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SAMMENDRAG
Teknisk dokumentasjon
I foregående halvårsrapport er det gitt en grundig beskrivelse av konstruksjonen, måleserie med sensorikk og resultater/
konklusjon til en forbedret analysemodell av konseptet. Resultatene fra Hamnsundet bekrefter at designet fungerer, at
konseptet er mer robust enn tidligere modellert, at det er mulig med en mer vind- og bølgeeksponert lokalisering og det
åpner opp for et langt større geograﬁsk bruksområde for denne teknologien. Den kalibrerte modellen vil bli benyttet
dersom det skal bygges nye slike lukkede anlegg fremover. Måleserien og rapporteringen er gjennomført ihht
målkriteriene (Force - «Hamnsundet»), og er ikke videreført for denne halvårsperioden. Dette vil derfor ikke bli ytterligere
kommentert her, men tas nærmere inn under sluttrapporteringen (Målkriterie 9).
For den perioden det rapporteres på i denne halvårsrapporten, er det gjort tekniske forbedringer og endringer på (jf H1
«KOMPAKT»):
•Avløps- og innløpskonstruksjon og egen dokumentasjon av vannmengder (modell)
•Måleserie for optimalisering av sensorer for oksygen
•Oppsamlingssystem og transport av slam til bearbeiding og tørking av slam
•Ferdigstilt ﬂåte for drift/personell/kontroll og annet teknisk utstyr for konseptet
•Investering i nyutviklet fôrbase og nye kameraer for fôrtildeling og kontroll
•Observasjonsserie for dynamikk i merd vs. fôring/fôrtildeling, adferd og dynamikk i merd
•Gjennomgang av HMS og prosedyrer knyttet til utviklingsprosjektet
Biologisk dokumentasjon
Produksjon av storsmolt til slakteﬁsk ble avsluttet med slakting av all ﬁsk i denne gruppa i løpet av juni 2020. Det er
dokumentert en generelt god tilvekst, men med noe variasjon mellom merder og tidsperioder. Vi hadde en lav dødelighet
og oppnådde høy kvalitet på den ﬁsken som ble slaktet (89,9 % Superior). Vi produserte ﬁsk fram til slakt helt uten
lakselus og uten noen form for behandling eller bruk av renseﬁsk. Det var også perioder der høy fôrfaktor var ei
utfordring. Slam blir samlet opp, tørket inn til 95 % tørrstoff og gjenbrukt til produksjon av energi og gjødsel.
Bunnundersøkelser i april 2020 viste en meget god miljøtilstand under anlegget. Vi har gjennomført en omfattende
kartlegging av mikrobiell diversitet og biosikkerhet og noe av dette ble presentert på NFRs fagkonferanse HAVBRUK 2020.
I samarbeid med helsetjenestene har vi gjennomført en evaluering av ﬁskevelferd og anleggets drift og dette er også
presentert i denne rapporten. De resultatene vi har lagt fram her og i tidligere halvårsrapportering gir ny og vesentlig
informasjon om (1) driftsresultater fra produksjon av slakteﬁsk i lukket merd, (2) det mikrobielle fotavtrykket i miljøet ved
lakseoppdrett, (3) konkrete erfaringer med kobling av driftsdata med resultater fra produksjon og helsekartlegging i
denne typen anlegg. Den biologiske dokumentasjonen for perioden gjøres ihht «KOMPAKT» (H2-H4). Erfaringene fra de to
siste halvårs-periodene er evaluert og har også ført til ﬂere grunnleggende justeringer av hvordan Akvafuture AS legger
opp sin produksjonsplan og gjennomfører driften av alle sine lokaliteter med lukkede merder. Alt dette er erfaringer som
vi mener er relevante for etablering og drift av alle lokaliteter, uavhengig av merdteknologi.
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1 Aktiviteter i utviklingsprosjektet for rapporteringsperioden
1.1 Gjennomført teknisk måleprogram «HAMNSUNDET»
Den tekniske delen av utviklingsprosjektet ble gjennomført med omfattende instrumentering av anlegget for målinger
over lang tid (12 måneder) i foregående rapporteringsperioder (2019, 1. og 2. halvårsrapporter. Dette har gitt svært viktige
resultater og veriﬁserer at dette lukkede konseptet i praksis takler de kreftene dette i utgangspunktet var designet for
teoretisk. Vi anser med måleserien og rapporteringen at det rent tekniske gjennom programmet «HAMNSUNDET» er
dokumentert og ferdigstilt i forhold til styrker, laster etc ihht avtalen med Force Technology Norway AS. Sykluser med
matﬁskproduksjon og optimalisering av annet teknisk er videreført og vil bli presentert i denne rapporteringsperioden.

