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SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Innovasjon Norge gjennomført forprosjektet
”Rømmingssikker not for torsk”. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med SINTEF Materialer og kjemi
og Torskenettverket ”Sats på torsk”.
Hovedmålet for prosjektet har vært å klarlegge tematikken rundt torsk, not og rømming, og søke å bygge
opp mer og faktisk kunnskap innen temaet. I løpet av prosjektperioden har det vært en nær kontakt
mellom forskerne i SINTEF og torskeoppdrettere, leverandørindustri og ulike kompetansemiljøer. Vi har
søkt å samle relevant informasjon fra aktører i næringa og eksperter. Denne rapporten er ment å være et
basisdokument for videre FoU-arbeid innen teknologi for rømmingssikkert torskeoppdrett. Rapporten
inneholder derfor både faktabasert kunnskap, kvalifiserte antagelser, meninger og erfaringer – der
hovedpoenget har vært å søke å se alt i sammenheng og systematisere informasjonen.
Vi lanserer i denne rapporten fem mulige årsaker som kan forklare hvorfor det relativt sett har rømt mer
torsk enn laks de siste årene. Kartleggingen som er gjennomført oppsummeres i konkrete råd for å
motvirke rømming av torsk.
Betraktninger rundt det vi i dag vet om rømming av torsk, gjør at vi mener løsningen finnes innen
følgende tre områder eller en kombinasjon av disse: Sterkere notlin-konstruksjon, Uinteressant eller
frastøtende notvegg, Stimulerende merdmiljø.
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Forord
SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Innovasjon Norge gjennomført forprosjektet
”Rømmingssikker not for torsk”.
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med SINTEF Materialer og kjemi og Torskenettverket
”Sats på torsk”. Prosjektgruppen har vært som følger:
Heidi Moe, SINTEF Fiskeri og havbruk (prosjektleder).
Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk.
Øyvind Prestvik, SINTEF Fiskeri og havbruk.
Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk (kvalitetssikrer).
Jørgen Borthen, Norsk Sjømatsenter / Torskenettverket.
Rune Gaarder, SINTEF Materialer og kjemi.
Kjell Olafsen, SINTEF Materialer og kjemi.
I tillegg til denne rapporten, er det i prosjektperioden skrevet tre artikler i Norsk Fiskeoppdrett og
et fakta-ark til Aqua-Nor. Alt dette er vedlagt.
I løpet av prosjektet har vi hatt kontakt med et stort antall aktører i torskeoppdrettsnæringa og
andre med relevant kompetanse. Takk til alle som har bidratt til prosjektet!
Arbeidet med å utvikle teknologi for torskeoppdrett er i startfasen, og denne rapporten er et bidrag
til videre forskning og utvikling. Vi håper den kan danne basis for et kontinuerlig arbeid med å
utvide kunnskapen innen temaet rømming av torsk.
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og kommentarer. Ta gjerne kontakt på telefon (4000 5350)
eller e-post: heidi.moe@sintef.no

Heidi Moe
Trondheim 1. september 2005
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1 Oppsummering og konklusjoner
De aller fleste aktørene i torskeoppdrettsnæringa som vi har snakket med ser på rømming av
oppdrettstorsk som et betydelig problem. I dag er det først og fremst ansett som et økonomisk
problem hos oppdretter at torsken rømmer, men det er også viktig å være ”føre var” i forhold til
mulig negativ miljøpåvirkning. Norsk Sjømatsenter har gjort et overslag over direkte økonomiske
tap på grunn av rømming av torsk i Norge de siste fem årene. Konklusjonen er at det i denne
perioden har rømt torsk til en verdi av i størrelsesorden 20 millioner kroner.
Det eksisterer i dag lite objektiv informasjon om torskens atferd i merd generelt og
rømmingsrelatert atferd spesielt. Derfor er det et stort behov for mer forskning innen dette
området for å effektivt kunne forhindre rømming av torsk. Samtidig er oppdrett av torsk ei hurtig
voksende næring, og bransjen har ikke tid til å vente på gode teknologiske løsninger til etter at den
grunnleggende forskningen er på plass. Derfor må produktrettet forskning og utvikling foregå
parallelt med forskning på atferd, biologi, genetikk etc. Oppdretterne etterspør gode produkter
som er dokumentert å redusere rømming av torsk. De fleste oppdretterne har erfart at ordinære
laksenøter ikke er egnet for oppdrett av torsk, og har funnet andre løsninger som sterkere notlin,
dobbel not og impregnering. Men mange mener at disse løsningene ikke er tilfredsstillende, og at
man med dagens teknologi ikke klarer å unngå rømming av oppdrettstorsk.
Vi lanserer i denne rapporten fem mulige årsaker som kan forklare hvorfor det relativt sett har
rømt mer torsk enn laks de siste årene. Ingen av disse mulige årsakene er vitenskapelig undersøkt
i tilstrekkelig grad til å si om de er riktige eller ikke, og det hersker uenighet om gyldigheten og
betydningen av flere av dem. De mulige årsakene danner et godt grunnlag for diskusjon og
opparbeidelse av kunnskap:
• Torsk er mer rømmingsvillig enn laks.
• Torsk napper og sliter på nota.
• Oppdrettsanlegg for torsk har for dårlig teknisk standard.
• Når torsk settes ut i merder er den betydelig mindre enn laks.
• Torsk er yndet føde for predatorer.
Kartleggingen som er gjennomført kan oppsummeres i følgende gode råd for å motvirke rømming
av torsk:
• Bruk nøter av god kvalitet.
• Unngå småskader fra håndtering og gnag.
• Inspiser nota jevnlig for hull.
• Still krav til kvaliteten på bøtinga av nota.
• Hold nota ren.
• Sørg for at notlinet er godt utspilt.
• Kontroller at maskestørrelsen er tilpasset fiskestørrelsen.
• Sørg for at torsken er mett til enhver tid.
• Sorter fisken ofte.
Betraktninger rundt det vi i dag vet om rømming av torsk, gjør at vi mener løsningen finnes innen
følgende tre områder eller en kombinasjon av disse: Sterkere notlin-konstruksjon, Uinteressant
eller frastøtende notvegg, Stimulerende merdmiljø.
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Følgende konsepter er løsninger som kan bidra til nye produkter i nær framtid:
• Overflatebehandling av notlin med formål å øke notlinets generelle motstand mot gnag og
napping.
• Kombinasjon av flere typer fibre av forskjellig kvalitet.
• Overflatebehandling av notlin med formål å redusere napping fra torsk.
Dette er tema som bør forfølges i videre FoU-arbeid og som kan bidra til å hindre rømming av
torsk.
Med bakgrunn i arbeidet dokumentert i denne rapporten, gir vi følgende forslag til videre arbeid:
• Systematisk innsamling av data. Det er viktig å systematisk samle inn data og sette i gang en
grundig kartlegging av skader i torskenøter.
• Møtet mellom torsketann og not. Det er viktig å klarlegge hvordan nappingen foregår i
detalj. Deretter kan man designe testprosedyre og testutstyr for å teste ”napperesistens” til
notlin.
• Hva skjer i detalj når torsken ”angriper” nota?
• Hvilken type skade påfører torsketannen nota?
• Vil torsken spise hull i uskadet notlin, eller trengs det for eksempel et maskebrudd for
at torsken skal begynne å nappe?
• Hva kan man gjøre med not og notlin for å øke resistensen mot napping fra torsk?
• Gjøre forsøk med nøter hvor materialet i notlin, tilstanden til nota etc. er godt kjent og hvor
man vet at håndtering etc. ikke påfører ekstra belastninger som kan bidra til å trekke
resultatene fra forsøkene i tvil. Nøter med forskjellige materialer etc. må testes ut på samme
område og ha samme ”driftsforhold”.
• Kartlegge og vurdere materialene som er benyttet i notlin i dag for å verifisere at materialets
potensial er fullt ut benyttet.
• Produktrettet FoU i samarbeid med utstyrsprodusenter og oppdrettere.
• For å kunne utvikle optimale teknologiske løsninger for å hindre rømming av torsk, trenger vi
mer informasjon om torskens atferd og biologi.
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2 Innledning
Hovedmålet for prosjektet har vært å klarlegge tematikken rundt torsk, not og rømming, og søke å
bygge opp mer og faktisk kunnskap innen temaet. I løpet av prosjektperioden har det vært en nær
kontakt mellom forskerne i SINTEF og torskeoppdrettere, leverandørindustri og ulike
kompetansemiljøer. Vi har søkt å samle relevant informasjon fra aktører i næringa og eksperter.
Prosjektet har vært inndelt i tre hovedoppgaver:
1. Kartlegging. Faktainformasjon. Samfunnsøkonomiske vurderinger. Intervju og samtaler med
oppdrettere, notbøteri, dykkere, utstyrsprodusenter etc. om rømming av torsk. Forsøk: torsk og
notlin.
2. Basiskunnskap. Samling av viktig basiskunnskap med relevans for teknologi for
rømmingssikkert torskeoppdrett.
3. Konseptutvikling. Beskrivelse, diskusjon og rangering av mulige løsninger.
Resultatene fra disse oppgavene presenteres i de etterfølgende kapitlene.
Denne rapporten er ment å være et basisdokument for videre FoU-arbeid innen teknologi for
rømmingssikkert torskeoppdrett. Rapporten inneholder derfor både faktabasert kunnskap,
kvalifiserte antagelser, meninger og erfaringer – der hovedpoenget har vært å søke å se alt i
sammenheng og systematisere informasjonen. Vi tar derfor forbehold om eventuelle uklarheter og
mangler som skyldes misforståelser i arbeidet med å trekke kunnskap fra ulike fagfelt sammen.
Vi ønsker at rapporten skal være et aktivt redskap som aktører i oppdrettsnæringa kan diskutere
og bygge felles kunnskap om torsk og rømming ut fra. Vi setter pris på tilbakemeldinger og
synspunkter som kan medvirke til å finne de riktige løsningene for den nye og sterkt voksende
næringen.
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3 Kartlegging
Dette kapittelet presenterer relevante data fra Fiskeridirektoratets statistikk, økonomiske
vurderinger, oppsummering av intervju og samtaler, samt resultater fra et forsøk som er utført i
prosjektet.
Det er foretatt en spørreundersøkelse blant nettverket ”Sats på torsk” sine medlemmer for å få et
inntrykk av utviklingen i næringen, og danne grunnlag for det videre arbeid med
rømmingssikring. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli presentert der de naturlig hører
hjemme i kapittelet.
Undersøkelsen omfatter 18 selskaper med totalt 89 konsesjoner, og Norsk Sjømatsenter (SNS)
anslår at disse representerer omtrent halvparten av den totale biomassen av oppdrettstorsk i norske
merder. Undersøkelsen ble utført i mai 2005.
Undersøkelsen har kartlagt:
1. Antall lokaliteter der det er torsk i løpet av 2005.
2. Antall nøter samlet i selskapet som benyttes til torsk i 2005.
3. Materiale i notlin.
4. Alder på nøter benyttet i torskeoppdrett.
5. Benyttet impregnering.
6. Utbredelse av doble nøter.
7. Viktige erfaringer med hensyn til rømming.
8. Maksimal biomasse i løpet av 2005.
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3.1 Fakta om rømming av torsk

Fiskeriforskning har beregnet at sannsynligheten for at torsk skal rømme fra oppdrettsanlegg er
om lag 10 ganger større enn for laks (personlig meddelelse fra Kåre Aas, Fiskeriforskning). Tabell
3-1 gir en oversikt over rømming av torsk, antall og årsaker fra 2001 og fram til mai 2005. Den
viser at det de siste 4,5 årene er registrert 220.000 rømte oppdrettstorsk. Skader på not er
dominerende som årsak til disse rømmingene.
Tabell 3-1: Antall torsk som er registrert rømt fra norske oppdrettsanlegg, 2001- mai 2005
(Kilde: Fiskeridirektoratet).
Rapportert

Antatt rømt torsk

Mai 2001
Totalt i 2001
Totalt i 2002
Mars 2003
Mai 2003
Juni 2003
August 2003
September 2003
September 2003
September 2003
Desember 2003
Totalt i 2003*
Mars 2004
Juni 2004
September 2004
Oktober 2004
November 2004
November 2004
Desember 2004
Totalt i 2004*
Januar 2005
Januar 2005
Februar 2005
Totalt i jan-mai 2005*

40000
40000
0
5000
6700
5000
2000
4000
21181
6087
24293
75000
2000
1900
0
200
14210
572
100
20000
72628
3000
8000
85000

Totalt i tidsrommet
2001 - mai 2005*

220000

* Rundet av til nærmeste 5000.

Årsak
Ukjent

Revnet not, uvær
Revnet not, predator (kobbe)
Svikt under notskift
Revnet not, Predator
Revne i not. Lodding?

