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1 Oppdragbeskrivelse 

Rapporten er utført på oppdrag fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (etter 
forespørsel fra Mattilsynet). Oppdraget innebærer en fiskevelferdsmessig vurdering 
av produksjon av 0-års smolt.   Oppdragsrapporten skal bla. gi en beskrivelse av 
risikoen for redusert dyrevelferd i produksjon av 0-årssmolt sammenlignet med 
annen smolt som følge av: 

Manipulering av fysiologiske prosesser (årstidskomprimering ved kunstige 
fotoperioder). 

Ufullstendig smoltifisering ved utsett i sjø inklusiv bruk av smoltifiseringtester 

Vaksinasjonstidspunkt (fiskestørrelse, temperatur...). 

Alder, tidspunkt og forhold ved transport og utseting. 

Samspilleffekter mellom lysstyring og avl, fôring, vaksinasjon samt oksygentilsetning. 

Med redusert dyrevelferd menes her økt risiko for smerte, kronisk stress, 
sykdomsutbrudd og morfologiske deformasjoner og andre lidelser.  Det skal foretas 
en vurdering av lidelsens art og omfang (kvalitativ vurdering på individnivå) og av 
hvor mange dyr det gjelder (kvantitativ vurdering) 

I sammenligningen med annen smolt må det vurderes om velferden her er god eller 
om det foreligger dyrevernmessige utfordringer. 

Oppdraget innebærer samling, systematisering og beskrivelse av relevante data og 
informasjon og evt. presisering av problemstillingene, slik at det vil være mulig for 
VKM å gjennomføre en vurdering av risikofaktorer på områdene som er aktuelle. 

Manglede kunnskap og områder der relevant forskning mangler eller er mangelfull vil 
bli påpekt. 

Gruppens sammensetning representerer de viktigste fagmiljøene i Norge samt med 
personer med nær tilknytning til næringen.   

2 Innledning 

I st. meld. nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd (2002-2003) pekes det på flere 
utfordringer som er knyttet til produksjon av yngel og smolt, her under behovet for å 
redusere dødelighet og unngå problemer med væskebalansen.  På denne bakgrunn 
og ut fra innspill under prosessen med å utarbeide forskriftsbestemmelser om 
fiskevelferd presenteres her en gjennomgang av potensielle risikofaktorer som er 
aktuelle i produksjonen av 0-årssmolt.  Denne vurderingen tar for seg de antatt 
viktigste faktorene som berører dyrevelferd og risiko ved produksjon av smolt 
generelt og 0+smolt spesielt. 

Det er klart at det er på flere områder, på dette tidspunkt, utilstrekkelig kunnskap for 
å kunne gi en fullstendig og tømmende vurdering av alle velferdsmessige sider ved 
produksjonen av 0+ smolt.  Det er flere viktige forskningsprosjekter på gang som, i 
løpet av de nærmeste årene kan, kaste lys på flere av disse områdene. 
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3 Oppsummering 

Velferdsvurderingen her under tar for seg noen hovedmomenter som medfører kjente 
farer for fiskens velferd. Det diskuteres kort hvordan dette påvirker eller kan påvirke 
fiskens evne til å mestre miljøet og hvorvidt de enkelte faremoment er spesielt 
aktuelle for den ene eller begge produksjonsmetodene.  Kjente metoder for å unngå 
de aktuelle problemene nevnes kort.  

Fisk reagerer med en stressrespons på vesentlige avvik fra nær optimal situasjon i 
miljøet eller i fiskens fysiologi/anatomi (se avsnitt 8.5). Det vil derfor bare bli diskutert 
kort i hvilken grad hver av de omtalte faktorene forårsaker stress.  

Da det hersker usikkerhet om hvorvidt fisk kan føle smerte (se avsnitt 5) vil dette ikke 
bli vektlagt eller diskutert her. 

De forhold som påvirker smolt, uavhengig av produksjonsmetoden, kan deles opp i  

− Fysiologiske forhold, her under smoltifisering, vaksinasjon og deformiteter  

− er under patogener og parasitter og 
sår/slitasje på finner og hud 

− temperatur og lys og aspekter ved 

g 

lende 

 

 

hver tid bruke tilgjengelige metoder for å sikre og verifisere god smoltkvalitet før 

Fiskehelsemessige forhold, h

Miljøforhold, her under vannkjemi, 
transport 

Fysiologiske forhold 

Smoltifiseringen er avgjørende for at smolten skal mestre overgangen til sjøvann o
de utfordringene som knyttes til osmoregulering. Manglende smoltifisering vil 
medføre en gradient av mestringsutfordringer da smoltifiseringen ikke er en på/av 
funksjon. Disse kan spenne fra moderate og forbigående reaksjoner som mang
appetitt og forbigående ionereguleringsproblemer til kroniske problemer med 
omfattende dødlighet og utbrudd av sykdommer som IPN. Det foreligger ingen 
informasjon som indikerer at det er gjennomgående større problemer ved utsett av 
0+ smolt.  Dette ville i så fall gå frem av r-Max datasettet (Tabell 3) men disse 
dataene indikerer at det faktisk er større utgang på 1+ smolt umiddelbart etter utsett i
2 av de 3 årene der data eksisterer. Disse observasjonene understøtter 
vitenskapelige undersøkelser som konkluderer med at smoltifiseringen fullføres i 0+ 
smolt gitt de riktige miljøforholdene, og at slik fisk tilpasser seg sjøvannet på samme
måte som 1+ smolt. Da smoltifisering er nøkkel til god overlevelse, god må en til en 

utsett i sjøen. 

Det antas at alle type deformiteter påvirker fiskens evne til å mestre sitt miljø i 
forskjellig grad. Dette trenger ikke å gi seg utslag i merkbar vantrivsel eller død. 
Effekten av deformiteter på overlevelse, tilvekst, smerte og evne til å mestre 
påkjenninger diskuteres i avsnitt 12. Mangel på offisiell statistikk gjør sammenlikning 
mellom produksjonsmetodene vanskelig.  Feltdata indikerer at problemet er 
avtagende men at det er noe større prevalens i 0+ smolt.  Det understrekes at bildet 
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er komplekst og nyansert og at det er stor forskjell på klekkerinivå. For å unngå eller 
minimalisere utslag av deformiteter anbefales det at en følger de råd som allerede 

ellom 
yr 

e 
n 

ed 

r 
. 

 administrasjon av nødvendige 
ressurser i anlegget. Dagens anbefaling er å vaksinere i slutten av perioden med 

 på lavere temperaturer. 

Alle sykdommer kan betegnes som fiskevelferdsmessige utfordringer  grunnet 

es 
e 

for 

k fra flere settefiskanlegg, screening for å avsløre virulente 
virustyper, tilstrekkelig smoltifisering og generelt god smolt (unngå skrapfisk) (Fakta 

 
av salter 

n etter utsett i sjø der 0+ smolt settes ut på eller i forkant av fallende 
temperaturer. Hvis sykdommen opptrer brukes antibakterielle midler for å få kontroll 

rvert (85%) og i tillegg 
store veksttap. Det foreligger informasjon som indikerer høgere forekomst blant 1+ 

finnes i litteraturen om miljø (temperatur, gassmetning) og vaksinetidspunkt. 

Vaksinering er en utfordring på 0+ smolt. Det er påvist klare sammenhenger m
fiskestørrelse og sammenvoksinger og temperatur og sammenvoksinger. Dette bet
at 0+ smolt som gjennomgående vaksineres ved mindre størrelse og høyer
temperaturer er mer utsatt enn 1+ smolt. Det er imidlertid stor individuell variasjo
innen grupper med fisk. Det er to forhold som dominerer i forbindelse m
vaksineringen, manglende immunrespons grunnet feil vaksinasjon kan gi store 
sykdomsproblemer og vaksinasjon på et for sent tidspunkt og for nær 
smoltifiseringen kan medføre forsinkelse i utviklingen av smoltifiseringen. Hvis en 
ikke tar høyde for denne forsinkelsen kan en komme i skade for å sette fisken ut fo
tidlig i forhold til det optimale.  For tidlig utsett  kan medføre stor skade på fisken
Disse problemene er i og for seg ikke er en konsekvens av 0+ produksjonen som 
sådan men er vanskeligere å møte i produksjonen av 0+ smolt grunnet kortere 
produksjonstid og krever en nøye planlegging og god

vinterlys (kort dag), og helst

Fiskehelsemessige forhold 

mestringsproblemer og stress. 

IPN er den sykdommen som gir størst dødlighet på smolt, uavhengig av 
produksjonsmetode, i Norge i dag. Sykdommen forårsaker dødelighet som kan 
variere fra liten til at største delen av fisken dør i løpet av utbruddet.  Påfølgende s
varierende mengder av svekket fisk som dør over en periode. IPN opptrer ved båd
vår- og høstutsett mens felterfaringer antyder at 0+ smolt ikke har større risiko 
IPN utbrudd enn 1+. Anbefalte metoder for å redusere faren for IPN utbrudd er å 
unngå å blande fis

om IPN – 2003). 

Vintersår opptrer vanligvis ved lave sjøtemperaturer.  Fisk som settes ut på fallende 
temperatur har hatt større risiko.  Situasjonen er sterkt forbedret grunnet gode 
vaksiner og det er i dag sjelden at fisk må behandles for vintersår.  Når sykdommen
opptrer kan den ha alvorlige konsekvenser.  Til dels store sår vil gi økt influx 
og på et tidspunkt, når fisken er svekket nok eller sårene store nok, vil fisken miste 
sin evne til å mestre saltbalansen i vevet.  Fisk som overlever har ofte store 
arrdannelser i fillet, noe som medfører nedklassing ved slakt og store økonomiske 
tap. Denne sykdommen er et større problem for 0+ en 1+. Dette kommer av 
temperaturprofile

med utbruddet.  

Epiteliocystis/proliferativ gjellebetennelse er en form for gjellebetennelse som 
angriper fisk i sjøen fortrinnsvis om høsten.  Store tap er obse

smolt en hos 0+ smolt.  Det er i dag ingen kjent behandling. 
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Utsett av 0+ smolt faller sammen den tiden av året da en ser store reservoar av 
larver og lakselus er påvist. På tross av store forekomster av lakselus om høsten er 
det i praksis ikke større problem for 0+ smolt en 1+. Avlusing av mindre fisk er og
enklere teknisk sett en avlusing av stor fisk. Dette anses derfor som et generelt

så 
 

problem. Den mest effektive behandlingen er å bruke antiparasittiske midler.   

e er 

rmal finneslitasje 
heles fort når temperaturene økes eller biomassen reduseres.   

Vannkvalitet 

Dette er et meget omfattende område og det henvises til kapittel 10 for detaljer.  

r 
molten 

virke den 

re 

 

Al og jern i jordsmonn, humus og lav pH) legge 
til rette for vannkvalitetsforbedring.  

alt 
 

r 

aliteten 

 

 vannet, sår som gjør fisken ut 
av stand til å osmoregulere eller unngå sykdommer. 

urlig 

t. Dette er unikt for 0+ smolt da 
1+smolten går ut på økende og naturlig lysperiode.  

Moderat finneslitasje er vanlig i fiskeoppdrett og regnes ikke som et problem gitt at 
fiskens finner er fullstendig helet før utsett (Hansen 1998). Effekten av finneslitasj
tredelt.  Tap av ytre forsvarverker, slimlag og hud og økt smittepress, innfluks av 
ioner og medfølgende forstyrrelser i ionebalansen og problemer grunnet nedsatt 
styringsevne.  Finneslitasje er hovedsaklig et problem for 1+ smolt grunnet langt 
opphold i kaldt vann i settefiskanlegget gjennom vinteren men no

Alle avvik fra optimal eller nær optimal vannkvalitet forårsaker like store problemer fo
smolt, om de er produsert som 1+ eller 0+. Hovedforskjellene blir hvor ofte s
blir utsatt for en situasjon i produksjonen eller når i fiskens livssyklus visse 
fenomener opptrer.  Noen utfordringer er årstidsavhengige og vil kunne på
ene produksjonsmetoden mer en den andre.  Spesielt er faren for jern og 
aluminiumseksponering stor for 0+ smolt ifm. nedbør om høsten. Andre paramete
som CO2 kan være mer problematiske for 1+ smolt da disse eksponeres for flere 
episoder med lavt spesifikt vannforbruk (vanlige ved maksimums biomasse vår og 
høst) enn det 0+ smolten gjør.  For å mestre utfordringene ved vannkvalitet behøves 
det kontinuerlig optimalisering og overvåking av vannkvalitet. En anbefaler å vurdere
forbedringstiltak der vannkvalitet er marginal hele tiden eller i perioder. Spesialt bør 
oppdrettsanlegg i fareområder (mye 

0+ smolt møter et miljø, fallende temperatur og kortere dager, som avviker sterkt fra 
det 1+ og naturlig smolt møter.  0+ smolt kan møte det mest ekstreme i sjømiljøet 
etter utsettstidspunkt og sted. Lave temperaturer gjør det vanskelig for smolten å
tilpasse seg livet i sjøen og det finnes en nedre og en øvre grense for hva smolt 
takler i sjøen.  Disse maksimums- og minimums nivåene er ikke fastsatte men en bø
ikke sette fisk ut på lavere temperatur enn 6-8 grader ved fallende temperaturer. 0+ 
smolten har større utfordringer en 1+ smolten når det gjelder temperatur da en kan 
forvente fallende temperaturer ved høstutsett. Det er derfor viktig at smoltkv
er god og at fisken har mulighet for å tilpasse seg nytt miljø etter utsett, før 
temperaturene faller. Generelt så bør en unngå utsett på lave temperaturer, spesielt
hvis disse også er fallende.  All håndtering av fisk må være så skånsom som mulig 
for å unngå sårdannelse som så heler sent i det kalde

0+ smolt settes ut i et lysmiljø som er svært forskjellig fra det lysmiljøet 1+ og nat
smolt møter.  I dag settes fisken ut på naturlig lys og sette på kontinuerlig lys fra 
januar av, men det er en fordel å gi fisken kontinuerlig lys for en uke eller to etter 
utsett slik fisken kan lære seg å mestre det nye miljøe
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Transport gjennomføres over lange strekninger og en kan møte forskjellige 
utfordringer underveis.  Transport med lukket brønn skal kun skje over kortere 
tidsrom eller der båten er utstyrt til å vedlikeholde akseptabel vannkvalitet mens en 
bruker åpen brønn ved transport over lange strekninger. Ved bruk av åpen brønn må 
en være obs på mulighetene for blandsonekjemi i ferskvannspåvirkede områder. 

Temperatur er en viktig faktor som styrer stoffskiftet og vannkvaliteten i lukket 
transport og er et av de problemområdene som 0+ smolt helst kan bli utsatt for i 
forhold til 1+, det andre er flomepisoder som gir blandsoner med giftig vannkjemi i 
brønnen. Dårlig vannkjemi og blandsonekjemi i brønnen er svært uheldig og kan 
medføre store skader på smolten og kan medføre problemer for å mestre sitt indre 
og ytre miljø. Transportskade kan årsake sykdomsutbrudd og må derfor unngås. 
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4 Summary 

In the following summary some major risk factors affecting animal welfare will be 
briefly discussed. The discussion will be focused on, firstly, the possible effects on 
the ability of the fish to adapt to its environment and, secondly, whether the factor in 
question is a general risk factor in smolt production or whether it affects one or the 
other group, 0+ or 1+ smolts to a greater extent.  

When exposed to substantial deviation from near optimal environmental conditions 
and/or in its physiology/anatomy the fish reacts with a stress response. The extent of 
the stress response in each case will, thus, not be discussed in any detail as this may 
vary with the degree and duration of the deviation. 

As there is some debate on the degree of pain reception (nociception) and pain 
perception in fish there will be no attempt to quantify the possible effect of each risk 
factor in terms of pain. 

The most important factors effecting smolts, disregarding the production method, can 
be divided into 3 main groups: 

− Physiological aspects, smoltification, deform 

− Fish health 

ronmental aspects 

s in 
 in 

at 

times, use the best available methods to assess the degree of smoltification prior to 

o 
 

order to reduce the danger of deformities follow the advise in existing literature on 

− Envi

Smoltification 

The smoltification is important if the smolt is to manage the transfer to seawater and 
the challenges in terms of maintaining homeostasis. Incomplete smoltification 
represents a gradient of welfare aspects based on the degree of smoltification. Those 
can vary from moderate and brief symptoms such as loss of appetite and problem
maintaining homeostasis to acute symptoms resulting in outbreak of diseases and,
its extreme, result in increased mortality. There are no indications on incomplete 
smoltification representing a bigger problem in the production of 0+ smolts that 1+ 
smolts. Data from the r-Max database maintained by Skretting indicate somewh
greater mortality immediately after transfer for 1+ smolts that for 0+ smolts. These 
observations supports scientific work concluding that given the right production 
strategy, 0+ smolts will adapt to seawater condition in the same way as 1+ smolts.  
As smoltification is the most critical factor in successful transfer one should, at all 

transfer to sea. 

It is assumed that deformities reduce the ability to cope with the cage environment t
a varying degree. All deformities will, to some degree, influence on the possibilities
the inflicted fish has to master some parts of it environment. Lack of data makes 
comparison difficult but field data indicates somewhat higher prevalence in 0+. In 

environment factors such as gasses in water, temperature and time for vaccination. 
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There is substantial data supporting the observation that there is a clear correlatio
between fish size during vaccination and adhesions in the abdomen. 0+ fish are 
usually vaccinated at a smaller size and at a higher temperature than 1+ exposin
the 0+ more for the possible side effects of vaccination. The effect is two sided. 
Firstly a reduced immune response due to suboptimal vaccination can result in 
outbreak of diseases and secondly, vaccinating too late prior to smoltification may 
delay the smoltification and transferring to early can result in serious problems for 
fish. Those problems are, as such, not a consequence of the method used for 0+ 
production. But due to the shorter time used in producing the 0+ there is lesser time
in which to meet the demands of a correctly timed vaccination. This challenge is
be met with good man

n 

g 

the 

 
 to 

agement in order to meet the challenges placed by tight 
production schedule. 

Fish health 

ility 
to manage some aspects of the external and/or internal environment of the fish. 

bers 

ce 

screen for virulent strains and ensure good smoltification. Avoid second-rate smolts. 

ed 

+ 
r ulcers is now 

rare but in case of outbreak, antibiotics have given good results.  

er 

tes higher prevalence in 1+ smolts.  No known 
treatment, causal agent unknown. 

ger salmon.  Thus, this 
is considered more of a general problem for in the industry.  

. 
 in 

All diseases can be defined as animal welfare issue as this indicates reduced ab

Infectious Pancreas Necrosis (IPN) is the disease resulting in the greatest num
of smolt mortalities, irrelevant of production method, in present fish farming in 
Norway. Outbreaks of IPN can result in mortalities of varying degree from slight to 
major, eliminating the greatest part of the smoltgroup. Pinheads (chronically ill fish) 
are usually found long after the outbreak is over. Both 1+ and 0+ smolts contract this 
disease. Little difference is observed between production methods. In order to redu
the danger of contracting IPN one should avoid mixing fish from many hatcheries, 

Cold-water ulcers are mainly observed in cold temperatures. Transferring fish on low 
and falling temperatures seem to increase the rate of infection. Good vaccines have 
all but removed the problem. An outbreak results in ulcers of varying sizes follow
by homeostatic problems and secondary infections by other pathogens, healed 
ulcers result in scarring tissue and melanin spots in the flesh causing the fish to be 
down graded, quality wise, upon harvesting. Due to the time of transfer to sea the 0
smolts are more vulnerable to this disease. Treatment for coldwate

Epitheliocystis is an inflammation of the gills, usually found in smolts in late summ
to autumn. Considerable losses of fish (85%) are reported combined with loss of 
growth. Available information indica

Transfer of 0+ smolt coincides with the periode when the reservoir of sea lice, larvae 
and adults, is at its annual peak.  In spite of this, sea lice is not reported  as a bigger 
problem for 0+ smolts than for 1+.  This is, mostly, due to the fact that delicing cages 
containing small salmon is easier than is delicing cages of lar

Moderate fin rot is a common affliction in fish farming and is not considered a 
problem if the fins are allowed to heal prior to transfer to sea. The effect is complex
Firstly there is the loss of outer defences in terms of skin and mucus – resulting
increased exposure to pathogens. Secondly there is the influx of ions and the 
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following loss of homeostasis. Thirdly there is the loss of fin surface.  This can impac
negatively on the welfare of the inflicted individual, as it will experience reduction in 
the ability to master the cage environment. This is mainly a problem for 1+ smol
this is usually an effect of prolonged exposure to cool water. Upon transfer it is 
important to make sure that the fins are healed. Incre

t 

ts as 

ased temperature and less 
biomass in the rearing tanks are efficient remedies. 

Water quality  

e 

er 

t 
 0+ 

sed be 

y marginal water quality one should 
consider to take steps to meet those problems. 

nd 

olts at 

l 

ed to 
res, and all handling must be careful as to avoid 

damage to mucus and skin. 

+ 

e 

 problem for 0+ smolts as 1+ smolts are transferred on increasing and natural 
light. 

n with 

 

that may inflict serious damage on the fish due to the water chemistry in such zones. 

A complex of meteorological, geological and chemical systems interacting with, and 
reacting to, the biology of the fish. Suboptimal water quality reduces the ability of th
fish to maintain homeostasis. The effects vary from minor deviations from normal 
physiology to immediate mortality. All deviation from optimal or near optimal wat
quality effects the smolt in the same way, that being 0+ or 1+ smolts. The main 
difference is in how many times the smolts are exposed to the suboptimal situation. 
Some of the problems are seasonal and will then affect one group to a larger exten
than the other. The exposure to iron and aluminium is the main concern for the
smolts smoltifying in the fall. Other parameters such as CO2 can be more of a 
problem for 1+ smolts as those are exposed for more episodes of low water flow 
(usually during peaks in biomass in the spring and fall). To avoid episodes cau
periods of deteriorating water quality continuous monitoring of water quality is 
recommended. In case of marginal or periodicall

On transfer, 0+ smolt meet an environment with shortening days and falling 
temperatures, quite unlike the natural environment the 1+ smolts experience. The 0+ 
smolts can meet the most extreme temperatures in the sea depending on place a
time of transfer. Low temperatures make it difficult for the smolts to adapt to the 
marine environment. There is an upper and lower limit for optimal transfer but those 
are not clearly defined. The recommendation is that one should not transfer sm
falling temperatures if the temperature is under 6-8° C. The 0+ smolts are at a 
greater risk in terms of temperature as one can expect falling temperatures during fal
transfer. It is important to ensure good smolt quality and the fish has the opportunity 
to adapt to the new environment prior to low temperatures. It is not recommend
transfer fish to low temperatu

0+ smolts are transferred into a light period that is quite different from the one 1
smolts experience.  It is common to transfer fish to natural light and introduce 
continuous light in early January, but is recommended that continuous light should b
used for a fortnight in order to acclimate the fish to the new environment. This is an 
unique

Smolts are transported over long distances and during the transport one can meet 
with many problems.  Due to restrictions or water quality on may be forced to ru
closed well but, transport with closed wells should be for short time only or on 
vessels with sufficient recycling capacity to maintain acceptable water quality. When
running with the well open to the sea one should be aware of brackish water zones 
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Temperature is an important factor controlling the rate of metabolism and, thus, 
strongly influencing the water quality. Suboptimal water chemistry in the well is to b
avoided as this can result in badly damaged smolts. 0+ smolts are mot likely to be 
exposed to high temperatures and brackish water zones. Run with closed 

e 

wells in 
areas affected by freshwater run off but only for short periods at the time. 
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5 Livssyklusen til laks – sentrale livsstadier og begrep 

Plommesekk yngel - Første livsstadiet etter klekking. Yngelstørrelsen er i stor grad 
avhengig av eggstørrelsen, store egg gir stor yngel. Kroppen utgjør ved klekking 4-8 
mg tørrvekt, men øker til 20-30 mg før startfôring. 

