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Oversikt
• Generell tilnærming til eksponert oppdrett 
• Metodisk tilnærming til svømmekapasitet
• Kortvarig kritisk svømmehastighet (minutter)
• Mellom-lang eksponering (timer)
• Lang-tids effekter av høy vannstrøm (uker) 
• Atferd i eksponerte merder
• Oppsummering og veien videre



Eksponerte lokaliteter
Høyere og mer variabel strømhastighet

Effektiv produksjon avhenger av at fisken håndterer dette

Færøyene. Johansson et al 2014







Så, hvordan tester vi strømtoleranse hos laks?



Stor svømmetunnel

• Rom for ”burst and glide”
• Mulighet for å fôre fisken
• Måle oksygenforbruk
• Standardisert testing av 

enkeltfaktorer og kombinasjoner  
av faktorer



Kritisk svømmehastighet, Ucrit:
Trinnvis økning i strømhastighet til utmattelse!



Kritisk svømmehastighet (Ucrit) for 
vannstrøm øker med fiskestørrelse

Remen et al. 2016



Allmenngyldige grenseverdier?

• Nei! 
• Er størrelsesavhengig

• Hva med 3-6 kg laks?
• Målt ved 14°C

• Forventes å endre seg med temperaturen



Kritisk svømmehastighet (Ucrit) og temperatur

– Post-smolt (450 g, 35 cm) 
aklimert over 4 uker til:
3, 8, 13, 18 eller 23 °C

– 60 fisk testet per temperatur

Hvas et al., submitted



Oksygen forbruk (MO2) øker med temperatur og 
svømmehastighet

Hvas et al, submitted



EPOC (Excess post-exercise oxygen consumption)
- oksygen-gjeld etter endt fysisk trening

Akkumulerte gjeld avhenger av strømfrekvens og styrke

Hvas et al., in prep



Grenseverdi mellom-lang tid 
Vekt: 700-1000 g, lengde=40-45 cm, 13°C

Hvas et al., in prep



Langtids-effekt av vannstrøm

Solstorm et al., 2015, 2016



Langtids-effekt av vannstrøm

Solstorm et al., 2015; 2016a

Homogen strømstyrke over 6 uker, 10°C

Start-størrelse: ~98 g,  ~22 cm

Strømstyrkegrupper:

• Lav: 0.2 kroppslengder per s

• Moderat: 0.8 kroppslengder per s

• Høy: 1.5 kroppslengder per s



Langtids-effekt av vannstrøm

Moderat og høy vannstrøm gav høyere grad av mineralisering i 
ryggraden enn ved lav vannstrøm – Positiv effekt 

Solstorm et al., 2016b



Langtids-effekt av vannstrøm

Tre ganger så høy andel med fersk finne-erosjon blant 
fisken med høy vannstrøm sammenlignet med lavere



«Lite» atferd ved høy vannstrøm

Kontinuerlig svømming i 6 uker på lav (0,2 FL s-1),
middels (0,8 FL s-1) og høy (1,5 FL s-1) hastighet.

Solstorm et al., 2016a



Johansson et al. 2014. Gruppeatferd i eksponert merd - Færøyene

Laksen: 1.54 kg, 50 cm, 6.2 kg m3

Vannstrøm utenfor merden: 0 til 69 s-1

Inni merden: 0 til 42 cm s-1



Gruppeatferd i merd – faktisk 

Tradisjonell
- Svømmer i sirkel

Mikset
- I sirkel og på strøm

På strøm
- Holder posisjon

Johansson et al., 2014

Tradisjonell: stimer rundt i merden, <0,7 FL s-1. 
Mikset: todelt atferd ved 0,7-0,9 FL s-1

Står i ro på strøm >0,9 FL s-1. 
Tegning av S. Mortensen, Havforskningsinstituttet





SKYVEMERDEN



Skyvemerd
laboratorium
Sensasjonell, revolusjonerende 
forskningsmetodikk for å 
studere effekter av vannstrøm 
på relevante gruppestørrelser 
av oppdrettslaks i merd

Hvas, Folkedal, Solstorm, Vågseth, Fosse, Gansel, 
Oppedal, 2017.  Assessing swimming capacity and 
schooling behaviour in farmed Atlantic salmon
Salmo salar with experimental push-cages . 
submitted 4 nov



Resultat fra Skyvemerden
Laksen: N=1500, 3.4 kg, 63 cm

Hvas, et al, 2017.

I svømmetunnelen: 0.45 kg fisk ved 8 °C, Ucrit=0.85 m s-1 

I svømmetunnelen: 1.5 kg fisk ved 14 °C, Ucrit=1 m s-1 

Skyvemerden: 3.4 kg fisk ved 7 °C, Ucrit=1.25 m s-1

Svært sannsynlig at laksen drar fordel av gruppestrukturen



Konklusjoner

• Ucrit målinger i svømmetunnel gir mer relevante data 
• Ucrit øker med fiskestørrelse (flater det helt ut?)
• Meget kaldt vann gir lavere Ucrit (vinterstorm!...)
• Gruppens Ucrit er sannsynligvis lavere enn individuell
• Kontinuerlig høy vannstrøm er negativt i forhold til 

moderat
• Laksens atferd er svært fleksibel



Vurdering av grenseverdier for vannstrøm per tid

• Akutte (minutters eksponering) 
• Temperaturavhengig (450 g fisk):75-95 cm/s 
• Justert for fiskestørrelse (14°C): 80-105 cm/s
• I stim/”stor” gruppe og stor laks: (125) cm/s?

• Mellomlang (4 timer)
• 80% av Ucrit? Må justeres for fiskestørrelse og temperatur

• Lang tid (uker)
• 1,5 fiskelengde per sekund (33-42 cm/s) for liten post-

smolt: dårligere vekst, finneskader
• Hva med større fisk??



Videre arbeid i SFI EXPOSED
• Effekter på Ucrit av:

• Fiskestørrelse: Stor fisk og kombinasjoner med andre 
faktorer (inkl. temperatur)

• Sult/fôring
• Oksygenforhold (inkl. parasitter/kloggete gjeller)
• Stressnivå

• Frekvensen av høy vannstrøm
• Tidevannsdrevet til konstant vannstrøm 

• Trengingsgrad/fisketetthet og grenser for vannstrøm





Takk for oppmerksomheten!
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