Revne i not, drivgods under uvær

Predator
Revne i not
Hull i not. Biteskade av torsk
Hull i not
Hull i not. Predator eller biteskade
Hull i not. Trolig fra fiskeredskap (pilk)
Uværsskade på innfestning av not
Hull i not. Biting / produksjonsfeil?
Hull i not, gnag
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3.2 Bedrifts- og samfunnsøkonomiske momenter ved rømmingssikring
Avsnitt 3.2 er sammendrag av notater skrevet av Jørgen Borthen ved Norsk Sjømatsenter (SNS)
og Torskenettverket ”Sats på torsk”.
Torsk representerer vår viktigste marine ressurs i fiskeriene. Oppdrett av torsk utgjør uten tvil en
stor mulighet til verdiskapning i våre kystområder. ”Den store utfordringen ligger i å utvikle den
nye torskenæringen på en slik måte at den ikke blir en trussel mot de naturlige bestandene. Her
kan det stå store verdier på spill, og det er helt avgjørende å skaffe fram et omfattende
kunnskapsgrunnlag når videre strategi skal utformes. Om en stor fremtidig torskenæring
representerer en genetisk trussel mot de lokale stammene, er en viktig men vanskelig vurdering.”
(Jørstad, 2005).
Det er snart investert 1000 millioner kr i denne næringen, og kostnadene for alle er høye dersom
man ikke får løst problemet med rømming av torsk.
3.2.1 NYTEK
Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet (NYTEK) ble
vedtatt i 2003. Oppdrettere med anlegg i drift må ta høyde for de nye kravene, unntatt de som kun
driver med lagring av levende fisk.
Formålet med denne forskriften er å begrense rømming fra anlegg som nyttes i
oppdrettsvirksomhet gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard, drift og vedlikehold på flytende
oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som inngår i slike anlegg. Forskriften gjelder for flytende
oppdrettsanlegg som nyttes til oppdrettsvirksomhet, herunder oppbevaring av levende fisk i
slaktemerder i tilknytning til slakteri mv. Oppdrettsanlegg på land omfattes ikke av forskriften.
Det samme gjelder anlegg for oppdrett av skalldyr og pigghuder samt anlegg som nyttes til
lagring av villfanget fisk.
For nye anlegg/hovedkomponenter kreves det produktsertifikat fra 1. april 2004. Eksisterende
anlegg må ha dugelighetsbevis innen 1. januar 2006, dersom ikke driften er sertifisert etter et
internasjonalt godkjent miljøstyringssystem. I så tilfelle, må anlegget ha dugelighetsbevis innen 1.
januar 2008. Ordningen med dugelighetsbevis er en overgangsordning som gjelder frem til 1.
januar 2012. Etter denne dato må alle flytende oppdrettsanlegg i drift være produktsertifisert.
3.2.2 Økonomiske tap grunnet rømming av torsk
Norsk Sjømatsenter har gjort et overslag over direkte økonomiske tap på grunn av rømming av
torsk i Norge de siste fem årene. Konklusjonen er at det i denne perioden har rømt torsk til en
verdi av i størrelsesorden 20 millioner kroner.
Mulige gevinster ved redusert rømming kan være:
• Verdi av rømt fisk
• Reduserte forsikringspremier
• Eventuelle miljø- og genetikkforhold, valg av bestand for stamfisk
• Verdi av arbeidsbesparende rutiner
• Merinntekter i redskapssalg for utstyrsindustrien
• Merinntekter for omsetningsleddene
• Merinntekter for konsumentene (ved at prisene teoretisk går litt ned)

10

Utgifter ved redusert rømming:
• Kjøp av nytt utstyr
• Forskning og utvikling
• Forvaltning
Rømming kan foregå på alle livsstadier. Ved tap av en torsk på 0,5 kg fra et matfiskanlegg, kan
det økonomiske tapet anslås som forskjellen mellom slakteverdi og utgifter til fôr:
Slakteverdi 4 kg x salgspris kr 23,92 kr
Fôr
(4- 0,5) kg x 1,1 (fôrfaktor) x kr, 7,- (fôrpris)
27 kr
=
Beregnet tap
65 kr
Tabell 3-1 viser at det i løpet av de siste 4,5 årene er registrert 220.000 rømt oppdrettstorsk. I
tillegg har det antakelig forekommet rømminger som ikke har blitt rapportert. Hvis vi antar at
300.000 oppdrettstorsk med en snittvekt på 500 gram til en verdi av 65 kroner per stykk har rømt,
utgjør dette et tap på ca 20 millioner kroner.
3.2.3 Status for produksjon av torsk og konsesjoner
Torskeoppdrett er en raskt voksende næring, og det er for tiden en enorm vekst i biomasse i
torskeanleggene. Det eksisterer over 500 konsesjoner med en årlig produksjonsbegrensing på
312.000 tonn (beregnet med bakgrunn i konsesjonslistene av Norsk Sjømatsenter). En oversikt
over disse konsesjonene er gitt i Tabell 3-2.
Tabell 3-2: Antall konsesjoner, selskaper og produksjonskapasitet for matfisk torsk (Kilde:
Fiskeridirektoratet og beregninger utført av SNS).
Antall konsesjoner
for matfisk torsk

Antall selskap

Produksjonskapasitet
[1000 tonn]*

Nordland
Hordaland
Møre og Romsdal
Finnmark
Rogaland
Sogn og Fjordane
Troms
Trøndelag
Skagerrak

172
89
68
55
49
46
34
28
5

82
52
38
20
26
26
18
21
4

100
51
47
23
30
23
20
17
1

SUM

546

277**

312

*
**

Beregnet av SNS med bakgrunn i tall fra Fiskeridirektoratet.
Det er 277 ulike selskaper med konsesjon for matfiskoppdrett av torsk i Norge. Noen av disse er representert i
flere fylker, slik at summen av denne kolonnen er 287.

Ut fra tall fra medlemmene i ”Sats på torsk” og fôrprodusenter, mener Norsk Sjømatsenter at det
er grunn til å tro at det står mer enn 10.000 tonn torsk i norske merder høsten 2005 (se Tabell 3-3),
og at halvparten av denne fisken vil bli slaktet i løpet av året. Til sammenligning ble det slaktet
3000 tonn torsk fra norske merder i fjor, halvt om halvt med utgangspunkt i villfanget torsk og
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produsert yngel. Det er altså grunn til å tro at produksjonen av oppdrettstorsk er fordoblet i løpet
av det siste året.
Tabell 3-3: Resultater fra undersøkelse blant nettverket ”Sats på torsk” sine medlemmer.
Selskap
nummer

Maksimal biomasse i
løpet av 2005 [tonn]

Antall konsesjoner i
drift i løpet av 2005

Antall
konsesjoner

Antall nøter i
drift i 2005

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2500
1500
1000
1000
900
700
650
600
600
200
80
60
60
50
40
30
6
0

4
2
5
1
3
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
0

11
7
10
3
3
2
3
6
3
12
1
12
2
1
1
3
6
3

72
14
20
20
24
8
20
12
11
6
10
10
10
3
5
4
4
0

Sum

10000

31

89

253

Den foreløpige statistikken til Fiskeridirektoratet viser at det i 2004 var gitt totalt 753 konsesjoner
for oppdrett av andre fiskearter enn laks og ørret (det vil si torsk, røye, kveite, piggvar, makrell,
sei, ål og steinbit). Dette inkluderer konsesjoner for drift av settefisk-, yngel- og stamfiskanlegg.
Av disse er 73 % av konsesjonene (546) gitt for oppdrett av matfisk torsk. Av de totalt 753
konsesjonene var 285 i drift, det vil si at 38 %. Dersom vi antar at denne fordelinga er lik for alle
fiske-arter og type anlegg, betyr det at omtrent 200 av 546 konsesjoner for matfisk torsk var i drift
i løpet av 2004.
Spørreundersøkelsen blant nettverket ”Sats på torsk” sine medlemmer viser at 31 av 89
konsesjoner er i drift, noe som tilsvarer 35 % av de utdelte konsesjonene, noe som stemmer godt
med tallene fra Fiskeridirektoratet. Konklusjonen er dermed at omtrent 200 konsesjoner for
matfisk torsk er i drift.
Figur 3-1 viser at 62 % av selskapene har en konsesjon, og at 10 % av selskapene har mer enn tre
konsesjoner. Torskeoppdrettsnæringen består altså av mange små og noen få store selskap.
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Antall konsesjoner per selskap
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Figur 3-1: Antall konsesjoner per selskap (Kilde: Fiskeridirektoratet).

Som en kan se av Figur 3-2, var 2003 det store året for tildeling av konsesjoner til torskeoppdrett.
Litt av årsaken til dette var endring av regelverket i 2002, slik at en ikke lenger trengte å ha en
yngelavtale inngått før konsesjonssøknad kunne sendes.

Tildelte konsesjoner for matfisk torsk over tid
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Figur 3-2: Tildelte konsesjoner for matfisk torsk over tid.

2004

2005
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3.3 Definisjoner
Det benyttes flere forskjellige begrep i næringa for å beskrive skader og slitasje på not. Vi har
laget et forslag til definisjoner som vi vil benytte i denne rapporten, slik at det er entydig hva det
er snakk om til enhver tid. Definisjonene er et innspill til etableringen av en felles terminologi i
oppdrettsnæringa.
Som diskutert i avsnitt 3.4.2, kan torsken skade notlinet med tennene. Det er ikke fullstendig kjent
hva som skjer når torsken skader notlinet med tennene. Dette diskuteres i avsnitt 4.5. På bakgrunn
av argumentasjonen i avsnitt 4.5, har vi valgt å kalle denne slitasjen for ”napping”.
Med utgangspunkt i at ”napping” er den riktige beskrivelsen for torskens slitasje på nota, gir ikke
uttrykk som ”biting”, ”tygging”, ”spising” og ”gnaging” en riktig beskrivelse av denne atferden.
”Biting” er ikke et godt uttrykk fordi torsken ser ut til å dra i notlinet og ikke bare klemme rundt
det med tennene, ”tygging” og ”gnaging” fordi torskens tenner er lite egnet for tygging/gnaging
(den har ikke jeksler). Torsken sluker maten uten å tygge den og tennene benyttes primært til å
fange og holde byttet (se avsnitt 4.2).
Vi presenterer derfor følgende definisjoner:
Napping: Antagelig det beste uttrykket for å beskrive torskens slitasje på nota med den
kunnskapen vi har i dag. Det ser ut som at torsken tar tak i noen filamenter med tennene og drar til
de ryker.
Nappe-skade: Et område i notlinet som er slitt, raknet og/eller oppfliset fordi torsk har nappet i
notlinet. Det kan også være sømmer, taustumper, bøte-tråder og løse tråder som er oppfliset eller
dratt ut.
Gnag: Et uttrykk som egner seg til å beskrive slitasje på not på grunn av konflikt med
tilgrensende komponenter o.a., for eksempel gnag på not fra flytekragen eller lodd.
Gnag-skade: Et område i notlinet som er slitt og oppfliset på grunn av gnag.
Maskebrudd: En tråd i notlinet er røket.
Revne/flenge: Flere maskebrudd på rad. Utgjør et horisontalt eller vertikalt rent snitt, eller en
kombinasjon av disse (”L-form”). Såkalt mekanisk skade, der typiske årsaker er at notlinet
overbelastes under operasjon eller revner som følge av kontakt med spisse gjenstander.

14

3.4 Oppsummering av intervju og samtaler om rømming av torsk
I løpet av prosjektperioden har vi snakket med mange næringsaktører, deriblant oppdrettere,
utstyrsleverandører og dykkere om rømming av torsk og tilgrensende problemstillinger. I dette
avsnittet har vi forsøkt å systematisere den informasjonen som har kommet fram i disse samtalene
og en spørreundersøkelse utført blant medlemmene i ”Sats på torsk” (se innledning til kapittel 3).
3.4.1 Teknisk standard på norske oppdrettsanlegg for torsk
Flere har hevdet at teknisk standard på anlegg for torsk ofte er dårligere enn for laks. En årsak til
dette kan være at flere har startet opp oppdrett av torsk med brukt utstyr fra lakseoppdrett. Dette
inkluderer en del utstyr som ikke tilfredsstiller krav i bransjestandarden/NS9415.
Figur 3-3 viser fordelingen av alderen på nøtene til 18 oppdrettere i nettverket ”Sats på torsk”.
Antall nøter hos hver oppdretter er ikke tatt hensyn til, og dermed ikke selskapenes størrelse.
Tallene viser at ca 85 % av alle oppdretterne har nøter som er nyere enn tre år, og 70 % har nøter
som er nyere enn to år. Ser man mer detaljert på resultatene viser det seg at alle de større
selskapene (med over 100 tonn biomasse), med unntak av ett, bare har nøter som er nyere enn tre
år. Av totalt 18 selskaper har tre selskaper noen nøter som er eldre enn fire år.
Dersom anvendelsen av brukt utstyr har vært utbredt, ser den ut til å være på retur. Intervju og
samtaler viser også at de aller fleste oppdretterne nå er bevisste på at nøter til bruk i
torskeoppdrett må være av god kvalitet. Gjerne som følge av egne, dårlige erfaringer med
gammelt utstyr. I tillegg vil krav til dugelighetsbevis og sertifiserte anlegg være med på å
fremskynde denne utviklingen, ved at det ikke lenger er tillatt å benytte slitte nøter.
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Figur 3-3: Fordeling av alderen på nøtene til 18 torskeoppdrettere (Kilde: ”Sats på torsk”).
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Nøter, notkvalitet og impregnering
De fleste oppdretterne har erfart at ordinære laksenøter ikke er egnet for oppdrett av torsk, og har
funnet andre løsninger. De vanligste alternativene i dag er (ofte en kombinasjon av flere av
punktene):
• Dobbel not
• Notlin med tykkere tråd og/eller mindre maskevidde (inkludert sekskantede masker, hvor
to av stolpene i masken har dobbel tykkelse)
• Notlin innsatt med middel som binder fibrene i tillegg til vanlig kobberimpregnering
• Notlin produsert av sterkere fibre
• Impregnering med smak som torsken ikke liker
• Forskjellige typer olje-baserte impregneringer som gir en hard og/eller glatt overflate
Det virker som om miljønot-løsninger (not uten kobberimpregnering) ikke er anvendt i betydelig
grad innen oppdrett av torsk. Dette forklares med at kobberimpregnering binder notlinet slik at
man ser for seg at det er mindre tiltrekkende på torsken. Samtidig krever miljønot-løsningene mye
håndtering (tørking og notskift) noe som er sterkt forbundet med risiko for rømming av torsk
siden håndtering ofte kan føre til små skader i notlinet. Flere oppdrettere forteller at de forsøker å
unngå håndtering av nøtene og baserer seg på spyling og bøting under vann for å holde nota ren
og hel.
Oppdrettere vi har snakket med virker å være lite fornøyd med doble nøter og tykkere notlin.
Både doble nøter og tykkere notlin fører til tyngre håndtering som i seg selv øker faren for
overbelastning av notlinet, da større krefter er involvert. Samtidig vil begge løsningene kun utsette
problemet med rømming. Har fisken først kommet seg gjennom den indre nota, klarer den også
den neste (se Figur 3-4). Særlig med tanke på at den ytterste nota gjerne er en gammel og slitt not.
Det er også bare et tidsspørsmål før torsken sliter hull på ei not med litt tykkere notlin. I tillegg vil
begge disse løsningene føre til større belastning på det totale oppdrettsanlegget enn en enkel not
vil gjøre.

