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Forord
Som et ledd i arbeidet med koordinering av innsatsen for å utvikle oppdrett av torsk, utga Forskningsrådet og
Innovasjon Norge (IN) i 2001 plandokumentet ”Oppdrett av torsk. Strategi for koordinert satsing fra Innovasjon
Norge og Norges forskningsråd 2001 – 2010.” Dokumentet fikk en viktig plass i arbeidet med oppdrett av torsk.
Våren 2003 besluttet Forskningsrådet og Innovasjon Norge å revidere planen.
Høsten 2005 ble det vedtatt en ny oppdatering og revidering av planen. I tråd med St.m nr 19 ble fangstbasert
akvakultur, trygg sjømat og teknologi inkludert som egne tema.

Følgende gruppe ble oppnevnt av Forskningsrådet v/ programstyret for Havbruk I samarbeid med Innovasjon
Norge og næringens organisasjoner til å gjennomføre oppdatering av planen:
Leif Jørgensen, Trøndelag Forskning og Utvikling A.S. (Leder)
Kjersti Fjalestad, Fiskeriforskning
Geir Haugum, IN
Gro Ingunn Hemre, NIFES
Pål Lader, Programstyret for HAVBRUK / SINTEF Fiskeri og havbruk
Karl Petter Myklebust, Nærøysund Matfisk AS
Rita Naustvik, Programstyret for MATPROGRAMMET / fisker
Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / Villfiskforum
Svein Hallbjørn Steien, IN
Paul Birger Torgnes, Fjord Marin ASA
Rolf Giskeødegård, observatør for Forskningsrådet.
Kjell Maroni, observatør for FHF/FHL-Havbruk
Jartrud Steinsli, observatør for Fiskeri- og kystdepartementet
Planen vil være et viktig dokument for Forskningsrådet og Innovasjon Norge for prioritering av prosjekt.
Gruppen takkes for utført arbeid.

Oslo, april 2006
Norges forskningsråd
Innovasjon Norge
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1.0 Abstract
In conjunction of developing the farming of cod; the Research Council of Norway and Innovation Norway published in 2001
the strategy document, "Cod Farming - Strategy for Coordinated Efforts for Innovation Norway and Research Council of
Norway 2001-2010". The document play an important role in planning for Cod farming and was revised in 2003 and 2006.
In the latest revision of the plan, themes such as capture-based aquaculture, safe seafood and technology were included. The
strategy document concludes that Norway has great natural advantages in relation to farming and capture-based aquaculture
of cod. Norway has potential to become a world leading supplier of fresh Atlantic cod. Together and year round, the fishery
and aquaculture industry should be able to supply a growing marked for products based on fresh fish.
Success in the commercialization of capture-based aquaculture and farming of cod will require a good and close coordination
between research institutions, government administration and the industry. Network projects with participants from the
aquaculture industry, the capture industry, supplier industry, government administration, research institutions and The
Norwegian Seafood Export Council will be of benefit in reaching this goal. Capture-based aquaculture and farming of cod is
still at an early phase, but can in about 20 years create a value-added potential of 20 billions NOK. To reach that level
requires a large and coordinated effort in research and development. The planning document presents a wide variety of
challenges for the industry, research institutions as well as the government administration. To follow-up the suggestions in
the plan, a 135 million contribution towards R&D is required each year for the next ten years. Investments needs for
production facilities amounts to about 5 to 8 billions NOK.
Key findings related to industry challenges outlined in the plan are:
•
Access to private and public assets in addition to alternative financially arrangements
•

Constraints in relation licenses and size of licenses, requirements to locations, distance requirements and other
decrees

•

Development of a resource management plan that supports capture-based aquaculture

•

Models of organization that support the different links in the value-chain, owner structure and common marketing
strategies

•

Production efficiency and improvement of production methods and technology

•

Disease prevention measures and enhanced production routine

•

Develop appropriate systems for traceability

•

Reputation: Cod is safe to eat and is produced according ethically and sustainable standards.

Key findings related to challenges in R&D outlined in the plan are:
•
Production methods for good quality fry and stockfish
•

Sex development in relation to economic and environment friendly production

•

Genetic and ecological interactions between wild and farmed cod

•

Production methods and technology that ensure fish welfare and prevent escapement

•

Disease and parasite control, with focus on vaccine development

•

Selective breeding to increase production yield

•

Feed and nutrition

•

Product development, utilization of raw material, product quality

•

Development of gentle, cost-effective and approved systems for weighing, counting and measuring of individual
fish.

•

Marked knowledge and consumer behaviour

•

Safe seafood will require knowledge about xenobiotics and metals (iodine, selenium and heavy metals)
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1.0 Sammendrag
Som et ledd i arbeidet med koordinering av innsatsen for å utvikle oppdrett av torsk, utga Forskningsrådet og Innovasjon
Norge (IN) i 2001 plandokumentet ”Oppdrett av torsk. Strategi for koordinert satsing fra Innovasjon Norge og Norges
forskningsråd 2001 – 2010.” Dokumentet fikk en viktig plass i arbeidet med oppdrett av torsk og ble revidert i 2003 og 2006.
Ved siste revisjon ble temaene fangstbasert akvakultur, trygg sjømat og teknologi inkludert som egne tema i planen.
Planen konkluderer med at Norge har store naturlige fortrinn i forbindelse med oppdrett og fangstbasert akvakultur av torsk.
Norge bør kunne bli en verdensledende leverandør av fersk Atlantisk torsk, og fiskeri og havbruksnæringen bør i fellesskap
kunne betjene et økende marked for produkter basert på ferskt råstoff, samt være leveringsdyktige 52 uker i året i alle
prioriterte markeder.
Suksess innen kommersialisering av fangstbasert akvakultur og oppdrett av torsk vil kreve en tett og god koordinering
mellom forskningsmiljøer og næringsaktører, gjerne i form av nettverksprosjekter med deltagere både fra kommersielle
oppdrettere, fangstledd, leverandørindustri og forskningsmiljøer, samt forvaltningen og Eksportutvalget For Fisk (EFF).
Fangstbasert akvakultur og oppdrett av torsk er i en tidlig fase, men kan om 20 år utgjøre en verdiskapning på omlag 10 mrd
NOK. Dette betinger imidlertid en stor og koordinert satsing på forskning og utvikling. Planen presenterer en rekke
utfordringer for både næringsaktører, forskningsmiljø og forvaltningen. For å gjennomføre denne planen vil det kreves en
finansiell innsats til FoU på om lag 135 mill. NOK pr år de neste 10 årene. Investeringsbehovet i produksjonsanlegg er i
størrelsesorden 5-8 mrd. NOK.
Blant de viktigste næringsmessige utfordringer som skisseres i planen er:
•

Tilgang på privat og offentlig kapital samt alternative finansieringsordninger

•

Rammevilkår med hensyn til konsesjoner/konsesjonstørrelser, krav til lokaliteter, avstandskrav og andre forordninger

•

Utvikling av en ressursforvaltning som støtter opp om fangstbasert akvakultur

•

Organisasjonsmodeller som omfatter ulike ledd i verdikjeden, eierstruktur og felles markedsstrategier

•

Produksjonseffektivisering og forbedring av produksjonsmetoder og teknologi

•

Sykdomsforebyggende tiltak og forbedrede produksjonsrutiner

•

Utvikle hensiktsmessige systemer for sporbarhet

•

Omdømmebygging; torsk skal være trygg mat basert på en etisk produksjon og bærekraftige bestander

Blant de viktige forskningsmessige utfordringer som skisseres er:
•

Metoder for produksjon av yngel og settefisk av god kvalitet

•

Kjønnsmodning i relasjon til økonomisk og miljøvennlig produksjon

•

Genetisk og økologisk samspill mellom vill og oppdrettet torsk

•

Produksjonsmetoder og teknologi som sikrer fiskens velferd og hindrer rømming

•

Kontroll med parasitter og sykdommer, deriblant vaksineutvikling

•

Avl for å bedre produksjonsegenskaper

•

Fôr, fôr-råstoff og ernæring

•

Produktutvikling, råstoffutnyttelse og produktkvalitet

•

Utvikling av skånsomme, kostnadseffektive og godkjente veie-, telle- og målesystemer (på individnivå)

•

Markedskunnskap og forbrukeradferd

•

Trygg sjømat vil kreve kunnskap om fremmedstoffer og metaller (jod, selen, og tungmetaller)

* Økt interesse fra kommersielle aktører, avdekking av nye problemområder samt inkludering av fangstbasert akvakultur, trygg sjømat og
teknologi, har medført at estimatet for det finansielle behov er økt vesentlig i forhold til forrige utgave av denne planen.
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2.0 Bakgrunn
Norge har lange tradisjoner innen fangst, bearbeiding og omsetning av torsk. Dette har gjennom århundrer
påvirket bosettingsmønster, infrastruktur og sysselsetting langs vår kyst. Norske eksportører har et
verdensomfattende marked for sine torskeprodukter og fisken er kjent for sin gode kvalitet.
Med varierende fangstkvoter vil fangstbasert akvakultur og den nye oppdrettsnæringen som vokser frem basert
på marine fiskeslag, i første rekke torsk, etter hvert kunne utgjøre en større del av produksjonsvolumet. Den vil
kunne bidra til å opprettholde og utnytte råstofftilgangen og sikre aktiviteten ved fiskeforedlingsbedrifter langs
kysten samt stabilisere leveransene til markedene.
Skal næringen bli en viktig kystaktør, må det gis rom for fleksible løsninger med et mangfold av bedrifter og
ulike produksjonsløsninger.
Grunnlaget for oppdrett av torsk ble lagt for over 120 år siden da G.M. Dannevig i Flødevigen startet et stort
arbeid med klekking av torskerogn og utsetting av larver. Denne aktiviteten ble videreført frem til 1971 med
årlige utsett av rundt 20-400 mill. larver. I 1976 ble det vist at det var mulig å produsere torskeyngel ved
startfôring med naturlig plankton og i 1980 ble det i Hyltropollen på Austevoll bygd et anlegg for produksjon av
torskeyngel hvor de i 1983 klarte å produsere 75 000 yngel. I årene 1984-86 produserte Hyltropollen årlig 60120 000 yngel. I 1987-88 var i alt 5 poller og to basseng/poseanlegg i drift, derav flere med kommersiell satsing
(LMC, Blom Fiskeoppdrett, Seafarm, Lofilab, o.a.). Totalproduksjonen av yngel økte til ca. 500 000 i 1988 og
ca 600 000 i 1989, men produksjonen var sesongbetont og ustabil.
Ved SINTEF ble det i 1987 gjennomført vellykket startfôring av torsk i intensive system basert på rotatorier og
Artemia. Gjennom flere prosjekter ble denne metoden forbedret, og i et samarbeid mellom BP Nutrition,
SINTEF, Havforskningsinstituttet og Ernæringsinstituttet ble det utprøvd en storskala linje for intensiv
produksjon av torskeyngel i Bessaker i 1992-93.
På 90-tallet varierte antall produserte yngel per år mellom 360 000 i 1991 til 53 000 i 1996, med en til tre
produsenter. Ved all produksjon før 2000 har naturlig plankton spilt en dominerende rolle ved startfôring
(ekstensiv, semi-intensiv, etc.). Intensiv produksjon har kun foregått i FoU regi. På 90-tallet gikk mesteparten av
torskeyngelen inn i havbeiteprogrammet PUSH. Det ble i 1999 produsert i størrelsesorden 100 000 yngel (målt
som fisk som ble overført til påvekstanlegg) hovedsakelig ved semi-intensive og i noen grad ekstensive metoder
(polloppdrett). I 2000 ble det produsert nærmere 600 000 yngel (6 anlegg).
Matfiskproduksjon av torsk kom i gang på 80-tallet, dels på grunn av fallende torskekvoter, økende torskepriser
og mangel på konsesjoner for lakseoppdrett. Myre Havbruk i Vesterålen var her blant pionerene. Det meste av
matfiskproduksjonen foregikk med selvlaget mykfôr, frossen lodde etc., alt av varierende kvalitet.
Kunnskapsgrunnlaget var lite og man støtte på en rekke problemer; lav og ustabil yngelproduksjon,
vibrioseutbrudd og massedød i anlegg, til dels stor lever og bløt fisk og tap pga hull i noten, rømming og
predatorer som mink, oter og sel, samt forholdsvis lav produktpris.
Salget av oppdrettstorsk nådde en foreløpig topp i 1990 med ca 550 tonn. Siste del av 90-tallet har volumet
svingt mellom 100 og 300 tonn. Av flere årsaker ble interessen for oppdrett av torsk vakt på ny i 1998.
I perioden 2000 – 2006 er det gjort store fremskritt i kommersialisering av intensiv yngelproduksjon av torsk.
Flere yngelanlegg har nå en forutsigbar produksjon.
Omfanget av fangstbasert kultivering av torsk har variert over tid. På 90-tallet ble det utviklet flere teknologiske
nyvinninger som gav økt overlevelse, velferd og lønnsomhet i næringen. De viktigste var føringsrom med
vanntilførsel fra undersiden (1992), flatbunnsmerder for restitusjon (1994) og mer skånsom
ombordtakingsteknologi. I denne perioden ble dødeligheten etter overføring fra fartøyets transporttank til merd
redusert fra nær 50 % til 3 % eller mindre.
Fangstbasert akvakultur lå nede i årene 1995 – 2001 pga. liten merverdi i levering av levende råstoff.
Virksomheten har nå fått fornyet aktualitet som følge av innføring av fartøykvoter i torskefiskeriene, der
aktørene ønsker å maksimere verdien av den tildelte kvoten gjennom å kunne levere deler av fangsten levende.
De siste årene har 1000 - 2000 tonn torsk blitt lagret levende hvert år. Etter oppfôring (i 5-8 mnd.) tilsvarer dette
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en årlig produksjon på mellom 2000 og 4000 tonn. I 2005 var volumet av oppfôret villtorsk og oppdrettstorsk
omtrent like store.
I 1994 startet Norge overvåking av fremmedstoffer i sjømat. Den aller første arten som ble analysert var torsk
fanget i Barentshavet.
Tabell 2.1 Antall matfiskkonsesjoner totalt og per fylke for torskeoppdrett samt årlig
produksjonskapasitet. April 2006
Antall
48
26
129
28
81
55
86
49
5
507

Finnmark
Troms
Nordland
Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Skagerrak
Sum Norge

Produksjonskapasitet i tusen tonn
38
16
86
18
52
34
45
23
0.3
312.3

Kilde: Fiskeridirektoratet samt egne beregninger (se tekst)
Kommentar:
Tallene er basert på Konsesjonsregisteret til konsesjonsgivende myndighet, Fiskeridirektoratet.
Produksjonskapasitet er for det store flertallet av konsesjoner basert på årlig produksjonskapasitet. For rundt 100
konsesjoner er kapasitet i register fortsatt ikke registret i tonn, der har en beregnet tonnasje etter samme
forholdstall.
Tabell 2.2 Produksjon av oppdrettstorsk og -yngel (10 gram og over).

