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SAMMENDRAG

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Nordisk ministerråd gjennomført en utredning med
utgangspunkt i det forventede framtidige behovet for nye lokaliteter for oppdrett i Norden.
Innledningsvis presenteres en kortfattet vurdering av de nordiske lands oppdrettssituasjon og potensiale.
Det gis videre en beskrivelse av aktuelle FoU-utfordringer for å kunne erverve mer eksponerte lokaliteter
for oppdrett, samtidig som en oversikt over aktuelle FoU-kompetansemiljøer identifiseres.
Avslutningsvis foretas en vurdering og diskusjon av sannsynligheten for at oppdrett vil kunne foregå på
eksponerte lokaliteter med økonomisk akseptable resultater.
Den overordnede konklusjon er at det å ta i bruk sjøområder som er mer eksponert for bl.a. bølger og
strøm er nødvendig for å sikre fortsatt utvikling i flere nordiske land, og at det forventes at oppdrettet vil
måtte være mer teknologiintensivt, og bl.a. forutsetter mer omfattende investeringer. Imidlertid er det
sannsynlig at produksjonsresultatet vil kunne være like godt eller bedre sammenlignet med eksisterende
oppdrett, og følgelig vil kunne være med på å økonomisk kompensere for de høyere investeringene. Det
sannsynliggjøres at økonomisk lønnsomt oppdrett kan skje på mer eksponerte lokaliteter, spesielt dersom
graden av eksponering realiseres gradvis og bygd på biologisk og teknologisk kunnskap.
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Forord
SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Nordisk Ministerråd gjennomført prosjektet
”Utredning om de forskningsmessige behov relatert til fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter i
Norden”.
Arbeidet ved SINTEF Fiskeri og havbruk er gjennomført av prosjektleder Leif Magne Sunde og
prosjektmedarbeider Eskil Forås, med faglige innspill fra Arne Fredheim, Jørgen Krokstad og Pål
Lader.
I forbindelse med innsamling av grunnlagsinformasjon har en forholdt seg til
oppdrettsorganisasjonene i de respektive nordiske land, samt ressurspersoner foreslått av disse.
Følgende personer takkes for sine bidrag i form av innspill, opplysninger og synspunkter:
·

Finland/Åland:

Olof Karlson, Åland Fiskodlarförening

·

Sverige:

Bjørn Lindblad, Vattenbrukarnas Riksforbund

·

Norge:

Kjell Maroni og Knut Hjelt (FHL Havbruk)

·

Island:

Jón Þórðarsson, leder for fiskerifag, Universitetet i Akureyri

·

Færøyene:

Jan Mortensen, Faro Fish Farming Association

·

Danmark/Grønland:

Alfred Jokumsen, Seniorrådgiver Danmarks Fiskeriundersøgelser

Det understrekes at SINTEF Fiskeri og havbruk på egenhånd står for de resultater og vurderinger
som er presentert i rapporten.
SINTEF Fiskeri og havbruk vil samtidig takke Jesper Heldbo og Nordisk Ministerråd for
nødvendig fleksibilitet i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.
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1

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Nordisk ministerråd gjennomført en utredning
med utgangspunkt i det forventede framtidige behovet for nye lokaliteter for oppdrett i Norden.
Innledningsvis foretas en kortfattet vurdering av de nordiske lands oppdrettssituasjon og
potensiale. Det gis videre en beskrivelse av aktuelle FoU-utfordringer for å kunne erverve mer
eksponerte lokaliteter for oppdrett, samtidig som en oversikt over aktuelle FoUkompetansemiljøer identifiseres.
Avslutningsvis foretas en vurdering og diskusjon av sannsynligheten for at oppdrett vil kunne
foregå på eksponerte lokaliteter med økonomisk akseptable resultater.
Den overordnede konklusjon er at det å ta i bruk sjøområder som er mer eksponert for bl.a. bølger
og strøm, på sikt er nødvendig for å sikre fortsatt utvikling, spesielt på Færøyene og gradvis også i
Norge. Samtidig vil dette innebære at oppdrettet vil måtte bli mer teknologiintensivt, og bl.a.
forutsette mer omfattende investeringer. Imidlertid er det sannsynlig at produksjonsresultatet vil
kunne være like bra eller bedre sammenlignet med eksisterende oppdrett, og følgelig vil kunne
være med på å økonomisk kompensere for de høyere investeringene. Det sannsynliggjøres at
økonomisk lønnsomt oppdrett kan skje på eksponerte lokaliteter, spesielt dersom graden av
eksponering realiseres gradvis og bygd på biologisk og teknologisk kunnskap.
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2

Bakgrunn

Oppdrett av fisk i ferskvann har foregått i lang tid, med tusenårige tradisjoner i bl.a. Kina. I
Norden har det vært, og er det fortsatt, aktører som gjennomfører oppdrett i ferskvann, og spesielt
gjelder dette for regnbueørret. En videre vekst innen global akvakultur vil i stor grad skje i kystog havområder (Muir, 2001). Det er ventet at dette også vil gjelde for Norden.
Norge har siden begynnelsen av 1970-årene ledet an i utviklingen av en ny industri; sjøbasert
oppdrett av laks. Motivasjonen for denne oppdrettsformen var både begrensninger i tilgjengelige
og egnede ferskvannskilder for produksjonsvekst, samtidig som laks er en art som forutsetter deler
av livssyklus i sjøvann.
De første laksegruppene ble satt i sjø i juni 1970, og skapte grunnlaget for utviklingen av det som
kan betegnes som sjøbasert havbruk. Oppdrett i sjø medførte imidlertid nye rammebetingelser, og
da under mer ekstreme miljøforhold. I de tidlige faser ble oppdrettsanleggene plassert i
beskyttede områder, noe som bl.a. medførte sykdomsproblemer. Gradvis ble oppdrettsanleggene
flyttet fra beskyttede viker og poller til nye områder, hvor det var bedre vannkvalitet og
produksjonsbetingelser, men samtidig større fysiske påkjenninger, både for fisk og anlegg. I
enkelte områder har også hensyn til ulike former for vern, fiskeri, transport og friluftsliv gitt
begrensninger i tilgangen til beskyttede lokaliteter. De senere år har en sett at stadig flere
oppdrettsselskap tar mer eksponerte lokaliteter i bruk. Det er forventet at denne utviklingen vil
øke i omfang framover, bl.a. med utgangspunkt i at dette forventes å gi bedre
produksjonsresultater.
For å kunne realisere videre vekst for oppdrettsnæringen, inkludert oppdrett av andre arter, er det
derfor nødvendig å utnytte de eksisterende arealer bedre, foreta samlokalisering/soneoppdrett,
eller vinne nye arealer. Samtidig gir resultater fra en del praktiske erfaringer og mindre
undersøkelser i Norge (benchmarking av 99 generasjonen av laks i Norge, Monaqua, 2002)
indikasjoner på at det kan være produksjonsmessige fordeler ved å drive oppdrett av laks på mer
eksponerte lokaliteter.
I mange tilfeller innebærer nye arealer at områder som er mer eksponert for strøm, bølger etc. må
tas i bruk, noe som medfører nye utfordringer både av biologisk, teknologisk og økonomisk art.
For å kunne realisere slike arealer er det viktig at det skjer fundamentert på faktisk kunnskap.
Spesielt essensielt er at de respektive arters spesifikke behov legges til grunn for det arbeidet som
utføres.
Med utgangspunkt i dette blir det i denne utredningen søkt å klarlegge de forskningsmessige
behov relatert til fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter i Norden, samt sannsynliggjøre framtidig
økonomi og forutsetninger for oppdrett på eksponerte lokaliteter.
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3

Introduksjon

3.1 De nordiske land
Omfanget av fiskeoppdrett som næring varierer sterkt mellom de ulike nordiske land. Samtidig er
betingelsene for oppdrett lik for flere av landene. I denne utredningen er det valgt å benytte
følgende inndeling av land:
·
·
·
·
·
·

Sverige
Finland/Åland
Norge
Færøyene
Island
Danmark/Grønland

Færøyene har i nordisk sammenheng en stor produksjon av laks, og deres produksjonsbetingelser
er klart forskjellige fra de danske, og Færøyene behandles derfor som et selvstendig
”oppdrettsland”. Grønland har ingen produksjon pr. i dag og omtales derfor under Danmark.
Åland er en selvstyrt del av Finland, men man har her valgt å beskrive Ålands oppdrettsnæring
som en egen enhet innenfor finsk oppdrett, da de produksjonsmessige forhold (arter og miljø) er
svært like.
3.2 Arter i oppdrett
De viktigste oppdrettsarter i Norden er laks og regnbueørret. Det foregår imidlertid også FoUarbeid og kommersialisering for å bringe nye fiske- og skjellarter inn i oppdrett, og da spesielt
marine arter. I Tabell 1 er presentert de viktigste arter som det drives oppdrett på i Norden.
Tabell 1. De viktigste arter som inngår i oppdrett i Norden.
Engelsk

Cod

Latinsk

Gadus morhua Turska

Halibut

Hippoglossus
hippoglossus
Rainbow trout Oncorhynchus
mykiss
Atlantic salmon Salmo salar
Sea trout
Brown trout
Brown trout
Arctic char
Eel
Sea bass

Finsk

Salmo trutta

Svensk

Norsk

Islandsk

Færøysk

Dansk

Torsk

Torsk, skrei

Þorskur

Toskur

Torsk

Pallas,
Ruijanpallas
Kirjolohi

Hälleflundra

Kveite

Kalvi

Helleflynder

Regnbåge

Regnbueørret

Ælabogasíl

Regnbueørred

Lohi

Lax

Laks

Flyðya,
heilagfiski
Regbogasilungur
Lax

Laksur

Laks

Öring

Sjøørret

Sjóbirtingur

Sjósíl

Havørred

Bäcköring

Ørret

Urriði

Síl/eyrriði

Ørred

Insjö-öring

Ørret

Urriði

Síl/eyrriði

Ørred

Röding

Bleikja

Bleikja

Fjeldørred

Ål

Arktisk røye,
røyr
Ål

Áll

Állur

Ål

Havsabborre

Havabbor

Barri, Vartari

Taimen,
meritaimen
Salmo trutta m. Purotaimen,
fario
Tammukka
Salmo trutta m. Järvitaimen
lacustris
Salvelinus
Nieriä, rautu
alpinus
Anguilla
Ankerias
anguilla
Dicentrarchus Meribassi,
labrax
Meriahven

Bars
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3.3 Hva er eksponerte lokaliteter ?
Dagens sjøbaserte oppdrett foregår i stor grad på det som betegnes som skjermede lokaliteter, dvs.
på sjøområder som er i skjul bak holmer og øyer, i fjorder m.v. Disse områdene er som regel
beskyttet mot større bølger, og i stor grad strøm.
Morgendagens lokaliteter vil i større grad kunne være i områder hvor slik skjerming er lite eller
ikke tilgjengelig, og oppdrettet vil dermed bli eksponert mer direkte mot høyere bølger, sterkere
strøm m.v., og dermed strengere naturgitte betingelser.
Ved å ta slike eksponerte lokaliteter i bruk vil tilgjengelig sjøareal for oppdrett økes sterkt,
samtidig som produksjonsbetingelser for oppdrettsorganismene vil kunne blir bedre. Eksponerte
områder åpner følgelig for ny ”produksjonskapasitet”, men samtidig er det utfordringer av bl.a.
biologisk, teknologisk og ikke minst driftsmessig art for å kunne ta disse områdene i bruk.
Med eksponerte lokaliteter forstås i denne utredningen lokaliteter som er relativt sterkt påvirket av
miljøkrefter som f.eks. strøm (styrke/retning), bølge (høyde/retning/periode), vind
(styrke/retning), is mv.
De mest ekstreme former for eksponering vil forekomme i de tilfeller da flere former for
påvirkning skjer samtidig, f.eks. på lokaliteter med høye bølger og sterk strøm.
I det følgende gis en kort introduksjon til de viktigste eksponeringene som anlegg vil kunne bli
utsatt for; bølger, strøm og is. Vind er i utgangspunktet en mindre viktig parameter, men vil
kunne bli viktigere f.eks. i forbindelse operasjon av framtidige konstruksjoner (fartøy, fôrflåter
m.v.).
3.3.1 Bølger
Bølger dannes i hovedsak av vind, men også av tidevann. De kritiske forhold relatert til bølger er
høyde, periode og retning.
Det er ingen klare definisjoner på hva som er eksponert m.h.t. bølgehøyde, men signifikant
bølgehøyde > 2,0 m kan betegnes som eksponert. Bølgers påvirkning på merdanlegg er illustrert
i Figur 1.
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Figur 1. Bølgepåvirkning på merdanlegg (Illustrasjon: Mats Heide, SINTEF).