Figur 3-4: Mange oppdrettere benytter dobbel not for å hindre rømming av torsk, men få
røktere er fornøyd med denne løsningen (Illustrasjon: Mats A. Heide, SINTEF Fiskeri og
havbruk).
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De andre not-løsningene som benyttes i torskeoppdrett i dag får gode og mindre gode skussmål.
Her er oppdretterne uenige om hva som fungerer og ikke. Selv om mange ser på rømming av torsk
som et uløst problem, forteller noen at de har funnet en løsning blant de nevnte alternativene som
fungerer for dem.
Sagt om doble nøter:
”På grunn av rømming har vi doble nøter helt opp til rekkverket på merda. Det er absolutt
nødvendig med doble nøter. Ekstra kostnader som følge av investeringer, håndtering og annet
spares inn på redusert rømming.”
”Doble nøter fører med seg mange problemer: vanskelig å oppnå god loddsetting, fisk som
kommer i mellom nøtene vil dø, store belastninger på anlegg, smittespredning (dersom død
fisk blir liggende mellom nøtene) etc.”
”Doble nøter er svært arbeidskrevende og tungvint (30-40 % mer arbeid sammenlignet med
anlegg med enkle nøter). Drift og operasjon med doble nøter representerer i seg selv
rømningsfare, særlig i forbindelse med skifte av not.”
Sagt om impregnering med smak:
”Jeg er usikker på om impregnering med ”bitterstoff” har noen effekt, da den vaskes hurtig ut.
Impregneringa som har vært i bruk de siste 2-3 årene er generelt dårlig.”
3.4.2 Årsaker til rømming av oppdrettstorsk
Med den kunnskapen vi har i dag er det lite vi kan si med absolutt sikkerhet når det gjelder
rømming av torsk. Det etterlyses mer grunnleggende forskning innen oppdrett av torsk. Det er lite
kunnskap, næringa er svært ny og vi har dermed lite erfaringstall.
Flere av de som er i gang med torskeoppdrett har erfaring fra oppdrett av laks, men det er tydelig
at oppdrett av torsk på mange måter er en annerledes oppgave og at torsken ikke bør behandles på
samme måte som laksen. Atferden til laks og torsk er svært forskjellig. Mange oppdrettere har
trodd at torsken er en enklere art å ha i oppdrett, men faktum ser ut til å være at den er
vanskeligere.
Det er fornuftig å anta at alle rømmingsårsakene som gjelder for laks også gjelder for torsk. Aqua
Management kom med rapporten ”Fisken rømmer” i 2004. I denne rapporten trekker de fram
lodding av not, havari, kran/vinsjbruk, predator, notkvalitet/konstruksjonsfeil, brønnbåt,
arbeidsbåt og tidspress som de viktigste årsakene til rømming av laks. Råd for å unngå rømming
av disse årsakene er gitt i rapporten ”Tiltak for å redusere rømming av oppdrettstorsk” med
tilhørende fakta-ark skrevet av Akvaplan-niva i 2005.
Det er viktig at man tar i bruk den kunnskapen og løsningene som allerede finnes, og lærer av
tidligere erfaringer med rømming av laks. SINTEF Fiskeri og havbruk har gjennom prosjektet
”Nye rømmingssikre merdkonsept” bidratt med kunnskap, konseptutvikling og verifikasjon som
kan medvirke til å redusere rømming av laks fra merdoppdrett. Dette er dokumentert i en mengde
rapporter som er oppsummert i en samlerapport fra 2005 (se referanser).
Siden torsken rømmer hyppigere enn laksen, må det være noe mer enn disse tradisjonelle årsakene
til rømming som ligger til grunn. Prosjektarbeidet har avdekket fem mulige årsaker som kan
forklare dette. Det understrekes at det kun er snakk om mulige årsaker, og at det kreves betydelig
mer arbeid for å gi et endelig svar på problemstillingen. Ingen av disse mulige årsakene er
vitenskapelig undersøkt i tilstrekkelig grad til å si om de er riktige eller ikke, og det hersker
uenighet om gyldigheten og betydningen av flere av de.
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I det følgende lanserer vi fem mulige årsaker som kan bidra til å forklare hvorfor det relativt sett
rømmer mer torsk enn laks. De mulige årsakene danner et godt grunnlag for diskusjon og
opparbeidelse av kunnskap.

Mulig årsak 1: Torsk er mer rømmingsvillig enn laks
Torsken søker langs nota og vil finne hull. Dette bekreftes av forsøk utført av Fiskeriforskning
(personlig meddelelse fra Kåre Aas). Det virker som om torsken er flink til å trenge seg gjennom
små hull som normalt ikke vil føre til rømming av laks (se Figur 3-5). Et lite hull kan føre til at et
stort antall torsk rømmer i løpet av kort tid.
Uttalelser fra næringa:
• ”Torsken rømmer nok ”lettere” enn laksen. Laksen holder seg gjerne i nota, selv om den har
flere hull.”
• ”Torsken har en helt annen oppførsel enn laksen. Den søker langs bunnen og notveggen og vil
oppdage eventuelle hull og rømme. For at laksen skal rømme må det som regel store hull til.”
• ”Torskerømming er nok et større problem enn oppdretterne aner. Det er observert store svinn
av torsk fra nøter som er kontinuerlig overvåket og reparert av dykkere. Selv små hull (10 cm i
diameter) kan føre til store rømminger.”

Figur 3-5: En torsk som har forsøkt å trenge seg ut av nota, men har blitt hengende bak
gjellene fordi hullet var for lite. Bildet indikerer at torsken har ”mot” til å trenge seg ut
gjennom små hull.

Mulig årsak 2: Torsk napper og sliter på nota
Mange oppdrettere har observert at torsken napper i notlinet med stor kraft (se Figur 3-6). I
områder hvor torsken har nappet vil tau eller notlin vise tegn på slitasje. Områdene vil være
oppfliset og loddent og løse filamenter er dradd ut. Notlinet er gjerne raknet, og det oppstår runde
hull som vanskelig kan forklares med de tradisjonelle mekaniske skadene man finner i
oppdrettsnøter. Denne typen atferd og skade på nøtene finner man ikke i oppdrettsnøter benyttet
til laks.
Det kan virke som om torsken tiltrekkes av eksisterende maskebrudd, gnagskader og bøting
(særlig hvis bøtetråden har en farge som skiller seg fra notlinet). Flere forteller at torsken napper i
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alt som skiller seg ut, slik som løse ender som stikker ut, for eksempel i et maskebrudd eller i
forbindelse med en søm eller bøting (se Figur 3-7).

Figur 3-6: Torsk som napper i en taustump.

Figur 3-7: Torsken ser ut til å ”angripe” det som skiller seg ut på notveggen. Dette bildet
viser en søm i en annen farge enn resten av nota som antagelig har virket tiltrekkende på
torsken.
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Uttalelser fra næringa:
• ”Torsken napper mye i notlinet. Dykkerinspeksjoner hver 3. til 4. uke avdekker hull hver
gang. Ved siste inspeksjon ble det funnet hull i to nøter nede ved hjørnene av nøtene. Hullene
besto av to maskebrudd som var sterkt oppfliset, antagelig som følge av napping fra torsken.
Om nappingen er et resultat av maskebruddene eller omvendt, er vanskelig å si.”
• ”I alle nøtene blir tauet til dødfiskhåven oppfliset på grunn av napping fra torsken.”
• ”Torsken har antagelig fjernet bøtetråden, da dykkerne har reparert de samme skadene om
igjen.”
• ”Bruk av kamera viser at torsken er vill etter å nappe i ”kameratauet”. Torsken blir forholdsvis
hyppig observert mens den biter i tauet med ”Hai-lignende tversgående bevegelser”.”
• ”Torsken tiltrekkes mot nota, og gjerne mot steder der det stikker ut taubiter, bøtetråder og
lignende. Den er også glad i å beite på groe.”
• ”Det er også observert at fisk utenfra napper i notlinet.”
• ”Flere tusen fisk rømte. Nota var skadet i to områder, men det var kun et lite hull i nota som
torsken kan ha rømt gjennom. Dette hullet var oppfliset. Det andre området med skader var en
til to kvadratmeter og oppfliset uten konkrete hull (Figur 3-8), men her kan det se ut som om
også fisk utenifra har nappet i nota. Det går en god del vill torsk og sei utenfor nota. Det kan
også ha vært predatorer.”
• ”I begynnelsen så trodde vi det var predatorer som skadet nota. Men etter at vi gikk over til
dobbel not og fant gnagde hull på den innerste nota, samtidig som vi observerte at torsken
gnagde på nota, skiftet vi mening. Det er ingen logikk i at predatorer skal gnage på den
innerste nota.”
• ”Ikke bare er filamentet oppfliset, men hullene er runde og det mangler notlin, i motsetning til
revner som er ”rette streker” eller har L-form (alt notlinet er der, men det er revnet) som kan
skyldes for eksempel overbelastning eller spisse gjenstander.”
• ”Vi finner hull som ser gnagd ut. Tråden er hvit og frynsete og impregneringa mangler rundt
hullet. (Se Figur 3-9).”

Figur 3-8: Torsken kan også nappe i et større område av notlinet. På dette bildet kan det
tyde på at torsk har dratt ut og revet av filamenter i notlintråden.
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Figur 3-9: Sannsynlig nappe-skade. Impregneringen mangler i et område, tråden er hvit og
frynsete.

Mulig årsak 3: Oppdrettsanlegg for torsk har for dårlig teknisk standard
Nettverket ”sats på torsk” forteller at de utstyrsvalg matfiskoppdretterne har gjort, ofte har vært
preget av en vanskelig oppstartsfase. Erfaringene tilsier at ikke-optimale valg har preget en del av
oppdretterne i starten, og mange sier at man nå har lært og investert i utstyr av god kvalitet. Dette
er også diskutert i avsnitt 3.4.1.
Uttalelser fra næringa:
• ”Flere av rømmingene av oppdrettstorsk vi har hatt skyldes bruk av gamle, slitte nøter som er
kassert etter bruk i oppdrett av laks. Bruk av godt ordinært utstyr vil begrense rømmingen av
oppdrettstorsk.”
• ”Som med laks for 15 år siden finnes fortsatt noen torskeanlegg som er under-dimensjonerte
anlegg, feil utformet bære-/flytestruktur, feil fortøyningssystem og underdimensjonerte
fortøyninger.”

Mulig årsak 4: Når torsk settes ut i merder er den betydelig mindre enn laks
Torsken kan settes i sjøen når den er så liten som 10 gram, mens laksen som regel er over 50.
Benytter man tradisjonelle smoltnøter til liten torskeyngel, kan dermed et maskebrudd være
tilstrekkelig til at torsken skal finne veien ut av nota. I verste fall kan den minste fisken svømme
ut gjennom en feilfri maskeåpning. Liten torskeyngel krever altså mer finmasket notlin enn smolt.
Dette er et eksempel på at man ikke ukritisk kan benytte den teknologien og de operasjonsrutinene
som benyttes ved oppdrett av laks.
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Figur 3-10: Liten torskeyngel krever svært finmasket notlin. På bildet ser vi yngel på cirka
20 gram i ei not med maskevidde på 6mm.

Uttalelse fra næringa:
• ”Et maskebrudd kan være nok for at torsk på 100 gram skal rømme.”

Mulig årsak 5: Torsk er yndet føde for predatorer
Denne mulige årsaken er fremlagt av flere oppdrettere, men det hersker uenighet i om torsken er
foretrukket føde framfor laks. Noen oppdrettere opplever at predatorer foretrekker torsk, mens
andre forteller at predatorer er et like stort problem i forbindelse med oppdrett av laks.
Uttalelser fra næringa:
• ”Torsk er yndet føde både blant skarv, hegre, oter, mink og andre predatorer. Skarven
angriper utenfra og kan skade nota. Oter og mink er et stort problem. De gnager seg gjennom
nota. Dette er også en av grunnene til at vi benytter doble nøter.”
• ”Oter, sel og pigghå er årsak til flere torskerømminger.”
3.4.3 Faktorer som kan påvirke rømming av torsk
Etter å ha snakket med et stort antall oppdrettere er det flere spørsmål som dukker opp som vi
føler det er svært viktig å jobbe med å besvare i framtiden. Noen oppdrettere har store problemer
med at torsken napper i notlinet, mens andre ikke opplever denne atferden eller klarer å holde den
under kontroll. Noen oppdrettere har store problemer med å hindre rømming av torsk, mens andre
føler at de har kontroll. Hvorfor er det slik? Når oppdretterne tilsynelatende gjør en like god jobb,
hvorfor rømmer det hos den ene, men ikke hos den andre?
Dette er spørsmål som er svært vanskelige å besvare, og vi har lite kunnskap på dette området i
dag. Kan man tenke seg at størrelse på fisken, størrelsesvariasjon, fiske-tetthet i merda, fôring,
vannkvalitet, vanntemperatur, begroing etc. kan påvirke atferden til torsken og rømming?
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Vi vil legge fram noen betraktninger på dette området:
• Størrelse: Flere oppdrettere forteller at den minste fisken er mest aggressiv med hensyn til
napping. Andre sier at den mellomstore er verst, mens andre igjen mener at størrelsen ikke
har noen betydning. Her er altså erfaringene varierte, men de fleste mener likevel at den
minste er verst. Flere oppdrettere har derfor satt inn ekstra tiltak for å hindre rømming de
første månedene etter utsett i merd. Som regel er tiltakene i form av doble nøter eller hyppige
dykkerinspeksjoner.
• Størrelsesvariasjon: Ved fôring vil vanligvis de minste torskene bli fortrengt til de mindre
gunstige plassene langs notveggen og i øverste del av nota. Dersom nota er begrodd vil
notveggen fange opp fôr som fisken beiter på, og man kan godt tenke seg at torsken samtidig
napper i notlinet. Dette kan indikere at det er viktig med størrelsessortering og gode
fôringsrutiner slik at all fisken får tilgang til nok mat til å spise seg mett.
• Fiske-tetthet: Fiskeriforskning har gjort forsøk som indikerer at antall rømt fisk gjennom et
gitt hull øker med økt tetthet i merda.
• Fôring: Det virker som om det er viktig å holde torsken mett, men det er forskjellig
synspunkt på hva det vil si. Noen forteller at det krever kontinuerlig, appetittstyrt fôring,
mens andre sier det holder å fôre den annenhver dag til den er helt mett.
• Vannkvalitet/stress: Dårlig vannkvalitet kan stresse fisken. Kan stresset fisk føre til mer
napping og rømming? Eller er napping en naturlig del av atferden til torsken som ikke
påvirkes av stress?
• Vanntemperatur: Flere oppdrettere forteller at torsken er rømmingsvillig hele året, men at
nappingen er sesongavhengig. Når det er relativt varmt eller kaldt i vannet, blir fisken slapp
og flere opplever at torsken napper betydelig mindre i nota.
• Begroing: Torsken er en nysgjerrig fisk som blir tiltrukket av begrodd not. Oppdrettere
forteller at torsken holder nota delvis ren for begroing.
• Loddsetting: Det ser ut til å være viktig at nota er godt utspent. Flere forteller at det stadig er
problemer med hull i nøter med mye slakt notlin.

