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SAMMENDRAG

I takt med økte krav om bedre fiskevelferd oppstår det gap mellom det som etterspørres av teknologi og det som kan leveres av
teknologi. Hvordan kan en levere teknologi som sikrer god fiskevelferd ?
SINTEF Fiskeri og havbruk har gjennomført prosjektet "Teknologi på biologiens premisser – klarlegging av temaområdet
mellom biologi og teknologi i havbruk". Prosjektet er finansiert med støtte fra Norges forskningsråd og Nordisk Ministerråd.
En nordisk workshop ble arrangert i Trondheim, Norge 21. og 22. juni 2005, med mål å bygge ”bro” mellom de biologiske
behov og de teknologiske løsninger i fiskeoppdrett, fortrinnsvis i sjøfasen.
Det deltok 56 personer på workshopen, og 25 foredrag ble avholdt. Presentasjonene er tilgjengelig på www.tekmar.no.
Tilbakemeldingen fra deltagerne er at de gjennom workshopen har fått innblikk i andre aktørers ståsted, og derigjennom et
utgangspunkt for et bedre framtidig samarbeid for å utvikle fiskeoppdrettet i de nordiske land i en mer fiskevelferdsmessig
riktig retning. Det var en allmenn forståelse blant deltagerne om at det er sammenfall mellom god fiskevelferd og et
økonomisk sunt oppdrett.
Utfra den generelt positive holdningen blant næring, forskere, myndigheter m.v., bør det ligge godt til rette for at en i de
nordiske land søker å bli ledende innen et oppdrett med høy fiskevelferdsprofil. Det bør samtidig ligge betydelige
utviklingsmuligheter som muliggjør at nordiske aktører skal kunne bli ledende som leverandører av teknologier/løsninger for
god fiskevelferd. Gjennom bl.a. ”Forskrift om drift av akvakulturanlegg” fra Norske myndigheter, er de initielle rammer for
uttesting og dokumentasjon av teknologi/løsninger opp mot fiskevelferd etablert. Det bør vurderes om, og eventuelt hvordan,
nordiske aktører kan ta en offensiv og ledende posisjon innen dette temaet. Det kan for eksempel være ved utvikling av
metodikk/standarder for uttesting og dokumentasjon av teknologi/løsninger, samt etablering av felles parametre/indikatorer for
anvendelse i arbeidet med å bedre fiskevelferd i kommersielt oppdrett.
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Forord
I takt med økte krav om bedre fiskevelferd oppstår det gap mellom det som etterspørres av
teknologi og det som kan leveres av teknologi. Hvordan kan en levere teknologi som sikrer god
fiskevelferd ?
SINTEF Fiskeri og havbruk har gjennomført prosjektet "Teknologi på biologiens premisser –
klarlegging av temaområdet mellom biologi og teknologi i havbruk". Prosjektet er finansiert med
støtte fra Norges forskningsråd (prosjektnr. 159857/S40) og Nordisk Ministerråd (DFU journalnr.
2003-432-0012).
En workshop ble arrangert i Trondheim, Norge 21. og 22. juni 2005, med mål å bygge ”bro”
mellom de biologiske behov og de teknologiske løsninger i fiskeoppdrett, fortrinnsvis i sjøfasen.
Mulige utviklingsretninger med basis i kunnskap etablert i ”kompetanseskjæringspunktet” mellom
deltagerne er skissert.
Rapporten oppsummerer hovedmomenter fra workshopen.
workshopen foreligger på nettsiden www.tekmar.no.