Startfôring - I begrepet 'startfôring' for fisk i kultur ligger det at yngelen går over fra 
endogent fødeopptak (plommesekk) til eksogent fødeopptak (fôr). Yngel som ikke tar 
til seg fôr vil dø ca. 3 uker etter overføring når all plommemassen er oppbrukt. Det er 
normalt med et lite fall i kroppsvekt før tilslag (startfôringsdepresjon). Lakseyngel har 
ikke fullt utviklet fordøyelsessystem ved overføring til startfôring. Det er derfor 
avgjørende for fisk i kultur at egnet føde tilbys på riktig tidspunkt ved gunstige 
miljøforhold. 

Parr - Den runde, kamuflasjefargede og bunnlevende lakseungen.  Har 
karakteristiske striper på sidene, også kalt parrmerke eller finger merke.  

 

Figure 1.  Typisk parr.  Klare parrmerke, røde prikker og brune finner.  Kroppsform kort og 
rund. Bilde: Kristina Sundell, Univ. i Göteborg 

Smolt - en strømlinjeformet, sølvfarget og pelagisk form som er preadaptert til et liv i 
havet. 

 

Figure 2. Smolt.  Ingen parrmerke, blå/grønn rygg, sølvfargede sider og hvit buk.  
Strømlinjeformet kropp og ofte mørke finnekanter. Bilde: Kristina Sundell, Univ. i Göteborg 

Postsmolt – En fisk som har vært en vinter på sjø. 

Se også beskrivele av produksjonsprosessen i avsnitt 7.2. 
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6 Dyrevelferd - definisjoner og begrep 

Temaet dyrevelferd er allerede blitt drøftet i betydelig detalj i rapportene utarbeidet 
på oppdrag fra Mattilsynet (Dyrevelferd i Akvatisk dyrehold – herunder fremtidens 
dyrehold og Vannkvalitet og dyrevelferd). Temaet er også diskutert grundig i 
utredningen Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge, 2005 finansiert av Norges 
forskningsråd.  Disse rapportene belyser kritiske spørsmål i større detalj enn det er 
hensiktsmessig å gjøre i denne utredningen og det refereres til disse rapportene for 
generelle betraktninger om dyrevelferd i akvakultur. 

I denne utredningen er det nødvendig å jobbe ut i fra en definisjon av dyrevelferd. En 
slik definisjon bør kunne anvendes i praktisk oppdrett i dag, både for å kunne forstå 
det omfattende datamaterialet som hvert enkelt selskap sitter på, men også for å 
kunne foreta vurderinger av de elementene som blir drøftet i denne rapporten og 
hvordan disse påvirker 0-års smoltens velferd. 

6.1 Definisjon av dyrevelferd 
Det finnes en rekke ulike definisjoner av dyrevelferd. I utredningen Forskningsbehov 
innen dyrevelferd i Norge anbefales følgende definisjon: ”Dyrevelferd er individets 
subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som følge av dets forsøk på 
å mestre sitt miljø”. Denne definisjonen er anvendelig fordi dyrets velferdsnivå kan 
karakteriseres ved balansen mellom positive og negative opplevelser. Likevekt, eller 
nøytral tilstand, oppnås når den er innenfor dyrets mestringsrekkevidde. Forhold som 
kan bedre dyrenes velferd, vil innebære å minimalisere avstanden fra et punkt på 
negativ side til nøytralnivået eller maksimere avstanden fra nøytralnivået til et punkt 
på positiv side. 

Denne definisjonen fungerer ikke like godt for fisk fordi den setter dyrets subjektive 
opplevelse som mål. Det er fortsatt uavklart i hvilken grad fisk har evnen til å oppfatte 
sin egen mentale og fysiologiske tilstand (Chandroo et al, 2004). I framtiden vil det 
være en viktig forskningsoppgave å utvikle en operasjonell definisjon av 
velferdsbegrepet for akvatiske dyr (jmf. Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge, 
2005). Foreløpig må en derfor vurdere fiskens velferd ut i fra kunnskap om biologisk 
funksjon, og helsemessige, adferdsmessige og fysiologiske indikatorer vil være 
viktige verktøy for å måle fiskens tilstand.  

Definisjonen er også problematisk i forhold til eventuelle helseavvik fisken kan ha. 
Dersom sykdommen ikke fører til nedsatt funksjon eller er smertefull, så har fisken 
per definisjon god velferd. Men uansett definisjon er det bred enighet om at en 
forutsetning for god fiskevelferd er god helse, og at eventuelle helseavvik vil være en 
viktig velferdsindikator. 

6.2 Mestring 
Mestring er et sentralt begrep i definisjonen av dyrevelferd. Mestring defineres som 
de mekanismene et individ bruker for å takle en trussel mot dets stabilitet og det å 
opprettholde kontroll (Benus et al., 1991). Ofte brukes mestring i forbindelse med 
trusler, frustrasjon, og negative tilstander, men begrepet er også relevant for 
uventede positive utfordringer.  

Mestring kan innebære både adferdsmessige og fysiologiske (inklusiv 
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immunologiske) mekanismer hos fisken. Ved fysiologiske mestring settes det i gang 
kompensatoriske responser for å bevare fiskens indre miljø på et optimalt nivå. 
Avhengig av intensitet og type parameter vil slik kompensasjon også kunne 
innebære aktivering av fysiologiske stressresponser. Tidsaspektet er viktig, da 
kompensatoriske responser ofte kan være tilstrekkelig til å opprettholde fiskens 
likevekt innenfor kortere tidsrom (minutter - timer - dager), men kan gi alvorlige 
sekundære effekter ved vedvarende eksponering eller kronisk stress (dager - uker - 
måneder). Adferdsmessig mestring innebærer at fisken klarer å opprettholde 
adferdsmessig kontroll ved å mobilisere tilstrekkelig energi og ved å fremvise  
hensiktsmessig atferd i forhold til sosiale eller ytre stimuli. Hvorvidt velferden mht 
oppdrettsfisks adferd er tilfredsstillende er dermed et spørsmål om hvordan og hvor 
godt fisk mestrer et ”unormalt” miljø, og hvorvidt adferdsmestringen medfører 
ulemper for fisken som ikke er forenelig med god dyrevelferd. 

Karakteristisk for oppdrettsfisk som mestrer sitt oppdrettsmiljø er høy overlevelse, 
optimal vekst og god helse. Fravær av mestring vil derimot overbelaste fiskens 
adferdsmessige og fysiologiske kontrollsystem og føre til redusert biologisk funksjon. 
Symptomer på dårlig mestring kan for eksempel hos laksesmolt være problemer med 
å stabilisere væskebalansen og lavt fôrinntak, noe som på lengre sikt kan føre til 
redusert vekst, overlevelse og økt forekomst av sykdommer.  

6.3 0-års smolt og fiskevelferd 
De sentrale aspekter ved dyrevelferd er generelle og gjelder både for 1-års smolt og 
0-års smolt. I denne utredningen vurderer vi fiskens velferd ut fra biologisk funksjon, 
og helsemessige, adferdsmessige og fysiologiske indikatorer på evt. avvik fra en 
normaltilstand. 
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7 0+ smolt. Historikk, produksjonsmetoder  

I dette avsnittet vil det bli gitt en kort historisk oversikt over hvor lenge 0-års smolt har 
vært i produksjon og hvor stor andel 0-åringene utgjør av hvert års smoltproduksjon. 
Produksjonsdata som kan benyttes til å vurdere risiko og velferd, vil også bli 
presentert. Felles for disse datasettene er at de er basert på datainnsamling lokalt 
hos oppdretterne. I tillegg vil tidsaspektene ved de forskjellige produksjons-metodene 
bli belyst. 

7.1 Historikk 
Produksjonen av laksesmolt som settes ut høsten samme år den er klekket, startet 
på slutten av 1980-tallet. Ved å fordele smoltutsettet på både vår og høst, kunne 
oppdretterne tilby slakteklar laks over et lengre tidsrom og ikke bare i den perioden 
vårsmolten var klar til slakt. I tillegg kunne produksjonen i settefiskanleggene økes 
fordi den gjennomsnittlige produksjonstid ble kortere og oppbygging av biomasse ble 
fordelt på både vår og høst.  

Produksjonen av 0+ smolt har økt år for år og har de siste årene omfattet knapt 40% 
av den totale smoltproduksjonen (Tabell 1). Den største produksjonen foregår i Sør-
Norge fordi vanntemperaturene vanligvis er høgere der enn i Nord-Norge. 

Tabell 1. Andel 0- åringer i smoltutsettene i perioden 2000-2006. Kilder: FHL Oppdrett. *Total 
smoltutsett : Statistikk for oppdrett. Fiskeridirektoratet.  

År/Smoltusett Total smoltutsett 
(i tusen) 

Andel 0- åringer 
(%) 

Antall 0 
åringer 
(i tusen) 

2005 150 318 38,2 57 468 
2004 139 645 36,9 52 339 
2003 128 887 40,6 52 311 
2002 137 384 39,6 55 317 
2001 *135 231 38,4 (est) 52 000 
2000 *129 390 34,8 8 (est) 45 000 
1999 *123 875 Ingen data tilgj.  

 

Det har vært nødvendig å utvikle produksjonsmetodene for å kunne produsere den 
økede andel 0+ smolt i Norge. Det første kravet er å få en smolt som er stor nok til å 
bli sjøklar på høstparten. Dette oppnås ved å bruke rogn fra lysmanipulert stamfisk, 
oppvarming av vann til rogn og yngel, et kontinuerlig avlsarbeid som fremmer tilvekst 
og en forbedring av fôrsammensetning og fôringsregimer. 

Det er også nødvendig at smolten smoltifiserer på høsten slik at den tåler 
overgangen til sjø. Dette oppnås ved å lysmanipulere fisken før sjøsetting. De 
vanligste lysregimene er såkalt ’firkant regime’ og simulert vår, der det første nå er 
mest vanlig. 
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Selv om disse regimene var utviklet og tilgjengelige allerede ved inngangen til 1990-
tallet ble de ikke tatt i allment bruk i næringen før et stykke inn på 90-tallet. De første 
årene var det vanlig at fisken gikk på naturlig lys om høsten. Fisken var mørkere enn 
vårsmolten og ofte var parrmerkene synlige, klare tegn på mangelfull smoltifisering. I 
denne perioden ble en rekke ulike lysregimer prøvd ut for å forbedre resultatene på 
høstutsatt smolt. Resultatene var variable, men disse erfaringene dannet sammen 
med de vitenskapelige undersøkelsene grunnlaget for de lysregimene som benyttes i 
dag. Produksjonen var også en forsikringsmessig utfordring fordi utsetting av 
høstsmolt ble vurdert som en risikabel produksjon og var unndratt fra erstatning. 

I 2005 var produksjon av 0+åringer en viktig del av det totale produksjonsvolumet og 
det vanligeste tidspunkt for sjøsetting av 0- åringer var i fjor fra august til desember. 
De fleste ønsker å få smolten i sjøen i løpet av september og helst før november for 
å få smolten godt i gang med fôropptak før de lave sjøtemperaturene kommer på 
vinteren. Oversikt over tidsforløp i produksjon av smolt er å finne i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammenlikning av produksjon av 0+ smolt og 1+ smolt. Typiske produksjonsstadier 
og typiske perioder hvor disse finner sted. 

  Nov Des Jan Feb MarApr Mai JunJulAugSepOktNovDesJanFeb MarApr Mai JunJul

                        

0+ Plommes.                     

   Vekstperiode                 

       12:12               

         24:0             

           Utsett          

                        

1+  Plommesekk                 

    Vekstperiode         

             Naturlig lys    

                  Utsett   
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7.2 Produksjon og risiko i settefiskanleggene  
De fleste settefiskanlegg produserer i dag smolt som kan sjøsettes både om høsten 
og våren. For å unngå én stor topp i biomasseoppbyggingen i anlegget, legger de 
aller fleste inn minst to grupper med rogn som klekker på forskjellige tidspunkt.  I 
Figur 3 blir tidsbruken for disse to produksjonsmetodene sammenliknet. 

Rogn som skal bli høstsmolt, legges inn som øyerogn i perioden desember – januar. 
Denne rognen legges på vann som er varmet opptil 8°C i rognfasen og noe høyere i 
yngelfasen for å framskynde produksjonen. Yngelen bør oppnå en snittvekt på 20 
gram i slutten av juni da den første lysmanipulering starter. Høstsmolten vaksineres 
fra slutten av august til utgangen av september, avhengig av når den skal sjøsettes. 

Rogn som gir opphav til vårsmolt, legges inn i klekkeriene i perioden februar- mars 
på kaldt vann. Noen anlegg trenger ikke å varme vannet i det hele tatt på denne 
generasjonen, mens andre må varme vannet ved startfôring for å få en akseptabel 
aktivitet hos yngelen. Vårsmolten er parr gjennom sommeren og høsten og blir 
vaksinert først på vinteren før den skal sjøsettes. 

Etter vekstperioden må 0+ smolten lysmanipuleres for å oppnå fullstendig 
smoltifisering. Som nevnt tidligere finnes to hovedmodeller for å styre smolt inn mot 
smoltifisering ved bruk av lys. Den mest brukte er firkantregimet. Når parren er stor 
nok (typisk > 20 g) settes fisken på LD 12:12 (antall timer lys: mørke) lysperiode. 
Denne delen varer vanligvis rundt 6 uker. Deretter blir fisken satt over på 24:0 
lysperiode som varer mellom 3-8 uker. I løpet av den siste perioden smoltifiserer 
fisken og settes ut når den er klar. Ved bruk av simulert vår regime blir fisken satt på 
12:12 lysperiode. Daglengden økes så i små intervaller til man oppnår 24:0.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Uker fra klekking

0+ smolt

1+ smolt

Plommesekk Vekstperiode 12:12 24:0 Naturlig lys
 

Figur 3.  Tidsbruk ved produksjon av 0+ versus 1+ smolt.  Figuren sammenlikner de 
forskjellige stadiers varighet.  Smolten settes ut ved avsluttet 24:0 eller naturlig lysperiode. 

Som ved andre biologiske prosesser er tidsløpet temperaturavhengig, ved 14°C kan 
en forvente å ha smolt etter ca 10 uker. Noen få produserer 0+ smolten ved å bruke 
naturlig lys fram til september/oktober, hvorpå den får 24-timers lys i 4-6 uker før 
sjøsetting. 

20 



Risikoperioder for sykdom i settefiskanlegget opptrer først under yngelperioden. 
Infeksiøs Pankreas Nekrose (IPN) oppstår vanligvis noen uker etter startfôring og 
noen settefiskanlegg er gjengangere mht utbrudd av sykdommen. Tall fra 
SalmoBreeds rognundersøkelser over 3 år, viser at anlegg som får utbrudd av IPN, 
får det både på yngel som skal bli høst- og vårsmolt. Startfôringsperioden er også 
risikofylt mht gjelleskader og hudproblemer forårsaket av parasitter og sopp. Risikoen 
er knyttet til rask vekst, høgt fôrinntak og høg vanntemperatur kombinert med 
moderat vanngjennomstrømning. Problemstillingen er aktuell både ved produksjon 
av høstsmolt og vårsmolt. 

Dersom det oppstår høg temperatur og vannmangel i løpet av sommeren, er dette en 
ny risikoperiode for bl.a. IPN, men dette gjelder like mye vårsmolt som høstsmolt. 

Fisk som er under smoltifisering, er erfaringsmessig mer utsatt for dårlig vannkvalitet 
som forårsaker gjelleskader sammenliknet med fisk som ikke er smoltifisert. 
Vannforurensinger kan forekomme både høst og vår og vil da skade mest den fisken 
i anlegget som er under smoltifisering. Felterfaringer viser at slike gjelleskader for det 
meste har oppstått på vårparten. Årsaken er først og fremst at det er lav temperatur 
om våren, noe som hindrer en heling av skaden. Problemene med dårlig vannkvalitet 
og forurensing før sjøsetting omtales videre i kapittel 10. 

Når biomassen i karene er på topp, øker risikoen for finneslitasje og hudproblemer. 
Risikoen for hudproblemer og finneslitasjer øker også jo lenger fisken går i kar på 
land. For høstsmolt kan risikoen for soppinfeksjoner i hud være tilstede i anlegg som 
bruker humusrikt ferskvann. For vårsmolt er risikoen for vintersår tilstede, særlig 
dersom fisken eksponeres for sjøvann i settefiskanlegget. 

7.3 Produksjonsdata  
Det finnes databaser og undersøkelser der produksjonsdata om tilvekst og 
dødelighet er samlet inn gjennom mange år av selskap innen fôrproduksjon, avl og 
benchmarking. Disse dataene kan være egnet for å vurdere risiko og velferd ved 
produksjon av høstsmolt sammenholdt med vårsmolt under produksjon i kommersiell 
skala. Dersom produksjonen av 0+ skulle vise seg å være mer risikoutsatt enn 
produksjon av vårsmolt, ville en forvente en høgere dødelighet de første månedene 
etter sjøsetting. Dårlig smoltkvalitet vil gi seg utslag i forøket dødelighet og dårlig 
tilvekst. Risiko for sykdom vil også øke hvis ikke smolten mestrer sitt miljø, og er 
derfor også en velferdsparameter.  Se Appendix I for kildekritikk. 

Ved vurdering av resultatene er det viktig å være klar over at det har skjedd og 
fortsatt skjer en viktig optimalisering av høstsmoltproduksjonen. 0+ smolten presterer 
stadig bedre i sjøfasen, og produksjonserfaringer fra de siste år bør derfor 
vektlegges.  

Data fra blant annet R-max databasen til Skretting viser at dødelighet på 0+ smolt 
ikke har vært høgere enn for vårutsatt smolt, den har enten vært på samme nivå eller 
lavere enn for vårsmolt de første månedene etter sjøsetting (Tabell 3).  
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Tabell 3. Data fra Skretting sin r-Max data base. Vårsmolten er fisk som settes i sjø fram til 
31.08 og høstsmolten settes ut etter 01.09 

Generasjon Døde i % Akk. SGR Snittvekt (g) n fisk (mill) 
V03 pr 31/8 6,8 1,02 501 19,4 
H03 pr 31/1 2,0 0,54 384 11,4 
V04 pr 31/8 4,5 0,74 543 20,6 
H04 pr 31/1 2,1 0,68 352 14,5 
V05 pr 31/8 4,3 0,95 494 24,4 
H05 pr 31/1 6,1 0,82 412 16 

Tallene viser videre at vekten på vårutsatt smolt er større enn på høstutsatt smolt 
etter ca 4 måneder i sjø (Figur 4). SGR i R-max databasen er noe høyere for 
vårsmolt enn for høstsmolt, men dataene bør tolkes med forsiktighet fordi ikke er 
justert for de høyere sjøvannstemperaturene gjennom våren og sommeren for 1-års 
smolten. Vårutsatt og høstutsatt fisk møter helt ulike temperaturprofiler i sjø og 
tilvekstkurvene må derfor forventes å være forskjellige.  
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Figur 4. r-Max data. Akkumulert SGR (venstre) og Døde (5) (høyre) i vår og høst utsett fra 
2003. Vårutsettene baserer seg på utsett frem til 31.august høstutsettene frem til 31.12.  

Videre viser data fra MonAqua at i perioden 2000-2003 at vanlige trivselsindikatorer 
som svinn, daglig tilvekst (%) og Vekstfaktor 3 (VF3) fra utsett til slakt er nokså lik for 
0+ og 1+ smolt.  I 2001 og 2003 var det for eksempel noe høyere svinn i utsettene av 
1+ enn 0+ smolt,  mens 0+ smoltene hadde høyere svinn i 2000 og 2002.  Denne 
trenden gjenspeiles ikke i tilvekst eller VF3 data der 1+ fisken har litt bedre eller i 
verste fall lik tilvekst. Det er variasjoner innen enkelte år i perioden, men over en 
periode på flere år er gruppene ganske like (Figur 5). Det er interessant når en 
sammenlikner datasettene fra Skretting og MonAqua for det året de overlapper, 
(2003) at forskjellen i svinn og daglig tilvekst i stor grad fortsetter utover perioden 
etter utsett. Den kombinerte informasjonen fra MonAqua og r-Max basen forteller at 
0+ og 1+ smolt ikke presterer ulikt, verken på lang eller kort sikt. 
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Figur 5. Svinn, SGR og VF3  fra utsett til slakt for 4 årganger 0+ og 1+ smolt. 2000-utsett; 14 
% av utsatt smolt i Norge. 2001-utsett; 21 % av utsatt smolt i Norge. 2002-utsett; 32 % av 
utsatt smolt i Norge. 2003-utsett; 23 % av utsatt smolt i Norge. Data fra MonAqua AS 
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7.4 Vanlige sykdomsproblemer i lakseoppdrett 
Ettårig smolt må gjennom en vinter med lav temperatur i settefiskanlegget, noe som 
øker risikoen for finneslitasje på denne gruppen. Finneslitasje er et langt mindre 
problem ved produksjon av 0+ smolt. 

Den sykdommen som gir størst dødelighet på postsmolt i Norge i dag, er 
virussykdommen IPN, infeksiøs pancreas nekrose. Både høstutsatt og vårutsatt 
smolt kan få utbrudd av sykdommen. Det er samlet inn produksjonsdata om IPN 
gjennom flere år, men disse sammenholder dessverre ikke 0 + smolt og vårsmolt. 
Erfaringer fra felten tyder på at høstutsatt smolt ikke er mer utsatt for IPN enn 
vårutsatt smolt. 

Vintersår forårsaket av bakterien Moritella viscosa, har gitt store tap både på liten fisk 
pga økt dødelighet og på stor fisk pga nedklassing ved slakting. Sykdommen slår 
vanligvis til på lave sjøtemperaturer og kan behandles med antibakterielle midler. 
Fisk som blir sjøsatt på fallende sjøtemperatur, har vært mest utsatt for vintersår, 
dette er særlig problematisk hvis gruppen først har fått f.eks. IPN. Høstutsatt smolt 
har derfor hatt større risiko for vintersår enn vårutsatt smolt. De siste årene har 
vaksinene mot vintersår blitt forbedret, og de fleste bedrifter vaksinerer smolten sin 
mot vintersår. Situasjonen er derfor sterkt forbedret, og det er i dag sjelden at fisken 
må behandles mot vintersår. 

Epiteliocystis/proliferativ gjellebetennelse er en gjellesykdom som angriper fisk i 
sjøen fortrinnsvis om høsten. Det er ikke kjent med sikkerhet hvilke agens som 
forårsaker sykdommen, og det er ingen kjent behandling av lidelsen. Tapene kan bli 
store både pga dødelighet på opptil 85%, men like mye pga redusert tilvekst. En 
feltstudie fra 1998/1999 og 2002/2003, viste at sykdommen hadde en betydelig 
høgere prevalens på vårutsatt smolt enn høstutsatt 0+ smolt (Nygaard, Norsk 
Fiskeoppdrett 4/2000 og 11/2004) 

Lakselus er en hudparasitt som angriper laksefisk i sjøvann. Parasitten gir tap både 
på villfisk og oppdrettsfisk, og havbruksnæringen er pålagt å bekjempe parasitten 
aktivt gjennom ”Lakselusforskriften” (2000-02-01 nr 0070: Forskrift om bekjempelse 
av lakselus). Parasitten kan bekjempes med leppefisk og med medisiner via 
badebehandling og tilsatt i fôret. Lusedata viser at smittepresset fra lakselus er størst 
tidlig på høsten i Sør- og Midt-Norge. Dette innebærer at høstutsatt smolt ofte kan få 
et smittepress av lakselus like etter sjøsetting, mens vårutsatt smolt får det største 
smittepresset etter ca 4-6 måneder i sjø. I praksis har ikke høstutsatt smolt større 
problemer med lakselus enn vårutsatt smolt, fordi gruppen blir behandlet effektivt 
med lusefôr dersom lusa blir et problem. Det er også teknisk enkelt å badebehandle 
liten fisk i sjø sammenholdt med stor fisk. Høstutsatt smolt kan ikke vurderes til å ha 
større plager av lakselus enn vårutsatt smolt. 