1.2 Teknisk dokumentasjon for perioden
For denne perioden, er det gjort ﬂere tekniske forbedringer og endringer. Disse vil bli rapportert under arbeidspakken H1 i
«KOMPAKT», og gjelder bla:
•Avløps- og innløpskonstruksjon og egen dokumentasjon av vannmengder (modell)
•Måleserie for optimalisering av oksygen-sensorer
•Oppsamlingssystem og transport av slam til bearbeiding og tørking av slam
•Ferdigstilt ﬂåte for drift/personell/kontroll og annet teknisk utstyr for konseptet
•Investering i nyutviklet fôrbase og nye kameraer for fôrtildeling og kontroll
•Observasjonsserie for dynamikk i merd vs. fôring/fôrtildeling, adferd og dynamikk i merd
•Gjennomgang av HMS og prosedyrer knyttet til utviklingsprosjektet

1.3 Biologisk dokumentasjon – «KOMPAKT»
Programmet «KOMPAKT» ble etablert for forsknings- og utviklingsaktiviteten til selskapet. Utviklingsprosjektet inngår i
deler prosjektet, og programmet er godkjent som måleprogram for målkriterie for utviklingstillatelsene.
Hovedmål «KOMPAKT»,
Prosjektet skal bidra til å løse de to viktigste spørsmålene ved utvikling og bruk av lukket merdteknologi:
1) Hva er det reelle produksjonspotensialet i slike systemer?
2) Hvor stor reduksjon av utslipp er det mulig å oppnå? (dette ble ikke godkjent som grunnlag og inngår ikke fult ut i
utviklingsprosjektet).
I alle aktivitetene som involverer ﬁsk skal det inngå overvåking av ﬁskens helse og velferd.
Prosjektplan, med vekt på aktiviteter gjennomført på Hamnsundet
For oppnåelse av hovedmål og delmål er måleprogrammet delt inn i hovedaktiviteter (H1-H4).
H1: Dynamisk og selvstyrt lukket merd er ﬂere innovasjonsoppgaver som skal løses. Utfordringen med slike systemer er å
få vanninntak og utløp til å samspille slik at vanngjennomstrømmingen blir
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1 Aktiviteter i utviklingsprosjektet for rapporteringsperioden
optimal i forhold til de fysiske egenskapene som vannet har på ulike lokaliteter. Vi har fra uttesting i mindre, ikke-kommersiell
skala, skaffet en god fagplattform for kunne utforme en dynamisk og selvstyrt lukket merd, men parametere som salinitet,
havstrøm, oppdrift og sirkulasjon er avgjørende for en dynamisk modellering.
H2: Gjenvinning av fôrbaserte utslipp skal vi analysere og beskrive vannkvalitet i de lukkede merdene, ﬁskens metabolisme,
beregne slamproduksjon og teste ut ny teknologi for ﬁltrering og lagring av slam. Slambehandling ble ikke godkjent i
prosjektet, og rapporteres kun delvis.
H3: Stabilt mikrobiologisk miljø i lukket merd. Karakterisering av det mikrobielle miljøet i anlegget og sporing av smitte internt i
systemet.
H4: God ﬁskevelferd i lukket merd. Overvåking av kjente sykdommer, stress, miljørelaterte lidelser, vekst og dødelighet. Alle
resultater skal sammenlignes med kjente standarder fra oppdrett i åpne merder og der det er mulig også ̊ med data fra andre
forsøk med lukket merdteknologi.

1.4 Biologisk dokumentasjon for perioden
I driftsperioden for rapporteringsperioden har det vært hovedfokus på produksjonssykluser og dokumentasjon av prestasjon.
Det er registrert avgjørende driftsparametere, gjennomført helsekontroller med fokus på gjellehelse og biosikkerhet. Det er
gjennomført helsetilsyn med omfattende uttak av prøver for kontroll. Videre er det gjennomført regelmessige undersøkelser
av ﬁsk for gjellehelse samt tellinger for registrering av lus. Anlegget har drevet denne perioden, som det har siden oppstart,
uten påvisning av lakselus (www.barentswatch.no). Produksjonsdata for hele perioden er registrert og analysert. Disse er
vurdert i sammenheng med registrerte miljødata og driftsdata. Resultater fra arbeidet med kartlegging av mikrobiell diversitet
ble presentert på NFRs digitale konferanse Havbruk 2020.

Figur 2.1:
Bilde av anlegget på Hamnsundet
vinter 2020.
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2 Tekniske resultater for rapportperioden - Dynamisk og selvstyrt lukket merd
(H1)
I underpunktene her vil vi også presentere noe oppsummerende data for hele prosjektperioden.
Dette er prosjekter, tekniske applikasjoner eller dokumentasjon vi har jobbet med gjennom hele
utviklingsprosjektet, men som vi ser naturlig å presentere her.

Figur 2.2: Bilde av driftsbod
plassert mellom to merder.