Trondheim, 28.06.2005

Leif Magne Sunde

Presentasjonene som ble gitt på
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1 Bakgrunn
1.1 Generelt
Akvakultur er en næring med stor betydning for flere av de nordiske land. Havbruksnæringen i
Norden har en struktur som innebærer felles utfordringer, og følgelig muligheter til felles
prekompetitive aktiviteter for å styrke regionenes konkurranseevne. Det er viktig at man i vår del
av verden er i forkant av utvikling av teknologi som tar hensyn til de krav akvatiske organismer
har.
Det er generelt et økende fokus på dyrevelferd. Med mål om å utvikle havbruket videre, er det
ønskelig å innta en mest mulig offensiv holdning. Det gjør en bl.a. ved å sette fokus på
interaksjonen teknologi og biologi ved å stille spørsmålet; "Hvordan skal teknologi som sikrer
god fiskevelferd se ut?"
Et gjennomgående trekk i havbruksnæringen er at marginene blir mindre og mindre. Stadig større
biomasse/antall fisk skal håndteres, avstander øker, antall mennesker som utfører operasjonen
reduseres m.v. De "verktøyene" man har blir større og mer komplekse (større dimensjoner på båt,
pumper, oppdrettsenheter m.v.), samtidig som risikoen for å gjøre feil, og konsekvensene av feil,
både fiskevelferdsmessig og økonomisk blir betydelig mer dramatiske. Denne utviklingen gjør at
man er i ferd med å "miste" oversikten, ettersom man kanskje kun ser massen, og ikke
enkeltindividet. En intensiv produksjon gir mindre kontroll med individet, men større behov for
kontroll av miljøet. Samtidig er det kanskje enkeltindividet som er relevant i et dyrevernmessig
perspektiv. I fremtidens produksjon vil det være krav om økt presisjon på alle nivå. Dette gjør
følgelig at en må fokusere mer på grensesjiktet mellom teknologi og biologi for å kunne oppnå en
slik presisjon i praktisk produksjon.
Det er en nødvendighet å sikre at havprodukter som produseres i Norden er av god kvalitet, og at
produksjonen skjer på en måte som er akseptabel for konsumenten. Det er følgelig nødvendig å
utvikle teknologi som tar hensyn til de krav respektive oppdrettsarter stiller. For å evne dette må
kunnskap i grenseflaten mellom teknologi og biologi utvikles, herunder hvilke krav organismer
stiller for optimal livsutfoldelse, samt hvordan teknologien virker inn på organismen.
Begrepet biologi-teknologi interaksjon forutsetter at man gjennom hele produksjonssyklusen kan
sikre organismen forhold som gjør den i stand til å leve under, for arten, ”unaturlige”
livsbetingelser. Det overordnede mål på sikt blir følgelig å utvikle teknologi som reduserer
negative stimuli for oppdrettsorganismen. Gjennom å sette et forsterket fokus på interaksjonen
biologi – teknologi kan man skaffe næringen mange fortrinn, som økt effektivitet og inntjening,
økt produktkvalitet mm., samt teknologi som sørger for at en ivaretar fiskens helse og livskvalitet
på en best mulig måte.
1.2 Målsetning
Med bakgrunn i prosjektet "Teknologi på biologiens premisser – klarlegging av temaområdet
mellom biologi og teknologi i havbruk" inviterte SINTEF Fiskeri og havbruk AS til en nordisk
workshop i Trondheim 21. og 22. juni 2005 på Rica Nidelven Hotell. Prosjektets hovedmål var å
fremskaffe kunnskap og identifisere kompetanse innen temaområdet interaksjon mellom biologi
og teknologi i havbruk, samt gi et bredest mulig bilde av nye utfordringer linket opp mot: hvordan
bør teknologi som gir god fiskevelferd utformes ?
Gjennom workshopen ble det arbeidet for å danne et nordisk fundament for en
kompetanseoversikt innen temaet.
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Andre nytteverdier er:
• Framskaffet kunnskapsgrunnlag som teknologiutviklende bedrifter kan legge til grunn for
sin produktutvikling.
• Startet bevisstgjøring om de enkelte oppdrettaktørers holdninger til bruk av teknologi,
herunder holdningsskapende arbeid.
• Vært med å initiere utvikling av ”bekvemmelighetsteknologi” som mulig
konkurransemiddel for nordiske teknologileverandører, og dermed forberede for framtidig
teknologiutvikling innen havbruksnæringen.
• Bidratt til å øke tverrfaglighet, og derigjennom medvirket til at nordisk oppdrettsnæring
kan innta en ledende posisjon innen temaet interaksjon biologi/teknologi.
• Medvirket til å sette Norden i en ledende FoU-rolle innen temaet.
• Økt kunnskap om situasjon og satsninger innen havbruk på tvers av de nordiske land,
inkludert utviklet nettverk.
• Lagt et grunnlag for at en med nordisk basis kan ta en ledende posisjon innen europeisk
arbeid for å utvikle løsninger, teknologier og metoder for bedre fiskevelferd.
• Tilrettelagt for og realisert et kombinert nasjonalt (norsk) og nordisk arrangement.
1.3 Målgruppe
Invitasjon ble rettet til fagmiljø, teknologiprodusenter og oppdrettere i de nordiske land.
Kjernedeltagerne for workshopen var brukere og produsenter innen teknologi for marin
biomasseproduksjon, fortrinnsvis relatert til oppdrett i sjø, samt FoU og offentlige aktører med
aktiviteter innen grenseområdet biologi/teknologi.
Gjennom en åpen, inkluderende workshop ble det lagt til rette for at tilgjengelig nordisk
kompetanse innen fagområdet kunne samles, og utfra dette muliggjøre å etablere
samarbeidsprosjekter på tvers av landegrenser. Workshopen ville følgelig styrke både personlige
relasjoner og relasjoner mellom institutter, bedrifter m.v.
1.4 Organisatorisk struktur
Workshopen ble inndelt i 2 temasesjoner, der hver sesjon bestod av en rekke korte innlegg for at
flest mulig skulle få presentert sine aktiviteter, etterfulgt av gruppearbeid og diskusjoner. En
avslutningssesjon med oppsummering/debatt bidrog til å samle trådene, inkludert for å konkludere
og peke ut retninger for videre arbeid. Workshopen ble avholdt på norsk.
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1.5 Workshop program
Program for workshopen:
Sesjon 1:
Morgendagens forventninger vs dagens teknologi - mismatch ?
Kl
0930
1000
1015
1045
1105

