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NORSK SETTEFISKPRODUKSJON I NORSK SETTEFISKPRODUKSJON I 
2006:2006:

•• Ca. 100Ca. 100--105 mill. 105 mill. vvåårsmoltrsmolt
•• 6060--70 mill h70 mill høøstsmolt ???stsmolt ???

•• Smoltmangel vSmoltmangel vååren 2006 !!!ren 2006 !!!
(F(Føørste gang siden 1986)rste gang siden 1986)



HISTORIKK I NORSK SETTEFISK HISTORIKK I NORSK SETTEFISK --
PRODUSKJON:PRODUSKJON:

•• De fleste anlegg er bygget i 1985De fleste anlegg er bygget i 1985--19881988
•• Utformet etter datidens Utformet etter datidens 

produksjonsmproduksjonsmøønsternster
•• Etter 1988; teknisk tilpasning av gml. Etter 1988; teknisk tilpasning av gml. 

settefiskanleggsettefiskanlegg til til øøkt smoltbehov og nye kt smoltbehov og nye 
driftsmdriftsmøønster.nster.



Epoker i utviklingenEpoker i utviklingen

•• Fra 2Fra 2--åårige smolt til 1rige smolt til 1--åårige (siste del av rige (siste del av 
8080--tallet) tallet) -- energianleggenergianlegg

•• HHøøstsmolt ; tidlig 90stsmolt ; tidlig 90--tall tall –– bruk av lysbruk av lys
•• Smoltutsett Smoltutsett ååret rundt.ret rundt.
•• Kraftig Kraftig øøkning i kapasitetsutnyttelsenkning i kapasitetsutnyttelsen



ØØkning i produksjonsintensitetkning i produksjonsintensitet

•• 00--ååringene satte fart i driftsendringeneringene satte fart i driftsendringene
•• Behov for stBehov for støørre oppvarmingskapasitetrre oppvarmingskapasitet
•• ØØkt kt karvolumkarvolum
•• Tilsetting av oksygenTilsetting av oksygen
•• COCO2 2 –– utluftingutlufting
•• Dramatisk red. av relativt vannforbrukDramatisk red. av relativt vannforbruk
•• Kapasitetsutnyttelsen av tekniske anlegg er Kapasitetsutnyttelsen av tekniske anlegg er 

optimalisert (2xoptimalisert (2x--3x3x--4x)4x)
•• Logistikk i produksjonen har blitt et hovedtemaLogistikk i produksjonen har blitt et hovedtema



SMOLTMANGEL I 2006 SMOLTMANGEL I 2006 –– VEIEN VEIEN 
VIDERE:VIDERE:

•• NNææringa er i kontinuerlig vekstringa er i kontinuerlig vekst
•• Smoltbehovet Smoltbehovet øøker tilsvarendeker tilsvarende

–– 2006: 170 mill. smolt.2006: 170 mill. smolt.
–– 2%/52%/5åår: + 10% =>187 mill. smoltr: + 10% =>187 mill. smolt
–– 4%/54%/5åår: + 21% =>205 mill. smoltr: + 21% =>205 mill. smolt
–– 6%/56%/5åår: + 34% =>227 mill. smoltr: + 34% =>227 mill. smolt

–– GjernnomsnittprodGjernnomsnittprod. i 2004: 1,2 mill. pr. . i 2004: 1,2 mill. pr. anlanl..
=> 14 / 29 / 48 nye => 14 / 29 / 48 nye gj.sngj.sn. anlegg i . anlegg i prodprod. innen 5 . innen 5 åår.r.



Hvordan mHvordan møøter vi utfordringen ?ter vi utfordringen ?

•• Utbygging av ny kapasitet der tilgangen til mer Utbygging av ny kapasitet der tilgangen til mer 
vann er tilgjengelig => flere stvann er tilgjengelig => flere støørre anlegg.rre anlegg.

•• Driftsmessige justeringer; Driftsmessige justeringer; prod.puljerprod.puljer, jevnere , jevnere 
stståående biomasse, hyppigere smoltuttakende biomasse, hyppigere smoltuttak

•• Reduksjon av smoltstReduksjon av smoltstøørrelserrelse
•• Fortsatt optimalisering av vannutnyttelsen ved Fortsatt optimalisering av vannutnyttelsen ved 

bruk av Obruk av O22--inn/COinn/CO22--utut
•• Inn i Inn i resiruleringsepokenresiruleringsepoken



Resirkulering av vannResirkulering av vann

•• Mange spennende muligheterMange spennende muligheter
•• Men; Men; øøkt risiko kt risiko ””alle veieralle veier””

•• Teknisk / driftssikkerhetTeknisk / driftssikkerhet
•• Biologiske komplikasjonerBiologiske komplikasjoner
•• ØØkt kt øøkonomisk risikokonomisk risiko

•• Krever betydelig kompetanseutviklingKrever betydelig kompetanseutvikling

•• Det finnes ingen vei utenom !Det finnes ingen vei utenom !


