i tillegg til fiskestørrelse og vanntemperatur,
presist sammenligningsgrunnlag for hensyn til variasjon i daglengde. EGI på 100 representerer
høstsmolt og smålaks hvis man legger
gjennomsnittet. Brukes for å sammenligne grupper internt og
mellom opprettselskaper.
hele produksjonsperioden til grunn, og
dermed
ulike
utsettsog
RGI står for Relative Growth Index og er en størrelses- og
slaktetidspunkter og –størrelser. Vi har temperaturavhengig vekstmodell fra Skretting. RGI på 100
derfor i tillegg sammenlignet disse representerer gjennomsnittet for gitt størrelse og temperatur.
parameterne i en periode som vi har
definert som sammenlignbar: 17.05.16-22.01.17. Etter 17.05.16 hadde dødelighetsraten stabilisert seg
etter en periode med forhøyet utsettsdødelighet (Fig. 11), og 22.01.17 representerer siste dag med data
før sulting til slakt ble påbegynt.

4.3 Kartlegging av velferdsstatus
Det ble gjennomført en velferdsvurdering ved slakteriet på Skjervøy 26. april 2017. Velferdsscoringen
ble gjort på 40 individer i hver gruppe (smålaks og høstsmolt), dvs. fra 1 merd på Tussøy (1513,
høstsmolt) og fra 1 merd på Angstauren (1128, smålaks) som ble slaktet ut samme dag.
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Vurderingen er basert på The Salmon Welfare Index Model (SWIM, Stien et al. 2013), men tilpasset
uttaksbetingelsene. SWIM består i å vurdere ulike velferdsindikatorer, og kombinerer resultatene på en
slik måte at man kan beregne en "velferdsindeks" (WI, tall mellom 0 og 1, der 1 er best mulig velferd).
I scoringssystemet vil et nivå >1 bety negativ effekt på fiskens velferd, og korresponderer med en
redusert indikatorscore (IS; tall mellom 0 og 1). De ulike velferdsindikatorene har egne vektingsfaktorer
(WF), basert på indikatorens betydning for fiskevelferd. Disse summeres opp, og den relative
vektingsfaktoren (RWF) for hver velferdsindikator beregnes. Når velferdsindeksen skal beregnes,
multipliseres IS med RWF for hver indikator, og resultatene summeres. Hvor mye en gitt indikatorscore
bidrar til å redusere den totale velferdsindeksen, kommer derfor an på nivået på scoringen (hvor lav IS
er) og hvor stor relativ betydning den gitte indikatoren har (hvor høy RWF er), blant de utvalgte
indikatorene i vurderingen. Se Vedlegg 1 for mer detaljer.
Indikatorene kan inkludere både miljørelaterte, driftsrelaterte og dyrebaserte (individ eller gruppe)
parametere. Vi har i dette tilfellet valgt å fokusere på noen utvalgte, individbaserte indikatorer. Utvalget
er gjort på bakgrunn av praktiske hensyn (tidsbegrensning) og faglig fokus (deformiteter og
kjønnsmodning). I tabellen under fremgår de inkluderte velferdsindikatorene. Se Vedlegg 1/2 for flere
detaljer om vurderingen.
Velferdsindikator

1

2

3

Kondisjonsfaktor

>1.1

0.9-1.1

Ryggdeformitet

Ingen

Kjønnsmodningsstatus

4

5

WF

RWF

<0.9

6

0,14

Korthale
Normal vekt

Korthale
Lav vekt

10

0,23

Umoden

Modnende ♂

Moden ♂

Moden ♀

9

0,21

Gjellelokksdeformitet

Normal

Delvis
dekkende,
ensidig

Delvis
dekkende,
tosidig

Fraværende,
ensidig

7

0,17

Vaksinebivirkninger

Pharmaq
0-1

Pharmaq
1-2

Pharmaq
3-4

Pharmaq
5-6

10

0,24

42

1,00

Fraværende,
tosidig

Sum

Hovedformålet med denne scoringa var ikke å gi et absolutt mål på fiskens velferd, men å gjøre en
systematisk og standardisert kartlegging av relevante faktorer for fiskevelferd, som vi forventet kunne
være påvirket av smålaksproduksjonsregimet. Ved å bruke etablert og standardisert metodikk, kan vi
følge utviklingen over tid i Lerøy Auroras smålaksproduksjon, sammenligne høstsmolt og smålaks, samt
sammenligne data med andre publiserte vurderinger av velferd i kommersiell produksjon.

4.4 Kartlegging av kjønnsmodningsstatus ved slakt
Før prøveuttaket ved slakteriet ble gjennomført, ble det observert modne postsmolthanner i gruppa som
utgjorde LA/Laksefjords 2. januarutsett av smålaks (2017 G). I en periode med forøket dødelighet etter
utsett av denne fiskegruppen, ble det identifisert en høy andel av modne hanner blant dødfisk
(Fremdriftsrapport, APN rapport 8457-01). Det vites ikke om dette også var tilfelle ved det 1. utsettet
av smålaks på Angstauren. Det er i tillegg lite kunnskap om hvordan produksjonsbetingelsene og
utsettstidspunktet påvirker fiskens sesongoppfattelse eller modningsutvikling i sjøfasen. Det ble derfor
gjennomført en undersøkelse av vekt og gonadestørrelse hos smålaks og høstsmolt hanner og hunner
ved slakteriet 26.04.17, i samarbeid med Dr. Thomas Fraser og Dr. Florian Sambraus ved
Havforskningsinstituttet (Fig. 1). 171 høstsmolt (merde 1513, Tussøy) og 151 smålaks (merde 1128,
Angstauren) ble kjønnsbestemt og veid, og gonader ble dissekert ut og veid hos hhv. 81 (60 hanner) og
101 (49 hanner) fra hver gruppe.
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Fig. 1. Bilder fra uttak på Skjervøy. Dr. Florian Sambraus og Dr. Tom Fraser øverst til høyre.