2.1 Styrings- og overvåkingssystem
Gjennom utviklingsprosjektet er det designet et styrings- og overvåkingssystem for drift av det lukkede anlegget. Systemet
fremstår nå som ferdig utviklet for dette formål og en beskrivelse med bilder av dette er gitt nedenfor.
Automatikken er tilordnet for å kunne styre pumper, avløp, oksygen, nivå, slam, spyling og lys. Alle tekniske komponenter for
styringen og overvåkingen som er værsensitive er samlet i en driftsbod. Hver driftsbod er bygget for styring av to merder og
er derfor plassert mellom de 2 merdene systemet skal styre og regulere (ﬁgur 2.2). Bodene er designet og bygd av Akvafuture
AS.
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Figur 2.3: Bilde av driftsbod med utvendig rom
for oksygenregulering.

Av sikkerhetsmessige grunner er komponentene adskilt. Oksygenregulering er montert i et utvendig rom (ﬁgur 2.3), men
vær-beskyttet, slik at eventuell oksygen-lekkasje går til fri luft. Innenfor er et eget rom men dør hvor elektronikk for styring
og regulering av øvrige komponenter er samlet.
I motsatt ende av boden, og adskilt fra det tekniske rommet, er det et eget rom med nødstrømsaggregat (ﬁgur 2.4). Dette er
plassert her av hensyn til diesel, og vernet fra øvrige tekniske komponenter. Dette rommet har også eget luftesystem.
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Figur 2.4: Bilde av driftsbod og
rom med nødstrømsaggregat..

Pumper

Pumper er styrt av
frekvensomformere
(Xylem).
Frekvensomformere er
tilkoblet PLS via Modbus
TCP. Oppsettet som styrer
en merd er vist i ﬁgur 2.5.

Tilsvarende oppsett er også montert på motsatt side innvendig i driftsbod for å styre merden på andre siden. Ved feil på PLS
eller Modbus-grensesnitt kan man aktivere kjøring lokalt på frekvensomformer. Oppsett på styringen er vist i bilde til høyre.
Under normale forhold kjører alle 4 pumpene. Dette gjelder også i en nødsituasjon med bruk av nødstrømsaggregat, men
funksjonen kan også kjøre med redusert antall pumper ved aggregatdrift dersom strømbehovet tilsier dette.
Alle innløpspumper kan justeres på tre måter:
1.Fast vannmengde, hvor pumpene leverer fast vannmengde
2.Nivå-kontroll, hvor pumpene reguleres etter nivå
3.Manuell, hvor dette styres etter konstante manuelle innstillinger
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Figur 2.5: Styringssystemet med
frekvensomformere.

Avløp/vinsj
I bunn av pose er det montert et
avløp hvor alt vannet inn i
merden presses ut. For å
opprettholde konstant nivå og
ﬂow reguleres avløpet med
hydraulikk.

Avløpet har også en rensefunksjon som kan aktiveres. Den fungerer slik at ved faste tidspunkt per dag så kjøres avløpet helt
åpent, så lukket før den vender tilbake til opprinnelig posisjon.
Avløp kan reguleres mot sensorer for nivå i merd eller kjøres manuelt.
Oksygen
Oksygen måles av 2 stk sensorer (WTW). Disse er tilkoblet eget instrument (WTW). Data fra oksygensensorene overføres via
Modbus RTU til PLS. Under normale omstendigheter måles oksygenet i merd som et snitt av sensorene. Hvis en av sensorene
tas ut av drift vil snitt verdien være lik gjenstående sensor. Det er mulighet til å sette separate nivågrenser for sensor 1, sensor
2 og felles.
Som ved mange alarmer skilles det ved reaksjonene disse gir ved ulike tidspunkt av døgnet.
Ved feil på en oksygensensor vil systemet automatisk ta denne ut av drift og kun velge den sensoren som tilsynelatende viser
mest korrekt.
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Figur 2.6: skap med oksygenregulering.

