
Næringsrettet FoU for en bærekraftig  

og lønnsom sjømatnæring i vekst 

 



”TEAM HAVBRUK” i FHF 

 

Kjell Maroni    - fagsjef havbruk (fokus bærekraft) 

Merete Bjørgan Schrøder  - fagsjef fiskehelse / sjømat og human helse 

Kristian Prytz    - fagsjef foredling laks/ørret 

Eirik Sigstadstø (delvis)  - fagsjef marine ressurser/sameksistens 

 

 



Noen eksempler fra mer enn år i FHF 

• Levende fangst av villfisk under/ved oppdrettsanlegg 

 

• Slakting direkte i brønnbåt 

 

• Tiltak mot rømming 

 

• Forebygging og kontroll med lakselus 



Levende fangst ved oppdrettsanlegg 

• Store mengder villfisk samles under oppdrettsanlegg 

• Ikke fangbare for fiskere? Negativt eller positivt? 

 

• FHF prosjekt Nofima + HI m.fl. for levende fangst ved oppdrettsanlegg 

 

– Fisken kan fanges levende og lagres levende etter fangst.  

 

– Teine det beste og sikreste redskap for fangst av fisk nær 

oppdrettsanlegg, alternativ lys og snurpenot for fangst av sei.  

 

– Fangsten er passiv når det gjelder anlegg og anleggsstrukturer, og 

representerer i seg selv liten sikkerhetsrisiko for oppdrettsanlegget. 

 

– Små forskjeller i råstoffkvalitet mellom fisk fanget nær og langt fra 

oppdrettsanlegg – hyppig røkting av redskap og riktig håndtering viktig. 

 

– Data tilsier at teinefiske rundt oppdrettsanlegg kan gi bedre lønnsomhet 

sammenlignet med alternativ drift i kystflåten. 



Risikoreduksjon 

FHF-prosjekt i regi av VESO 2005/2006 konkluderte med at 

Det finnes nesten ikke publiserte opplysninger om hvordan smitterisiko forholder 

seg til geografisk avstand, eller hvor raskt infeksjonssykdommer spres over 

geografiske områder. Faren for smittespredning fra brønnbåttransport til 

omkringliggende oppdrettsaktivitet antas å være av mindre betydning, men faren 

kan ikke utelukkes ved transport av infisert fisk. Ved slik transport bør fisken 

enten avlives og bløgges på merdkanten slik at det transporteres død fisk i 

lukkede systemer eller fisken transporteres levende i lukkede systemer. 

 

Slakting direkte til / i brønnbåt? 

 

Transport i helt lukket brønnbåt? 



Slakting direkte i brønnbåt 
Utvikling 2007 - 2011 

• Forsøkene har vist at slakting ved merdkant har mange fordeler 

sammenlignet med levende transport til slakteri.  

 

• Ulike muskelgruppe i laksen blir dødsstive  til forskjellig tid.   

 

• Kvalitetsproblemer kan oppstå hvis fisken blir behandlet 

(pumpet og sløyd) i rigor mortis. Sammenhengen mellom rigor 

mortis og kvalitetsproblemer som spalting og myk filet er helt 

klar. 

  

• Pumping på land så tidlig som mulig er en fordel sammenlignet 

med å holde fisken i brønnbåt frem til prosessering.  



B/B Tauranga – Norges første prosessfartøy 
FHF – IN – næring => bl.a. IFU-prosjekt 

280 tonn laks mot 60 tonn levende 

 

Ny vakuumpumpe (2x4,5 m3 volum). 

 

Kort pumpedistanse fra merd. 

 

Hydraulisk justerbart sorteringssystem. 

 

Tre fulle SI-5 rigger 

 

Seks RSW-tanker totalt på 400 m3 og 

  

Kjølekapasitet på 1,2 mill. kcal 

 

Cleaning In Place (CIP) 



Rømmingsrelatert FoU i FHF-regi 
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Strategisk innretning 

1. Forebygging av rømming (= eliminere problemet) 

– FHF bidratt vesentlig til grunnleggende kunnskap for 

NS9415 og videreutvikling av denne 

 

2. Adferd hos rømt laks / merking / sporing 

– Gjenfangst av reell betydning ofte vanskelig 

– Merking / sporing tilbake til eier ønsket av FHL 

 

3. Kunnskap om og forebygging av effekter av rømt laks 

– Har rømt laks reell negativ effekt (mest offentlig FoU) 

– Kunnskapsgrunnlag / utvikling steril laks med minst like 

gode produksjonsegenskaper og markedsaksept som 

dagens laks 
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Nye rømmingssikre merdkonsept 
FHF prosjekt 543033 (2003 – 2005) 



Faglig underlag for krav til flytende 

oppdrettsanlegg FHF prosjekt 541011 (2005 – 2007) 

Dynamisk lastfaktor som  

funksjon av frekvensforholdet 

Jensen,Ø.&Lien,E. 2005 

Rapport SFH80 A064059 

Foto: Gjermund Bahr 

Bilde hentet fra http://www.flextech.no  

Ekstremverdianalyser 

Designlaster 

Islaster 

Bølger 

 

Rømminger januar 2006 

FHF prosjekt 543011 – 1 (2006) 



Utvikling av sikre oppdrettsanlegg fase I 
FHF prosjekt 543024 (2006 – 2008) 

• SINTEF-rapporter fra prosjektet 

– Forbedring av innfesting 

mellom not og flyter (2007) 

– Håndtering store mengder død 

fisk (2007) 

– Standardisering av 

brukerhåndbøker (2007) 

– Objektiv uttesting av teknisk 

utstyr for havbruk (2008) 

– Sammenligning måledata og 

numerisk analyse – strøm 

(2009) 

 



Strategi fremover: 

Sikker teknologi –  

samspill menneske - teknologi 

• Fokus på den menneskelige faktor! 