I  Appendix IV – Lakselus finnes det oversikt over lakselussituasjonen i de fylker der 
0+ smolt er en vesentlig del av produksjonen. 

7.5 Oppsummering/anbefaling: 
Produksjon av 0+ smolt er i stadig utvikling. Produksjonsresultat fra de siste år viser 
at fisken kan klare seg minst like godt som vårsmolt i sjøfasen når vi ser på 
dødelighet. Tilveksten hos 0+ smolt er som forventet litt lavere enn for vårsmolt som 
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følger en lavere temperatursum gjennom vinteren. Temperaturjusterte data viser at 
tilveksten er tilsvarende som for 1+ vårsmolt. 

Risiko for sykdom kan ikke vurderes som høgere hos 0+ smolt enn hos vårutsatt 1+ 
smolt ut fra de feltdata som er tilgjengelige, og de erfaringer som er gjort. Men 
forskjellige produksjonsmetoder og utstettstidspunkt gjør at gruppene har til dels 
forskjellige risikoelementer.  For eksempel har 1+ smolt høgere sykdomsrisiko i 
settefiskfasen enn 0+ smolt fordi den har en lengre produksjonstid og større risiko for 
bl.a. finneslitasjer i den kalde årstiden. Høstutsatt smolt har imidlertid større risiko for 
å få vaksineskader fordi den ofte må vaksineres på høg temperatur.  Se nærmere i 
kapitel 13 

Produksjon av 0+ smolt kan ikke vurderes som mer risikofylt enn produksjon av 1+ 
smolt ut fra velferdsindikatorer som dødelighet, tilvekst og risiko for sykdommer. 
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8 Fysiologi og atferd – noen sentrale prosesser og responser på miljø og 
stress 

8.1 Fysiologi – ioneregulering 
Innen laksefiskene varierer evnen til å opprettholde salt-vannbalansen i sjøvann 
(hypoosmotisk reguleringsevne, sjøvannstoleranse) mellom arter og med 
utviklingsstadium. Sjøvannstoleransen hos laksefisk øker generelt med størrelsen av 
fisken, dels som følge av redusert overflate/volum forhold, dels pga. en 
størrelsesavhengig utvikling av mekanismene for hypoosmotisk reguleringsevne. De 
dramatiske endringene i sjøvannstoleransen som finner sted under smoltifiseringen 
er imidlertid annerledes enn den gradvise, størrelsesavhengige økningen gjennom 
yngel- og parrstadiet. Smoltifiseringen er kjennetegnet ved en sesongavhengig 
økning i sjøvannstoleranse, styrt av informasjon fra miljøet (lys, temperatur) og 
uavhengig av fiskestørrelse (over en minstestørrelse). I motsetning til hos de fleste 
andre arter som vandrer mellom fersk- og saltvann skjer utviklingen av 
sjøvannstoleranse mens lakseungen fortsatt er i ferskvann slik at smolten er 
preadaptert (forhåndstilpasset) til et liv i saltvann før den møter sjøvannet.  

I løpet av smoltifiseringen skjer det store endringer i de organene som står for 
reguleringen av vann- og saltbalansen. I gjellene skjer det en økning i antallet, og en 
endring i fordelingen, av de såkalte ’kloridcellene’. Disse mitokondrierike cellene er 
sentrale for opptak av ioner i ferskvann og utskilling av ioner i saltvann. I ferskvann er 
kloridcellene små, tett forbundet med naboceller (’tight junctions’), og spredt over 
både primære gjellefilamenter og sekundærlameller.  

 

Figur 6.  Skjematisk fremstilling av saltutskillingen i kloridceller adaptert til sjøvann (venstre) 
og til ferskvann (høyre)(McCormick 2001) 

Monovalente ioner, spesielt Na+ og Cl÷ tas aktivt opp fra ferskvannet og transporteres 
inn i blodet av spesielle transportproteiner (enzymer), gjennom ioneselektive kanaler 
og ved ionebytting mellom blod og vann. Dette er energikrevende prosesser, og blant 
de viktigste transportproteinene er Na+,K+-ATPase, Na+,K+,2Cl÷-cotransporter 
(NKCC) og ’protonpumpen’ H+-ATPase som sørger for opptak av natrium (Na+) og 
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kalium (K+) og utskilling av hydrogenioner (H+), mens klorid (Cl÷) transporteres 
gjennom spesielle kanaler eller ’byttes’ mot bikarbonat (HCO3÷) (Figur 6). 

Smolt i ferskvann utvikler en del trekk som er karakteristiske for fisk i saltvann, bl.a. 
øker antallet kloridceller og cellene samles i grupper på de primære 
gjellefilamentene, mellom sekundærlamellene. Mellom cellene dannes ’lekke 
forbindelser’ (’leaky junctions’) som følge av løse bindingene mellom kloridcellene og 
utløpere fra støtteceller. Disse lekke forbindelsene mellom cellene spiller en viktig 
rolle for utskillingen av Na+ fra blodet. Den viktigste drivkraften for utskilling av ioner i 
saltvann generelt er knyttet til aktiviteten til enzymet Na+,K+-ATPase. Na+,K+-ATPase 
er et membranprotein lokalisert basolateralt i de mitokondrierike kloridcellene, og 
aktiviteten til enzymet fører til at Na+ oppkonsentreres i rommet mellom kloridcellene 
og støttecellene, og beveger seg siden ut i vannet. En rekke studier har vist at 
økningen i aktiviteten til Na+,K+-ATPase er en i helt sentral og kritisk del av 
smoltifiseringen og preadapteringen til saltvann. Aktiviteten til Na+,K+-ATPase setter 
opp en elektrokjemisk gradient over kloridcellen som er hoveddrivkraften for 
ioneutskilling i saltvannsfisk (og smolt). I saltvann (og smolt) sørger NKCC for 
transport av Cl÷ inn i kloridcellen, som siden transporteres ut av cellen gjennom 
spesielle Cl÷ kanaler (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR). 
K+ ’resirkuleres’ inn og ut av klordicellene, dels gjennom aktiv kotransport med Na+ 
og Cl÷, dels gjennom spesielle K+ kanaler. I sum sørger disse transportproteinene og 
ioneselektive kanalene for en netto utskilling av ionene Na+ og Cl÷ fra fisken 
(smolten) til vannet.  

Endringer i nyrefunksjon under smoltifiseringen er ikke så grundig studert. For å 
redusere vanntapet skiller fisk i sjøvann generelt ut mye mindre urin enn fisk i 
ferskvann, med en saltkonsentrasjon omtrent som i blodplasma. Overskuddet av 
toverdige ioner som magnesium (Mg2+) og sulfat (SO4

2-) skilles ut gjennom nyrene. 
Mens fisk i ferskvann må kompensere et passivt vannopptak gjennom utskilling av 
store mengder fortynnet urin, må fisk i sjøvann kompensere passivt tap av vann 
gjennom et aktivt opptak av vann over tarmen. Som en integrert del av 
preadapteringen til sjøvann skjer det derfor en økning av mekanismene for 
vannopptaket under smoltifiseringen. Opptaket av vann er koblet til et aktivt opptak 
av Na+ over tarmcellene, vannet følger ionene, og ionene fjernes siden over gjellene. 
I timene etter overføring av smolt til sjøvann øker derfor drikkeraten for å 
kompensere vanntapet i sjøvann. 

8.2 Fysiologi – stoffskifte 
Ut fra en vurdering av livshistorien til anadrom laks er hovedhensikten med 
smoltifiseringen å kunne nyttiggjøre seg det store tilbudet av fôrorganismer i havet, 
vokse seg stor, øke den reproduktive uttelling, og dermed ’fitness’ (sannsynligheten 
for reproduksjon og avkom). Som en forberedelse til den økte veksten i sjøvann skjer 
det en rekke endringer i stoffskiftet under smoltifiseringen, og smolt har generelt 
høyere spesifikt stoffskifte og oksygenforbruk enn parr. Enzymer som er involvert i 
vekstprosessen, bl.a. ornithin-decarboxylase, viser en betydelig økning under de 
tidlige fasene av smoltifiseringen (Benfey et al., 1994). Økningen i spesifikt 
oksygenforbruk under smoltifiseringen har sannsynligvis videre sammenheng med 
endret atferd (økt aktivitet) og økt proteinomsetning (Wiggs et al., 1989) og 
forbrenning av fett, dels fra fôret og dels fra fiskens egne lagre. Fettnedbrytende 
enzymer (lipaser) øker i aktivitet, bl.a. som en følge av hormonell påvirkning. En 
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annen interessant konsekvens av den endrede proteinforbrenningen er 
deponeringen av puriner (guanin og hypoxanthin) i skinn og skjell. Det er disse 
depotene av nedbrytningsprodukter fra protein som gir smolten den blanke drakten.  

Parallelt med endringene i vann- og saltbalanse og stoffskifte er det holdepunkter for 
at viktige blodproteiner går gjennom vesentlige forandringer i denne perioden. 
Oksygenbindingsproteiner (hemoglobiner) endrer seg under smoltifiseringen og i 
tidlig sjøvannsfase (Koch, 1982; Fyhn, 1991) til en 'voksen' hemoglobintype, trolig for 
å tilpasse smolten til de store forandringene i oksygentilgjengelighet i sjøvann. Økt 
spesifikk hjertevekt (økt størrelse i forhold til kroppsvekten) hos smolt sammenlignet 
med parr indikerer også endringer i blodkarsystemet som kan tenkes å være en 
tilpasning til den økte metabolismen. Stoffskifteøkningen under smoltifiseringen 
reflekteres i endringer i kroppens sammensetning. Mest karakteristisk er en sterk 
reduksjon av energilagrene i form av glykogen i lever og muskel, og av fett i bukhule, 
lever og muskel, alt reflektert i en nedgang i kondisjonsfaktor som ofte kan 
observeres også i oppdrett. Ved siden av økt nedbrytning er det også nedgang i 
syntesen av glykogen og fettsyrer. Sammensetningen av fettsyrer endres under 
smoltifiseringen. Smolt har en større andel av umettede fettsyrer enn parr. Innholdet 
av umettede fettsyrer er generelt større hos saltvannsfisk enn hos ferskvannsfisk, og 
endringen i løpet av smoltifiseringen er derfor blitt foreslått å representere en 
preadaptering til det marine miljø. 

I oppdrettssammenheng kan en bruke lange lysperioder og kontinuerlig lys for å øke 
veksten hos lakseungene i ferskvann, spesielt under startfôringen og om høsten og 
vinteren. Ved fornuftig lysbruk kan en oppnå bedre overlevelse ved startfôring, 
hurtigere vekst, større andel ettårs smolt og en større smolt. Kontinuerlig lys er 
imidlertid et 'tveegget sverd', og bruk av slike unaturlige lysperioder gjennom vinteren 
og våren vil forstyrre synkroniseringen av alle de viktige delene av 
smoltifiseringsprosessen. Slik 'pseudo-smolt' vil ha en tvilsom kvalitet ved utsetting, 
og tilslaget vil i beste fall være variabelt. Lakseunger som ikke er fullstendig 
smoltifisert, kan sies å ha varierende grad av utviklingsfeil eller manglende utvikling 
som vil kunne skape dårlig fysiologisk funksjon, stress og smerte dersom slik fisk 
eksponeres for sjøvann. Studier har dokumentert at lakseunger med underutviklede 
fysiologiske og anatomiske systemer vil reagere med kraftig stressrespons når fisken 
utfordres av endringer i miljø/levesett i forbindelse med overføring til sjøvann, 
Handeland & Stefansson, 2001, Berge et al., 1995. 

8.3 Fysiologi – endokrin kontroll 
De store morfologiske, fysiologiske og adferdsmessige forandringene under 
smoltifiseringen er under endokrin kontroll. Smoltifiseringen karakteriseres av 
gjennomgripende endringer i endokrin aktivitet (sirkulerende hormonnivåer, 
hormonreseptorer). Den sekretoriske aktiviteten fra hjerneavsnittet hypotalamus 
reguleres av endogene rytmer og miljøfaktorer, særlig lys (se under). Hypotalamus 
projiserer nerveforbindelser til den overordnede endokrine kjertel, hypofysen, og 
hormoner fra hypotalamus regulerer sekresjonen av hormoner fra hypofysen, som 
igjen kontrollerer andre endokrine organer eller påvirker målorganene direkte. I 
hypofysen finnes ulike områder med spesialiserte celler som står for produksjon og 
utskilling av ulike hormoner, bl.a. tyroidea stimulerende hormon (TSH), veksthormon 
(GH, somatotropin), prolaktin (PRL), og adrenokortikotropt hormon (ACTH), samt 
gonadotropinene FSH og LH. De viktigste endokrine aksene i forbindelse med 

28 



smoltifiseringen er hypotalamus-hypofyse-tyroid aksen (utskillelse av tyroid 
hormoner), -interrenal aksen (utskillelse av corticosteroider), samt direktevirkningen 
av veksthormon og prolaktin på ulike målorganer.  

Hos laks kontrollerer TSH produksjonen av tyroksin T4. T4 kan sees på som et 
prohormon for triiodotyronin, T3. Nivåene av T4 og T3 i blodplasma øker generelt i 
perioder med store utviklingsmessige sprang (metamorfose) i høyerestående 
virveldyr. Tyroksin betraktes ofte som et prohormon, og omdannes perifert til 
triiodotyronin som er den biologisk mest aktive formen. Tyroidhormoner virker ofte 
ved å øke følsomheten for andre hormoner i utvalgte vev (sensitivisering), bl.a. 
gjennom å regulere reseptorer for andre hormoner som veksthormon og steroider. 
Under smoltifiseringen øker aktiviteten i tyroidcellene, og vi registrerer en 
forbigående økning i sirkulerende nivåer av T4 i forkant av eller samtidig med toppen 
i smoltstatus, mens nivåene av T3 normalt bare varierer innen snevre grenser, også 
gjennom smoltifiseringen. Tyroidhormoner har en hel rekke virkninger i laks under 
smoltfiseringen i samvirkning med bl.a. veksthormon og cortisol; økt vekst og 
metabolisme, økt sølvfarging gjennom avsetning av puriner i hud og skjell (resultat av 
endringer i proteinstoffskiftet), økt sjøvannstoleranse og endret atferd.  

Cortisol er det dominerende glucocorticosteroidet i fisk, og produseres i 
interrenalvevet i hodenyren. På samme måte som tyroidhormonene er cortisol kritisk 
for normalt stoffskifte, og påvirker særlig karbohydrat- og proteinomsetningen, 
generelt gjennom økt nedbrytning av protein og en økning i blodglukose. Cortisol er 
videre et dominerende hormon i stressfysiologien. Stress øker utskillelsen av cortisol 
som mobiliserer energireserver og øker tilgjengelig energisubstrat i blodet. I tillegg til 
viktige roller i energimetabolismen er cortisol kritisk for normal regulering av vann- og 
saltbalansen i fisk, både i ferskvann og saltvann. I ferskvann stimulerer cortisol 
opptaket av ioner over gjellene, mens hovedrollen til cortisol i reguleringen av salt og 
vannbalansen er å øke kapasiteten til ioneutskilling i saltvann. 

Under smoltifiseringen øker aktiviteten i interrenalcellene, og sirkulerende nivåer av 
cortisol øker naturlig kraftig fram mot toppen i smoltstatus og sammenfaller normalt 
med tidspunktet for maksimal Na+,K+-ATPase aktivitet og sjøvannstoleranse, i 
samspill med tyroidhormoner, cortisol og veksthormon.  

Hovedvirkningen av hypofysehormonet prolaktin er redusert ionepermeabilitet i 
gjellene, i samspill med bl.a. kalsium. PRL er derfor et viktig hormon for vann- og 
saltbalansen hos fisk i ferskvann, og hos laks finner en derfor som regel en nedgang 
i plasmanivået av PRL i forbindelse med maksimal sjøvannstoleranse og økning av 
plasmanivået av veksthormon, tyroksin, cortisol og økt Na+,K+-ATPase aktivitet 
under fullføring av smoltifiseringen. 

Veksthormon (GH) er strukturelt nær beslektet med PRL. GH har en rekke kritiske 
virkninger i laks under smoltifiseringen, bl.a. økt nedbrytning av glykogen og fett, økt 
opptak og forbruk av glukose i muskelvev, økt proteinsyntese i muskelvev og 
stimulering av skjelettvekst. Under smoltifiseringen skjer det en økning i produksjon, 
utskillelse og sirkulerende nivåer av veksthormon i plasma. Denne økningen 
stimulerer både endringene i stoffskiftet og økningen i den hypo-osmotiske 
reguleringsevnen som finner sted under smoltifiseringen. Virkningene på 
sjøvannstoleransen forsterkes i samvirkning med tyroksin og cortisol, og henger 
sammen med differensiering og proliferering (økning i antall) av kloridceller og økning 
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i Na+,K+-ATPase aktivitet i gjellene. Videre regulerer veksthormon produksjonen av 
insulinliknende vekstfaktor 1 (IGF-1) sentralt og lokalt (parakrint). GH-IGF-1 aksen er 
helt sentral i differensieringen av de mitokondrierike kloridcellene i gjellen under 
smoltifiseringen (se nedenfor). Endringer i lysperiode er viktige signaler for 
produksjon og utskillingen av GH, og økningen i daglengde om våren er viktig for 
reguleringen av GH under smoltifiseringen. 

8.4 Miljøstyring generelt (lys, temperatur) 
Lysperioden, dvs. endringene i daglengde gjennom året, representerer det viktigste 
årstidssignalet for dyr i tempererte og arktiske strøk der endringene i lysperiode 
gjennom året er store. Den gjeldende oppfatningen av hvordan lysperioden regulerer 
fysiologien er at endringene i daglengde virker som en tidsgiver (fra tysk ”zeitgeber”) 
som synkroniserer indre (endogene) rytmer i fisken, og slik styrer vekst og utvikling 
gjennom det endokrine systemet. For stor laks representerer den naturlige 
reduksjonen i daglengde om høsten et signal til sluttmodning og gyting, mens 
økningen i daglengde om våren for parr signaliserer økt vekst, smoltifisering og 
utvandring til sjø. Som nevnt tidligere er styring av lysperiode en forutsetning for 
produksjon av 0+ smolt, ved at lakseungene eksponeres for en komprimert årssyklus 
i lys med en forkortet ’vinter’ representert av en periode med kort daglengde etterfulgt 
av en komprimert ’vår’ med økende daglengde eller kontinuerlig lys over en periode 
på noen uker. Dersom dette lysperiodeprogrammet foregår innenfor visse rammer 
som tillater fisken å følge endringene i daglengde vil parren normalt respondere med 
å fullføre smoltifiseringen ved fullført lysperiodeprogram. Det er imidlertid grenser for 
hvor langt en kan komprimere en årssyklus i lysperiode før de fysiologiske 
systemene ikke lenger klarer å holde følge, dette vil vi komme tilbake i kapittel 11.  

Temperaturen er en annen viktig faktor for smoltifiseringen. Virkemåten er imidlertid 
noe annerledes enn for lysperioden. Temperaturen synes ikke primært å ’drive’ 
smoltifiseringen, men fungerer som en hastighetsregulator for hvor fort de 
lysperiodedrevne endringene kan skje. Responsen på en endring i daglengde 
kommer raskere ved høyere temperaturer, mens lave temperaturer forsinker 
utviklingen, og kan i ekstreme tilfeller hemme smoltifiseringen.  

8.5 Stressresponser i fisk 

8.5.1 Akutt stress 

Akutt stress forstår en vanligvis som en plutselig, forbigående belastning fra miljøet 
(stressor) og dyrets respons på denne stressituasjonen (stressresponsen). Stressor 
fjernes/forsvinner vanligvis før kompensasjon er oppnådd (se videre nedenfor om 
kronisk stress). Stressresponsen oppstår raskt som svar på korttidsforandringer i 
miljøet og kan være akutt dødelig (og derfor tydelig) eller subletal. Akutt stress har 
konsekvenser (stort sett) bare innenfor en kort periode (ett stadium) av livssyklus. 
Stressresponsen i fisk ved akutt stress samsvarer i store trekk med stressresponsen i 
virveldyr generelt. De fysiologiske responser på stress omfatter vanligvis primære, 
sekundære og tertiære responser som i grove trekk tilsvarer fasene i General 
Adaptation Syndrome, GAS (alarm, motstand, 
homeostase/kompensasjon/utmattelse, se videre nedenfor). Stressresponsen i fisk, 
som i virveldyr generelt, er en sammensatt respons på ulike nivå av biologisk 
organisering (celle, vev, organ, individ, populasjon, økosystem). 
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General Adaptation Syndrome, GAS, betegner felles fysiologiske responser hos 
virveldyr på svært forskjellige stressorer f.eks. håndtering, frykt, fysisk utmattelse, 
bedøvelse, hurtige endringer i miljø (temperatur, oksygen, saltholdighet mm) og 
forurensning. Stressresponsen er sammensatt av den generelle respons felles for 
alle stressorer (GAS) og spesielle reaksjoner overfor en bestemt stressor. GAS 
under et subletalt stress kan (tidsmessig) deles opp i tre faser: 

1. Alarm ('bevisstgjøring', initiell respons, stresshormoner) 

2. Motstand (fysiologiske omstillinger) 

3. a) Gjenopprettelse av normal tilstand (fravær av stress) 

 b) Kompensasjon eller utmattelse (avhengig av stressets styrke og varighet) 

De primære stressresponser i fisk inntreffer i løpet av sekunder eller minutter og har 
som hensikt å alarmere individet i forhold til et ugunstig miljø. Reaksjonene i fisken er 
knyttet til nervøse og neuro-endokrine endringer som inntreffer i løpet av sekunder 
og til aktivering av hypothalamus-pituitary (hypofyse)-interrenal (HPI) aksen 
(minutter). Den nervøse responsen resulterer i frigivelse av catecholaminer 
(adrenalin) fra kromafine celler i hodenyren, mens aktiveringen av HPI aksen 
karakteriseres av frigjøring av adrenocortikotropt hormon (ACTH) fra 
adenohypofysen som i sin tur stimulerer produksjon og frigjøring av corticosteroider, 
hos fisk hovedsakelig cortisol, fra interrenalvev.  

Sekundære responser inntreffer etter timer – dager fysiologiske konsekvenser av de 
primære responser (den endokrine stressakse, adrenalin, cortisol). Formålet med de 
sekundære responsene er knyttet i hovedsak til energimobilisering, fiskens 
muligheter til å motstå forandringer og unngå fare. Generelt kan en si at stress dreier 
metabolismen fra anabolisme (oppbygging) til katabolisme (nedbrytning/frigi energi). 
Viktige fysiologiske forandringer er knyttet til endringer i blodkjemi, bl.a. økning i 
plasma glukose og laktat som energisubstrat for fysiologisk omstilling og aktivitet 
(fight or flight, se nedenfor). Tilsvarende skjer det endringer i vev som lagrer energi, 
bl.a. en reduksjon i lever glykogen, muskelprotein og etterhvert fettvev.  

De metabolske endringer er i en naturtilstand adaptive i det de tillater mer energi å bli 
brukt til prosesser som øker sjansene for å overleve ('fight or flight'). 
Energimobiliseringen er skissert ovenfor. I tillegg inntreffer andre endringer med 
formål å øke oksygenopptaket og dermed bidra til frigjøringen av energi. I gjellene vil 
det bl.a. skje en rekruttering av flere sekundærlameller for å øke oksygenopptaket. 
Slike tilpasninger har imidlertid konsekvenser for andre sider ved fiskens fysiologi 
(det respiratorisk-osmotiske kompromiss). Rekrutteringen av sekundærlameller fører 
til økt 'lekkasje' av ioner over gjellene og det vil kunne oppstå en osmotisk ubalanse 
der fisk i ferskvann får et vannoverskudd og taper salter mens fisk i sjøen taper vann 
(tørker ut) og opparbeider et overskutt av ioner/salt.  