3.3.2 Strøm
Kyststrømmer er forårsaket av tidevann, vind og/eller ferskvannsavrenning. De kritiske forhold
relatert til strøm er hastighet (m/sek) og retning.
Det er ingen klare definisjoner på hva som er eksponert m.h.t. strømhastighet, men strømhastighet
> 0,4 m/sek kan betegnes som eksponert. Strømhastighetens påvirkning på merdanlegg er
illustrert i Figur 2.

Figur 2. Strømpåvirkning på merdanlegg (Illustrasjon: Mats Heide, SINTEF).
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3.3.3 Is
De mest vanlige utfordringene med is relatert til oppdrettsanlegg er drivis i vinterhalvåret. Dette
er is som dannes i vannoverflaten inne i fjorder med ferskvannsavrenning eller sjøområder der det
er kaldt klima med kalde havstrømmer. Tilsvarende problemer kan også finne sted i
oppdrettsanlegg lokalisert i elver. De nordlige deler av Island kan også bli utsatt for drivis fra
polarisen. Både ising og drivis må betegnes som eksponering, både fordi at anlegg kan utsettes
for store krefter, f.eks. ved kollisjon med isflak, men også gjennom at anlegg kan utsettes for
ekstrembelastninger gjennom ising på overflatedeler i situasjoner med kaldt vær, eventuelt
kombinert med sterk vind (Bilde 1).

Bilde 1. Ising på merd i Isafjordur på vest-Island (Foto: Jón Þórðarson, Universitetet i
Akureyri).

3.3.4 Eksponering av teknologisk utstyr
Begrepet eksponert brukes i oppdrettssammenheng ofte i teknologisk forbindelse som
karakteristikk av store fysiske belastninger. Vanligvis refererer begrepet seg til bølge- og
strømforhold utenfor det normale. Begrepet blir i de fleste tilfeller brukt uten referanser til eksakte
verdier. Begrepet blir også brukt uten referanse til tålegrense for anlegget eller grenseverdier for
forskjellige operasjoner.
I tillegg vil det være store forskjeller på hva som kan betegnes som eksponert avhengig, av hvilke
operasjoner og utstyr som til enhver tid skal brukes. Anlegg skal settes ut og forankres,
fisk skal settes ut, personell skal drifte anlegget og ha tilsyn med produksjonsprosessen,
fartøy skal anløpe anlegget regelmessig (fôrtransport og uttak av slaktefisk).
Til begrepet eksponert relateres følgelig både teknologiens fysiske styrke til å fungere
tilfredsstillende under større miljøpåkjenninger, samt i hvilken grad en evner å drive/operere de
tekniske løsninger under de gitte forhold.
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3.3.5 Periode av eksponering
Graden av eksponering på en lokalitet vil avhenge av tid (f.eks. gjennom døgnet som følge av
tidevannet, og dermed også geografisk) og årstid. F.eks. vil vinterstormer med tilhørende bølger
gjøre at mange lokaliteter vinterstid vil bli betegnet som eksponerte, samtidig som det sommerstid
vil være andre forhold (f.eks. mindre bølger).
Enkelte lokaliteter er sterkt påvirket av strøm, spesielt ved fullmåne, noe som gjør at
eksponeringsgrad vil ha lunar periodisitet.
En kombinasjon av miljøkrefter som isolert sett ikke definerer en eksponert lokalitet, vil kunne
medføre at en lokalitet totalt sett kan bli betraktet som eksponert. De meste ekstreme forhold
oppstår gjerne når det både er ekstrem strøm og bølger på lokalitet.
3.3.6 Eksponering av fisk
Hensikten med å anvende lokaliteter, enten de er skjermet eller eksponert, er å forestå produksjon
av marine organismer. De respektive arters toleranse for ulike miljøparametre er varierende. Dette
gjør at det også vil være artsforskjeller med hensyn til hva som ”oppfattes” som en eksponert
lokalitet. For eksempel vil laks som er en aktiv, pelagisk art ha større toleranse for strømhastighet
sammenlignet med bunnlevende arter som kveite. Definisjon av eksponeringsgrad vil følgelig
også være forskjellig fra art til art. Ettersom laks er den arten med størst kommersiell betydning i
de nordiske land (ca 462 000 tonn i år 2000), så er utredningens fokus lagt på denne. Samtidig er
laksefiskene også de arter med de beste biologiske forutsetninger for å oppdrettes under mer
utsatte miljøbetingelser.
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4

Oppdrett i de nordiske land

4.1 Norden
Sjøbasert oppdrett foregår i alle nordiske land med unntak av Grønland. I det følgende gis en kort
beskrivelse av næringsmessige og produksjonsmessige forhold i de respektive land i Norden. I
tillegg sannsynliggjøres potensialet for videre økning i produksjon.

4.2 Sverige
Sveriges produksjon er i hovedsak basert på regnbueørret. I tillegg finnes det en mindre
produksjon av ål og røye (Tabell 2).
Tabell 2. Nøkkeltall for oppdrett av fisk i Sverige. Alle tall i tonn. (kilde FEAP).
Art
Ål, Anguilla anguilla
Laks, Salmo salar
Regnbueørret, Oncorhynchus mykiss
Røye, Salvelinus alpinus
Sum Total

1995
158

1996
184

1997
215

1998
250

25

100

100

3

1999
250

2000 2001
250 230

5.772 6.150 5.075 6.700 7.250 7.000 7.000
180

100

183

200

350

500

500

6.135 6.534 5.573 7.153 7.850 7.750 7.730

4.2.1 Næringsaktører
Oppdrett er økonomisk sett en liten industri i Sverige, men med et relativt stort antall aktører.
Antallet matfiskprodusenter var i 1999 ca. 150 stk., og de fleste av dem er svært små. Av større
kommersielle aktører finnes ca. 10 stk. som disponerer tilsammen ca. 25 lokaliteter.
Lisenssystemet er basert på et bestemt kvantum tilvekst pr år, men i tillegg kan det settes andre
krav som for eksempel maksimalt antall merder og maksimalt kvantum fôr forbrukt pr år. Strenge
krav i forhold til utslipp av næringsstoffer pålegger aktørene selv å få utført målinger med
henhold til diverse utslipp fra egne anlegg.
4.2.2 Geografisk lokalisering
Produksjonen i ferskvann står for litt over halvparten av den totale svenske produksjonen av
oppdrettsfisk. I ferskvann finnes lokalitetene i de store innsjøene som f. eks. Väneren. I tillegg
finnes det også kommersiell drift med merdanlegg i enkelte større elver med dyp fra 15 – 20 m. I
begge tilfeller benyttes tilnærmet samme merdteknologi som i marin ørretproduksjon.
Produksjonen i saltvann er fordelt på 13 selskaper på den nordlige østkysten, 18 på den sørlige
østkysten og 5 på sør- og vestkysten.
Det finnes ikke større områder som er fredet langs kysten av Sverige, men noen områder i eller
ved elver er stengt for oppdrett p.g.a. vern av villaksstammene.
Et oversiktskart over Sverige er gitt i Figur 3.
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Figur 3. Kart over Sverige.

4.2.3 Potensiale
Som følge av eksisterende strenge krav i forhold til utslipp av næringsstoffer for all virksomhet i
Østersjøområdet, er potensialet for vekst i svensk fiskeoppdrett i utgangspunktet begrenset.
Dette forholdet begrenser både mulighetene for å øke produksjonen på eksisterende lokaliteter, og
for videre produksjonsvekst ved å benytte seg av nye, ikke-eksponerte lokaliteter eller eksponerte
lokaliteter.
Skulle man komme til den konklusjon at produksjon på eksponerte lokaliteter ikke gir den samme
grad av forurensing som på de eksisterende lokaliteter, så kan det være aktuelt å bygge ut en større
produksjon, blant annet i Østersjøen.
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4.2.4 FoU
En vekst og videreutvikling av oppdrett i innsjøer og elver vil blant annet medføre krav til
tekniske forbedringer av drift på samme måte som for i sjø. Flere innsjøer i Sverige har forhold
som kan gi problemer med bølgeeksponering som i utgangspunktet vil være lik den som finnes i
marint farvann, som for eksempel i Østersjøen. Produksjon i elver kan også gi problemer i forhold
til sterk og variabel strøm, samt problematikk med nedising og isløsning.
Eksponerte lokaliteter i Østersjøen vil på samme måte som andre anlegg i åpen sjø møte mange
tekniske utfordringer. Merdanlegg, nøter og fortøyninger må forbedres for å takle mer ekstreme
vær- og strømforhold. I tillegg kommer behovet for utvikling av teknologi for å sikre stabil
operasjon på anleggene. Det som ser ut til å være det største behovet forut for forskning for en
eventuell vekst i oppdrettsnæringen i Østersjøen, er en videre undersøkelse av næringens
miljømessige påvirkninger.
4.3 Finland og Åland
Finland og Åland betraktes i denne sammenheng som et område da produksjonen i de to landene
er lik med hensyn til art og miljøbetingelser. Produksjonen i begge disse landene er konsentrert
om regnbueørret (Tabell 3).
Tabell 3. Nøkkeltall for oppdrett av fisk i Finland (inkludert Åland). Alle tall i tonn. (kilde:
FEAP).
Art
Regnbueørret, Oncorhynchus mykiss

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
17.300 18.000 16.500 16.500 15.300 15.200 15.200

Åland stod i år 2000 for ca 35% av den totale produksjonen i Finland.
4.3.1 Næringsaktører
Finland har i dag ca. 130 tillatelser for oppdrett av regnbueørret i sjø, og i tillegg er det 65
matfiskkonsesjoner i ferskvann. Antall lokaliteter sies å tilsvare antall tillatelser.
På Åland finnes det 22 private foretak som driver med oppdrett av regnbueørret. Disse selskapene
disponerer i alt 45 lokaliteter. Fiskeoppdrett er en næring med stor betydning for Åland og står for
ca 30% av sysselsetningen og skatteinntektene.
På Åland er det en generell interesse for å kunne utnytte mer eksponerte lokaliteter. Dette
begrunnes med at man forventer bl.a. bedre vekstforhold for fisken, samt at man unngår dagens
konflikter i forhold til lokal plassering. Når det gjelder økonomiske forutsetninger før man kan
utnytte mer eksponerte lokaliteter, er dette på Åland sterkt knyttet til størrelsen på lisensene. For å
kunne drive lønnsom drift på eksponerte lokaliteter må det gis åpning for en betydelig økning av
produksjonsvolumet pr. lisens. Dette betyr i praksis en retildeling av konsesjoner basert på nye
beregninger.
4.3.2 Geografisk lokalisering
De fleste sjøbaserte anlegg i Finland befinner seg i regionen Åboland/Skjærgårdshavet.
Oppdrett i ferskvann er i stor grad plassert i sentrale elver og ”rennende vann”. Det er ingen større
områder som er stengt for oppdrett, men i områdene lengst nord i Finland er det ikke pr i dag noen
stor produksjon da klimaet er ansett som lite egnet for oppdrett.
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På Åland er det er ingen større områder som er fredet bortsett fra en generell anmodning om ikke
å drive oppdrett i trange viker og umiddelbar nærhet til strandsonen. Plasseringen av de 45
eksisterende lokalitetene er fordelt i relativt beskyttet farvann i skjærgården rundt Åland.
Et oversiktskart over Finland/Åland er gitt i Figur 4.