Yngel (1000 stk)
Antall yngelanlegg i drift
Oppdrettet matfisk (tonn)

1997
150
1
300

1998
110
1
100

1999
100
2
150

2000
500
7
300

2001
1 000
8
1 000

2002
2 000
11
1 500

2003
3 000
15
2 200

2004
5 000
10
3 200

2005
9 000
<10
5 500

2006*
13 000
<10
7 500

* tallene for 2006 er estimater

Innfanget, oppfôret torsk er inkludert. Det er solgt ca 200-1500 tonn oppfôret villfisk hvert år.
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Tabell 2.3 Solgt torsk i tonn fra matfiskanlegg, med opprinnelse i henholdsvis klekket yngel og villfanget
fisk.
Fylke
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Agder/Østlandet
Totalt

Klekket yngel
2003
2004
0
0
168
262
233
413
0
132
0
1
197
372
136
259
160
199
51
49
0
0
946
1 688

Villfanget fisk
2003
2004
614
440
4
3
504
703
0
0
16
31
54
264
20
18
11
8
9
9
3
6
1 235
1 480

Totalt salg
2003
2004
614
440
171
265
738
1 115
0
132
16
32
251
636
157
278
171
207
60
58
3
6
2 181
3 168

Kilde: Fiskeridirektoratet.
Kommentar:
Dette er en oversikt over salg fra de 98,7 % som har svart på undersøkelsen.

Vi har i dag en stor oppdrettsnæring basert på laks. Dette har også gitt en kompetansesterk fôr- og utstyrsindustri
som vil være i stand til å takle nye utfordringer med nye arter. De siste års overskudd fra lakseproduksjon har gitt
muligheter innen oppdrett av torsk. Torskeoppdrett er i en tidlig fase, og det vil være behov for å få inn ny,
risikovillig og langsiktig kapital og finansieringsmuligheter slik at satsingen på torsk ikke blir for konjunkturavhengig. Norge er en av verdens ledende nasjoner innen eksport av sjømat (i verdi) og eksporterte i 2005 for
32 mrd. NOK hvorav 15 mrd. var fra oppdrett.
Kunnskap om teknologi og fiskehelse har økt betydelig gjennom arbeidet med laks, ørret og kveite. Kunnskap
om salg og markedsføring har økt betydelig gjennom arbeid utført av eksportører og EFF (Eksportutvalget for
Fisk).
Det er i dag stor interesse blant private aktører for å investere i torskeoppdrett og fangstbasert akvakultur. Store
kommersielle aktører er på banen med bakgrunn i oppdrett, fiske, videreforedling og annen industri. I tillegg har
vi fått erfaring med oppdrett av torsk i merder. Dermed vil norske oppdretteres vide kompetanse innen
lakseoppdrett lett kunne overføres og utnyttes i torskeoppdrett.
Mange av de store, teknologiske utfordringene i fangstbasert akvakultur er nå løst. Et nytt regelverk er på plass,
og dette må videreutvikles i dialog med næringen. Det er også innført fartøykvoter i torskefiskeriene, der
aktørene kan maksimere verdien av den tildelte kvoten gjennom å kunne levere deler av fangsten levende.
Samtidig er store deler av kystflåten moden for fornying.
Vårtorskefisket i Finnmark utgjør et naturlig fortrinn for fangstbasert akvakultur. Også kortvarig mellomlagring
(uten oppfôring) er aktuelt fordi det gir forbedret råstoffkvalitet. En forutsetning for å lykkes, er et godt og
konstruktivt samarbeid med forvaltningen om utforming av regelverk og rammevilkår.
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3.0 Næringsmessige utfordringer
3.1

Finansielle utfordringer

Det er de finansielle rammevilkår som fra næringas ståsted er den absolutt største utfordringen. Det er behov for
en offentlig medfinansiering for å bygge opp biomassen/matfiskanleggene. Sum kapitalbehov: ca. 3,6 mrd. NOK
bare i drift og investeringer de neste 10 år. I tillegg kommer 150 mill for oppgradering av fiskeflåten for fangst
og føring av levende torsk. (tab.5.3). Det kan tenkes ulike modeller for offentlig medfinansiering, deriblant ulike
former for garantier på driftskreditter, tilskudd, lån og offentlig egenkapital. Men særlig er det behov for
langsiktig medfinansiering, som kan være med på kompetanseoppbyggingen over flere utsett. Derigjennom vil
man også sikre at kompetanseoppbyggingen i eksisterende miljø blir prioritert.
Det vil være viktig for utviklingen av næringen at slike instrumenter kommer på plass og at disse gjøres
landsdekkende.

3.2

Utfordringer i forhold til offentlig regelverk og rammebetingelser

Regelverk knyttet til konsesjonsstørrelser, godkjenning av fartøy til fangst og føring av levende fisk, krav til
oppdrettslokaliteter og avstandskrav m.m. vil være viktig for å gi næringsaktørene mulighet til å utvikle en
rasjonell og lønnsom næring. Herunder også mulighet til fleksibel bruk av lokaliteter for derigjennom å oppnå en
mer rasjonell logistikk og produksjon. Av hensyn til fiskehelsen bør det gis adgang til reservelokaliteter uten
krav til drift. Videre er regelverk om samdrift (polykultur)med andre arter, samt krav til fiskens genetisk opphav/
bruk av stedegne stammer, viktige rammevilkår som vil ha betydning for økonomien i kommersielt oppdrett av
torsk. Det er viktig at Norge er aktiv i å påvirke internasjonale regelverk og forordninger.

3.3

Miljømessige og etiske utfordringer

Et rent og godt havmiljø, og en miljøvennlig og etisk forsvarlig og bærekraftig produksjon er forutsetninger for
næringsutvikling basert på levende marine ressurser. Forbrukerne blir stadig mer helse- og miljøbevisste, og
kravene til trygg mat, og dokumentasjon av produktinnhold og sporbarhet blir stadig innskjerpet. Fokus på
dyrevelferd, også for fisk, settes i økende grad på dagsorden. Stadig oftere debatteres bærekraft i tilknytning til
uttak og bruk av høyverdige marine ressurser til fôr til oppdrettsdyr. Likeledes er det økende fokus på bruk av
kjemikalier og medikamenter i havbruksproduksjon, så vel som organisk forurensing. Erfaringer fra
lakseoppdrett har vist at de presumptivt største miljøproblemene er relatert til oppdrettsfiskens mulige negative
effekt på ville bestander gjennom spredning av parasitter og sykdom, og gjennom genetiske og økologiske
interaksjoner. Ved fremveksten av torskeoppdrett må det forventes at nye miljørelaterte problemstillinger settes
på dagsorden. Hensyn til miljørelaterte problemstillinger og etisk forsvarlig produksjon betinger et kontinuerlig
forskningsfokus med systematisk oppbygging av kunnskap, slik at næringsutvikling og forvaltning i størst mulig
grad kan være kunnskapsbasert.

3.4

Produksjonsmessige utfordringer

Oppskalering av yngelproduksjonen er nå på et tilfredsstillende nivå, men det er fortsatt et stykke fram til
forutsigbar mengde og tilfredsstillende kvalitet på settefisken.
Det er en rekke biologiske og tekniske utfordringer innen matfisk/påvekst. Generelt bør det bli større overlevelse
og bedre tilvekst innen matfiskproduksjonen.
•

Bedre tilvekst

•

Kjønnsmodningen må bringes under kontroll

•

God fiskehelse via avl, utvikling av vaksiner, bedre driftsrutiner og generell kompetansebygging
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•

Notlinkvalitet og impregneringer må forbedres for å hindre rømming

•

Fôr og utfôringssystemer for torsk må videreutvikles

•

Utsettsstrategi tilpasset ulike lokaliteter og produksjonsstrategier

•

Artsspesifikke krav til merdmiljøet og tetthet i merdene

•

Avl for bedring av vekst og produksjonsegenskaper

Her ligger det store utfordringer for næringen og forskningsinstitusjonene. Langsiktig offentlig medfinansiering
vil kunne være avgjørende for den nødvendige kontinuiteten i kunnskaps- og resultatutviklingen.
Det er behov for å gjøre økonomiske, miljømessige og etiske vurderinger av ulike produksjonsmetoder og
strategier. Spesielt viktig er å utvikle teknologier for å drive produksjonskostnadene ned i en takt som sikrer
lønnsomhet selv ved synkende salgspriser.
Beregninger viser at produksjonskostnadene knyttet til oppdrettstorsk vil ligge til dels betydelig over det
markedet betaler for villfanget torsk i dag, med mindre en rekke parametere optimaliseres. Med andre ord kan
det være bedriftsøkonomisk ulønnsomt å produsere oppdrettstorsk med utgangspunkt i en 12.000 m3 konsesjon
når prisen på villfanget torsk legges til grunn.
Samtidig viser beregningene at et optimalisert matfiskoppdrett av torsk kan gi god bedriftsøkonomisk
lønnsomhet. Det forutsettes da at oppdrettet kan drives etter de samme produksjonsmetoder som gjelder for
dagens lakseoppdrett; stor skala (minst 36.000 m3) og høy tetthet, samt utsatt kjønnsmodning. Dette stiller krav
til etablering av industrielle produksjonskonsepter.
Utover dette er det antagelig mye å hente også når det gjelder optimalisering av andre parametere gjennom
systematisk FoU-innsats innen avl, sykdom, teknologi, driftsrutiner, fôrutvikling m.m. På lengre sikt vil det
dermed kunne være mulig å presse produksjonskostnadene for matfisk av torsk ned mot 12 - 14 kr/kg rund
levende vekt ved not.
Dette kan gjøre oppdrettstorsk til et konkurransedyktig alternativ som råstoff til norsk foredlingsindustri.

3.5

Trygg sjømat

Norske torskeprodusenter må fremstå i det internasjonale marked som troverdige produsenter av oppdrettstorsk,
der man har full oversikt over både potensielle skadelige stoffer og kan vise til helsefordeler ved å spise torsk.
Etter hvert som næringen vokser må det bygges opp en pålitelig kunnskapsdatabase under et nøytralt
overvåknings- og dokumentasjonsprogram. Omfanget må være etter internasjonale krav og anbefalinger, særlig
de krav torskemarkedene etterspør. I tillegg bør implementering av et sporbarhetssystem etterstrebes for torsk.
Grunnet det store fokuset på mattrygghet i markedene, og følsomheten rundt dette temaet, er det helt avgjørende
å kunne gi raske tilbakemeldinger på forespørsler omkring fremmedstoffer, medisinrester, parasitter,
mikroorganismer. Basisen for raske svar er at kompetansen innen de ulike emnene det spørres om er på plass,
analysemetodene utviklet og at analysetall foreligger. Dette er gjerne en prosess som tar noen år fra arbeidet
starter. Foreløpig finnes det kun tall for villfanget torsk, og ingen for oppdrettstorsk. Næringen er foreløpig
liten, men prognosene tilsier en rask vekst og et omfang av stor betydning. Det er derfor helt avgjørende å være i
forkant med dokumentasjon som identifiserer torsk som trygg mat.
For en stabil markedsadgang må Norge sikre:
•

Sporing gjennom hele produksjonskjeden, både innen levende fangst og oppfôring, og ved intensivt
oppdrett.