4.5 Kartlegging av deformiteter ved slakt
4.5.1 Kjevedeformiteter
Det ble registrert et relativt høyt innslag (30 %) av kjevedeformiteter (for kort overkjeve) ved
Laksefjords 2. runde med smålaksproduksjon under velferdskartlegging desember 2016 (Fig. 2).
Hvorvidt dette funnet kan knyttes til smålaksproduksjonsregimet, og om dette vedvarer i sjøfasen var
usikkert. Det er i vitenskapelige studier vist at både inkuberingstemperatur, fosformangel, høy vekstrate
i ferskvann og genetikk kan påvirke innslaget (Amoroso et al. 2016, Fjelldal et al. 2016, Fraser et al.
2015, Sadler et al. 2001).

Fig. 2. Bilder tatt av fisk fra RAS-anlegg ved Laksefjord AS desember 2016 (APN rapport 8457-01).

På bakgrunn av observasjonen på 2017G ble det besluttet å gjennomføre en nøyere undersøkelse av
forekomst av kjevedeformiteter ved utslakting av 2015G og smålaks 2016G. Det ble tatt digitale bilder
av til sammen 210 fisk fra de to gruppene, og forholdet mellom underkjevens og overkjevens lengde ble
undersøkt ved hjelp av lengdemåling i programvaren ImageJ 1.50 (https://imagej.nih.gov).
Underkjevens lengde (Lu) og overkjevens lengde (Lo) ble definert som lengden fra ytterste punkt til
brystfinnebasis (Fig. 3A-C) og underkjeveindeks (UKI) ble beregnet på følgende måte (Lijalad og
Powell 2009):
Underkjeveindeks (UKI) = Lu / Lo
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Fig. 3 A-C. Måling av underkjevens og overkjevens lengde til beregning av underkjeveindeks. A) Oppmerking av
målepunkter, B) måling av underkjeve, C) måling av overkjeve.

4.5.2 Ryggdeformiteter
Høy temperatur og rask vekst i postsmoltfasen kan gi økt innslag av ryggdeformiteter (Grini et al. 2011),
som igjen kan ha negativ påvirkning på både velferd og produktkvalitet (Stien et al. 2013, Noble et al.
2017, Fig. 4).

Fig. 4. Bilder av fisk med utvendig synlige deformiteter av ulik alvorlighetsgrad. Hentet fra FISHWELL-rapport
(Noble et al. 2017).

Deformiteter kan klassifiseres som komprimerte ryggvirvler (virvler uten typisk X-form), dislokerte
ryggvirvler (virvler ute av stilling) og/eller ankyloser (virvler uten mellomrom; Fjelldal et al. 2007, Fig.
5). Grad av deformitet kan tallfestes ved å analysere røntgenfotografier av ryggsøyla (Witten et al. 2006
og 2009, Fjelldal et al. 2007). For å undersøke hvordan smålaksproduksjonsregimet påvirker
ryggsøyleutviklingen, ble 40 ryggsøyler per gruppe høstsmolt- og smålaks skåret ut og
røntgenfotografert. Deformerte ryggvirvler ble telt, klassifisert og stedfestet. Dette arbeidet ble gjort av
Dr. Florian Sambraus ved Havforskningsinstituttet.
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Fig 5. Eksempler på normale ryggvirvler (A), og ulike former for deformasjoner hos høstsmolt 42 uker etter utsett
(B-F): Komprimerte virvler er indikert med grønne piler, ankyloser med blå piler og dislokasjoner med røde piler.
Hentet fra masteroppgave skrevet av Ane Grini (Grini, 2008).
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5 Resultater
5.1 Produksjonsbetingelser
5.1.1 Driftsmåte i settefiskfasen
De to fiskegruppene som ble satt ut på Tussøy oktober 2015 (høstsmolt) og på Angstauren januar 2016
(smålaks), var fra samme rognbatch (AquaGen), og ble produsert ved Laksefjord AS, Lebesby,
Finnmark. Rogninnlegg skjedde i desember 2014 og yngel ble overført til startfôringsavdeling i februar
2015. Etter startfôring ble fisken holdt ved kontinuerlig lys og 10-15 ºC inntil sortering, mørkekjøring
(5-7 uker LD12:12) og vaksinering i august-september 2015. Fraksjonen med størst fisk (høstsmolt, ca.
40 g i midten av august) ble etter mørkekjøring og vaksinering ferdig smoltifisert ved kontinuerlig lys
og 14 ºC i den ene resirkuleringsavdelingen ("Sommer 2"), og deretter transportert til Tussøy 21.-30.
okt. 2015. Resterende gruppe av noe mindre størrelse (smålaks, ca. 30 g i midten av august), ble holdt
tilbake på Laksefjord: De ble enten overført direkte til RAS (avdeling "Sommer 1") etter mørkekjøring
og vaksinering, eller holdt midlertidig i "Vinteravdelingen" inntil 2.-3. november, da Sommer 2 var tømt
for høstsmolt. I de to RAS-avdelingene var det kontinuerlig lys og utfôring, brakkvann (15 ‰), 9-11
mg/l O2, pH 7,0 og litt ulike temperaturer. I alle grupper ble temperaturen trappet ned før utsett.
Temperaturprofiler i de ulike gruppene er skissert i Fig 6. Det ble påvist yersiniose på både høstsmolt
og smålaks. Smålaksen ble behandlet med oxolinsyre før utsett (november-desember). Høstsmolten ble
ikke behandlet.
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Dette betyr at gruppene frem til vaksinering i september-oktober 2015 har vært produsert under
tilnærmet like betingelser. Den nye produksjonsstrategien for smålaks, med ca. 3 måneder lengre
opphold i RAS-avdelingen på settefiskanlegget, er det som i hovedsak skiller gruppene.