1130
1230
1250
1305
1320
1335
1445
1515
1535
1550
1605

1620
1635
1730
1930

Aktivitet
Registrering
Velkommen til workshop
Interaksjon biologi teknologi – hva er det ?
Presentasjon av deltagere. Introduksjon til temaet.
Dyrevelferd hos fisk. Utvikling av regelverk.
Krav til dokumentasjon av metoder og teknisk utstyr i forhold til
fiskevelferd. Hvordan dokumentere ? Praktiske eksempler.
Konsekvenser og muligheter for næringen.
Lunsj
Introduksjon til tema 1: Håndtering av fisk
Produksjon og håndtering av levendefisk i vann - hvilke
utfordringer byr dette på av biologisk og teknisk karakter.
Systemer for veiing/telling og lasting/lossing/forflytning av
levende marine objekter.
Avlusing – pressenning eller skjørt.
Fangst av levende torsk i snurrevad.
Diskusjon – gruppearbeid
Kaffe
Introduksjon til tema 2: Overvåkning
Overvåkning av fisk og miljø i merd - er dagens FoU-teknologi
morgendagens produksjonsteknologi ?
Vannkvalitetsrigg – hvordan ha kontroll med miljøparametre i
merd ?
Kamerateknologi – muligheter for objektivitet ?
Dansk Akvakultur Teknologi – Hvordan man anvender IT og
bioteknologi til at forbedre fiskevelfærd, produktivitet og
miljøeffektivitet.
Teknologi og IT løsninger for å dokumentere god fiskevelferd –
mulig ?
Diskusjon – gruppearbeid
Slutt
Middag

Innleder
Karl Almås, SINTEF FH
Leif Magne Sunde, SINTEF FH
Bente Bergersen, Mattilsynet, Nasjonalt
Senter for fisk og sjømat
Aud Skrudland, Mattilsynet
Distriktskontor for Ytre Nordmøre

