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Trender i markedet 
(megatrender)Ernst&Young 
2020

• Megatrends that will affect the global 
food industry and salmon, in particular:

• Growing world population 

• Growing middle-class together with 
urbanization

• Health-conscious consumers

• Resourceful planet focusing in 
sustainability and exploited 
resources 

This growth is capital-intensive, and will require an investment of 
more than €20 billion to succeed (Ernst & Young, 2020)



Formelle krav (Norge)

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk



Antall/omfang

• De siste 15 årene er det gitt om lag 25 
tillatelser i Norge til oppdrett av laks på land 
ifølge Fiskeridirektoratet.

• Det er fylkeskommunene som gir tillatelse



Hvorfor 
landbasert?

• Lus

• Rømming

• Rensing av avføring/ 
ekskrementer 
(miljøpåvirkning)

NRK, 20.12.21





Potensiale/muligheter

• Medikament- og behandlingsfri 
produksjon

• Unngår (medikament og medikament-
fri) behandling av lakselus

• Bedrer fiskevelferden (- lus)

• Reduserer behandlingskostnader/ 
produksjonskost

Fiskehelserapporten 2021, 
Veterinærinstituttet



Smarter Use of Natural Resources

• RAS (resirkulering)

• Mindre vannforbruk

• Konstant temperatur

• Planlegges 
gjennomstrømnings-
anlegg på land (sjøvann)



RAS 
(recirculating 
aquaculture 

systems)

Nocera's flagship RAS farms, in China



Unngår rømming

• Rømming utgjør et miljøproblem og en miljøutfordring 
for oppdrettsnæringa

• Skjer ofte i forbindelse med arbeidsoperasjoner

• 2021: en hendelse stod for 40 000 / 56 600 rømte laks

• Forekomst: “For 109 rivers with adult modern samples 
and sample sizes of 20 or more, the average level of 
farmed genetic introgression was 6.4% (median = 
2.3%), with a range between 0.0% and 42.2%.”

• “We conclude that farmed to wild genetic 
introgression is high in a large proportion of 
Norwegian salmon rivers, with the highest levels found 
in the most intensive areas of salmon farming” 
(Karlsson et al. 2016 (ICES J Marine Sci))



Markedsnær 
produksjon

• Produksjon av laks nær 
forbruker

• Amerikanske og 
asiatiske markeder

• Enklere logistikk

• Billigere transport

• Unngår tollbarrierer



Slam



Aquaponics-like

• “Gjødsel”/slam fra 
lakseproduksjon benyttes 
for produksjon av salat

• “For every kilo of feed used 
Columbi aims to produce 
one kilo of salmon and 5-10 
kg of salads” (Columbi 
Salmon)



Utfordringer



RAS – gode tekniske løsninger med et 
element av biologisk usikkerhet



Håndtering av 
ammoniakk/ammonium i RAS-
systemer

Biosolutions - Novozymes



H2S (ikke-ionisert 
form) – ekstremt 
toksisk for fisk

• Nedbrytning av organisk materiale under anaerobe forhold 

• Sulfater (særlig i sjøvann) reduseres og det dannes H2S



Er produksjon på land lønnsomt?



Energiforbruk

• Estimater basert på eksisterende anlegg gir et 
forbruk på 13,6 kWh per kg laks produsert

• En tommelfingerregel er, ifølge daglig leder i
Ecofisk, Bjørn Inge Staalesen, at det går med 
mellom seks og åtte kWh per produsert kg fisk

• Andre angir 8-10 kWh/kg produsert (NMBU)



• Energiforbruk er relatert til tetthet

• Energi kan også spares 



Men er landbasert produksjon i laksen DNA?



En av forutsetningene for 
landbasert produksjon er høy 
tetthet

• “FISH WELFARE 

• Salmon grown in land-
based operations do not 
experience the stresses of 
fluctuating environmental 
conditions (e.g. low 
oxygen, toxic algae 
blooms, pathogen 
transfer, sea lice, super 
chilling, etc.) and 
predator threats”

• Men hva med tetthet – har 
laks en genetisk konstitusjon 
som “aksepterer” en tetthet
på 100 kg/m3?