•

En nøytral kunnskapsdatabase for fremmedstoffer, medisinrester, parasitter og mikroorganismer, i lever
og muskel fra oppdrettstorsk.
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3.6

Markedsmessige utfordringer

Det er oppnådd svært gode priser for oppdrettstorsk på det europeiske ferskfiskmarkedet. Gjennom
markedsbearbeiding og produktutvikling kan det være mulig å oppnå en høyere pris på fersk torsk fra Norge. En
felles markedsstrategi for fersk torsk fra Norge, som klart differensierer mellom oppdrettstorsk, oppfôret villfisk
og villfanget fisk, vil kunne gi store muligheter i et stadig voksende internasjonalt fersk torsk marked.
Lønnsomheten innen torskeoppdrett vil kunne heves ytterligere dersom man kan utvikle produkter og nye
markeder for biprodukter/bioråstoff (heretter kalt merverdiprodukter).
Utfordringer for den nye næringen vil kunne være en forventet økt tilgang på torsk fra andre land samt billigere
arter som Tilapia og Pangasius .Forutsatt at ikke ”Norsk Fersk Torsk” oppnår en tydelig posisjon hos konsument
vil en forventet økning av tilbudet på alternative hvitfiskarter kunne skape press på priser og inntjening.
Næringa må finne ut hvilke markeder det skal satses på og i hvilken rekkefølge. Produktene må tilfredsstille
forbrukernes krav angående kvalitet, type og fremstillingsmetode (etikk). Eksportutvalget er gitt mandat til å
utarbeide kvalitetsstandarder for Norsk Sjømat. Kvalitetsstandarden på Skrei er allerede etablert. Det bør i
perioden være en målsetning å få på plass en slik standard for fersk torsk/oppdrettstorsk/oppfôret torsk.
Markedsbasert produksjon og produktutvikling må intensiveres.
Viktige utfordringer er:
•
•
•
•
•

Forutsigbar, helårlig produksjon av ferske kvalitetsprodukter
Ivareta et godt omdømme i markedet
Etisk og bærekraftig produksjon mhp produksjonmetoder og resursbruk
Miljø og dyrevelferd bør være i fokus
Samordnet omsetning av fangstbasert og oppdrettet torsk
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4.0 Forsknings- og utviklingsmessige utfordringer
4.1

Yngel og settefisk

De globale trender innen oppdrett av marin fisk går i retning av intensive produksjonsanlegg for yngel og
settefisk. Erfaringer fra intensivt oppdrett av torsk i Norge de to siste årene har vist at intensive metoder er
velegnet også for torsk. De offentlige FoU-midlene vil således i hovedsak gå til videreutvikling av intensive
anlegg og produksjonsmetoder med hovedfokus på de senere faser i settefiskproduksjonen. Målet vil være en
etisk forsvarlig, storskala og kostnadseffektiv produksjon av yngel og settefisk av god kvalitet. For å nå mål om
lav yngelkostnad, er det avgjørende at det legges opp til minst mulig arbeidsintensive produksjonsmetoder.
Anlegg som utnytter naturlig plankton som en viktig komponent i startfôringen kan unntaksvis støttes
økonomisk når målsettingen med FoU arbeidet er optimalisering og økt intensivering og kontroll med
produksjonen gjennom dyrking av plankton. Det er mulig å ta de positive sidene av den ekstensive produksjonen
inn i den intensive metoden slik at overlevelse, vekst og kvalitet av torskeyngel blir like god ved intensiv metode
som ekstensiv metode. Intensiv yngelproduksjon omhandler også dyrking av planktoniske alger og dyr som
levende fôrorganismer. De mest benyttede dyreplanktonorganismene har vært rotatorier og saltkreps (Artemia).
Norske forskningsmiljø har solid kompetanse på dyrking av levendefôr. I tillegg kan vi hente hjem kompetanse
på dyrkingsteknikker fra andre land. Det vil imidlertid bli behov for ytterligere forbedring av metoder og utstyr
for rasjonalisering og effektivisering av produksjonen, samt tilpasning av fôrets næringsverdi til torskens ulike
utviklingsstadier. Siden tilgangen på Artemia kan bli begrenset i fremtiden, i tillegg til at anskaffelse og dyrking
av Artemia er en kostbar del av yngelproduksjonen, er det ønskelig å redusere bruken av Artemia, blant annet
gjennom utvikling av formulert yngelfôr og fôringsstrategier.
Dårlig vannhygiene i produksjonsenheter for larver/yngel og levendefôr er en medvirkende årsak til periodevis
stor dødelighet og dårlig reproduserbarhet i yngelproduksjonen.
Sesonguavhengig yngelproduksjon vil være nødvendig dersom vi skal få en kostnadseffektiv utnytting av
intensive produksjonsanlegg. Dette vil kreve kontroll med gyterytme og styrt produksjon av rogn og melke med
god kvalitet. Det settes ut torsk i merd til ulike årstider, og av ulike størrelser. En tidlig utsetting vil kunne
redusere investeringer i landanlegg.
Aggressiv atferd og kannibalisme er til tider et problem ved produksjon av torskeyngel og settefisk. Dette kan
motvirkes gjennom økt kunnskap om lys- og vannmiljø, forbedret fôringsregime og gode strategier for
størrelsessortering av yngel og settefisk.
Viktige utfordringer i yngel- og settefiskproduksjon er:
• Settefisk; utvikle reproduserbar, intensiv produksjon etter etisk akseptable metoder.
• Fôringsstrategier og ernæring; redusert avhengighet av Artemia og tidlig tørrfôr-tilvenning.
• Larvefôr: Fortsatt er yngelproduksjonen avhengig av rotatorier, og en forutsigbar og effektiv
produksjon av høykvalitets rotatorier er en forutsetning for vellykket yngelproduksjon.
• Mikrobiell kontroll og hygiene: Både forbedring av larvenes motstandskraft og forbedring av det
mikrobielle miljøet for larvene er viktig for larvenes overlevelse og vekst.
• Aggressivitet og kannibalisme redusert ved forbedret karmiljø, fôringsregimer og størrelsessortering.
• Utsettingsstrategier; kunnskap om hvilke yngelstørrelser som kan settes ut til ulike årstider.
• Årstidsuavhengig gametproduksjon og egg-/larvekvalitet i relasjon til denne.
• Deformiteter i relasjon til produksjonsmetode og oppdrettsmiljø.
• Etisk gode metoder for kvalitetsevaluering av yngel og settefisk.
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4.2

Matfisk

Flere oppdrettere produserer i dag torsk etter metoder som gir god vekst, lav dødelighet og god kvalitet. Likevel
er lite dokumentert av sentrale faktorer for en optimal produksjon fra settefisk til markedsstørrelse. Siden en av
hovedutfordringene med matfiskoppdrett er høye produksjonskostnader, er det viktig å finne best mulig
vekstvilkår ved ulike ytre rammebetingelser. Videre er også dokumentasjon av torskens krav til ernæring,
fôrfaktor, fôringsregime, og kjennskap til adferd i store merder viktig.
Utsatt kjønnsmodning, høy vekst og billige nok fôr, vil være viktige faktorer for å få god økonomi i
matfiskoppdrett. Systemer for lysstyring i merd må optimaliseres, og det må etableres kunnskap om fôr basert
på billige alternative råvarer som sikrer appetitt, høy vekst og fôrutnyttelse. Kunnskap om leverdeponering og
kvalitetsstyring av både lever- og muskelvekst og næringsstoffsammensetning av disse organene, vil kunne sikre
lønnsom næringsutvikling. Alternative fôrkilder for intensiv produksjon av torsk vil føre til reduserte
fôrkostnader, og gi god mulighet for økonomi i matfiskproduksjonen. Forskningsmessig vil det være viktig å
øke basiskunnskapen om hvilke konsekvenser dramatiske omlegginger i fôringredienser har for torskens
metabolisme og velferd. I slike studier vil kunnskap om torskens genom spille en viktig rolle for å kunne
gjennomføre funksjonelle genomstudier.
Gyting i merder kan representere en mulig genetisk påvirkning mot villfisk. For å løse problemet med tidlig
modning kreves en innsats på grunnleggende forskning knyttet til blant annet betydning av genetisk bakgrunn,
avl, lysmiljø, temperatur og fôr-/energitilgang på gonademodning og vekst (muskel og levervekst).
Sesonguavhengige settefiskutsett representerer en økt kompleksitet i forhold til lysstyring i matfisk, og samspill
med øvrige miljøfaktorer (geografiske forskjeller), fôring og genetikk er også lite kjent. Ulik miljøbakgrunn og
størrelse på settefisken, samt ulik årstid for overføring til merd kan alle ha betydning for hvor effektivt en kan
utsette eller stoppe kjønnsmodning.
Torsken må ha fôr med lavere energiinnhold og mer protein enn laksen. Dette for å fremme muskelvekst og
unngå fettakkumulering i lever. Dersom lever blir en vare markedet vil betale for, er det viktig også å fokusere
både på lever- og muskelkvalitet og sammensetning, avhengig av markedsspesifikke krav. Fôrtype,
fôringsmetode og sultperiode før slakting, samt andre oppdrettsbetingelser kan ha betydning for
oppdrettstorskens muskelkvalitet, som forringes ved frysing og gir problemer ved mekanisk prosessering spesielt
etter frysing.
Viktige utfordringer innen matfiskproduksjon vil være:
• Kjønnsmodning som økonomisk viktig parameter i relasjon til genetisk materiale, miljø, gyting i
merd, geografisk plassering og produksjonsstrategier (lysstyring).
• Kostnadseffektive fôr, fôringsteknologi, god utnyttelse av biprodukt og andre billige alternative
fôrråvarer.
• Atferd; fôringsatferd, atferd i store merder og på utsatte lokaliteter, og atferd som ivaretar fiskens
helse og velferd.
• Optimal kvalitet på settefisk og matfisk i forhold til miljø, geografi og samspill mellom
settefiskstrategi og matfiskstrategi.
• Teknologi; utstyr, sortering, slaktemetodikk og logistikk og optimaliserte driftsrutiner.
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4.3

Fangstbasert akvakultur

Fangstbasert akvakultur (fiske for levende lagring og oppfôring) har lange tradisjoner i Norge. Internasjonalt er
omfanget av fangstbasert akvakultur stort, og det er anslått til å utgjøre ca. 20 % av totalt oppdrettsvolum.
De siste årene har i Norge mellom 1000 og 2000 tonn torsk årlig blitt fanget levende av ca. 50 fartøy. Snurrevad
er det mest brukte redskapet, men også andre fangstredskap kan være aktuelle. Fisken fanges vinter/vår og
slaktes etter 5 - 8 måneder med oppfôring. Dette fører til at vekten mer enn fordobles. I 2005 ble det levert i
underkant av 3000 tonn oppfôret villtorsk til videre foredling, noe som tilsvarer produksjonen av oppdrettstorsk i
Norge.
Fangst av levende torsk gav kystflåten en merverdi av tildelt kvote på kr 25 mill i 2005 (foreløpige beregninger
basert på råvarepriser).
Næringen har en langsiktig målsetting om at opptil 20 % av all torsk som fanges av kystflåten skal kunne landes
levende. Dette utgjør ca. 30 000 tonn per år. Siden fangstbasert akvakultur allerede drives med god lønnsomhet,
vil dette være en realistisk målsetting. Hvis 20 % av kystflåtens torskekvote landes levende, vil dette gi
kystflåten en merverdi av tildelt kvote på kr 670 mill per år (foreløpige beregninger basert på råstoffpriser for
2005). I tillegg kommer økt verdiskaping innen marint oppdrett, fiskeindustri og andre ringvirkninger.
Fangstbasert akvakultur er også en driftsform som kan bidra til bosetting og levedyktige kystsamfunn. For å
kunne utnytte dette potensialet er det en forutsetning med et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med
forvaltningen.
Fangstbasert akvakultur gir et råstoff av høyeste kvalitet. Økt tilgang på levende villtorsk gir (i kombinasjon med
oppdrettstorsk) bedre markedstilpasning, samtidig som det reduserer usikkerhet knyttet til industriens tilgang til
ferskt råstoff. Fiske for levende lagring gir også fiskeren en merpris for fangsten, noe som øker verdien av tildelt
kvote. Det er også innført fartøykvoter i torskefiskeriene, der aktørene kan maksimere verdien av den tildelte
kvoten gjennom å kunne levere deler av fangsten levende. Samtidig er store deler av kystflåten moden for
fornying.
Viktige utfordringer innen fangstbasert akvakultur vil være:
• Fiskehelse: Overvåking, kontroll og forebygging av sykdommer (vibriose m.fl.), parasitter og dødelighet hos
villfanget torsk.
• Smitterisiko: Dokumentere reell smittefare mellom lokaliteter for mellomlagring/restitusjon av vill torsk og
andre lokaliteter for akvakultur (for bedre fiskehelse og hensiktsmessig arealbruk).
• Velferd: Vurdere effekter av håndtering, punktert svømmeblære og tid for fôring med hensyn til fiskevelferd.
• Teknologi: Utvikle mer skånsom og effektiv teknologi for ombordtaking og føring av fisk (inkl. pumping,
sortering, dekksarrangement og føringsrom), mellomlagring og teknologi for kontroll av maksimal-hal for
snurrevad.
• Tilvenning: Øke kunnskapen om vill torsk som oppdrettsart (weening og tilvenning til fôring og oppdrett).
• Fôring: Utvikle bedre fôr og utfôringssystemer for villfanget torsk.
• Sporbarhet: Utvikle hensiktsmessige systemer for sporbarhet for villfanget torsk.
• Målesystemer: Utvikle mer skånsomme og kostnadseffektive veie-, telle- og målesystemer for levende torsk,
som også kan godkjennes brukt til ressursavregning.
• Samdrift: Etablere bedre kunnskap om organisatorisk samdrift/samarbeid i verdikjeden, også gjennom
praktisk utprøving.
• Marked: Øke kunnskapen om markedsmekanismer for fersk torsk (både oppdrettet-, levendelagret- og vill
torsk) for økt lønnsomhet ved produksjonsøkning.
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4.4

Teknologi og utstyr

Erfaringer de senere år viser at det er klart at oppdrett av torsk krever en tilpasning av teknologien som er
utviklet for oppdrett av laks. For å skape en lønnsom, robust og bærekraftig torskenæring i Norge er det
nødvendig å omsette den omfattende biologiske kompetansen om torsk over i teknologiske løsninger og drift
som er spesielt tilpasset torskeoppdrett og oppfôring av torsk.
Årsaken til dette ligger i at torsken har en annerledes biologi enn laksen og er generelt er mer sensitiv enn laks
og mer ømfintlig for håndtering. Fire forhold synliggjør nødvendigheten av tilpasset teknologi:
1) Yngelproduksjon. Produksjon av torskeyngel er avhengig av levendefôr, og dette gjør prosessen svært
forskjellig fra lakseyngelproduksjon. Nødvendighet av levendefôr vanskeliggjør industrialisering av
torskeyngelproduksjon, og gjør det nødvendig å spesialutvikle utstyr. 2) Svinn. Torskeoppdrettere opplever høyt
svinn (opp mot 20-30%) der årsaken ikke er kjent. Dette kan for eksempel skyldes rømming, kannibalisme eller
at man ikke får tatt opp all død fisk raskt nok. Utvikling av teknologi vil være en viktig faktor for å redusere
svinnet og bringe produksjonen under kontroll. 3) Svømmeblære. Torskens svømmeblære gjør den sårbar for
rask vertikalforflytning. Dette gjør f.eks. at torsken har et annet responsmønster enn laks i forskjellige
sammenhenger. Det nødvendig å utvikle fôringsteknologi som tar hensyn til slike forhold 4) Kjønnsmodning. Et
viktig bidrag til å redusere kjønnsmodning (ved siden av avl) vil være å videreutvikle lysteknologien slik at den
blir tilpasset torskens behov på en kostnadseffektiv måte.
De viktigste forskningsmessige utfordringer innen teknologi/utstyr og teknologibruk for torskeoppdrett vil de
neste årene være knyttet opp mot følgende temaer:
Yngel/settefisk
•

Prosesstyring: Økt automatisering og industrialisering av yngelproduksjon vil bidra til å redusere
yngelkostnadene.

