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Veienvidere

Introduksjon
•

SalMarinnehar per januar 2019 seksten «grønne»tillatelser totalt,
herav8«grønne B» ogåtte«grønne konvertert» tillatelser.

•

Rapportengjelder tillatelsesnr. MSM 0034, MSM0035,MSM0036,
STAA0033, STAA0034, STF0069,ST0070,TD0013
(tilhører gruppe
B), samt «Grønt konverterte»: STF0018,STF0019,STØ0001,
STAA0007,STAA0017,MHS0005,MAV0001,MSØ0003.Femten av
tillatelseneer lokaliserti Midt-Norgeogen i Troms.

•

Tillatelsenehar i 2018 vært driftet (i kortere eller lengre tid) på
lokalitetene: V17: Kattholmen 1 / Ruggstein, H17: Hallarøy /
Sørøyflesa/ Hosenøyan/ Buholmen / Storvika V, V18: Solværet/
Gjerde/Fjordprakken, H18og H16: Andholmen1 /Andholmen 2 /
Suholmen/Mollvika.

•

Denne rapporten beskriver og gir en vurdering av de godkjente
vilkårene, samt beskriver hvilken erfaring og kunnskap som er
høstetmed deulike løsningenemed «grønn»drifttil nå.

SalMarsomsøkteog godkjentevilkår for drift av de grønnetillatelseneer:

Bruk av Midgard merdkonstruksjoneller merdkonstruksjonersom
vil redusererisikoenfor rømmingtilsvarende
Deltagelsei overvåkningsprosjektsammenmed
Veterinærinstituttet og ElveneRundtTrondheimsfjorden(ERT)
Bruk av rensefiski form av oppdrettet rognkjeks

Det er erfaringerog kunnskaprundt dissevilkår som beskrivesog vurderes
i rapporten.

SalMar,
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Midgardmerdkonstruksjon
Presentasjonav systemet
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•

To viktige årsakertil rømmingstilfelleri norsk havbruksnæringhar
vært utspillingssystemersom forårsaketgnagog hull i notposer og
menneskeligefeil i forbindelsemed arbeidsoperasjoner.

•

SalMar valgte Midgard- systemet fordi det er et system som
reduserermulighetenfor rømmingbetraktelig.Systemeter utviklet
over flere år, for å svareopp noen avdeutfordringeneman så med
eksisterendemerdkonstruksjoner/systemer.Det ble konstruertfor
å løse problemet med gnag av not og samtidig fremme sikre
arbeidsoperasjoner. Systemet reduserer den menneskelige
«faktoren» som kan forårsake rømming, og ikke minst forbedrer
helse,miljø ogsikkerhet foroperatørene.

•

Systemeter utviklet av produsent Aqualine, i et utviklingsløp der
oppdrettsnæringen inkludert SalMar var sterkt deltagende. Det
komplette industrialiserte systemet består av nyutviklet Midgard
not, tilpasset flytekrage og betydelig endring av bunnringstørrelse;
stivhet og vekt. I tillegg ble det utviklet og testet i fullskala en
vinsjløsningforheving ogsenkingavbunnring.

AqualineMidgard®System(fra leverandørAqualine)

KomplettAqualineMidgard® Systemklartforindustriell brukieksponertelokaliteter,derleverandørpåpeker
følgendenyeegenskaper;
•

løsttilpassetbunnringmedkorrektvektogstivhetgiroptimaltsamspillihelemerdesystemet

•

Aqualine Midgard®Systemeretintegrert not-ogutspillingssystem der bunnringhengerdirekte i
notasstavtau. Girei stram notsom gjørdetenklere å holde nota ren. Dettegirbedreforhold og
størretrivselforfisken.

•

Vinsjen hever ogsenkerbunnringen synkronti en operasjon uten atdeternødvendigmed
arbeidsbåtermedkraner.Raskogeffektivhevingogsenking–utenrisikoforrøkterne

•

Heve-/senketauethengerløstoguavhengigavresten avsystemetundernormal drift. Detfjerner
farenforberøringogskadepånota

http://aqualine.no/media/brosjyre/norsk/aqualine-midgard-system.pdf

flere

Midgardmerdkonstruksjon
Erfaringerog evaluering
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Erfaringertil nå:

Oppsummert/evaluering:

•

Deternoemerarbeidskrevendeå riggetil Midgard,dvs. å setteogskifte nøter. Nårdet
førsteroppeerhåndteringen i detdagligelikandreanlegg,menfølestryggere.