Figur 6. Oversikt over temperaturer opplevd av de ulike fiskegruppene, under og etter smoltifisering.
Mørkekjøringsperioden (LD12:12) er markert med grå boks; periodens start og slutt varierte mellom gruppene og
startet/sluttet først i høstsmoltgruppa (vaksinert 10.-16. sept.).

5.1.2 Driftsmåte i sjøfasen
I 2015/2016 ble høstsmolt og smålaks satt ut ved to nærliggende lokaliteter i Kattfjorden i Troms (hhv.
Angstauren og Tussøya, se Fig. 7), med svært like miljø- og driftsbetingelser. Avstand mellom
lokalitetene er 3,8 km. Produksjonsbetingelsene ved de to lokalitetene er oppsummert under.
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Fig 7. Geografisk plassering Angstauren og Tussøya.

Høstsmolt (992194 stk., snittvekt 85 g) ble fordelt i 5 merder på lokaliteten Tussøy i perioden 21.-30.
oktober 2015. Smålaks (815693 stk., snittvekt 225 g) ble fordelt i 6 merder på lokaliteten Angstauren
8.-15. januar 2016. Gruppene ble sortert og fordelt på hhv 10 (Tussøy) og 9 (Angstauren) merder i
perioden 20.-29. august 2016. Begge fiskegrupper ble slaktet ut i perioden februar-juli 2017 (se fig. 9).
I perioden mellom utsett og slakt, var driftspraksis ved de to lokalitetene svært lik. Det ble brukt lys
(orienteringslys, 3 × 1000W metallhalogen) på begge lokaliteter fra utsett til medio februar (høstsmolt,
Tussøy)/medio mars (smålaks, Angstauren). Det ble fôret etter appetitt (1-2 måltid avhengig av sesong),
ved hjelp av kamera. Det ble utført 2 avlusninger på begge lokaliteter. Første avlusning var med
Alphamax badebehandling i perioden 31. okt-3. nov 2016, og andre behandling var med Salmosan eller
Betamax badebehandling 2.-3. mars (høstsmolt, Tussøy) og 24.-26. apr. 2017 (smålaks, Angstauren).
En forskjell mellom de to lokalitetene har vært bruken av forebyggende tiltak mot lakselus. Tussøy har
til forskjell fra Angstauren benyttet rensefisk (rognkjeks, 3,72-5,09 % innblanding, pilotprosjekt) f.o.m.
november 2015 t.o.m. sortering/splitt. Aktiv utfisking og avliving av rognkjeks etter splitt i august 2016.
På Tussøy ble det også benyttet luseskjørt f.o.m. utsett til sortering august 2016, på alle merder f.o.m.
sortering til februar 2017 (ulike påsettstidspunkt), og 2 merder med skjørt f.o.m. februar. På Angstauren
ble det benyttet luseskjørt fra mai 2016.
5.1.3 Miljøbetingelser i sjøfasen
Miljøforholdene (temperatur, oksygen, fisketetthet, vind- og strømstyrke) de to gruppene har opplevd i
sjøfasen har vært svært like på de to lokalitetene, med et mulig unntak for juni 2016 (Fig. 8). I denne
perioden ble det registrert reduserte oksygennivå inne i nota på Tussøy. Den laveste registreringen var
på 4,23 mg/l, eller 44% metning, målt på ca. 5 m dybde. Dette er et nivå som kan føre til stress, eller i
verste fall dødelighet dersom fisken ikke har tilgang på vannvolum med høyere oksygennivå (Remen
m.fl. 2012). Vertikal variasjon i oksygennivå er vanlig, men ikke kjent i dette tilfellet. Lave oksygennivå
på Tussøy kan ha sammenheng med høyt innhold av zoobiota eller oksygenkrevende nedbrytning av
organisk materiale ("grums"; muligens alger, redusert sikt, mye raudåte iflg. Tilsynsrapport 2016-0602), i kombinasjon med skjørtbruk og sesongmessig økende oksygenforbruk i fiskegruppa (økende
daglengde, temperatur og appetitt). Det ble registrert dødelighet på Tussøy relatert til gjellelidelser i
denne perioden (Fig. 11). Det ble ikke gjort registreringer i nota ved Angstauren og det vites derfor ikke
om dette også var tilfellet for denne lokaliteten. Det var også en periode med reduserte oksygennivå i
januar-februar 2016, noe som kan ha sammenheng med sildeforekomst i perioden.
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Fig. 8. Temperatur, oksygennivå, fisketetthet, vindstyrke, og strømhastighet ved lokalitetene Tussøy (høstsmolt)
og Angstauren (smålaks).