•

Biomassekontroll: Biomassekontroll er viktig for optimal fôringsstrategi, samt for å for å kunne beregne
produksjonen i anlegget til en hver tid.

•

Sortering: Utvikling av effektive og skånsomme metoder som gjør hyppig sortering mulig vil redusere
svinn.

•

Vannbehandling og resirkuleringsteknologi: Utvikling av teknologi og rutiner for vannbehandling,
resirkulering og temperaturkontroll er nødvendig for forutsigbar industriell produksjon av yngel.

•

Hydraulikk i fiskekar: Forbedret strømsetting og vannutskiftig i fiskekar vil øke kvaliteten på
fiskelarvene, og bidra til stabil og sikker yngelproduksjon.

•

Lysstyring: Gode standardiserte rutiner for lyssetting (lysrytme, lysintensitet og lysspekter) av
torskeyngelkar bør utvikles.

•

Utsettingsstrategi: Utvikling av teknologi og driftskonsepter som gjør tidlig utsett fra land til sjø
forsvarlig vil bedre totaløkonomi for produksjonen.

Matfisk
•

Redusere rømming: Utstyr, teknologi og prosedyrer må utvikles (spesielt i forhold til nøter - bedre
materialer, nye design) som reduserer rømming, og derigjennom bidrar til å sikre produksjonen.

•

Fullskalaproduksjon: Økt størrelse på enhetene gjør det nødvendig å sette fokus på driftsmetoder og
teknologier, samt utvikle arbeidseffektive løsninger som reduserer behovet for menneskelig arbeidskraft
i oppdrett.

•

Eksponerte lokaliteter: Utvikling av teknologiske løsninger som muliggjør oppdrett på eksponerte
lokaliteter er viktig for å sikre en offensiv og ikke arealbegrensende utvikling for næringen.
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•

Biomassekontroll: Gode løsninger for antall/biomassekontroll vil detektere eventuelle reduksjoner i
bestand, og sikre at det er samsvar mellom bestand på slaktetidspunktet og det som er meldt inn til salg.

•

Sortering: Effektive sorteringsløsninger og tilhørende logistikk konsepter er viktig for å sikre en optimal
fiskeflyt under matfiskproduksjonen.

•

Fôringsteknologi: Utvikling av fôringsløsninger som tar hensyn til torskens vandringsmønster i merda
og ivaretar torskens spiseadferd er viktig for å redusere forspill.

•

Brønnbåtteknologi: Det bør undersøkes om konsepter for brønnbåter spesielt tilpasset torsk kan føre til
økt kapasitet sammenlignet med eksisterende løsninger.

•

Lysstyring: Utvikling og implementering/integrering av effektive lysløsninger i merd er meget viktig
for å sikre betingelser som kan medvirke til å redusere kjønnsmodning.

•

Slaktelinje: Kostnadseffektive slaktelinjer der fiskelvelferden blir ivaretatt samtidig som
håndteringssresset minimaliseres bør utvikles og tilpasses torsk. Håndtering av biprodukter som lever,
magesekk og hoder bør ha spesielt fokus.

Fangstbasert akvakultur

4.5

•

Fartøyteknologi: Utvikling av skånsom og effektiv teknologi for ombordtaking og føring av fisk,
pumping, sortering, dekksarrangement og mellomlagring, samt teknologi for å begrense maksimal hal
for snurrevad.

•

Fôringsteknologi: Bedre utfôringssystemer for villfanget torsk er nødvendig.

•

Innveiingssystemer: Det må utvikles skånsomme, kostnadseffektive og godkjente veie-, telle- og
målesystemer for levende torsk.

Avl og genetikk

Erfaringene fra lakseoppdrett tilsier at avl er svært viktig for å få en lønnsom produksjon av fisk, og at det er
viktig å komme i gang med dette så tidlig som mulig. Bedre lønnsomhet oppnås ved seleksjon for økt
produktivitet (redusert tidlig kjønnsmodning, økt tilvekst, sykdomsmotstand og utbytte), økt ressursutnytting
(økt fôrutnytting) og økt produktkvalitet.
Fiskeriforskning har ansvaret for et nasjonalt avlsprogram for torsk, og en ny avlsstasjon for torsk ble tatt i bruk i
2005. Strategien for avlsarbeidet er et familie- og individbasert utvalg og den første årsklassen med selektert
materiale blir produsert i 2006. Den opprinnelige villfanget stamfisken ble henta inn fra ulike kystpopulasjoner
og skrei. Hvor godt egnet ulike stammer er i oppdrett blir undersøkt ved testing under oppdrettsbetingelser flere
steder i landet. Oppdrett av torsk vil være aktuelt langs hele kysten. Dette tilsier ganske store miljøforskjeller.
Derfor er det viktig å undersøke om det er samspilleffekter mellom genotype og miljø med hensyn til viktige
egenskaper, og eventuelt hvor store disse effektene er. Dersom samspilleffektene er store kan det bli nødvendig
med egne avlsprogram for ulike landsdeler. For å undersøke dette gjennom avlsprogrammet er det etablert to
teststasjoner, en i Hordaland og en i Finnmark.
I et avlsarbeid er det viktig å definere hvilke egenskaper en bør gjøre utvalg for (avlsmålet) og hvor stor
økonomisk vekt en skal legge på hver egenskap. Dette krever kunnskap om genetiske parametere, hvilke krav
markedet har, og den økonomiske betydningen av hver egenskap. Det er videre viktig med en objektiv, sikker og
rasjonell metodikk for å registrere de ulike egenskapene, og det kan bli nødvendig å utvikle nye metoder for
måling av egenskaper, eksempelvis smittetester. De klassiske metodene innen avl kan også suppleres og kanskje
gjøres mer effektive ved å ta i bruk molekylærgenetiske metoder. En metode for identifisering av
familietilhørighet ved hjelp av mikrosatellitter er allerede utviklet, og kartlegging av QTLs (quantitative trait
loci) kan gjøre det mulig å benytte markør-assistert seleksjon.
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Viktige utfordringer innen avlsarbeidet vil være:
• Genetiske parametrer: Fortsatt kartlegging av genetisk variasjon med hensyn på sykdomsresistens,
kjønnsmodning, veksthastighet og kvalitet. Kartlegge genetiske korrelasjoner mellom viktige
egenskaper.
• Markør- og gen-assistrert seleksjon: Bruk av genetiske markører for å kartlegge QTL eller gen som
kan være med på å effektivisere avlsarbeidet gjennom markør- eller gen-assistert seleksjon.
• Avlsmessig framgang til næringa: Etablering av system for effektiv overføring av den avlsmessige
gevinsten fra avlsprogrammet til torskeoppdrettsnæringen.
• Genotype og miljø: Kartlegging av samspill mellom genotype og miljø.
• Testing av stammer: Fortsatt kartlegging av økonomisk viktige egenskaper hos aktuelle
torskestammer for oppdrett.
• Utvikling av målemetoder: Måleteknikker og metodeutvikling for måling av viktige egenskaper
(kjønnsmodning, sykdomsresistens, slaktekvalitetsegenskaper).

4.6

Helse og sykdom

For å kunne lykkes med fremtidig oppdrett og oppfôring av torsk i stor skala er det viktig å ha kunnskap om
hvordan dødelighet og tap som forårsakes av smittsomme agens skal kunne minimeres på alle trinn i
produksjonsprosessen.
For å sikre yngelproduksjonen må smitteforebyggende tiltak med sanitetsbarrierer/smitteskiller og hygienerutiner
innføres på alle nivå (stamfisk, egg, yngel, settefisk). Det må skaffes mer kunnskap om hvordan oppdrettsmiljøet
kan bedres og yngelens immunforsvar kan styrkes for å øke overlevelsen i denne fasen.
Vibriose har vært et problem fra starten av torskeoppdrett, men nå gir også andre bakteriesykdommer (atypisk
furunkulose og ”Francisellose”) betydelig dødelighet. Effektive vaksiner vil være det viktigste tiltaket for
kontroll av sykdom, hindre smittespredning og holde forbruk av antibiotika på et minimum. Torskens særegne
immunforsvar krever utarbeiding av egne vaksineringsstrategier. Virussykdommer som IPN (infeksiøs
pankreasnekrose) og VNN (viral nervenekrose) er foreløpig ikke påvist i Norge, men eksperimentelle
smitteforsøk har vist at torskeyngel er mottakelig for IPN-virus og nodavirus (VNN) fra andre marine
oppdrettsarter. Sykdomssituasjonen må overvåkes for å fange opp nye og mer virulente stammer av aktuelle
bakterier og virus. Torskens mottakelighet for evt. nye virus- og bakteriesykdommer må følges opp, samt at
mulighetene for overføring av sykdom mellom ulike marine oppdrettsarter må undersøkes.
Det vil bli nødvendig med overvåkning og kontroll av parasitter (spesielt torskelus og costia).
Generasjonsskiller (ulike årganger settes ut på atskilte lokaliteter) vil være en viktig strategi også for torsk i
matfiskoppdrett.
Alle tiltak og forbedringer som berøres fiskens sykdomstilstand vil også våre med på å bidra til bedret velferd.
Det er svært viktig at forskning på dette området, helse og sykdom, blir godt koordinert og med størst mulig
åpenhet. Dette er først og fremst en organisatorisk utfordring.
Viktige utfordringer innen sykdom og helse vil være:
• Vaksinering: Utvikle effektive vaksiner og vaksineringsstrategier for sykdommer hos oppdrettstorsk.
• Egenskaper til virus og bakterier: Kartlegge forskjeller (serotyper, genotyper, virulensegenskaper etc.)
mellom tidligere og nye varianter av bakterier og virus som gir/kan gi sykdom hos torsk.
• Sjukdomsmottakelighet: Undersøke torskens mottakelighet for nye sykdomsframkallende bakterier og
virus.
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• Kontroll av fiskehelse: Overvåking, kontroll og dokumentasjon av fiskehelse (sykdom, parasitter,
årsaker til dødelighet) i matfiskoppdrett (også villfanget torsk).
• Forebygge: Iverksette smitteforebyggende tiltak i yngelproduksjonen; sanitetsbarrierer og
hygienerutiner.
• Smittefare og avstandskriterier: Dokumentere reell smittefare mellom akvakulturlokaliteter, merder
for mellomlagring/restitusjon av villfisk, mellom oppdrettstorsk – villfanget torsk – vill torsk – andre
arter og med slik kunnskap vurdere avstandskriterier mellom oppdrettsanlegg for torsk, og for torsk og
andre arter.
• Diagnostikk: Legge grunnlag for sikker diagnostikk av torskesykdommer.
• Immunstimulering: Bruk av probiotiske mikroorganismer og immunstimulanter for å bedre miljø,
sykdomsforsvar og overlevelse.
• Generasjonsskille: På lengre sikt å vurdere innføring av generasjonsskille i matfiskoppdrett.