De sekundære responsene får til slutt sitt utløp i tertiære responser som kan strekke 
seg over timer og dager. Som skissert over er de tertiære responsene adaptive idet 
de tillater for eksempel en endring i atferd ('fight or flight') som øker sjansene for å 
overleve. Stressresponsen mobiliserer energireserver som normalt ikke er 
tilgjengelige til flukt. Imidlertid kan en vedvarende (kronisk) stressrespons på et 
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kronisk stress virke maladaptiv (eksempel dårlig vannkvalitet i naturen eller i 
oppdrett-se videre nedenfor).  

I oppdrett av laksesmolt vil en typisk situasjon der fisken opplever et akutt stress 
være f. eks. transport fra ett kar til et annet. I en slik situasjon vil plasma cortisol (og 
catecholaminer) øke kraftig i løpet av sekunder og minutter for siden å synke til 
basalnivåer etter 2-24 timer. Nivåene av plasma glukose (energisubstrat) forblir høye 
lenger, mens sekundære stressresponser trenger noen dager (≤14 dager) på å nå 
basalnivå, hvor en kan konkludere med at normaltilstand er reetablert. 

8.5.2 Kronisk stress 

Mens fisk har gode forutsetninger for å takle akutt (subletalt) stress er situasjonen 
langt mer alvorlig dersom stresset blir kronisk, dvs. at stressoren forblir i systemet. I 
begynnelsen vil stressresponsen være den samme som beskrevet over for akutt 
stress. Denne situasjonen oppstår for eksempel ved kontinuerlig/periodevis 
eksponering for 'lav nivå' stress i oppdrett: Fluktresponsen er uegnet (fisken 'kommer 
ingen vei'), de sekundære fysiologiske responser får ikke utløp i en tertiær 
atferdsendring, stressresponsen blir ødeleggende (kronisk endret metabolisme) og 
de nedbrytende prosesser blir dermed dominerende.  

I motsetning til akutt stress vil kronisk stress kunne ha alvorlige langtidseffekter, som 
involverer hele livssyklus. For individet kan slikt kronisk stress føre til redusert vekst 
og appetitt, ufullstendig smoltifisering, redusert gytesuksess, forstyrret 
vandringsatferd og redusert immunforsvar. For en populasjon vil konsekvensene 
kunne bli redusert potensiale for vekst, sviktende rekruttering og liten/ingen 
kompensatorisk reserve. Over tid vil dette kunne få alvorlige konsekvenser for 
økosystemet gjennom bl.a. endret artssammensetning, nedgang i diversitet og 
endret utbredelse av arter. Denne tilstanden vil kunne bli ytterligere forverret ved at 
kronisk stress kan være vanskelig å observere/måle, det kan manifesteres først på 
organisme eller suborganisme (organ, vev) nivå eller seinere livsstadier/høyere 
nivåer (individ/populasjon). Dette kalles kompensering og arter seg ved at fisken etter 
alarm og motstands fasene oppnås nær ideell kompensering. Cortisolnivåene 
reduseres til basalnivåer etter 1-2 uker, selv om stresset er tilstede, de sekundære 
stressresponser følger samme mønster og stressresponsen oppnår nær perfekt 
kompensering, selv om fiskens fysiologiske og atferdsmessige kapasitet kan være 
vesentlig redusert. Konsekvenser for fisken kan være reduserer vekst, sviktende 
reproduksjon, redusert motsandskraft mot sykdom/smitte og redusert evne til å tåle 
ytterligere stress.  
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9 Påvising av smoltifisering - metoder og problemstillinger 

9.1 Sikkerheten for at fisken blir tilstrekkelig smoltifisert, tester for smoltkvalitet (og 
utsettingstidspunkt) 

Forskrift nr. 1785 om drift av akvakulturanlegg § 22 sier om Tester og utsett i 
sjøvann: Det skal ikke brukes tester som påfører fisk vesentlige påkjenninger. Fisk 
skal ikke eksponeres for vann med høyere salinitet enn 35 promille. Før anadrom fisk 
settes ut i sjøvann, skal det gjennomføres egnede tester som viser at fisken er 
tilstrekkelig smoltifisert.  

Ut fra diskusjonen over er det klart at smoltifiseringen er en sammensatt prosess og 
består av en rekke uavhengige endringer som synkroniseres til hverandre og til 
opplevd årstid av signaler i miljøet. En vurdering av smoltkvalitet bør derfor bestå av 
tester for ulike sider ved fiskens fysiologi, for å sikre at en fanger opp endringer 
knyttet til bl.a. ioneregulering, stoffskifte, vekst og helse. Nedenfor har vi drøftet kort 
de ulike parametre som brukes som tester for smoltkvalitet, og pekt på fordeler og 
ulemper ved eksisterende kvalitetskriterier. 

9.2 Endringer i metabolisme og vekst, morfologiske karakterer (sølvfarging, k-
faktor)  

Parallelt med endringene i mekanismene for ioneregulering skjer det, som nevnt 
over, store endringer i stoffskifte og vekst under smoltifiseringen, disse kan ses som 
en preadaptering til det rike mattilbudet og hurtig vekst i sjøen. I grove trekk 
prioriteres proteinsyntesen (oppbygging av muskler og skjelett), mens lipider (fettvev) 
brytes ned for energimobilisering. Nedbrytningen av lipid kan også ha sammenheng 
med endringer i membranegenskaper under endrede temperatur og vannkjemiske 
forhold i sjøen. De morfologiske konsekvensene av forandringene i stoffskifte er lett 
gjenkjennelige som økt sølvfarging, svarte finnekanter og nedgang i kondisjonsfaktor, 
og kan være verdifulle i vurderingen av smoltkvalitet. 

Sølvfarging er en adaptiv del av smoltifiseringen som sikrer kamuflasje i et pelagisk 
levesett. Sølvfargingen har sin basis i gjennomgripende endringer i proteinstoffskiftet, 
og representerer derfor en lett tilgjengelig indikator på viktige sider ved fiskens 
stoffskifte og vekstkapasitet. Imidlertid er det betydelig usikkerhet knyttet til vurdering 
av sølvfarging, spesielt ved styrt, årstidsuavhengig produksjon. Ved bruk av 
komprimerte lysstyringsprogrammer og lange perioder med kontinuerlig lys kan 
sølvfargingen bli fremtredende til tross for at andre viktige smoltkarakterer fremdeles 
ikke er utviklet. Bruken av kjennetegn som f.eks. sølvfarging, svarte finnekanter, 
manglende parrmerker osv. er imidlertid ofte begrenset til å kunne hevde at en fisk 
uten de morfologiske kjennetegn ikke er sikkert smoltifisert, eller med andre ord, 
sølvfarging er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig, kriterium for fullført smoltifisering. 
Dette skyldes den mulige frikdoblingen mellom de fysiologiske og de morfologiske 
endringene. Ved vurdering av sølvfarging vil lyset fisken vurderes under (inne/ute) 
spille en rolle, og bør derfor standardiseres. 

Kondisjonsfaktoren til fisk uttrykker forholdet mellom vekt og lengde, og er med andre 
ord et mål på fiskens fettstatus. Smolt, både i naturen og i kultur, framviser normalt 
en nedgang i kondisjonsfaktor. Nedgang i kondisjonsfaktor tyder derfor på at viktige 
metabolske endringer er fullført i fisken, og mål på kondisjonsfaktor er derfor et viktig 
supplement til øvrige kvalitetsmål. En manglende nedgang i k-faktor kan tyde på at 
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metabolske endringer ikke, eller bare delvis, er fullført. Siden smoltifiseringen er en 
dynamisk prosess, dvs. at smoltvinduet åpnes og lukkes igjen, er det viktig med en 
tidsserie for å beskrive kondisjonsfaktor. En slik serie reduserer faren for å sette ut 
fisk som har desmoltifisert (kondisjonsfaktor øker igjen). 

9.3 Regulering av salt/vannbalanse 
De fleste metoder for vurdering av smoltkvalitet tar utgangspunkt i endringer i 
smoltens osmoreguleringsevne. Som skissert ovenfor skjer det store endringer i 
mekanismene for regulering av salt/vannbalanse i smolt som en preadaptering til 
saltvann. Anvendelse av slik kunnskap i tester for smoltkvalitet vil gjøre det mulig å 
predikere smoltens evne til å tilpasse seg overgangen til ioneregulering i saltvann, og 
vil si noe om sjansene for at smolten vil tåle overgangen uten vesentlig fysiologisk 
stress og nedsatt velferd. Det finnes to hovedmetoder for slike tester i dag, 
sjøvannstoleransetester og måling av Na+,K+-ATPase aktivitet, disse er nærmere 
drøftet og vurdert nedenfor. 

9.3.1 Sjøvannstoleransetester 

Prinsippet for sjøvannstoleransetester går ut på å utsette fisken for en standardisert 
saltbelastning (saltholdighet, temperatur, varighet) og måle fiskens evne til å skille ut 
ioner (salt), eller registrere dødelighet. I ionereguleringstesten undersøker en fiskens 
evne til å regulere ioneinnholdet (Na+ eller Cl÷) i blodplasma etter 24 timer i 35 ‰ 
sjøvann. Slike tester ble brukt allerede på slutten av 1950 årene i England og USA. I 
vanlig bruk kom de etter at W. C. Clarke og J. Blackburn i Canada i 1977 utviklet en 
24 timers sjøvannstoleransetest for bruk ved utsetting av smolt av coho laks til 
havbeite. Overlevelsestesten har vært et alternativ til ionereguleringstesten. Denne 
testen ble introdusert av Komourdjian, Saunders og Fenwick i 1976. Testen baserer 
seg på samme grunnleggende prinsipp som ionereguleringstesten. Forskjellen ligger 
i at fisken utsettes for en høyere salinitet enn i vanlig sjøvann (37.5-40.0 ‰) i en 
definert periode, vanligvis 4 døgn (96 timer), og evt. dødelighet registreres. I Norge 
har sjøvannstoleransetester vært brukt i forskningssammenheng siden midten av 
1980 årene, og omtrent like lenge i oppdrettsnæringen. 

I merknader til akvakulturdriftsforskriften publisert i desember 2005 presiseres til § 22 
Tester og utsett i sjøvann: Enzymmålinger og kloridmålinger er eksempler på 
"egnede tester" etter andre ledd. Saltvannstester der man utsetter fisken for en 
unaturlig høy saltholdighet er ikke tillatt. Overlevelsestesten skissert ovenfor er med 
andre ord ikke lenger tillat brukt. 

Prinsippet for ionereguleringstesten er at nivået av Na+ eller Cl÷ i plasma gir 
informasjon om fiskens evne til ioneregulering i sjøvann. Etter en 
akklimatiseringsperiode de første timer eller dager i sjø vil smolt regulere 
ioneinnholdet i plasma tilbake til nær samme nivå som den hadde i ferskvann. 
Ioneinnholdet i plasma vil som regel ligge ca. 10 % høyere hos smolt i sjøvann enn i 
ferskvann. Ufullstendig smoltifisert fisk med mangelfull sjøvannstoleranse har ikke 
kapasitet til å regulere ioneinnholdet i plasma tilbake like raskt eller til samme lave 
nivåer. Ved å måle Na+ eller Cl÷ i plasma etter en viss tid i sjøvann vil en kunne 
vurdere fiskens osmoreguleringsevne. Testen har fått stor utbredelse i land der en 
driver oppdrett av laksefisk og er tatt i brukt på alle laksefisk som kan leve i sjøvann. 
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9.3.2 Na+,K+-ATPase aktivitet 

Na+,K+-ATPase er som skissert over den viktigste drivkraften for utskilling av 
monovalente ioner i saltvann, og aktiviteten til dette enzymet øker i smolt som en 
preadaptering til ioneregulering i sjøvann. Målinger av Na+,K+-ATPase aktivitet i 
lakseunger vil kunne bidra med viktig informasjon om fiskens evne til å skille ut ioner 
etter overføring til sjøvann. Slike målinger har vært del av forskning på smolt siden 
slutten av 1960 tallet, og metodene har omfattet ulike prinsipper for bestemmelse av 
enzymaktivitet. Dagens målinger baserer seg på en metode publisert av McCormick 
(1993) og Na+,K+-ATPase aktiviteten bestemmes i et enzymkinetisk assay. Gjellevev 
for måling av Na+,K+-ATPase aktivitet tas fra fisk i ferskvann uten noen forutgående 
saltvannseksponering. Små mengder gjellevev kan tas fra fisk under bedøvelse, og 
fisken vil kunne gå tilbake i produksjonen (gjellevev vil regenereres). Det vanligste er 
imidlertid å avlive fisken umiddelbart etter håving ut av karet, og klippe ut en 
gjellebue som raskt fryses ned i en spesiell buffer. Homogenisert gjellevev 
sentrifugeres og resuspenderes i buffer med deoxycholat (detergent) for å danne 
små membranvakuoler. Ved å måle total ATPase aktivitet (alle typer ATPaser) med 
og uten ouabain (en spesifikk hemmer av Na+,K+-ATPase) og relatere dette til 
proteinmengden i prøven kan den spesifikke aktiviteten til enzymet beregnes.  

9.4 Drøfting av metoder for vurdering smoltkvalitet med vekt på fiskevelferd 
Registrering av morfologiske kriterier for smoltkvalitet innebærer normalt ingen 
velferdsmessige problemstillinger utover ordinær håndtering, håving, bedøving, 
måling/veiing og/eller fotografering av fisken. Fisken vil med andre ord ikke oppleve 
annet enn et kortvarig håndteringsstress og kan om ønskelig gå tilbake i ordinær 
produksjon. 

Det viktigste kriteriet for å vurdere egnetheten til tester for smoltkvalitet er i hvilken 
grad de fanger opp endringer i smoltstatus. Både sjøvannstoleransetester og måling 
av Na+,K+-ATPase aktivitet fokuserer på endringer i evnen til å tåle sjøvenn og 
ioneregulering og gir slik viktig informasjon om endringer og absoluttnivå for en helt 
sentral del av begrepet smoltstatus. Begge metodene har god målesikkerhet og 
reproduserbarhet (standarder, interne kontroller mm.).  

I en velferdsmessig sammenheng representerer belastningen fisken utsettes for ifm 
sjøvannseksponering i en sjøvannstest en klar risiko for stress og smerte. 
Sjøvannstoleransetester innebærer eksponering av fisk med usikker smoltstatus for 
saltvann med saltholdighet omkring fullt sjøvann (35 ‰). Det følger av 
argumentasjonen over at for fullstendig smoltifisert fisk representerer slik 
eksponering ingen vesentlig stressbelastning eller velferdsmessig bekymring. For 
ufullstendig smoltifisert fisk vil imidlertid eksponering for 35 ‰ i 24 timer kunne 
utgjøre et forholdsvis tungt osmotisk stress, med økning i sirkulerende ionenivåer og 
varierende grad av dehydrering av muskler og andre vev. Konsekvensene av slik 
dehydrering er drøftet tidligere.  

Måling av Na+,K+-ATPase aktivitet representerer ingen vesentlig velferdsmessig 
bekymring, prosedyren innebærer verken eksponering eller håndtering av fisken ut 
over den ordinære håndteringen forbundet med håving og bedøving, evt. direkte rask 
avliving. En slik enkel prosedyre innebærer også færre feilkilder og mindre usikkerhet 
knyttet til selve prøvetakingen.  
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I en vurdering av testenes egnethet i et velferdsmessig perspektiv inngår også en 
kort diskusjon omkring mulige feilkilder og risikofaktorer knyttet til utførelsen av 
testene, og som kan ha innvirkning på fiskens velferd og resultatene fra testen. En 
del forhold vil være felles for de to testene, andre er spesifikt knyttet til testens 
egenart. Feilkilder og usikkerhet som vil være felles for bestemmelse av Na+,K+-
ATPase aktivitet og sjøvannstoleransetester vil normalt være knyttet til 
prøvetakingen, håndtering, forsendelse og analyse av prøvene. Samtlige er forhold 
som må sies å være utenfor velferdsmessige forhold. Mens bestemmelse av Na+,K+-
ATPase aktivitet ikke innebærer noen eksponering eller håndtering av fisken utover 
normale driftsprosedyrer og en rask avliving, vil resultatene av sjøvannstesten være 
avhengig av korrekt utførte prosedyrer under selve utføringen av testen. Mulige 
feilkilder ved en sjøvannstest som vil kunne utgjøre en velferdsmessig bekymring vil 
være knyttet til saltholdighet, stress under overføring, temperaturforskjeller ferskvann 
– sjøvann, testtemperatur, bruk av ren oksygen i stedet for lufting, fisketetthet, 
fiskestørrelse, testens varighet. På samme måte som for bestemmelse av Na+,K+-
ATPase aktivitet vil det også være usikkerhet knyttet til prosedyrene for prøvetaking, 
innfrysing, forsendelse og analyse. 

Bestemmelse av Na+,K+-ATPase aktivitet er en forholdsvis ny metode i kommersiell 
sammenheng, og alle feilkilder knyttet til tolkningen av resultatene kan ikke sies å 
være fullt ut forstått. Usikkerhet kan bl.a. være knyttet til fiskens 
akklimatiseringstemperatur ifht analysetemperaturen (25 C), innfrysing og 
forsendelse av vev for analyse, opptiningsprosedyrer og preparering av 
gjellefilamenter for analyse. Selve analysen kan kvalitetssikres bl.a. gjennom bruk av 
standardkurver og interne kontroller. Erfaringer fra enkelte brukere har pekt på at det 
tidvis er noe større variasjon i Na+,K+-ATPase aktiviteten enn i 
sjøvannstestresultatene fra tilsvarende grupper. Denne variasjonen kan ha mange 
årsaker, og den kan godt være reell, men en kalibrering mellom metoder under 
varierende forhold er ønskelig.  

Et viktig forhold i en vurdering av testenes egnethet er sikkerheten for hvorvidt 
testresultatene virkelig representerer egenskapene i den fiskegruppen som 
undersøkes. Forhold som uttaksstørrelse, variasjon/spredning i materialet, 
størrelsesorden av de forskjeller en ønsker å påvise samt målenøyaktighet er viktige 
felles utfordringer, stort sett uavhengig av hvilken metode som velges. I godt sorterte, 
homogene grupper vil det generelt være behov for færre individer for med sikkerhet å 
kunne stadfeste egenskapene i gruppen, mens det ved stor spredning innad i 
gruppen vil være vanskelig med sikkerhet å kunne påvise forskjeller. En viktig side 
ved slik testing er at en faktisk får en indikasjon på variasjonen innad i gruppen, og 
dermed kan si noe om hvor stor andel av smolten som evt. ikke vil forventes å klare 
overgangen til saltvann.  

9.5 Oppsummering 
Sjøvannstoleransetester og bestemmelse av Na+,K+-ATPase aktivitet har begge sin 
berettigelse som smolttester, og det er en fordel å kjenne begge. En har gjennom ca. 
to tiår høstet erfaringer med bruken av sjøvannstoleransetester i kommersiell 
sammenheng, og har mye erfaringsdata å støtte seg til. Dersom testene følger en 
nøye oppsatt protokoll, vil også mange av feilkildene normalt være av mindre 
betydning. I et velferdsperspektiv vil imidlertid sjøvannstesten være noe mer 
problematisk, spesielt hvis en ønsker å følge utviklingen gjennom de tidlige (eller 
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seine) fasene av smoltifiseringen når sjøvannstoleransen ikke kan forventes å være 
fullt utviklet. Slik fisk vil oppleve varierende grad av osmotisk stress og dehydrering 
som må sies å utgjøre et klart velferdsmessig problem. Bestemmelse av Na+,K+-
ATPase aktivitet representerer en forholdsvis ny metode i smoltproduksjon, og en har 
mindre erfaringsdata å bygge på. Slike målinger utsetter ikke fisken for noen 
belastning, og må slik sies å utgjøre et ubetydelig velferdsproblem. Videre utvikling 
av denne testen koblet med fortsatt bruk i storskala produksjon vil fjerne usikkerhet 
knyttet til tolkning av resultatene og sikre en presis og pålitelig rådgivning både om 
smoltkvalitet og riktig utsettingstidspunkt. 

Diskusjonen ovenfor om metoder for bestemmelse av smoltkvalitet gjelder generelt, 
uavhengig av smoltens alder. Imidlertid vil vi hevde at behovet for å dokumentere 
smoltkvaliteten og sikre riktig utsettingstidspunkt er enda mer kritisk i 0+ produksjon 
enn for ordinær 1+ smolt. Årsakene er flere og er bl.a. knyttet til svært varierende 
produksjonsbetingelser i 0+ produksjon (eks. vanntemperatur, lysperiodestyring, 
fiskestørrelse) og varierende utsettingstid og forhold i sjø (sjøvannstemperatur, 
daglengde etter utsett) som stiller ekstra strenge krav til smoltkvaliteten (se videre 
drøfting av forholdene i sjø i kapittel 14). 
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10  Akvatisk miljø i intensiv smoltproduksjon 

Det foreligger to viktige utredninger utført for Mattilsynet i 2005, som gir viktig 
bakgrunnsinformasjon også for produksjonen av 0-års smolt av laks. Mens den ene 
gir mer generelle bakgrunnsdata for hvilke naturlige vannkvalitetskrav ulike fiskearter 
har og som kan brukes for å fastsette minimumskrav til ulike vannparametere ved 
intensivt oppdrett (Rosten 2005a), gir den andre utredningen et sett av forslag til 
hvilke observasjonsbaserte overvåkingsparametere som kan brukes for på en enkel 
måte og kontrollere om et oppdrett drives innen forsvarlige dyreetiske grenser 
(Rosten et al. 2005b). 

Som nevnt innledningsvis er det vanlig at smoltanlegg har produksjon av både 0-års 
smolt og 1-års smolt. Det betyr at anleggene ikke lenger har én, men flere perioder 
med høy biomasse og med krav til intensivering av driften (her definert som en 
periode med lavt spesifikt vannforbruk og økt bruk av oksygenering med resulterende 
høy CO2 i karvannet). Figur 7 viser at intensiteten kan være større for startfôret yngel 
enn det en finner i smoltkarene de siste uker før levering. Det betyr i prinsippet at 
både 0-års smolten (som opplever intensivering i mars-mai før 1-års smolten leveres) 
og parren som skal bli 1-års smolt året etter, møter samme intensivering i august-
oktober under smoltifiseringen av 0-års smolten. Den tradisjonelle 1-års smolten 
risikerer dermed å bli utsatt for mer marginale forhold under en kombinert 0-års smolt 
produksjon, enn om man kun hadde produsert 1-års smolt. 

Smoltkar

Yngelkar

Smoltkar

Yngelkar

Smoltkar

Yngelkar

 

Figur 7. CO2 nivåene i yngelkar viste seg å være enda høyere enn i smoltkarene, dvs. at 
laksen allerede i tidlig fase sannsynligvis blir eksponert for høye oksygennivåer. Kilde: VK 

10.1 Kritisk vannkvalitet og smoltifisering 
Vårsmolten, dvs. 1-års smolten, har en smoltifiseringsperiode som sammenfaller 
med kjente marginale vannkjemiske forhold avhengig av den geografiske 
lokaliseringen til anlegget. Områder som historisk har vært utsatt for sur nedbør vil 
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kunne ha typiske flommer der en har snøsmelting, fortynning og reduksjon av 
ionestyrke (spesielt Ca), reduksjon av pH og økning av aluminium (Al) og ofte jern 
(Fe). En rekke studier der en har analysert Al med såkalt in situ teknikk, er det klare 
sammenhenger mellom mengden uorganisk, labilt Al (LAl eller Ali) i vannet og 
mengden Al avsatt på fiskegjellen (Teien 2005, Figur 8). I ferskvann som ikke er 
berørt av forsuring eller har spesielle kilder til metaller i nedbørfeltet 
(gruvevirksomhet med mer) vil gjellens innhold av Al alltid være < 10 µgAl/g gjelle 
tørrvekt (Kroglund et al. 2001, Kroglund og Rosseland 2004). Ved mobilisering av Al 
fra nedbørfeltet (som følge av at det er utsatt for sur nedbør, at surt myrvann 
dominerer i perioder etter tørke, eller at det har forekommet en såkalt 
”sjøsaltepisode”), vil mengden biotilgjengelig Al øke. I smoltproduksjon med bruk av 
rent ferskvann (uten sjøvannsinnblanding) tolereres en større mengde Al på 
gjellevevet før dødelighet starter.  