Uttalelser fra næringa:
• ”Småfisken er verst til å nappe i nota, og derfor har vi doble nøter fram til torsken er 6-700
gram.”
• ”Vi har lurt på om torsken for eksempel har behov for stoffer som finnes i skjell og at det er
derfor den napper i notlinet. Men vi har også funnet gnagde hull i helt rene nøter.”
• ”Nappe-atferden er forskjellig fra not til not, og det virker som om nøtene med mest
størrelsesvariasjon er mest utsatt for gnag. Den minste fisken vil da oppholde seg langs
notveggen og nappe i nota.”
• ”En mett og fornøyd fisk vil sannsynligvis nappe mindre i linet. Det er ikke usannsynlig at
nappingen skyldes søk etter mat.”
• ”Torsk som hadde vært sultet i forbindelse med sortering nappet i nota og rømte.”
• ”I vinter har vi ikke observert gnagde hull i nøtene. Jeg tror dette har med temperatur og
fôring å gjøre.”
• ”Spesielt området i overgangen mellom side og bunn, der det er dobbelt notlin, er utsatt for
slitasje som tyder på at torsken napper i notlinet. I dette området er det slakk i notlinet.”
• ”Tidligere, før vi fikk bunnring, samlet torsken seg i bukter i notlinet og vi kunne se tegn til
at torsken hadde nappet i notlinet. Det ser altså ut til at det er viktig at nota er godt utspilt for
å unngå at torsken napper i linet.”
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3.5 Forsøk: Torsk og notlin
Vi har gjennomført en studie for å forsøke å framprovosere napping fra oppdrettstorsk på
spesiallagde rammer påmontert notlin og tau. Vi ønsket å se om torsken ville nappe i notlin og
tau, og om den ville bli tiltrukket av skader i linet fremfor feilfritt notlin.
Fire trerammer påmontert notlin og taustumper ble det satt ut i merd 1. juni 2005 (Figur 3-11).
Rammene målte 0,9 x 1,2 meter. To av rammene hadde notlin med tre forskjellige skader: Et
maskebrudd (Skade A), en rift bestående av to maskebrudd (Skade B) og en rift på 3-4
maskebrudd som etterpå ble bøtt med blågrå bøtetråd (Skade C). Skade A og B er vist i Figur
3-12, mens det ikke foreligger bilde av skade C. Maskene var kuttet midt på tråden med tollekniv.
De to andre rammene var påmontert skadefritt notlin. Under alle rammene ble det hengt tre tau av
forskjellig dimensjon, type og farge: Hvit flaggline med 10 mm tykkelse, 8 mm flettet svart nylon,
12 mm tvunnet blå nylon. På rammene med skadet notlin ble det festet lodd i enden av disse
tauene. Det var i tillegg festet to lodd på alle rammene for å få de til å synke.

Figur 3-11: Utsett av rammer med maskebrudd, bøting og forskjellige typer tau.
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Skade B

Skade A

Figur 3-12: Maskebrudd (Skade A) og rift (Skade B) før utsett.
Rammene ble plassert i to forskjellige merder: ”Merd 1” hadde fisk med en snittvekt på ca 300
gram, mens ”Merd 2” inneholdt torsk på gjennomsnittlig 2 kg. Størrelsesvariasjonen var stor i
begge merdene. I Merd 2 veide fisken mellom 1og 3 kg.
På grunn av notskift ble rammene tatt opp for første gang etter en måned. Det satt da en torsk fast
i det ene hullet. Noen dager senere ble rammene tatt opp av oppdretter for inspeksjon og
fotografering. En interessant observasjon er vist i Figur 3-14. På ny satt det en torsk fast i det
samme hullet. Etter at torsken var fjernet kunne man se at den satt fast i det som i utgangspunktet
hadde vært et enkelt maskebrudd (Skade A, se Figur 3-14). Maskebruddet var tydelig bearbeidet,
og siden røkterne ofte observerer torsk som napper i nota, er det grunn til å tro at torsken har
nappet i dette maskebruddet. Oppdretterne beskriver nappe-atferden som ”en hai som angriper
byttet”; den rykker og river med hele kroppen.
Rammene ble tatt opp for godt etter tre måneder i sjøen. Da viste de tegn til ytterligere nappeskader som vist i Figur 3-14, Figur 3-15 og Vedlegg 1. Det nevnte hullet hadde blitt enda større,
og det var tydelig at flere av de påførte skadene var nappet i. Kantene av notlinet var også tydelig
slitt, antagelig som følge av napping. Alle tauene viste mer eller mindre tegn på napping fra torsk.
Det var ingen synlige merker på treet etter torsketenner.
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Figur 3-13: En drøy måned etter utsett var et maskebrudd (Skade A) utvidet og en torsk på
cirka 2 kg hadde satt seg fast.

Figur 3-14: Hullet (Skade A) som torsken i Figur 3-13 satt fast i. Venstre bildet viser hullet
rett etter at torsken var fjernet, bildet til høyre viser hullet knapt to måneder senere.
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Figur 3-15: Etter tre måneder blant oppdrettstorsk, hadde alle tauene nappe-skader i
forskjellig grad.
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3.6 Gode råd for å hindre rømming av torsk
Kartleggingen kan oppsummeres i følgende gode råd for å hindre rømming av torsk:
• Bruk nøter av god kvalitet. Slitte og oppflisede nøter ser ut til å tiltrekke seg torsken, og
notlin med lav reststyrke har mindre motstand mot slitasje.
• Unngå småskader fra håndtering og gnag. Små skader som tradisjonelt ikke
representerer fare for rømming av laks, kan føre til at betydelige mengder torsk forsvinner
i løpet at kort tid. Det er derfor enda viktigere å unngå småskader i nota enn det er for laks.
Dette gjelder både under håndtering, som følge av gnag og annet.
• Inspiser nota jevnlig for hull. De fleste nøtene vil få skader og hull fra tid til annen, og
det er ekstra viktig å oppdage de så tidlig som mulig når det er torsk inne i nota. Derfor er
det viktig med hyppige dykkerinspeksjoner så lenge det ikke finnes kamera som kan gjøre
jobben like godt og samtidig til en fornuftig pris. Noen oppdrettere har dykkerinspeksjoner
så ofte som hver uke, mens andre mener det er tilstrekkelig med en gang i måneden. I
tillegg er det viktig å ha inspeksjon etter hendelser som kan skade nota, dvs. uvær,
håndtering av not, håndtering av lodd etc. og før man setter torsk i nota.
• Still krav til kvaliteten på bøtinga av nota. Småskader under notskift må unngås. Det
hjelper ikke at nota skal rett på notbøteri, da bøtinga kan bli ødelagt av torsken ved neste
utsett. Bøting ser ut til å tiltrekke seg torsken, spesielt dersom tråden har annen farge enn
notlinet og løse ender stikker ut (se Figur 3-16).
• Hold nota ren. Det er mange grunner til at det er viktig å holde nota ren. Når det gjelder
rømming er det fordi groe vil tiltrekke seg torsken og når den napper i begroing er det
grunn til å frykte at det samtidig vil skade notlinet. Torsken spiser groe og fôrpartikler som
fanges opp av organismene på notveggen.
• Sørg for at notlinet er godt utspilt. Det ser ut til å være viktig å unngå slakke i notlinet.
Spesielt i området i overgangen mellom siden og bunnen av nota kan det være en del
slakke i linet. Det har flere ganger vist seg at torsken vil samles i disse områdene og nappe
i notlinet.
• Kontroller at maskestørrelsen er tilpasset fiskestørrelsen. En tommelfingerregel kan
være at et maskebrudd alene ikke skal kunne føre til rømming av fisk. Dette kan for
eksempel oppnås ved å kreve at to ganger maskevidden skal være mindre enn bredden til
den minste yngelen.
• Sørg for at torsken er mett til enhver tid. En kan tenke seg at trangen til å utforske og
nappe i nota reduseres når fisken er mett. Oppdretterne forteller at torsken generelt sett er
roligere når den er mett.
• Sorter fisken ofte. Flere innspill fra oppdrettere indikerer at en jevn størrelse kan redusere
rømming. Dette kan skyldes at all fisken lettere ”slipper til matfatet” slik at den blir mett
og ”fornøyd”. I tillegg kan man spørre seg om stor variasjon i størrelse stresser den minste
fisken og at dette kan føre til napping og rømming.
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Figur 3-16: En sort bøtetråd er dratt ut og fliset opp. Antagelig har torsken stått for den
”jobben”.
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4 Basiskunnskap
Vi har studert tilgjengelig informasjon om torskens atferd og biologi, tenner og tannvekst,
notlinmaterialer og overflatebehandling av notlin. Informasjonen er funnet i litteratur og gitt
muntlig og skriftlig fra eksperter. Dette kapittelet oppsummerer kunnskapen som har relevans til
rømming av torsk. Det tas forbehold om eventuelle utelatelser eller feiltolkninger. Vi henviser til
referansene for fullstendig dokumentasjon og utfyllende informasjon.
4.1 Torskens atferd og biologi
Vi har forsøkt å gjøre oss kjent med tilgjengelig informasjon om torskens atferd og biologi, i den
grad det har relevans for teknologien som benyttes i torskeoppdrett.
Per i dag mangler vi en god del kunnskap, spesielt om torskens atferd i merd, som er nødvendig
for å kunne utvikle optimal teknologi for oppdrett av torsk. Utredningen Forskningsbehov innen
dyrevelferd i Norge (Norges forskningsråd 2005) poengterer at ”(…) til tross for mye
populasjonsøkologisk og generell biologisk kunnskap om arten, så vet vi lite om torskens
grunnleggende atferd.”
Fiskeriforskning har gjennomført undersøkelser som antyder at torsk rømmer som følge av en
bevisst handling. De mener også at undersøkelsene antyder at tettheten innvirker på rømming,
dvs. økt tetthet gir mer rømming. Fiskeriforskning vil i perioden 2005-2007 gjennomføre NFRprosjektet ”Why and how do cod escape? – A field and experimental study of the behaviour of
cod prior to, during and after escape.”
Informasjonen som presenteres i det følgende er gitt av Jarle Mork ved NTNU.
Torsken er en bunnføder og skjegget er et lukteorgan som den lokaliserer føden med. Den er
overbitt, og dermed fysisk tilpasset til bunnspising. Antagelig napper den i nota for å undersøke
om noe er spiselig. Mork mener nappinga må sees på som matauk. Det viktigste for torsken er å
spise, inntil den blir kjønnsmoden.
Laksen er en primitiv fisk, mens torsken er eksplorativ og finner løsninger. Torsken er en luring
og kan ta læring. For eksempel kan den unnslippe fangst. Dersom det er et hull i en trålpose, vil
torsken raskt stikke ut gjennom hullet. Dette vil man ikke oppleve i like stor grad ved fangst av
mer primitive arter.
Det er forskjell i atferden til hann- og hunnfisken. Hannene er mer aktive før gyting, og tar da
hierarki og har dominante handlinger. Dermed er det klart hvem som får befrukte eggene når
hunnene er klare til å gyte. Hunnene vil i denne perioden være ganske rolige og stort sett oppholde
seg i høyere vannmasser. Torsken forandrer atferd under kjønnsmodning, og den blir mer
eksplorativ og vandrer mer.
Fra det vi kjenner til om torskens atferd, kan man stille følgende interessante spørsmål i
forbindelse med rømming av torsk:
• Er det kjønnsmessige forskjeller på rømming?
• Rømmer torsken hyppigere når den er kjønnsmoden?
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4.2 Tenner hos torsk
Det er kjent at torsketennene vokser hele tiden og at torsken stadig utvikler nye tenner (for
referanser se nedenfor). Spørsmålet som melder seg i lys av problemene med at torsken napper i
notlinet, er om torsken må ha noe å bite på for å slipe ned tennene. Vill torsk spiser kråkeboller og
krabbe og får i seg mye stein og sand. I naturen vil torsken altså ha en betydelig større slitasje på
tennene enn det å snappe fôrpellets i ei merd vil gi. Oppdrettere har erfart at oppdrettstorsk har
skarpere tenner enn vill torsk og flere mener å ha erfart at villfanget torsk biter mindre på nota enn
oppdrettstorsk.
For å undersøke om det kan være noe hold i denne hypotesen, og for å øke forståelsen for torskens
eventuelle evne til å lage slike hull, er det foretatt en gjennomgang av litteratur om tenner og
tannvekst hos fisk, fortrinnsvis hos torsk. Fakta og informasjon som er funnet å være relevant for
rømming av torsk er stilt sammen. Det understrekes at dette er en sammenstilling fra flere verk
der kunnskap relatert til tenner og tannvekst har vært det sentrale. Det tas forbehold om
eventuelle utelatelser eller feiltolkninger. Følgende litteratur er benyttet:
/1/ Carol M. Morrison: Histology of the Atlantic Cod, Gadus morhua: An atlas. Part One.
Digestive Tract and Associated Organs.
/2/ Wilhelm Harder: Anatomy of Fishes.
/3/ Harald Kryvi, Geir K. Totland: Fiskeanatomi.
/4/ Våre saltvannsfisker. NKS forlaget 1981.
4.2.1 Munn og tenner
Kjever og tenner har som primær oppgave å fange føde, samtidig som tennene skal holde og
foreta en første bearbeidelse av maten. Rundt munnåpningen finnes lepper, men disse inneholder
ikke muskulatur som hos pattedyr. Munnhulen er avstivet av skjellettdelene i over og underkjeve.
Torsken har overbitt.
Hos de fleste fisk er tungen støttet opp av en knokkel i midtlinjen i munnhulegulvet. Tungen
mangler i de fleste tilfeller egne muskler, slik at den ikke kan beveges selvstendig.
Torsken er nærmest alteter, og tar alle slags krepsdyr, mark og bløtdyr. Med alderen blir fisk (sild,
lodde m.v.) hovedmat. Om vinteren er matbehovet til torsken nedsatt.
Tenner har emalje, dentin og et indre hulrom (pulpa) som hos andre virveldyr. Tennene brukes
hos de fleste til å gripe og holde bytte, og i noe grad til å rive føden i stykker. Fisk kan ha tenner
på et stort antall av knokler som vist i Figur 4-1.
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Figur 4-1: Knokler som kan ha tenner. Det finnes ingen fiskearter som har tenner på alle
knoklene samtidig (Referanse /3/).
Figur 4-2 viser munnhulen og svelget til en atlanterhavs-torsk. Knoklene premaxillare (1-a) og
maxillare i overkjeven, og dentale (2-b) i underkjeven, kan ha tallrike tenner. I munntaket kan
vomer og parasphenoid ha et større antall tenner. Lateralt for disse kan palatinum og ectopergoid
ha tenner, og i munngulvet kan finnes tungetenner.
Det kan også finnes tenner på gjellebuene (svelgbenstenner) (Bilde 4-b).
I svelget finnes to plater som er dekket med skarpe, koniske tenner av samme type som finnes på
premaxillare og dentale (Bilde 1-c og 2-d). På denne måten vil en kontinuerlig sirkel av tenner på
gjellebuer og svelgplater omgi byttet eller det som kommer inn i munnen.
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Figur 4-2: Munnhule og svelg hos atlanterhavstorsk (Referanse /1/).
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4.2.2 Torsketannens oppbygning og tannskifte
Torsk og laks har såkalte caniniforme tenner (”hundetannutseende”). Disse er koniske, har spiss
form og er velegnet til å holde byttet fast, og omtales også som typisk gadoide (dvs.
”torsketenner”).
Tennene hos torsk er bøyd bakover (se Figur 4-3). Tennene er leddet mot kjeveknoklene ved
bindevevsledd (en hengsel), slik at de kan bøyes bakover mot svelget (en sene gir etter), men ikke
den andre veien. Når kjeven lukkes beveges hengslen slik at føden kan frigjøres og lett skyves
innover i munnen, men ikke ut igjen.

