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Ulike hendelser kan forårsake rømming fra merdanlegg (Illustrasjon: Mats Heide, Sintef Fiskeri og havbruk).

Rømmingssikre anlegg for torsk
Torsk tegner til å bli den arten og det FHF-finansierte prosom i Norge etterfølger laks og sjektet «Nye rømmingssikre
regnbueørret i kommersielt
merdkonsept».
oppdrett. Samtidig står en
AV LEIF MAGNE SUNDE, JØRGEN KROKSTAD OG
ARNE FREDHEIM, SINTEF FISKERI OG HAVBRUK AS.
foran betydelige utfordringer
leif.m.sunde@sintef.no
med å etablere en forsvarlig,
Norske oppdrettsprodukter distribueres til
lønnsom produksjonslinje for
et marked med stadig mer krevende og
matfiskoppdrett av arten. Sin- bevisste konsumenter, som ikke kun er oppav selve produktet, men også av hvilken
tef Fiskeri og havbruk presen- tatt
måte produktet er framstilt. Fiskeoppdrettsnæringen er samtidig i stadig større grad i
terer i det følgende betraktdet offentlige lys, som følge av sitt omfang
ninger rundt den forestående
som en betydelig norsk næring. Økt konkurranse stiller samtidig større krav til lønnsomutviklingen av matfiskopphet, og derfor større krav til å ta vare på den
drett av torsk. Med bakgrunn i fisken som går i merdene.
Det pågår videre et arbeid i regi av Norsk
aktiviteter i det NFR-finansi- Allmennstandardiseringsforbund
for å etablere Norsk Standard «Havbruksanlegg erte strategiske instituttprokrav til utforming, dimensjonering, produkgrammet «Sikre og miljøvenn- sjon, installasjon og drift». Det er forventet
lige havbrukskonstruksjoner» at dette arbeidet blir ferdigstilt sommeren
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2003, og også vil gjelde for teknologi brukt
til torskeoppdrett.
Hva er rømming ?

Rømming innebærer at oppdrettsfisk i merdanlegg av ulike årsaker kommer på utsiden av
nota. Rømming forekommer fra lakseoppdrettsanlegg, og tilfeller av rømming av marine fiskearter som kveite og torsk er også rapportert. Sammenlignet med laks har torsken
ofte en større grad av nærhet til villfiskpopulasjonen, som kan gjøre rømming av torsk til
en større utfordring. I figur 1 er eksempler på
ulike hendelser som kan forårsake rømming
illustrert.
Rømming er i all hovedsak forårsaket
enten av teknologisvikt, eller ved bruk/misbruk av teknologi i forbindelse med drift/operasjon. Den menneskelige faktor er følgelig i
mange tilfeller en sterkt medvirkende faktor.
Matfiskoppdrett av torsk

Selv om det har vært drevet matfiskoppdrett
av torsk over flere år, i stor grad basert på villfanget materiale, er det fortsatt mye uavklart
med hensyn til torskens biologi i merd. Dette
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gjelder f.eks. kunnskap om artens adferd; er
den mer aktivt søkende etter hull i not
sammenlignet med laks? For å kunne gjøre de
nødvendige tiltak er det viktig å etablere slik
basiskunnskap. Dette er også fakta som teknologiprodusentene kan legge til grunn for
utvikling av spesialprodukter og tilpasninger.
For optimalt merdoppdrett av torsk er det
som for andre arter nødvendig å utvikle teknologi som tilrettelegger for effektiv produksjon. Videre forventes utvikling av hjelpeløsninger som oppfyller de spesifikke krav torsk i
merd har, f.eks. relatert til lys, fôring m.v.
Trusler og muligheter

I forbindelse med oppbygging av merdoppdrett av torsk står en nå overfor en betydelig
investering i teknologi, der enten utrangert
lakseteknologi eller nye merder er de valg man
har. Introduksjon av spesialløsninger kan
medføre økt risiko for rømming dersom dette
ikke skjer på en gjennomtenkt måte. Videre
skal rutiner for drift etableres. I denne fasen
står man i et veikryss. Både med trusler, men
også muligheter.
Helt rømmingssikre anlegg finnes ikke.
Men ettersom mennesker er sentrale, og i
mange sammenhenger sterkt medvirkende til
rømming, gir den fasen matfiskoppdrett av
torsk er inne i muligheter. Muligheten ligger
i at man allerede fra starttidspunktet for opp-

skalering har kunnskap om rømmingssikring
i «ryggmargen». Holdningen for matfiskoppdrett må bære preg av at det er lettere å forebygge rømming enn å reparere. Oppdretterne har selv hovedansvaret, og vil være de som
er mest tjent med at det settes fokus på å hindre at torsk rømmer.
Veien mot rømmingssikre anlegg

Tiden er inne for å sette fokus på merdoppdrett av torsk, nå før omfattende investeringer foretas og arbeidsrutiner etableres. Dette
vil bidra til å styrke fundamentet for torskeoppdretternes langsiktige mulighet for økonomisk gevinst, samtidig som næringen oppfyller samfunnets forventninger til denne formen for biomasseproduksjon. Det er spesielt
viktig at tidspress og manglende tilgang på
kapital ikke medfører redusert rømmingssikkerhet.
En aktuell tilnærmelsesmåte er å etablere
samarbeidsaktiviteter, og gjøre avklaringer
som er av interesse for bredden av aktører på
et tidlig tidspunkt. I dette arbeidet har oppdrettere, utstyrsprodusenter, myndigheter,
finansiører, forsikringsselskaper, organisasjoner og FoU-institusjoner m.fl. en rolle og
spille.
En ambisjon for næringen kan være å samles rundt etablering av en «Best Practice» for
merdoppdrett av torsk. En rømmingssikker
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Produksjonen øker
Produksjon av torskeyngel foregår i et titalls anlegg langs norskekysten, og det er
forventet en yngelproduksjon på omlag 10
millioner i år 2003 (Torskenettverksmøtet,
2003). Dette innebærer at man er i ferd
med å få etablert en omfattende, forutsigbar yngelproduksjon, og at en er godt på
vei mot å realisere en betydelig produksjon
av oppdrettstorsk. I år 2010 er det av sentrale aktører i næringen forventet en produksjon av i størrelsesorden 100.000 tonn
torsk i oppdrett (Torskenettverksmøtet,
2003). Det er videre forventet at matfiskanlegg for torsk gjerne vil produsere i størrelsesorden 1.000 tonn pr. lokalitet. Dette
betyr at man står foran en meget rask oppskalering av et omfattende matfiskoppdrett. Sintef Fiskeri og havbruk ser det som
viktig at man allerede fra start tar en
bevisst posisjon i forhold til de utfordringer, men også muligheter, som denne fasen
innebærer.
produksjonslinje som sikrer god profil for
Norsk Torsk, og en sunn framtid for denne
grenen av akvakultur.
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