5.2 Prestasjon i sjø
5.2.1 Vekst og fôrutnyttelse basert på Fishtalkdata
Smålaks (snittvekt 225 g) ble satt ut på Angstauren i januar 2016, 78 dager etter høstsmolten.
Høstsmolten var på dette tidspunktet større ifølge Fishtalkestimatet (287 g vs. 240 g den 20. januar
2016). Smålaksen ble i snitt slaktet 10 dager etter høstsmolten, med slaktevekt som var 469 g høyere.
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Snittvektsutvikling var sammenlignbar i de to gruppene inntil utslakting ble påbegynt (februar 2017,
Fig. 9). Etter dette er datasettet lite egnet til sammenligning på grunn av seleksjon av ulike
størrelsesfraksjoner til slakt.
Hvis man sammenligner de to gruppenes prestasjon i sjøfasen, så gjenspeiler dette to ulike perioder: okt.
2015 - jun. 2017 for høstsmolt, og jan. 2016 – jun. 2017 for smålaks. I disse periodene var det totalt sett
lavere utfôringsrate (SFR), vekstrate (SGR og VF3), RGI og EGI i smålaksgruppa sammenlignet med
høstsmolten, men registreringer av svinn (% av produsert biomasse), økonomisk og biologisk fôrfaktor
var sammenlignbare (Tabell 1).
3500
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Fig. 9. Snittvekts- og biomasseutvikling for smålaks (Angstauren) og høstsmolt (Tussøy) fra utsett til slakt.
Tabell 1. Utsetts- og slaktedata, svinn og prestasjonsmål for smålaks og høstsmolt satt ut ved lokalitetene
Angstauren (januar 2016) og Tussøy (høst 2015). Basert på data fra hele perioden i sjø.
Parameter
Antall satt ut
Antall slaktet
Snittvekt utsett
Snittvekt slakt (brutto, inkl. vrak)
Svinn (antall, basert på antall satt ut/slaktet)
Svinn (%, basert på antall satt ut/slaktet)
Snittvekt døde
Biomasse døde
Svinn (% av produsert biomasse)
Fôrforbruk (tonn)
Økonomisk fôrfaktor
Biologisk fôrfaktor
SFR % per dag
SGR % per dag
EGI
RGI
VF3 (TGC)
Dager i sjø (snitt, fra 1. utsettsdag til 1. slaktedag)

Angstauren – smålaks
Jan. 16 - jun. 17
815693
704617
225
5990
111076
13,6
769
116560
2,8
4832
1,19
1,16
0,76
0,66
122
106
3,83
495±55

Høstsmolt (Tussøya)
Okt. 15 - jun. 17
992194
837240
85
5521
154954
15,6
1193
127746
2,9
5262
1,18
1,15
0,84
0,74
124
110
4,00
564±52

Med ulike utsetts- og slaktetidspunkter og -størrelser, kan prestasjonsmål basert på hele sjøfasen gi et
skjevt bilde av hvordan de to gruppene har prestert i perioden med sammenlignbare driftsforhold.
Parameterne er derfor sammenlignet i en periode som vi har definert som sammenlignbar: 17.05.16-
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22.01.17. Etter 17.05.16 hadde dødelighetsraten stabilisert seg etter en periode med forhøyet avgang
etter utsett (Fig. 11), og 22.01.17 representerer siste dag med data før sulting til slakt ble påbegynt.
I denne perioden, var smålaksvekt estimert til å være lavere ved start (240 vs. 287 g). Smålaksgruppa
ble fôret noe mer (5 % høyere SFR), vokste noe raskere (5 % høyere SGR), og hadde høyere RGI enn
høstsmoltgruppa (111 vs. 108). Ved periodens slutt, var forskjellen i snittvekt mellom gruppene utjevnet.
Biologisk og økonomisk fôrfaktor var imidlertid noe høyere, og EGI noe lavere for smålaks enn for
høstsmolt i perioden (Tabell 2). Bruk av luseskjørt, periode med reduserte oksygennivå og utfisking av
rognkjeks kan ha påvirket vekstprestasjonen for høstsmolt på Tussøy i denne perioden.
Tabell 2. Registreringer av snittvekt, antall, biomasse, svinn og prestasjonsmål i en utvalgt periode med
sammenlignbare forhold ved Angstauren og Tussøy (17.05.16-22.01.17).
Parameter
Antall 17.05.16
Antall 22.01.17
Biomasse 17.05.16
Biomasse 22.01.17
Snittvekt 17.05.16
Snittvekt 22.01.17
Svinn (antall)
Svinn (%, basert på antall)
Snittvekt dødfisk (g)
Svinn (biomasse, kg)
Svinn (% av produsert biomasse i perioden)
Fôrforbruk (tonn)
Økonomisk fôrfaktor
Biologisk fôrfaktor
SFR (% av biomasse per dag)
SGR (% av biomasse per dag)
EGI
RGI
VF3 (Thermal Growth Factor)

Angstauren - smålaks
810533
695169
193728
2975907
240
4292
14380
1,8
2020
28795
1,0
2818
1,11
1,10
0,82
0,79
125
111
3,93

Tussøya - høstsmolt
888211
821838
255008
3518042
287
4288
21293
2,4
1601
32722
1,0
3139
1,06
1,05
0,78
0,75
129
108
3,89

Det er en iboende usikkerhet i løpende registreringer av antall, snittvekt og svinn i Fishtalk, som følge
av usikkerhet i antallsestimat ved utsett, antall dødfisk og utfordringer med å oppnå representative utvalg
fisk fra fiskegruppa i merder av kommersiell størrelse. Denne usikkerheten, kombinert med små
forskjeller og noe sprikende resultater ved bruk av ulike prestasjonsmål og fokusperiode, tilsier at
forskjellene mellom gruppene i sum er liten. Det store bildet tyder på at gruppene har hatt en relativt
jevn, og god, fôrutnyttelse og vekst i sjøfasen (EGI og RGI 106-124).
5.2.2 Kvalitet ved slakt
Basert på registreringer i Fishtalk, var brutto snittvekt ved slakt høyere for smålaks enn for høstsmolt,
men smålaksen ble også i snitt slaktet 10 dager senere. Prosentandelen fisk klassifisert som "superior "
var noe høyere på Tussøy (93 vs. 91 %, Tabell 3).
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Tabell 3. Antall fisk per slaktekvalitetskategori ved slakt av smålaks (Angstauren) og høstsmolt (Tussøy), og
spesifikt i merdene det ble tatt ut fisk fra (1128 og 1513) ved slakteriuttaket 26.04.17. Prosentvis andel av totalen
er angitt i parentes.
Parameter

