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Tema for i dag

Tilvenning i merd

Akuttrespons

Langtidsresponser



Hvordan tilvennes rognkjeks til oppdrettslaks?



Tilvenning i merd

Naiv fisk fra produksjon

Erfaren fisk fra fullskala merd

Behandling:

Gjennomføring:



Tilvenning i merd

Tid (min)

Sv
ø

m
m

e
ak

ti
vi

te
t

• Økt svømmeaktivitet hos naiv rognkjeks
• Ingen endring hos erfaren rognkjeks

Atferd Distansering Stressfysiologi



Tilvenning i merd

• Økt distansering til laks hos naiv rognkjeks
• Forkortet/ingen distansering hos erfaren rognkjeks 

Atferd Distansering Stressfysiologi
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(Wilcoxon rank sum test, W = 79, p = 0.028). 



Tilvenning i merd

• Sterk fysiologisk stressrespons hos naiv rognkjeks
• Liten/ingen hos erfaren (med unntak av periode med notspyling ved lokalitet) 

Atferd Distansering Stressfysiologi
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(Student’s t-test, t = 3.67, p = 0.001, d.f. = 18).





Akuttrespons

Behandling:

Visuelt Lukt Levende laks



Akuttrespons

Atferd Nevrokjemi
Fysiologisk 

stress

Lukt Modell

Levende laks Kontroll



Akuttrespons

Atferd Nevrokjemi
Fysiologisk 

stress

Serotonin (5HT), dopamin (DA) og noradrenalin (NE)
• Generelt, ingen effekt på DA, 5HT og NE (ANOVA)
• Positiv korrelasjon mellom 5HT og 5HIAA for alle behandlinger
• Signifikant økning i 5HT hos rognkjeks sammen med modell

Wilcoxon rank sum test
W = 16, p = 0.002
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Akuttrespons

Atferd Nevrokjemi
Fysiologisk 

stress

Wilcoxon rank sum test
W = 16, p = 0.002

treat
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• Liten (men synlig) fysiologisk stressrespons
• Små laks og små modeller kontra tidligere studie
• Akuttstress økte fargemetning i hud



Hvordan påvirkes rognkjeks av 6 uker sammen med laks?



Langtidsrespons

Behandling:
Som ved akutt

Vekst Nevrokjemi Lytescore



Langtidsrespons

Vekst Nevrokjemi Lytescore

Interaksjon med laks ga signifikant lavere konsentrasjoner av:
• Dopamin
• Noradrenalin



Langtidsrespons

Behandling:
Som ved akutt

Vekst Nevrokjemi Lytescore

• Det ble ikke observert endring i lytescore fra før forsøket startet og etter 6 uker i interaksjon med laks
• Ingen forskjell mellom rognkjeks fra behandlingsgrupper eller kontroll før og etter



Langtidsrespons

Behandling:
Som ved akutt

Vekst Nevrokjemi Lytescore

• Det ble ikke observert endring i lytescore fra før forsøket startet og etter 6 uker i interaksjon med laks
• Ingen forskjell mellom rognkjeks fra behandlingsgrupper eller kontroll før og etter

Kronisk stress?

Stress?

Nei – lave verdier og lavest ved interaksjon

Nei – lavere verdier hos interaksjon vs kontroll



Hvordan påvirkes rognkjeks av interaksjon med oppdrettslaks? 

18/22

• Rognkjeks viser flere tegn på tilvenning til interaksjon med laks
• Større laks (1200 g) gir en større akuttrespons kontra mindre laks (200g)
• Lukt gir en større akuttrespons enn visuelle inntrykk (fys.stress sammensatte inntrykk)
• Interaksjon påvirker neurotransmittere i hjernen

• Redusert omsetning av
• DA og noradrenalin-produksjon
• Serotonergisk aktivitet (omstetning av 5HT og 5HIAA)

• Akutt fargeendringer og pigmentering i hud, men forsvinner over tid
• Modeller påvirker atferd og trigger interesse hos rognkjeks

• Tendens til økt serotoninomsetning

Staven et al., 2019; 2021; 2022



Cyclus 2 (2020-2024)

AP 1 Miljøberikelse, læring og genetikk

Effektivisere lusebeiting hos rognkjeks 
gjennom miljøberikelse og tilvenning i 
settefiskfasen, samt identifisere 
eventuelle koblinger mellom 
prestasjon/atferd og genetikk

Naturlige atferdsbehov

Nysgjerrig art

Tilvenning til overgang i sjø
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