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God dyrevelferd – Rådende og anerkjent  oppfattelse… 

De fem grader av frihet (Mellor & Stafford 2001):
• 1. Frihet fra sult, tørst og feilernæring
• 2. Frihet fra ekstrem kulde/varme
• 3. Frihet fra skader/sykdom
• 4. Frihet fra angst eller frykt/stress
• 5. Frihet til å utøve normal adferd

Twitter.com



Så hva med velferd i fisk?

Studier viser at fisk har de biologiske systemene som relaterer seg til:

- Følelser
- Hukommelse
- Forståelse av romlige forhold
- Bevissthet
- Belønning
- Kost vs nytte estimeringer
- Å ta avgjørelser

Jeg elsker å 
svømme!!!



Velferdsbehov hos fisk
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Nofima – Chris Noble



Kjemisk 
stimuli

Psykisk 
stimuli

Fysisk 
stimuli Reaksjon

Sekundær respons
Endringer:
• Metabolisme
• Cellulært
• Osmoregulering
• Hematologiske
• Immunfunksjon

Primær respons
• Hormonprod. 

Tertiær respons
• Vekst
• Sykdomsmotstand
• Dødelighet
• Endret 

adferdsmønster

Respons hos fisk på stimuli 

Nord Universitet - Martin Iversen



Velferdstilstander i fisk

Grader av velferd ved bedring

Grader av velferd ved forverring

• Fisk opplever trolig et hav av forskjellige 
velferdstilstander

http://www.symbols-n-emoticons.com



Prosesser og faktorer i oppdrett som påvirker fiskevelferden -
Settefisk
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Egg Plommesekkyngel Parr Smolt Post-smolt

• Sortering
• Håving
• Pumping
• Vaksinering
• Bedøving
• Transport
• Støy/lyd
• Lys/lysstyring
• Fôr/fôring

• Predatorer
• Miljøparametere
• Vannkvalitet
• Hydrodynamikk
• Trenging
• Parasitter
• Smoltifisering
• Dårlig smoltifisering
• Patogener

Atlantium



Prosesser og faktorer i oppdrett som påvirker fiskevelferden -
Matfisk
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Smolt SlaktefiskPost-smolt

• Patogener
• Notvask og –skifte
• IMM Avlusninger
• Transport
• Støy/lyd
• Lys
• Fôr/fôring
• Predatorer
• Miljøparametere
• Slakting

• Transport
• Smoltifisering
• Dårlig smoltifisering
• Lusetelling, veieprøver
• Trenging
• Båttrafikk
• Mennesker 
• Dykkere
• Strøm
• Dårlig vær, ising
• Parasitter
• Badbehandling

Matfisk

Sysla.no



Nye produksjonsmetoder gir nye muligheter men også mange 
utfordringer for fiskevelferd
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Bendik F. Terjesen



En funksjons-basert tilnærming til fiskevelferd gir 
muligheter for å måle!

“Function-based definitions centre on an animal’s ability to adapt to its present
environment. Here good welfare requires that the animal be in good health with
its biological systems (…) functioning appropriately and not being forced to
respond beyond their capacity. This definition is based on things that are
relatively easy to observe and measure.”

Huntingford, F.A., Adams, C., Braithwaite, V.A., Kadri, S., Pottinger, T.G., Sandøe, P., Turnbull, J.F., 2006. Review Paper: Current issues in 
fish welfare. Journal of Fish Biology 68, 332-372.
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Fishwell-prosjektet – Evaluering av velferdsparametere

11 Nofima – Chris Noble



Fishwellprosjektet har resultert i en håndbok…
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Nofima – Chris Noble



Fishwell Velferdsindikatorer – Anbefalinger…
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Nofima – Chris Noble



Hvorfor og hvordan skal vi ta dette i bruk? i Styrerommet, 
på kar- og merdkanten?
• Formål - Hvorfor gjør vi det? Hva lurer vi på? Hva vil vi oppnå?
- For kundene?
- For myndighetene?
- For NGOer
- For å bedre produksjons-effektivitet og -resultat?
- For fiskeindividene selv?

• Når man vet hvorfor, så er veien videre til hvordan, hva, hvem og hvor 
mye en god del enklere

For å vite hva som skal forbedres, så må man ha verktøy 
og kunne kvantifisere «fiskevelferdsstatusen», derfra kan 
man agere…

14



Er det realistisk med total eliminasjon av alt stress? Eller…

nutriculamagazine.com



Skal målet være best mulig balansering?

“…good welfare requires that the animal be in good health with
its biological systems (…) functioning appropriately and not being forced to
respond beyond their capacity.”

Crossfitmass.com

Velferdometer



Suksesskritererier: evaluering av risiko vs. tid for 
inngripen
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Egg Plommesekkyngel Parr Smolt Harvest sized fishPost-smolt



Suksesskriterier: Har vi tilgang på tilstrekkelig datafangst, tolkning 
og systematisering av fiskevelferdsdata!!!

Skjema og veiledere!?!
Kompetent personell!?!
Formålstjenelighet (Parameterne som gir relevant informasjon)
Miljøstasjoner og sensorikk!?!
Fishtalk, Mercatus, Apps ev annen Software!?!
Kamerateknologi, brukbart eller ikke til dette formålet!?!
Brukbare kommersielt tilgjengelige lab eller on-site analyser for laks og rognkjeks i 
stor skala pr dags dato: Genuttrykkanalyser (gener assosiert med lykkefølelse, 
velvære, stress etc), måling av fysiologisk indikasjon på stress ev fravær av stress 
(kortisol, laktat, glukose, ev andre)

I mine øyne har vi allerede det som skal til for å lykkes: 
Haugevis av registreringer og produksjonsdata tilgjengelig 
per i dag – det som skal til er systematisering og tolkning!!!!
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1Eks optimalisering av fiskevelferd – På Matfisk
• Valg av lokaliteter – mest gunstig plassering (Strøm, vær

og vind, miljøparametere)

• Holdetid I brønnbåt ved sjøutsett

• Fokus på tetthet i merder

• Fokus på fuglenett, plassering av tauverk/annet utstyr i
merd

• Fôring (Rett fôr, nok mengde fôr, nok lys)

• Fokus ved håndteringer – mottak av smolt, optimalisering
av IMM-avlusninger, overlining, levering til slakt osv.



«Vi må for Guds skyld ikke glemme disse krabatene her!!!!»
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Hva med 
meg da?!?

Jeg bare 
suger meg 
fast litt her 
borte jeg!!!
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