4.7

Miljøeffekter, etikk og dyrevelferd

Oppdrett og oppfôring av torsk vil kunne ha en rekke effekter på det omkringliggende miljø som følge av
organiske utslipp, næringssalter, rømt fisk, gyteprodukter, legemidler og smittestoffer som virus, bakterier og
parasitter. Ut fra erfaringer med oppdrett av laksefisk i merder er det spesielt forhold knyttet til smittestoffer,
genetisk påvirkning på ville bestander og utslipp av legemidler som kan forventes å utgjøre den største trusselen
fra matfiskoppdrett av torsk.
Smitteproblematikken kan bli enda vanskeligere å kontrollere for torsk enn for laksefisk, da torsken ikke veksler
mellom ferskvann og sjøvann, og dermed ikke har en naturlig smittebarriere mellom settefiskdelen og
matfiskdelen. Transport av settefisk langs kysten kan representere en mulig trussel for smittespredning. Det vil
også være av stor interesse å etablere basiskunnskap om smittestatus for både parasitter og andre smittestoff før
torskeoppdrett får et stort omfang.
Egnede sjøareal er en knapphetsfaktor i mange områder. Samlokalisering av ulik oppdrettsaktivitet kan bidra
vesentlig til effektivisering av arealbruk og driftsforhold. Samtidig kan flere arter representere et bredt
vertsspekter for flere smittestoff og bidra til smittespredning. Det er behov for økt kunnskap om smittespredning
mellom aktuelle oppdrettsarter. Behov for krav om reservelokaliteter og generasjonsskiller bør vurderes.
Den genetiske strukturen, og mulig oppdeling i en rekke lokale stammer er bare delvis kjent for torsk langs
norskekysten, og en slik basiskunnskap vil være nyttig å etablere før oppdrettsaktiviteten kan ha gitt en genetisk
effekt. Muligheten for uheldig genetisk påvirkning fra enten rømt oppdrettstorsk eller torsk som gyter i merdene
må undersøkes, og sammen med kunnskap om genetisk struktur vil dette være viktige premisser for om en skal
bruke lokal stamfisk, eller om en skal velge andre tiltak for å redusere muligheten for genetisk påvirkning på de
ville bestandene. Dette forholdet vil være særlig viktig i nærhet til gyteplasser for skrei og kysttorsk. Dette kan
også ha betydning for hvilken strategi en skal velge for avlsprogram på torsk. Et viktig steg i slike undersøkelser
vil være å etablere metoder for å studere omfang og effekter av genetisk påvirkning av oppdrettstorsk, f.eks. ved
genetisk merket torsk.
Utslipp av antibiotika og andre legemidler representerte en betydelig miljøtrussel før en fikk utviklet effektive
vaksineprogram for laksefisk. En kan forvente at lignende problemer vil oppstå for torsk, og parallelt med at en
utvikler profylaktiske tiltak som vaksiner for torsk, trenger en mer kunnskap om økologiske effekter av de
legemidlene som vil bli tatt i bruk i oppdrett av torsk.
Utslipp av organisk stoff og næringssalter har så langt i hovedsak blitt betraktet som et lokalt problem i
matfiskoppdrett av laksefisk i de fleste områdene langs norskekysten. Det er etablert en betydelig kunnskap om
lokalisering og driftsforhold for å tilpasse produksjonen på den enkelte lokalitet til den lokale bæreevnen.
Matfiskoppdrett av torsk vil sannsynligvis kunne nyttiggjøre seg denne kunnskapen. Imidlertid vil det også
kunne oppstå nye utfordringer knyttet til matfiskproduksjon av torsk, f.eks. hvis en velger å ha betydelig større
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produksjon og biomasse på de enkelte lokaliteter enn det som er vanlig for laksefisk, eller ved at en bruker andre
fôrtyper og fôrråvarer.
Fokus på dyrevelferd og etisk forsvarlig produksjon, for eksempel bærekraftig bruk av ressurser til fôr til
oppdrettsdyr, settes i økende grad på dagsorden. Det er behov for økt kunnskap knyttet til velferd hos torsk i
oppdrett, og andre etiske spørsmål i tilknytning til torskeoppdrett.
Forbrukerne er dessuten i ferd med å utvikle en sterkere fokus på etiske og miljømessige aspekter rundt
produksjon av mat. Det er viktig å ha kunnskap om forbrukernes fokus, spesielt fra et beredskapsmessig ståsted.
Dette gjelder bl.a. forhold som kan ødelegge vilkårene til villtorsk, bruk av truede bestander i fiskefôret,
fisketetthet og velferd.
Viktige utfordringer vil være:

4.8

•

Tilpasse metoder for å modellere/overvåke effekter av utslipp av organiske materiale og næringssalter
fra torskeoppdrett

•

Fremskaffe kunnskap om effekter av ulike legemidler og kjemikalier som er aktuelle å bruke i
torskeoppdrett

•

Fremskaffe kunnskap om genetisk struktur på villtorsken, og muligheter for/tiltak mot genetisk
påvirkning

•

Kartlegge effekter av håndtering, punktert svømmeblære og tid for fôring, med hensyn til fiskevelferd

•

Kartlegge preferanse og toleranse for fysiske og kjemiske parametere som påvirker fiskens velferd

•

Framskaffe grunnleggende kunnskap om basale atferdsbehov hos ulike stadier av torsk og kartlegge
oppdrettsbetingelser som utløser uønsket atferd

•

Undersøke utvikling av deformiteter hos torsk, inklusiv årsakssammenheng mellom miljøfaktorer,
stress og grad av deformiteter

•

Utvikle slaktemodeller for torsk som ivaretar fiskens velferd, inklusiv sulting, behandling og transport
før slakting

•

Utvikle operasjonelle velferdsindikatorer for oppdrett og oppfôring av torsk

Trygg Sjømat

Stadig oftere møter Norge forespørsler om forskning og nøytral dokumentasjon på stoffer vi ikke kan analysere
for enda, og som kan være en trussel for norsk sjømateksport. For mange av disse stoffene kjenner vi ikke
hvilke av speciene som er mest toksiske og hvilke mekanisme som gjør stoffene toksiske for fisken eller
fiskekonsumentene. Kompleksiteten til fremmedstoffene er stor, dette kan for eksempel illustreres ved at det
finnes svært mange ulike PFOS-former. Foreløpig er det begrenset kunnskap om stoffenes toksisitet og
underliggende mekanismer, men de absorberes lett, metaboliseres lite og har lang biologisk halveringstid.
Effekter av eksponering i pattedyr inkluderer endrede tyroidhormon nivåer og leverskader, neuroendokrin
effekter samt fosterskader. At tilstedeværelse av fremmedstoffer derfor kan ha betydning både for stamfisk og
torskelarvens helse er ikke usannsynlig. Ingen kunnskap eksisterer om dette.
Erfaringsmessig kan tilstedeværelsen av parasitter påvirke kvaliteten i sterkt negativ retning og med store
handelsmessige konsekvenser til følge, samtidig som noen parasitter har direkte betydning for folkehelsen
(infeksjoner eller overfølsomhetsreaksjoner). Det er derfor også nødvendig å bygge opp parasittologisk
kompetanse i forbindelse med satsingen på torsk, og spesielt humanpatogene parasitter som kveis.
Det finnes allerede aktivitet på problemer omkring legemiddelbruk i lakseoppdrett med fokus på sjømattrygghet.
Torskeoppdrett har ennå ikke kommet langt i utvikling av vaksiner, slik at sykdomsutbrudd må forventes. For
2005 viste foreløpig statistikk at nær halvparten av all antibiotika brukt i fiskeoppdrett var brukt til torsk (600 kg
i 2005). Tatt i betraktning av volumene produsert må man fokusere på medisinbruk og kunnskapen rundt dette,
inklusive rest-problematikken i det spiselige produkt, dvs. både lever og muskel. Aktiviteten på medisinrester
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omhandler per i dag ikke torsk. Forskning på både miljøgifter og positive næringsstoffer har hovedsakelig vært
gjort med enkeltkomponenter og hver for seg, mens man bør generere kunnskap som omfatter både de negative
og de positive komponentene i sjømat i hele produksjonskjeden. Flere av miljøgiftene kan direkte påvirke
funksjon og utnyttelse av spesifikke næringsstoffer. For eksempel er det en sterk interaksjonen mellom dioksin
og fettsyren DHA. Kunnskap om slike effekter vil bidra til mer balanserte risikovurderinger knyttet til de ulike
aspekter ved oppdrett av torsk, og vil kunne danne grunnlag for innspill til både internasjonale og nasjonale
regelverk på øvre grenseverdier i fôr.
Kvalitet og trygghet for sjømat vil alltid være avhengig av mikrobiologisk status for råvarer og produkter. For
helseskadelige mikroorganismer vil det særlig være behov for å dokumentere situasjonen med tanke på bakterien
Listeria monocytogenes, som det ofte er fokus på nasjonalt og internasjonalt. Vi har flere ganger sett
presseoppslag der bakteriens evne til å gi alvorlig sykdom blir slått stort opp. Når slike oppslag kommer, er det
helt nødvendig å raskt kunne gi balansert informasjon basert på objektive undersøkelser, og vise til
forskningsbasert kunnskap.
Forskning innen trygg og sunn produksjon av torsk bør omhandle:

4.9

•

Speciering av metaller (for eksempel arsen, kvikksølv, jod og selen), og hvordan torskens metabolisme
(bl.a. genuttrykk) påvirkes av ulike specier

•

Toksikokinetikk av fremmedstoffer fra fôr hos oppdrettstorsk med hensyn til matvaretrygghet

•

Toksikodynamikken av fremmedstoffer i fôr med hensyn til fiskehelse

•

Fremmedstoffer spesielt knyttet til nye kostnadseffektive fôrråvarer, både fra planter og det marine
miljø

•

Parasitter og mikroorganismer

•

Medisinrester

•

Interaksjoner mellom miljøgifter og næringsstoffer

•

Ernæringskvalitet/sammensetning som følge av bruk av nye kostnadseffektive fôrråvarer, både fra
planter og det marine miljø

Marked, bearbeiding og produktutvikling

Markedet for fisk har de siste årene blitt globalisert, mens tilførsel av hvitfisk fra fangster er dalende. Verdens
tilførsel av oppdrettet hvitfisk er økende. Den siste års utvikling i prisene på fersk fisk vitner om en
underdekning i markedene for enkelte fiskeslag. Oppdrettstorsk og oppfôret torsk har i første omgang
sannsynligvis sitt fortrinn i ferskvaremarkedene for kvalitetsfisk i Europa. I tillegg til satsing på nisjemarkeder,
må de mer prisfølsomme markedene bearbeides etter hvert som produksjonsvolumet stiger og
produksjonskostnadene blir lavere. I dette markedet forventes det økt konkurranse fra andre land og fra
”billigere” arter som Tilapia og Pangasius. En forsterket konkurranse fra andre arter kombinert med økt tilførsel
av fersk torsk vil stille store krav til langsiktig og målrettet markedsinnsats.
Markedskravene om høy og stabil kvalitet og et markedstilpasset produksjonsvolum gjør oppdrettstorsk og
oppfôret torsk til en råvare mange kunder har store forventninger til. En viktig utfordring for en samlet norsk
fiskeri- og havbruksnæring er å videreutvikle Norges muligheter til å bli en stabil leverandør av ferske
torskeprodukter av høy kvalitet som tilfredsstiller kvalitetsbevisste kunder. Med introduksjonen av
oppdrettstorsk og oppfôret villtorsk åpnes det en muligheter for å dekke dette behovet. I tillegg bør
oppdrettstorsk kunne bli et konkurransedyktig alternativ som råstoff til norsk foredlingsindustri.
Det er viktig at oppdrettstorsken blir utviklet i forhold til markedenes behov og ønsker; med kvalitetsegenskaper
som hvitt kjøtt, god kjøttfylde, ønsket skinnfarge, ferskhet og riktig størrelse. Et av de viktigste fortrinnene med
oppdrettet og oppfôret torsk er at den oppfattes å være svært fersk. Dette er et komparativt fortrinn som kan
utnyttes for at norsk torsk skal få en tydeligere posisjon i eksportmarkedene. Konseptet ”Norsk Fersk Torsk, en
smak av Norge”, er utviklet med hensyn til å styrke den norske torsken sin posisjon i markedet.
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Det kan være mye å hente på å utvikle de beste slakte- og pakkerutiner, samt en effektiv distribusjon fra
merdkant til sluttbruker. God distribusjon kan bli Norges viktigste konkurransefortrinn, og det blir viktig å
utvikle distribusjonskanaler.
Undersøkelser viser at forbrukere og kokker forventer at prisen på oppdrettsfisk skal være 30 - 50% lavere enn
tilsvarende villprodukt. Nylig gjennomførte markedsundersøkelser viser at sluttbrukere har en åpen holdning til
oppdrett av torsk, og ser Norge som en troverdig, pålitelig og seriøs produsent av sjømat. For å kunne oppnå en
tilfredsstillende verdi på torsken må derfor betalingsvilligheten hos konsument utvikles. Mye tyder på at
betalingsvillighet i stor grad er knyttet til tilgang på ferskere torsk 365 dager i året. Markedene må derfor
utvikles gjennom å fokusere på en tydelig kommunikasjon av Norsk Fersk Torsk. Det er imidlertid visse
utfordringer knyttet til negative holdninger til oppdrett av ulike organismer, som lett kan bli overført til torsk.
Forbrukerne er dessuten i ferd med å utvikle en sterkere fokus på etiske og miljømessige aspekter rundt
produksjon av mat. Det er viktig å ha kunnskap om forbrukernes fokus, spesielt fra et beredskapsmessig ståsted.
Dette gjelder bl.a. forhold som kan ødelegge vilkårene til villtorsk, bruk av truede bestander i fiskefôret,
fisketetthet og velferd.
Gjennomføring og implementering av Norsk Fersk Torsk posisjoneringen Posisjonering i markedet vil bli viktig
for å sikre en størst mulig verdiskaping. En viktig faktor i markedskommunikasjonen vil være å beholde støtten i
næringen både fra de som fokuserer på akvakultur og de som jobber med villfanget torsk. En oppfølging av
samspillprosjektet vil kunne være en viktig faktor for å beholde det samarbeidet som nå er etablert. I tillegg vil
markedskunnskap og kartlegging av konkurransesituasjonen vil her være viktig for strategiske avveininger.
Kunnskap om hva som påvirker produktenes kvalitet gjennom slakting, kjølekjede og bearbeiding er viktig for å
tilfredsstille markedets krav.
Viktige utfordringer vil være:
• Undersøkelser som viser hvor stort vekstpotensialet i fersk torsk markedet vil være både på kort og
lang sikt
• Markedsundersøkelser – kartlegging av kundenes ønsker , behov og prioriterte kvalitetskriterier
• Kartlegge konkurrerende produkter
• Undersøke muligheter for prisdifferensiering i ulike markeder og segmenter
• Forbrukeradferd – kartlegge hva som påvirker kundens holdninger, kjøpsadferd samt hva som er
avgjørende kjøpskriterier.
• Nye produktmuligheter – nye anvendelse av oppdrettstorsken. , deriblant også anvendelse av
merverdiprodukter, biprodukter/bioråstoff
• Dokumentere kvalitet og helseaspektet ved å spise torsk
• Undersøke muligheter for merkevarebygging for torsk
• Implementering av kommunikasjonen rundt de ulike segmenter av Norsk Fersk Torsk i de ulike
markedene
• Utarbeide bedre rammer og rutiner for sporbarhet for villfanget torsk
• Markedsføring og produktinformasjon
• Markedsføring og differensieringsstrategi hvor fokus er på ulike typer torsk (oppdrett, kysttorsk, skrei,
oppfôret etc)
• Utvikle gode slakte- og pakkerutiner samt kjølekjede, logistikk og distribusjonssystem
• Kunnskap om markedsforhold for både levendelagret villtorsk, oppdrettstorsk og villfanget torsk, for
å skape rom for forventet produksjonsøkning
• Systematisk å arbeide for å sikre villfanget, oppfôret og oppdrettet torsk et godt omdømme i markedet.
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5.0 Gjennomføring/organisering - Forslag til økonomiske rammer
5.1