Tidligere mente man at laksesmolt må ha over 100-200 µg Al/g gj. t.v. for å se 
markerte fysiologiske endringer og over 350 µgAl/g gj. t.v. for dødelighet i ferskvann, 
mens dødelighet i sjøvann oppsto med fra 50-100 µg/g gj. t.v. (Kroglund et al., 1998, 
2001, Figur 7).  
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Figur 8. Al analysert med såkalt in situ teknikk, viser klare sammenhenger mellom mengden 
uorganisk, labilt Al (LAl eller Ali) i vannet og mengden Al avsatt på fiskegjellen (øverst til 
venstre og øverste foto der Al er blåfarget på sekundærlamellene (foto: D. Oughton)). Med 
økende mengde avsatt Al på gjellen, reduseres evnen til ioneregulering, og fiskens 
plasmaklorid synker (figur øverst til høyre). Etter en gitt mengde avsatt Al på gjellen, øker 
dødeligheten (nedre figurer). I rent ferskvann tolereres en større mengde før dødelighet 
starter (>200-300µgAl/g gjelle tørrvekt), men en smolt som utsettes for saltvannstest eller 
under utvandring, dør med langt lavere Al-mengde på gjellen (50-100 µgAl/g gjelle tørrvekt, 
nede høyre). Nedre foto viser en avkuttet gjellebue som benyttes i analyse av gjellemetall 
(foto: B.O. Rosseland).  Etter: Kroglund m.fl. 1998. 
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Nyere studier har imidlertid vist at smolten er mer sårbar enn vi tidligere antok. Vi har 
visst lenge at det er de siste 14 dagene av smoltifiseringen at smolten er mest følsom 
for surt vann (Staurnes m.fl. 1995). Under siste del av smoltifiseringen, viser det seg 
at en aldri har normal plasma klorid når gjelle-Al >75 µg Al/g gjelle tørrvekt (Figur 9), 
aldri har normal blodglukose ved gjelle-Al >50 µg Al/g gjelle tørrvekt (Figur 10), og 
aldri har høy gjelle Na-K-ATPase aktivitet når gjelle-Al >25 µg Al/g gjelle tørrvekt 
(Figur 11), Kroglund m.fl. 2006. I samme undersøkelse har en også vist en reduksjon 
i marin overlevelse fra 25-55 % på laksesmolt som vandret ut med gjelle-Al mellom 
40-55 µg Al /g gjelle tørrvekt (Figur 12) 
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Figur 9. Samspill mellom Gjelle Aluminium og Plasma Cl-
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Figur 10. Samspill mellom gjelle Aluminium og Plasma Glucose 
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Figur 11.  Samspill mellom gjelle Aluminium g Na-K-ATPase  o
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Figur 12. Carlin merket smolt utsatt for moderat surt vann – helt ned i 3 dagers eksponering, 
sluppet ut fra Imsa, Rogaland. Gjenfangst av referansegrupper eksponert for god 

vekt hadde 
6 

innblanding mobiliserer Al fra humus og partikler 
ke inneholdt 
 utfelllinger 

vannkvalitet hadde en overlevelse lik eller bedre enn sammenlikningsmaterialet fra ICES-
undersøkelsene (satt som 100%). Ved en gjelle Al på fra 25 – 55 µgAl/g gjelle tørr
utsatt smolt en redusert tilbakevandring til Imsa på fra 25%-50%.  Etter: Kroglund mfl. 200

Selv om disse studiene er gjort på typisk 1-årig smolt, er det ingen grunn til å tvile på 
at resultatene kan overføres til 0-års smolt. At dette gjør 0-års smolten svært utsatt 
skyldes også en annen årsak som dels ligger  utenfor smoltanleggene, og dels er 
som følge av driftsformen på anlegget nemlig høstflommer og bruk av 
sjøvannsinnblanding. 

10.2 Bruk av sjøvanns
Oppdrettere som har tilsatt sjøvann til ferskvann som i utgangspunktet ik
giftige mengder av Al, har opplevd dødelighet på laks grunnet aluminium
på gjellene. Grunnen til dette er at en økning i ionestyrke løser ut Al som var bundet 
til humus eller partikler (kolloider) i ferskvannet og ”frigjør” uorganisk Al som kan 
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avsettes på gjeller (Rosseland et al. 1998, 2004, Kroglund et al. 2003, Teien et al. 
2006). Det har derfor i mange år vært anbefalt å unngå sjøvannsinnblanding til 
mellom 1-3 ‰ (Staurnes et al. 1998, Rosseland 1999). Det betyr at om man bruker
sjøvanntilsetting i driften, vil en økning i humus og partikler utgjøre en økt risiko 
Al-mobilisering.  

10.3 Høstflomme
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Gjennom VK-materialet og NIVAs årsovervåkingsprogram, er det v
vannkvaliteten på høsten ofte er svært forskjellig fra resten av året
forskjellene er den økte mengden humus (målt som totalt organisk karbo
råvannet på høsten (Figur 13, Åtland m.fl. 2004). Samtidig med den økte 
humusmengden, øker også den totale mengden humus-bundet Al (målt som ikke-
labilt Al (ILAl eller Alo)) og jern (Figur 14 og Figur 15, Rosseland et al. 200
øker risikoen for høstsmolt produksjonen i forhold til problemer med gjelle Al og jer
og dette vil gjelde hele Norge (uavhengig av forsuringspåvirkning) der det 
forekommer humøse vassdrag. Flommene som rammet store deler av Vestlandet i 
september og oktober 2005, demonstrerte dette klart, der store grupper av
fikk utsatt smoltifiseringen flere uker ved at aktiviteten av Na-K-ATPase falt dramatis
(Kilde: Havbruksinstituttet). 

 

 

Figur 13. Årstidsvariasjoner i humus (TOC) i vann.  
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Humus og jern i r�vann

  

Figur 15.  Sammenheng mellom TOC i 
råvann og 

Figur 14. Sammenheng mellom TOC i 
vann og ILAL 

 

10.4 Flomelver med humus og partikler kan skape giftig brakkvann i fjorder og 
kystområder. 

Humøst vann med Al kan øke risikoen ved transport av høstsmolt og oppdrettsfisk i 
merd i fjorden. Sjøvann inneholder svært lite Al, normalt < 5 µgAl/L. I fjorder under 
episoder med mildvær, snøsmelting og store nedbørmengder om høsten, kan 
flomelver dominere overflatevannet ned til 5-6 m dyp og ha konsentrasjoner av Al > 
100 µg/L. Det er påvist kraftig økning av Al på gjellene, fra < 10 µg Al/g gj. t.v. under 
normale forhold til >200 µg Al/g gj. t.v. i forbindelse med massiv dødelighet (Bjerknes 
m.fl. 2003). Siden høstflommer har ferskvann med høyere TOC innhold enn 
vårflommer, er det en økt risiko for høstsmolt både under transport og i 
tilvenningsfasen kort tid etter sjøvannssutsetting.  Se kapittel 15 for nærmere 
diskusjon om utfordringene rundt transport av smolt. 

10.4.1 Tetthet – vannkjemi og smoltkvalitet 

Tilgangen på ferskvann regnes i dag som en flaskehals hos en rekke norske 
smoltprodusenter. Resultatet er at mange anlegg i perioder har en for høy stående 
biomasse sett i forhold til vannforbruk, hvilket igjen innebærer at produksjonsvannet 
må oksygeneres med påfølgende økte nivåer av CO2 og total ammonium (TAN). For 
å unngå denne situasjonen er det bl.a. diskutert å begrense fisketettheten i 
oppdrettskarene til maksimalt 20-30 kg/m3. Gjennomsnittlig tetthet i norske anlegg er 
beregnet til å være mellom 40 og 50 kg/m3. Et eventuelt pålegg om å begrense den 
stående biomassen av settefisk av laks vil således innebære en kraftig 
produksjonsbegrensning for norsk laksenæring. Vi har gjennomført et forsøk motivert 
ut fra ønsket om å kartlegge eventuelle effekter av tetthet og vannkvalitet på vekst og 
smoltifisering hos laks. Potensielle 1+ smolt av AquaGen avstamning ble holdt ved 
10 °C og under styrt lysregime (6 uker med LD 12:12, etterfulgt av 6 uker med 24L). 
Tetthet ved start ble satt til 20, 40, 60 og 80 kg/m3 og spesifikk vannforsyning var 
0,3-0,4 L/kg fisk pr. min. Oksygen ble tilsatt etter behov for å holde nivået i avløp 
>80 %. Under hele perioden ble fisketettheten holdt konstant ved at økningen i 
biomasse (tilveksten) ble fjernet regelmessig. I begynnelsen av mai ble en gruppe 
fisk overført til kar med sjøvann for oppfølging av sjøvannsvekst. 

I ferskvannsfasen ble det registrert en gjennomsnittlig vekstrate på rundt 0,4 % pr. 
dag i alle grupper, og det var ingen forskjell mellom gruppene. Med unntak av 80 
kg/m3 gruppen, hvor det vi fant et noe forhøyet nivå av plasma glukose, ble det ikke 
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registrert noen forskjeller mellom gruppene mhp. kondisjon, finneslitasje, gjelle 
Na+,K+-ATPase samt plasma, Cl÷, CO2, hct, pH, HCO3 eller Hb under smoltifisering. 
Dette verifiseres av resultatene fra sjøvannsfasen, hvor det ble observert en økning i 
vekstrate fra 0,4 %t til ca. 0,7 % i alle grupper, uten at det ble funnet forskjeller 
mellom gruppene. Det ble heller ikke funnet noen forskjeller i finneslitasje eller 
fysiologiske parametre etter 12 uker i sjø. Kort oppsummert kan vi si at tettheter opp 
til 80 kg/m3 ikke synes å være begrensende for vekst og smoltkvalitet gitt at tilførsel 
av vann og fôr er tilstrekkelig til å opprettholde et godt karmiljø. 

10.5 Konklusjon vannkvalitet 
Smoltanlegg som produserer både 1-årig vårsmolt og 0-årig høstsmolt, vil normalt ha 
flere intensive perioder pga. topper i biomasse og følgende redusert spesifikt 
vannforbruk, enn om de produserte bare den ene typen av smolt.  

0-års smolt vil ha høyere risiko for å bli utsatt for økt konsentrasjon av jern og 
gjellereaktivt aluminium mobilisert fra humøst elvevann dersom smoltanlegget bruker 
sjøvannstilsetting til det humøse ferskvannet. Forskjellene er i stor grad knyttet til 
sesongvariasjoner i nedbør og avrenning som mobiliserer metaller fra grunnen og inn 
i råvann/driftsvann. 

Smoltanlegg som produserer 0-års smolt, må ha en veldokumenter overvåking av 
vannkvalitet for høstperioden. Anlegg med dårlig råvann må ha etablert et 
vannbehandlingsprogram som sikrer smoltifiseringsperioden. En anbefalt 
vannbehandlingsstrategi vil være å ha et operasjonelt doseringsutstyr for eksempel 
for silikatlut og som primært vil sikre smolten mot negative effekter av Al, Fe og 
eventuelt i kombinasjonsbruk med sjøvann. 
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11 Fremskynding av fysiologiske prosesser. Muligheter og grenser 

11.1 Sannsynlig stress og smerte årsaket av fremskyndete fysiologiske prosesser 
En vurdering av hvorvidt fremskynding av fysiologiske prosesser vil kunne forårsake 
stress, smerte og lidelse må ta utgangspunkt i en forståelse av hvordan laksens 
utvikling styres av et tett samspill mellom gener og miljø. I motsetning til 
høyerestående vertebrater bl.a. pattedyr, er utviklingen hos fisk i større grad påvirket 
av miljøet, og er i mindre grad determinert (styrt utelukkende av gener). Mens det 
grunnleggende genetiske programmet som regulerer celledifferensiering og 
spesifisering gjennom utviklingen er godt bevart i vertebrater, og har mange 
fellestrekk mellom fisk og pattedyr, er de overordnede genetiske nivåene forskjellige. 
I motsetning til høyerestående virveldyr er utviklingen hos fisk i mindre grad styrt av 
et overordnet genetisk program, og i større grad påvirket av fysiske, kjemiske og 
ernæringsmessige forhold i miljøet som påvirker når og hvilke egenskaper som blir 
uttrykt (høy fenotypisk plastisitet). Dette gjelder helt basale egenskaper som bl.a. 
veksthastighet, størrelse, utviklingsmessige sprang og alder ved kjønnsmodning, slik 
at fenotypen i stor grad reflekterer forholdene for vekst og utvikling. For å sette dette i 
et perspektiv kan det være nyttig å ta utgangspunkt i en naturtilstand der laks vil 
kunne gå gjennom hele ferskvannsutviklingen fra klekking til smoltifisering i løpet av 
ett år i varme, produktive vassdrag i Nord Spania og Sør Frankrike, mens den 
tilsvarende prosessen kan ta mange år (5-6 år) i kalde, arktiske vassdrag i Nord 
Amerika og Rusland. Egne data fra norske elver har vist at noe av dette kan være 
genetisk tilpasning til miljøet, men vi vet at store deler av forskjellen skyldes 
miljøbetingelsene for vekst og utvikling.  

Når det gjelder miljøet i et settefiskanlegg er det, i tillegg til ernæring, fysiske faktorer 
som temperatur, lysperiode og vannkvalitet (vannkjemi, saltholdighet) som regulerer 
hastigheten i vekst og utvikling, og slik hvordan ulike genetiske program kommer til 
uttrykk gjennom ulike livshistorier (parr, smolt, dverghann). Miljøet kan tilrettelegges 
for optimal vekst, der 0+ smolt gjennomfører de samme utviklingsprosessene som 
normalt tar fra 1 til 6 år på under 12 mnd. Med bakgrunn i den store plastisiteten laks 
viser når det gjelder utviklingshastighet i ulike miljøer er det liten grunn til å tro at det 
er smerte eller stress forbundet med fremskynding av fysiologiske prosesser, så sant 
disse fullføres i tilstrekkelig grad til at fisken mestrer overgangen til et nytt miljø. Selv 
om god vekst ikke er et entydig mål på god velferd, er det ingenting i den fysiologiske 
utviklingen til 0+ smolt som tilsier at slik fisk i utgangspunktet er stresset eller 
opplever smerte. Det som det imidlertid er stilt kritiske spørsmål ved er forekomsten 
av feilutvikling i bl.a. skjelett, samt hvorvidt fisken har mottatt tilstrekkelig 
miljøinformasjon til å fullføre alle sider ved smoltifiseringen. Feilutvikling er drøftet 
avsnitt 12.1, og miljømessig regulering av utviklingen er nøyere diskutert nedenfor. 

11.2 Miljø, årstidsoppfatning, fysiologi og alder  
Med bakgrunn i den store plastisiteten i utviklingshastighet og fenotype under ulike 
miljøbetingelser bør en vurdering av fremskynding av fysiologiske prosesser ta 
utgangspunkt i en kort drøfting av kronologisk alder vs. fysiologisk alder 
(utviklingsstadium) hos fisk. Fysiologisk alder representerer det utviklingsstadiet 
fisken til enhver tid befinner seg i, og er i større grad avhengig av fiskens størrelse og 
veksthastighet enn av kronologisk (reell) alder. På denne måten er fiskens 
fysiologiske alder styrt av temperatur, lys og andre hastighetsregulerende faktorer i 
miljøet, i stor grad uavhengig av kronologisk (reell) alder. Uavhengig av kronologisk 
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alder vil lakseunger i samme utviklingsstadium (størrelse, fysiologisk alder) 
responderer med samme fysiologiske responser på like miljøstimuli. Gitt at kvaliteten 
på miljøet er god nok (de riktige signaler) vil 0+ smolt (høstsmolt) i prinsippet 
gjennomgå de samme fysiologiske endringene som ordinær 1+ vårsmolt, som også 
er akselerert ifht. naturtilstanden. Imidlertid vil kvaliteten på de fysiologiske 
endringene fisken gjennomgår (smoltkvaliteten) variere avhengig av kvaliteten på 
miljøsignalene og de generelle forutsetningene for utvikling (vannkjemi, temperatur, 
ernæring mm.). Kvaliteten på miljøet (lys, temperatur, vannkjemi mm.) og fysiologisk 
status kan dermed sies å være viktigere for laksens velferd enn reell alder og årstid.  

11.3 Konsekvenser av akselerering av utvikling utover artens tålegrense 
Til tross for stor plastisitet i utviklingshastighet er det grenser for hvor fort lakseunger 
kan utvikle seg, selv om lysperioden i utgangspunktet skulle kunne komprimeres, og 
temperaturen økes, ytterligere. Rammene for utviklingshastigheten defineres i stor 
grad av vanntemperaturen som regulerer hastigheten på biokjemiske prosesser i 
vekselvarme dyr, inklusive fisk. Lakseunger (parr) i ferskvann har en 
optimumstemperatur for vekst og fôrutnyttelse omkring 15-16°C, der avvik fra 
optimumstemperaturen vil føre til redusert vekst og høyere temperatur øker faren for 
feilutvikling. Andre utviklingsstadier vil ha andre optimumstemperaturer, der tidligere 
stadier av egg og yngel generelt har lavere temperaturoptimum. I temperaturområdet 
rundt optimum vil fisken svare på miljøsignaler som lysperiode med maksimal 
utviklingshastighet. I forbindelse med styrt, intensiv biologisk produksjon kan det 
være kritisk om de biologiske systemene presses for langt, om temperaturen økes ut 
over det som regnes som normalt for det aktuelle utviklingsstadiet. Resultatet har for 
lakseyngel vist seg som ufullstendig, mangelfull eller feil utvikling knyttet til dannelse 
og funksjon av vitale organer. Nye undersøkelser har bl.a. vist mangelfull utvikling av 
laksens hjerne under unaturlige lysforhold (konstant lys), med store konsekvenser for 
utviklingen av hele det hormonelle systemet (hjerne-hypofyse-organakser, Ebbesson 
et al., 2006, Stefansson et al., 2006). Konsekvenser av miljøbetingelser for 
skjelettutvikling er behandlet kapittel 12.1.  

Når det gjelder selve smoltifiseringsprosessen, vil dårlig kvalitet på miljøet kunne føre 
til asynkrone endringer i den sammensatte prosessen som smoltifiseringen 
representerer. En vet nå at det er forandringer i lysperioden (forholdet mellom antall 
timer lys og antall timer mørke) som i første rekke synkroniserer de endringene som 
finner sted under smoltifiseringen hos laks. Parallelt med dette arbeidet er en blitt klar 
over at sentrale trekk ved smoltifiseringsprosessen som økt veksthastighet, 
sjøvannstoleranse, sølvfarging og redusert kondisjonsfaktor kan foregå uavhengig av 
hverandre og av signaler fra omgivelsene, styrt av en indre klokke (endogen rytme). 
Lakseunger vil med andre ord delvis utvikle smoltkarakterer uavhengig av 
endringene i omgivelsene. I fravær av stimulerende og synkroniserende signaler vil 
denne utviklingen imidlertid som regel være asynkron, dvs. at de egenskapene som 
smolten trenger under og etter utsett i sjø vil opptre på ulike tidspunkt, ute av fase 
med hverandre og tidspunkt for sjøsetting og med lavere intensitet enn under 
normaltilstand. Om kvaliteten på miljøet er dårlig, vil fysiologiske og anatomiske 
systemer i slik 'pseudo-smolt' være underutviklet eller feilutviklet, og slik fisk vil 
normalt sett ikke være i stand til å klare overgangen til sjøvann på en fornuftig måte. 
En vil ofte erfare varierende overlevelse, gjennomgående lav vekst og 
helseproblemer (se videre nedenfor). Fra naturens side er lakseungen derfor utstyrt 
med mekanismer som gjør den i stand til å oppfatte og styre utviklingen etter 
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endringer i daglengde. Endringene i lysperioden er de samme fra år til år, i 
motsetning til temperatur, og lakseungene 'styrer' derfor sin årstidsoppfattelse etter 
lyset. Fra en kort dag om vinteren øker daglengden gradvis framover våren. Det er 
denne økningen i lysperiode som synkroniserer de endogene rytmene, slik at 
utviklingen av alle de egenskapene som til sammen utgjør smoltifiseringen hos laks 
skjer til rett tid. Også veksten til fisken påvirkes i betydelig grad av lysperioden. 
Veksten til laks er ofte høy tidlig om våren og sommeren, når lysperioden er lang og 
økende, mens temperaturen fortsatt er forholdsvis lav, for siden å falle av seinere på 
sommeren og høsten på fallende daglengde til tross for fortsatt høy temperatur.  

Som skissert ovenfor er smoltifiseringen en synkronisering, koordinering og fullføring 
av en rekke utviklingsmessige prosesser, regulert av miljøet gjennom viktige 
endokrine akser og som griper inn i livsviktige funksjoner i helt sentrale 
organsystemer. Til tross for stor plastisitet i utviklingshastighet går det grenser for 
hvor langt et slikt biologisk system (organismen) kan presses før det får negative 
konsekvenser. Konsekvenser knyttet til deformiteter og andre produksjonsrelaterte 
utviklingsfeil er behandlet i kapittel 12. I forhold til fullføringen av 
smoltifiseringsprosessen vil forsøk på akselerering av utviklingshastigheten ut over 
fiskens kapasitet, selv ved optimale vekstbetingelser, føre til mangelfull smoltifisering, 
dårlig synkronisering av utviklingen (mellom og innen individer). Eksempler på 
regimer som forsøker å presse systemet for langt er forsøk på å korte inn 
lysperiodebehandlingen eller bruke 24 timers lys gjennom hele produksjonen. Studier 
fra bl.a. Canada, Skottland og Norge (Berge et al., 1995) viser at slike forsøk 
resulterer i mangelfull smoltifisering på viktige områder (morfologi, stoffskifte, 
sjøvannstoleranse), og forsøk på å sette slik fisk i sjøen er forbundet med svært høy 
risiko for dårlig vekst, sjukdom, dødelighet og gjennomgående store 
velferdsproblemer. Disse er drøftet videre nedenfor. 

11.4 Stress, smerte og andre velferdsmessige forhold forbundet med problemer med 
væskebalansen? 

Som beskrevet tidligere representerer smoltifiseringen en preadaptering til sjøvann, 
slik at fullstendig smoltifisert laks takler overgangen direkte fra ferskvann til sjøvann 
uten vesentlig fysiologisk stress. Forsøk har vist at smolt foretrekker saltvann fremfor 
ferskvann og aktivt søker mot det marine miljøet. For lakseunger som ikke har 
gjennomgått en fullstendig smoltifisering vil overføring til sjøvann innebære alvorlige 
fysiologiske forstyrrelser (osmotisk stress). Fisk i en slik situasjon vil respondere med 
en kraftig stressrespons. Osmotisk stress kjennetegnes ved en innledende økning i 
ioneinnholdet i blod og vev. Fiskens respons på dette vil være å drikke saltvann for å 
erstatte det osmotiske vanntapet, for så å skille ut ioneoverskuddet over gjeller og 
nyrevev. Dersom drikkeresponsen og/eller kapasiteten til ioneutskilling ikke er 
tilstrekkelig utviklet vil vanntapet fortsette og ioneinnholdet i fisken stige ukontrollert. 
Etter hvert som vevet dehydreres vil det kunne oppstå nekroser i bl.a. hud og øyne 
(osmotisk katarakt) og fisken vil kunne dø etter få dager i saltvann, alt avhengig av 
graden av smoltifisering og evnen til ioneregulering, samt forholdene i sjøen 
(saltholdighet, temperatur). Moderat til alvorlig osmotisk stress vil kunne forårsake 
forbigående unormal atferd og nedsatt muskel- og sanse/nervefunksjon, de vil ikke 
være i stand til å mestre det miljøet de er satt i og vil oppleve kraftig redusert velferd 
og redusert mulighet til normal livsutfoldelse.  