Figur 4-3: Langsgående snitt gjennom en torsketann. Illustrasjonen til høyre viser del av
underkjeve med to tenner og fem tomme tannsokler (Referanse /2/ og /3/).
Det er generelt ingen sammenheng mellom tannsett og spisevaner. Fisk med likt tannsett kan ha
svært forskjellig føde, og fisk med forskjellig tannsett kan ha samme føde.
Tennene hos torsk blir kontinuerlig erstattet. Nye generasjoner med tenner utvikles under eller
nær de gamle. Umodne tenner kan sees mellom modne tenner mens de bryter gjennom tannkjøttet
som vist i Figur 4-4.
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Figur 4-4: Tenner i underkjeven (dentale) sett gjennom mikroskop. a) ferdigutviklet tann, b)
en ny tann utvikles, c) smaksløk (Referanse /1/).
Tennene løsnes ved at dentin fjernes fra tannens fundament, og vil da falle ut.
Tennene vokser ut fra midtpunktet. Det vil si at størrelsen på tannen ikke endres, men at veggen
på tannen øker i tykkelse og at dermed bløtmasse blir redusert. Tennene øker i høyde ved at
materiale avsettes ved tannens fundament.
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4.3 Materialbruk i notlin
Dette kapittelet tar for seg de materialteknologiske sidene ved polymerfibre som kan tenkes å ha
betydning for resistens mot torskens påståtte napping på notlin i merder for fiskeoppdrett.
For å forstå hvordan notlinet angripes av torsken og hvilke egenskaper ved polymerfibrene som er
viktige for å motstå slike angrep, er det nødvendig å få studert slike skader grundig. Dette kan for
eksempel gi oss svar på:
• i hvilken grad filamentene er strukket før brudd
• om bruddet i fibrene er plastisk eller har liten grad av deformasjon
• om skader på overflaten av fibrene er konsentrert til et sted eller forefinnes på
forskjellige steder
• om fibrene er brutt ned via utmatting av overflaten eller liknende lokale påkjenninger
Hvis torsken generelt napper i nota, vil man kunne forvente at det finnes en rekke tilfeller av noe
eller langt fremkommet napping. I notlin som består av en blanding av Polyester og Dyneema, bør
man kunne forvente å se skader hvor Polyester-fibrene er slitt i stykker mens Dyneema-fibrene er
intakte, siden Dyneema-fibrene er blant de aller ”sterkeste” termoplastfibre man kjenner til i dag.
Denne formen for dokumentasjon er viktig for å forstå hvordan torskens eventuelle evne til å
ødelegge polymerfibrene gjør seg gjeldende. Det vil sannsynligvis være en relativt stor jobb å gå
igjennom nota på denne måten, men man må gå grundigere til verks for å forstå hvordan
materialene oppfører seg.
4.3.1 Polymerer og slitasjestyrke
Hvis man holder seg til begrepet ”napping” og oversetter det til ”slitasje” i en eller annen form, så
kan man vurdere ulike polymerers slitasjeegenskaper og dermed få en rangering i forhold til
”napperesistens”.
Slitasjestyrke er ikke et entydig begrep, og forskjellige slitasjemekanismer kan opptre avhengig av
betingelsene. Man snakker ofte om to typer mekanismer: abrasiv slitasje og heftslitasje. Med
abrasiv slitasje (Eng: abrasive wear) mener man fenomenet som fremkommer når typiske partikler
eller forhøyninger presses mot og langsetter en flate. Et typisk eksempel er rett og slett sliping av
en flate med sandpapir. Med heftslitasje menes slitasje som fremkommer når to flater i kontakt
beveges relativt til hverandre. For eksempel vil et viskelær som skyves over en flate være utsatt
for heftslitasje. To andre typer slitasje er overflateutmatting og kjemisk indusert slitasje. Med
overflateutmatting mener man en utmatting av materialet nær overflaten på grunn av repeterende
mekanisk belastning. I lengden vil dette føre til at materialet desintegrerer (les: ryker) brått eller
delvis. Kjemisk indusert slitasje har man når miljøet fører til en akselerert nedbryting av
materialet. Saltvann kan være en type kjemikale som kan fremkalle kjemisk indusert slitasje,
spesielt for nylonvarianter som er følsomme for hydrolyse. Likeledes vil også UV-stråling for
lysfølsomme polymerer være med å katalysere slitasjefenomenet. UV-strålene vil virke som en
”kjedekutter” og redusere den gjennomsnittlige molekylvekten på polymeren og dermed redusere
dens flytspenning og bruddenergi. Ergo vil slitasjeegenskapene forringes.
For polymerer antar man at følgende egenskaper bidrar til resistens mot abrasiv slitasje:
• Høy hardhet (ofte forbundet med høy E-modul)
• Høy flytespenning
• Høy bruddenergi
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Høy E-modul og høy flytspenning finner man i fibre av polymerer og spesielt i fibre av typen
Dyneema og aramid (Kevlar). Det er ikke nødvendigvis slik at fibre med den høyeste E-modulen
og flytspenningen har den høyeste bruddenergien da den siste egenskapen er avhengig av arealet
under spennings-tøyningskurven til materialet ved for eksempel strekktesting. Materialer med stor
plastisk deformasjon gir et stort arbeid før brudd inntreffer. Nylon er generelt et materiale som har
stor deformasjon før brudd inntreffer og dermed høy bruddenergi.
Polymerer med kjent stor motstand mot abrasiv slitasje er:
• Polyetylen
(LDPE, Low Density Poly Ethylene)
• Polypropylen
(PP, Poly Propylene)
• Teflon
(PTFE, Poly Tetra Fluor Ethylene)
• Nylon 6.6
(PA-6.6, Polyamid)
Tradisjonelle nøter er vanligvis produsert av nylon notlin, ofte av kvaliteten Nylon-6.6. Dette
materialet har i utgangspunktet veldig god resistens mot abrasiv slitasje i vanlige omgivelser.
Enkelte oppdrettere har opplevd at ei slik tradisjonell not har dårligere motstand mot napping fra
torsk enn ei not laget av notlin med en blanding av polyester og Dyneema (ref. Villa Cod Farm,
www.leppefisk.no). Dette er interessant og man kan spørre seg om:
• Det er abrasiv slitasje som er den dominerende mekanismen for nedbrytning av
fibrene?
• Det er miljøbetingelser inne i bildet som akselererer nedbrytningen av nylon?
• Håndtering, utsetting etc. av merden kan introdusere belastninger som er så høye at en
not som består av et notlin med høy strekkstyrke har mindre sannsynlighet for å bli
påført skade enn en tradisjonell not.
• Det er andre forhold enn de rent materialtekniske som betyr noe for ødeleggelsen av
fibrene (vedlikeholdsmetoder og prosedyrer, lagring etc.)?
Å svare på disse spørsmålene uten nærmere undersøkelser er vanskelig. Som tidligere nevnt
savner vi statistiske opplysninger over ”notnapping” på forskjellige nøter og detaljerte
undersøkelser av napping i forskjellige stadier. Dette bør inngå i en mer inngående studie av
problematikken. Om man skal sammenlikne notlin av forskjellige materialer, er det viktig at alle
andre parametere holdes konstant.
4.3.2 Polymer fibre
Når man prater om polymerfibre for garn eller not, er det snakk om fibre basert på termoplaster.
Disse skilles ofte i to klasser: Tradisjonelle - og høyytelsesfibre. Tabell 4-1 er hentet fra
http://www.tensiontech.com/papers/papers/deep_mor/synthetic_fibreyarn_table1.html og viser
typiske data for de forskjellige klassene fibre benyttet i blant annet tau.
Tabellen viser klart den dramatiske forskjellen det er i egenskaper mellom de tradisjonelle fibrene
og høyytelsesfibrene. Det poengteres at polyester tau fremstilt med de nyeste kvalitetene
høystyrkefibre har meget gode egenskaper og disse bibeholdes i større grad enn for nylon i fuktig
tilstand. Ellers så trekkes Dyneema fibrenes særdeles gode abrasjonsresistens frem. De to siste
fibrene er ekstremt kostbare og kjennetegnes ved at de ikke siger under last på samme måte som
for eksempel Dyneema.
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Tabell 4-1: Egenskaper til forskjellige polymerfibre.
Specific
Gravity

Material

Specific
Modulus,
N/tex

Specific
Strength
N/tex

Other Characteristics

Nylon (polyamide)

1,14

4

0,84

10-15% wet strength loss.
Poor wet internal abrasion
resistance. Moderate creep.

Polyester

1,38

10

0,84

Good wet internal abrasion
resistance.

Polypropylene
monofilament

0,91

8

0,73

Lighter than water,
moderate creep, low
strength.

Polypropylene
multifilament

0,91

3,5

0,66

Lighter than water,
moderate creep, low
strength.

Aramid (Kevlar 29,
Twaron, Technora)

1,44

49

2,03

Axial compression fatigue
problem.

Aramid (Kevlar 49)

1,44

78

2,08

Extra high modulus.

HMPE (Spectra 900,
Dyneema) High-Modulus
Polyethylene.

0,94- 0,97

124

2,65

Low melt point, high creep.

HMPE (Spectra 1000)
High- Modulus
Polyethylene.

0,94- 0,97

175

3,10

Extra high modulus. High
creep but less than S900.

LCAP (Vectran) Liquid
Crystal Aromatic Polester.

1,41

46

2,01

New fiber. Very little
creep.

PBO (Dow)
Polybenzoxazole.

1,56

177

2,54

New fiber. Very high
modulus. Expensive.

Siging under last for HMPE-fibre (Spektra/Dyneema) er et kjent fenomen, men er veldig avhengig
av temperatur og oppbygning av notlinet, eller tauet som slike fibre ofte benyttes i. Hos F.X.
Kromm et. al., referanse [6], har man funnet en Bailey-Norton likning for siging av fiberbunter av
Dyneema SK 75. Kryptøyningen ε kan skrives som en funksjon av strekkspenningen σ og
temperaturen T som følger:

ε = 1.72 ⋅ σ 3.82 ⋅ t ⋅ e ( −13450 / T )

(1)

Hvis vi sier vi har en notlintråd med en diameter på 2 mm utsatt for en last på 50 kg over 5 år
(1.577⋅108 s), hvor mye siger denne tråden dersom vi antar at vi kan benytte likningen ovenfor og
vi antar at tråden ligger i sjøvann med en middeltemperatur på 5 °C = 278 K?

σ=

F 20 ⋅ 9.81 ⋅ 4
=
= 62.4 MPa
A
π ⋅ 22

(2)

38

ε = 1.72 ⋅ σ 3.82 ⋅ t ⋅ e (13450 / T ) = 1.72 ⋅ (62.4) 3.82 ⋅ 1.577 ⋅ 108 ⋅ e ( −13450 / 278) = 0.000002

(3)

Med andre ord ser det ut som om notlinet vil sige ca. 0,0002 %. Dette er helt ubetydelig og vil
ikke føre til noen forringelse av egenskapene til polymermaterialet grunnet siging.
4.3.3 ”Forsvarsmekanismer” mot napping
Ettersom det foreligger lite kunnskap om hvordan torsken angriper nota, er det vanskelig å gi
spesifikke råd og retningslinjer for hvilke materialer som er best egnet til å motstå napping. Vi vet
heller ikke hvilken slitasjetype/utmattingsfenomen/mekanisk overbelastning som finner sted.
Enkelte funn tyder på at tradisjonell not bestående av nylonfibre har dårligere egenskaper mot
gjennomgående napping enn et hybridgarn bestående av polyesterfibre og Dyneema. Men vi vet
ikke om det skyldes utelukkende de sterke Dyneemafibrene.

