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Bakgrunn og regelverk

# Fiskevelferd – verner fisken mot 
nedsatt velferd

# Akvakulturdriftforskriften stiller krav 
til utsortering av rensefisk:

- før slakting
- før belastende operasjoner

# Det er åpnet for å oppbevare rensefisk
på lokalitet under brakklegging

# Utfisking gjennomføres i dag i langt 
større grad enn for få år siden 



 Totalt: 10 mill leppefisk / 30% 
reduksjon av volum villfanget leppefisk 
etter at fisket ble lukket og fartøykvoter 
ble innført

 Nord for 62 grader: 45% reduksjon av 
fangstvolum fra 2017 – 2019

 Hvordan kompensere?

Tilgang villfanget leppefisk

15 488

21 267 20 781
22 172

27 818

18 494 19 000
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ÅRLIG FANGSTVOLUM LEPPEFISK

Kilde: fiskeridirektoratet



Løsninger

BEDRE OVERLEVELSE OPPDRETTET RENSEFISK GJENBRUK



Løsninger

BEDRE OVERLEVELSE OPPDRETTET RENSEFISK GJENBRUK



DØDELIGHET 
RENSFISK



God planlegging av produksjonen: Reduserer behovet for utfisking

God kvalitet rensefisk: Reduserer behovet for utfisking

Strategi for å unngå håndtering: Reduserer behovet for utfisking

Målet er ikke mest mulig utfisking





Redskap til utfisking

Forskjell på å fiske leppefisk i sjø 
og i merd – likevel brukes i stor 
grad samme redskap

Manglende dokumentasjon på 
effektivitet til redskap som 
utvikles og selges



Gjenfangst må planlegges i best mulig tid

 Med dagens metoder og redskap er det tidkrevende å fiske ut rensefisk
 Leppefisk mer tidkrevende enn rognkjeks
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Fangstdag

Gjenfangst leppefisk – fangstrate relativ til første fangstdag. 
November 2018



Metoder under utfisking

Hensynta: 
art – størrelse laks – dybde rensefisken - temperatur

Leppefisk: teiner - ruser
Rognkjeks: orkast - håver – ruser – poser – skjul +++

i) Ta ut skjul i forkant av utfisking
ii) Hvis mye rognkjeks: ta ut denne først
iii) Fisk aktivt helt frem til operasjon
iv) Fisk aktivt når bunnring løftes
v) Gjenfangst er et håndverk!

5 dager og godt håndverk: 70-80% + av beholdning (RK + 
leppefisk)



Gjenbruk gir muligheter

Redusert behov for produksjon og fangst av rensefisk
Tar med fisk med viktige egenskaper videre



Hva gir best fiskevelferd?

Vår erfaring er at også utfisking og mellomlagring kan føre til dødelighet

Ikke nødvendigvis gitt at utfisking alltid gir bedre fiskevelferd enn å la 
rensefisken være med gjennom IMM-enhet

Velferdsdokumentasjon rensefisk og hydrolicer: prosjekt hos SalMar 
høsten 2019 på rognkjeks og berggylt. Resultater foreløpig ikke klare



Gjenfangst - veien videre

Utvikling og dokumentasjon av 
redskap og teknologi

Utvikling og dokumentasjon av 
metoder

Utvikling av regelverk