Trond Rosten, NIVA
Erling Waagsbø, Flatsetsund
Engineering AS
Bjørn Bjuru, VESO
Jon Palsson, Thoroddur ehf

Tore Kristiansen,
Havforskningsinstituttet
Frode Mastad, APS AS
Teis Kvilhaug, Bennex AS
Karl Iver Dahl-Madsen, DHI Institut for
Vand og Miljø
Knut Solbakken,
Akvasmart ASA

Onsdag 22. juni
Sesjon 2:
Morgendagens forventninger vs dagens teknologi - mismatch ? (forts.)
Kl
900
920
935
1005
1020
1035
1100
1125
1145

1230

Aktivitet
Introduksjon til tema 3: Driftsutstyr
Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk
oppdrettsnæring ?
Oppdrett i sjø – deformasjon av not og reelt oppdrettsvolum.
Utfôringspunkt – ”der” for fisken! – Oksygenering.
Driftsutstyr for sjøbasert oppdrett – begrensninger og muligheter.
Betraktninger om fiskevelferd fra en teknologiprodusents ståsted.
Diskusjon – gruppearbeid
Kaffe
Fiskevelferd – det europeiske syn.
Hva er status i de nordiske land ?
Nasjonale utfordringer fra de nordiske land opp mot teknologi for
god fiskevelferd.
Lunsj

Innleder
Trude Olafsen, SINTEF FH
Arne Fredheim, SINTEF FH
Peder Anders Rød, Storvik AS
Roar Olsen, Fiskaaling
Knut Molaug, Akvasmart ASA og
styreleder i NLTH

Cecilie Mejdell, VESO
Færøyene
Island
Danmark
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Sesjon 3:
1330
1350
1405
1420
1450
1530

Teknologi på fiskens premisser – hvordan ?

Biologisk mestring som premiss for utvikling av
oppdrettsteknologi.
Uttesting av AutoFish SV - sortering og vaksinemaskin.
Skadd på land – reduserte prestasjoner i sjø ?
Hvordan sikre god fiskevelferd i praksis.
Hvilke krav vil bli stilt til teknologi/utstyr framover?
Framtidige produksjonssystem for fisk.
Paneldebatt med avsluttende oppsummering diskusjon.
Slutt

Arne Mikal Arnesen, Fiskeriforskning
Arnfinn Aunsmo, VESO
Grete Bæverfjord, AKVAFORSK
Kjell Maroni, FHL Havbruk
Trude Olafsen, SINTEF FH (leder)
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2 Resultater
Workshopen hadde en uformell form for å frambringe ekspertise, erfaringer og innsikt, og søke å
se inn i framtiden hvordan utviklingen forventes å skje. Det deltok til sammen 56 stykker på
workshopen.
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Det var naturlig nok en dominans av aktører fra Norge, men med bidragsytere fra Færøyene,
Danmark og Island. Fordeling av deltagere framgår av figuren, og viser at det var en sterk
deltagelse fra næringen sammenlignet med det som er vanlig på arrangement av denne typen.
Fordeling av deltagere

Forskning
Utstyrsprodusent
Oppdretter
Veterinær
Brønnbåt
Offentlig myndighet

Det ble avholdt 25 foredrag, her representert ved Aud Skrudland (Norge), og Jon Palsson (Island),
Karl Iver Dahl-Madsen (Danmark) og Roar Olsen (Færøyene). Presentasjonene er tilgjengelig på
www.tekmar.no.
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Samtalene og diskusjonene fortsatte ”over kaffekoppen”.

