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Hva er konseptet? - Semilukket stålmerd

- Hevbar konstruksjon

- Strømsettere



Status Aquatraz - fra konsept til bygging av pilotmerd 



Hovedplan

• Utviklingskonsesjoner
• 7 års varighet planlagt
• 4 ulike versjoner
• Ikke definert antall merder



Aquatraz pilotmerder

• Innflytting av fisk på ca 1,5 kg i oktober 2018
• Kontrollmerd med tilsvarende fiskegruppe
• Slaktes sommer/ tidlig høst 2019



Biologiprogram: 
Tverrfaglig, basert på antatte fortrinn

Hjertehelse:
• Makroskopisk vurdering
• Histologi
• Vannstrøm
• Adferd

Gjellehelse: 
• Makroskopisk vurdering
• Histologi
• Vannkvalitet

• Algekonsentrasjon 
• Algesammensetning
• Salinitet
• Temperatur
• Oksygen
• Turbiditet

Lakselus: 
• Lusetelling
• Zooplankton/ luselarver

Stress og adferd: 
• Akustisk telemetri
• Film

Velferd
• OVI i henhold til 

FISHWELL-standarden

Produktkvalitet
• Tekstur, gaping, mørke 

flekker



God beskyttelse mot lus: 
- Semilukket stålmerd med strømsettere

• 8 meter luseskjørt som ikke deformeres
• Høyt fribord
• Vann tas inn fra dypet



Hjertehelse, gjellehelse og kondisjon: 

- To teknologier for strømsetter testes

- Passe trim for laksen 

- Lavere algekonsentrasjon

- Bedre tilvekst 

- Bedre produktkvalitet



Stress og skaderisiko ved trenging

• Hvordan spille på lag med laksen? 
• Undersøkes ved hjelp av telemetri og film



Operative velferdsindikatorer

• Individbaserte OVI vurderes etter Fishwell-standarden
• Månedlig scoring av 40 fisk fra hver gruppe
• Bruker en app for registrering



Hva er status så langt? 



Lusetelling og individbaserte OVI

- Lusenivå svært nær null

- Moderat innslag av lavgradige lyter

- Jevnt i Aquatraz og kontrollmerd 



Hjertehelse og gjellehelse

• God tilstand
• Godt utgangspunkt for 

videre undersøkelse



Vannprøver for alger, luselarver og 
organisk materiale

• Så langt ingen forskjeller detektert på 
kjemiske parametere 

• Gjenstår analyser for alger og luselarver



Akustisk telemetri



Vannkvalitet

• Temperatur, salinitet, oksygen og turbiditet på 5 m dyp 
logges kontinuerlig

• Ukentlige profiler av temperatur og salinitet



Vannstrøm

Utført vannstrømmåling etter overføring av fisk

Evaluerer teknologi og oppsett



Produktkvalitet

• Kun startpunktet evaluert
• Jevn kvalitet i begge merder



Interne suksesskriterier for prosjektet 

• Bedre fiskehelse og fiskevelferd: 
• Bedre hjertehelse og kondisjon 
• Bedre gjellehelse
• Ikke behov for avlusing
• Lavere stressnivå og skaderisiko ved trenging
• Bedre velferd og lavere dødelighet

• Bedre produktkvalitet
• Rømningssikker teknologi
• Forbedret HMS
• Høyere effektivitet/ økonomisk foretrukken 

teknologi



To be continued…. 

Partnere: 
• Pharmaq Analytic/ Pharmaq
• NIVA
• INAQ, NTNU, Thelma Biotel, Nord universitet
• Sturla Romstad 
• NOFIMA
• Aqua Kompetanse
• NMBU
• MOVEO
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