Figur 4. Kart over Finland/Åland.
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4.3.3 Potensiale
Finland har en politikk på at de ønsker å være selvforsynt med laksefisk. Dette er ikke tilfelle i
dag, da det importeres både laks fra Norge og regnbueørret fra Sverige.
For å kunne produsere ønskede mengder laksefisk er en av mulighetene å bygge opp
produksjonen på nye lokaliteter. For å finne egnede vekstvilkår, samt å fjerne seg fra områder
med stor miljømessig belastning fra jordbruk, er det da i første rekke mer eksponerte lokaliteter i
farvannet rundt Åland i Botnviken og Finskebukta som kan være aktuelle.
4.3.4 FoU
På Åland har det vært gjort forsøk på å lokalisere anlegg mer eksponert, men mangler ved
anleggsteknologien har medført at man ikke har lyktes.
For å kunne drive produksjon på eksponerte lokaliteter nevnes generell forbedring av
merdteknologi som viktig. I tillegg er det ønske om å få gjennomført nye, grundige analyser av
utslippsmengder av næringssalter og effekten av disse på miljøet både lokalt og for
totalsituasjonen i Østersjøen. Spesielt er det interessant å få en indikasjon på om det er ulike
miljøeffekter ved drift i skjærgården kontra i mer åpent farvann.
I Finland er klassifisering av områder for egnethet til oppdrettsvirksomhet i dag under
utarbeidelse.
Når det gjelder laks så er man i tillegg avhengig av en del avlsarbeid for å kunne opparbeide seg
en ”stabil” lokal stamme som er egnet til oppdrett.
Fra finsk hold påpekes de samme tekniske og driftsmessige utfordringer som for Sverige og
Åland.

4.4 Norge
Norge er den største produsenten av oppdrettsfisk i Europa. Produksjonen er dominert av laks
med 427.000 tonn i 2000. De senere år har det vært en merkbar økning i produksjonen av ørret. I
2000 kom produksjonen av ørret opp i 47.000 tonn. Av andre arter er det arktisk røye og kveite
som er størst (Tabell 4). Flere aktører er også involvert i utviklingen av kommersielt oppdrett av
torsk, og det er også under oppbygging en blåskjellnæring.
Tabell 4. Nøkkeltall for oppdrett av fisk i Norge. Alle tall i tonn. (kilde: FHL Havbruk).
Art
Ål, Anguilla anguilla
Piggvar, Scophthalmus maximus
Kveite, Hippoglossus hippoglossus
Laks, Salmo salar
Røye, Salvelinus alpinus
Regnbueørret, Oncorhynchus mykiss og Ørret, Salmo trutta
Sum Total

1995
1996
1997
1998
1999
2000
200
200
200
200
134
138
113
100
138
138
300
400
249.000 292.000 316.000 343.000 412.000 427.000
289
200
344
200
400
200
14.000 23.000 34.000 47.000 50.000 47.000
263.723 315.676 350.795 390.400 462.700 474.600
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4.4.1 Næringsaktører
Konsesjoner for oppdrett av laks/ørret er i Norge begrenset til et bestemt volum (12.000 m3) og
for laks er det i tillegg knyttet en fôrkvote (847 tonn i 2001) til dette volumet. Myndighetene
sentralt bestemmer hvor mange konsesjoner det skal være totalt, samt hvordan konsesjonene skal
være fordelt mellom fylkene.
4.4.2 Geografisk lokalisering
Ved inngangen av år 2001 var det 854 konsesjoner for matfiskproduksjon av laks og regnbueørret
i Norge. Tilnærmet alle matfiskkonsesjoner er plassert i havet. Konsesjonene er fordelt langs
hele kystlinjen, men med svært få kommersielle aktører i området mellom Kristiansand og
grensen til Sverige. Svalbard har en svært restriktiv lovgivning m.h.t. oppdrett, og det finnes pr. i
dag ikke kommersielt oppdrett på øya.
Selv om det er åpent for å søke om konsesjoner i den resterende kystsonen, er det mange forhold
som i betydelig grad begrenser det tilgjengelige arealet for oppdrett av fisk pr. i dag.
Kart over Norge er gitt i Figur 5.

Figur 5. Kart over Norge.

4.4.3 Potensiale
Norge vurderes å ha store muligheter for å øke produksjonen av sjømat i fremtiden. Ved å
benytte seg av nye lokaliteter kan man øke produksjonen inntil 5 ganger i området Lindesnes –
Stadt (Winther, Olafsen & Dragsund, 2001). Utredningen uttaler også at ved i tillegg å utnytte
eksponerte lokaliteter kan dette potensialet utvides betydelig. Det største potensialet for økt
produksjon er imidlertid forventet å ligge på kysten av Nord-Norge. I Norge er det følgelig et
betydelig potensiale langs hele kysten fra Kristiansand til Porsanger.
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Problematikken rundt økning av forurensing p.g.a. produksjonsøkning har mindre betydning i
norske farvann i forhold til f. eks. Østersjøen. En reell begrensning av produksjonen er dagens
reguleringsordning med begrensning i forhold til volum. Dette betyr at en ved en eventuell
overgang til regulering i forhold til utslipp/miljøpåvirkning forventer at enkelte lokaliteter kan øke
produksjonen betydelig. Samtidig må dette sees opp mot eksisterende begrensninger m.h.t.
minsteavstander mellom lokaliteter, inkludert vern i laksefjorder m.v.
Man forventer, og ser allerede, en utvikling der lokalitetene som tas i bruk gradvis blir mer
eksponerte. Ved en rask utvikling av oppdrett av marine arter vil etterspørselen etter lokaliteter
øke merkbart. Dette vil igjen øke behovet for ny teknologi for oppdrett på stadig mer eksponerte
lokaliteter, eventuelt sammen med en endring i forvaltningsstrategien med hensyn til
samlokalisering og avstandsbestemmelser.
4.4.4 FoU
Oppdrett under forhold som kan defineres som sterkt eksponerte er kun på forsøkstadiet i Norge
pr. 2002. Det største problemet i dag er mangelfull teknologi. Dette dreier seg i første rekke om
for svak merdteknologi, der problemer med konstruksjonenes tåleevne for bølgehøyde og strøm er
viktigst.
Dernest er det problematikk omkring regularitet i drift. For å ha en konkurransedyktig drift er man
avhengig av å kunne operere anleggene, eller ha tilsvarende kontroll av anlegget som om det var
bemannet, 365 dager i året.

4.5 Island
Produksjonen av oppdrettsfisk på Island er dominert av laks, men man har i dag også en sterk
satsning på andre marine arter (Tabell 5).
Tabell 5. Nøkkeltall for oppdrett av fisk på Island. Alle tall i tonn. (kilde: FEAP).
Art
Kveite, Hippoglossus hippoglossus
Laks, Salmo salar
Havabbor, Dicentrarchus labrax
Røye, Salvelinus alpinus
Regnbueørret, Oncorhynchus mykiss
Sum Total

1995

1996

1997

2.880 2.850 3.500
472
616
580
379
728
770
3.731 4.194 4.850

1998 1999 2000 2001
20
50
30
100
3.360 3.750 3.480 5.600
5
10
20
50
300
100
180
500
800
800 1.395 1.750
4.485 4.710 5.105 8.000

4.5.1 Næringsaktører
Produksjon i sjøanlegg er ikke særlig utbredt på Island og sjøanleggene som finnes er tilknyttet
forskningsaktiviteter eller er i en prøvefase. Flere marine lokaliteter har blitt prøvd, men mange
har måttet avbryte sin produksjon på grunn av havari.
Island har i tillegg en bred erfaring med oppdrett i landbaserte anlegg der man pumper sjøvann for
produksjon i kar på land. Dette har i mange tilfeller vist seg å ikke være økonomisk
regningssvarende. Konsesjonene er størrelsesavhengige og ved produksjon av mindre enn 200
tonn er det ikke påkrevd med utredninger vedrørende miljøpåvirkningen fra driften.
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4.5.2 Geografisk lokalisering
De få sjøbaserte anleggene er lokalisert på de mest skjermede fjordområdene på kysten. På
sørkysten finnes det ingen anlegg i dag da den er for eksponert.
Kart over Island er gitt i Figur 6.

Figur 6. Kart over Island.

4.5.3 Potensiale
Interessen for å øke produksjonen av laks er begrenset, da det ikke forventes at man kan
konkurrere med produksjonsprisene til de store, lakseproduserende landene.
Interessen for oppdrett av torsk er langt større i og med at Island fra før har lange tradisjoner og
stor kunnskap om foredling og salg av torsk. Forventningene om vekst i tradisjonelt torskefiske er
også av mange ansett å være små, og man ser derfor oppdrett eller oppfôring av villfanget ung
torsk som en mulighet til å sikre tilgang til råstoff for industrien.
På samme måte som for laks er man imidlertid avhengig av å finne en kostnadseffektiv og
lønnsom produksjonsmetode. Videreutvikling av landbasert teknologi, som erfaringsmessig er
uøkonomisk for produksjon av matfisk, kan vise seg å være velegnet for produksjon av marin
yngel. For større fisk og større produksjonsvolum trengs en satsning på marine konstruksjoner.
Ser man på områdene som kan være aktuelle for oppdrett, er det i første omgang kystområdene
med fjorder som er aktuelle. Temperaturen på 1-2 meters dyp langs vest-, nord- og østsiden av
Island ligger mellom 1-2 °C om vinteren og 8-12 °C på sensommer. Dette er temperaturer som
ikke ekskluderer oppdrett av blant annet torsk. Kystsonen på sørsiden av Island er derimot mer
uegnet da det er svært få fjorder som kan gi noen form for skjerming mot vær og vind. Det må
imidlertid bemerkes at selv om det finnes mange fjorder langs kystlinjen på Island, er klima og
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værforholdene ofte svært tøffe, selv i de lengste fjordene. I tillegg kommer problematikken med
nedising av anlegg og bevegelser i fjordisen som dannes om vinteren.
4.5.4 FoU
Den største utfordringen i islandske farvann er bølgeeksponering og generelt mye hardt vær. I
tillegg har man en stor utfordring i forhold til drivisen som ca 3-4 ganger pr. århundre kan komme
inn i fjordene på nordvest, nord- og nordøstkysten, samt ising på konstruksjoner.

4.6 Færøyene
På Færøyene er oppdrett av laks dominerende, og man har i dag også en satsning på andre marine
arter som bl.a. kveite (Tabell 6).
Tabell 6. Nøkkeltall for oppdrett av fisk på Færøyene. Alle tall i tonn. (kilde FEAP og
Oppdrettsforeningen på Færøyene).
Art

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Laks, Salmo salar
Regnbueørret, Oncorhynchus mykiss
Sum Total

5.950 15.000 25.000 36.981 31.440 44.000
63
100 1.000 2.169 1.141 4.000
6.013 15.100 26.000 39.150 32.581 48.000

Etter krisen i oppdrettsnæringen i starten av 1990-årene, har det vært en betydelig økning i
produksjonen av laks og ørret på Færøyene.
4.6.1 Næringsaktører
Det finnes pr. i dag ca. 17 lisenshavere som driver matfiskproduksjon, og totalt drives det
oppdrett på ca. 26 lokaliteter på Færøyene i dag.
De aller fleste selskapene er vertikalt integrerte, dvs. de produserer settefisk/smolt, fôrer fram
matfisken, slakter og pakker i egne anlegg og står for salget. Enkelte selskap er delvis eid av
multinasjonale selskap. Utenlandsk eierskap i oppdrettsnæringen er begrenset således at høyst 1/3
av aksjekapitalen i et oppdrettsselskap kan være utenlandsk eid.
I oppdrettspolitikken har strategien vært at hvert selskap skal disponere ”sitt sund eller sin fjord”.
En ser også at flere selskaper driver oppdrett i flere fjorder, og ytterligere konsolideringer i
næringen vil forsterke denne tendensen.
De færøyske oppdrettsselskapene er ikke underlagt volumbegrensing eller fôrkvoter. Teoretisk
sett kan man produsere så mye som sundet eller fjorden biologisk sett tåler.
Myndighetene utfører miljøovervåkning ved at det løpende blir tatt prøver som testes mot gitte
grenseverdier (glødetap, sink og kobber) slik at bæreevnen ikke overskrides. Myndighetene følger
også med i den veterinære utvikling, og kontrollerer helsesituasjonen.
4.6.2 Geografisk lokalisering
Anleggene på Færøyene er lokalisert i tilnærmet alle fjorder og sund hvor eksponeringsgraden for
bølger ikke er for stor. Kart over Færøyene er presentert i Figur 7.
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Figur 7. Kart over Færøyene.