• Kan laks håndtere så høye
tettheter? Velferd?

Håkon Andre Berg, CEO of Salmon Evolution



Tetthet og velferd

• Komplekse interaksjoner mellom 
tetthet, stress og velferd (Adams 
et al. Can J Fisheries 2007)

• Mulig at sosiale interaksjoner har 
en betydning for effekt av tetthet



Tetthet og tilvekst

• Økning i tetthet, gir
lavere vekst

• Oppdrett og villaks

• Moderat tetthet ble
testet ut (Liu et al. 
2017)
• 18 – 53 kg (tre

nivåer)

Ecology of Freshwater Fish 2010: 19: 1–6 

Liu et al. 2017



Høy tetthet 
(>75kg/m3) gir 
redusert vekst

Calabrese et al. 2017 

Liu et al. 2015



Signifikant økning i plasma kortisol-nivå hos laks med økt tetthet

Liu et al. 2016 Liu et al. 2015



Mortalitet vs. 
tetthet

• Få publikasjoner som dokumenterer
direkte effekt mellom mortality og
tetthet

• Studier hos villaks viser en klar
sammenheng

• Er økt stressnivå, redusert vekst og
indikasjoner for dårligere velferd (i
noen sammehenger) grunn til å
diskutere tetthet?



Fisk som sosiale individer



2022

“…..individual behaviour is the first line of defence to human‐induced stressors”



(U)sosial adferd

• “Bold or proactive” (active coping or fight-flight 
response) animals are often characterized by being 
more aggressive, explorative and more active in 
unfamiliar situations 

• “Shy or reactive” (passive coping or conservation-
withdrawal response) animals are considered to be 
more fearful or timid, and less active in the same 
situations

• These different “coping styles” result from genetic, 
environmental or ontogenetic factors and their 
interactions



Spesifikke områder i hjernen (og aktiveringen av disse) kan
forklare forskjeller i adferd



• Neurologiske 
forklarte ”coping” 
profiler kan “linkes” 
til nuclei i for-hjernen



Domestisering har endret laksens
genomiske “landskap”

• We discovered many SVs showing genetic 
divergence between farmed and wild 
Atlantic salmon linked to synaptic genes 
responsible for behavioural variation38,39. 

• Most were rare alleles in wild fish and 
showed a small to moderate increase in 
frequency in domesticated populations, 
consistent with a polygenic genetic 
architecture for behavioural traits altered 
by domestication, including risk-taking 
behaviour, aggression and 
boldness32,52,53,54,55,56, affecting many unique 
genes from the same functional networks in 
humans

https://www.nature.com/articles/s41467-020-18972-x#ref-CR38
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18972-x#ref-CR39
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18972-x#ref-CR32
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18972-x#ref-CR52
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18972-x#ref-CR53
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18972-x#ref-CR54
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18972-x#ref-CR55
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18972-x#ref-CR56


Domestisering – stress responser på
”confined environments”

• Intensive production may 
involve decreased 
environmental quality, including 
increased fish density and the 
appearance of production-
related diseases 

• An increased population density 
may increase interindividual 
competition and 
correspondingly descrease
resource availability or alter 
among-individual variation in 
resource acquisition



Genetisk seleksjon tilpassa en ny oppdrettsituasjon(?)

• Genetisk plastisitet mhp. neurale respons-
parametre på stress

• Kan det benyttes i avl for å selektere for 
individer som bedre er tilpasset de 
miljøforhold som tilbys i landbaserte
anlegg?



Summert

• Er det behov for å endre laksens
genetiske landskap og tilpasse den 
landbasert oppdrett?

• Trenger man en forskyvning mot en
“coping style” som bedre håndterer
raske og frekvente endringer i miljøet -
“the shy and reactive” rather than the 
“bold and proactive”?

Rosengren 2017



Takk for oppmerksomheten