Siden vi har begrenset detaljkjennskap til torskens angrepsmåte, kan vi nå ikke foreslå annet enn
generelle tiltak som kan gi økt napperesistens. Disse tiltakene kan være:
• Bruke ”høyere” kvalitet på fibre, dvs. PET, PE, nylon som har høyere styrke og stivhet enn de
som i dag benyttes i not for fiskeoppdrett (opplysning over kvaliteter innhentes separat fra
hver fiberleverandør i så tilfelle). Hvor stor gevinst, og om det er noen gevinst å hente i det
hele tatt, beror som tidligere nevnt på mekanismene som ødelegger nota. Typiske nylon 6 og
nylon 6.6 kvaliteter fra for eksempel Acordis viser en bruddstyrke på ca. 730 – 770 mN/tex og
en forlengelse til brudd på noe over 20 %. Skal man ha en sterkere kvalitet må man opp på
kvaliteter som benyttes i for eksempel airbags. Disse er ca. 13 – 20 % sterkere, men
sannsynligvis også mye dyrere. For PET-fibre fra samme leverandør er typisk styrke 820
mN/tex med en bruddforlengelse på ca. 14 %. For å se om potensialet for disse fibertypene er
utnyttet fullt ut, må man gå til produsentene av notlinet og undersøke hvilke kvaliteter som er
benyttet.
• Bruk av monofilament notlin. Før man går til dette skrittet bør man ”forstå” torsken bedre.
Sannsynligvis har monofilamentet lavere mekaniske egenskaper enn de sterkt orienterte
fibrene som benyttes i dag. Filamentets natur vil kunne gjøre det vanskelig for torsken å
benytte de spisse tennene til å angripe filamentene. Nappetendenser vil heller ikke kunne føre
til at enkeltfilamenter bites eller slites av – en for en.
• Sammensetning av notlin. Det kan tenkes at en oppbygging av notlinet som gir en mer
kompakt struktur og høyere stivhet gir økt resistens mot napping siden man da vil unngå store
bevegelser av fiberbunter. Det kan også tenkes at man benytter et hybridgarn som har fibre
med meget gode ”antinappeegenskaper” ytterst og en billigere og mindre resistent fiber
innenfor.
• Beskytte notlinet. Denne løsningen baserer seg på at man kan legge et belegg på utsiden av
notlinet som gir økt resistens mot abrasiv slitasje og mot utmatting i overflaten på fibrene.
Beleggingen kan også gi økt resistens mot suksessiv napping og mekanisk overbelastning på
filamentnivå. Ved gjentatt napping vil etter hvert enkelte filamenter ryke og notlinet vil bli
ganske ”loddent”. Fortsetter nappingen på samme sted kan man se for seg at nappingen
allerede skjer på ødelagte fibre (løse tjafser) og/eller at nye filamenter suksessivt blir dratt ut
av garnet og tøyd til de ryker i strekk. Et slikt scenario vil kunne motvirkes med et utvendig
belegg som bør være slitasjeresistent og ha relativt gode mekaniske egenskaper. Det er et krav
at belegget må sitte godt. Anvendelser til tau, trosser etc. har en finish som bidrar til lav
friksjon mellom filamentene og sannsynligvis gjelder dette også for kvaliteter til notlin.
Bindingen til slike fibre vil være problematisk. Et annet problem er at notlin som er tette og
hardt spunnet vil være meget vanskelige å impregnere og belegge på en enkel måte. Til slutt
må man se på hvilke materialer man aksepterer at torsken kan bite og tygge på fra et
toksikologisk ståsted.
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4.4 Impregnering av notlin
Dette avsnittet inneholder en vurdering av ulike muligheter for å benytte impregnering/belegging
for å hindre at torsk napper hull i not.
4.4.1 Impregnering som hindrer torsk i å nappe i notlinet
SINTEF Materialer og kjemi, Avdeling for Syntese og egenskaper, utførte i 2004 et forprosjekt
for å utrede muligheten for å produsere impregnering som hindrer torsk i å nappe i notlin. Tanken
har vært å lage impregnering inneholdende kapsler med et stoff som torsken ikke liker. Ideen bak
innkapsling er at stoffet da vil holde seg på plass i impregneringen lenger ved at det aktive stoffet
først frigjøres når kapslene knuses ved napping i nota. Kapslene tenkes inkorporert i tradisjonell
voksimpregnering som benyttes i dag.

Hvis det viser seg at kapsler med bittert stoff kan produseres og inkorporeres i impregnering
gjenstår praktisk uttesting for å se om de fylte kapslene i praksis hindrer torsken fra å nappe. Hvis
konseptet viser seg å ha effekt kan også innkapsling av andre stoffer vurderes. Det er svært viktig
at det innkapslede stoffet ikke er giftig for torsken.
4.4.2

Impregnering for å få torsken til å nappe på ønskede steder

Tanken bak denne ideen er at man kan ha noe inne i nota (separert fra notveggen) som inneholder
et stoff som torsken liker å nappe på, og på denne måten holde torsken vekk fra å nappe på
notveggen. Dette er altså motsatt tankegang fra det som er beskrevet i foregående kapittel.
Her trengs det i første omgang mer informasjon om torskens atferd med hensyn på hva den liker
av smak, lukt og farge. En kan her tenke seg stoffet som torsken liker inkorporert i voks, men selv
om dette innkapsles som i foregående kapittel, vil det antagelig rask gnages av, og stadig
reimpregnering vil være nødvendig. Det vil derfor være en utfordring å finne en måte å
inkorporere et stoff som torsken liker i noe som torsken kan gnage på.

4.4.3 Slitesterkt fleksibelt belegg
I dag benyttes voks ved impregnering av nøter. Dette gir et mykt belegg som ikke i gir mekanisk
styrke nok til å hindre torsk i å slite på nota.

Bruk av silikonbelegg på not for å begrense begroing beskrives bl.a. av Hodson (se Referanser).
Ulempen med silikonbelegg som blir trukket fram er bl.a. dårlig motstandsevne mot abrasjon.
Silikonbelegg kan antageligvis benyttes ved å inkorporere mikro/nanopartikler. På denne måten
kan man samtidig oppnå et fleksibelt og slitesterkt belegg. Det finnes kompetanse i avd. for
Syntese og egenskaper for å produsere slike belegg. Det er tidligere utført forsøk med tilsetting av
nanopartikler i belegg og oppnådd overflater med betydelig øket slitasjeresistens. Forsøkene har
vist at det kan oppnås betydelige effekter med små tilsatser.
For anvendelsen som diskuteres her trengs det mer arbeid for få fram et slitesterkt belegg som
samtidig er fleksibelt. Det har blitt utført et innledende forsøk med å påføre et belegg innledende
mikro/nano partikler på en ubehandlet notprøve. Dette var et belegg utviklet for et annet formål
slik at etter herding ble notprøven antagelig for stiv for praktisk bruk. Uten å ha utført en
systematisk slitasjetest så ser det visuelt ut som om slitestyrken forbedres med et slikt belegg på
notlinet. Utfordringen videre blir å utvikle et fleksibelt og samtidig slitesterk belegg som helst bør
kunne herdes ved romtemperatur. Det er av interesse å benytte et mer slitesterkt belegg som både
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kan hindre torsk i å nappe i notlinet, gi dårligere feste for begroing og gjøre det enklere å holde
nota ren på en skånsom måte.
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4.5 Betraktninger
Munnens plassering tilsier at mindre torsk er ”innstilt” på å spise mat den finner på bunnen.
Torskens naturlige fødetilgang indikerer at mindre torsk vil spise skalldyr som vil gi en viss
slitasje på tennene. Når torskens størrelse øker blir matinntaket mer ”strømlinjeformet”, ved at det
primært spises mat som lettere ”sklir ned”. Dette kan være forhold som er med å forklare hvorfor
flere opplever at mindre torsk er mer hissig på å bite hull i not sammenlignet med større individer.
En mulig forklaring kan være at artens mindre stadier er ”programmert” til å ha en føde som
krever at munn og tenner skal brukes mer aktivt, og at en ved fôring med tørrfôr ikke evner å gi
den mindre torsken de riktige ”utfordringer”.

Det er rapportert at det hos villfanget torsk (som gjerne fôres med fisk / fiskeavskjær) ikke er
observert samme behov for å nappe på not, noe som kan forklares med at denne torsken i større
grad får oppfylt sine naturlige behov. Det er derfor et spørsmål om torsk som holdes i oppdrett
ikke får nok utfordringer i forbindelse med fôring til å stimulere ”fysiske og mentale behov”. Et
spørsmål å stille er om særlig mindre torsk får servert maten for enkelt i forhold til de behov den
har fra naturens side.
Torskens munn er full av tenner som er utviklet for å holde fast byttet. Den harde tannemaljen og
den krumme fasongen gjør at tennene vil kunne få god friksjon mot objekter i munnen. Det er
også sannsynlig at de små, spisse tennene vil ha evne til å få grep bak noen filamenter i tråder om
gangen som deretter kan slites av.
En notlintråd er ofte strikket av over tusen tynne filamenter (Figur 4-5). Et spørsmål som naturlig
melder seg er om det sannsynlig at torsken vil klare å slite over ett eller flere filamenter om
gangen. For å klarlegge problemstillingen, kan vi ta for oss en vanlig type filamentbunter som
benyttes i notlin til fiskeoppdrett: Enkalon 540 T (Polyamide High Performance) som består av
Nylon 6. Disse filamentbuntene leveres med 140, 210 eller 280 enkeltfilamenter. De samme
filamentbuntene har en bruddstyrke på 73, 108 og 146 N (1 N = 0,102 kg). Det vil si at hvert
enkelt filament har en bruddstyrke på cirka 0,52 N som tilsvarer cirka 52 gram.

Figur 4-5: En notlintråd kan være bygd opp av mer enn tusen tynne filamenter. Bildet er av
en ca 2 mm tykk notlintråd, tatt gjennom et elektronmikroskop (Foto: Kjell Olafsen,
SINTEF Materialer og kjemi).

42

Det er dermed lite sannsynlig at en torskeyngel på under 50 gram vil kunne slite i stykker
filamenter i skadefritt notlin. Men dersom filamentene i forkant er skadet av de skarpe tennene,
kan man se for seg at dette er mulig. Observasjoner tyder på at torskens ”angrep” på notlinet er
ganske så voldsomt. Det kreves praktiske undersøkelser for å forstå dette fenomenet fullt ut og
hvordan det eventuelt er knyttet til størrelsen på fisken.
Ut fra tennenes fasong er det i utgangspunktet lite sannsynlig at torsken gnager på notlinet på
lignende vis som for eksempel kua tygger gress. Drøvtyggere har flate tenner og maler maten
mellom tannflatene. Torsken har relativt lange, spisse tenner noe som indikerer at den heller river
i stykker ting som for eksempel en hai eller et rovdyr som river i stykker byttet. Derfor er det mest
sannsynlig at torsken napper i notlinet (river i filamentene til de ryker) heller enn å gnage på det.
Dette er også område som krever mer forskning for å finne det riktige svaret og deretter utvikle de
gode teknologiske løsningene.
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5 Konseptutvikling
I de to foregående kapitlene (”3 Kartlegging” og ”4 Basiskunnskap”) har vi forsøkt å
systematisere kunnskap og erfaringer som har kommet fram i prosjektperioden. Med bakgrunn i
den informasjonen vi har i dag, ønsker vi i dette kapittelet å foreslå noen mulige løsninger som
kan være med på å redusere rømming av torsk. Det er i første omgang snakk om et utvalg
konsepter som trenger å utvikles og testes før man kan si om de vil fungere i praksis. Med
grunnlag i en enkel vurdering av konseptene, velger vi ut et lite knippe som vi ønsker å ta gå
videre med.
5.1 Ønskelige egenskaper til not for torskeoppdrett
I arbeidet med utvikling av ny teknologi for torskeoppdrett, er det fokusert på at det er behov for
artsspesifikt oppdrettsutstyr og teknologi som gir økt fiskevelferd i merd. Begge disse punktene er
poengtert som svært viktige i framtidig norsk fiskeoppdrett i Forskningsbehov innen dyrevelferd i
Norge (Norges forskningsråd 2005). Denne utredningen forteller at ”Både nasjonalt og
internasjonalt settes det et stadig sterkere fokus på dyrevelferd.” Den sier også at ”Å gå ut fra
artens naturlige levemåte kan være en mulig vei for å finne frem til en definisjon på
velferdsbegrepet for akvatiske dyr”.

I Avsnitt 3.4.2 og 3.4.3 lister vi opp mulige årsaker til at det rømmer forholdsvis mer torsk enn
laks og faktorer som kan påvirke rømming av torsk. Når vi nå skal tenke på mulige løsninger, kan
vi ut fra dette liste opp følgende ønskelige egenskaper til den nye teknologien:
• Nota bør tåle mer før små og store skader oppstår, eller være utformet slik at det er mindre
risiko for at skader på nota oppstår.
• Notlinet bør ha større resistens mot napping fra torsk
• Man bør unngå slakk i notlinet. Enten ved at selve notlinet er stivere eller ved en bedre
not-konstruksjon og/eller loddsetting.
• Et maskebrudd i notlinet bør ikke kunne føre til rakning når torsken napper i notlinet
• Bøting bør kunne utføres på en slik måte at den ikke blir gjenstand for torskens interesse
• Notlinet bør gi dårlig feste for begroing og kunne rengjøres på en enkel måte uten at
notlinet skades.
I tillegg kan man stille seg følgende spørsmål når det gjelder not for torskeoppdrett:
• Er det behov for egne nøter til torskeyngel? Nøter som tåler mer napping og har mindre
maskevidde / hull?
• Er det behov for spesielle tiltak for å hindre at predatorer skader nota?
• Kan man redusere rømming ved gode og spesialtilpassede fôr og fôringsrutiner?
• Kan rutiner og teknologi for effektiv, gjerne kontinuerlig sortering av fisken bidra til å
redusere rømming av torsk?
Betraktninger rundt det vi i dag vet om rømming av torsk, gjør at vi mener løsningen finnes innen
følgende tre områder eller en kombinasjon av disse: Sterkere notlin-konstruksjon, Uinteressant
eller frastøtende notvegg, Stimulerende merdmiljø.
Sterkere notlin-konstruksjon
Det ser ut til å være behov for ei not som kan motstå slitasje og skader generelt uansett årsak,
inkludert napping fra torsk. Det kan være vanskelig å finne en løsning som har effekt på alle typer
slitasje og skader. Overflatebehandling kan øke motstanden mot gnag og napping, men vil
antagelig ha liten effekt på strekkstyrken (bruddlasten) til notlinet. Ensrettede fibre vil øke strekkstyrken, men redusere motstanden mot gnag og napping. Kombinerer man for eksempel ensrettede
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fibre med en strømpe eller et belegg som tåler mye slitasje, kan man kanskje oppnå å en generell
øking av styrken. Et notlin med færre filamenter, eller helstøpt notlin vil antagelig ha større
resistens mot gnag og napping, men man må mest sannsynlig øke tykkelsen på tråden for å oppnå
den nødvendige strekkstyrken. En økning i tykkelsen kan være uheldig da det blant annet vil føre
til større belastninger på hele anlegget og redusert gjennomstrømning av friskt vann.
På lang sikt kan man se for seg notlin som reparerer seg selv, produsert av såkalt ”self-healing”
materiale.
Uinteressant eller frastøtende notvegg
For å unngå at torsken blir tiltrukket av notlinet, kan det være et poeng å stive av eller spenne ut
notlinet. Dette kan oppnås både ut fra materialvalg, notlin-konstruksjon og loddsetting av nota. Et
stivt notlin kan være vanskelig å håndtere med dagens operasjonsrutiner. Det hadde derfor vært
interessant å undersøke om man kan utvikle et notlin som er stivt i vann, men mykt i luft.