SalMarhar heller ikke i 2018hatt noen rømmingrelatert Midgard notoppsett

•

Noten stårannerledesi sjøen,den erutspiltannerledes.

I 2018 har vi høstet mer erfaring i kombinasjonav Midgard og luseskjørtog det er
kombinasjonenav disseto som har vært den størstelæringsprosessen
i 2018.

•

«Er ikke redd for at noten skal bevegeseg, treffe noe den kan gnagepå». All vekt er
«hengende»inota,som gjøratdenstårmyerettere. Seratbelastningenkommer på5meter i stedetfor på bunnringen.Har erfartatdeter megetviktigatnota er tilpasset
systemet,ellersmister littaveffekten.

Vi har hatt noen tilfeller av mistankeom rømminghvor kombinasjoneneksponerte
lokaliteter- luseskjørt-Midgard har vært involvert. Årsakog tiltak på dissehendelser
er identifisert og iverksatthos SalMarog leverandørav not og skjørt.
Fiskeridirektorateter informert underveis.

•

Groe setter seg ikke så godt på nota fordi den står stramt, da er groe lettere og mer
effektivt å fjerne eller spyle av og det er lettere å holde nota ren. Dette er viktig for
effektiv bruk av rensefisk. Lettere å inspisere og oppdage evt. maskebrudd.De som
rengjørnøtenesierdestårfintisjøen,erletteåinspisereogspyle.

Samlet er det fortsatt gode erfaringer og SalMaranser per i dag Midgard systemet
som en forbedretteknologi som ervesentligtryggeremedhensyn påHMS-forhold for
deansatteogfareforatfiskskal rømme.

•

Vinsj - ser atdetletter arbeidsoperasjonenved hevingavbunnringslik atbelastningen
på personelletblir mindre. Vinsjerer montertpå flere Midgard-merderi SalMaruti fra
en risiko- og kost/nyttevurdering. Eksponertelokaliteter med høyt lusepresser første
prioritet for montering av vinsjer. Det er flere fordeler med vinsjer: 1) Jevnkontrollert
heving avbunnringi forhold til kran. Redusererrisikoen for skjev belastningav notog
påfølgenderømmingsfare.2) Sikrerei forhold til HMSda vi slipper bruk av kran oghiv
oppi lufta. Tryggereoperasjonveddårligværvedbrukavvinsjer.

•

Hos SalMar i dag benyttes som hovedregel luseskjørt. Det er derfor viktig at
Midgardsystemetogluseskjørtfungerergodtogrisikofrittsammen. I løpetav2018 har
vi opplevd noen episoder med skader på not. Tilfellene har blitt nøye fulgt opp i tett
samarbeid med leverandør av not og skjørt. Etter inspeksjon og evaluering er det
konkludertmedårsakerogtiltak fordissehendelsene,detteerbeskreveti egenrapport
sendttil Fiskeridirektoratet.

Deltagelsei overvåkningsprosjektsammenmed Veterinærinstituttetog ElveneRundtTrondheimsfjorden(ERT)
Bakgrunnog metodikk
Bakgrunn
Prosjektet er et samarbeid mellom oppdrettsnæring, privat og offentlig
villaksforvaltningog forskning. Prosjektet er igangsatt for å skaffe en oversikt på
andel rømt oppdrettslaksi trønderske elver i sportsfiskesesongenog kom i gang
etter SalMar sitt rømningstilfelle på Værøya i 2011. ERTog SalMar inngikk et
samarbeidfor å avdekkeom rømningen av oppdrettsfisk medførte høyere andel
oppdrettsfisk i elvene i fiskesesongen2011 og prosjektet har fortsatt siden da.
Prosjektethar vært finanisert av SalMar,Havbruksnæringens
Miljøfond og ERT,de
sisteårene avSalMar.Veterinærinstituttet(VI)harhattdetfagligeansvaret.