Oksygenregulering
Det er utviklet et eget oksygenskap med
ventiler og målesystemer for automatisk
tilsetting og regulering av oksygen. Skapet
vises i ﬁgur 2.6.
Oksygentilsettingssystemet er todelt, og
består av et diffusorsystem og
oksygeninjektorer. Oksygenreguleringen
styrer doseringen (Flow-Teknikk) og sørger
for at disse to systemene reguleres mot
hverandre for optimal oksygentilsetting og
oksygennivå i merden.
Normalt settpunkt er ca. 85%
oksygenmetning og nedre alarmgrense er
78% oksygenmetning. I merder med
spesielle behov kan dette justeres, jfr.
Situasjonen med gjelleproblemer der
nedre settpunkt ble økt til 90 % for å gi
ﬁsken litt mer oksygen.
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Nivå
Nivå måles av 2 stk nivåsensorer (Xylem). Nivået måles som ett snitt av sensorene eller er lik
sensor som er i drift. Ved feil på sensor eller sensor tas ut av drift vil snittet bestå av gjenstående
sensor. Det gis alarm ved sensorfeil, eller høy differanse målt mellom sensorene.
Slampumpe
Pumper er styrt av frekvensomformer (Xylem). Frekvensomformere er tilkoblet PLS via Modbus
TCP. Det er lagt opp ett eget nettverk som forbinder alle slampumpene og slamanlegget på
samme nett.
Ved feil på PLS eller Modbus-grensesnitt kan man aktivere kjøring lokalt på frekvensomformer.
Hver merd har èn stk slampumpe. Det er ønskelig å ha så kontinuerlig pumping som mulig.
Slampumpene pumper til felles slamkasse og eller mellomlagrende sedimenteringssystem.
Herfra mates slamvannet til ﬁltere (Xylem) i egne ﬁlterhus. Det er 3 ﬁlterhus på anlegget
(designet og bygd av Akvafuture) og disse styres mot slambearbeidingssystem og
slamtørkeanlegg (Scanship/Wow).
Spylepumpe
Spylepumpe (Xylem) har til hensikt å holde avløpet rent. Funksjonen er enkel med kun gangtid
og pausetid. Ved pumpe i auto vil den starte og stoppe etter innstilte intervaller, i manuell går
den konstant.
Lys
Lys over vann styres og reguleres med PLS i automatikkskap. Lyset vil slå seg av/på automatisk
etter sol opp/ned. Lys i merd vil være på hele tiden. Ved bortfall av nettspenningen vil lys under
vann automatisk bli avslått. Man må fysisk inn for å aktivere automatisk lys etter at sikker
nettforsyning er gjenopprettet. Dette for å unngå forstyrrelser av ﬁskevelferd med blinking av
lyset ved eventuelt hyppig nettbortfall.
Alarm og SMS-alarm
Alle alarmer sendes ut etter forhåndsprogrammerte grenseverdier via dette sentrale
driftsovervåkings-systemet (Linsight). Alarmene går til vakttelefonen som driftspersonell på
vakt bærer. Det er montert en egen SMS-alarm sender i hver merd. Denne sender ut alarmer på
eget sim-kort ved siden av den sentrale driftsovervåkingen. Dette er ment som en backup
løsning for alarm via portal.
Det er en egen meny på HMI skjermen hvor man kan slå av og på for hvilke alarmer man ønsker
skal kunne aktivere en SMS-alarm. Man kan også deﬁnere om alarmen skal være kritisk (Aalarm) eller ikke kritisk (B-alarm). Innledningsvis har det vært mange alarmer som er satt til Aalarm, som etter læring er fjernet, endret eller eventuelt omdeﬁnert til B-alarm.
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Figur 2.7: Skjermbilde fra HDMIskjermen på styringsskapet i
driftsboden..

I ﬁgur 2.7 vises skjermbildet med touch-skjerm i driftsboden. Her fremkommer alle viktige styringsparametere som nevnt i
beskrivelsene ovenfor, og bruker kan trykke sig inn for ytterligere detaljer for hver parameter, se historikk og alarm-lister etc.
Brukere kan også logge seg på styringssystemet eksternt og fjernstyre dette. Av data- og sikkerhetsmessige grunner er
systemet imidlertid kun for avlesing og oversikt.
Det er også slike skjermer på hovedkontor for oversikt slik at alle ansatte i fellesskap kan følge med og bidra til å overvåke
systemet og følge med på avgjørende driftsforhold og parametere. Dette er vist i ﬁgur 2.8, hvor det øverste bildet viser
oversiktsbilde/forside for anlegget på Hamnsundet med alle 12 merdene. I nederste bilde vises detaljene bruker får ved å
velge en enkelt merd. Her kan bruker også gå videre for å se logg med detaljer på parametere over tid.
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Figur 2.8: Skjermbilder fra
fjernovervåkingen.
Øverste bilde viser Hamnsundet
med alle 12 merdene.
Nederste bilde viser enkeltmerd
(merd 5 på Hamnsundet).