4.6.3 Potensiale
Alle potensielle fjorder som er egnet for oppdrett, med unntak for én, har allerede
oppdrettsaktivitet. Det kan således ikke gis mer en ”én” ny konsesjon.
På Færøyene har oppdrett ikke opplevd nevneverdige miljøproblemer. Fjord og sund er korte og
åpne, og det er godt med strøm og bølgepåvirkning. Produksjonen kunne derfor sannsynligvis
økes betraktelig, hvis man alene så på den biologiske bæreevne. Dette krever at man flytter lengre
utover i sundene og fjordmunningene, mot åpnere og mer eksponert farvann, som igjen vil kreve
bedre utstyr og nye tekniske løsninger.
Utbruddene av virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) har indikert at på Færøyene er det
fiskehelsemessige forhold, heller enn miljømessig bæreevne som setter produksjonsmessige
grenser for oppdrettet. De korte avstandene mellom anleggene gir høyere smittemessig risiko, og
krever effektive veterinære rutiner. Det pågår derfor for tiden et intensivt arbeid med å oppgradere
smitteforebygging.
Potensialet i tillegg til dagens produksjon på Færøyene, er antatt å være ca 25-35.000 tonn ved
nåværende teknologiske muligheter. Anslagsvis 50-75% av eksisterende oppdrett foregår på det
som må betegnes som relativt eksponerte lokaliteter.
4.6.4 FoU
De største FoU-utfordringene på Færøyene er relatert til oppdrett på strøm- og bølgeutsatte
lokaliteter. Det drives litt FoU-arbeid i regi av færøyske aktører. Hovedoppgaven er forbedring av
fysiske anlegg som bl.a. merdanlegg, not, fortøyninger, fôringsteknologi og båt/fartøy. Et
spesielt sentralt område er strømproblematikken.
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4.7 Danmark
Regnbueørret er Danmarks viktigste oppdrettsart, og hoveddelen av produksjonen skjer i
ferskvannsbaserte anlegg. Få av disse anleggene har problemer med ekstreme
produksjonsforhold. Produksjonen er som Tabell 7 viser omlag 40.000 tonn pr. år.
På Grønland har det vært forsøk med produksjon av ørret i dambruk, men aktiviteten er nå nedlagt
og det drives ikke oppdrettsaktivitet der pr. i dag.
Tabell 7. Nøkkeltall for oppdrett av fisk i Danmark. Alle tall i tonn. (kilde: FEAP).
Art
Ål, Anguilla anguilla
Regnbueørret, Oncorhynchus mykiss
Sum Total

1996
1997
1998
1999
2000
2001
1.200 1.700 2.468 2.700 2.675 2.200
37.250 36.550 39.500 37.500 37.500 37.000
38.450 38.250 41.968 40.200 40.175 39.200

4.7.1 Næringsaktører
Det er ca. 10 firmaer som driver oppdrett på sjøbaserte lokaliteter i Danmark. Disse firmaene
opererer på til sammen ca. 25 lokaliteter, med en produksjon på ca. 7-8000 tonn. Det forventes at
oppdrettsnæringen i Danmark vil gjennomgå strukturendringer på samme måte som ellers i
Europa til færre og større eierstrukturer. Dette er en forutsetning for at satsning på eksponerte
lokaliteter skal kunne finne sted på grunn av større investeringskostnader til utstyr.
4.7.2 Geografisk lokalisering
Alle de 25 sjøbaserte lokalitetene er i de indre danske farvann. Dette farvannet er relativt
beskyttet farvann med mange gode lokaliteter for oppdrett.
Kart over Danmark og Grønland er presentert i Figur 8.
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Figur 8. Kart over Danmark og Grønland.

4.7.3 Potensiale
Potensialet for produksjon av regnbueørret i de indre farvann ligger på anslagsvis 15-16000 tonn,
det vil si en dobling fra i dag. Dette anslaget baserer seg i hovedsak på utnyttelse av nye
lokaliteter i det indre farvann, samt en optimalisering av produksjonsmetodene. Det antas at også
de nye lokalitetene i det indre farvann vil være mer eksponerte enn tilfellet er med de
eksisterende.
Ved produksjon av eventuelle marine arter vil det være naturlig å benytte seg av mer eksponerte
lokaliteter i Nordsjøen og i Kattegat. Det finnes i dag ingen utredninger om omfanget av eventuell
satsning på nye marine arter i Danmark.
Det finnes ingen større områder i Danmark som er fredet i forhold til å drive oppdrett.
Konsesjoner er likevel svært vanskelig å få da det settes strenge krav til utslipp og
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miljøpåvirkninger. I de indre farvann er det i tillegg ved tildeling av lokaliteter en vurdering i
forhold til hinder for den allmenne ferdsel. Dette vil mest sannsynlig også gjelde for andre
trafikkerte kystnære områder.
4.7.4 FoU
Danmark har som Sverige og Finland/Åland strenge krav til utslipp fra oppdrettsvirksomhet. Før
man kan ta stilling til problemet rundt utnyttelse av mer eksponerte lokaliteter, er det nødvendig å
gjøre videre undersøkelser av miljøkonsekvensene ved oppdrett generelt i Østersjøområdet.
4.8 Oppsummering / konklusjon
Utfra kartleggingen som er foretatt synes det største potensialet for videre vekst innen
fiskeoppdrett å være i Norge, på Færøyene og på Island, og da primært som følge av at det for
disse landene sine sjøområder ikke er miljøutslippsutfordringer på samme måte som for landene
som grenser mot Østersjøen.
Utfra kartleggingen synes det følgelig å være to primære begrensninger for videre vekst innen
fiskeoppdrett:
1. Strøm, bølger, is: Færøyene, Island, Norge og Grønland
2. Næringsstoffutslipp: Finland/Åland, Sverige og Danmark
For Finland/Åland, Sverige og Danmark vil begrensningene m.h.t. eksponering først bli uttalt når
man evt. kan realisere videre produksjon utfra næringsstoffhensyn. Samtidig er det kanskje
Færøyene som står overfor de største og mest akutte utfordringer, både ved at det er i ferd med å
bli lokalitetsbegrensninger, sykdomsproblemer, samt at de aktuelle nye lokaliteter er utsatt for
sterk strøm og eventuelt bølgeeksponering.
Kartleggingen av oppdrettsaktiviteter i Norden viser samtidig at det i dag til en hvis grad finnes
lokaliteter i bruk som kan defineres som relativt eksponerte i forhold til både bølger, strøm og
isforhold.
Drivkreftene for utvikling mot bruk av mer eksponerte lokaliteter er basert på flere faktorer:
§
§
§

For flere land er drift på eksponerte lokaliteter i stor grad den eneste muligheten for marint
havbruk (Island)
For andre land/områder er beskyttede lokaliteter gradvis i ferd med å bli mangelvare (Norge
og Færøyene)
Indikasjoner på bedre fiskekvalitet, bedre fiskehelse og mindre påvirkning på miljøet ved mer
eksponering er også forhold som nevnes som argumenter for mer eksponerte lokaliteter.

Dette er drivkrefter som styres av etterspørsel, og så lenge det er en vekst i næringen vil det være
etterspørsel etter nye lokaliteter. Av dette følger også at det er et vesentlig behov for kompetanse
for å kunne realisere nye områder for oppdrett, og følgelig er det nødvendig å gjennomføre
forskningsmessige aktiviteter. I det følgende belyses dette nærmere med utgangspunkt i de
potensialer og utfordringer som er identifisert.
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5

FoU-aktiviteter for å realisere oppdrett på eksponerte lokaliteter

5.1 Forskningsmessige aktiviteter
Med utgangspunkt i de klarlagte potensialer og begrensende faktorer, samt innspill fra respektive
lands ressurspersoner, blir det i det følgende pekt på ulike FoU områder som er viktige for en
gradvis utvikling av mer eksponerte lokaliteter.
Det er valgt å omtale kort de aktuelle problemstillinger, samt skissere aktiviteter som kan være
nødvendig å gjennomføre på kort eller lengre sikt.
5.2 Oppdrettsorganismers behov og toleranse
For å kunne forestå og anbefale oppdrett på mer eksponerte lokaliteter, basert på et vitenskapelig
grunnlag, anses det som nødvendig å bringe klarhet i en rekke biologiske forhold. De enkelte
arters biologi er selve ”fundamentet” for utviklingen, ettersom det er den respektive arts
toleransenivå som setter begrensninger for hvor eksponert oppdrettet kan foregå. Spesielt gjelder
dette m.h.t. strømhastighet, ettersom det er begrenset både hvor fort de respektive fiskearter kan
svømme, kombinert med at kontinuerlig høy strøm kan medføre utmatting av fisk. En utvikling
mot mer eksponerte lokaliteter kan medføre at oppdrettsorganismene oppfatter situasjonen som
stressende, noe som kan øke risikoen for sykdomsutbrudd og suboptimal vekst.
I energibudsjettet for oppdrettsfisk bør ideelt sett så mye som mulig av tilgjengelig energi gå til
vekst. Ved siden av vedlikeholdsmetabolisme og energi til reproduksjon, er det
aktivitetsmetabolisme som påvirker tilgangen til energi for vekst. Klare verdier for hva som er
optimal svømmehastighet i forhold til vekst hos fisk synes pr i dag å være noe uklart. En rekke
studier hevder at svømming i ”moderat” hastighet er med på å øke muskelvekst, forbedre
fôrfaktor og overlevelse. Fisk som er godt mosjonert er også mer motstandsdyktig mot stress.
Indikasjoner fra næringen viser imidlertid av sammenhengen mellom de nevnte faktorer ikke er
godt nok klarlagt, og spesielt ikke for nye arter som torsk og flatfisk.
Parallelt med FoU for å utvikle teknologi, er det essensielt at man gjennomfører forskningsmssige
aktiviteter for å dokumentere de respektive arters prestasjoner under stadig mer ekstreme
betingelser. Spesielt sentralt er å forstå sammenhenger, som blant annet toleranse for bevegelse
som følge av bølger (”sjøsyke”), toleranse for strømhastigheter, eksponering over kort tid- og over
lengre tid m.v.
Det er oppdrettsorganismenes produksjonsprestasjonsevner som skal forsvare investeringene i
teknisk anlegg. Tilvekst og dødelighet er således viktig informasjon, og spesielt relatert til
settefisk er det viktig å få avklart hvilke grenser de ulike arter har. Det foreligger resultater som
indikerer at prestasjonen er bedre på eksponerte lokaliteter blant annet med hensyn til
vekst/overlevelse (MonAqua, 2001). Således vil en avklaring av de biologiske prestasjoner kunne
være et godt mål også på de biologiske muligheter.
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Aktuelle forskningsmessige aktiviteter relatert til oppdrettsorganismers behov og toleranse
er:
1. Undersøke svømmeadferd, apetitt og fôropptak ved strøm- og/eller bølgepåvirkning.
2. Undersøke sammenheng mellom ekstreme miljøbetingelser som sterk strøm, høye bølger m.v.
og stress relatert til sykdomsutbrudd og smittespredning.
3. Undersøke adferd og sammenheng med risiko for mekaniske skader, spesielt slitasjeskader fra
not.
4. Gjennomføre genetiske sammenligninger i forhold til oppdrettsorganismers toleranse for
eksponert oppdrett, herunder hvorvidt ulike stammer kan ha ulik prestasjonsevne. Vurdere
mulighet for å produsere ”spesialsmolt” for eksponerte lokaliteter.
5. Klarlegge ”akseptabelt” stressnivå, herunder relatert til ”sjøsyke” som følge av
bølgebevegelser hos oppdrettsorganismer.
6. Undersøke sammenheng mellom eksponeringsgrad og slaktekvalitet (inkludert
produksjonsøkonomi og markedsføringseffekter).
7. Undersøke sammenheng mellom oppdrettsbetingelser som bl.a. notdybde, og apetitt hos
oppdrettsorganismer.
8. Undersøke kort- og langtidseksponering for ulike strømstyrker og eventuelt kombinasjon med
ulik bølgeeksponering, og innvirkning på tilvekst og overlevelse.
9. Klarlegge og tallfeste respektive oppdrettsarters toleranseintervaller for miljøbetingelser på
eksponerte lokaliteter. Herunder klarlegge optimal og gi anbefalinger til smoltstørrelse for
lokaliteter med ulik eksponeringsgrad.
Det er viktig at kunnskapen etter eventuelle forsøksaktiviteter i mindre skala, også etterprøves i
storskalaundersøkelser under realistiske forhold.