Smålaks,

Høstsmolt,

Smålaks

Høstsmolt,

Angstauren

Tussøy

Angstauren

Tussøy

Enhet 1128

Enhet 1513

Snittvekt (brutto, kg)

6,00

5,44

4,96

4,38

Superior

639837 (90,8%)

776668 (92,8 %)

68620 (89,4 %)

90323 (96,6 %)

Ordinær

7553 (1,1 %)

6883 (0,8%)

851 (1,1 %)

473 (0,5 %)

Produksjon

53933 (7,7 %)

50963 (6,1 %)

7180 (9,4 %)

2520 (2,7 %)

Vrak

3294 (0,5%)

2726 (0,3 %)

87 (0,1 %)

102 (0,2 %)

Totalt

704617 (100 %)

837240 (100 %)

76753 (100 %)

93473 (100 %)

Basert på en ytre, visuell vurdering av fisken som ble slaktet fra merde 1513 Tussøy (700 stk., høstsmolt)
og merde 1128 Angstauren (800 stk., smålaks) i perioden 19. april til 9. mai, var nedklassing i hovedsak
grunnet sår i begge grupper (Fig. 10). Klassifiseringen ble gjennomført av personell på slakteriet. Det
var en høyere andel av fisk fra Tussøy som ble nedklasset grunnet feilskjær på slakteriet, og det var også
notert kjønnsmodne (n=2) i denne gruppa.

Angstauren 1128

Tussøy 1513

Deformert
Feilskjær
Hodeskader
Kjønnsmodning
Lang og tynn
Melanin
Sår

Fig. 10. Nedklassingsårsaker ved nedklassing til ordinær eller produksjon for merde 1128 ved Angstauren og
merde 1513 ved Tussøy (% av nedklassede individer, dvs. total n=31 for Tussøy og n=72 for Angstauren).

5.2.3 Helse og dødelighet
Fiskehelserelatert historikk er innhentet fra fiskehelsetjenestens rapporter. Klassifisering av
dødelighetsårsaker er hentet fra driftspersonellets registreringer i Fishtalk.
Avgang i løpet av produksjonssyklus kan ved begge lokaliteter primært relateres til utsettsdødelighet.
Resterende del av produksjonssyklus omfatter kun mindre dødelighetstopper. Total avgang (% basert
på antall) utgjør 13,6% av smålaks på Angstauren og 15,6% av høstsmolt på Tussøy. Siste 8 måneder i
sjø utgjør tapstallene hhv 1,8% for Angstauren og 2,4% på Tussøy.
Årsak til utsettsdødelighet ble klassifisert ulikt ved de to lokalitetene. I høstsmoltgruppa var
"håndtering" dominerende, etterfulgt av "bakteriesykdom" og "sår". I smålaksgruppa var
"bakteriesykdom" den dominerende årsaken i perioden etter utsett, etterfulgt av "sår". Grafisk
fremstilling av dødelighet og klassifiseringskategorier fremgår av figur 11.
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Fig. 11. Ukentlig antall døde ved smålaks (Angstauren) og høstsmolt (Tussøy), gruppert etter årsakstype.