2.2 Avløps- og innløpskonstruksjon og egen dokumentasjon av vannmengder (modell)
Det er tidligere gjennomført en serie med målinger av ulike oppsett med pumper og frekvensstyring av disse. Denne er fulgt opp i
denne perioden og veriﬁsert gjennom enkeltmålinger og observasjoner. Ulik pumpe-propeller er benyttet og ulike dimensjoner i
innløpene er testet.. Ut fra dette er pumpe-oppsettet optimalisert mot innløpsdimensjoneringen for å oppnå ønsket vannmengde og
sirkulasjonshastighet i den lukkede merden.
Avløpene er testet med to forskjellige tekniske utforminger av samme funksjon. Ett avløp er laget slik at det kan reguleres med et
reguleringsrør som kan heves og senkes slik at vannstrømmen ut av merden kan styres og reguleres. Den andre utformingen er
konstruert slik at hele avløpet kan heves og senkes slik at vannmengden kan styres og reguleres. Denne siste konstruksjonen er laget
med en endring som sorterer slam/sedimenterbart avfall på en bedre måte en opprinnelig versjon. Samtidig vil muligheten med å
kunne senke hele avløpet forenkle uttaket av ﬁsk fra merden ved slakt/sortering el. Begge disse tilleggs-funksjonene har fungert
etter målsettingen med den nye avløps-versjonen. Første versjon er i drift på merd 1-6, mens ny versjon er i drift på merd 7-12.
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2.3 Måleserie for optimalisering av sensorer for oksygen
Sensorer for oksygen (WTW) var fra starten av prosjektet plassert ved posens periferi. Målinger har vist at vi har større variasjon
innover mot senter enn ønskelig, og det ble designet en grundigere test av oksygenproﬁler og effekt ved endring av sensorenes
plassering. Målet var å sikre en mer stabil oksygenering i hele posevolumet og samtidig gi god sikkerhet mot ekstremvariasjoner av
oksygenverdiene. Testen ble gjennomført på FoU-lokalitet Sæterosen, med mål om implementering på alle lokaliteter. Etter
optimalisering av innløpsdimensjonering og sjekk av dynamikk i merden etter dette på Hamnsundet, ble det i høsten 2019 og januar
2020 gjennomført ﬂere måleserier. Målet var å ﬁnne det punktet som ville være mest representativt for hvilket oksygennivå ﬁsken i
merden vil ha tilgang til/oppleve. Vi mener ut fra dette å ha funnet det riktige stedet for plassering i en lukket merd med vårt
konsept. Dette punktet er også viktig for regulering av oksygentilførselen, og at denne blir optimal - både i forhold til ﬁskevelferd
(rett metning og stabilt nivå) og økonomi (virkningsgrad/nivå).

Figur 2.9: Oksygenverdier (% metning) i målepunkt 4 (6,5
m fra posekant), tidsserie med 4 måledyp.
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2.4 Oppsamlingssystem og transport av slam til bearbeiding og tørking av slam
Det er testet ut ﬂere ﬁltersystemer (Xylem) for oppsamling av slam fra uttaksvannet fra de lukkede merdene. Ut fra dette er det
konkludert med at det er optimalt med et felles ﬁlter (og slave-ﬁlter om nødvendig) for hver 4. lukkede merd i vårt konsept. Et slikt
ﬁlter kan plasseres mellom to merder på selve konstruksjonen. Det er laget egne hus (ﬁlterhus) og nye slam- og
dødﬁskoppsamlingssystem (egenutviklet). Det kommer noe slam når det kjøres dødﬁsk, slik at alt slam samles og videreføres fra
hver merd/dødﬁsk-oppsamling til dette ﬁlteret i ﬁlterhuset. Det er videre testet ut ulike pumper og skruer for å kunne transportere
det ﬁltrerte slammet videre fra ﬁlter til anlegg for bearbeiding og tørking av slam (Scanship/Wow). Etter ﬁltrering øker naturligvis
tørrstofﬁnnholdet betydelig. Det har vært en utfordring å utvikle et fornuftig, pålitelig og stabilt system for dette, men det mener vi
nå å ha fått til. Vi får både til den interne transporten/logistikken, av-vanning av slam og tørkeprosessen som gjør at vi nå kan
produsere tørket (≥ 90% tørrstoff) direkte i sekk på anleggene som kan lagres uten HMS-fare. Akvafuture AS fortsetter å produsere
slam på samme nivå som beskrevet i foregående rapport. Vi går ikke nærmere inn på slamproduksjonen her, i og med at dette ikke
ble godkjent som en del av et utviklingsprosjekt jf kriteriene for ordningen med utviklingskonsesjoner.

2.5 Investering i nyutviklet fôrbase og nye kameraer for fôrtildeling og kontroll
Det er investert i en nyutviklet fôrbase/slavestasjon (Nova 300, Steinsvik) med tilhørende nye kameraer (Orbit 3300, Steinsvik).
Dette har gjort at vi nå kan se og skille bedre faeces og fôr-partikler i merden, noe som igjen gjør det mulig å styre fôring og
fôrtildeling etter dette. Dette var ikke mulig med tidligere kameraer.
Videre har vi testet ut både overﬂatefôring med spredere (Betten-automater) og undervannsfôring (eget patent). Begge deler ser ut
til å fungere bra, og det kan ut fra dette være mulig å differensiere fôringssystemer med vårt konsept, ut fra ﬁskestørrelse, biomasse
etc etter hva som viser seg mest optimalt. De løsningene vi har kan kombineres for å ﬁnne optimal løsning - og det kan være en
fordel dersom konseptet skulle benyttes for andre arter enn laks i fremtiden.