Selv uten den preadaptering som smoltifiseringen innebærer vil lakseunger over en 
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viss størrelse kunne overleve i saltvann under gunstige betingelser (optimale 
temperaturer, moderat saltholdighet, lavt smittepress). Laks som overlever det 
innledende osmotiske stresset vil, i kraft av de euryhaline mekanismer som er nedfelt 
i laksen som art, etter hvert regulere salt- og vannbalansen til fysiologisk normale 
nivåer, men med store kostnader. Ufullstendig smoltifisert fisk vil gradvis utvikle 
mekanismer for ioneregulering i sjøvann, og vil kunne mobilisere en moderat økning i 
Na+,K+-ATPase aktivitet og visse cellulære tilpasninger til sjøvann. En rekke studier 
har vist at andre viktige sider ved smoltifiseringen ikke fullføres ved prematur 
overføring til sjøvann. Det endokrine systemet forblir underutviklet, og slik 
akklimatisering til saltvann omfatter ikke de samme prosessene som en fullverdig 
smoltifisering, og må ikke ses på som et alternativ til en fullstendig smoltifisering 
under riktige lys- og temperaturbetingelser. Til tross for store energimessige 
kostnader til ioneregulering vil slik fisk vise dårlig appetitt og lav tilvekst, i perioder 
ingen eller negativ vekst. Slik fisk vil raskt bli hengende etter størrelsesmessig, og vil 
ofte sture langs notvegger og i hjørner. Samtidig vil immunforsvaret lide under det 
vedvarende osmotiske stresset fisken må takle, og slik fisk vil være spesielt utsatt for 
smitte av virus, bakterier og parasitter, med fare for videre smitte til resten av 
populasjonen. Ufullstendig smoltifisert fisk vil med andre ord ikke bare oppleve 
redusert velferd isolert sett, men vil kunne utgjøre en risiko for sykdom og redusert 
velferd for resten av fiskegruppen. 

11.5 Konklusjon 
En viss størrelsesavhengig sjøvannstoleranse finnes hos laks, men fullført 
smoltifisering er nødvendig hvis fisken skal kunne leve normalt i det marine miljøet. 

Til tross for stor plastisitet i utviklingshastighet går det grenser for hvor langt en 
lakseunge kan presses når det gjelder hurtig utvikling før det får negative 
konsekvenser. Forsøk på å akselerere utviklingshastigheten ut over fiskens kapasitet 
eller tåleevne vil føre til mangelfull smoltifisering og dårlig smoltkvalitet. Forsøk på å 
sette slik fisk i sjøen vil være forbundet med svært høy risiko for dårlig vekst, 
sjukdom, dødelighet og gjennomgående store velferdsproblemer.  

Etter vår oppfatning er den beste måten å sikre at smolten som settes i sjøen har en 
tilstrekkelig kvalitet å gjennomføre standardiserte registreringer, målinger og tester 
som med sikkerhet kan verifisere smoltens tilstand før utsett. Slik dokumentasjon av 
smoltkvaliteten bør komme i tillegg til dokumentasjon av oppdrettsmiljøet og de 
grenseverdier som settes for bl.a. vannkvalitet og tetthet. I kapittel 9 har vi skissert 
viktige parametre som vil kunne inngå i en slik smoltdokumentasjon. 
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12 Deformiteter 

12.1 Innledning 
Deformiteter forekommer hos alle dyrearter, og er et velkjent fenomen både hos fisk i 
akvakultur og i ville populasjoner. Hos fisk ser en både misdannelser i bløtvev og 
indre organer, og i skjelettstrukturer. I ville populasjoner antas det at slike avvik vil 
gjøre individet mindre levedyktig (nedsatt evne til mestring). En forventer følgelig en 
selektiv dødelighet av individer med avvik, og en kan derfor i liten grad bruke tall for 
observasjoner av deformiteter hos villfanget fisk som uttrykk for reell forekomst av 
slike problemer i populasjonen. I en oppdrettssituasjon kan overlevelsen være mye 
høyere. Hos laks er det fullt mulig å oppnå overleving på over 90% fra rogninnlegg til 
smoltutsett. En vil derfor i oppdrett også gi individer med ulike avvik en god sjanse til 
å overleve, og prevalensen hos oppdrettsfisk vil derfor i liten grad være 
sammenliknbar med det som observeres hos villfisk. 

12.2 Påvirker deformiteter velferd? 
De velferdsmessige konsekvensene av ulike deformiteter har i liten grad tidligere 
vært vurdert. I det følgende er det gitt en kort vurdering av hvordan deformiteter vil 
påvirke overlevelse, tilvekst og fôropptak, smerte og evne til å mestre påkjenninger.  

Overlevelse: En regner med at individer med ulike lyter vil ha en viss overdødelighet i 
akvakultur, men høyst sannsynlig i mindre grad enn i ville populasjoner. Særlig vil en 
forvente økt dødelighet hos laks med misdannelser knyttet til hjerte og 
svømmeblære, som vil påvirke fiskens evne til å mestre både fysiske utfordringer og 
miljøindusert stress. For fisk med skjelettmisdannelser er bildet mer nyansert. En 
regner ikke med at fisk med ryggmisdannelser er spesielt utsatt for overdødelighet. 
Når det gjelder fisk med kjevefeil vil en forvente problemer med fôrinntak, med 
avmagring og død som en mulig følge.  

Tilvekst: Hos fisk med ryggmisdannelser er observasjoner av tilvekst ganske 
variable. Det er vanlig å regne med 10-20% lavere kroppsvekt hos individer med 
ryggmisdannelser enn gjennomsnittet for normal fisk i samme gruppe, men det finnes 
også eksempler på at tilveksten er lite påvirket.  

Smerte: Det er uavklart om fisken føler smerte eller ubehag knyttet til misdannelser i 
ryggen. Fisken lever i vann, og er ikke avhengig av at ryggsøylen skal bære 
kroppsvekten slik landlevende virveldyr er, og sannsynligvis er slike lesjoner mindre 
smertefulle hos fisk enn hos landlevende dyr. Det er likevel vanlig å observere 
kraftige påleiringer av seigt bindevev rundt de misdannede virvlene, og dette kan 
være organismens måte å redusere bevegeligheten på, på samme måte som en ser 
en gradvis avstivning av for eksempel skadde ledd hos pattedyr med kroniske 
skader.  

Evne til å mestre påkjenninger: Reduserte bevegelighet vil, sammen med avvik i 
kroppsform, sannsynligvis påvirke fiskens svømmedyktighet. I en normal 
oppdrettssituasjon har dette neppe særlig betydning, men det kan hemme fiskens 
evne til å mestre ekstra påkjenninger, for eksempel under uvær eller i forbindelse 
med håving og transport. Det samme vil gjelde eventuelle avvik knyttet til hjertet og 
hjertefunksjonen. 
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12.3 Forekomst av deformiteter, utvikling 
Den første erkjennelsen av at deformiteter var et problem i lakseproduksjonen i 
Norge kom mot midten av 1990-tallet. Det ble i første rekke registrert ulike 
ryggmisdannelser, og det ble rapportert om grupper der mer enn 50% av fisken 
hadde synlige avvik ved slaktemoden størrelse. Mer sporadisk, men likevel i høye 
antall, ble det registrert fisk med andre former for avvik: Kjevemisdannelser, 
gjellelokkforkortelse, manglende septum transversum og situs inversus av hjertet 
(feilsnudd hjerte), svømmeblæredreining m.fl. Av disse var det særlig septumdefekt 
(manglende septum transversum) som var av betydning, med en prevalens på opptil 
20% i enkelt smoltgrupper. Forekomsten av misdannelser var i denne perioden svært 
varierende, mellom anlegg og innen anlegg, og mht hvilke misdannelser som var til 
stede. 

Innledende studier viste en klar sammenheng mellom inkubasjonstemperatur på 
rognstadiet og forekomst av deformiteter (Bæverfjord m.fl. 1998,1999). Høg 
inkubasjonstemperatur på rogna (>8ºC) vil forstyrre normal vekst og differensiering 
av ulike organer og strukturer under dannelse, i det som betegnes som en teratogen 
prosess. Slike teratogene effekter av høge temperaturer under embryoutvikling er 
kjent fra pattedyrstudier. Mange av de aktuelle misdannelsene hos laks viste en 
veldig klar sammenheng med temperatur i rognperioden, og følsomheten var særlig 
stor i perioden før øyerogn, dvs. de første 300 døgngradene (Bæverfjord m.fl. 1999, 
Takle m.fl. 2005, Wargelius m.fl.2005). Dette funnet ble raskt fulgt opp av 
laksenæringa. En gikk bort fra å framskynde rognutvikling ved hjelp av varmere vatn, 
og isteden holde en kontrollert og moderat temperatur gjennom rogn- og 
plommesekkstadiet. Det er i dag vanlig å bruke temperaturer <8ºC fram til startfôring, 
med det unntak at enkelte øker temperaturen noe de siste ukene av 
plommesekkperioden. Tilsvarende sammenheng mellom inkubasjonstemperatur for 
rogn og utvikling av misdannelser er også vist hos regnbueørret (Bæverfjord, 2001), 
og det arbeides med å finne optimale temperaturbetingelser også for torsk og andre 
marine arter i oppdrett. 
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Figur 16. Effekt av temperatur under rogninkubasjon på forekomst av misdannelser hos laks. 
Fisken ble obdusert ved ca 20g størrelse.  
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Med forbedret kontroll av rogntemperatur ble de fleste av de aktuelle misdannelsene 
i indre organer sterkt redusert eller helt borte. Selv om også ryggmisdannelser viste 
samme mønster, dvs at forekomsten økte med økende temperatur på rognstadiet, 
ble det likevel tidlig klart at rogntemperatur ikke kunne være eneste årsak til 
ryggmisdannelser. Dette problemet vedvarte også etter at rogntemperaturene var 
justert. I dagens situasjon er ryggmisdannelser det dominerende 
deformitetsproblemet i lakseproduksjonen. Det arbeides intensivt med å finne fram til 
flere årsaksfaktorer. Faktorer som er vist å ha sikker effekt er temperatur i 
ferskvannsproduksjonen (Bæverfjord og Espmark Wibe, 2003), mineralernæring 
(Bæverfjord m. fl.1998, Bæverfjord 2005) og genetisk disposisjon (Gjerde m.fl. 2005). 
Det er også klare indikasjoner på at vannkvalitet i intensivt oppdrett og 
vaksineringsstrategi har betydning. Samtidig diskuteres det om høg veksthastighet er 
en problemfaktor i seg selv. 

Misdannelser i hjerte og hjertets assosierte strukturer observeres i dag bare 
sporadisk, men andre patologiske tilstander knyttet til hjertet har større aktualitet, for 
eksempel kardiomyopatisyndrom (CMS) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse 
(HSMB) (Lillehaug og Skrudland, 2006). For disse tilstandene er årsaksforholdene 
enten bekreftet eller mistenkt å være av infeksiøs karakter, og en regner med at de 
skyldes virus. Det er også en voksende bekymring omkring hjertets relative vekt i 
forhold til kroppen (Tørud og Hillestad, 2004). Det er feltobservasjoner som 
rapporterer om grupper av fisk der hjertene er relativt små og avvikende i formen, 
idet de er rundere enn den typiske pyramideformen et normalt laksehjerte forventes å 
ha. Det diskuteres i hvilken grad den raske veksthastigheten i oppdrett kan være av 
betydning, og om hvilke oppdrettsbetingelser som kan påvirke dette. 

12.4 Sammenlikning 0+ smolt og 1+ smolt 
Det eksisterer ingen offisiell statistikk for forekomst av skjelettmisdannelser, og sikre 
tall for utvikling i næringen er derfor ikke mulig å frambringe. Informasjon fra ulike 
kilder kan tyde på at problemene er avtakende, men langt fra borte, og de færreste 
produsenter har en forutsigbar kontroll på dette området. Informasjon fra ulike 
selskaper tyder på at innslaget av deformiteter er større hos nullåring enn hos 
ettåring men at situasjonen er mer nyansert. Flertallet av selskaper rapporterer at 
deformitetsproblemene er større hos nullåring enn hos ettåring, mens noen har 
tilnærmet samme resultat hos de ulike gruppene. Vi vil i det følgende gå gjennom 
materiale som er stilt til rådighet for denne utredningen, og videre drøfte mulige 
årsakssammenhenger nedenfor. 

12.5 Feltundersøkelser 
Det er to feltmaterialer tilgjengelig der forekomst av deformiteter hos nullåring er 
sammenliknet med tilsvarende hos ettåring. Begge undersøkelsene omfatter fisk fra 
ulike selskap, og begge viser en tilnærmet dobling av antall fisk med deformiteter i 
nullåringsgrupper sammenliknet med ettåringsgrupper. 

12.5.1 Feltmateriale A: 

I en feltstudie som ble gjennomført ved en fiskehelsetjeneste i Midt-Norge ble laks i 
sjøen undersøkt ved inspeksjon og palpasjon ved 1,5-2 kg størrelse. Innslaget av 
registrerte deformiteter er oppgitt pr gruppe, inndelt med 5% intervall, dvs. 0-5%, 5-
10%, 10-15% osv. Undersøkelsen omfattet både fisk som ble satt ut som 0+ og 
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1+smolt. 

Forekomsten av deformiteter i de ulike gruppene fordelte seg slik: 
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Figur 17. Fordeling av fiskegrupper etter innslag av deformiteter registrert ved 1,5-2 kg 
størrelse. Feltundersøkelse, Midt-Norge. 

Vi ser at det er relativt færre av nullåringsgruppene som har lave innslag av 
deformiteter (0%, 0-5%) og flere grupper med høye innslag enn tilsvarende for 
ettåring. Det er likevel grunn til å merke seg at en også blant nullåringen finner 
grupper som blir bedømt som feilfrie. I gjennomsnitt for hele materialet ble det 
diagnostisert deformiteter hos 6,6 % av nullåringene og 3,3 % av ettåringene.  

Fisken i denne undersøkelsen ble tatt opp ved bruk av orkastnot (en not som 
oppdretter bruker for å hente ut små grupper fisk fra en oppdrettsmerd). Det er en 
mulighet for at fisk med ryggdeformiteter er mindre svømmedyktig enn normal fisk, 
og at denne fisken derfor kan ha blitt overrepresentert i materialet. Dette ville i så fall 
bety at estimatene ble for høge både for ettåring og nullåring. På den annen side er 
det vanlig å forvente at innslaget av fisk med synlige deformiteter tiltar med økende 
størrelse, slik at denne undersøkelsen nok underestimerte forekomsten i forhold til 
endelige resultater ved slaktemoden størrelse. 

12.5.2 Feltmateriale B: 

I en epidemiologisk studie ble det gjennomført slaktelinjekontroll av laks fra 268 
slaktegrupper av laks fra 36 ulike lokaliteter. Av disse gruppene var 64 nullåringer og 
204 ettåringer. Fisken var startfôret i 2000, og satt i sjø som nullåring høsten 2000 
eller som ettåring vår 2001. Studien ble gjennomført av Rolf Bjerke Larssen fra 
Norges Veterinærhøgskole og Hans Olav Djupvik fra Mattilsynet i samarbeid med 
lokale veterinærer. I studien ble registreringer av deformiteter på slaktelinja 
sammenholdt med opplysninger om livshistorien til de ulike gruppene. Innslaget av 
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ryggdeformiteter var i dette materialet i gjennomsnitt 7 % i nullåringsgruppene, 
sammenliknet med 4 % i ettåringsgruppene. Med hensyn til analyse av risikofaktorer 
viste undersøkelsen store utslag av startfôringslokalitet/anlegg, men var ikke i stand 
til å skille mellom de ulike elementene som utgjør miljøforhold i tidlige livsstadier. 
Ellers var det en klar sammenheng mellom tidspunkt for vaksinering for nullåringer 
og forekomst av deformiteter ved slakting. Fisk som var vaksinert i mørkeperioden 
hadde en prevalens av deformiteter på 4 %, mens fisk som var vaksinert i den 
etterfølgende lysperioden hadde en prevalens på 13 %. Noen tilsvarende 
sammenheng ble ikke funnet for ettåringer. 

12.6 Årsaksforhold ryggdeformiteter nullåring - diskusjon 
Nullåringen blir ofte betegnet som den mest intensivt oppdrettede fisken. 
Oppdrettsmetodene som brukes er i hovedsak de samme som for ettåring, men 
fokuset på rask tilvekst og kort produksjonstid er generelt større gjennom hele 
ferskvannsproduksjonen. Av flere oppdrettere karakteriseres nullåringen som den 
beste fisken de produserer: God vekst, bra kvalitet, lite problemer. Den korte 
produksjonstida framhves som nullåringens styrke, fordi denne fisken har færre 
kritiske punkter i produksjonen. 

Det er vist at beinutviklingen hos 0+ smolt etter utsett i sjø er annerledes enn 
tilsvarende etter utsett av ettåring. Fjelldal m.fl. (2004) viste at det er variasjon i 
vekstmønster i ulike deler av virvelsøylen, og at virvlene i området fra ryggfinnen og 
bakover er relativt sett kortere hos nullåring i perioden etter utsett i sjø enn hos 
tilsvarende fisk som holdes tilbake i ferskvann. Det ble også vist at virvlene hos 
nullåring hadde lavere mineralinnhold og dårligere mekanisk styrke etter utsett enn 
ettåring på tilsvarende tidspunkt etter utsett. Det er likevel ikke dokumentert om disse 
forskjellene har betydning for videre utvikling av deformiteter. 

Det er flere rimelig godt dokumenterte tilfeller fra praktisk oppdrett som indikerer at 
forhold knyttet til smoltifiseringsperioden og den etterfølgende vinterveksten i sjø er 
viktige for utvikling av deformiteter hos nullåring. Det rapporteres om grupper som 
har felles startfôring og vekstperiode fram til 20-30g størrelse på forsommeren, for så 
å deles noenlunde likt til hhv nullårings- og ettåringsproduksjon. Nullåringen som 
lysstyres og settes i sjø kan komme ut med høye innslag av deformiteter, mens 
ettåringen fra samme gruppe kommer ut med langt lavere innslag av feil i sjøen. I 
flere av disse tilfelle har temperaturen vært den samme helt fram til utsett i sjø på 
høsten, slik at temperatur alene er en lite sannsynlig årsaksfaktor. En kan likevel 
tenke seg at temperatur i samspill med lysstyring kan ha betydning. Videre kan 
nullåring ha et helt annet karmiljø i denne perioden, mht. tetthet, spesifikt vannforbruk 
og høye oksygennivåer. Tidligere studier har også vist at temperaturinduserte skader 
fra tidlige stadier til en viss grad kan stoppes og avheles (Witten m.fl., under 
trykking). Ettåringen som opplever en lang og relativt kald vinter i ferskvann kan få en 
sjanse til å rette opp slike feil i virvlene, mens nullåringen ikke opplever noen 
tilsvarende periode med redusert veksthastighet. En kan også tenke seg at ekstra lys 
etter utsett av nullåring i sjø kanskje vil forsterke problemene, siden veksten 
opprettholdes på et høyt nivå etter utsett. 

12.6.1 Temperatur fram til start lysmanipulering 

Gjeldende anbefalinger for startfôrings- og yngelperiode råder oppdretterne til å 
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unngå temperaturer over 12 ºC for å forebygge seinere utvikling av ryggdeformiteter 
(Bæverfjord og Espmark Wibe 2003). Mange er i ferd med å legge om produksjonen i 
tråd med disse anbefalingene. Forskjellen i vekstperiode fra startfôring til 20g 
størrelse ved 12 ºC og 14 ºC er 3-4 uker (anslagsvis 20 uker vs. 16 uker, eller 5 mnd 
vs 4 mnd). Denne gevinsten i tid er av liten betydning for ettåringsproduksjon, men 
betyr mer for nullåringen, og det er en viss uvilje til å gå så lavt som 12 ºC i denne 
perioden for nullåring. 

12.6.2 Temperatur i lysstyringsperioden 

Nullåringen er avhengig av indusert smoltifisering gjennom lysstyring. Mange 
smoltanlegg mangler muligheter for å styre temperatur i sommerhalvåret, og en får 
relativt ofte en situasjon der vintersignalet (LD12:12 i 6 uker) sammenfaller med de 
høgeste produksjonstemperaturene.  

12.6.3 Lysstyring 

Gjeldende regime for lysstyring er 12L:12D i 6 uker, etterfulgt av 350-400 døgngrader 
på kontinuerlig lys. En vellykket smoltifisering avhenger både av kvaliteten på 
lyssignalet og av varigheten av signalperioden. Som nevnt tidligere kjenner en fra 
studier av smoltfysiologi og endokrinologi at utilstrekkelige lysperioder (både i 
varighet og signalstyrke) fører til en ufullstendig smoltifisering. Det er imidlertid ikke 
kjent i hvilken grad feil i denne lysstyringsperioden (ikke mørkt nok, for kort varighet) 
kan påvirke videre vekst av ryggvirvler gjennom for eksempel endokrine forstyrrelser. 

12.6.4 Vaksinasjonsstrategi 

Oppdretterne har mange hensyn å ta ved vaksinering: Av hensyn til bivirkninger 
(sammenvoksninger i bukhulen, melaninavleiring) skal fisken være størst mulig ved 
vaksinering, samtidig som temperaturen ikke skal være for høy. Det må være en viss 
døgngradssum fra vaksinering til utsett i sjø for å oppnå best mulig 
immunkompetanse. Dette betyr at en lett kommer i tidsklemme i produksjon av 0+ 
smolt. Feltregistreringer (Larssen og Djupvik, se over) tyder videre på at vaksinering i 
”vinterperioden” (12L:12D) gir mindre deformiteter enn vaksinering i den 
etterfølgende ”vårperioden” med 24t lys fram mot utsett i sjø. Velferdsmessige 
bekymringer knyttet til vaksinasjon er drøftet videre i kapittel 13.  

12.6.5 Vannkvalitet, tetthet, biomasseutvikling 

Det er så langt ingen sikre svar på effekten av vannkvalitet mht utvikling av 
deformiteter. I forsøk med ettåring er det likevel indikasjoner på at en vannkvalitet 
som er typisk for intensiv produksjon, med høye nivå av CO2 og lav pH, forårsaket av 
lav gjennomstrømning og høy tetthet, ser ut til å øke risikoen for avvik i ryggvirvlene, 
særlig når dette kombineres med store variasjoner og manglende kontroll over 
karmiljø. På samme måte er det klare indikasjoner på at feildosering av oksygen 
(hyperoksi, metning i karet >100 %) induserer feil i ryggvirvlene, særlig når 
feildoseringen skjer i perioden like før utsett i sjø (Bæverfjord m. fl., upubliserte 
resultater). Inntrykket er at mange anlegg har dårlig kontroll med biomasseutvikling 
og vannkvalitet for nullåring i sommer og høstsesongen før utsett i sjø. I denne 
perioden vil de fleste anlegg ha både nullåring og ettåring. Risikoen regnes som 
større for at 0+ smolten utsettes for ugunstige kombinasjoner av redusert 
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vannkvalitet og hyperoksi.  

12.6.6 
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Lys etter utsett i sjø  

Det er videre vist at kontinuerlig lys etter utsett i sjø, dvs gjennom vinteren, kan 
påvirke vekstmønster og mineralisering av ryggvirvler (Fjelldal m. fl., 2004). Hos 
nullåring som fikk ekstra lys om vinteren vokste virvlene mer i lengde i den 
påfølgende vårsesongen, og det ble avleiret noe mindre mineraler. Forskjellene var 
likevel marginale, og det ble ikke funnet forskjeller i mekanisk styrke. Langtidseffekter 
er ikke undersøkt, og det er usikkert om disse forholdene påvirker utvikling av 
deformiteter hos fisken. Det er likevel behov for videre undersøkelser på dette 
området for å avklare evt. årsaksforhold 

12.7 Vekst og utvikling av hjerte 
Feltregistreringer utført av fiskehelseveterinær Brit Tørud viste at relative hjertevekt 
(Cardiosomatisk index, CSI, hjertevekt/kroppsvekt*100) var lavere hos parr fra 
oppdrett enn hos villfisk av tilsvarende størrelse og utviklingsstadium. Ved 
sammenlikning mellom nullåring og ettåring så en videre en lavere CSI hos 
nullåringen (Figur 18). 