– Nytt FHF-prosjekt i gang 

• Lære mer av nesten-uhell 

• Lære fra andre bransjer 

• Industriell design 

• Kritiske feil bør være teknisk «umulig» 

 

• Grensetilstander / teknologisk kunnskap 

– Et annet FHF-prosjekt i planfasen utnytter 

Havmiljølaboratoriet i Trondheim for 

modelltesting samspillet not – bunnring osv. 
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Lakselusforskning i FHF 
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x 1000 NOK 

FHF bidrar til koordinering 
- «fordeling» og samkjøring av prosjekter 
- FoU-koordinator lakselus inkludert 

samspill mot næringens «luseprosjekt» 
- SeaLice Multination forum FoU / næring 

FHF 2002 – 2014 121 mill 

40 prosjekt inkludert pågående 

Koordinert med NFR og IN 
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Badebehandling Anno 2003 

15 

2002 – 2003: 

FHF/IN-prosjekt 

i regi av VESO 

viste klart at 

lukket  

presenning 

var bedre enn 

skjørt mht 

jevn dosering 



Badebehandling mot lakselus 

FHF prosjekt 900466 Topilouse (2010 – 2013) (FHF + NFR) 

Resultater fra forsøk på HI (Oppedal & co) 

presentert på Aquaculture Europe 2011 

  

Hvordan sikre at all  

laksen får riktig dose  

 i lang nok tid når  

laksen faktisk unngår  

bademiddelet?     



Verktøykassen mot lakselus 

• Optimalisering av medikamentbruk 

• Bruk av kunnskap om spredning 

– Generasjonsskille / brakklegging  

– Regionvise koordinerte strategier 

• Andre ikke-medikamentelle metoder 

– Rensefisk 

– Helsefôr / aktive ingredienser 

– Avl 

– Presenning / planktonduk som skjerming 

• Under utvikling 

– Lusefeller 

– Elektrisk “strømgjerde”  

– Laser 

– Mekanisk spyling 

– Termisk behandling 

– Vaksine 

 

 

 

Seafarm Pulse Guard  

L. Salmonis  trap  

(Bowman and Skiftesvik) 



Spredning av lakseluslarver – 

modellering og forståelse 

Peder A Jansen, Norwegian Veterinary Institute 

Lars Asplin, Institute of Marine Research 

• 553023 Utvikling av spredningsmodell for lakselussmitte 

2002 – 2005 (FHF/IN) 

• 552342 Hardangerfjordprosjektet 2004 – 2007 (FHF) 

• 552252 Hardangerfjordprosjektet 2007 – 2009 (FHF/NFR) 

• 900416 PrevenT (2011 – 2014) (NFR/FHF) 

Modell som skal dekke hele Norskekysten 

under utvikling i PrevenT 

FHF eget prosjekt om sporing av luselarver 



Sporing av luselarver (FHF prosjekt 900790 – SINTEF f&h) 

• Foreløpige data fra Inger Standal: 

 

– 1 copepoditt = analysevolum ca 2 – 3 µg….. 

 

– Analyser av copepoditter viser lovende resultater mhp at 

"vegetabilske" fettsyrer (18:2n-6, 18:3n-3) har et 

forhøyet nivå i copepoditter hvor vertsfisk var oppdrettet 

 

– Isotop-analyser, d13C/12C på et individ (n=1) går 

 

• Venter i spenning på endelige resultater!! 
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Mekanisk spyling – usikker kapasitet Planktonduk 

- lovende? 

Strømgjerde – spennende? 

Laser mot lus – lovende? 

Automatis telling – kommer kanskje? 

Mange mer og 

mindre lovende 

teknologier er 

under utvikling. 

Usikkert hvem 

som lykkes og 

når! 

Permaskjørt 

- lovende? 



FHF strategi - Bidra til kunnskap for utvikling av 

Integrated Pest Management mot lakselus 

(Tilpasset lakselus fra Kogan 1998 av Grøntvedt 2012) 
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Nivå III 

Nivå II 

Nivå I 

Terskel for IPM 

Enkel lokalitetsbehandling 

Bare en type medikament 
Telling av lus 

Varierer mellom medikament 

[samme som forrige +] 

Områdebasert  

planlegging og koordienring 

[samme som forrige +] 

Resistens-overvåking 

Overvåking lus på villaks 

Bruk av ikke-medikamentell behandling (rensefisk) 

[samme som forrige +] 

Overvåking tatt inn i et  

beslutningsstøttesystem.  

Bruk av dynamiske vert/lus-modeller 

[samme som forrige +] 

Aktiv bruk av flere ulike 

ikke-medikamentelle tiltak  

[samme som forrige +] 

Kontroll med fiskesykdommer  

inkludert 



Status ikke-medikamentelle tiltak 

FHF i samarbeid med det nasjonale 

lakselusprosjektet planlegger et nasjonalt møte for 

presentasjoner av hvor de ulike teknologiene og 

metodene står pr dato litt utpå nyåret 2013 

 

Info kommer på  

www.fhf.no 

og på 

www.lusedata.no  
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