Skjellfra villakshar en klar avgrensetsmoltsoneogsynligevintersoneri smoltsonen,
oppdrettslaksenhar vanligvisjevn vekst og ingen tydelig smoltsonesom villaksen.
Dette gjør atman kan skilleoppdrettsfiskogvillaks ved hjelp avulike vekstmønstrei
skjellstrukturen. Analyse av skjellmønster sier ingenting om fiskens genetiske
opphav.

Mål
Fortløpendeovervåke og rapportere innslaget av rømt oppdrettslaksi fangstene.
Mål å skilleoppdrettsfiskfra villfisk med80%sikkerhet.

Metodikk
Skjellprøver fra avlivet laks sendes inn til VI og klassifiseresog alle prøver
digitaliseresoggjørestilgjengeligi database.
Innsending av fiskeskjell gjøres av sportsfiskerne og det benyttes ferdig utfylte
skjellkonvolutter med mulighet for å krysse av antatt villfisk eller antatt
oppdrettsfisk.Innsendermottar prøvesvarpåSMSetter1 uke ogdetlages ukentlige
rapporter til prosjekteiere.
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Referanse:Rapport20-2015.Veterinærinstituttetsrapportserie:Samarbeidsprosjektet
ElveneRundtTrondhjemsfjordenog SalMarASA,2015.BjørnFlorø-Larsen,Ketil Skår,
VegardP. Sollien,Veterinærinstituttet

Deltagelsei overvåkningsprosjektsammenmed Veterinærinstituttetog ElveneRundtTrondheimsfjorden(ERT)
Erfaringerog evaluering
Konkreteresultater

Resultaterfra fangstsesongen2011-2018. Prosentfordelinganalysertvillfisk, oppdrett, usikker
rømt/utsatt og usikreskjellfor hvert enkelt vassdrag,basert på skjellanalyse.
Andelav
År
Antall
Andelklassifisert Kommentar
skjellprøv fangsti
som
periodensom oppdrettslaks,
er
er prøvetatt
snitt totalt
analysert
2018
2105
41 %
0,5%(10 stk)* 6 vassdrag;Gaula,
Nidelva,Orkla,Skauga,
2017
2481
39,3%
0,2%(5stk) Stjørdalselva,
Verdalselva

Det ble klassifisert0,5 % rømt oppdrettsfisk for hele sportsfiskesesongen
2018, alle 6 elvene
sett under ett. Vi ser at innslaget de fire siste sesongligger under 0,6%,dette sammenlignet
med tall fra 2011som viste 3,9% rømtoppdrettslaks.
Prosjektethar fåttverifisert en enkel metode for å skillevillaksfra rømtoppdrettslaks.
Erfaringer
•

•

Har godtlokalt samarbeid,men ikke i sammegrad endret inn motde nasjonaleorganisasjonene.

•

Prosjektet bygger ny kunnskap,som bidrar til at diskusjonerog oppslagi media rundt innslagav
rømtoppdrettsfisk i sportsfiskesesongen
i størregrad harskjedd på basisavreellefunn. Byggertillit
mellom partene. Sportsfiskererapporterer atdetatdefårdirektemeldingtilbakepå sineinnmeldte
prøver,i løpetav1 ukestid, skaperinteresseogmotivasjon.

•

•
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Prosjektethar bygd en arena for dialog og samarbeidmellom elveeierlagene,SalMarog forskere.
Dette har forbedret samarbeidet,endret det til mer samarbeidom store prosjekter. Har i dag et
mer felles syn på hvordan ting bør gjøres fremover og mer enighet om hvilke prosjekter som er
viktige. Førttil nye samarbeid;eks.videoovervåkingi oppgangspunkt,overvåkingisjø(kilenot). Har
ogsåført til utvikling av tilsvarendeprosjekter i andre deler av landet, bl.annet på Vestlandetog i
Finnmark.

Ukentlige rapporter gir SalMar en tidlig og direkte varsel dersom rømt oppdrettslaksregistreres.
For elveeiere er det verdi i å kontinuerlig overvåkeelva. Dersom høyt innslag kan man vurdere
raskt å sette i gang konkrete tiltak før evt. skade oppstår. Dette er unikt, da de fleste andre
overvåkningsprogrammer
gir resultater for senttil å muliggjøreumiddelbarepreventivetiltak.
Prosjektet har samlet inn et stort prøvemateriale som eies av prosjektet og oppbevares i
Veterinærinstituttets arkiv for skjellprøver og som er stilt tilgjengelig for nasjonale
overvåkningsformål.

