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MILJØFLÅTEN – BEHANDLING MED OPTILICER



Læring av egne tall

Bruk og utvikling av «Miljøflåten» (optilicer), 2016-2020

• «Systematiske» registreringer under behandling

• Forstå hva som var kritiske faktorer og finne de mest kritiske punkt på linjen 

• Ombygging av system / Endre praksis

De første behandlingene viste:

• Stor variasjon i dødelighet. 

• Ørret ser ut til å tåle behandlingen bedre enn laks.

• Helsestatus på fisken har betydning for resultat.

 Økt kunnskap => Forsvarlig drift



PRINSIPPSKISSE MILJØFLÅTEN

Utfordrende å prioritere hvilke punkt som burde utbedres først og 
sist når det var så mange faktorer som hadde betydning.

I tillegg til tekniske løsninger på behandlingslinjen må man ta 
hensyn til: 

• Temperatur og tid i behandlingskar

• Arbeidsoperasjon i merd 

• Fiskens helsetilstand

• Lokalitets- og miljø-variabler 

 Flere tekniske detaljer utmerket seg negativt



UTFORDRINGER MED SKOVLER

Klipping av fisk  

• Montert fjærbelastet leppe 
som hindrer at fisken hopper 
opp

• Senket vannstand under 
operasjon

Avlange hull i skovlene

•  Skader på finner, 
gjellelokk, rist, snute, etc.

• Bygd om til små sirkulære 
hull uten skarpe kanter



UTFORDRINGER MED PUMPENE

• Pumper BP 120 – beregnet til 
fisk < 4-5 kg

• Ofte slagskader i hode/snute, 
skade på halefinne

–> Skiftet til større SeaQuest-
pumper til fisk < 9 kg

• Først på den ene linjen og 
senere på den andre



Forbud mot termisk behandling?

• Med bakgrunn i forskning utført av blant annet Havforsknings-
instituttet har Mattilsynet uttalt at termisk avlusning av hensyn til 
fiskevelferd vil utfases i løpet av en 2-årsperiode, men de ønsker 
samtidig ny kunnskap og dokumentasjon rundt dette (Mattilsynet 
2019). 

• Flere oppdrettere opplever at termisk avlusning nå ser ut til å 
fungere bedre og bedre, og vi har fått økt kunnskap rundt kritiske 
faktorer.

• Møte i regi av NCE-Aquaculture`s Matfisk-forum hos Nordlaks i 
februar, førte til en ide om å skaffe til veie denne type 
dokumentasjon. 





PROSJEKT «TERMVEL»

Målsetning:

Skaffe til veie objektiv 
dokumentasjon av kritiske 
faktorer for laks ved termisk 
avlusning.

Forprosjekt:

Se på tidligere behandlinger 
og analysere eksisterende 
data, bestemme relevante 
faktorer og teste ut 
standardisert skjema.

Data fra 16 ulike anlegg og 158 
merdbehandlinger (2017-2020)



FORPROSJEKT – FORELØPIGE 
RESULTATER 

• Ingen signifikant sammenheng mellom 
maks behandlingstemperatur  og akutt 
dødelighet.

• Deltatemperatur har en signifikant 
assosiasjon med akutt dødelighet 
sammenlignet med maks 
behandlingstemperatur og 
sjøtemperatur.

• Ingen signifikant sammenheng mellom 
snittvekt og akutt dødelighet.

• Ingen signifikant sammenheng mellom 
døgngrader sulting og akutt dødelighet.



Hvordan optimalisere drift og 
produksjon fremover ?

• For å kunne forbedre drift og produksjon på best mulig måte er vi avhengig av
bred kompetanse, og samarbeid mellom næring, leverandørindustri og forskning.

• Må bli flinkere til å evaluere og analysere data som er registrert under normal
drift. Relativt liten innsats kan gi betydelig økt forståelse og muligheter for bedre
resultater. Vi har sett at analyser basert på tall fra ordinær drift samsvarer bra med
data fra tidligere forskningsprosjekter (luseskjørt, rognkjeks, tilvekst, etc.)

• NCE Aquaculture og tilsvarende samarbeidsklynger er en god arena for å sammen-
ligne data fra flere aktører og en motor for å drive frem gode prosjekter.



MILJØFLÅTEN – BEHANDLING MED OPTILICER



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN, OG LYKKE TIL!