Helsehistorikk Tussøya – oktoberfisk
I fiskehelsetjenestens rapporter relateres utsettsdødeligheten på Tussøya til sår og yersiniose.
Sårutvikling settes i sammenheng med håndtering/transportskade. Det påvises vibriobakterier fra
sårfisk. Yersionose påvises en måned etter utsett. Yersiniose forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri,
som kan gi sykdom på laks i både ferskvann og sjøvann. Sykdomsforekomst svekker også
smoltkvaliteten. Bakterien er regelmessig påvist på settefiskanlegget i Laksefjord. Overlevelsen til
bakterien er lavere i saltvann enn i ferskvann. Sykdom kan derfor resultere i utsettsdødelighet, hvorpå
tilstanden bedrer seg etter noe tid i sjøfase. Utsettsdødeligheten på Tussøya representerer et slikt
sykdomsforløp. Lavgradig løpende avgang første vinter og sommer i sjø kan relateres vintersår
(påvisning mars 2016). Parvicapsulose, påvises også på fiskegruppen april 2016.
Parvicapsulose på høstutsatt fisk er en kjent utfordring i geografisk område. Sykdommen er forårsaket
av parasitten Parvicapsula pseudobranchicola. Selve parasitten er funnet i sjøanlegg langs hele
norskekysten, men den utgjør et større problem i Nord Norge enn i resten av landet. Dødelighet
forbundet med sykdom kan være høy. Erfaring tilsier størst smittepress på fisk satt ut i perioden augustseptember. Tussøyafisken ble satt ut i slutten av oktober. Lerøy Aurora har i egen regi foretatt
prosjektrelatert oppfølging av parasittens forekomst (PCR-analyser). Parvicapsulose utgjorde ikke store
tapstall hos fiskegruppen, men resulterte i ulik tilvekst/størrelsesforskjell på fisk og taperfisk. Avgang
første sommer i sjø kan relateres til aktivt uttak av parvisvimere og taperfisk. Det påvises også parasittær
gjellebetennelse og epiteliocystis på fisk i enkeltmerder august 2016. Sistnevnte tilstand utgjør mindre
omfang av dødelighet.
Lusehistorikk på lokaliteten betraktes som god. Det er ikke registrert lakselus over tiltaksgrense (0,5
voksne hunnlus) i løpet av produksjonssyklus. Det er gjennomført to badebehandlinger hhv. andre høst
i sjø (deltamethrin), og våravlusing av enkeltmerder 2017 før utslakt (azametifos og cypermethrin).
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Helsehistorikk Angstauren – smålaks
Da Yersinia ruckeri var påvist på fiskegruppen i settefiskanlegget ble smålaksen oxolinsyrebehandlet.
Dødelighet første 3 måneder i sjøfasen kan knyttes til utsett av fisk i dårlig forfatning som følge av
yersinose fra settefiskanlegget. Akkumulert dødelighet for lokaliteten etter 3 mnd i sjø var 9,25%. I løpet
av april stabiliserte situasjonen seg (avgang 0,91% i april), og dødeligheten var lav frem til
slaktetidspunkt. Et begrenset tap av fisk siste del av sjøfase kan relateres til sårutvikling etter sortering
(klemskader, sår, mekanisk skade) og håndteringsstress tilknyttet avlusing.
HSMB og gjellebetennelse (epitheliocystis) påvises på enkeltmerdnivå oktober 2016. Tilstandene utgjør
kun begrenset avgang. For øvrig knyttes dødelighet i fiskehelserapporter til taperfisk og fisk med ukjent
dødsårsak.
På Angstauren er det kun benyttet luseskjørt som forebyggende lusetiltak. Lusehistorikken på lokaliteten
er god gjennom hele produksjonssyklus. Det er ikke registrert lakselus over tiltaksgrense (0.5 voksne
hunnlus). Medikamentell badebehandling ble gjennomført første høst i sjø (deltamethrin) og på
enkeltmerdnivå april 2017 (cypermethrin). Deler av fiskegruppen med smålaks var allerede slaktet ut
ved siste behandling.
Oppsummering, smålaks vs. høstsmolt
Dødelighet i løpet av produksjonssyklus kan hos begge fiskegruppene hovedsakelig relateres til
utsettelsesdødelighet. Yersiniose fremstår som primærårsak på begge lokaliteter. Det påvises kun
parvicapsulose på høstfisken, og parasitten knyttes til avgang første sommer i sjø. Før sortering (juni
17) beskrives andelen taperfisk og svimere som betydelig i fiskehelsetjenestens rapport for Tussøya.
Begge fiskegrupper har dødelighet som følge av sårproblematikk. Høstfisken fremstår imidlertid med
størst avgang klassifisert som sår. Begge lokaliteter har god lusestatus. Smålaksen som ble slaktet ut i
først har kun hatt en lusebehandling i løpet av produksjonssyklus, øvrige fiskegrupper to
badebehandlinger i sjøfase. Foruten parvicapsulose som kan relateres til utsettingstidspunkt for høstfisk,
er det i løpet av sjøfasen ikke identifisert spesifikke agens eller patologiske tilstander som kan relateres
til forskjeller i produksjonsregime smålaks vs. ordinær høstsmolt.

5.3 Velferdsstatus
Resultatene fra undersøkelsen ved slakt er oppsummert i Tabell 4. Velferdsindeks både ved Tussøy og
Angstauren var høy, med snitt på 0.95 (der 1 = best mulig velferd) for begge fiskegrupper. Den høye
indeksen indikerer at de undersøkte indikatorene (deformiteter, kjønnsmodning, vaksineskader og
kondisjonsfaktor) i liten grad har bidratt til å redusere velferd. Det var imidlertid få indikatorer med i
vurderingen, så dette tallet gir begrenset informasjon om fiskens generelle velferdsstatus. En mer
detaljert gjennomgang av finner, skinn, øyer, gjeller mm. hadde gitt et bedre bilde.
Tabell 4. Resultater fra velferdsscoring av smålaks (Angstauren) og høstsmolt (Tussøya) ved slakt på Skjervøy
26.04.17 (N= 40 for begge grupper). De undersøkte indikatorene er oppgitt til venstre, samt indikatorenes relative
betydning for den total velferdsscoren (RWF; summen av alle RWF=1). Antall registreringer over 1 (dvs.
registreringer som tilsier negativt bidrag til velferdsscoren) er summert opp (#reg. > 1), og gjennomsnittlig
indikatorscore (IS) og indikatorens bidrag til velferdsindeks (IS×RWF) er oppgitt for hver gruppe.
Smålaks
Høstsmolt
Indikator (RWF)
# reg. >1 Snitt IS
IS×RWF
# reg. >1 Snitt IS
IS×RWF
Kondisjonsfaktor (0,14)
1
0,99
0,14
4
0,95
0,14
Ryggdeformitet (0,24)
4
0,95
0,23
2
0,97
0,23
Kjønnsmodningsstatus (0,21)
0
1,00
0,21
0
1,00
0,21
Gjellelokksdeformitet (0,17)
13
0,90
0,15
7
0,93
0,16
Vaksineskader (0,24)
12
0,90
0,21
14
0,88
0,21
Velferdsindeks (sum IS×RWF)
0,95
0,95

Reduksjonen i velferdsindeks var i hovedsak relatert til gjellelokksforkortninger og vaksineskader (Fig.
12). Av 40 fisk per gruppe hadde henholdsvis 13 og 7 fisk gjellelokksforkortninger, herunder
henholdsvis 11 og 5 fisk med moderat grad (delvis dekkende gjellelokk på én side) og 2 i hver gruppe
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med mer alvorlig grad (delvis dekkende på begge sider, eller fraværende på én side) (Figur 13). I
prosentandel, hadde 32 % av smålaksen en grad av gjellelokksforkortning, mot 18 % i høstsmoltgruppa.