Oppsummering ble gitt av Torill Malmstrøm, Brit Tørud, Aage Melstveit, Roar Olsen og Knut
Staven (bildet).
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2.1 Resultater fra gruppearbeider / diskusjoner
Det ble gjennomført gruppearbeider og diskusjoner innen tre hovedtema:
1. Håndtering av fisk
2. Overvåkning
3. Driftsutstyr
Utfra disse ble det gitt innspill fra gruppene, som er oppsummert punktvis nedenfor. Notatene er
ikke utfyllende, men heller knagger som kan danne utgangspunkt for å utvikle løsninger som vil
kunne medvirke til bedre teknologi for bedre fiskevelferd.
2.1.1 Håndtering av fisk
Generelt
• Artsforskjeller – må ha kunnskap om ulike arter
• Økte avstander må få konsekvenser for utforming av teknologi.
• Har for lite kunnskap om grenseverdier.
• Mangler systematisering av data. Lære av erfaring.
• Oppskalering, tid er problematisk og kritisk. Må være effektiv.
• Kunnskap hos operatør er helt nødvendig (av teknisk utstyr). Opplæring, kunnskap,
kompetanse og erfaring til operatører er kritisk.
• Transport/forflytning er høy-risiko områder.
• Næringa er opptatt av fiskevelferd, men må kompromisse mot effektivitet.
• Hvem bestemmer prosessene; har vi tid og råd til å ivareta velferd ?
• Kortsiktig tenkning styrer prosessene; ikke ressurser for langsiktig tenkning.
• Balansere teknologi med behov til produksjon og biologi.
• Løsninger som benytter seg av dyrenes naturlige instinkter (for eksempel for leding).
Sortering
• Behov for sortering. Blir mer sortering framover for å ta ut rett størrelse som gir best
mulig pris til enhver tid.
• Sorteringsteknologi for brønnbåt: Metallrister som kan være ”kald” i forhold til fisken ved
lave lufttemperaturer (polstre, nye materialer, varme, bygge inn i telt)?
• Sortering er lønnsomt. Bruk av Flexigrid (sorteringsrist i merd) kan være en måte å få en
mindre stressende sortering.
Brønnbåt
• Transport med brønnbåt: sultetid, tetthet i brønn, temperatur, oksygenering.
• Pumping. Fisk er adaptert til et ”trykksatt” miljø. Det er hyppige observasjoner av
blødninger i gjeller på fisk ved bruk av vakuumpumper. Hva slags effekt har dette på
fisken ? Hvordan kan dette unngås ?
• Smitte fra brønnbåter som brukes både til transport av smolt og matfisk, samt for arbeid
med fisken (behandling). Spesialisering av brønnbåter.
• Ventetid i brønnbåt som ligger ved slakteri.
• Orkastnot – som ikke stresser fisken.
Avlusing
• Avlusning er kritisk. Det tar for lang tid å avluse store enheter med brønnbåt. Kan avluse
500 tonn i merd på en time, og om brønnbåter skal konkurrere så må de øke sin effektivitet
til samme kapasitet.
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•
•
•

Avlusing: Mer presis tilsetting av avlusingsmiddel er viktig. Hvordan skal man på en jevn
måte dosere ut avlusingsmiddel i ei merd med omkrets 157 m ? Systemer for distribusjon
av virkesystem i merd må utvikles.
Risiko for skader ved bruk av brønnbåt til avlusing. Stor lus sitter igjen, og kan begrense
effektiviteten ved bruk av skjørt.
Merd: Muligheter for å få vannvolum til å ”stå i ro” i merd i forbindelse med for eksempel
avlusing (boblegardin, strømsetter) ?