2.6 Observasjonsserie for dynamikk i merd vs. fôring/fôrtildeling, adferd og dynamikk i merd
I perioden er det utviklet nye innløpssystemer og gjennomført tester med stråleretninger og hvordan dette påvirker dynamikken i
merdene. Det er testet ulike vannhastigheter/sirkulasjonshastigheter og strålevinkler for å ﬁnne optimale innstillinger i forhold til
fôrtildeling, partikkelbevegelser og slamoppsamling. Observasjonene er gjennomført med de nye kameraene (Orbit 3300, Steinsvik),
og har gitt nyttig informasjon på hvordan disse parameterne kan endres og styre fôring på en optimal måte.
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2.7 Gjennomgang av HMS og prosedyrer knyttet til utviklingsprosjektet
Det har gjennom hele utviklingsprosjektet vært fokus på HMS, opplæring og sikker drift. Oppsummert har vi hatt fokus på sikkerhet i
forbindelse med drift og bygging. Her er det gjort rutiner og sikkerhets- og verneutstyr forbedret gjennom hele perioden.
Det er videre gjennomført opplæring av personell. Det er laget eget opplæringsopplegg for både driftspersonell, lærlinger og
tilkallingsvakter.
Vi har periodevis sett at det dannes H2S i forbindelse med transport og lagring av slam. H2S - varslingssystem for økt sikkerhet til
driftspersonell er etablert, og det vil være ytterligere fokus på forbedringer rundt dette også fremover..
I løpet av perioden har vi, i henhold til kunnskapsløftet, tatt hensyn til de ansattes medbestemmelsesrett med gjennomgang og
oppgradering av våre systemer som liggere til grunn for den daglige driften.
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3 Biologiske resultater for rapportperioden
3.1 H2 Gjenvinning av fôrbasert utslipp
Den lukkede merdteknologien kombinert med uttak av sediment i det patenterte avløpssystemet skal bidra til et redusert
miljøavtrykk på lokaliteten og til bedre utnyttelse av ﬁskeslam til ny biologisk produksjon og verdiskapning. Akvafuture AS fortsetter å
levere ca. 300 tonn råslam/mnd. fra sine tre lokaliteter, på ett år ca. 3600 tonn, noe som utgjør størsteparten av det ﬁskeslammet
som ECOPRO mottar (Vedlegg miljødiplom for 2019 Akvafuture AS og Hamnsundet - nye diplomer blir utstedt etter årsskifte). I
perioden er også slambearbeidings-system og slamtørkeanlegg innkjørt og i full drift. Dette gir ﬂere anvendelsesmuligheter for
slammet. I tillegg blir slamhåndteringen mer effektiv, det gir bedre lagringsmuligheter og nye logistikkløsninger. Selve
slambehandlingssystemet er ikke godkjent i utviklingsprosjektet, og vil ikke beskrives ytterligere her.
Effekten på lokaliteten overvåkes gjennom MOM-undersøkelser, og Akvafuture AS har hele perioden brukt Aqua Kompetanse AS til
denne kartlegginga. Før oppstart ble det gjort havbunnskartlegging, en miljøforundersøkelse, MOM-B og MOM-C (Aqua Kompetanse
AS, april 2017). Etter det er det gjort i alt tre MOM-B undersøkelser. Den siste MOM-B-kartlegginga ble utført 11.04.2020 (vedlagt: Aqua
Kompetanse AS, rapport nr. 114-4-20B), med uttak fra 12 prøvestasjoner innenfor anleggs-området. Det ble funnet en normal
bunnfauna, en moderat påvirkning av pH/red-oks (tilstandsklasse 2), lav påvirkning av sedimentets fysiske kvalitet (tilstandsklasse 1)
og en samlet vurdering med tilstandsklasse 1 (meget god, indeksverdi 1,00). Dette er en forbedring av tidligere MOM-B tester
(november 2018, mai 2019, oktober 2019) som alle har hatt tilstandsklasse 2 (god, indeksverdier fra 1,55 til 1,77). Dette indikerer at
arbeidet som er gjennomført på Hamnsundet i 2019 og 2020 med oppstart av nytt slamtørkeanlegg, forbedring av inntransport av
slam fra merd til ﬁlter, justeringer av vannhastighet, fôringssystem og overvåking av fôrtildeling i sum gir en effektiv oppsamling av
partikulært utslipp fra produksjonen i de lukkede merdene.