Tussøya-høstsmolt

Angstauren-smålaks
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

4
3
2
1

Figur 12. Registrerte nivå av kondisjonsfaktor, ryggdeformitet, kjønnsmodningsstatus, gjellelokksdeformitet og
vaksineskader under velferdsvurdering av 40 individer fra Angstauren og Tussøya, angitt som prosentandel
registrert per nivå. Økende nivå representer økende negativ effekt på velferd (se vedlegg 1). Blant disse
indikatorene representer registreringsnivå 1 en indikatorscore (IS) på 1, nivå 2 gir IS = 0.50-0.75, nivå 3 gir IS =
0-0.50 og nivå 4 gir IS=0-0.25.

Fig. 13A-C. Normalt (A), delvis dekkende (B) eller manglende (C) gjellelokk.

Når det gjelder vaksineskader, hadde henholdsvis 30 og 35 % av den undersøkte fisken i smålaks- og
høstsmoltgruppene vaksinebivirkninger som bidro til redusert velferdsindeks. Blant disse var det kun
registrert nivå 2, dvs. Pharmaq score 2-3: bindevevsdannelse rundt og mellom organer, som kan være
faste, men som ikke ødelegger organer eller river bukhinnen når de løsner. Svømmeblære og lever kan
være festet til organene. Dette kan klassifiseres som en mild til moderat grad av vaksineskader.
Vaksinescore på 3 eller høyere er funnet å gi negative effekter på vekst og økt innslag av
ryggdeformiteter (Aunsmo et al. 2008, Midtlyng og Lillehaug, 1998).

5.4 Kjønnsmodningsstatus
Analyser av kjønnsmodnigsstatus ble gjennomført av Dr. T. Fraser, Havforskningsinstituttet. Det ble
ikke observert modne hanner eller hunner, verken i høstsmolt- eller smålaksgrupper ved slakteriet
26.04.17. Høyeste observerte gonadosomatisk index (GSI, gonadevekt angitt som % av kroppsvekt) var
0,28 % (hannfisk), et tall som tilsier at fisken er umoden (Fjelldal et al. 2011). Hanner var i gjennomsnitt
større enn hunner (p < 0,001) i begge grupper, og smålaks var i snitt større enn høstsmolt blant fiskene
som ble undersøkt. Det ble ikke observert forskjell i kondisjonsfaktor (Fig. 14 og Tabell 5).
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Fig. 14. Oversikt over individobservasjoner av vekt (kg), lengde (cm), kondisjonsfaktor og gonadosomatisk index
(GSI) i grupper av hann- og hunn- høstsmolt (Tussøy merde 1513) og smålaks (Angstauren merde 1128) ved slakt
26.04.17, og resultater fra statistisk analyse av forskjeller mellom gruppene (Dr. Fraser, Havforskningsinstituttet).
Tabell 5. Gjennomsnittlig (±SDN) vekt (kg), lengde (cm), kondisjonsfaktor (K), gonadevekt (G, g) og
gonadosomatisk index (GSI, % av kroppsvekt) fordelt på fiskegruppe og kjønn, for høstsmolt og smålaks
undersøkt ved Skjervøy slakteri 26.04.17.
Parameter

Høstsmolt, merde 1513
♀

Vekt (kg)

av

♀

♂

♀+♂

5,2±0,989

4,8±0,9171

4,6±0,873

5,5±1,076

5,1±1,0149

69±382

73±489

71±4171

71±473

74±476

73±4149

1,31±0,1582

1,32±0,1789

1,32±0,16171

1,28±0,1673

1,31±0,1676

1,30±0,16149

6,2±321

5,8±4,360

9,6±4,552

9,1±4,649

0,14±0,0421

0,10±0,0760

0,21±0,0852

0,17±0,0849

GV (g)
GSI
(%
kroppsvekt)

♀+♂

4,3±0,782

Lengde (cm)
K

♂

Smålaks, merde 1128

5.5 Deformiteter
5.5.1 Kjevedeformiteter
Resultatene fra kjevemålingene viser at det var få og lavgradige deformiteter i kjeve (bøyd underkjeve
eller for kort overkjeve) blant de 94/116 undersøkte fiskene (høstsmolt/smålaks). Til sammen 4 og 8 %
høstsmolt og smålaks, henholdsvis, hadde et KI-forhold utenfor det som var definert som "normalt"
(0,94-1,01). Med maksimalt avvik på 0,015 må imidlertid deformitetene klassifiseres som lavgradige
(Se Tabell 6), og i grenselandet mellom "normal" og "minor malformation" ved bruk grovere
scoringsverktøy som SWIM 1.0/2.0 (Vedlegg 1).
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Tabell 6. Prosentandel av fisk med normal kjeve (KI=0,94-1,01), forkortet underkjeve (KI<0,94) og forkortet
overkjeve (KI>1,01) blant undersøkte høstsmolt (n=94) og smålaks (n=116) fra hhv. Tussøy (merde 1513) og
Angstauren (merde 1128). Bildeeksempler er vist i tabellen, inkludert eksempler på maksimalavvik fra normalen.