Biomassekontroll
• Behov for telling og biomassekontroll. Store forbedringsmuligheter. Nødvendig å øke
nøyaktigheten. Biomasse: Muligheter til å lage større biomasserammer ?
Sulting
• Hvor lang sulting er akseptabelt ?
• Det er tendens til å sulte fisken mindre enn før (dvs. før fôrkvota ble opphevet). Mer
vanlig å sulte i kun to dager. Dette medfører større dødelighet ved transport, men
oppdretter synes den økende dødeligheten oppveies av mer vekst. Dette forsterkes ved
bruk av store merder ? Er det akseptabelt at et antall fisk dør fordi en ikke gjennomfører
sulting slik det er pålagt?
• ”Sultekonsepter”. Må se på konsepter for å kunne sulte forsvarlig fra stormerder. Nye
ventemerdløsninger?
2.1.2 Overvåkning
Generelt
• Må ha gode data for kritiske parametre. Analyse av tall – og presentasjon av data i sanntid
bør etterstrebes. Kombinere innsamlede data med modellering av kritiske perioder for å gi
bedre beslutningsstøtte.
• Sporbarhet blir viktig. Mer og mer overvåkning for å dokumentere.
• Merd: 160 m i omkrets – hva skjer ”midt i nota”? Hvordan overvåke der ?
• Må fokusere på muligheter til å respondere på negative effekter – det er ikke nok bare å
overvåke og registrere data.
• Overvåkning: Infrastruktur – kommunikasjonsløsninger. Må ha en plattform å arbeide
utfra.
• Bruke data til fornuftige ”oppgaver”.
• Kritiske parametre må komme gjennom grundig forskning/dokumentasjon.
• Sentral database, samling av hele oppdrettsNorge – miljødata kobles mot resultat,
velferdsindikatorer. Årsaksparametre: Biobank – historiske data.
• Akutte tiltak. Forebyggende tiltak.
• Miljødata-registrering: Er det krav om offentlig åpenhet for slike som vil vanskeliggjøre
datainnhenting i oppdrettet ?
Miljø
• Av fisk og miljø i merd. Hvordan er morgendagens overvåkningsløsninger ?
• O2 registrering i merd er det viktigste.
• Anlegg ligger i dag på lokaliteter der det ikke skulle vært fisk. Må bli flinkere til å
”vrake” lokaliteter.
• Overvåkning: Samtidighet – data må synliggjøres umiddelbart.
• ROV (undervannsfarkost) for å vaske nøter. Konsept for å overvåke utvikling i O2, og gå
inn og målrette vask på sentrale steder av noten som kan bidra til å øke gjennomstrømning.
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•
•
•
•

Måle støy – vibrasjoner ?
Samvirke mellom miljøfaktorer.
”Miljøbudsjett” – for å styre produksjonen etter. Sette opp krav ved start på parametre (for
eksempel oksygen), og korrigere (endre tetthet, vaske not el.) når det er ”avvik fra
budsjett”.
Vaskeløsninger for not.

Fôr/adferd
• Kamera til fôring er viktig – minimum 2 kamera pr merd (et for overflate og et for
vannvolum).
• Billedanalyse for å kunne følge med utvikling i lusmengde.
• Løsninger for å detektere avvik i appetitt.
• Løsninger for å detektere endringer i adferd.
• Kannibalisme: Ikke noe problem ved riktig fôring og nok fôr.
• Virkningsparametre: fôropptak, fôrovervåkning.
• Fôrfaktor og oksygenlogg – parametre for fiskevelferd?
2.1.3 Driftsutstyr
Generelt
• Uttesting – for å dokumentere på dyr at det er forsvarlig teknologi før det implementeres i
næringa.
• ”Trimapparat for fisk”
• Eksisterende teknologi – må ikke bli forkastet, men se på mulighetene for forbedring.
Not

•

•
•
•
•
•

Sirkulære kontra kvadratiske merder ? Begge deler kan fungere forutsatt riktig plassering,
rene nøter, lokalitetsavhengig.
Plassering av merdenheter – kun i en rekke – helst større spredning for å bedre
gjennomstrømning.
Forskjeller i plassering av merder på lokaliteter sommer og vinter, for å hente ut det
naturlige potensialet på lokalitet.
Løsninger for å se hvordan nota står.
Må ha alternativer til tunge lodd.
Fokus på komfortvolum.
Fôring ved vindstille/strømstille. Dårlig gjennomstrømning – og negativ situasjon å fôre.
Øke fokus på lokaliteter. Viktig å gjøre tiltak i forkant.

•

Lys og lystilgang i store merder.