3.2 H3 Stabilt mikrobiologisk miljø i lukket merd
3.2.1 Presentasjon HAVBRUK 2020
Feltarbeidet med å kartlegge mikrobiell diversitet på lokaliteter med lukkede merdanlegg ble gjennomført i perioden desember 2017
til desember 2018 (Figur 3.2). Prøvene ble analysert i 2019 og resultatene ble presentert på NFRs digitale konferanse Havbruk, 9. juni
2020. Vi tok ut prøver til miljø-DNA-testing gjennom hele året fra lokalitet Andalsvågen, der det første gang ble satt inn ﬁsk i
november 2017 og fra lokalitet Hamnsundet, der det første gang ble satt inn ﬁsk 23. juni 2018 (Figur 3.1). Prøvene ble tatt fra merd (5
m), inntaksvann (tilsvarende 25 m) og fra vannsøyla (15 m) i sjøen ved ca. 100 og 1000 m fra anleggene. I tillegg dyrket vi med vanlig
mikrobiologisk metodikk (blodskål med salt, marin agar) fra de samme vannprøvene og fra ﬁsk i anleggene. Disse bakterieisolatene
ble identiﬁsert morfologisk og med bruk av 16s rRNA sekvensering, MLST-analyse ble også brukt til typing av isolater av Moritella
viscosa.
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Ved dyrking fant vi over 250 isolater fra vann og ﬁsk; blant andre Aliivibrio wodanis, Moritella viscosa og Vibrio sp. Vannprøvene viste
rik vekst av bakterier normalt identiﬁsert fra ﬁskens avføring og utsondring, både gode og stimulerende bakterietyper og
sykdomsframkallende bakterier kjent fra sår og ﬁnneråte. Vi fant også bakterier kjent fra tang og taremiljø. Det samlede
bakteriemiljøet inne i merdene fant vi også igjen i inntaksvannet, men i lavere konsentrasjoner enn inne i merdene og vi fant det igjen
i svakere grad også i miljøprøvene som ble tatt utenfor selve anlegget.

Figur 3.1: Gjennomføring av H3, mikrobielt miljø, på to lokaliteter: Hamnsundet og Andalsvågen.

Resultatene fra miljø-DNA 16s
amplikon sekvensering (Nanopore)
viste at den mikrobielle diversiteten i
sjøvannet på Hamnsundet ble tydelig
endret ved utsett av ﬁsk. Denne
endringa fant vi igjen både i anlegget
(merd og innløp) og i miljøprøvene.
Den nye oppdretts-påvirkede
mikrobiologien var også svært likt
det som ble påvist på lokaliteten
Andalsvågen der ﬁsken på
Hamnsundet ble hentet fra (Figur
3.3).

Figur 3.2: Prøveﬂyt og analysemetoder.
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Figur 3.3: Graﬁsk framstilling
av den mikrobielle diversiteten
på Hamnsundet før utsett av
ﬁsk (blå periode) og etter
utsett av ﬁsk (grønn periode).
Resultatene i den grønne
perioden viser resultatet ved
det siste uttaket, både inne i
merd og i miljøprøven (tatt
med 1 km avstand fra
lokaliteten).

Ved bruk av qPCR-metode undersøkte vi for Paramoeba perurans (AGD), Salmonid Pox-virus og Branchiomonas cysticola i
miljøprøver, inntaksvann og inne i merd. Som kontroll analyserte vi også for lakse-DNA ved bruk av CO1-markør. AGD fant vi i lav
dose i miljøprøver på Hamnsundet gjennom hele året, uavhengig av tilstedeværelse av ﬁsk, på det siste uttaket i desember fant vi
også et lavt nivå av AGD inne i merd. På Andalsvågen (ﬁsk hele året), fant vi også AGD i miljøprøver, men der fant vi også en større
dose AGD på lokaliteten (i merd og innløpsvann) på det siste uttaket i desember. For B.cysticola ble det kun funnet agens på det
siste uttaket i desember 2018 (begge lokaliteter), på Hamnsundet fant vi da moderate doser både på lokalitet og i miljøprøven.
Salmonid Pox-virus viste et lignende bilde som B.cysticola, men dukket opp allerede i juli 2018 og var i større grad knyttet til
prøver fra selve lokaliteten (merd, innløp) og i mindre grad mulig å ﬁnne igjen i miljøprøvene. Kontrollprøver for laks-DNA viste
lave verdier på Hamnsundet i ﬂere måneder før det ble satt ut ﬁsk, men høye doser på lokalitet (merd og innløp) kort tid etter
utsett (test 3.juli, utsett 23. juni) og høye verdier både på lokalitet og i miljø i desember 2018. På Andalsvågen var det moderate
verdier for laks-DNA i miljø gjennom hele året og moderat til høye verdier på lokalitet gjennom hele året (Figur 3.4).

Som en oppsummering av dette forsøket har vi sett at:
• Det er et tydelig mikrobielt fotavtrykk av oppdrettsaktiviteten både på lokaliteten og i det nærliggende miljøet
• Som et resultat av dette kan det vannet som tas inn i anlegget være sterkt påvirket av den mikrobielle situasjonen inne i merdene
• Bakterier, parasitter og virus knyttet til sår og gjelleproblemer kan påvises både inne i merd, i inntaksvann og i miljøet på
lokaliteten. For noen agens (Paramoeba perurans) kan det se ut til å være en stabilt lav tilstedeværelse i miljø, uavhengig av
aktiviteten på lokaliteten, for andre agens (B.cysticola og Pox-virus) kan det se ut til at smitten i større grad blir introdusert på
lokaliteten med utsett av ﬁsk

• Vi isolerte ﬂere bakterier kjent for å gi sår og ﬁnneråte, og vi isolerte en ny variant av Moritella viscosa
Resultatene skal også opparbeides videre til en publikasjon.