Gruppe

forkortet underkjeve

Normal

For kort overkjeve

KI<0.94

KI=0.94-1.01

KI>1.01

Høstsmolt

1

96

3

Smålaks

4

92

4

Eksempler

0.931

0.966

1.010

0.939

0.991

1.024

5.5.2 Ryggdeformiteter
Analyser av røntgenfotograferte ryggvirvler (F. Sambraus, Havforskningsinstituttet) viste at hhv. 26 og
15 % av høstsmolt og smålaks hadde én eller flere deformerte ryggvirvler. Mer enn enn 10 deformerte
ryggvirvler er satt i sammenheng med redusert vekst og kondisjon (Hansen et al. 2010). I de undersøkte
gruppene var det hhv. 10,5 og 5 % av fisken som hadde flere enn 10 deformiterte ryggvirvler (Fig. 15A).
Det var imidlertid ikke tegn til redusert kondisjonsfaktor hos disse (Fig. 15B). Det var hovedsakelig i
bakre region (virvel nr. 28-43) at frekvensen var høyere i høstsmoltgruppa; i snitt 10 vs. 5 % (Fig. 16).
A.
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60
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40
30
20

Smålaks
Høstsmolt

B.

Smålaks
Høstsmolt
Kondisjonsfaktor

Prosentandel av fiskegruppa (%)

90

2,0
1,5
1,0
0,5

10
0

0,0

0

1-2
3-5
6 - 10
Antall deformerte virvler

≥ 10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Antall deformerte virvler

Fig. 15A-B. A. Prosentandel av undersøkt smålaks (sorte søyler) eller høstsmolt (hvite søyler) med 0, 1-2, 3-5 eller
≥10 deformerte ryggvirvlervirvler. B. Sammenheng mellom antall deformerte virvler og kondisjonsfaktor.
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Deformert (% av populasjonen)
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Fig. 16. Prosentandel av fisk med deformasjoner per undersøkte virvel, der virvel nr. 1 er nærest kraniet (n=38-40
per gruppe).

22

Akvaplan-niva AS, 7010 Trondheim
www.akvaplan.niva.no

6 Oppsummering og konklusjoner
Effekten av et nytt produksjonsregime (RAS-produsert smålaks og utsett midtvinters i Nord-Norge), på
prestasjon og velferd i sjøfasen har blitt undersøkt ved å sammenligne en smålaksgruppe satt ut på
Angstauren i januar 2016 med en tradisjonell høstsmolt søskengruppe satt ut på Tussøy i oktober 2015.
Generelt sett, viser resultatene at de to gruppene har hatt jevngod prestasjon og velferd i sjøfasen, noe
som tyder på at det nye produksjonsregimet verken gir økte utfordringer eller fordeler i sjøfasen sett i
forhold til et tradisjonell høstsmoltutsett. Vekstmessig har produksjonsregimet løftet smålaksen: Denne
gruppa var i utgangspunktet minstesortering før smoltifisering, men oppnådde samme vekt som
høstsmolt før slakt.
Under er resultatene oppsummert.
Prestasjon:
Begge grupper har vekstmessig prestert over snittet (RGI og EGI på 106-124) i sjøfasen. Hele sjøfasen
medberegnet, er vekstmålene for høstsmolt best, og for sammenfallende periode i sjø er resultatet
omvendt. Gruppene endte opp med lik snittvekt før utslakting ble påbegynt. Dette tyder på at
produksjonsregimet totalt sett har løftet minstesorteringen før mørkekjøring (smålaks) opp til samme
nivå som høstsmolten. Biologisk og økonomisk fôrfaktor og dødelighet har vært tilnærmet lik i sjøfasen.
Ved slakt var superiorandelen noe høyere for høstsmolt enn for smålaks.
Helse og velferd:
Dødelighet i løpet av produksjonssyklus kan hos begge fiskegrupper hovedsakelig relateres til
utsettsdødelighet første 2-3 mnd. i sjø. Yersiniose fremstår som primærårsak hos begge fiskegrupper.
Det påvises kun parvicapsulose på høstfisken, som bidrar til noe avgang første sommer i sjø. Både
høstfisk og smålaks har dødelighet som følge av sårproblematikk. Høstfisken fremstår imidlertid med
størst avgang klassifisert som sår. Foruten parvicapsulose som kan relateres til utsettstidspunkt for
høstfisk, er det i løpet av sjøfasen ikke identifisert spesifikke agens eller patologiske tilstander som kan
relateres til forskjeller i produksjonsregime smålaks vs. ordinær høstsmolt. Suboptimale miljøforhold
kan ha ført til gjelleproblematikk på Tussøy i juni 2016. Lusestatus ved begge lokaliteter har vært god.
Kartleggingen av velferdsindikatorer ga en høy velferdsscore i begge grupper (0,95). Begge grupper
hadde betydelige andeler fisk med vaksineskader og gjellelokksdeformiteter, som utgjorde
hovedårsakene til reduksjon i velferdsscoren. Det var imidlertid hhv. ingen eller få fisk med IS score
<0,5, dvs. at skader/deformiteter i hovedsak var lavgradige.
Kjønnsmodning og deformiteter
Ingen av gruppene viste tegn til begynnende kjønnsmodning ved slakt i perioden februar-juli 2017, noe
som tyder på at det nye produksjonsregimet ikke har ført til endret sesongoppfattelse eller
modningsutvikling. Innslaget av kjevedeformiteter var lavt og lavgradig i begge grupper. Høstsmolt
hadde høyere innslag av deformiteter i bakre region av ryggsøyla. Deformitetene ble ikke satt i
sammenheng med redusert kondisjonsfaktor.
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Vedlegg
Vedlegg 1. Oversikt over velferdsscoring etter metode beskrevet i Stien et al. 2013.
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Vedlegg 2. Gradering av adheranser hos Pharmaq.
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