2016

2227

41,1%

0,3%(7 stk)

2015
2014
2013

2469
1614
2032

39,3%
34,3%
46,2%

0,6%(14 stk)
1,0%(16 stk)
1,6%(32 stk)

2012
2011

4432
5353

48,9%
48,9%

0,4%(19stk)
3,9%

* De enkelt elvenemed høyestinnslagvar Gaulaog Skauga1,0%og Orklamed 0,6%(2 stk). Nidelva,Stjørdalselvaog Verdalselvahadde0
registrerte.
Referanse:Seriemed rapporter (2012-2018)fraveterinærinstituttet:»Samarbeidsprosjektet
ElveneRundtTrondheimsfjordenog SalMarASA».
www.vetinst.no

Hvorfor er dette verdifullt ?
•

SalMar opplever at dette arbeidet har stor verdi langt utover verdien for
SalMar, spesielt grunneier og fiskeinteresseri elv har stor nytte av dette.
Det bygger ny kunnskapog lange dataserier om innslag av rømt fisk i de
elver som er med. Dette viserutvikling ogsier noe om risiko.

Bruk av oppdrettet rognkjeks
Bakgrunnog hva har SalMargjort

Bakgrunn:

Hva har SalMar gjort :

I SalMarshovedstrategimot lakselushar bruk av oppdrettet rognkjeksen sentral
plass. Det er kategorisert som et kontinuerlig biologisk tiltak som sammen med
forebyggende tiltak bidrar til å holde lusenivåene nede ved å beite lakselus.
Rognkjekserbenytteti alle degrønne tillatelsene.

Egetrognkjeksoppdrett

nullutslipp

•

SalMar har valgt å investere i eget rognkjeksoppdrett,LangsteinFisk AS i Stjørdal
kommune. Anlegget har både et landanlegg og har mulighet for påvekstfasei
sjøanlegg.Påvekstanleggisjøenharværti bruk,men erfaringer fra dennedriften har
førttil atsjøanleggetikkelengreibruk ogskal fjernes

•

Anleggeter i en kontinuerlig læringsprosessog det foregår kontinuerlig FoU-arbeid
knyttettil selveproduksjonenavrognkjeks.

•

Anleggethar bygd utkapasitetbetydeligdesiste årene for å ha kapasitettil å levere
vaksinertrognkjeksihhtanbefalinger fra vaksineleverandører.Anleggeter betydelig
oppgradertogalleavdelinger fremstår idagsom nyogtopp moderne.

Aktive operasjoner
Medikamentfri
behandling

Egenrensefiskgruppe
•

SalMar har etablert en egen rensefiskgruppesom dekker alle regioner SalMar har
virksomhet i. Alle SalMar sine lokaliteter som benytter rensefisk har dedikerte
rensefiskansvarlige
med egen arbeidsinstrukssom skal følge opp drift og røkting av
rensefiskpå sin lokaliteter.

•

Denne gruppen koordinerer drift av rensefisk og har ansvar for å implementere
SalMar sin strategi for bruk av rensefisk, herunder utarbeidelse og spredning av
BestePraksisi selskapetsamt igangsettingog deltagelsei internt og eksternt FoUarbeid.

•

SalMarhar kontrakter meddedikerte brønnbåtersom er tilpassetfraktavrensefisk

•

Kontinuerlig utprøving og implementering av utstyr til drift av rensefisk, eks.
transportløsningerogfôrtildeling til rensefisk,er en vesentligdel avderes arbeid.

Rensefisk
Kontinuerligtiltak.

Forebyggendetiltak
Kortere omløpstid,brakklegging,skjørt, driftsrutiner og
samarbeid,genetikk,
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Foto: SalMar

Bruk av oppdrettet rognkjeks
Noe av det SalMarhar gjort

Hva har SalMargjort :

BestePraksisfor røkting av rognkjeks

Tellingav lus

Utvalgtehovedelementeri praksisen;

•

•

Hver lokalitet skalha en rensefiskansvarlig,
statusfor rensefiskog
røkterutiner gjennomgåspå lokalitetensukemøter.

•

Renholdav not. Statusgroe på not og rensefiskskjulsjekkesdaglig,intervall
for vaskinger satt og må følgesopp nøye.