Tidsplan og prioriteringer

Tab 5.1 Tabellen angir det estimerte behov for offentlige midler til å løse de foran nevnte flaskehalser gjennom planmessig FoU-arbeid i bedriftene og forskningsmiljøene.
Verdiene inkluderer ikke investerings- og driftsstøtte til bedriftene utover kostnader med planlagte forsøk. Alle tall i mill. NOK
Kostnader
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tema
2007
2008
2009
2010
2007 – 2010
Yngel/settefisk

13,0

13,5

11,0

10,5

9,0

8,5

7,0

7,0

7,0

7,0

28,0

Matfisk

3,0

7,0

9,0

9,0

8,0

7,0

30,0

40,0

40,0

40,0

150,0

2,0

7,0

7,0

8,0

8,0

30,0

15,0

15,0

15,0

15,0

60,0

Fangstbasert akvakultur (torsk)
Teknologi og utstyr
Avl og genetikk

3,5

6,0

8,5

8,5

5,0

3,5

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

Helse og sykdom

3,0

8,0

10,0

12,0

13,0

13,0

17,0

18,0

20,0

20,0

75,0

4,0

6,0

6,0

8,0

9,0

10,0

10,0

37,0

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

Miljøeffekter, etikk og velferd *
Trygg sjømat
Marked og produktutvikling

2,0

4,0

8,0

8,0

8,5

8,5

10,0

12,0

18,0

20,0

60,0

Sum plantall

24,5

38,5

46,5

52,5

49,5

48,5

109,0

123,0

133,0

135,0

500,0

79,7

79,8

93,0

Reelle bevilgn. IN og
Forskningsrådet

Økt interesse fra kommersielle aktører, avdekking av nye problemområder samt inkludering av fangstbasert akvakultur, trygg sjømat og teknologi, har medført at estimatet for det finansielle behov er økt vesentlig i
forrige utgave av denne planen.
Forskningsrådet og Innovasjon Norge har også bevilget mer enn det den forrige planen la opp til.
IN hadde i 2001 86 mill. kroner i øremerkede midler til et "Nyskapingsprogram for kommersiell utnyttelse av marine ressurser" hvor 16 mill. kroner ble benyttet til utviklingsprosjekter innen torskeoppdrett. Tilsvarende
bevilgning til nyskapning ble ikke videreført i Statsbudsjettet for 2002. For årene 2003 -2005 ble det til bevilget 10 mill. kroner over Fiskeri- og kystdepartementet budsjett til IN for satsing på marine arter, herunder
torsk.
Det er betydelig behov for FoU-midler til kommersialisering og næringsutvikling av torskeoppdrett. For tiden er behovet for kapital i matfisk-leddet særlig stort. Skal Norges forskningsråd og IN kunne øke
innsatsen på torsk, slik som denne planen legger opp til, vil det kreve økte økonomiske rammer. Storparten av midlene avsatt til torskeoppdrett er i de siste årene kommet midler fra NHD eller KRD.
I tillegg til de bevilgninger som fremkommer i tabellen ble det i 2002-06 godkjent i alt 132 prosjekter innen SKATTEFUNN. Totalt vil den offentlige innsatsen eller skatteletten i disse prosjektene være på om lag 200
mill. NOK pr. år de siste 3 år. Prosjektene omhandler yngel, settefisk, matfisk, teknologi, kvalitet og fiskehelse.
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5.2

Estimerte behov for investeringer og drift i produksjonskjede for torsk 2002 - 2010

Tabell 5.2
Yngelproduksjon
(periode 2002 - 2006)
Kvantum

35 mill. stk

Settefiskproduksjon
(periode 2003 - 2007)
30 mill. stk

Matfisk
(periode 2004 - 2010)
100 000 tonn

Fangstbasert akvakultur
(periode 2006 - 2010)
30 000 tonn

Inv.anlegg: (mill NOK)

150

340

500

150

Inv. Drift: (mill NOK)

40

40

2 500

Foreløpig ikke beregnet

Sum (mill. NOK)

190

380

3 000

150

Sum kapitalbehov: ca. 3,6 mrd kroner bare i drift og investeringer de neste 10 år, margin 0,1 til 0,5 mrd (1 mrd/år). I tillegg kommer investeringer i / ombygging av fartøy, mellomlagringsanlegg og utstyr
knyttet til fangstbasert akvakultur. Dette beløper seg til i størrelsesorden 1,5 - 4,5 mrd NOK.

I beregningsmodellen for tabell 5.2 er lagt inn følgende:
Yngelproduksjon:
- 2 stk yngelanlegg à 10 mill stk årsproduksjon og 60 mill kr i investeringer pr stk og 3 yngelanlegg à 5 mill stk årsproduksjon og 10 mill kri investeringer. Totalt gir dette 150 millioner i investeringer.
Totalbehov kapitalisering driftsbehov: to anlegg med hver 10 mill kr i driftskreditt, de andre tre anleggene med hver 6,6 mill kr = totalt 39.2 mill kr.
Settefiskproduksjon:
Her er det lagt inn 5 stk anlegg med årskapasitet 6 mill settefisk = 30 mill settefisk
Det er antatt at disse anleggene vil koste 60 – 70 mill kr Valg av strategi er ikke klarlagt enda/hva har vi behov for. Driftsbehov 8 mill kr pr anlegg er 40 mill kr.
Matfiskproduksjon:
For å produsere 100 000 tonn salgbar torsk er det lagt inn i denne beregningen at det trengs 100 anlegg med en årsproduksjon à 1000 tonn i hvert anlegg. Investering pr. anlegg er satt til 5 mill kr, hvilket gir samlet
investering i anleggene på 500 mill kr. Investeringer utgjør en mindre del av kapitalutfordringen, I relasjon til behovet for driftskapital til å bygge opp biomassen og holde anlegget i 2-3 år uten inntekter.
Driftskapitalbehovet er satt til 25 millioner pr anlegg for å fore frem 300.000 fisk til slaktestørrelse.
Ved utslakting vil det være aktuelt å slakte fra minst to ulike utsett samtidig (dette skyldes ulik veksthastighet mellom individer, og størrelsen som tas ut vil igjen være avhengig av hva markedet etterspør og
betalingsvilje). Slik vil den største generasjonen fisk (Q1) under gitte forutsetninger over ha en produksjonskostnad på 15 kr pr kg, mens det neste utsettet (Q2) med færre storfisk i populasjonen vil ha en
produksjonskostnad på 16.6 kr pr kg gitt utslakting samtidig med Q1.
Samlet kapitalbehov for drift av 30 millioner fisk til å bli 100 000 tonn salgbar torsk vil således bli 2.5 milliarder kr. Sum kapitalbehov vil bli ca. 3.6 mrd. kroner bare i drift og investeringer de neste 10 år, margin 0,1
til 0,5 mrd. (1 mrd/år).
Omlag 20yngelanlegg er allerede bygd. Investeringer i settefiskanlegg kommer fra og med 2003. Verdt å merke seg er også at en matfiskkonsesjon høyst sannsynlig kan og bør bestå av flere anlegg for å muliggjøre
generasjonsskille, forebygge sykdomsutbrudd og redusere risiko. Tilgang til risikokapital vil gjøre risikoreduksjon mulig. Det andre og lite ønskelige alternativet er å ha flere generasjoner fisk i samme anlegg og
lokalitet. Det vil være en opplagt gevinst å bygge store og effektive anlegg, hvor en sette ut inntil 1 million fisk per anlegg. Slike anlegg vil igjen kreve økte konsesjonsgrenser utover de 12 000 3kbm som gis i dag.
Fangstbasert akvakultur:
Det er en overordnet målsetting at 20 % av all fersk torsk skal kunne landes levende for videre mellomlagring og oppforing. Dette vil omfatte ca. 30 000 tonn per år. Ombygging av et fartøy (under 15m) til også å kunne
fange og føre fangst levende vil koste ca. kr 500 000. Erfaringstall tilsier at det vil kreves ca. 300 slike fartøy for å kunne fiske dette volumet. Det totale kapitalbehovet for ombygging og fornying av disse fartøyene vil
da være på ca. kr 150 mill. I disse beregningene er ikke tatt hensyn til differensiering i fartøystørrelse. I praksis vil det også være behov for å bygge om mellomstore og store fartøy.
Erfaringene viser at volumet av levendefanget torsk fordobles i løpet av en 6 måneders periode med oppfôring. Også kortvarig mellomlagring (uten oppfôring) kan være aktuelt fordi det gir forbedret råstoffkvalitet. Pga.
manglende tallmateriale har vi foreløpig ikke grunnlag for å for å beregne driftskapitalbehovet for oppfôring av villfanget torsk.
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5.3

Organisering og gjennomføring – felles løft

Utviklingen av fangstbasert akvakultur og torskeoppdrett vil være risikofylt og langsiktig. Behovet for kunnskap
og implementeringer vil være stort selv om deler av teknologien når det gjelder eksempelvis yngelproduksjon,
kan være kjent. Suksess vil kreve en tett og god kommunikasjon og koordinering mellom næringsaktørene,
forsknings - og kompetansemiljøene, virkemiddelapparatet og myndighetene. Næringsaktører og forskere må i
fellesskap etablere prosjekter for å løse de produksjonsmessige problemområder og flaskehalser. Det er viktig å
legge til rette for at næringen kan bestå av både små -, mellomstore – og store aktører og at det gis rom for
fleksible løsninger. Samtidig vil det være grunnleggende for alle at satsingen er tuftet på bærekraftig forvaltning
av fiskeressursene, bærekraftig bruk og samtidig økonomisk lønnsomhet for det enkelte aktørene. I det siste
ligger at vi må alle være i stand til å levere det markedet etterspør. For å få dette til vil det være sentralt at norsk
villfanget og oppdrettet torsk har og i fremtiden beholder et godt omdømme.
Dette stiller også krav om langsiktighet og tyngde i den offentlige satsingen. Norges forskningsråd, Innovasjon
Norge og FHF bør sammen med fylkeskommunene (gjennom prioriteringer i de enkelte regionale
utviklingsplanene) ha en pådriverrolle når det gjelder å få frem gode prosjekter og bidra med tilskudd og
risikokapital til forskning og næringsutvikling.
For å sikre koordinert bruk av offentlige midler bør satsingen ivaretas av IN og Norges forskningsråd i
fellesskap. Dette kan gjøres innenfor avtaler og praksis som allerede finnes mellom de to institusjonene:
Søknader rettes til Norges forskningsråd og IN. Det kan være aktuelt at ulike deler av søknaden behandles i
Norges forskningsråd og andre deler i IN. Beslutninger tas av de aktuelle beslutningssystemer i Norges
forskningsråd eller IN. Det kan også være aktuelt å samfinansiere enkelte FoU-prosjekt med Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
Forskerstyrte søknader som fremmes fra forskningsinstitusjoner, samt brukerstyrte søknader med betydelig
forskningsinnhold, vil på vanlig måte bli behandlet av Norges forskningsråd. Søknader om støtte til
bedriftsutviklings-/næringsutviklingsoppgaver vil i første rekke bli behandlet av IN. Det skal være løpende
gjensidig informasjonsutveksling mellom IN og Norges forskningsråd om innkomne søknader og prosjekter som
støttes.
Det er viktig at det er god kontakt mellom næring og forskningsmiljø. IN og Norges forskningsråd skal arbeide
for åpenhet i prosjekter som støttes slik at resultatene kan komme alle til gode, og stimulere til videreutvikling av
møteplasser og nettverk for næringsaktørene og forskerne. Et tungt engasjement fra næringen i slike samarbeid
er viktig for en kunnskapsbasert utvikling.
Offentlige midler til forskning og utvikling om oppdrett av torsk har hatt en økning de senere årene. Dette har for
en del gått på bekostning av midler til arbeidet med laksefisk, samt til utvikling av nye andre marine
oppdrettsarter som kveite, steinbit og skjell. Også dette er arter som har potensial for oppdrett og er gitt prioritet.
For å sikre videre næringsutvikling for disse artene er det nødvendig med fortsatt forskning og utviklingsarbeid.
Over lengre tid har arbeidet med disse artene hatt trange økonomiske rammer og det er lite rom for videre satsing
på disse artene og økt innsats på torsk samtidig.

