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FHF-prosjekt 901701

Kunnskapskartlegging
– produksjon av stor laksesmolt

• Ledes av seniorforsker Trine Ytrestøyl, Nofima

• Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om produksjon av stor laksesmolt

• Publisert og erfaringsbasert kunnskap

• Dagens produksjonsregimer

• Datagrunnlag: Litteraturstudie, spørreundersøkelse, intervju, dialogmøter

• Varighet ut 2022
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Smoltstørrelse
- historisk utvikling

Økende snittvekt på fisk satt ut i sjø
• Færøyene (~2005)

• Norge

• 3 % over 250 g i 2018

• 16-17 % over 250 g i 2020-2021

Følger eller sammenfaller med
• Produksjonstekniske endringer

• Endringer i regelverk

Færøyene

Norge
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Motivasjon og ambisjoner 
for storsmoltproduksjon

• Fortsatt få aktører som produserer bare 
storsmolt >250 gram

• Hovedmotivasjonen oppgitt i 
spørreundersøkelse - korte ned 
produksjonstiden i sjø

• Færre lusebehandlinger

• Bedre konsejsonsutnyttelse

• Lavere dødelighet 

• Planer om å produsere fisk over 250 g

• ~ 40 % vurderer å begynne

• ~ 60 % vil øke andelen
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Produksjonsstrategier

1. Litt om 
prosjektet

3. Motivasjon for 
å produsere 

storsmolt

4. Smoltifisering 
og produksjons-

strategier

5. Smoltutsett og 
prestasjoner i sjø

2. Storsmolt –
historisk utvikling



Smoltifiseringsmetoder

Ingen vesentlige forskjeller mellom de som sjøsetter 
større vs. mindre fisk

Prosessen hvor fisken går fra å være tilpasset et liv i ferskvann til et liv i sjøvann 
 Fisken går gjennom fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige endringer 

Fordeler og ulemper:
 Lysstyring- god smoltifisering, 

men opplever dårligere tilvekst, 
og når fisken er klar må den 
settes ut

 Smoltfôr – holder fisken lengre i 
smoltifisering, krever jevn 
appetitt, blandede erfaringer i 
kombinasjon med lysstyring

 Salinitetsstyring – god vekst, 
dårlige indikatorer på 
smoltifisering, 
størrelsesavhengig
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We are sure that our assistance 
will help raise the value of 
ScanBio's sustainability work

Trine Ytrestøl
Prosjektleder, Nofima

Smoltvurdering i praksis

• Dårlig smoltifisering  dårligere 
overlevelse og dårligere tilvekst 
i sjø

• Tradisjonelle metoder har vært 
sjøvannstest med kloridmålinger 
og Na-K-ATPase målinger

• De fleste evaluerer smoltstatus
med flere metoder; 
kloridtester, sjøvannstester og 
vurdering av ytre trekk og 
atferd

• Noen få bruker enkeltmetoder 
som kloridtest, genuttrykk eller 
Na-K-ATPase

1. Litt om 
prosjektet

3. Motivasjon for 
å produsere 

storsmolt

4. Smoltifisering 
og produksjons-

strategier

5. Smoltutsett og 
prestasjoner i sjø

2. Storsmolt –
historisk utvikling

Flervalgsspørsmål

Na-K
-A

TPas
e

Obse
rva

sjo
n av

 yt
re 

tre
kk

Atfe
rd

Klorid
tes

t

K-fa
kto

r

Annet 
ko

mmers
iel

t p
rodukt

Sjøva
nnste

st
0

20

40

60

80

100

Smoltindikator

Sv
ar

 [%
]

    



Overvekt av RAS til produksjon av stor fisk
Temperaturstyring vesentlig 12-15 °C
Akklimatisering

Temperatur
Salinitet

Salttilsetning av andre årsaker enn akklimatisering
Nitritt
HSS
Sopp

Endringer i størrelse på pumper, avløp, og rør (~ 60 %)

Produksjonsforskjeller
Storsmolt vs tradisjonell smolt

• Erfaringsbasert produksjon – i stor grad en videreføring av 
dagens tradisjonelle smoltproduksjon

• Likheter 
− Temperatur 12-15 °C
− Redusere intensiteten
− Sortering
− Destruering
− Sykdomsutfordringer er lave eller ingen forskjell, inkl. HSS 

• Storsmolt «særtrekk»(?)
− RAS anlegg
− Overflatearealet av karet er viktigere enn dybden
− Tilpasning og endring i størrelse på pumper, avløp, og rør (~ 60 %)
− Redusere tetthet eller antall individer 
− Redusere temperatur ~10 °C ved stor postsmolt
− Øke i flow
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«Redusert intensitet 
på produksjon på land, 
gir bedre prestasjon 
på sjø etter utsett»

«Postsmolt som har 
gått på "kontinuerlig 
vår" virker "utmattet" 
når den settes ut.»



Robust smolt
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Målet med storsmoltproduksjon er å produsere en smolt av god kvalitet som har høy 
overlevelse og god tilvekst i sjø

Hvilke indikatorer benyttes for å vurdere dette?

Indikatorer Hvorfor er indikatorene viktig

Overlevelse på land Registrere dødelighet i landfasen. Sier noe om miljø og helseforhold.

Smoltutbytte; overlevelse og 
tilvekst i sjø

Forholdet mellom kilo slaktet fisk og kilo smolt som settes i sjøen. 

Overlevelse i sjø etter utsett, 
smoltifisering

Registrere dødelighet rett etter utsett viser om fisken var klar for 
utsett, og om overføringen har vært god. 

Tilslag ved fôring Hvor raskt fisken tar fôr, tilvekst i perioden etter utsett.

Vurdering av helsestatus: 
Hjertehelse, gjellehelse, 
skinnhelse, nyrer 

God helse gir god vekst. Nedsatt helsetilstand vil gi utfordringer.



noe

2

Utsett av storsmolt

• Flertallet akklimatiserer fisken til 
temperatur før utsett, men ikke til salinitet

• Flere benytter brakkvann for å holde fisken i 
smoltvinduet

• ~ 50 % setter ut storsmolt i juli-august

• ~ 27 % setter ut storsmolt i januar-februar
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Sjøutsett av tradisjonell- og stor smolt
Tradisjonell smoltstørrelse

Storsmolt > 250 gram



Hvilke produksjonsstrategier på land gir de 
beste prestasjoner på sjø?

• Ikke tilstrekkelig grunnlag for å 
konkludere 
− Mål på prestasjon  trenger tall
− Mekanismer/årsakssammenhenger

• Varierende tilbakemeldinger
− Dødelighet
− Appetitt/tilslag/tilvekst
− Håndteringer/robusthet

Prestasjon i sjø
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«Storsmolt tåler 
håndtering dårligere, 

men er mer robust 
etter utsett.» 

«Opplever ikke at 
storsmolten tåler håndtering 

dårligere, men har vært 
veldig forsiktige fordi det er 
mer krevende og risikofylt å 

levere/håndtere fisk fra 
større enheter.»

«Målet er å få en 
produksjonstid i sjø 

ned til 10 mnd»



Takk for oppmerksomheten
og

stor takk til alle som har bidratt med 
erfaringer og innspill til prosjektet!

Følg prosjektet: 
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901701/

https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901701/
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