Det kan virke som om torsken napper i oppfliset notlin, og derfor kan det være et mål å holde notoverflata så glatt som mulig. Dette kan oppnås ved impregnering eller å sette inn nota med
plast/gummimateriale.
Torsken har kraftige sanser (se Vedlegg 2), og man kan vurdere muligheten for å bruke både
smak, lukt, farger og fasong for å holde torsken inne i nota og hindre den i å spise på notveggen.
Man kan også tenke seg en løsning hvor notveggen sender ut en lyd, smak eller lukt som frastøter
torsken slik at den ikke vil søke langs notveggen.
Det er viktig at torsken ikke er for redd for nota, noe som den kanskje kan bli dersom
”forsvarsmekanismene” til notveggen er for kraftige. Dersom fisken blir plaget av midler på nota
eller er redd for nota, kan torsken bli stresset.
Siden torsken ser ut til å ”angripe” sømmer, områder med bøting og lignende, kan det være en
løsning å behandle disse områdene lokalt med noe som torsken synes er frastøtende. Kan man
finne et slikt stoff som dykkere kan påføre i områder som de har reparert for å holde torsken
unna?
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Stimulerende merdmiljø
I forbindelse med å hindre rømming av torsk stiller vi spørsmålet: Kan et merdmiljø tilpasset
torskens naturlige atferd føre til økt velferd og mindre rømming (Figur 5-1)?

Figur 5-1: Kan et merdmiljø tilpasset torskens naturlige atferd føre til økt velferd og mindre
rømming? (Illustrasjon: Mats A. Heide, SINTEF Fiskeri og havbruk).

I Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge står det skrevet at ”Standarden i dagens (…)
fiskeoppdrett er meget stimulusfattig miljø som det skal lite til å forbedre.” ”Det er funnet positive
effekter av miljøberikelse for en rekke arter”. Utredningen henviser til en mengde publikasjoner
som viser at ”relevant sysselsetting holder dyrene i aktivitet, tilfredsstiller behovet for lek og
utforskning, og forhindrer at dyr kjeder seg”.
Dersom det viser seg at oppdrettstorsken spisse tenner er et problem i forbindelse med skader på
not og rømming, kan det være et poeng å forsøke å utvikle fôr eller annet som ”sliper” tennene til
torsken. Metodene torsken fôres på kan kanskje forandres slik at det tilfredsstiller torskens instinkt
etter å lete etter mat. Mens snapping av fôr-pellets kan være en god etterligning av laksens
naturlige spisevaner, er det kanskje ikke tilfredsstillende for torsken? Kanskje et mer stimulerende
matauk vil bidra til at torsken får fokus vekk fra notveggen. Eller omvendt: siden torsken er en
bunnfisk, bør den rett og slett fôres på notveggen eller en kunstig bunn?
Man kan også tenke seg å introdusere ”biteleker” som sliper tennene til torsken. Notveggen er stor
(flere hundre kvadratmeter). Ved å henge ut attraktanter i midten av nota vil man antagelig ikke
hindre torsken i å gå på nota. Hva med å bruke notveggen og fordele attraktanter jevnt over nota?
Det kan være alt fra taustumper til fôr. Innfestinga må tenkes igjennom og testes ut, slik at man
unngår slitasje på notlinet. Samtidig må man undersøke effekten av slike løsninger. Men man vet
ikke om det å oppfordre til napping i leker kan generere mer napping generelt.
Siden begroing antagelig virker tiltrekkende på torsken, er det en av flere grunner til å holde nota
ren. Dette kan man oppnå ved nye og mer effektive impregneringsstoffer eller annen
overflatebehandling som gir dårlig feste for groe. En mer framtidsrettet løsning er introduksjon av
enzymer som ”klipper” av begroingen.
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5.2 Konsepter som kan hindre rømming av torsk
Vi har kommet fram til følgende mulige metoder (konsept) for å hindre rømming av torsk:

Sterkere notlin-konstruksjon
1. Overflatebehandling av notlin med formål å øke notlinets generelle motstand mot gnag og
napping.
2. Notlinproduksjon av fibre med høyere bruddstyrke /arbeid før brudd.
3. Ensrettede fibre med beskyttende strømpe/belegg utenpå.
4. Kombinasjon av flere typer fibre av forskjellig kvalitet.
5. Færre og tykkere fibre i notlintråden.
6. Trådene i notlinet består av et monofilament.
7. Helstøpt notlin.
8. ”Self-healing” notlin.
Stimulerende merdmiljø
9. Fôr som ”sliper” tennene til torsken.
10. ”Biteleke”. Bevisst bruk av attraktanter kombinert med et materiale som sliper tennene til
torsken.
11. Fôring. Fisken må jobbe for føden.
Uinteressant eller frastøtende notvegg
12. Stramt notlin.
13. ”Intelligent” notlin som reagerer med vann slik at det er mykt i luft og stivt i vann
14. Overflatebehandling av notlin med formål å redusere napping fra torsk.
15. Overflatebehandling av notlin med formål å redusere begroing på not.
Siden oppdretterne etterspør snarlige løsninger, vil vi i det følgende fokusere på løsninger som
kan realiseres på kort sikt. Dermed legger vi konseptene under ”Stimulerende merdmiljø” til
siden, da utviklingen av disse krever betydelig mer kunnskap om oppdrettstorskens atferd og
biologi. Foreløpig vil vi altså søke å finne løsninger uten å kjenne torskens rømmingsrelaterte
atferd i detalj.

47

5.3 Vurdering av konsepter
Tabell 5-1 gjengir en enkel vurdering av konseptene ut fra gitte parametere. Det gies en av fire
farger med tilhørende måltall (hvor grønn / 3 er best og rød / 0 er dårligst):

Grønn
Gul
Oransje
Rød

3
2
1
0

Følgende legges i de forskjellige parametrene:
• Styrkeegenskaper: Hvordan den generelle styrken til notlinet vil være i forhold til tradisjonelt
notlin med samme trådtykkelse.
• Operasjonelle egenskaper: Hvor godt egnet konseptet er til å håndteres ved bruk av dagens
metoder.
• Totaløkonomi: Hva løsningen vil koste å ha i drift. Inkluderer både innkjøpspris, levetid,
kostnader til vedlikehold, operasjon etc.
• Krav fra myndigheter: Hvor godt løsningen hindrer rømming (for eksempel økt motstand mot
revning av notlin), redusert bruk av impregnering og økt fiskevelferd (for eksempel i form av
økt volum)
• Ressurser før realisering / risiko: Mengde FoU som skal til for å realisere løsningen og risiko
for ikke å lykkes
Vurderingen er svært enkel, og de forskjellige valgene av farge/måltall kan diskuteres. Men dette
er en begynnelse, og ved å tenke på denne måten kan man plukke ut de konseptene man ønsker å
gå videre med.
Konsept 9 til 11 må vurderes ut fra andre kriterier, men det har ikke blitt gjort i dette prosjektet da
vi foreløpig har valgt å ikke gå videre med disse. Konsept 15 ”Overflatebehandling med antibegroing effekt” holdes også utenfor det videre arbeidet, da dette stadig jobbes med i andre
sammenhenger
Tabell 5-2 gjengir en enkel vurdering av de tradisjonelle løsningene dobbel not og kraftigere
notlin. De får begge dårligere score enn de fleste nye konseptene.
Kommentarer til overflatebehandling av notlin:
• En type overflatebehandling kan tenkes å ha flere formål. For eksempel kan den stive av
notlinet og samtidig inneholde stoffer som virker frastøtende på torsken.
• Det er svært viktig at overflatebehandlingen ikke er giftig for torsken, eller at det fører til at
skadelige stoffer lagres i fiskekjøttet.
• Det er viktig at overflatebehandlingen ikke sprekker opp under operasjon slik at fibrene blir
avdekket og kan bli utsatt for generell slitasje og napping fra tosk. Dersom
overflatebehandlingen er sprø kan den krakelere og skade fibrene.
• Et problem med å introdusere repellenter og andre virkestoffer (som for eksempel enzymer) er
å få til en langtidsvirkning, da det er kjent at slike stoffer raskt kan vaskes ut av
impregneringa. En løsning kan da være å kapsle inn stoffene slik at de frigjøres gradvis.
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Tabell 5-1: Vurdering av mulige konsepter for å hindre rømming av torsk (3 er best, 0 er dårligst).
Vurderingsparametere
Konsept

1. Overflatebehandling som motstår gnag/napping
2. Fibre med høyere styrke
3. Ensrettede fibre med strømpe/belegg
4. Kombinasjon av forskjellige fibre
5. Tykkere fibre
6. Ett monofilament
7. Helstøpt notlin
8. ”Self healing” notlin
12. Stramt notlin
13. ”Intelligent” notlin
14. Overflatebehandling med repellanter
15. Overflatebehandling med anti-begroing effekt

Styrkeegenskaper

Operasjonelle
egenskaper

Totaløkonomi

Krav fra
myndigheter *

Ressurser før
realisering / risiko

2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
3
1
1
1
1
2
3
3

3
1
2
2
2
3
3
0
2
1
2
3

3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3

2
2
1
2
3
3
2
0
2
0
2
0

Konklusjon
2,2
1,6
1,6
2,4
1,8
1,8
1,8
0,8
1,8
1,6
2,0
2,2

Tabell 5-2: Tradisjonelle løsninger for å hindre rømming av torsk.
Vurderingsparametere
Konsept

Dobbel not
Kraftigere notlin

Styrkeegenskaper

Operasjonelle
egenskaper

Totaløkonomi

Krav fra
myndigheter

Ressurser før
realisering / risiko

1
2

1
1

1
1

1
2

-

Konklusjon
1.0
1.5
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Flere av konseptene får et konkluderende måltall litt over middels (1.6 og 1.8). Konseptet ”Self
healing” notlin får dårligere score. Dette skyldes at det krever mye forskning og utvikling før det
kan realiseres. Man er i dag i startfasen med å utvikle slik teknologi, og slike materialer er
fremdeles svært dyre.
Følgende konsepter har fått god score, og er dermed løsninger som kan bidra til nye produkter i
nær framtid og danne basis for videre FoU-arbeid:
1. Overflatebehandling av notlin med formål å øke notlinets generelle motstand mot gnag
og napping. Dette kan for eksempel oppnås ved bruk av silikonbelegg med mikro/nano
partikler. Her eksisterer det en mengde materialer som må prøves ut for å si noe sikkert om
hva som vil fungere. Det er også mulig at man må velge andre fibre for å få god heft mellom
notlin og overflatebehandling.
4. Kombinasjon av flere typer fibre av forskjellig kvalitet. For å oppnå et notlin som både er
flesibelt og sterkt på samme tid, kan man se for seg å kombinere flere typer fibre. En måte å
gjøre dette på, er at de sterke og stive fibrene i utgangspunktet er slakke i notlintråden, men
strammes opp og blir effektive ved store belastninger. Dermed påvirker ikke disse fibrene de
”daglige” egenskapene til notlinet, men styrker nota ved store belastninger. Det er viktig at
lengden på trådene er kontrollert slik at man unngår progressivt brudd i notlintråden (noen
filamenter ryker før de andre, og utløser ytterligere brudd av filamenter). Man kan også tenke
seg en notlintråd med fibre med høy resistens mot gnag og napping ytterst.
14. Overflatebehandling av notlin med formål å redusere napping fra torsk. Dette kan
oppnås ved å skape en overflate som er uinteressant for torsken (glatt) eller virker frastøtende.
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6 Forslag til videre arbeid
Med bakgrunn i arbeidet dokumentert i denne rapporten, gir vi følgende forslag til videre arbeid:
• Systematisk innsamling av data. Det er viktig å systematisk samle inn data og sette i gang en
grundig kartlegging av skader i torskenøter.
• Møtet mellom torsketann og not. Det er viktig å klarlegge hvordan nappingen foregår i
detalj. Deretter kan man designe testprosedyre og testutstyr for å teste ”napperesistens” til
notlin.
• Hva skjer i detalj når torsken ”angriper” nota?
• Hvilken type skade påfører torsketannen nota?
• Vil torsken spise hull i uskadet notlin, eller trengs det for eksempel et maskebrudd for
at torsken skal begynne å nappe?
• Hva kan man gjøre med not og notlin for å øke resistensen mot napping fra torsk?
• Gjøre forsøk med nøter hvor materialet i notlin, tilstanden til nota etc. er godt kjent og hvor
man vet at håndtering etc. ikke påfører ekstra belastninger som kan bidra til å trekke
resultatene fra forsøkene i tvil. Nøter med forskjellige materialer etc. må testes ut på samme
område og ha samme ”driftsforhold”.
• Kartlegge og vurdere materialene som er benyttet i notlin i dag for å verifisere at materialets
potensial er fullt ut benyttet.
• Produktrettet FoU i samarbeid med utstyrsprodusenter og oppdrettere.
• For å kunne utvikle optimale teknologiske løsninger for å hindre rømming av torsk, trenger vi
mer informasjon om torskens atferd og biologi.

51

7 Referanser
Fiskeridirektoratet, Statistikker for konsesjoner og lønnsomhetsanalyse marine arter. 2004 og
2005.
Brynjulv Haga, Aqua Management. Fisken rømmer. 2004.
Wilhelm Harder: Anatomy of Fishes.
Havbruksoffensiven - kartlegging.
Hodson, S.L. et al, Aquaculture, 184, 277, 2000.
Mats A. Heide og Heidi Moe. Alternative notkonsepter. Nye rømmingssikre merdkonsept.
SINTEF Fiskeri og havbruk 2004.
Mats A. Heide, Leif Magne Sunde og Egil Lien. Drift og operasjon. Nye rømmingssikre
merdkonsept. SINTEF Fiskeri og havbruk 2005.
Mats Augdal Heide og Leif Magne Sunde. Samlerapport for prosjekt ”Nye rømmingssikre
merdkonsept”. SINTEF Fiskeri og havbruk 2005.
Jørstad, K. Oppdrett av torsk. Norsk Fiskeoppdrett 2005.
Bergljot Børresen, Dr. med. vet. Fisk og følelser. Fra boka ”Dyreetikk” (red. Andreas Føllesdal),
Fagbokforlaget 2000.
Jørgen R. Krokstad. Oversikt over forankringsløsninger. Nye rømmingssikre merdkonsept.
SINTEF Fiskeri og havbruk 2005.
Harald Kryvi, Geir K. Totland: Fiskeanatomi.
Egil Lien. Forankring av plastringer. Nye rømmingssikre merdkonsept. SINTEF Fiskeri og
havbruk 2005.
Egil Lien og Mats A. Heide. Anbefalt utlegg av enkeltliner. Nye rømmingssikre merdkonsept.
SINTEF Fiskeri og havbruk 2005.
Egil Lien, Jørgen R. Krokstad og Mats A. Heide. Svaiforankring av oppdrettsanlegg. Nye
rømmingssikre merdkonsept. SINTEF Fiskeri og havbruk 2005.
Heidi Moe, Roar Pedersen og Mats A. Heide. Oversikt over notsystemer. Nye rømmingssikre
merdkonsept. SINTEF Fiskeri og havbruk 2004.
Heidi Moe og Mats A. Heide. Riving og deformasjon av not. Nye rømmingssikre merdkonsept.
SINTEF Fiskeri og havbruk 2004.
Heidi Moe og Egil Lien. Modellforsøk. Nye rømmingssikre merdkonsept. SINTEF Fiskeri og
havbruk 2004.