5.3 Miljømessige forutsetninger og rammebetingelser
Oppdrett på mer eksponerte lokaliteter gjør at det vil kunne være potensiale for å holde større
fiskekvantum innen et definert område.
Ved å ta nye områder i bruk, kan det også være en mulighet for at det kan etableres nye
produksjonsbegrensningsmål. Kunnskap om bl.a. mer eksponerte lokaliteters bæreevne vil
derfor være viktig informasjon for forvaltningsmyndighetene, med henblikk på å tilrettelegge for
endrede produksjonsreguleringer m.v.
Utviklingen kan innebære mulighet til å utvikle nye produksjonsstrategier, f.eks. tillate større
biomasse i ”parker” (i størrelsesorden 6000 tonn) slik at stordriftsfordeler gjør det mulig å
forsvare høyere investeringer.
Aktuelle forskningsmessige aktiviteter relatert til miljømessige forutsetninger og
rammebetingelser er:
1. Undersøke om lokalisering på eksponert lokalitet f.eks. vil redusere de lokale
miljøbelastninger på lokalitet/område.
2. Utrede effekten av mer eksponert plassering i forhold til andre bruksinteresser.
3. Undersøke fordeler og ulemper ved etablering av oppdrettsparker (f.eks. områder med 6000
tonn produksjon). Klarlegge problematikk omkring stor biomasse på samme lokalitet.
4. Undersøke hva slags og hvor stor produksjon som faktisk er mulig å gjennomføre på lokalitet
(utvikle planleggingsverktøy basert på kunnskap).
5. Utrede nye forvaltningsregimer, med utgangspunkt i muligheter/begrensninger for etablering
av ”havbruksparker” med større biomasse på et definert område, men med større avstand
mellom anlegg.
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6. Utvikle nye produksjonsstrategier, f.eks. med bruk av eksponerte lokaliteter i deler av året
(inkludert teknologi for flytting).
7. Klarlegge vannkvalitetens betydning for produksjonsresultater (spesielt sammenheng mellom
oksygen og tilvekst) på eksponerte lokaliteter.
5.4 Teknologi
Kartleggingen av potensialet i de nordiske landene viste at det største FoU behovet fra de
forespurte aktører var relatert til teknologi. De eksisterende tekniske løsninger tilfredsstiller ikke
de krav miljøbetingelsene som framtidige eksponerte lokaliteter setter. En realisering av
vekstpotensialet krever videreutvikling av eksisterende konsepter, nyutvikling og behov for økt
kompetanse på en rekke områder.
I det følgende gis en klarlegging av aktuelle forskningsmessige aktiviteter relatert til
teknologi/utstyr og management/drift/operasjon av disse på eksponerte lokaliteter.
5.4.1 Konsepter og konseptutvikling
Teknologiske utfordringer i forbindelse med oppdrett på eksponerte lokaliteter kan deles inn i
følgende elementer:
§
§
§
§
§
§

Merdanlegg og annen flytende infrastruktur (fôrflåter, arbeidsbåter, arbeidsplattformer/lager
m.v.)
Not
Fortøyning
Fôringsteknologi
Marine operasjoner
Drift/management

Det påpekes at teknologiutviklingen i disse ulike elementene på ingen måte kan behandles
uavhengig av hverandre. Ett komplett havbruksanlegg er en svært kompleks konstruksjon som har
en sammensatt respons ved bølge- og strømpåvirkning. En helhetlig forståelse, og dertil
fundamentert forskning og utvikling, er dermed like viktig for totalkonseptet som for de enkelte
element.
Det er viktig å gjennomføre feltstudier for å klarlegge og dokumentere teknologien før den settes
inn i produksjon, men samtidig like viktig å få utført modellforsøk og å utvikle beregningsverktøy
for simulering.
5.4.2 Merdanlegg
Merden er en konstruksjon med primæroppgave å holde notposen utspent, samt fungere som feste
for forankring. I tillegg blir den ofte benyttet som base for driftsoperasjoner.
Undersøkelse gjennomført av Monaqua (2001) for norsk laks av 1999-årsklassen, indikerte at det
er en fordel dersom merdene er mer spredt lokalisert, heller enn konsentrert. I undersøkelsen
bestod en gjennomsnittslokalitet av et volum pr. lokalitet på ca. 27 000 m3, med 9,3 merder pr.
lokalitet med gjennomsnittlig omkrets på 91 m.
Flere typer anleggskonsepter for oppdrett av fisk i relativt eksponerte omgivelser er i dag i
kommersiell bruk.
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§

Stive konstruksjoner
Stive konstruksjoner er konstruert for å motstå krefter fra i hovedsak bølger, og må også tåle å
stå imot krefter som overføres fra eventuell strømpåvirkning på not (Bilde 2). Stive
konstruksjoner er styrkemessig i liten grad avhengig av forankringen, dvs. at forankringsbrudd
ikke nødvendigvis vil føre til konstruksjonsbrudd.

Bilde 2. Stiv havbrukskonstruksjon (Foto: Storm Havbruk).
§

Fleksible konstruksjoner
De fleste konvensjonelle anlegg i dag hører til i kategorien fleksible konstruksjoner, og disse
forekommer i flere varianter og produseres av ulike materialer (Bilde 3):
· frittliggende oppdrettskrager av plast (PEH) eller gummi
· hengslede stålanlegg/plastanlegg med flere bur
· katamarananlegg med bur

Bilde 3. Hengslet stålanlegg (Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk).
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Både de stive og fleksible konstruksjonene flyter i vannoverflaten, og er følgelig spesielt utsatt for
bølge- og strømpåvirkning. Samtidig er det store forskjeller m.h.t. elastisitet og tåleevne for de
ulike anleggstyper.
§ Nedsenkede konstruksjoner
Nedsenkede konstruksjoner er konstruert primært for å unngå de store belastningene fra bølger .
Enkelte konsepter er ”passive” ved at det er strømkrefter som induserer neddykkingen, mens
andre er teknisk regulerte i forhold til neddykking (Bilde 4). Merdene kan også til en viss grad
være egnet til å ”dykkes” under drivende fjordis. Ved neddykking vil det heller ikke være
overflatedeler som utsettes for ising.

Bilde 4. Nedsenkbar havbrukskonstruksjon (Foto: Polarcirkel).
En overordnet vurdering av de respektive konsepters egenskaper er presentert i Tabell 8.
Tabell 8. Vurdering av dagens konsepter.
Miljøfaktor
Bølger < 2m
Bølger > 2m
Strøm
Fjordis/ising

Stive
konstruksjoner
God
Mindre god
Mindre god*
Mindre god

Fleksible
konstruksjoner
God
Mindre god
Mindre god*
Mindre god

Nedsenkede
konstruksjoner
Meget god
God
Mindre god
Meget god

* primært som følge av strømbelastning på not

Når det gjelder strømpåvirkning er ikke merdtypen av så avgjørende betydning. Unntaket kan
være enkelte nedsenkede merder som kan være problematiske å få opp til overflaten ved sterk
strøm.
Konseptet med nedsenkbare merder kan tenkes å være egnet for drift i miljø som er utsatt for ising
og også eventuelt eksponering for fjordis. Samtidig vil ikke nødvendigvis de nedsenkede
anleggene hele tiden være nedsenket.
En positiv egenskap for nedsenkede merder er at en i liten grad ser oppdrettsenhetene fra
overflaten, og at de dermed kan legges i områder der det f.eks. foregår annen bruk av området,
som f.eks. turisme.
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Aktuelle forskningsmessige aktiviteter relatert til merder er:
1. Utvikle reguleringsmekanismer for å bringe merd til overflate ved behov, inkludert under
ugunstige miljøforhold (kontrollert opptak av merd).
2. Videreutvikle og tilpasse løsninger for lagring av fôr og utfôring i merd.
3. Utvikle løsninger for kontroll og overvåkning av merdens tekniske tilstand når den er
neddykket.
4. Avklare omfang av begroing på nedsenkede merder/nøter, inkludert teknologi for notskifte.
5. Utvikle overvåkningsteknologi, inkludert løsninger for å kunne holde kontroll med
fiskegruppene i merd (utfôring, helsesituasjon m.v.).
6. Utvikle metoder for lasting/lossing av fisk, inkludert konsepter for sikker tilkobling/anløp av
brønnbåt/arbeidsbåt til merdanlegg.
7. Videreutvikle modelleringsverktøy og beregningsverktøy for komplekse bevegelser på
havbrukskonstruksjoner, bl.a. av bølger og strøm
8. Utvikle merdkonsepter med konstruksjon, materialer og hydrodynamiske muligheter for
bølgehøyde >2 m signifikant bølgehøyde.
9. Utvikle hjelpeløsninger som ivaretar arbeidsmiljø og sikkerhet for personell som skal betjene
anlegg på eksponerte lokaliteter.
10. Gjennomføre risikoanalyser for oppdrett på eksponerte lokaliteter (havari).

5.4.3 Not
Not er poseformede nett (ofte i nylon) som avgrenser produksjonsvolumet. Nota er en av de
innsatsfaktorene som p.t. sterkt begrenser muligheten til oppdrett på lokaliteter som er påvirket av
sterk strøm. Dette gjelder spesielt utfordringen med å få not til å ”stå” i sjø, og opprettholde et
effektivt volum. En hovedutfordring er at nota ”klapper sammen” og at det reelle volum som er
disponibelt for fisk reduseres (Digre m.fl., 2001). I Figur 9 demonstreres problemstillingen med
strømsterke lokaliteter og not i Flume-tank i Hirtshals.

Figur 9. Notmodell i flumetank i Hirtshals. Nota som ikke er utsatt for strøm (venstre) utviser
et betydelig større effektivt notvolum sammenlignet med not eksponert for strøm (høyre).
(Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk).

Aktuelle forskningsmessige aktiviteter relatert til not er:
1. Utvikle nye konsepter for å sikre et definert og konstant volum i nota, herunder;
· nye utforminger
· nye loddsetting / utspenningsløsninger
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2. Utvikle nye materialer for å gi en sterkere not (økt slitestyrke) som kan tåle mer belastning på
utsatte steder, f.eks. bruke stivere nettmateriale i deler av notkonstruksjonen.
3. Undersøke kritiske nivå og karakterisere sammenheng mellom begroing på not og
eksponeringsgrad for strøm/bølger.
4. Foreta installasjon og uttesting av ulike notløsninger i full skala for dokumentasjon av
egenskaper ved ulik grad av eksponering.
5. Videreutvikle numeriske analyser m.h.p. notbelastninger.
6. Utvikle nye materialer i not for reduksjon av begroing og dermed behov for notskifte
(begroingskontroll).
7. Videreutvikle innfestingsløsninger for not i oppdrettskrage.

