
Nina Iversen
Produksjonsbiolog, Namdal Rensefisk

Nasjonal konferanse - Forebygging og kontroll av 
lakselus, Trondheim 22-24. jan 2018

Avlsarbeid for rensefisk, 

potensiale og muligheter 





Produksjon av rognkjeks til 
havbruksnæringen

Første rogninnlegg høsten 2015

13 ansatte og en lærling



Avlsanlegget

Avdeling for produksjon av 
stamfisk og salg av rogn

• Ferdigstilles okt.-nov. 2018

• For egen produksjon og for salg

• For ny avlskjerne og stamfiskrekrutter

Avlsprogram etablert!



Infrastruktur

Tre separate avdelinger:

1. Inkubering, startfôring og påvekst

2. Vekst og rekruttavdeling 

3. Stamfisk

Tekniske valg:

• 10 µm filter

• Temperatur og lysstyring på karnivå

• Sentralfôring

• Stryke – og rognrom

Produksjon:

• Genmateriale fra ulike geografiske 
områder

• Familieproduksjon i småsylindre 

• Rekrutter fra egen produksjon

• Oppfølging i sjø

• Stamfiskkandidater vil bli selektert etter 
ønskede egenskaper

• De beste til ny avlskjerne 



Avlsmål

«En robust og effektiv lusespiser»
God helse – Tåle høy temperatur - Økt luseappetitt



Verktøy i avlsarbeidet



Familieproduksjon og avlsarbeid

200 familier

Merd          Temperatur          Smittetester                     Stamfiskrekrutter
Luseappetitt                                               Atypisk furunkulose                                  Ny avlskjerne

Overlevelse                                                       Vibrio sp.                                             Produksjonsfisk

Salg av rogn og melke  

Søk etter genetiske markører 

Seleksjon



Støtteprosjekt 

• Reproduksjon: 

• CycloBreed, FHF, Nofima

• Optimalisert bruk av 
rognkjeks i stor skala
• Cyclus-prosjektet, FHF, NU
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SNP-Chip

Finne genetiske forskjeller for 
sykdomsresistens, temperaturtoleranse, 
luseappetitt 

Genom

Identifisere de underliggende mekanismer i 
genetiske forskjeller

Ferdigstilles før sommer 2018

«Lumpy»

Genetiske verktøy



Potensialet i avlsarbeidet

Genetisk seleksjon

• Mer forutsigbar og jevnere 
produksjon

• Økt lusespising

• Sykdomsresistens

• Miljøtoleranse



Utfordringer

Stamfiske

Rogn

Innlegg

Produksjon

Levering

Enorm risiko!



Fordeler for rognkjeksprodusenter

• Tilgang på rogn og melke

• Bedre utnyttelse av produksjonsanlegget

• Unngår å ta inn stamfisk med ukjent helsetilstand

• Jevnere vekst og prestasjoner

• Mindre stressutsatt og mer robust fisk 

• Mindre håndtering

• Mer tilrettelagt levering til sjøanlegg

Biosikkerhet Helse Velferd
Produksjons-

optimalisering



Ringvirkninger
• Kontinuerlig avlusning

• Reduksjon av annen avlusning

• En robust rognkjeks vil 
redusere behovet for 
etterfylling av rensefisk

• Unngår beskatning av villfisk

• Domestisering gir bedre 
tilpasninger til oppdrettsmiljøet

• Omdømme
bedre kontroll på lusesituasjonen

mindre «bruk og kast»

mer bærekraftig bruk