Cardiac- somatic index (CSI)

0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2

Wild Wild, hatchery-
reared

Yearlings Underyearlings

 
Figur 18. Relativ størrelse av hjerte (CSI) hos lakseparr med ulik bakgrunn. 

I et forsøk under kontrollerte betingelser der rogn var inkubert på hhv 8ºC og 10ºC 
ble det funnet en signifikant lavere CSI ved ca 40g størrelse hos fisk som var 
inkubert på den høyeste temperaturen i rognperioden (Takle m.fl., 2006). En 
tilsvarende sammenheng ble funnet i forsøk med ulike temperaturer i perioden etter 
startfôring: Lavere relativ hjertevekt ved høyere produksjonstemperaturer 
(Bæverfjord og Helland, Hjerterapporten 2004). Studier av hormonet Atrial Natriuretic 
Peptide (ANP), som er kjent som en regulator av hjerteutvikling, viste at 
produksjonen av dette hormonet ble påvirket av temperaturforhold både på 
rognstadiet og hos parr, og at utslagene var særlig store på det stadiet under 
embryogenesen der dannelsen av hjertet induseres (Takle m.fl. 2006).  

Foreløpige resultater fra prosjektet Skeletal and cardiac growth dynamics in 
underyearling Atlantic salmon smolts (Norges Forskningsråd 2005-2007) viser 
forskjeller i relativ hjertestørrelse ved utsett av nullåring i sjø, som effekt av 
miljøbetingelser gjennom smoltifiseringsperioden. I et forsøk var relativ hjertevekt 
redusert med 10 % hos fisk som gikk på 16 ºC i smoltifiseringsperioden 

56 



sammenliknet med 12 ºC. I et annet forsøk var relativ hjertevekt ca 10 % høyere hos 
fisk som var eksponert for overmetning av O2 i vatnet (110-130 %) i 
smoltifiseringsperioden, sammenliknet med normal metning (80-90 %). Denne fisken 
vil bli undersøkt gjennom sjøperioden for å se om disse forskjellene består når fisken 
vokser seg stor, og endelige resultater vil foreligge i 2007. 

Videre studier av sammenhengen mellom hjerteutvikling, oppdrettsbetingelser og 
veksthastighet er nødvendig. En nærmere vurdering av en eventuell sammenheng 
mellom avvik i størrelse og form på hjertet og mer spesifikke hjertelidelser er også 
ønskelig. 

QuickTime™ og en
-dekomprimerer

kreves for å se dette bildet.

 
Figur 19. Ulike avvik i form på hjertet observert som følge av temperatureksponering i tidlige 
livsstadier 

12.8 Konklusjoner 
Problemkomplekset deformiteter og samspillet med vaksinasjon er klart sammensatt 
og det gjenstår forstsatt betydelig forskningsinnsats før alle årsakssammenhenger er 
klare. 

To feltstudier indikerer at forhold i produksjonen av 0 åringer gjør at denne fisken er 
mer utsatt for deformiteter enn ordinær 1+ smolt. På tross av at et stort antall fisk er 
blitt undersøkt ble det ikke påvist noen klar årsakssammenheng. Det ble derimot 
påvist stor forskjell på klekkerinivå (opphav) noe som indikerer viktige årsaksforhold 
knyttet til variasjon i miljø og praksis ved produksjon av 0 års smolt  

Forhold knyttet til smoltifiseringen og påfølgende vekst ser ut til å stå klart frem som 
potensielle faremomenter, spesielt betydningen av temperatur og vaksinasjon.  

Det er funnet sammenheng mellom vaksinasjon og virveldeformiteter. I denne 
sammenhengen er det avslørt effekt av størrelse, temperatur og vaksiner. En har 
også sett at liten fisk som er vaksinert ved høy temperatur er mer utsatt for 
ryggdeformiteter enn like stor fisk som ble vaksinert ved optimal temperatur og viser 
at suboptimale miljøforhold kan forsterke problemer med deformiteter.  Disse 
forholdene er diskutert i større detalj i kapittel 13. 

Basert på tilgjengelig kunnskap kan en gi følgende anbefalinger for produksjon av 
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nullåring: 

Hold temperaturen på 12 ºC fra startfôring til start lysstyring inntil det foreligger mer 
kunnskap 

Kontroller temperaturen i sommersesongen under lysstyringsperioden. Unngå særlig 
høye temperaturer i mørkeperioden. 

Vær bevisst på biomasseutvikling i lysstyringsperioden. Reduser belastning som 
skyldes høy tetthet og lavt spesifikt vannforbruk. 

Unngå høy og varierende oksygentilsetning. Unngå metning over 100% i karet. 
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13 Vaksinasjon 

13.1 Vaksinasjon og sammenvoksninger i bukhulen 
Med introduksjon av oljebaserte vaksiner i lakseoppdrett fikk man også bivirkninger 
(Poppe & Breck 1997; Midtlyng 1998). All vaksinert fisk fikk inflammasjoner ved 
injeksjonsstedet (Midtlyng 1996b; Lund m.fl. 1997), og de fleste fikk 
sammenvoksninger mellom organer, og mellom organer og bukvegg (Midtlyng 1996; 
Midtlyng m.fl. 1996a). I alvorlige tilfeller kan sammenvoksninger gi redusert funksjon i 
reproduksjonsorganer slik at fisken ikke er brukbar til stamfisk. Normalt vil 
sammenvoksninger i bukhulen fjernes ved slakting. I alvorlige tilfeller kan 
sammenvoksningene ha ført til misformet fisk, eller at sammenvoksningene går inn i 
bukveggen. Ved sløying får en da filetskader som fører til nedklassing (Poppe & 
Breck 1997; Midtlyng 1996; Midtlyng 1997). 

I hovedsak er grad av sammenvoksninger moderat i oppdrettsnæringen. En og 
samme vaksine kan imidlertid gi ulik grad av sammenvoksninger, både mellom 
anlegg, merder og enkeltfisk i merder (Poppe & Breck 1997). Erfaringsmessig har det 
også vist seg at det er større problem med sammenvoksninger i produksjon av 0+ 
høstsmolt enn i 1+ vårsmolt (Vågsholm & Djupvik 1999). 

13.2 Vaksinasjon og påvirkning av vekst 
I flere forsøk er det påvist en vekstreduksjon i perioden rett etter vaksinering. Denne 
vekstreduksjonen er imidlertid kortvarig (2-6 uker, Berg m.fl. 2006). Laks har redusert 
appetitt en kort periode etter vaksinering (Sørum og Damsgård 2004), mens fisk som 
bare ble bedøvd og håndtert ikke fikk redusert appetitt. Dette tyder på at det er 
reaksjonen på vaksinen som skaper redusert appetitt, og ikke håndtering, bedøvelse, 
vaksinasjonsstikket, eller injeksjonen i bukhulen i seg selv. 

I flere forsøk er det funnet redusert vekst i sjøvann hos vaksinert fisk sammenlignet 
med uvaksinert fisk (Midtlyng 1998; Midtlyng og Lillehaug 1998). I tillegg har både 
vaksinetype og vaksinasjonstidspunkt vist langtids effekter på vekst (Oppedal 
m.fl.2005; Berg m.fl. 2006). Det er imidlertid også mange eksempler på at det ikke er 
forskjell i vekst mellom vaksinert og uvaksinert fisk (Hoel og Lillehaug 1997; Mutoloki 
m.fl. 2004; Berg m.fl. 2005). Midtlyng og Lillehaug (1998) fant stor vekstforskjell 
mellom vaksinert og uvaksinert fisk på en lokalitet, mens det ikke var forskjell i vekst 
på to andre lokaliteter med tilsvarende fisk og vaksiner. 

I flere forsøk er det funnet sammenheng mellom grad av sammenvoksning og 
størrelse på fisk ved slakt, spesielt for sammenvoksninger av grad 3 eller mer. Dette 
viser at alvorlige sammenvoksninger kan gi vekstreduksjon. I andre forsøk er ikke 
denne sammenhengen funnet (Berg m.fl. 2005). 

13.3 Faktorer som kan påvirke utvikling av bivirkninger 

13.3.1 Temperatur 

Temperatur ved vaksinering og i første periode etter vaksinering er kanskje den 
viktigste faktoren som styrer utvikling i sammenvoksninger. I et forsøk fikk fisk 
vaksinert på 13° C mer sammenvoksninger etter 4 uker enn de som ble vaksinert på 
6° C (Hansen 2001) og i et annet forsøk økte graden av sammenvoksninger når 
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temperaturen ble økt fra 7 til 13° C fire måneder etter vaksinering. En lignende 
dynamikk er også observert gjennom livssyklus hvor en finner en nedgang i 
sammenvoksninger gjennom vinteren og en økning om sommeren (Berg m.fl 2005). 
Dette viser at så lenge det er et vaksinedepot er det en dynamisk balanse mellom 
utvikling og heling av sammenvoksninger. Det er likevel den første perioden etter 
vaksinering som er den viktigste for frekvens og graden av sammenvoksninger 
(Colquhon m.fl. 1998).  

Fordi det i næringa har vært vaksinert fisk opp til over 20° C har 
Havforskningsinstituttet i samarbeid med Intervet-Norbio gjennomført et forsøk for å 
undersøke effekten av vaksinering på høy temperatur. Fisk vaksinert på 14° C fikk 
normale sammenvoksninger, mens fisk vaksinert på 20 C fikk sammenvoksninger og 
en stor andel fisk fikk store skader. I 2005 er ble det gjennomført et forsøk med ulike 
vaksinasjonstidspunkt på 18° C. Også her ble det funnet bukhinnebetennelse i den 
første perioden etter vaksinering. Denne utviklet seg til stygge sammenvoksninger 
når fisken ble holdt på 18° C også etter sjøsetting.  

Produksjon av høstsmolt byr på store utfordringer hvis en skal unngå vaksinering på 
høy temperatur. I denne produksjonen vaksineres laks ofte på liten størrelse og på 
høye temperaturer og perioden hvor det kan vaksineres er kort fordi fisken må oppnå 
beskyttelse før utsetting. Temperaturen vil også ofte være høy etter utsetting i sjø. I 
produksjon av 1+ smolt har en normalt større fleksibilitet fordi fisken er større, det er 
lengre tid fra fisken er stor nok til vaksinering til den skal leveres, og temperaturen 
gjennom vinteren er lav.  

13.3.2 Fiskestørrelse 

I et forsøk hvor parr ble vaksinert til ulik årstid ble det funnet mest 
sammenvoksninger i de gruppene som ble vaksinert om høsten på den høyeste 
temperaturen og den minste fiskestørrelsen (Figur 20, Berg m.fl 2005).  

I et annet forsøk ble en gruppe individmerket fisk med stor spredning i fiskestørrelse 
vaksinert. Det ble funnet en klar sammenheng mellom vekt ved vaksinering og 
utvikling i sammenvoksninger. 

I et tredje forsøk ble både stor og liten fisk vaksinert på høy og lav temperatur. Den 
minste fisken utviklet mest sammenvoksninger i begge temperaturgruppene. 
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Figur 20. Effekt av fiskestørrelse ved vaksinering av laks på utvikling av sammenvoksninger. 
I forsøket ble det brukt individmerket 1+ smolt, vaksinert på høsten. Sammenvoksninger ble 
vurdert nesten 2 år senere. Vaksinen brukt i forsøket er ikke i bruk i dag, slik at nivået er 
høyere enn dagens vaksiner normalt gir. 

13.4 Vaksinasjon og virveldeformasjoner 
I flere forsøk ved Havforskningsinstituttet er det funnet sammenheng mellom 
vaksinasjon og virveldeformasjoner. I andre forsøk er det funnet at vaksinasjon har 
påvirket skjelettvekst, virvelmorfologi, mineralisering og/eller virvlenes fysiske 
egenskaper uten at dette har gitt seg utslag i deformasjoner. 

I et forsøk ble lakseparr vaksinert til ulik årstid. Gruppene som ble vaksinert høsten 
før utsett var minst ved vaksinering og ble vaksinert på høyest temperatur. Disse 
utviklet mest sammenvoksninger og vokste ikke like godt som uvaksinert fisk (Figur 
21; Berg et al. 2006). 
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Figur 21. Effekt av vaksinasjonstidspunkt på ettårssmolt av laks på andel deformerte virvler 
og andel fisk med høy grad av sammenvoksning (3+ på skala fra 0-6). Gruppene vaksinert 
tidligst på høyest temperatur og minst fiskestørrelse fikk mest sammenvoksninger og 
deformasjoner. 

I et annet forsøk med høstsmolt ble fisk vaksinert med enten vaksine A eller B og delt 
i grupper som fikk ulik lysbehandling i sjø (Figur 22). Veksten i forsøket var god, og 
lysbehandlingen hadde stor innvirkning på vekstmønster, men liten interaksjon med 
vaksine. Det var imidlertid stor forskjell i vekst mellom vaksinegruppene (Oppedal 
m.fl. 2005). Den vaksinen som hadde mest sammenvoksninger i bukhulen, hadde 
dårligst vekst. Denne vaksinen hadde et innslag av korthaler på 26 % ved slakt, 
mens den vaksinen som hadde minst sammenvoksninger hadde 13 % korthaler. 
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Figur 22. Andel korthaler i et forsøk med høstsmolt vaksinert med to ulike vaksiner. Vaksine 
A har mest sammenvoksninger, dårligst vekst og høyest andel korthaler. Dette er moderate 
korthaler klassifisert visuelt. Resultater for fire lysbehandlinger og de to siste uttakstidspunkt 
før slakt er slått sammen. 

I et forsøk hvor høstsmolt ble vaksinert på enten høy (20° C) eller normal temperatur 
(13° C) seks uker før utsett i sjø, utviklet høytemperaturgruppen mye 
sammenvoksninger. Ved slakting fant vi ikke synlige deformasjoner, men den minste 
uvaksinerte fisken fra høytemperaturgruppen hadde fått kortere virvler enn de på lav 
temperatur (Figur 23). Denne effekten av høy temperatur var forsterket på den 
minste fisken i den vaksinerte gruppen. Dette indikerer at en negativ miljøfaktor 
(ekstremt høy temperatur) kan forsterkes av vaksinering. På lav temperatur, eller på 
større fisk fant vi ikke denne effekten. 
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Figur 23. Forholdet mellom virvellengde og høyde for virvel 36-45 i fisk som har gått på høy 
(20C) og normal (13C) i 6 uker etter vaksinering. Individmerket fisk med ulik fiskestørrelse 
ved vaksinering er undersøkt 10mnd etter vaksinering. Høy temperatur påvirket virvelvekst i 
liten uvaksinert fisk, og denne effekten på liten fisk ble forsterket av vaksinering. Bokstaver 
angir signifikant forskjell mellom grupper innen boksene. 

I tillegg til disse forsøkene så har Larssen og Djupvik (2005) undersøkte nedklassing 
på slaktelinje og fant at vaksinetype og vaksinasjonstidspunkt, smolttype (0+, 1+) og 
lokalitet var viktige risikofaktorer. Totalt kunne deres modell forklare 50 % av 
variasjonen i deformasjoner. 

13.5 Konklusjoner 
Vaksinasjon er en integrert del av all smoltproduksjon og det er ikke en aktuell 
problemstilling om 0+ smolt skal vaksineres, men heller når og hvordan dette skal 
skje.  

Det er påvist klare sammenhenger mellom fiskestørrelse og sammenvoksinger og 
temperatur og sammenvoksinger. Dette betyr at 0+ smolt som gjennomgående 
vaksineres ved mindre størrelse og høyere temperaturer er mer utsatt enn 1+ smolt. 
Det er imidlertid stor individuell variasjon innen grupper med fisk. Dette betyr at det 
også er andre faktorer som påvirker hvordan fisken håndterer et vaksinedeponi.  

Disse problemene er i og for seg ikke er en konsekvens av 0+ produksjonen som 
sådan, og problemene kan løses dersom en har mulighet for å vaksinere ved lavere 
temperaturer. En generell anbefaling med dagens vaksiner, er å ikke vaksinere fisk 
mindre enn 35 gram og ikke vaksinere over 15°C. Det er en fordel hvis fisken er enda 
større og temperaturen enda lavere, men dette er en risikovurdering som den enkelte 
må ta ut fra forholdene i det enkelte anlegg. En bør også unngå vaksinering i 
smoltifiseringsperioden.  

En felles faktor for alle forsøkene på Havforskningsinstituttet hvor det er blitt 
observert en betydelig andel deformert fisk er at også den uvaksinerte fisken har hatt 
deformasjoner. Vaksine/vaksinasjon har i disse studiene kunnet forklare mellom 50 
og 90 % av deformasjonene. Larssen og Djupvik (2005) undersøkte nedklassing på 
slaktelinje og fant at vaksinetype og vaksinasjonstidspunkt, smolttype (0+, 1+) og 
lokalitet var viktige risikofaktorer. Totalt kunne deres modell forklare 50 % av 
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variasjonen i deformasjoner. Den lavere, men fortsatt høye forklaringsgraden kan 
forklares med at det i næringen ikke finnes uvaksinert fisk som kan brukes som 
kontroll. 

I mange forsøk på Havforskningsinstituttet har vi funnet kraftige vaksinebivirkninger 
uten at det er funnet deformasjoner. Hvis det ikke utvikles deformasjoner på 
uvaksinert fisk finner vi heller ikke deformasjoner blant de vaksinerte individene. 
Dette betyr at vaksiner/vaksinasjon ikke er årsaken til deformasjonene, men at det er 
med på å forverre en situasjon som i utgangspunktet har et annet årsaksforhold. 
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14 Høstutsett av laksesmolt – betydningen av kortere daglengde og synkende 
temperaturer i ferskvann og etter utsett til sjø  

14.1 Produksjon av 0+ smolt; temperatur i ferskvann 
Endringer i lysperiode er vist å spille en sentral rolle m.h.p. utvikling av hypo-
osmoreguleringsevne hos smoltifiserende laks. Videre har en rekke arbeid vist at 
økende vanntemperatur fremskynder utvikling av både sjøvannstoleranse og gjelle 
Na+, K+-ATPase aktivitet (McCormick et al., 1999; Shrimpton et al., 2000). I tillegg vil 
en høyere temperatur påvirke smoltifiserende laks gjennom å gi en innkortning av 
perioden med høy gjelle Na+, K+-ATPase aktivitet (’smalere smoltvindu’) samt bidra til 
et raskere fall i enzymaktivitet under desmoltifisering (Stefansson et al., 1998, 
Handeland et al 2004). Under intensiv produksjon av 0+ smolt vil 
smoltifiseringsprosessen initieres om sommeren d.v.s. på høyere temperaturer. 
Ferskvannstemperaturen vil deretter ofte være avtagende utover høsten samtidig 
som fisken gjennomgår smoltutvikling, hvilket igjen er det motsatte av hva en smolt 
normalt erfarer om våren. Erfaringsdata fra næringen gir imidlertid ingen holdepunkt 
for å hevde at dette temperaturfallet isolert sett representerer et problem for fisken. 
Disse erfaringene støttes av resultat fra et forsøk som ble gjennomført ved Lerang 
forsøksstasjon. I dette forsøket ble en gruppe 0+ smolt eksponert for en reduksjon i 
temperaturen fra ca. 15 til 6 oC under smoltifisering uten at temperaturfallet påvirket 
utvikling av gjelle Na+, K+-ATPase aktivitet, hypoosmoreguleringsevne, overlevelse 
og vekst i sjø (Handeland and Stefansson 2002). Det samme er rapportert som 
feltdata fra et kommersielle settefiskanlegg. Smoltifiseringsprosessen hos to  0+ 
grupper som gikk på ulik temperatur (10 C og 3 C (fallende)) ble fulgt opp med  24t 
sjøvannstoleransetester.  Fullføringen av smoltfiseringsprosessen tok dobbelt så lang 
tid på 3 graders fallende temperatur (10 uker) enn på 10 C vanntemperatur (5 uker). 
Rosten et al 2004. 

14.2 Overføring til sjøvann; Temperatureffekter på osmoreguleringsevne 
Feltstudier av villsmolt har vist at naturlig utvandring fra elv til sjø er korrelert til en 
sjøtemperatur på rundt 8 oC (Hvidsten et. al. 1995). Disse observasjonene er i 
samsvar med forskningsresultat fra Universitetet i Bergen som viser at 
osmoreguleringsevnen til smolt er klart påvirket av sjøtemperaturen (Handeland et al. 
2000). I dette studiet ble laksesmolt (0+) overført til sjøvann ved fire ulike 
temperaturer (4.6, 9.1, 14.4 og 18.9 oC). Resultatene fra forsøket viste at de 
fysiologiske tilpasningene knyttet til overgangen mellom ferskvann og sjøvann forløp 
raskest og viste minst forstyrrelser når sjøtemperaturen var ca 10 oC. Videre viste 
forsøket at sjøvannsadapteringsfasen strekker ut i tid ved lavere temperaturer og at 
den akutte plasmaklorid økning i blodet synes høyest ved høyere temperaturer. En 
annen interessant observasjon fra forsøket var en økende tendens til sårdannelse i 
18.9 oC etter overgang til sjø. Oppsummert indikerer disse resultatene en øvre og 
nedre toleransegrense for laksesmolt m.h.p. sjøtemperaturer ved utsett. Denne siste 
problemstillingen påførte bl.a. norske oppdrettere store tap sommeren 1997 da 
sjøtemperaturen forble høy over en lengre periode hvilket igjen resulterte i en stor 
dødelighet på sommer og høst utsatt smolt langs deler av kysten.  

I henhold til Saunders (1986) er temperaturoptimum hos villsmolt på mellom 4 og 12 
oC mens Sigholt og Finstad (1990) viste at laksesmolt hadde en redusert 
osmoregulatorisk kapasitet etter overføring til sjøvann ved temperaturer under 6-7 
oC. Flere forsøk har vist at intensivt produsert laksesmolt overlever, spiser og vokser 
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ved sjøtemperaturer ned mot 4 oC (Handeland et al 1998, Handeland et al, 2000, 
Arnesen et al 1998). Hos laks overført til sjøvann ved 2 oC ble det imidlertid observert 
en gradvis økning i plasma osmolalitet over tid (Arnesen et al 1998). I denne gruppen 
ble det også registrert en klart høyere dødelighet enn ved tilsvarende grupper på 4 
og 6 oC. Etter 30 dager på 2 oC ble temperaturen hevet fra 2 til 6 oC med det resultat 
at den gradvise økning i plasmaklorid nivå avtok, hvoretter fiskene hadde 
sammenlignbare verdier med 4 og 6 oC gruppene fra dag 70. Oppsummert indikerer 
disse resultatene at laks kan overføres til 2 oC, men da må temperaturen i sjøvannet 
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Figur 24. Plasmaklorid nivå hos 0+ smolt overført til sjøvann ved fire ulike temperaturer (4.6 
, 9.1 , 14.4  og 18.9  °C, fra Handeland et. al. 2000). 

stige til et høyere nivå i løpet av en kortere tid for å unngå vedvarende osmotisk 
stress og velferdsproblemer. Ytterligere forskning bør imidlertid gjennomføres m.h.p. 
å klargjøre evt. grenseverdier for utsett av smolt ved lave og høye temperaturer.  