5.4.4 Fortøyninger
Ved oppdrett på lokaliteter med sterk strøm/bølger, stilles det store krav til løsninger for å holde
oppdrettsanlegget på plass. Fortøyninger er festeanordninger fra merdanlegg til land/bunn for å
holde anlegget innenfor en gitt lokalisering. Fortøyningen må være fleksibel slik at anlegget kan
”leve” med miljøet. Lite fleksible fortøyninger gjør at anlegget påføres store krefter.
I dag finnes ingen krav til fortøyningsdokumentasjon, og det finnes av den grunn heller ingen god
oversikt over hvilke forankringsløsninger som er i bruk.
Ved bruk av mer eksponerte lokaliteter, vil muligheten til landfeste reduseres. Dette vil derfor
generelt stille økte krav til fortøyningsløsninger.
Eksponerte lokaliteter vil i mange tilfeller også innebære større dybder hvor anlegget legges.
Aktuelle forskningsmessige aktiviteter relatert til fortøyning:
1. Framskaffe en oversikt over eksisterende og anvendte fortøyningsløsninger.
2. Utvikle nye og mer fleksible fortøyningskonsepter (inkl. nye materialer), herunder hører også
overføring av kompetanse fra oljeindustrien.
3. Videreutvikle verktøy for numerisk analyse av forankringskrefter og strukturbegrensninger.
4. Utvikle teknologi for mer effektiv og presis utsetting av anker/fortøyninger, inkludert HMS
(Helse, Miljø og Sikkerhet).
5. Dokumentere holdekraft for ulike anker som benyttes.
6. Utvikle forankringsløsninger som håndterer de komplekse bevegelser merder har under
ekstreme miljøbelastninger.
7. Utvikle løsninger for fortøyning på lokaliteter med varierende bunntopografi og ulike
dybdebetingelser.
5.4.5 Fôringsteknologi
Fôring er blant de mest essensielle aktiviteter på et matfiskanlegg. Store mengder fôr skal
distribueres hver dag året rundt på en mest mulig optimal måte. Fôr er også den dominerende
kostnaden ved fiskeoppdrett, og derfor må fôrspill være minimalt. I framtiden ventes økt
konkurranse om de marine råstoffene som inngår i fiskefôr, noe som også gjør at det vil bli stadig
viktigere å bruke det fôret en har til disposisjon på en mest mulig optimal måte. Resultatene fra
Monaqua (2001) indikerer at lav økonomisk fôrfaktor kan oppnås på mer eksponerte og dype
lokaliteter.
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Med fôringsteknologi mener man her fôrlager, teknologi for transport av fôr til merd og
utfôringsløsninger i merd.
Aktuelle forskningsmessige aktiviteter relatert til fôringsteknologi:
1. Utvikle teknologi som kan fordele fôr til fisken på en fleksibel og optimal måte i forhold til
skiftende strøm-, bølge- og vindforhold.
2. Utvikle forankringsløsninger og teknologi for fôrlager med større lagerkapasitet, samt metoder
for lossing av fôr i eksponerte områder.
3. Utvikle fôrlager/flåter konsepter som ivaretar og legger til rette for personell (HMS).
4. Utvikle løsninger for automatisering, fjernkontroll og løsninger for presis fôring i merd, samt
teknologi for kontinuerlig biomasseoversikt som er personelluavhengig i daglig utførelse.
5. Utvikle fôringsløsninger for nedsenkede merder.
5.4.6 Marin operasjon
Fiskeoppdrett bygger på kontrollert tilførsel av innsatsfaktorer. Sentralt i dette er derfor
arbeidsoperasjoner basert på bruk av fartøy. Bruk av fartøy kan sammenfattes i begrepet marine
operasjoner, og i takt med økt eksponering blir utfordringene ved slik bruk sterkt økende.
Marine operasjoner inkluderer bl.a. transport av fisk, fiskefôr, utstyr og personell. Når det gjelder
fisketransport kan de største brønnbåtene som finnes i dag frakte opp mot 100 tonn levende laks
(Bilde 5).

Bilde 5. Brønnbåten "Rune Viking" med kapasitet for transport av ca. 80 tonn levende laks
(650 m3 brønnvolum). (Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk).
Større fartøy (300 tonn levende fisk) er under utvikling. Dette gir mulighet for færre turer og bruk
av større merder/enheter. Lasting og lossing er operasjoner som i dag stiller krav til
værforholdene. For produksjonen i en industri er størst mulig regularitet og mulighet til anløp med
fartøyer således meget viktig, og med mer ekstreme miljøbetingelser vil det være nødvendig å
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kunne foreta marine operasjoner mest mulig uavhengig av de til enhver tid gjeldende
miljøbetingelser.
Fartøyanløp er risikabelt, både med risiko for å skade fortøyning, anlegg, mennesker, fisk, og
spesielt utsatt er en for skader på not som følge av propell (rømmingsrisiko).
Aktuelle forskningsmessige aktiviteter relatert til marin operasjon:
1. Utvikle metoder/løsninger som reduserer liggetid ved anlegg (lasting/lossing).
2. Utvikle metoder/prosedyrer for sikre anløp (inkl. unngå skade på fortøyning/not). Anløp med
båt, spesielt interaksjon anlegg/fartøy, som følge av ulik egenbevegelse, og løsninger som
integrerer fartøy og anlegg er sentralt, også m.h.t. betydning for personell,
utsetting/ombordtaking av fisk m.v.
3. Utvikling av større fartøy vil stille større krav til konstruksjon m.h.t. de belastninger disse
påfører anlegg.
4. Utvikle nye fartøykonsepter (brønnbåt/servicefartøy) for å håndtere tyngre teknologi og mer
ekstreme miljøbetingelser.
5. Utvikle numerisk simuleringsteknologi for marine operasjoner.

5.4.7 Drift & operasjon
Oppdrett på eksponerte lokaliteter medfører utfordringer for menneskers mulighet til å utøve den
daglige drift. Allerede ved begrenset bølgehøyde vil det være vanskelig å få gjennomført ulike
typer av arbeid.
Ved oppdrett på mer eksponerte lokaliteter, kan det forventes flere dager da det av HMS (Helse,
Miljø og Sikkerhet) hensyn er uaktuelt å være på anlegg. Det kan sannsynliggjøres at utvikling av
avansert teknologi innen dette området, også generelt vil frigjøre personell fra produksjon, slik at
kvantum fisk produsert pr. ansatt kan økes.
Opplæring av personell, kursopplegg for kompetanse om sikker ferdsel m.v. vil bli viktigere med
økende grad av eksponering av oppdrettet.
Selv om stadig større del av arbeidet vil bli foretatt ved hjelp av teknologi, vil menneskers
tilstedeværelse og observatørrolle/kontrollørrolle alltid være viktig i biologisk produksjon.
Med drift/operasjon ønsker en å sette fokus på personellets situasjon.
Aktuelle forskningsmessige aktiviteter relatert til drift og operasjon:
1. Utvikle teknologiske tilpasninger for å kunne utføre ulike arbeidsoperasjoner som bl.a. fôring,
samt løsninger for å kunne iverksette korrigerende tiltak (f.eks. dersom skader oppstår).
2. Utvikle overvåkningsteknologi for kontroll i merder, f.eks. helsestatus, biomasseutvikling og
størrelsesspredning.
3. Utvikle ny teknologi (kamera, sensorer, IT, automatisering) som muliggjør
fjernstyring/kontroll av oppdrettsteknologi og produksjon i tider med utilgjengelighet til
lokalitet som følge av ekstreme betingelser.
4. Utvikle metoder og rutiner for uttak av slaktefisk (kontinuitet/regularitet), hvor behovet for
manuell deltagelse begrenses.
5. Klarlegge belastninger/risiko for personell som forestår oppdrett på eksponerte lokaliteter, og
utarbeide etter modell fra offshore-industrien prosedyrer for denne type arbeid. Herunder
også utvikle opplæringsprogram for personell for aktiviteter under eksponerte forhold som
ledd i å sikre rekruttering til næringen.
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6

Forsknings- og utviklingsmiljøer i Norden

Fiskeoppdrett er et meget sammensatt fagområde, som inkluderer både biologi, teknologi og
økonomi. I tillegg kommer rammebetingelser som settes av det offentlige bl.a. gjennom
forvaltningen.
Investering i forskning- og utvikling har vært viktige bidrag for utviklingen av norsk
oppdrettsnæring, ikke minst for produktivitetsveksten (Tveterås & Bjørndal, 2001). På samme
måte vil kunnskap frambrakt gjennom forskning og utvikling være viktig for å kunne realisere
oppdrett på stadig mer eksponerte områder.
Med bakgrunn i den kartleggingen som er foretatt m.h.t. potensialer i de respektive nordiske land,
samt de presenterte aktuelle forskningsmessige aktiviteter, blir det i Tabell 9 gitt oppsummerende
presentasjon av FoU-miljøer som kan ha kompetanse som det kan være aktuelt å trekke inn i
forbindelse med FoU-arbeid relatert til fiskeoppdrett på mer eksponerte lokaliteter.
FoU-miljøene som presenteres er aktører som pr. i dag har aktiviteter innen temaområder som
sees som direkte eller indirekte relevante for eksponerte lokaliteter. Oversikten er ikke
nødvendigvis fullstendig, da det er et fåtall av miljøene som idag kan sies å drive FoU rettet
direkte mot aktiviteter på eksponerte lokaliteter, mens et større antall institusjoner og aktører
innehar generell kompetanse som kan være aktuelt å bygge videre på for å gjennomføre relevant
FoU.
Tabell 9. Oversikt over FoU-miljøer som er aktuelle som kompetanseleverandører inn mot
eksponerte lokaliteter.
Land
Sverige

FoU – Institusjon
Institutionen för Vattenbruk vid
SLU i Umeå

Aktiviteter
Instituttet utfører forskning i grunnleggende
fiskebiologi (fiskers økologi, fysiologi og genetikk) og
skjøtsel av fisk i naturen og i oppdrett.

link
http://www.vabr.slu.se

Sverige

Chalmers Tekniska Høgskola

Forskning innen havsmiljø.

http://www.chalmers.se

Finland

Vilt- och
fiskeriforskningsinstituttet
(VFFI)

http://www.rktl.fi

Finland

Finlands miljöcentral

Norge

SINTEF Fiskeri og Havbruk

Norge

Havforskningsinstituttet

Landsomfattnde og internasjonal undervisning og
forskning på Östersjöens biologi og biologiske
naturressurser. Forskning i oppdrett, inklusive
produksjonsbiologi og miljöbelastninger.
Undersøker forandringer av miljø og årsaker til dette,
samt middel for å löse miljøproblemer.
Utfører FoU-arbeider innen:
·
Merd- og forankringssystemer
·
Drift og operasjon av matfiskanlegg
·
Levendefiskteknologi
·
Fartøyteknologi
·
Transport og logistikk
·
Havne- og kystteknikk
·
Oseanografi
·
Marin miljømodellering
·
Maritim IT
·
Fiskekvalitet
Fasiliteter til eksperimentelle arbeider (Flume-tank i
Hirtshals, Danmark), datasimuleringer, modellskala og
feltmålinger.
Samarbeider med NTNU og MARINTEK
Biologisk kunnskap om viktige norske oppdrettsarter
med tanke på optimal produksjon, velferd, minimering
av negative miljøeffekter samt markedstilpasset
kvalitet.
Utarbeidelse av prognoser for variasjoner i klimaet, og
tolkning og kvantifisering av betydningene av disse
for produksjon, utbredelse og atferd.
Ressurs- og miljøforskning i kystsonen.
Kunnskap om marint miljø og biologiske ressurser

http://www.vyh.fi/sve/fmc/fmc.html
http://www.fish.sintef.no/

http://www.imr.no

35

Norge

Oceanor

som grunnlag for en samlet, bærekraftig forvaltning av
kystsonen.
Målinger av oceanografiske parametre

Norge

Norges Handelshøyskole / SNF

Akvakulturøkonomi

Norge

AKVAFORSK

Norge

Universitetet i Bergen

Genetikk
Fiskekvalitet
Adferd og smoltfysiologi

Norge

Fiskeriforskning

Danmark

Danmarks Fiskeriundersøgelser

Island

Universitetet i Akureyri
Icelandic fisheries Laboratories
Hafrannsóknastofnunin

http://www.oceanor.com/
http://www.snf.no
http://www.nhh.no
http://www.akvaforsk.no
http://www.uib.no