•
•

Lys

Oksygenering
• Oksygentilsetting i merd – logistikkutfordringer.
• Løsninger for oksygenering på sensommer ved oksygensvikt.
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2.2 Utviklingsmuligheter ”Teknologi for bedre fiskevelferd”
Generelt
• Dårlig økonomi hos produsenten gir grunnlag for dårlig velferd, da det legges
begrensninger på investering og uttesting av gode løsninger for fisken.
• Nisjeproduksjon av fisk med særlig vektlagt velferd – er det ønskelig ? Lite marked ?
• Sporbarhet – dokumentasjon opp mot det etiske.
• Kunnskap og evne til å kommunisere og dokumentere blir viktig.
• Utvikle velferdsindikatorer for å kunne ”snakke” med fisken i oppdrett.
• Mye teknologi som kan medvirke til å bedre fiskevelferden finnes – få den implementert !
• Produksjonen vil i økende grad bli viten-/kompetansebasert. God røkter-velferd gir god
fiskevelferd. Bonus til røktere.
• Parametre som overvåker fiskevelferd; mer enn dødelighet (IK-akva).
• Økonomien vil styre utviklingen.
Merder
• Det er, og forventes å bli, et økende fokus på fiskevelferd. Store enheter – gir færre
start/stopp perioder. Store anlegg gir tekniske muligheter for overvåkning.
• Økt instrumentering av større enheter er påkrevd. Mer fokus på logging av miljøparametre
– og viktig at løsningene fungerer godt. Kanskje vil informasjonen tilrettelegges gjennom
den virtuelle fiskefarm.
• Utvikling mot større enheter – blir enda viktigere med hjelpemidler for å få økt innsikt om
situasjon i merd.
• Lokaliteter blir mangelvare. Med økte merdstørrelser blir det viktig å spre enheter – og
dermed biomassen utover et større geografisk område for å bedre kvalitet på
oppdrettsvannet. Legge enheter maksimalt i en rekke eller som enkeltmerder for å bedre
gjennomstrømning. Anleggsutforming blir viktig.
• Tilpasse fiskemengde til merden – utnytte stormerdene og gi fiskene reell bedre plass.
• Utvikle nøter som gir bedre vannutskiftning.
Levendefiskhåndtering
• Løsninger for inn-/utlasting fra brønnbåt blir viktig, inkludert løsninger som krever mindre
håndtering av fisken.
• Utvikle teknologi for å unngå å ”ta på” fisken – løsninger som gjør arbeid med fisken
mens den holdes i vann. Forflytning i vann, trengesystemer.
• Vurdere muligheter for avlivning av fisk på oppdrettslokalitet – slaktebåt.
• Også i større enheter må lusbekjempelse være mulig og effektiv.
• Viktig å etablere ”kriseløsninger”. Utfordring å håndtere f.eks. massedød på en måte som
ivaretar god fiskevelferd i merder med omkrets 160 m.
• Sorteringsmaskiner (etter modell fra ”Autofish” vaksinemaskin).
• Løsninger for å behandle fisk i store enheter (avlusing, badebehandling) – må ha løsninger
som gjør det mulig med optimal og ikke suboptimal avlusning eller annen behandling.
• Dødfiskhåv løsninger som ikke skader fisk må utvikles, og som i større grad fanger opp all
dødfisk uavhengig av anleggstype.
Produksjon
• Miljø i tidlig ferskvannsfase legger grunnlag for helse og velferd senere i fiskens liv.
Mangel på kunnskap om hvordan fiskegruppe vil utvikle seg. Hvilke skader kan oppstå ?
Årsaker til redusert dyrevelferd, kunnskap om årsaksforhold.
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•
•
•

•
•
•
•

Misdannelser er svakt minkende, prevalens ca 3-5 %. Mer på nullåring, som er en
produksjon med høyere risiko. Men i stedet for å forby (kutte ut) nullårssmolten bør vi
arbeide målrettet vitenskapelig for å bedre denne produksjonen.
Settefisk: Viktig å satse på settefisksiden. 3-4 % dør de første dagene i sjø.
Settefiskanlegg – CO2 – vannkvalitet. Legge vekt på prosesstyring, CO2 luftere i alle kar,
oksygenering, interntransportsystem, klarlegge hva som er optimale karstørrelser, utforske
og implementere muligheter som resirkulering kan gi m.v. Sensorer for å måle
vannmengde i settefiskanleggskar.
Rengjøring av nøter viktig. Ha full kontroll med groe uten å bruke giftstoffer.
Skikkelig fôrkontroll blir bare viktigere og viktigere. Fiskestyrt fôring – mangler fortsatt
kunnskap.
Biomassekontroll – viktig bl.a. for å kunne forestå riktige behandlinger.
Løsninger for fordeling av fôr slik at all fisk får ”god mat”.