5.4

Plan for bruk av virkemidlene

Risikoen for de enkelte bedriftene vil være betydelig, særlig i den første fasen. Dette vil kreve engasjement fra
bedrifter som har vilje og evne til å delta i denne type utviklingsarbeid. Marginene i torskeoppdrett vil antakelig
være så små at det vil være nødvendig med storskalaproduksjon for å oppnå lønnsomhet.
Den offentlige medvirkning vil i første rekke måtte gå til næringsutvikling gjennom kompetanseoppbygging i
forskningsmiljøer og bedrifter. For å utnytte ressursene best mulig, er det viktig at midlene gis en viss tyngde der
de plasseres. Investeringer og ordinær drift vil i det aller vesentlige måtte dekkes av næringsaktørene selv.
Midler til utviklingsaktiviteter skal i første rekke være tilgjengelige for aktuelle næringsaktører, både innen
produksjon av yngel, settefisk og matfisk, logistikk, foredling, marked, og utstyrs- og leverandørindustri. Norges
forskningsråd vil også kunne finansiere rent forskerstyrte prosjekter ettersom det vil være en mengde basale
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problemstillinger som må løses. Det vil være viktig at en vesentlig del av FoU-arbeidet foregår i samarbeid
mellom norske og utenlandske kompetansemiljøer som det er naturlig å samarbeide med.
Fangstbasert akvakultur er en sentral del av den totale aktiviteten knyttet til oppdrett av torsk. Også regjeringens
felles plattform - Soria Moria erklæringen, og Stortingsmelding nr. 19 (2004 – 2005) om Marin
næringsutvikling, vektlegger fangstbasert akvakultur som en nasjonalt viktig strategi for økt marin verdiskaping.
Det vil derfor også bli satt av nødvendige midler til å utvikle denne delen av næringen. Det er viktig at ulike
muligheter kan utprøves.
De siste par årene har det gått bra med produksjon av yngel og det har gitt et grunnlag for videre satsing på
settefisk og matfisk.. Det er nå viktig at produksjonen av settefisk og matfisk kan økes og at fokus i økende grad
rettes mot denne delen av verdikjeden.
Det gjenstår imidlertid et betydelig arbeid med optimalisering og effektivisering av yngelproduksjonen. Det er
uheldig hvis det etableres yngelproduksjon på mange anlegg samtidig når det gjenstår så vidt mye
utviklingsarbeid. Den offentlige innsatsen bør konsentreres til færre anlegg inntil kunnskapsgrunnlaget er på
plass.
Erfaringene som gjøres, bør komme alle til gode. Det bør derfor være et krav at resultater som fremkommer
gjennom prosjekter med støtte fra Norges forskningsråd eller IN i denne utviklingsfasen må deles med og gjøres
tilgjengelig for alle interesserte, når eventuelle rettigheter er sikret gjennom patenter og lisensavtaler.
Nettverksaktiviteter i form av åpne møter og seminarer, besøk på anlegg, mobilitetsstipend og prosjektrapporter
som legges ut på Internett, kan være eksempler på kunnskapsspredning til både små og store aktører.
Dette gir følgende hovedkriterier for tildeling av offentlige midler når det gjelder brukerstyrte
forskningsprosjekter/IN-prosjekter:
Krav til næringsaktørene:
•

Bransjen er så risikopreget at det må kreves at aktørene har tilstrekkelig kapitalbase til å finansiere både
fysiske investeringer og ordinær drift uten offentlig støtte.

•

Aktørene bør ha forutsetninger for å kunne utvikle storskalaproduksjon, da dette antakelig må til for å
oppnå lønnsomhet.

•

Bedriftene må ha høy kompetanse innen relevante områder (produksjon, biologi, økonomi, marked). Og
det vil etter som næringen utvikler seg bli krevd fremtidsrettede planer med milepæler for hvordan
målene skal kunne nåes. Inngåelse av forpliktende avtaler i verdikjeden vil være viktige
underlagsinformasjon. Det må etableres samarbeid med forskningsmiljøer der dette er naturlig.

Krav til prosjektene:
Innovasjon Norges strategi for å bidra til økt lønnsomhet i sjømatnæringen bygger på nasjonale fortrinn:
kvalitetsråstoff fra fiskeri og havbruk og et generelt høyt kompetansenivå i Norge. Strategien er å bygge
kunnskap inn i leveransene av sjømatprodukter ved å intensivere innsatsen nedstrøms, utvikle
konkurransefortrinn gjennom langsiktighet, strategisk forankring og samarbeid i nettverk – sikre merverdi som
kan kompensere for høyt norsk kostnadsnivå og bygge markedskompetanse.
Strategien er i tråd med Fiskeri- og kystdepartementets (FKDs) overordnede fiskeripolitiske retningslinjer,
stortingsmelding nr. 19, "Den blå åker" og oppdraget IN har mottatt i det Marine InnovasjonsProgrammet hvor
IN er tildelt NOK 40 mill. i 2006.
Bruken av virkemidler ellers skal tilpasses de marine næringenes nasjonale mulighetsrom og bygge opp under
samarbeidet mellom og i regionene. Samarbeid med Norges forskningsråd, næringen og Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Eksportutvalget for fisk (EFF) skal styrke evnen til å realisere
målet om verdiskaping.
Programmet er nasjonalt og skal ledes av INs Divisjon Tjenester og Produkter. Det vektlegges en desentral
arbeidsform gjennom DK og tverrgående marint team og et operasjonelt samarbeid med fylkeskommunene og
næringen.
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Låne- og tilskuddspolicyen konkretiserer fire områder som alle bevilgningssaker skal vurderes i forhold til; ett
generelt og tre næringsspesifikke:
1.
2.
3.
4.

Vanlig kredittpolicy – som gjelder
Strategisk forankring i bedriften – som kreves
Effekt i form av merpris – som kreves
Konsekvenser for næringsstruktur – som skal vurderes kritisk
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6.0 Vedlegg
6.1

Situasjonsanalyse

Analysen angir interne (norske) sterke og svake sider og eksterne (internasjonale) muligheter og trusler.
6.1.1

Interne sterke sider
• Norge har god kompetanse og en sterk posisjon innen oppdrettsteknologi og industriell produksjon av
laks.
• Norske selskaper og kompetansemiljøer er involvert i produksjon av seabass og seabream i
Middelhavsområdet, hvor det i 1999 ble produsert ca. 450 mill. yngel.
• Norge har lang erfaring og svært god kompetanse på fangst og foredling av vill torsk.
• Norge har etablert en basisproduksjon av yngel/settefisk av torsk.
• Norge har store, integrerte, internasjonale aktører.
• Enkelte store aktører har en langsiktig strategi for å satse på torsk.
• Norge har gode muligheter for å produsere ferske fiskeprodukter av villfanget og oppdrettet torsk.
• Norge har betydelig foredlingsindustri med kompetanse på torsk som råstoff.
• Norge har FoU-miljøer med betydelig kompetansebase på torsk og kapasitet til økt forskningsinnsats.
• Det er utbygd system for diagnostikk og sykdomsovervåking for fisk i oppdrett.
• Norske aktører behersker logistikk på fisk.
• Norge har et eksportapparat for sjømat generelt og vill torsk spesielt.
• Norge og norsk sjømat har en sterk posisjon på verdensmarkedet.
• Norge har kompetanse på utviklingsarbeid innen oppdrett.
• Norge har flere kompetente konsulentmiljøer.

6.1.2

Interne svake sider
• Små volumer av oppdrettstorsk er i dag det største hinder for å få tilgang til de store internasjonale
markedene. Her kreves det en ordrestyrt produksjon av en fiskestørrelse og kvalitet som kunden til
enhver tid etterspør. Lønnsomheten i torskeoppdrett er svak eller negativ med dagens volumer og
teknologi.
• Mange norske eksportører som konkurrerer innbyrdes på spotmarkedet er ugunstig for norsk
fiskeeksport.
• Tidlig kjønnsmodning gir lav tilvekst og svak lønnsomhet.
• Fôr og fôringsrutiner er ikke optimalisert.
• Mangelfull koordinering/organisering mellom ulike ledd i verdikjeden.
• Usikkerhet i forbindelse med anvendelse av fiskebiprodukter i fôr.
• Tilfeldig utvalgt og uforedlet stamfiskbestand.
• Oppskalering av produksjonen til kommersiell skala gir nye utfordringer.
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• Liten evne til å sette biologisk kunnskap ut i kommersiell produksjon .
• Stort svinn i produksjonen bl.a. grunnet rømming.
• Manglende kunnskap og teknologi mht. produktkvalitet og mulighet for anvendelse av oppdrettsfisk
til salting, tørking, frysing (høy teknologisk risiko).
• Manglende skånsomme veie-, telle- og målesystemer, som også er godkjent med hensyn til
ressursavregning.
• Torskeoppdrett er svært kapitalkrevende.
• Mangel på offentlig risikokapital til FoU og bedriftsetableringer.
• Mangel på kompetent arbeidskraft på flere nivå.
• Økende arealknapphet og arealkonflikter.
• Mangelfull kunnskap om aktuelle smittsomme sykdommer og dokumentasjon av effekt av
avstandskrav.
• Konjunkturavhengighet av villtorskpriser.
• Mangelfull kunnskap om potensielle genetiske og økologiske effekter fra oppdrettstorsk på ville
torskebestander.
• Flere problemstillinger angående fiskevelferd må utredes nærmere.

6.1.3

Eksterne muligheter
• Meget stort internasjonalt marked for sjømat til konsum og langsiktig økning i etterspørsel og priser
på sjømat, spesielt i ferskmarkedet.
• Stagnasjon/nedgang i tilførsel av villfisk, på grunn av kvotereduksjoner for sentrale bestander.
• Vårtorskefisket i Finnmark medfører et unikt fortrinn for fangst av vill torsk for oppforing.
• Torsk er et godt innarbeidet produkt på verdensmarkedet.
• Relevant teknologi som kan tilpasses produksjonsprosessen finnes.

6.1.4

Eksterne trusler
• Økning av oppdrett av hvitfisk internasjonalt (tilapia, catfish, seabass, seabream, karpe) kan gi økt
konkurranse til oppdrettstorsken.
• Svingninger i pris/volum og tilgang på villfanget hvitfisk.
• Begrenset størrelse på høypris-segmentet i markedet.
• Substituttprodukter kan gi økt konkurranse.
• Andre nasjoner etablerer torskeoppdrett.
• Overetablering, med påfølgende prispress på yngel og matfisk.
• Fôr til matfisk på lengre sikt.
• Utslipp av radioaktive stoffer, miljøgifter og olje i våre kystfarvann.
• Trusler mot næringens omdømme.
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6.2

Lover og regelverk

Aktuelt regelverk torskeoppdrett
Regelverk
Lover
Akvakulturloven

Matloven (Lov av
19. desember 2003 nr 124
om matproduksjon og
mattrygghet mv gir et
enhetlig regelverk på
matområdet.
Dyrevernloven
(Lov om dyrevern av 20
desember 1974, sist endret
19.desember 2003)
Havne- og farvannsloven

Forurensingsloven

Formål

Virkeområdet

Loven skal fremme akvakulturnæringens
lønnsomhet og konkurransekraft innenfor
rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til
verdiskaping langs kysten.
Formålet med loven er å sikre helsemessig trygg
mat og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn
langs hele produksjonskjeden, samt ivareta
miljøvennlig produksjon.
Den skal fremme og plante- og dyrehelse. Ivareta
hensynet til aktørene i hele produksjonskjeden,
herunder markedsadgang i utlandet.
Lovens formål er å hindre at dyr (inkludert fisk )
ikke kommer i fare for å lide i utrengsmål.

Loven gjelder produksjon av akvatiske organismer
(vannlevende dyr og planter)

Formålet med loven er å legge forholdene til rette
for en best mulig planlegging, utbygging og drift
av havner og å trygge ferdselen.

Dersom tiltaket fører til endring av elveløp, farled eller
strømforhold eller innskrenkning av farvannet til hinder
for ferdselen i dybde, bredde eller høyde kreves tillatelse.
Bygging eller tiltak som kan være av betydning for
Forsvarets eller kystverkets anlegg.

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø
mot forurensning og å redusere eksisterende
forurensning, å redusere mengden av avfall og å
fremme en bedre behandling av avfall.

§ 6. (hva som forstås med forurensning)

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik
at forurensninger og avfall ikke fører til
helseskade, går ut over trivselen eller skader
naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Krav om at virksomhetens plassering, utforming og drift
skal være hygienisk forsvarlig (omfatter folk, dyre og
plantehelse). Mattilsynet kan etablere en
godkjenningsordning for etablering og utvidelse av
akvakulturanlegg. I dag er det etablert slik praksis på
fiskehelse. Erstatter den tidligere fiskesykdomsloven.