Optimalisering av lakseoppdrett.
Nye oppdrettsorganismer og oppdrettskonsepter.
Fiskehelse.
Eksperimentell fiskeribiologi.
Avdelingen ivaretar forskningen på hav- og
kystområdet innenfor forskningsområdene:
·
Habitat og klima
·
Individ- og populasjonsinteraksjoner
·
Oppdrett og miljø
·
Fiskehelse

http://www.fiskforsk.norut.no/

Fiskekvalitet
Marikultur

http://www.unak.is
http://www.rf.is
http://www.hafro.is

http://www.dfu.min.dk/dk/dfu_fr.htm

36

7

Økonomi ved oppdrett på eksponerte lokaliteter

7.1 Generelt
Oppdrett på mer eksponerte lokaliteter vil kunne medføre endringer i forhold til de investeringsog driftskostnader man har erfart så langt innen sjøbasert matfiskoppdrett. I det følgende søkes å
klarlegge de økonomiske forutsetninger relatert til denne typen etablering, både nå og i et
framtidig perspektiv. Det er valgt å ta utgangspunkt i den dominerende oppdrettsarten i nordisk
oppdrett, nemlig laks, da det for denne arten foreligger mest konkret grunnlagsmateriale.
Betraktninger foretas utfra kjent kunnskap som er dokumentert relatert til fiskeoppdrett, tendenser
og trender man har sett, samt skjønnsmessige vurderinger utfra dette.
Innledningsvis påpekes også at grad og type av eksponering, sterkt vil kunne påvirke økonomien,
og ulike strategier relatert til dette blir også diskutert. Det er videre lagt til grunn at mer
eksponerte lokaliteter kan åpne for andre produksjonsformer.

7.2 Grunnlag
For å kunne sannsynliggjøre økonomien i oppdrett på stadig mer eksponerte lokaliteter, er det
valgt å ta utgangspunkt i statistikk og erfart utvikling innen norsk laksefiskoppdrett. Følgende
datagrunnlag er benyttet:
1. Datainnsamling fra 191 norske aktører (offentlig norsk statistikk fra Fiskeridirektoratet, 2001).
2. Resultater fra POL-prosjektet i regi av Monaqua (2001), der 17,2 mill. smolt av 1999
årgangen ble fulgt fra utsett til utslakting (20 bedrifter og 41 lokaliteter), og som følgelig er et
relevant referansemateriale.
Utfra disse søker en å sannsynliggjøre framtidig økonomisk utvikling relatert til at oppdrettet vil
skje på gradvis mer eksponert lokaliteter, samt hvilke kostnadsreduserende eller kostnadsøkende
faktorer som kan forventes i forbindelse med en slik utvikling.
Det understrekes at det er antagelser og ingen utfyllende analyse som er foretatt, ettersom
grunnlaget for å kunne gjennomføre en slik er manglende.
7.2.1 Type og grad av eksponering
Type og grad av eksponering, vil bl.a. ha innvirkning på investeringsnivå og driftskostnader. Mer
ekstreme miljøbetingelser, og tilhørende større belastninger, vil kreve kraftigere konstruksjoner.
Samtidig vil det avhengig av eksponeringsgrad bli stilt større krav til det tekniske utstyr, både
med hensyn til materialvalg, dimensjoner, konstruksjon og ikke minst dokumentasjon og
standardisering av produktene.
De tre mest aktuelle formene for eksponering er:
1. Eksponering for strømkrefter
Dette er den minst dramatiske eksponeringen sett fra et teknisk ståsted. I all hovedsak er det
mulig å dimensjonere og utforme anleggene slik at strøm ikke drar anlegget ut av posisjon. Det
samme gjelder for fortøyninger.
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De største utfordringene er m.h.t. not og deformasjon på denne. Eksisterende notløsninger blir
sterkt påvirket av strømkreftene, med den følge at nota ”kommer opp”.
Strømeksponering krever fokus primært på volumbevarende notløsninger.
2. Eksponering for bølgekrefter
Eksponering for bølgekrefter medfører økte krav til konstruksjon og anleggsutforming. Det
foregår utvikling av ulike merdløsninger, både fleksible og tunge, stive konstruksjoner.
Konstruksjonene er tunge, og følgelig mer kostbare.
3. Eksponering for kombinasjon av strøm- og bølgekrefter
Dette innebærer de største utfordringene, ettersom det skal kombineres løsninger for to ulike typer
av miljøkrefter; strøm og bølge.
Generelt vil nedsenkede løsninger også medføre vanskeligere muligheter for rengjøring, tilsyn
m.v., og kan derfor også medføre høyere driftskostnader.
Realiseringen av mer eksponerte områder må sees i lys av de utfordringene de respektive
eksponeringer medfører. Utviklingen vil med fordel gå gradvis og en må bygge på de praktiske
resultater som oppnås i kommersielt oppdrett.

7.3 Alternative produksjonsstrategier
Etablering av oppdrett på mer eksponerte lokaliteter innebærer at oppdrettet skjer under andre
forhold sammenlignet med dagens. Denne situasjonen kan muliggjøre at rammebetingelsene kan
endres, som igjen vil kunne virke inn på de økonomiske resultater. F.eks. kan nye driftsmodeller
medvirke til endringer i økonomi.
De siste årene har det i Norge vært en trend mot etablering av stadig større slakteri. Dette har
gjort at avstander mellom matfiskanlegg og slakteri har økt, som igjen har resultert i at kravet til
kapasiteter er økt hos brønnbåter.
Nedenfor betraktes eksempler på 3 aktuelle strategier:
a) Økt biomasseproduksjon pr. lokalitet (parker)
Innebærer at mer fisk kan holdes på et definert område, f.eks. en park med i størrelsesorden 6000
tonn fiskebiomasse. Mer eksponerte lokaliteter med bedre vanngjennomstrømning, større
sjøarealer m.v. kan åpne for mulighet til å holde en større biomasse på lokalitet. En endring i
regelverk for produksjonsavgrensning, fra f.eks. konsesjonsvolum til individuelle lokaliteters
bæreevne (miljøkapasitet), kan ha stor innvirkning på de økonomiske muligheter. I følge
Monaqua (2001) er det fordeler dersom det er større avstand mellom merder, noe forholdene vil
kunne ligge til rette for på mer eksponerte lokaliteter.
b) Semikontinuerlig produksjonssyklus (”sommerbeite”)
Innebærer f.eks. at man kun utnytter den eksponerte lokaliteten de tider av året da lokalitet er
minst eksponert, som regel i sommerhalvåret (Figur 10).
Denne strategien kan medføre merkostnader i forbindelse med flytting (f.eks. brønnbåt m.v.).
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Vinterhalvåret
Sommerhalvåret

Land

Vinterhalvåret
Figur 10. Prinsippskisse for semikontinuerlig produksjonssyklus.
c) Kontinuerlig produksjonssyklus
Dette innbefatter at man produserer fisk fra smolt til slakteklar laks på én og samme lokalitet, dvs.
at det sjøbaserte oppdrettet i sin helhet foregår på den eksponerte lokalitet.
7.4 Produksjonskostnader
Norsk oppdrettsnæring kjennetegnes ved en utvikling med lavere produksjonskostnad pr. kg.,
samt økt produktivitet. Dette har skjedd i en tidsperiode da det har vært sykdomsproblemer,
restriksjoner i markedsadgang, ekstraordinære råvarekostnader for fôr, samt at oppdrettet har blitt
flyttet til stadig mer eksponerte lokaliteter, og mer avansert teknologi er tatt i bruk.
Kostnader pr. kg produsert laksefisk i gjennomsnitt pr. selskap i Norge er gitt for årene 1999 og
2000 i (Tabell 10).
Tabell 10. Produksjonskostnader (i NOK) pr. kg. produsert fisk i gjennomsnitt pr. selskap i
Norge (1999 og 2000). Kilde: Fiskeridirektoratet.
2000
Smoltkostnad
Fôrkostnad
Forsikringskostnad
Lønnskostnad
Kalk. avskrivninger
Annen driftskostnad
Rentekostnader (netto)
Produksjonskostnad pr. kg
Slaktekostnad inkl. fraktkostnad
Sum kostnad pr. kg

2,42
7,88
0,26
1,55
0,75
2,92
0,51
16,29
2,41
18,70

1999
2,53
8,62
0,28
1,49
0,66
2,85
0,87
17,31
2,56
19,88

Som det framgår av tabellen er det fôrkostnad, smoltkostnad, annen driftskostnad, slaktekostnad
(inkludert fraktkostnad) og lønnskostnad som er de viktigste kostnadselementer.
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Utviklingen i gjennomsnittlig produksjon (tonn) pr. årsverk (antall kg produsert fisk dividert med
antall utførte årsverk) har vært som følger de siste 10 årene (Tabell 11).
Tabell 11. Utviklingen i gjennomsnittlig produksjon (tonn) pr. årsverk i norsk lakseoppdrett
(kilde: Fiskeridirektoratet).
År
Prod. pr. årsverk

1990
58,1

1996
168,9

1997
190,7

1998
248,4

1999
248,7

2000
295,2

Siden 1990 har det vært en 5-dobling i gjennomsnittlig produksjon pr. årsverk, og det er ikke
urealistisk å forvente at det fram mot år 2010 vil kunne skje ytterligere en 3 dobling, slik at
gjennomsnittlig produksjon pr. årsverk kan bli i størrelsesorden 900 tonn pr. årsverk.
Det har følgelig gjennom 1990-årene vært en gradvis nedgang i produksjonskostnadene, samtidig
som produksjonen pr. årsverk har økt sterkt. Det er ikke urealistisk å forvente at denne
utviklingen vil fortsette, også ved etablering på mer eksponerte lokaliteter.
Produksjonsresultater for drift på eksponerte lokalitet for 99-generasjonen laks er presentert i
Tabell 12 (Monaqua, 2001).
Tabell 12. Produksjonsresultater for drift på lokaliteter med ulik eksponeringsgrad for 99generasjonen laks (Monaqua, 2001).
Produksjonsfaktor/eksponeringsgrad
Daglig tilvekst (%/dag)
Dødelighet (%)
Økonomisk fôrfaktor

<1m
0,65
13,2
1,13

1-1,5 m
0,70
11,4
1,14

> 1,5 m
0,74
6,7
1,10

Undersøkelsene indikerer at det oppnås bedre produksjonsresultater på de lokaliteter som er
betegnet som de mest eksponerte.
7.5 Forutsetninger for videre utvikling
For å etablere oppdrett på eksponerte lokaliteter, er det en del sentrale forutsetninger som må
legges til grunn for å kunne forvente en realisering.
Blant disse er:
§ at det ikke er tilgjengelig alternative sjøområder for oppdrett, og følgelig er et uttalt behov for
nye sjøarealer
§ at næringa økonomisk ser behovet for å anvende mer eksponerte lokaliteter for å sikre videre
utvikling av egen virksomhet
§ at det er mulig å få til en økonomisk konkurransedyktig produksjon ved denne type oppdrett
(jfr. vekst, overlevelse, kvalitet m.v.)
§ at utviklingen av denne typen oppdrett foregår gradvis og faglig fundamentert, slik at risiko
minimaliseres og eventuelle tilbakeslag unngås
For å sannsynliggjøre de økonomiske forutsetninger for å kunne etablere oppdrett på eksponerte
lokaliteter er det valgt å diskutere sannsynlig utvikling for de elementer som man har mulighet til
å påvirke gjennom egne valg; produksjonskostnader, inkludert investeringer, og relatere disse til
de forventninger man har til mer eksponerte lokaliteter.
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En grunnleggende, og sannsynlig utvikling for etablering av økonomisk drift på mer eksponerte
lokaliteter, er at det foretas tyngre investeringer i teknologi, for gjennom det å legge opp til en mer
rasjonell og besparende drift.
Ved etablering av oppdrett på mer eksponerte lokaliteter kan det forventes en påvirkning på de
respektive kostnadsposter. Sentrale effekter er påpekt og diskutert i det følgende.
7.6