14.3 Appetitt og vekst ved ulike sjøtemperaturer 
Fra studier i ferskvann vet en at både vekst, energiomsetning, fôrutnyttelse, fôrinntak 
hos laksefisk generelt øker med økende temperatur frem til et optimum (Brett 1979; 
Jobling et al., 1996). Hvis temperaturen fortsetter å stige over optimum vil både vekst 
og fôrutnyttelse raskt avta (Brett 1979; Jobling et al., 1996). I ferskvann er denne 
optimums temperaturen for fôrutnyttelse og vekst hos laksefisk rapportert å være i 
området 12-13 henholdsvis 15-16oC (Brett 1979; Jobling et al., 1996). For smolt 
overført til sjøvann er situasjonen noe mer usikker, da bare ett fåtall arbeider så langt 
har presentert gode data på optimumstemperatur for vekst. Det tidligere nevnte 
arbeidet som beskriver sjøtemperaturens innvirkning på vekst hos 0+ postssmolt 
(Handeland et al., 2000) viste en signifikant økning i veksthastigheten ved økende 
temperatur fra 4.6 oC opp til 14.4 oC. Ved en temperatur på 18.9 oC viste fisken 
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derimot en vekstdepresjon gjennom hele forsøket og fulgte samme vektutvikling som 
4.6 oC gruppen. Ut fra dette og andre forsøk er temperaturoptimum for vekst hos 
postsmolt beregnet å ligge i området 12-14 oC. 

Ved overgang til sjøvann ved temperaturer over 7-8 oC vil smolten ha normal 
fôropptak etter 2 til 4 uker (Jørgensen and Jobling 1994, Toften et al., 2003). 
Appetitten vil imidlertid variere med ulike faktorer som smoltkvalitet, temperatur og 
stress. Jo kaldere vann, desto lenger tid trenger fiskene på å starte å spise. Generelt 
er appetitten lav om vinteren (Smith et al 1993). Under forsøk i merd og hvor vannet 
har klare temperaturgradienter har registreringer vist at laks unngår de områdene 
hvor vannet er kaldest (Oppedal 2002). Småskalaforsøk støtter disse 
observasjonene og viser at temperatur er en viktig faktor m.h.p. å påvirke fiskens 
fordeling i merd og kar (Oppedal pers. med). Effekten av at fiskene står dypt om 
vinteren kan motvirkes ved å lyssette merden (Oppedal 2002). I henhold til Fernø et 
al (1995) vil laks i merd gradvis står høyere i noten om våren når temperaturen i de 
øvre vannmasser stiger. Ved utsett av 0+ om høsten under kalde og synkende 
temperatur vil dette kunne bety at fiskene gradvis søker nedover i noten mot de 
varmere vannmassene hvilket vil gjøre det vanskeligere å sikre en god og effektiv 
fortildeling.  

14.4 Utsett av 0+ smolt, risiko for vintersår 
Vintersår er en sykdom som er forårsaket av bakterien Moritella viscosa og som 
opptrer hyppig i oppdrett av laks i saltvann og/eller i settefiskanlegg som bruker 
brakkvann ved relativt lave temperaturer (Whitman et al., 2000). Fra næringen er det 
rapportert at fisk som har hatt IPN, epitheliocystis samt 0+ smolt av dårlig kvalitet 
og/eller som har kommet sent i sjøen er spesielt utsatt for sårdannelse (Thorarinsson 
og Lystad 2003). Mekanismene bak utbrudd av vintersår er fremdeles ikke klarlagt 
men synes å være koblet til generell helsestatus og tilstedeværelse av fysiske skader 
på fisken. Sår som ikke er forårsaket av M. viscosa, kan oftest settes i sammenheng 
med den fysiske håndteringen fisken har vært utsatt for, og som igjen kan forverre 
den generelle helsestatusen til fisken. Påførte fysiske skader i hud, skjell og slim og 
som åpner for infeksjoner kan skyldes transport, sortering, vaksinering, pumping, 
håving, sterk strøm, høy tetthet, brennskader etter maneter, parasittinfeksjon m.m 
(Thorarinsson og Lystad 2003). Ved utsett av 0+ smolt, spesielt når sjøtemperaturen 
faller til under 7-8° C er det således viktig at fisken behandles forsiktig slik at en 
unngår hudskader og dermed økt risiko for vintersår. Videre er det viktig å unngå 
utsett av smolt med dårlig kvalitet da erfaring har vist at dårlig smoltifisert fisk er 
spesielt utsatt for Moritella smitte. 

14.5 Lyssetting i sjø ved utsett av 0+ smolt; naturlig lys vs. kontinuerlig lys 
Tidligere års praksis innen norsk oppdrett var basert på bruk av kontinuerlig lys på 
sjøanleggene ved utsetting av 0+ smolt. Ved utsett etter denne praksisen opplevde 
smolten ingen endring i daglengde. Ved bruk av kontinuerlig lys var overgangen til 
sjøvann relativt uproblematisk med det resultat at smolten raskt etablerte en god 
stimstruktur og begynte å spise. Etter hvert kom det imidlertid tilbakemeldinger fra 
næringen om at nullårig smolt viste klare tegn på tidlig kjønnsmodning. I perioden 
1999 til 2000 gjennomførte derfor Havforskningsinstituttet et forsøk for å prøve å løse 
problemet med tidlig kjønnsmodning i nullårig smolt (Oppedal pers medd.). I dette 
forsøket ble nullårig smolt overført til merder i sjø mellom 12. og 15. oktober og ble 
holdt under en av fire lysregimer. 
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Det ble konkludert med at 0+ smolt burde settes i sjø på naturlig lys og gis 
kontinuerlig lys fra januar. På denne måten unngår en tidlig kjønnsmodning samtidig 
som reduksjonen i vekst blir minst mulig. Det anbefales likevel at smolt som settes ut 
i merder om høsten, gis lys i noen dager til de har vent seg til å gå i merd. 
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15 Generelle og spesielle forhold rundt transport av 1-åring og 0-åring 

Her under omtales kort noen av de utfordringene som er knyttet til tre typer 
transporter av smolt: 

1 Åpen transport 

2 Helt lukket 

3 Vekselsvis åpen og lukket  

Vi gjør oppmerksom på at det eksisterende regelverk for transport kan begrense 
mulighetene for å gjennomføre tiltakene som er beskrevet i denne rapporten. 
Momentene som er tatt opp her, er utelukkende sett ut i fra fordelene ved 
optimalisering av vannkvaliteten under transport. 

15.1 Åpen transport 
Utfordringer med vannkvalitet ved åpen transport i brønnbåt er i første rekke knyttet 
til kvaliteten på det vannet man tar inn i brønnen, samt forholdet mellom biomasse av 
fisken og gjennomstrømmingskapasitet i brønnen. Vanligvis er dette ikke et problem i 
en moderne brønnbåt. Vanngjennomstrømmingen er som regel 3-4 ganger det som 
benyttes i settefiskproduksjon på land. I de fleste tilfeller er gjennomstrømmingen 
alene nok til å forsyne fisken med oksygen og fjerne avfallsproduktene fra 
metabolismen.  

Normale og erfaringsmessig trygge tettheter ligger mellom 35 - 50 kg/m3 når frakten i 
hovedsak foregår med åpne ventiler. Det vil normalt ikke kunne akkumuleres 
karbondioksyd eller ammoniakk til farlige nivå under de betingelser som er beskrevet 
over (Rosten et al 2004). 

Et forhold man skal være klar over er risikoen for å få inn, kjemikalier fra utslipp fra 
båter og slakteri når man går med åpent system. Når akutt dødelighet oppstår i et 
åpent system er dette ofte årsaken. Skal man avsløre dette må man raskt ta 
vannprøver og ta opp død/døende fisk for obduksjon. 

15.2 Vannkvalitet ved åpen transport, blandsonekjemi 
Når man blander to "vannpakker" med ulik vannkvalitet (pH, ionestyrke, metaller, 
saltinnhold og innhold av organiske stoffer), oppstår en ustabil vannkjemi fra 
blandingsøyeblikket og en tid framover, avhengig av bl.a. temperatur. Klassisk er 
problemene med surt ferskvann som tilsettes kalk, lut eller litt sjøvann, der pH-
økningen fører til en endring av aluminiumsformer, fra lavmolekylære forbindelsene 
som binder seg sammen til større molekyler, såkalte polymerer. Under 
polymeriseringsprosessen blir aluminium enda mer biotilgjengelig for fiskegjeller enn 
før pH-hevingen, men ender som ufarlige Al-polymerer eller -kolloider etter en viss tid 
(fra minutter til timer avhengig av temperatur, kalsiumnivå og pH, Rosseland m.fl. 
1992, Kroglund m.fl. 2001).  

Ulike forsøk og VK-undersøkelsene til KPMG, NIVA og NLH har også vist at et 
tilsvarende fenomen kan forekomme dersom brunt humusholdig vann eller vann med 
mye leirpartikler (som ikke er farlig som ubehandlet ferskvann) tilsettes sjøvann til 
mellom 1 - 15‰ (Bjerknes m.fl. 2003, Rosseland m.fl. 1998, 2002, Standring m.fl. 
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2003, Staurnes m.fl. 1998). Dette kan skje både ved innlasting av smolt der 
humusholdig ferskvann blandes med sjøvann i brønnbåten, og når brønnbåten 
passerer utløpet av sure eller humøse elver på vei ut fjorden. For å unngå slike 
problemstillinger vil det være viktig å fraskille ferskvannet før det blandes med 
sjøvann i brønnen under lasting av smolten samt planlegge seilingsruter slik at man 
unngår eksponering for ustabilt brakkvann. 

Under transport med åpne ventiler gjennom brakkvannsområder der metallholdig 
ferskvann møter sjøvann (såkalte estuarine blandsoner) kan smolten utsettes for 
aluminiumspåslag på gjellene. Det er påvist aluminiumsutfellinger på gjeller i 
forbindelse med dødelighet av oppdrettslaks i åpne merdanlegg i fjorder med stor 
tilførsel av surt elvevann med aluminium. Dødeligheten er normalt knyttet til 
kortvarige episoder i vinterhalvåret, der mildvær, snøsmelting og store 
nedbørmengder fører til flom i nedbørfeltet, og markerte og hurtige fall i salinitet (fra > 
20 ‰ til < 10 ‰) og temperatur (fra 7oC til 4oC) i overflatevannet i fjorden. Det ferske 
overflatevannet kan danne et lag på opptil 5-6 m dyp med tildels høye 
konsentrasjoner av aluminium (> 100 ug/l). Det er påvist kraftig økning av aluminium 
på gjeller av laks i oppdrettsanleggene, fra < 10 ug/g under normale forhold til >200 
µg/g under ferskvannspåvirkning. En av hovedårsakene til den giftigheten som kan 
oppstå i salinitetsområdet 1-15 ‰, er at den økte ionestyrken etter 
sjøvannsinnblanding mobiliserer Al bundet til humus eller kolloider fra 
ferskvannskilden (Teien et al. 2006). 0+ smolt som transporteres i åpne systemer i 
denne perioden, vil kunne eksponeres for giftige blandsoner under transporten 
gjennom fjordene. 

15.3 Utfordringer med vekselvis åpen og lukket transport 
Generelt så gjelder de utfordringer som er beskrevet under åpen og lukket transport 
også for de transportere som foregår vekselvis lukket og åpen.  Det vil først og fremst 
være lengden på den lukkede fasen som vil avgjøre om fisken får problemer.  
Erfaringsbasert kunnskap fra transportnæringen tilsier at problem for fisken oppstår 
når man åpner ventilene for vannutskiftning etter en periode med lukket transport.  
Fenomenet er lite studert  men teoretiske utledningen tilsier at problemene skyldes 
akutt skift i ammonium - ammoniakk likevekten når ionestyrke og pH øker brått.  
Utskifting av vannet i en brønn vil aldri skje uten at det oppstår midlertidige og 
uforutsigbare bland - og dødsoner mellom gammelt og nytt vann. 

15.4 Utfordringer ved lukket transport 
Vannkvaliteten i en lukket transport bestemmes av fiskens metabolisme. Den øker 
med temperatur, stressnivå, minkende fiskestørrelse, økende svømmehastighet og 
økende fordøyelse. Det er tre stoffer vi er spesielt opptatt av. Disse er: 

1 Karbondioksyd (CO2) 

2 Amoniakkforbindelsene (NH4
+ og NH3) heretter kalt TAN 

3 Total organisk karbon (TOC) 

Temperaturen under transport er kanskje den mest kritiske faktoren for opphopning 
av metabolitter i transportvannet. Temperaturen i sjøen er vanligvis på det høyeste 
på seinsommeren og høsten, slik at transport av tidlig 0+ smolt i august-september 
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vil sammenfalle med høye sjøtemperaturer. Fiskens stoffskifte vil være høyt og det vil 
være mindre marginer ved transport under slike forhold. For 0+ smolt som 
transporteres seinere på høsten og tidlig på vinteren vil temperaturen være lavere og 
utfordringene knyttet til høy metabolisme vil være mindre.  

Utskilt karbondioksyd står i et tilnærmet 1:1 forhold med forbrukt oksygen, mens TAN 
står i et tilnærmet 10:1 forhold. I praksis bygger derfor CO2 nivået seg langt raskere 
enn TAN- nivået. Når CO2 akkumuleres i vannet vil pH synke. pH vil synke mer i en 
transport som foregår med ferskvann i brønnen enn i en transport som foregår med 
sjøvann i brønnen. Dette fordi sjøvannet har en større bufferkapasitet for CO2.  

For transport av smolt i lukket system anbefaler vi ikke at konsentrasjonen av CO2 
kommer over 45 mg/l (feltdata). Fra undersøkelser foretatt på settefisk i kar på land 
har man påvist fysiologiske responser helt ned mot et nivå på 10 mg/l (NFR 
prosjektet Vannkvalitet og smoltkvalitet)). Det er imidlertid også funnet indikasjoner 
på at et relativt høyt CO2 nivå kan tolereres når vannet overmettes svakt med 
oksygen. De vanligste forstyrrelser av CO2 i vannet er redusert vekst og endret 
blodkjemi (økning i pCO2, pHCO3-, og redusert nivå av plasmaklorid og lavere blod 
pH) (Rosten, et al 2005). 

Både NH4
+ og NH3 er giftige for fisk avhengig av dosen. NH3 (ammoniakk) er regnet 

som den giftigste komponenten (Knoph 1995) og er mest studert. Erfaringer fra 
praktisk transport tyder likevel på at man ikke skal overskride 5 mg/l TAN under 
transport av smolt. Studier foretatt under transport av 0+ smolt i lukket brønn tyder på 
at man oppnår et TAN nivå omkring 2 mg/l ved en fisketetthet i område 25-40 kg/m3 
og vanntemperatur på 10-13 grader. Giftigheten av ammoniakkforbindelsene øker 
ved lavere oksygenkonsentrasjon enn 70% metning og i kombinasjon med CO2 
høyere enn 45 mg/l (Rosten 2002, Rosten m.fl. 2002). 

15.5 Lukket transport, inntak av nytt sjøvann (vekselvis lukket og åpen transport) 
Ved en lukket transport vil NH3 alltid representere den største faren for akutt 
dødelighet. Det viktigste man kan gjøre for å holde ammoniakkonsentrasjonen lav er 
å holde pH under 6,5. Dette vil erfaringsmessig skje av seg selv etter 1-2 timer lukket 
transport i sjøvann pga. akkumulering av CO2 (Rosten et al 2005). Å åpne opp 
ventilene og ta inn frisk sjøvann med pH 8,2 vil representere en stor fare for akutt 
ammoniakkforgiftning pga den pH induserte forskyvningen av NH4+ - NH3 
likevekten. enomenet er imidlertid lite vitenskapelig studert og protokoller som kan 
hindre at dette kjemiske fenomenet oppstår er ikke etablert verken i forskning eller i 
praksis. En konsekvens av dette er at lossing av fisk må foregå uten inntak av friskt 
vann dersom transporten har foregått lukket. For en brønnbåt vil dette kunne bety 
bruk av skyveskott og at vann fra lossingen må returneres til brønnen. 

15.6 Konklusjoner 
All transport av levende fisk er forbundet med risiko, men den dyrevelferdsmessige 
utfordringen vil være avhengig av en rekke forhold. Her er forskjell på om en går med 
åpen brønn og konstant vannutskifting eller med lukket brønn. I alle tilfeller er 
overvåking av miljøparametere som O2, CO2 og salinitet å anbefale. 

Den største utordringen ved å gå med lukket brønn er opphoping av metabolske 
produkter som CO2 og nitrogenforbindelsene NH3 og NH4+. Disse akkumuleres og 
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kan forårsake skader eller dødelighet. Dette er like farlig for 1-åringer som 0-åringer 
men akkumuleringen kan skje fortere i den varmere sjøen om høsten når 0-åringene 
transporteres. Det ser ut som om giftigheten av nitrogen forbindelsene og CO2 til en 
viss grad kan reduseres ved å holde oksygenkonsentrasjonen over 100% (feltdata).  

Det finnes situasjoner der smolten kan eksponeres for blandsonekjemi ved åpen 
transport, og sannsynligheten for dette er etter vår vurdering større for 0+ smolt som 
transporteres om høsten/vinteren enn for 1+ smolt seint på våren. Dette bør unngås 
da smolten kan ta skade av relativt kort eksponering.  Da forekomsten av 
blandingssoner er hyppigere om høsten en våren er det større mulighet for at 
brønnbåten krysser forskjellige soner med vekslende vannkvalitet. Hvis vannet som 
taes inn reagerer med vannet som allerede er i lasterommet eller er av en ustabil 
blandsonekjemi vil det kunne oppstå betydelige skader på fisken på relativt kort tid. 

Basert på eksisterende kunnskap bør derfor transport med lukket brønn kun skje 
over kortere tidsrom, eller der brønnbåten har utstyr til å vedlikeholde akseptabel 
vannkvalitet. Når en transporterer fisk med åpen brønn må en ha formening om 
soner som kan potensielt ha blandsonekjemi som kan by på problemer. Disse kan da 
unnvikes eller krysses med lukket brønn.  
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17 Appendix I – Kildekritikk feltdata og produksjonsdata 

I avsnitt 7.3, 12.5.1 og 12.5.2 henvises det til informasjon som baserer seg på 
produksjonsdata og informasjon innhentet via feltforsøk. 

17.1.1  Kildekritikk Produksjonsdata 

Da disse datasettene baserer seg på innmeldte data fra oppdrettsanleggene er 
datasettene kun så nøyaktige som rådata fra oppdretter.  Noen feilkilder kan være: 
Veksthastighet vurderes ut i fra tabell vekst og tabellfôring og kontrolleres i liten grad 
ved snittveiing.  Små utvalg ved kontrollveiing gir snittvekter som ikke representer 
den totale populasjonen i merden.  Snittveiing praktiseres forskjellig i næringen, 
hyppighet og metoder, men denne rapporten har ikke vurdert hvordan dette eventuell 
gir utslag i rapporten. Basert på mengde fisk som ligger bak er det ikke urimelig å 
anta at datasettene representerer hele spekteret av . 

Tallene over dødlighet som presenteres er de opptalte døde fisker som er blitt hentet 
opp fra merden.  Årsaksforhold er ikke spesifisert.  I teorien kan dette bety fisk som 
før av utilstrekkelig smoltifisering og/eller sykdomsutbrudd som kan være relatert til 
denne problematikken. Videre så kan dette bety mortalitet som er helt uavhengig av 
produksjonsmetode som uhell, alger eller maneter mm.   

Det finnes i dag ingen datakilde der en kan korrigere for de forskjellige årsakene.  
Fiskeridirektoratets Lønnsomhetsundersøkelse (2004) sorterer tap i kategoriene Død 
fisk, Utkast fra slakteri, Rømming, Annet uforklarlig svinn og Tellefeil.  

Da datasettene fra r-Max og Kontali er konsentrert rundt perioden umiddelbart (3-4 
måneder) etter utsett er det sannsynlig at årsaker som kan relateres til 
produksjonsmetoder på smoltnivå dominerer dødeligheten i den perioden 

17.1.2 Kildekritikk - Feltdata 

Feltmateriale A i rapporten er fra arbeid utført av en av Norges største selskap innen  
fiskehelst tjenester. Arbeidet omfatter fiskegrupper fra ulike selskaper, og er gjort 
rutinemessig som del av selskapets oppfølging. Selskapet har gitt sin godkjenning til 
bruk av tallene, men ønsker ikke at det skal refereres til selskapet ved navn av 
hensyn til de oppdrettsselskapene som deltok. 

Feltmateriale B i rapporten er en studie gjennomført av Rolf Bjerke Larssen fra 
Norges Veterinærhøgskole og Hans Olav Djupvik fra Mattilsynet i samarbeid med 
lokale veterinærer. 
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18 Appendix II – Aktuell pågående forskning 

I prosjektet ”Skeletal and cardiac growth dynamics in underyearling Atlantic salmon 
smolts” (Norges Forskningsråd 2005-2007, AKVAFORSK/Grete Bæverfjord) 
undersøkes effekten av et utvalg av oppdrettsprosedyrer som har betydning for 
utvikling av deformiteter eksperimentelt, og fisken skal følges til stor størrelse for 
undersøkelse av skjelettdeformiteter og form og relativ størrelse på hjerte. Følgende 
forsøksfaktorer vil bli testet: 

Temperatur fram til start lysmanipulering 

Temperatur i fotomanipuleringsperioden 

Vaksinasjonsstrategi 

Vannkvalitet, tetthet, biomasseutvikling 

Lys etter utsett i sjø 
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19 Appendix III – Behov for ytterligere forskning  

Kapittel 10 har vist av osmoreguleringsevnen til smolt er påvirket av sjøtemperaturen 
gjennom at sjøvannsadapteringsperioden strekker ut i tid ved lavere temperaturer og 
at den akutte plasmaklorid økning i blodet synes høyest ved høyere temperaturer. 
Ytterligere forskning bør gjennomføres m.h.p. å klargjøre eventuelle grenseverdier 
for utsett av smolt ved både lave og høye sjøtemperaturer samt klargjøre det 
tidsdynamiske aspekt ved termisk-adaptering m.h.p. å sikre en tilfredsstillende 
osmoregulering i sjø.   For å sikre en best mulig forståelse av disse basale 
prosessene bør slik forskning innbefatte utvikling og bruk av nye metoder som 
beskriver osmoregulering hos smolt.  Resultatene fra disse nye metodene bør 
deretter knyttes tett opp mot praktiske erfaringer fra næringen for å sikre en høyest 
mulig presisjon på eventuelle nye temperatur grenseverdier for utsett av smolt. 

Generelt eksisterer det liten forskning på transport av smolt bil og båt og de 
kompliserte vannkjemiske utfordringene anbefales studert nærmere slik at man 
komme frem til bedre protokoller når det gjelder sikker lengde på lukket transport, 
sikker utskifting av gammelt brønnvann med nytt brønnvann, samt forbedringer i 
overvåking og dokumentasjonsystemer under transporten. 

Andre forskningsområder der det gjenstår arbeid er: 

Normal utvikling av nullårssmolt sammenliknet med ettårssmolt  

Standardisering av produksjonsmetoder og oppdrettsmiljø  

Utvikling av skjelett, kroppsmasse og hjerte, sikre harmonisk vekst - klarlegge hvilke 
mekanismer som styrer denne utviklingen 

Temperatur i smoltifiseringsperioden 

Tidspunkt for vaksinering og etterfølgende vekstsstagnasjon 

Standardisere diagnostikk 

Utvikle tidlig diagnostikk 

Undersøke effekter av ekstra lys etter utsett i sjø: Vekstdynamikk av ryggvirvler og 
hjerte 

 Superoksygenering og utvikling av skjelett 

Superoksygenering og utvikling av sjøvannstoleranse 

Superoksygenering og metaller (Al og Fe) 

Deformiteter –  påvirkende miljøparameter og effekten av disse 

Fôromsetning og ernæring under alternative produksjonsregimer er et tema som kun 
er lite undersøkt.  Det anses som viktig å undersøke dette nærmere.
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Appendix IV – Lakselus 

Figurer fra www.lakselus.no.  

Data fra de fylkene der 0+smolt utgjør vesentlig del av produksjonen.  Datasettet 
spanner perioden mars 2003 til februar 2004. 

 

Figur 25.  Lusedata fra Sør-Trøndelag 

 

Figur 26.  Lusedata fra Møre og Romsdal 

 

Figur 27.  Lusedata fra Sogn og Fjordane 
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Figur 28. Lusedata fra Hordeland 

 

Figur 29. Lusedata fra Rogaland og Vest-Agder 
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