Uttesting / standardisering
• Velferd – må måles på spredning i data. Ikke nok bare å måle gjennomsnittsverdier for
fisk og miljø. God velferd hos noen individer kompenserer ikke for dårlig velferd hos
andre.
• Krav til dokumentasjon av metoder og tekniske innretninger som er i kontakt med fisk
ligger i dag i Norge på oppdrettere. Det kan forventes at regelverk som rettes mot
utstyrsleverandører også kommer – og næringens aktører bør arbeide utfra at dette vil
innføres.
• Protokoller for dokumentasjon at teknologi er forsvarlig for fisk. Etablere uttesting av
teknologi med dyr før den blir introdusert i markedet – hvordan og hva skal testes ?
Etablere dokumentasjonskriterier. For eksempel dokumentere nytt utstyr opp mot det
gamle, og kreve at det minst er like godt eller bedre.
• Utvikling av ny teknologi må baseres på biologi og dokumentasjon. Prosedyrer som er
utprøvd og veldokumentert må brukes/utvikles.
• Standard for dokumentasjon av fiskevelferdsparametre – de som ikke følger med blir
”distansert”. Bygge på NYTEK – et ”FISKEVELTEK” – standard for
fiskevelferdsteknologier ? Definere krav – og metodikk for å måle opp mot krav.
Internasjonale krav slik at det blir implementert. Legge oss opp mot OIE standarder?
2.3 Oppsummering / konklusjoner
Workshopen hadde som hovedmål å være en brobygger mellom ulike aktører i havbruksnæringen
– med hovedfokus på grenselandet mellom biologi og teknologi. Tilbakemeldingen fra deltagerne
er at de gjennom workshopen har fått innblikk i andre aktørers ståsted, og derigjennom grunnlag
for et bedre framtidig flerfaglig samarbeid for å utvikle fiskeoppdrettet i de nordiske land i en
fiskevelferdsmessig riktig retning. En basis for et tverrfaglig nettverk er derved etablert.
Det var en allmenn forståelse blant deltagerne om at det er sammenfall mellom god fiskevelferd
og et økonomisk sunt oppdrett. Ved å legge dette til grunn for utviklingen framover, vil det være
gode muligheter for å forbedre fiskevelferd gjennom bedre tekniske løsninger.
Utfra den generelt positive holdningen blant næring, forskere, myndigheter m.v., bør det ligge
godt til rette for at en i de nordiske land søker å bli ledende innen et oppdrett med høy
fiskevelferdsprofil. Det bør samtidig ligge betydelige utviklingsmuligheter som muliggjør at
nordiske aktører skal kunne bli ledende som leverandører av velferdsvennlig teknologi. Gjennom
bl.a. ”Forskrift om drift av akvakulturanlegg” fra Norske myndigheter, er de initielle rammer for
uttesting og dokumentasjon av teknologi/utstyr opp mot fiskevelferd etablert. Det bør vurderes
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om, og hvordan, nordiske aktører kan ta en offensiv og ledende posisjon innen dette temaet. Det
kan for eksempel skje ved utvikling av metodikk/standarder for uttesting og dokumentasjon av
teknologi/utstyr, samt etablering av felles parametre/indikatorer for anvendelse i arbeidet med å
bedre fiskevelferd i kommersielt oppdrett.

TEKNOLOGI
Metodikk for teknisk
evaluering
- kriterier for evaluering
- avviksmåling

FISK
Indikatorer

RESULTAT
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