•

Rensefiskfôres dagligi henhold til anbefalingerfra selskapetsbeste praksis.

•

Praksis på fjerning av dødfisk er utarbeidet for å redusere risiko for
rensefisk

•

Fôrautomater til rognkjeks og skjul til rensefisk er på plass før utsett av
rensefisk. Beste praksis angir mengde skjul og utforming og minimum
løpemeter tareskjul i hver merd er fastsatt. Egnevurderinger rundt større
mengde skjul gjøres for enkelte lokaliteter, basert på strøm, bølger og
mengde rognkjeks.Renhold er helt essensieltfor å oppnå god effekt av
rensefisken

•

Fra og med 2018 skal alle merder ha ledeskjul fra bunn av nota og opp til
hovedskjulfor å lede rensefisksom går dypt opp til hovedskjulog i sonen
forinteraksjon med laksefisk.

•

I 2018 har det vært økt fokus på metoder og praksis for utfisking av
rensefiski forkantavevt. behandlingerogslakt.

Forå væretryggerepå lusetall på lokalitetene har SalMarteltalle mærdene
ukentlig, noe som i løpet av 2017 også har blitt forskriftsfestet som krav.
Dette har gitt god oversikt, som er meget viktig ift. å kunne vurdere effekt
avrognkjeks ogandre lusetiltak. Deter ogsågjennomførtekstra opplæring
av personell i korrekt telling av lus, dette er gjennomført av ekstern
helsetjeneste.

Utvikling av BestePraksisfor rognkjeksi sjø
•

For å få bestmuligeffektavrognkjeks ogfor å sikre rognkjeksensvelferd er
det utarbeidet og implementert «BestePraksisfor røkting av rensefisk»og
«Beste Praksis for lasting, transport og mottak av rensefisk». Disse er
utviklet mye basert på erfaringenefra bruk i de grønnetillatelsene. Denne
beste praksisenoppdatereskontinuerlig basert på erfaringer og kunnskap,
bådefra egendriftogfra næringaforøvrig .

Opplæringavansatte
•
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Det gjennomføres jevnlig «Rensefisksamlinger»med de ansvarlige på
anleggene.Fokuserpå prosedyrerogBestePraksis,samtstatus på arbeidet
per nå og fokusområderfremover. Dette er en kontinuerlig prosess.Tema
på sisteSalMar-skolevarogså relaterttil bestepraksisrøktingavrensefisk

Foto: SalMar

Bruk av oppdrettet rognkjeks
Erfaringerog nytte
Videre erfaringer lært i perioden:
•

•

Den mest kritiske perioden for rognkjeks i sjø er under høye
sjøtemperaturer, SalMar har derfor valgt å unngå utsett av
rognkjeks nettopp på høye temperaturer. Vi erfarer at dette har
hattsværtgod effektpå overlevelsehosrognkjeks.

•

Rognkjekser utsatt for bakterielle infeksjoner og vår erfaring er at
rognkjekser ekstra utsatt når den går sammenmed mye villfanget
leppefisk,særliggrønngylt.Detteeren avårsakenetil atvi har valgt
å begrensemengdegrønngyltbetydeligdesistetosesongene.

•
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Transport av rognkjeksfra produksjonsanleggtil merd i sjø er en
kritisk fase som krever god logistikk, gode rutiner og fartøy som er
beregnetfor denne typen fraktavfisk

For å redusere svinn har SalMar jobbet sammen
legemiddelindustrien for utprøving og uttesting av vaksine til
rognkjeks og all utsatt rognkjeks ble vaksinert i 2016. Videre
utviklingav vaksinefortsetter, ogfra vinteren 2017/2018ble ny og
videreutvikletvaksinetatti bruk. Salmarharetablertprinsipp om at
all rognkjeksskalvære vaksinertogfølge holdetid etter vaksinering
som anbefaltfra vaksineleverandør.

•

Innblanding – vår erfaring er at kvaliteten på rognkjeks er
avgjørende for effekt. Vi har fortsatt mye å lære på samspillet
mellom rognkjeksogandre rensefiskarterog hva som er den beste
kombinasjonenoginnblandingsprosent.