Økonomiske betraktninger

7.6.1 Smoltkostnad
Generelt vil det være positivt desto kortere produksjonstid som kan oppnås fra utsetting av
settefisk til slakting, og bl.a. medvirker dette til å redusere bindingstid på kapital.
Ved etablering på eksponerte lokaliteter kan følgende innvirkning på produksjonskostnader
forventes:
Kostnadsreduserende:
§ bedre vannkvalitet kan gi raskere tilvekst, og lavere dødelighet
§ større kvantum fisk kan gi transportmessige stordriftsfordeler, og dermed redusert smoltpris
§ utsetting av mer homogene fiskegrupper kan redusere behov for sorteringer i
produksjonsfasen, og dermed redusere bl.a. risiko for skader/sykdommer
§ produksjonstid kan reduseres ved at det på eksponerte lokaliteter kan være mer stabile og
optimale temperaturer, herunder unngå negative ekstremtemperaturer både sommer og vinter
Kostnadsøkende:
§ mer eksponerte lokaliteter kan stille større krav til brønnbåter, og derved øke
brønnbåttransportkostnader
§ sterk strøm kan medføre økt risiko for stress og sykdom, eventuelt også tap av smolt som
følge av rist-tap
7.6.2 Fôrkostnad
Relatert til produksjonskostnad er fôrkostnad den klart dominerende, da denne utgjør omlag 50 %
av dagens produksjonskostnader. For å sikre økonomisk konkurranseevne på eksponerte
lokaliteter, ligger sannsynligvis mye av forutsetningene i mulige besparelser i dette
kostnadselementet.
Ved etablering på eksponerte lokaliteter kan følgende innvirkning på produksjonskostnader
forventes:
Kostnadsreduserende:
§ større kvantum fisk pr. lokalitet muliggjør mer effektiv fôring (inkl. teknologi som kan erstatte
personell)
§ bedre utnyttelse av fôr som følge av bedre vannmiljø (inkludert oksygeninnhold)
§ større fôrlager kan forenkle logistikk ved å anløpe færre lokaliteter. Mulighet til å lettere
standardisere produksjon, inkludert redusert antall ”landinger”
§ lavere fôrfaktor (kg fôr pr. kg produsert fiskebiomasse) kan oppnås på eksponerte lokaliteter
Kostnadsøkende:
§ kan medføre mer komplisert fôrlogistikk og stille krav til mer avanserte fartøy
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§
§

større krav til teknologi for overvåkning og kontroll av utfôring
mer komplisert utstyr for fôring

7.6.3 Forsikringskostnad
Ved etablering på mer eksponerte lokaliteter kan følgende innvirkning på produksjonskostnader
forventes:
Kostnadsreduserende:
§ forventet lavere dødelighet og høyere tilvekst, kan bl.a. medvirke til at generasjonstiden
reduseres og dermed at tiden fisken holdes i sjøanlegget reduseres
Kostnadsøkende:
§ tyngre og mer avansert anlegg og fartøy gjør at høyere forsikringskostnader kan forventes
§ større risiko gjennom eksponering for mer ekstreme miljøforhold kan gjøre forsikringspremier
dyrere
7.6.4 Lønnskostnad
Ved etablering på mer eksponerte lokaliteter kan følgende innvirkning på produksjonskostnader
forventes:
Kostnadsreduserende:
§ investering i mer avansert teknologi kan føre til at personellets oppgave i større grad blir av en
kontrollerende art, med mulighet for at produksjon pr. ansatt økes
§ mulighet til mer standardisert og strømlinjeformet produksjon, og dermed mulighet til mindre
personell i oppdrettsfasen som følge av høyere grad automatisering og mekanisering
Kostnadsøkende:
§ økte krav til sikkerhet kan medvirke til at lønnskostnadene blir høyere
§ arbeid på eksponerte lokaliteter kan være belastende på personell, og kan være lite attraktive
som arbeidsplasser, og må følgelig kompenseres med høyere lønninger
§ investeringskostnader kan forventes å bli høyere, bl.a. ved at mer av drift tilrettelegges for
mekanisering og automatisering (notbehandling, lasting/lossing, sortering m.v.)
7.6.5 Kalkulatoriske avskrivninger
Utviklingen i de kalkulatoriske avskrivningene, gjenspeiler økning i kjøp av driftsutstyr
(Fiskeridirektoratet, 2001). I norsk oppdrettsnæring økte f.eks. det gjennomsnittlige kjøpet av
driftsutstyr pr. anlegg fra ca. 1,764 MNOK i 1999 til 4,168 MNOK i 2000. I Norge skjer det en
økende investering i bl.a. automatiseringsutstyr, sentralfôringsanlegg og fôrkontrollutstyr, samt i
tyngre merdanlegg. Denne tendensen reflekteres i de kalkulatoriske avskrivninger.
Ved etablering på mer eksponerte lokaliteter kan følgende innvirkning på produksjonskostnader
forventes:
Kostnadsreduserende:
§ investeringer i mer kostbar teknologi kan innebære at levetiden for teknologien blir lengre, og
følgelig mer fordelaktige levetidskostnader
§ mer eksponerte lokaliteter kan åpne stordriftsfordeler, f.eks. ved at flere merder settes ut på
lokalitet og fartøykostnader ved utlegging kan gi besparelser
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Kostnadsøkende:
§ investeringer i mer avansert og tyngre teknologi (merder, nøter, fôringsteknologi, fartøy m.v.)
gjør at en økning i de kalkulatoriske avskrivninger må forventes
§ økte kostnader ved utsetting av anlegg, da disse av værmessige hensyn må skje raskt og
sikkert
7.6.6 Annen driftskostnad
Med andre driftskostnader forstås vedlikehold, elektrisitet, leiekostnader, kontorutgifter,
reparasjoner m.v..
Ved etablering på mer eksponerte lokaliteter kan følgende innvirkning på produksjonskostnader
forventes:
Kostnadsreduserende:
§ anlegg på eksponerte lokaliteter vil i større grad være uavhengig av landbaser, og følgelig
stille mindre krav til fast infrastruktur
Kostnadsøkende:
§ tyngre teknologi kan innebære høyere vedlikeholdskostnader, inkludert f.eks. krav til
dokksetting m.v.
§ dårligere tilgjengelighet (inkludert merkostnader i forbindelse med reise/opphold, bruk av
tyngre båt/utstyr m.v.)
7.6.7 Slaktekostnad (inkl. fraktkostnad)
Ved etablering på mer eksponerte lokaliteter kan følgende innvirkning på produksjonskostnader
forventes:
Kostnadsreduserende:
§ større brønnbåter vil kunne frakte større kvantum fisk, kombinert med at avstand mellom
oppdrettslokalitet og slakterianlegg forventes å øke. Mer standardisering av effektiv logistikk
(f.eks. engangsuttak fra merder) kan redusere brønnbåtkostnader
§ mer moderne brønnbåter forventes å gi bedre kvalitet på fisken som transporteres
§ bedre kvalitet for fisk som ”trimmes” på lokalitet kan forventes
Kostnadsøkende:
§ mer ekstreme miljøbetingelser kan vanskeliggjøre de marine operasjoner, og derved stille økte
krav til merinvesteringer for å kunne gjennomføre disse
§ tapt tilvekst ved ”tap” av fôringsdager, bl.a. som følge av utsatt hentetidspunkt av slaktefisk
p.g.a. dårlig vær
7.6.8 Andre momenter
Utover disse direkte økonomiske målbare størrelser, vil det også være andre forhold som er med
på å øke/redusere verdier ved oppdrett på eksponerte lokaliteter, og som det kan være vanskelig å
sette økonomiske tallstørrelser på med eksisterende kunnskap, som bl.a.:
§

mer eksponerte lokaliteter vil generelt kunne redusere miljøbelastning på lokalitet, og følgelig
kunne sees på som mer miljøvennlig produksjon
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§
§

mer eksponerte lokaliteter kan åpne for å holde større biomasser på lokalitet, og dermed øke
produksjonskapasiteten
oppdrett på mer eksponerte lokaliteter vil kunne gi oppdrett under betingelser som er mer
vanlig for naturlige laksebestanders sjøfase, og kan følgelig være en mulighet at en oppdrettet
”havlaks” vil kunne ha en merverdi i markedet

7.7 Oppsummering
Med utgangspunkt i foreliggende produksjonskostnader er forskjellige kostnadselementer belyst.
Det er store forskjeller i hvilken grad de enkelte kostnadsposter påvirker økonomien i oppdrett,
men ved å relatere det til kostnadspostene kan økonomiske muligheter i eksponert oppdrett
sannsynliggjøres.
Resultatene fra det norske Fiskeridirektoratet (2001) for år 2000 sammenlignet med 1999, viser at
fôrkostnad og rentekostnad var de kostnadspostene som ble redusert disse to påfølgende år. De
andre kostnadspostene økte eller var uendret. Samtidig blir det klart at de fem viktigste
kostnadspostene; fôr, andre driftskostnader, smolt, slaktekostnad og lønn utgjør omlag 90 % av
kostnadene. De kalkulatoriske avskrivningene, som representerer investeringene, inngår ikke
blant disse viktigste kostnadene. Investeringer er følgelig relativt sett marginale i forhold til de
direkte driftskostnadene, og det kan sannsynliggjøres at det vil være mulig å drive økonomisk
lønnsomt oppdrett på mer eksponerte lokaliteter, selv ved noe høyere investeringsnivå.
Det er derfor vanskelig å se at det innen rimelige grenser vil være investeringer i mer kostbar
teknologi som skal avgjøre hvorvidt oppdrett på mer eksponerte lokaliteter er økonomisk
forsvarlig eller ikke i et framtidig perspektiv.
Dersom det i tillegg kan forventes at oppdrett på mer eksponerte lokaliteter realisert med noe mer
kostbar teknologi vil kunne gi positive merbidrag, f.eks. m.h.t. fôrkostnad, slaktekostnad (inkl.
frakt), smoltkostnad, andre driftskostnader og lønnskostnad, vurderes det som sannsynlig at
oppdrett kan realiseres på mer eksponerte lokaliteter under konkurransemessig akseptable forhold.
Årsaker til produktivitetsveksten som har skjedd innen norsk lakseoppdrett har sin årsak både i
teknologiske endringer og skaleringsgevinster (Tveterås & Bjørndal, 2001). Det er naturlig å
forvente at disse elementene også i framtiden vil være sentrale.
Produksjonskostnadene må sees i sammenheng med salgspriser, og følgelig er det markedet som
avgjør hvorvidt et framtidig oppdrett på mer eksponerte lokaliteter vil være økonomisk
profitabelt. Dersom antagelsene om økt etterspørsel etter sjøproduserte organismer oppfylles, og
alternativene for å forestå økt produksjon er i mer eksponerte områder, så taler dette for at nye og
mer eksponerte områder vil bli tatt i bruk i framtiden.
Monaqua-rapporten (2001) for 1999-årsklassen viser klart bedre økonomisk fôrfaktor, bedre
tilvekst og mindre dødelighet ved oppdrett på mer eksponerte lokaliteter sammenlignet med
skjermede lokaliteter. Større dybder er også positivt for produksjonsresultater. Om dette
kombineres med at større biomasse kan holdes i parker gjennom at det åpnes for dette i
produksjonsreguleringer, er det realistisk å forvente at oppdrett på eksponerte lokaliteter i et
framtidig perspektiv vil kunne skje med tilfredsstillende økonomisk resultat.
Erfaringer i forbindelse med utviklingen fra skjermede til stadig mer eksponerte lokaliteter, samt
kostnadselementene i produksjonskostnader, gir følgelig indikasjoner som medvirker til å
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sannsynliggjøre at det vil kunne forventes en fortsatt utvikling med akseptabel lønnsomhet på
stadig mer eksponerte lokaliteter.
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