Merknader

Krav om sporbarhet, ett trinn frem og
ett trinn tilbake. Det er krav om at
dette skal finnes hos den enkelte.
Næringen vil selv velge å gå lenger,
jf hva laksenæringen har gjort.
Meldeplikt fiskesykdommer.

Genetisk påvirkning ved rømming.
Antibiotika forbruk ift. miljøet.

Med forurensning forstås i denne lov:
1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft,
vann eller i grunnen,
2) støy og rystelser,
3) lys og annen stråling i den utstrekning
forurensningsmyndigheten bestemmer,
4) påvirkning av temperaturen

Innovasjon Norge og Forskningsrådet
April 2006

Side 30

Plan for koordinert satsing på torsk

Regelverk

Formål

Virkeområdet

Merknader

som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.
Som forurensning regnes også noe som kan føre til at
tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller
som sammen med miljøpåvirkning som nevnt i nummer
1 til 4, er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet.
Konkurranselov

Omfattes samarbeid om forskning og innovasjon av
konkurranseloven?"
I utgangspunktet er slike avtaler/samarbeid forbudt etter
konkurranseloven § 10, første ledd.

FKD er pålagt av Stortinget å utrede
mulighetene for at det skal kunne
tillates samarbeid i næring f.eks PO
organisasjon innenfor rammen av
konkurranselovens bestemmelser.
Arbeidet er pt ikke igangsatt.

Etter § 10, fjerde ledd, jfr. tredje ledd kan det imidlertid
gis gruppefritak for enkelte former som samarbeid. Det
er ved forskrift blant annet gitt gruppefritak for
forsknings- og utviklingsavtaler (forskrift om anvendelse
av konkurranseloven § 10, tredje ledd på grupper av
forsknings- og utviklingsavtaler, for 17. august 2004 nr.
1194). Her unntas forsknings- og utviklingsavtaler fra
bestemmelsene om konkurransebegrensende avtaler i
konkurranseloven, jfr. forskriften § 1.
I forskriften § 3 oppstilles en rekke vilkår for at avtalen
skal omfattes av gruppefritaket. Videre oppstiller
forskriften § 4 begrensninger for unntakets varighet og
en markedsandelsterskel på 25%. Forskriften § 5 angir
avtaler som ikke er omfattet av unntaket.
Konklusjon: avtaler om samarbeid om forskning og
innovasjon er under bestemte forutsetninger unntatt fra
konkurranselovens bestemmelser om
konkurransebegrensende avtaler.
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Regelverk

Formål

Plan- og bygningsloven

Planlegging etter loven skal legge til rette for
samordning av statlig, fylkeskommunal og
kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak
om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å
sikre estetiske hensyn.

Forskrifter
Forskrift om krav til teknisk
standard for installasjoner
som nyttes til akvakultur
(NYTEK – forskriften).
Gjelder fra 11.12 2003.
Fastsatt med hjemmel i
Akvakulturloven

Forskrift om krav til fartøy
som skal fiske og føre
fangsten levende.
Gjelder fra 22.12.2005
Fastsatt med hjemmel i lov
om retten til å delta i fiske
og fangst og lov om
dyrevern
Forskrift om tillatelse til
akvakultur av andre arter
enn laks, ørret og
regnbueørret.
(Marinfiskforskriften)
Gjelder fra 1.1.2006.
Hjemlet i Akvakulturloven.

Virkeområdet

Loven er under revidering. Det
foreligger forslag om at kommunen
skal gis en de facto mulighet til å si
noe om hva slags
akvakulturvirksomhet som det skal
drives med på aktuell lokalitet.

Krav til teknisk standard oppdrettsanlegg
(oppdretter må før dette få klassifisert lokalitet ut
frå vind, strøm og bølgeforhold på lokaliteten) for
å hindre rømming fra oppdrettsanlegg.

Krav om godkjenning av anlegg (alt dugleiksbevis gyldig
i tre år eller til det blir foretatt vesentlige endringer)
utstedt av et akkreditert inspeksjonsorgan. Akkreditering
gyldig i fem år.

Utviklet av Norsk standard i samarbeid med
næring, forskning og myndigheter (NS9415).

Alle anlegg skal være sertifiserte innen 2012. Kravene
kan være kostnadskrevende for enkeltaktører.

At fartøy er utrustet på en slik måte at fisken
sikres forsvarlig håndtering om bord med hensyn
til dens velferd.

Forskriften skal medvirke til at akvakultur av
andre arter enn laks, ørret og regnbueørret blir
lønnsom og konkurransekraftig innenfor rammene
av en bærekraftig utvikling og bidra til
verdiskaping på kysten.

Merknader

Norsk akkreditering kontrollerer årlig de bedrifter som er
akkrediterte. Gjelder det de med dugelighetsbevis også?
Mattilsynet utarbeider veileder

Forskriften lister opp minstekrav til innhold i en søknad,
samt gir krav til søker og lokalisering: Budsjett,
økonomisk evne, kvalifikasjoner, eierform,
strømmålinger, kartdokumentasjon og
miljøundersøkelse.
•

Kun 1 lokalitet per tillatelse.

§12 gir regler om maksimalt tillatt konsesjonsbiomasse,
som fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Standarden skal revideres.
Ferdigstilles sommer 2006. Lite
sannsynlig at kravene i den reviderte
standardene reelt sett vil avvike
vesentlig fra dagens standard.

Usikkerhet rundt tolking av reglene.

Det er framsatt et ønske fra
næringsaktører at det skal være mulig
å gi to lokaliteter for en konsesjon,
slik at oppdretter har en
reservelokalitet. For laks tillates
dette. Begrunnelse for at dette ikke
bør omfatte torsk er at det for torsk
ikke er øvrig grense for konsesjoner
og at det derfor er mulig å søke om
nye konsesjoner. Dette sikrer at
lokaliteter ikke kan gis eller holdes
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Regelverk

Formål

Virkeområdet

Merknader

Det er mulig å samlokalisere drift av flere konsesjoner på
en lokalitet. Hvor mye fisk som kan stå på hver lokalitet
til enhver tid avgjøres ut fra lokalitetens bæreevne
(strømforhold, vannkvalitet mv). Dette fastsettes av
sektorforvalterne.

hvis man ikke kan dokumentere
aktivitet, jf § 18 om krav om
aktivitet.

§18 - at konsesjoner kan trekkes tilbake dersom
innehaver innen 2 år etter utstedelsen av tillatelsen ikke
har etablert virksomhet med mer enn 1/3 av tillatt
konsesjonsstørrelse.
Forskrift om drift av
akvakulturanlegg
(driftsforskriften)
Gjelder fra 1.1.2006
Fastsatt med hjemmel i
Akvakulturloven, Matlov og
Dyrevernlov.

Forskriften skal fremme akvakulturnæringens
lønnsomhet og konkurransekraft innenfor
rammene av en bærekraftig utviking og bidra til
verdiskaping på kysten.
Formålet er også å sikre god helse hos
akvakulturdyr og ivareta god velferd hos fisk.

Regelverket innfører nye krav for driften av marinfisk
konsesjoner, bl.a. krav om driftsplan og beredskapsplan
og regelverk for fiskehelse.

Rapporteringskrav jf. paragraf 38.

Akvakulturdriftsforskriften §31
dekker drift, jf NYTEK – gjelder ved
siden av hverandre.
Spesielt for marine arter: ikke krav
om innsending og godkjenning av
driftsplan. Ikke krav om regelmessig
brakklegging. Ikke krav om månedlig
rapportering.
Det vurderes å innføre krav om
generasjonsskiller for å redusere
risikoen for smittespredning.

Forskrift om internkontroll
for å oppfull
akvakulturlovgivningen..
Gjelder fra 1.1.2005
Fastsatt med hjemmel i
Akvakulturloven, Matloven
og Lov om dyrevern.
Forskrift om
akvakulturregister
(A-registerforskriften)
Fastsatt med hjemmel i
Akvakulturloven, Matloven

Sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å
oppfylle akvakulturlovgivningen.

Plikt for enhver innehaver av akvakulturvirksomhet å
sørge for innføring og utøvelse av internkontroll.

Formålet er å gi rettslig dispensasjoner, til eller i
en akvakulturtillatelse, rettsvern
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Regelverk
og Lov om dyrevern.
Forskrift om gebyrer i
forbindelse med
akvakulturvirksomhet.
Sist endret 28.12..2005.
Hjemlet i Akvakulturloven.
Forskrift om godkjenning
og etablering og utvidelse
av akvakulturanlegg og
registrering av pryddammer.
Sist endret 28.12. 2005.
Fastsatt med hjemmel i
Matloven.

Forskrift om transport av
akvatiske organismer
Siste endret 1..9..2004
Fastsatt med hjemmel i
Matlov og Dyrevernlov.
Forskrift om slakterier og
tilvirkningsanlegg for
akvatiske dyr fra
akvakulturanlegg og
havbeite
Siste endret 1..9.2004
Fastsatt med hjemmel i
Matloven.
Kvalitetsforskrift for fisk og
fiskevarer.
Sist endret 20.2 2006
Hjemlet i Matloven.

Formål

Virkeområdet

Forskriften gjelder for oppgaver som gjøres av
offentlige myndigheter i henhold til
Akvakulturloven.

For hver lokalitet til produksjon av matfisk, stamfisk
eller matfisk til forsøks-, forsknings- og
undervisningsformål skal innehaver av
akvakulturtillatelse betale ett årlig gebyr på kr 3.500,- for
tilsyn og kontroll.
Omfatter blant annet regler for avstand mellom
akvakulturanlegg.

Formålet er å fremme god dyrehelse og sikre
helsemessige trygge næringsmidler.

Merknader

Det er varslet at Mattilsynet vil revidere
etableringsveilederen på nytt i forhold blant annet til
avstandskravet.

Formålet er å forebygge, begrense og utrydde
smittsomme sykdommer hos akvatiske
organismer gjennom krav til transport og
transportmidler samtidig som transport skal
gjennomføres på en slik måte at levende akvatiske
organismer ikke utsettes for unødig lidelse.
Formålet mer å forebygge, begrense og utrydde
smittsomme sykdom hos fisk og andre akvatiske
dyr i forbindelse med slakting og tilvirking av
slike dyr.

Omfatter omsetning, tilvirkning og transport av
fisk og fiskevarer og varer der fisk, fiskevarer
eller biprodukter, er den eneste eller en stor del av
råstoffet og varen har karakter av å være
fiskevare. Forskriften omfatter også fisk og
fiskevarer av utenlandsk opprinnelse.

Anbefalinger angående tillatt biomasse. Se også
etableringsveilederen.
Regulere transport til og fra oppdrett.

Krav til behandling av avløpsvann etter godkjent metode
og med godkjent utstyr. Dispensasjon kan gis når det
mindre kvantum marine arter.

På sikt arbeider forvaltningen med en
felles forskrift for utslipp fra
industrianlegg.

Fra 1.1. 2005 gjelder slakteriforskriften også for slakting
og tilvirkning av marin fisk fra akvakulturanlegg
(overgangsperiode fra 2002 da forskriften ble gjort
gjeldene også for oppdrettstorsk).

Ny forskrift er på høring. Nye krav til
dyrevelferd ved slakting, bl. a. nye
krav til bedøvelse og avliving av fisk.
Antakelig blir det
overgangsordninger.
I hovedsak en teknisk endring.
Mattilsynet har utarbeidet en veileder
for håndheving og
dispensasjonspraksis

Mattilsynet er bedt om å gå gjennom forskriftene i lys av
endringer i EU og for å rydde der det er overlapp mellom
flere forskrifter.
Det legges ikke opp til en generell vurdering av hvordan
kvalitet skal vurderes.
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Regelverk

Formål

Virkeområdet

Merknader

Konkursforskrift – utgått.

Ved konkursåpning bortfaller konsesjon.
Midlertidig konsesjon kan gis i inntil 1 år.
Forskrift om hvilke sykdommer som omfattes av
matloven, ordnet etter A, B og C sykdommer.

Opphevet. Følger vanlige konkursregler. Ordningen med
retildeling bortfaller.

Overgangsordninger

Forskrift om fortegnelse
over sykdommer hos fisk og
andre akvatiske dyr som
omfattes av matloven. Sist
endret 1.9.2004.
Fastsatt med hjemmel i
Matloven.
Forskrift om
Formålet er å forebygge spredning av smittsomme
dyrehelsemessige vilkår ved sykdommer hos akvatiske dyr.
omsetning og import av
akvakulturdyr og
akvakulturprodukter.
Sist endret 9.12.2005
Fastsatt med hjemmel i
Matlov og Dyrevernlov.
Endringer i forskrifter som følge av innføring av regler for fangstbasert akvakultur
Forskrift om endring av
forskrifter som følge av
innføring av regler for
fangstbasert akvakultur.
Gjelder fra 22.12 2005
Fastsatt med hjemmel i Lov
om retten til å delta i fiske
og fangst og Matloven

Forskriften fastsetter dyrehelsemessige vilkår for
omsetning og import av akvakulturdyr, og produkter av
disse.

Oppbevaring av levende fisk i inntil 4 uker. Fra 4 uke
krav om foring og da gjelder akvakulturregelverk.
Mellomlagring, restitusjonsfase avstandskrav 2,5 km til
nærmeste anlegg uansett art. Begrunnes i velferdskrav –
reduserer smittefaren mellom anlegg

FKD har varslet at man vil vurdere
deler av dette regelverket på nytt,
blant annet avstandskravet. Behov for
økt kunnskap om smittefare.
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