•

Rognkjekser et kontinuerlig tiltak, den er mest effektiv når den
tilsettes i forkant av lusepåslag.Med dagenskunnskaper den ikke
et tiltak som kan tilsettes når man har fått store lusepåslag.
Rognkjeksener også mest effektiv på mindre fiskestørrelser,men
bruktriktigkan den ha sværtgod beiteeffektogsåpå storlaksefisk.

Foto: SalMar

Evalueringav nytte /effekt til nå
Bruk av rognkjeksenhar en udiskutabel effekt for å holde lakselusenivået
nede. Den må benyttes som et kontinuerlig tiltak, da den vil ikke ha samme
effektdersom den settesinn førstetteratman har fåttstorepåslagavlus.
•

Vi ser at rognkjeks er mest effektive på lave temperaturer, så
kombinasjon av rognkjeks og leppefisk utfyller hverandre da
leppefiskenergod på høyetemperaturer.

•

Det er avgjørendeå kunne ha en relativ stabil tilgang på rognkjeks,
slik atman kan supplereogsette utnårbehov. Med egenproduksjon
kan vi i dag styre produksjonenslik at man får den til ønsket tid ift.
laksensbehov.

•

I 2018 som i 2017 slaktetvi uthele lokaliteter i Midt-Norge som ikke
hadde vært behandlet mot lus på andre måter enn ved bruk av
forebyggendetiltak som skjørtogrognkjeks.

Oppsummering og veien videre

Oppsummertogveien videre i 2019for innvilgede tiltak:

Bruk av oppdrettet rognkjeks

Midgard merdkonstruksjon

Rognkjekshar fungert etter hensikten.Vi har lært ogerfartmye om driftogrøkting
gjennom de grønne konsesjonene,noe som har resultert i protokoller for Beste
Praksissom kontinuerlig oppdateres.Vi produserer vår egen rognkjeksmed stort
fokus på biosikkerhet.Dethar værtnoe utfordring med sykdomi sjø, men dette er
grepet tak i og det er utviklet vaksine.I dag vaksineresall rognkjeksfør utsett og
videreutvikling av vaksine fortsetter. Rognkjeksenseffekt som lusespiserhenger
nøyesammenmed kvalitetogstørrelse.

Samletsett er det godeerfaringermed Midgard og de viserat behovetfor normalt
vedlikeholdsarbeidreduseres.SalMaranserdette som en forbedret teknologisom
er vesentligtryggeremed hensynpå HMS-forholdfor de ansatteog fare for at fisk
skalrømme.SalMarhar ikke hatt rømmingsom er relatert til Midgard notoppsett.
I 2019vil vi fortsatt videreutviklevår kunnskapi bruken av Midgard,inkludert høste
mere erfaringeri kombinasjonav Midgard og luseskjørtsammenmed leverandører.
Samtimplementereog evaluereidentifiserte tiltak fra 2018.

Utvikling av metode for sporing av oppdrettsfisk i elv og overvåkningav
tilstand i ElveneRundt Trondheimsfjorden
Prosjektet har produsert kunnskap for forvaltning og næring ved å utvikle og
dokumentere metode for sporing av oppdrettsfisk i elv basert på skjellprøver.
Prosjektethar ogsådokumentertinnslagetavrømtoppdrettslaks i fangstsesongeni
6 elverrundtTrondheimsfjorden fra 2011-2018. I tillegghardetbygd en god arena
fordialogogsamarbeid mellom oppdretter ogelvesiden.
I 2019vil prosjektetvidereføresogsamarbeidetmed ERTfortsetter.Deterverdifullt
medlange tidsseriermed data som viserbåde utviklingogrisiko.
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I 2019vil detværehovedfokus på:
Reduseresvinnog øke overlevelsei sjø
Vaksine-ogsykdomskontroll,Kvalitet og størrelsepå rensefisk,
Gjenfangstog utfisking

Økefokus og kompetansepå røkting av rensefiskvidere
Rensefiskansvarlige
på lokalitet, Godeprosedyrer,Fokuspå velferd,
Tilpasserøkting til dagensdrift

Økeeffekt av rensefisk
Analysearbeidpå effekt av rensefisk,Strategifor bruk av rensefiskog
målrettet innsats

SalMarvil i tillegg kontinuerlig evaluere om de innvilgede tiltakene er de
rette for å oppnåformålet bak «grønn»drift.
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