52

Heidi Moe, Jørgen R. Krokstad, Egil Lien og Mats A. Heide. Konsept og styrkemessig vurdering
av nye forankringssystemer for stålanlegg. Nye rømmingssikre merdkonsept. SINTEF Fiskeri og
havbruk 2005.
Carol M. Morrison: Histology of the Atlantic Cod, Gadus morhua: An atlas. Part One. Digestive
Tract and Associated Organs.
Våre saltvannsfisker. NKS forlaget 1981.
Norges forskningsråd. Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge. 2005.
Polyamide High Performance: http://www.polyamide-hp.com.
Villa Cod Farm sine internettsider: www.leppefisk.no.
Bård Worum og Asle Guneriussen, Akvaplan-Niva. Tiltak for å redusere rømming av
oppdrettsfisk. 2005.

53

8 Vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Bilder fra forsøk ”Torsk og notlin”
Torskens sanser
Artikkel i Norsk Fiskeoppdrett: Er et lysår langt eller lenge?
Artikkel i Norsk Fiskeoppdrett: Rømming av oppdrettstorsk – sammen mot
løsningen!
Artikkel i Norsk Fiskeoppdrett: På vei mot å temme torsken…
Faktaark, Aqua-Nor 2005

Vedlegg 1, side 1 av 9

Vedlegg 1: Bilder fra forsøk ”Torsk og notlin”
Merd 1: Fisk med snittvekt på ca 300 gram
Ramme med rifter og tau med lodd
Spesielt hullet med bøting (Skade C) viste kraftige tegn på napping fra fisk. Alle tauene hadde
nappeskader. Dette er vist i Figur 1 og Figur 2.

Figur 1: Hele rammen med tau.

Vedlegg 1, side 2 av 9

Figur 2: Nærbilde av riftene. Spesielt hullet som var bøtt (Skade C) viser tegn til napping
fra torsk (høyre bilde).

Vedlegg 1, side 3 av 9

Ramme uten rifter og tau uten lodd
Det blå tauet var kraftig tovet, antagelig som følge av napping fra torsk. Det sorte tauet viste også
tegn på napping, men hadde holdt mye bedre (Figur 3). Det hvite tauet manglet av ukjent årsak.
Kantene på notlinet var svært slitt og tovet, og det er grunn til å tro at dette er nappe-skader fra
torsk (Figur 4 og Figur 5). Ellers var notlinet skadefritt, med unntak av en skadd tråd (Figur 6).
Om denne skaden skyldes napping fra torsk eller om det er en skade påført av røkterne under
håndtering er vanskelig å si.

Figur 3: Hele rammen med tau.

Vedlegg 1, side 4 av 9

Figur 4: Kantene av notlinet var tydelig slitt og tovet.

Figur 5: Kantene av notlinet var tydelig slitt og tovet.

Vedlegg 1, side 5 av 9

Figur 6: Notlinet var ellers skadefritt, bortsett fra en skade på en tråd.

Vedlegg 1, side 6 av 9

Merd 2: Fisk med snittvekt på ca 2 kg
Ramme med rifter og tau med lodd
Den hvite flagglina hadde tydelige nappe-skader (Figur 7). Det sorte tauet manglet av ukjent
årsak. Både det enkle maskebruddet (Skade A) og hullet med bøting (Skade C) viste tydelige tegn
på slitasje, antagelig på grunn av napping fra torsk (Figur 8).

Figur 7: Hele rammen med tau.

Vedlegg 1, side 7 av 9

Figur 8: Nærbilde av det enkle maskebruddet (Skade A) og hullet med bøting (Skade C).
Begge viste tegn på napping fra torsk.

Vedlegg 1, side 8 av 9

Ramme uten rifter og tau uten lodd
Den hvite lina var kraftig tovet, antagelig som følge av napping fra torsk. Det sorte tauet viste
også tegn på napping, men hadde holdt mye bedre (Figur 9). Det blå tauet manglet av ukjent
årsak. Kantene på notlinet var slitt og tovet, og det er grunn til å tro at dette er nappe-skader fra
torsk (Figur 10). Ellers er notlinet skadefritt (Figur 11).

Figur 9: Hele rammen med tau.

Vedlegg 1, side 9 av 9

Figur 10: Kantene av notlinet var tydelig slitt og tovet.

Figur 11: Notlinet var fremdeles skadefritt.

Vedlegg 2, side 1 av 1

Vedlegg 2: Torskens sanser
Torsken har kraftige sanser som bør kunne utnyttes for å holde torsken inne i nota. Aller helst ser vi for oss
bruk av ”positive” virkemidler som ikke skremmer eller stresser fisken, men tvert i mot bidrar til å øke
velferden til fisken.
Bergljot Børresen, Dr. med. vet skrev i 2005 artikkelen Fisk og følelser og Norges forskningsråd publiserte i
2005 utredningen Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge. Med bakgrunn i disse skriftene har vi plukket
ut følgende relevant informasjon om fiskers sanser. Denne informasjonen er generell og gjelder altså ikke for
torsk spesielt.
Børresen skriver at fiskens synssans er lik vår egen og at noen fisker har bedre syn enn oss mennesker.
Fisken hører som regel frekvenser langt under de vi kan oppfatte, og kan derfor høre over lange distanser
under vann. Enkelte arter kan også høre ekstremt høyfrekvente lyder slik at de kan oppfatte signaler fra
predatorer.
Sidelinjen gjør det mulig å sanse objekter på nært hold og gjør det mulig for fisken å svømme i vann med
dårlig sikt og registrere turbulens i vannet.
”Luktesansen er velutviklet, med en følsomhet langt utover det vi kan forestille oss, og spiller en viktig rolle
både i næringssøk, i orientering under vandring, i parringslek og i skjelning av hvert enkelt individ i en
flokk.”
”Mens smakssansen hos mennesker bare finnes i munnen, har fisk i tillegg tallrike smaksløk i munnen, to
slags smaksreseptorer spredt på kroppsoverflaten, på lepper, skjeggtråder, buk- og brystfinner (…). Dermed
kan mange fiskearter ”smake på” et mulig bytte med hele kroppen, og vurdere om det er trygt å ta det i
munnen.”
I tillegg forteller Børresen at fisken har en meget sensitiv berøringssans. Forsøk har også vist at fisken har
hukommelse og læreevne

rømming

I jakten på spesialtilpasset teknologi
for oppdrett av
torsk, er målet er å
hindre rømming
uten å introdusere
nye problemer for
oppdretteren. En
dobbel not er i så
måte ingen optimal
løsning.

Rømming av oppdrettstorsk –
sammen mot løsningen!
Siden årtusenskiftet har flere
oppdrettere satt i gang med
matfiskproduksjon av torsk.
Mengden slaktet torsk har økt
fra år til år, samtidig som flere
og flere oppdrettere opplever at
antall fisk i merden ved slakting er betydelig lavere enn forventet. Torsken er svært god til
å «forsvinne».
AV HEIDI MOE, SINTEF FISKERI OG HAVBRUK
Heidi.Moe@Sintef.no

Selv ved bruk av nye nøter av god kvalitet,
finner torsken veien ut av noten. Problemet
med rømming er så stort, at det ofte har økonomiske konsekvenser for oppdretterne og
fører til en lite forutsigbar produksjon. For at

Norge skal lykkes med oppdrett av torsk, er
det helt nødvendig å ta kontroll over vårt nye
husdyr.
Nye nøter eller andre løsninger?

Det viser seg at nøter som er utviklet for oppdrett av laks, er lite egnet for torsk. For å
begrense rømming av torsk, trengs teknologi
som er tilpasset oppførselen til torsken. Nøtene må tåle mer slitasje, og ikke tiltrekke seg
torskens oppmerksomhet. Torsken er nysgjerrig, den søker langs notveggen og napper i
ujevnheter i notlinet. Små hull som tradisjonelt ikke har representert en fare for rømming i
lakseoppdrett, kan føre til at et stort antall
oppdrettstorsk forsvinner i løpet av kort tid.
SINTEF Fiskeri og havbruk har i samarbeid
med Torskenettverket «Sats på torsk» tatt initiativet til en bred, felles satsning mot rømmingssikkert torskeoppdrett. Vi er overbevist
om at de gode løsningene vil komme ut fra en
kombinasjon av den unike kompetansen som
finnes hos forskjellige aktører i havbruksnær-

norsk fiskeoppdrett

ingen. Med tverrfaglig samarbeid vil man
kunne forstå sammenhenger, og se hva som må
til for å «temme» torsken.
SINTEF Fiskeri og havbruk starter i disse
dager opp forprosjektet «Rømmingssikker not
for torsk», finansiert av Innovasjon Norge.
Målet med prosjektet er å finne fram til teknologiske løsninger som kan forventes å hindre
rømming av oppdrettstorsk. Dette er en stor
utfordring, og det trengs praktisk og teoretisk
kunnskap innen flere områder for å finne gode
løsninger. Vi må for eksempel ha oversikt over
torskens vaner og anatomi, nye plastmaterialer
og produksjonsmetoder for notlin. Derfor
ønsker vi å involvere alt fra folk som jobber på
merdkanten, til spesialiserte biologer. Vi legger også vekt på å trekke inn eksperter innen
fagområder som så langt ikke har vært benyttet i oppdrettsnæringen, i dette tilfellet materialteknologi.
Vi oppfordrer alle som har lyst til å bidra
innen utvikling av teknologi for rømmingssikkert torskeoppdrett til å ta kontakt! Ring
eller send mail til Heidi Moe (Heidi.Moe@
Sintef.no, 73 59 56 50).
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SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Rømmingssikker not for torsk
SINTEF Fiskeri og havbruk gjennomfører forprosjektet ”Rømmingssikker not
for torsk” finansiert av Innovasjon Norge. Målet er å få forståelse for hvordan
man skal konstruere og operere ei not for å unngå at det dannes hull, og hva som
kan gjøres for å få torsken til å trives bedre i nota. Gjennom samtaler med
oppdrettere, utstyrsprodusenter, dykkere, forskere, fôrprodusenter og andre
næringsaktører har vi dannet oss et bilde av problemstillinga.

Torsken har evnen til å stikke av
gjennom små hull, og oppdretterne
forteller at torsken napper i nota.
Det som er viktig å få svar på nå er
hvorfor noen oppdrettere er svært
plaget med at torsken napper i
nota, mens andre ikke opplever at
det skjer. Og hvorfor napper
torsken i not A, men ikke i not B
på samme anlegg? Flere
oppdrettere forteller at det er den
minste fisken som napper mest i
nota, mens noen har erfart det
motsatte. Kanskje det bør stilles
forskjellige krav til nota avhengig
av størrelsen til torsken?
Så godt som alle oppdrettere vi har
snakket med mener at nøter
beregnet for oppdrett av laks ikke
er egnet for oppdrett av torsk.
Noen sverger til doble nøter, mens
andre er fornøyd med tykkere
notlin og ekstra behandling/
impregnering av notlinet. Men for
andre igjen, fungerer ingen av
delene og flere av disse har
investert i nøter med Dyneema.

juli 2005

Gjennom dette hullet har det rømt torsk.

Oppdrettere forteller at torsken kan nappe i nota og
skade notlinet som vist på bildet (Bilde: Mørenot /
Villa Cod Farm).

Oppdretterne forteller at doble nøter og tungt notlin fører til tidkrevende og tunge arbeidsoperasjoner. I
SINTEF tror vi løsningen ligger i ei enkel not som er lett å håndtere. Vi ønsker å jobbe videre med nye notløsninger med bruk av nye materialer, kombinasjon av flere materialer og forskjellige typer
overflatebehandling.
Både oppdrettere og fagpersoner forteller at torsken påvirkes av farge, smak og lukt. Vi tror man kan
temme torsken ved å spille på disse sansene, samtidig som vi gir torsken et bedre notmiljø som øker
velferden til fisken.
”En mett torsk er en fornøyd torsk”
Mange røktere har erfart at så lenge torsken er mett er den rolig. Antagelig napper torsken i nota for å
sjekke om noe er spiselig. Ett dykk i faglitteraturen avdekker at torsken stadig får nye tenner, og
oppdrettere forteller at oppdrettstorsken har skarpere tenner enn vill torsk. I vill tilstand spiser torsken mye
krepsdyr. Fangst og spising av krepsdyr sliter sannsynligvis mer på tennene enn å snappe tørrfôr, og gir
torsken en større utfordring. Kanskje man kan gjøre noe med fôret eller fôringa for å hindre rømming av
torsk?
Spørreundersøkelse
I forbindelse med prosjektet, har
Norsk Sjømatsenter gjennomført
en spørreundersøkelse blant
torskeoppdrettere i nettverket ”Sats
på torsk”. Oppdretterne som har
svart representerer omtrent
halvparten av stående biomasse av
oppdrettstorsk i norske sjø-anlegg.
Undersøkelsen antyder at
problemet med at oppdrettere
bruker brukte lakse-nøter er på
retur. Hele 85 % av alle torskeoppdretterne har nøter som er
mindre enn tre år gamle.

Alder på nøtene til torskeoppdretterne som deltok i spørreundersøkelsen.

Mens vi venter på løsningen…
Den generelle oppfatningen er at følgende kan redusere rømming av torsk:
• Bruk nøter av god kvalitet.
• Unngå småskader fra håndtering og gnag.
• Inspiser nota for hull jevnlig og still krav til kvaliteten på bøtinga av nota.
• Hold nota ren.
• Sørg for at torsken er mett til enhver tid.
• Sørg for at notlinet er godt utspilt.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Rømmingssikker not for torsk
Prosjektleder: Heidi Moe
SINTEF Fiskeri og havbruk
e-post: Heidi.Moe@Sintef.no
Tel.: 480 42 932

