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CycLus arbeidspakker

• AP 1 Basale fysiologiske behov og dyrevelferd (Nord)

• 1.1 Fysiologisk kapasitet, temperaturoptimum og kritisk øvre (og nedre 
temperatur)

• AP 2 Fiskehelse, produksjonslidelser og smittepress (NOFIMA))

• 2.1 Fiskehelse og produksjonslidelser (NOFIMA)

• 2.2 Smittepress - lakselus og sykdommer (VI/NR)

• AP 3 Optimalisert avlusning ved bruk av rognkjeks i ulike tettheter og ved 
ulike størrelser (Nord)

• 3.1 Effekt av innblandingsforhold, rognkjeksstørrelse og beiteaktivitet og 
kombinasjonsbruk (Nord)

• 3.2 Adferd i merd (NTNU)

• AP 4 Økonomiske analyser (INAQ/NR)



Temperaturtoleranse

• Lavere tempraturoptima og 
temperaturmaksima enn laks
• Tilvenning til høy temperatur 

hjelper, men ikke full 
kompensasjon

• «Annerledes» respons på høy 
temperatur enn laks
• Andre mekanismer enn 

hjerte/sirkulasjonssystemet 
bestemmer 
temperaturtoleranse?



Temperaturtoleranse: laks og rognkjeks

LAKS ROGNKJEKS



Svømmekapasitet hos rognkjeks

• Rognkjeks:
• Lav aerobic scope= 

«arbeidskapasitet»
• Øker med økende 

størrelse, men under 
faktor 2

• Svømmehastigheter på 
max 2,5-3,0 hos yngel



Svømmekapasitetsforsøk 
(C. Navjord, MSc)

• Ikke alle individer er 
villige til å svømme…

• Høy temperatur gir 
marginalt høyere 
maksimal 
svømmekapasitet

• Økt størrelse gir relativ 
lavere svømmekapasitet



Møtet med laksen 
(F. Staven, MSc)

• Fisk fra landanlegg (naiv) vs. fisk som har 
gått i merd (erfaren)

• Karforsøk: 10 rognkjeks, laks introduseres i 
karet

• Trolig en lærings/erfaringskomponent i 
adferd…
• Lavere aktivitet og stressnivå hos erfaren fisk



Storskala feltforsøk, adferd i merd

• Akustisk telemetri
• Både laks og 

rognkjeks

• Forsøk 1: Høst 2015

• Forsøk 2: Høst 2016

• Innblandingsprosent, 
overlevelse, vekst og 
helse
• Individmerket fisk



Innledende forsøk høst 2015



Posisjoneringsgrid



Posisjonering rk. #36





Oppsummert dybdeadferd

• Laksen oppfører seg som forventet
• Hele merdvolumet benyttes

• Størsteparten av tida i øvre vannlag

• Klart døgnmønster 

• Stor Individforskjell i preferanser (dyp og døgnmønster)

• Rognkjeksen oppfører seg som???
• Veldig individuelt aktivitetsmønster (% vertikal bevegelse)

• Alltid > 50 % av tida i ro (skjul)

• En god del fisk har døgnsyklus

• Dødelighet gjennom forsøket gjør tolking vanskelig, men:
• De mest aktive ser ut til å ha størst sannsynlighet for å dø



Aktivitet – lusebeiting, Høst 2016

1. Identifisere aktivitetssignal som kan kobles med lusebeiting

2. Utvikle algoritme som analyserer aktivitetssignalet 
kontinuerlig og registrerer lusebeitehendingar

3. Utvikle skjema for datakompresjon/sending



Dybde/ 
aktivitet rognkjeks



Vekst etter utsett: Gjenfangststudie med ID-merking

• Merket totalt 2000 individ av 
totalt 12 100

• 20 okt

• 2 nov

• 18 nov

• 11 jan

• Varierende lengde på ca 7 –
12 cm

• Gj.snitt ved utsett

• Lengde: 9,7cm

• Høyde: 4,0cm

• Vekt: 44,3g

• Ingen skader/infeksjoner ved 
gjenfangst



Lengde vs høydevekst..

• Stort sett bare vekst i høyden 
etter utsett

• Trenden har ikke avtatt etter 2 
mnd i sjøen
• Anti-predator basert?

• Behov for bedre «oppdrift»?

• Nye grupper skal merkes og 
følges opp i vinter –og vårutsett



Takk for oppmerksomheten!