Figur 3.4: Miljø-DNA, qPCR testing av:
Paramoeba perurans, Branchiomonas
cysticola, Salmonid Pox-virus og laks
(Salmo salar). Y-aksen viser nivå av
DNA og tilsvarer: 1 - spormengder, 2 lavt, 3 - moderat, 4 – høyt, 5 – meget
høyt.

3.2.2 Annen PCR-testing
Som ledd i helsekartlegging og oppfølging av biosikkerhet og sporing av PRV-1 (Hjerte og skjelettmuskelbetennelse, HSMB) tok
vi ut prøver for PCR-testing av ILAV, SAV (Pankreas disease, PD), PRV-1 (HSMB), PMCV (Hjertesprekk, CMS) og IPNV (Tabell 3.1).
Vi påviste ikke ILAV, SAV, PMCV eller IPNV. PRV-1 var derimot svært utbredt gjennom hele perioden, Ct-verdien var forholdsvis
høy (som betyr lav smittedose), det var ingen mistanke om forøket dødelighet knyttet til HSMB, men obduksjonsfunn og
histologiske funn forenlig med HSMB ble påvist på enkeltﬁsk.
Tabell 3.1: Antall uttak, antall prøver og resultat av disse, PCR-testing Hamnsundet januar – juni 2020. Ikke påvist = 0, påvist = 1.

Vi gjorde også en oppfølging med kartlegging av gjellehelse (Se H4 Fiskevelferd), med testing av Paramoeba
perurans (AGD), Branchiomonas cysticola (epiteliocystis), Pox-virus og Paranucleospora theridion (Tabell 3.2). Vi
påviste ikke AGD eller Paranucleospora theridion, men høy prevalens av
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B.cysticola (100 %) og Pox-virus (79 %). Vurdert ut fra lav Ct-verdi og histologiske funn ble B.cysticola vurdert som den viktigste
årsaken til de observerte gjelleskadene i denne perioden (diskutert under H4 Fiskevelferd).
Tabell 3.2: Antall uttak, antall prøver og resultat av disse, PCR-testing gjellehelse, Hamnsundet januar – juni 2020.
Ikke påvist = 0, påvist = 1.

3.2.3 PRV og smittesporing
Vi har sammen med Patogen AS gjort en fylogenetisk sammenligning av slektskap mellom PRV-isolater fra Hamnsundet og fra
Akvafuture sine nabolokaliteter Sæterosen og Andalsvågen. Prøvene som ble analysert var hentet fra den første påvisninga av
PRV-1 på hver av lokalitetene. Isolatet fra Hamnsundet var identisk med isolatet fra Sæterosen, mens isolatet fra Andalsvågen
også var svært nært beslektet. Isolatet fra Andalsvågen var også identisk med et PRV-isolat fra 2010 (Markussen et al., 2013)
(Figur 3.5). Resultatet indikerer et nært smittemessig slektskap mellom lokalitetene, noe som ikke er overraskende siden ﬁsken
på både Sæterosen og Hamnsundet har hatt den første oppvekstperioden i sjø på Andalsvågen. Vi skal følge opp dette med
videre testing, der også isolater fra setteﬁskanlegget skal sammenlignes med virus isolert i sjø.
De tre isolatene er beskrevet nedenfor:
1.Hamnsundet: PG054254 FR22432508 ct 18,3 merd 1 21.10.19
Grytåga setteﬁsk
AquaGen QTL, Innova Shield, uten PD
Vaksine: AJ Micro 6 og AlphaDip ERM Salar
Satt ut på Hamnsundet 13.07.2019
1.Andalsvågen: PG054068 FR22431201 ct 25,3 merd 7 16.10.19
Grytåga setteﬁsk
AquaGen QTL
Vaksine: Alphaject 6-2
Satt ut på Andalsvågen 16.11.2018, 106 g
1.Sæterosen: PG054934 FR21474265 ct 28, 8 merd 1 11.11.19
Neptun setteﬁsk AS, avdeling Lokkarﬁsk
AquaGen Hemne
Vaksine: ikke oppgitt
Satt ut på Andalsvågen merd 02, 4.10.2018, 103 g

HALVÅRSRAPPORT (1.Halvår 2020) - SYKLUS-RAPPORT FOR
TEKNISK OG BIOLOGISK DOKUMENTASJON I DRIFTSFASEN

www.akvafuture.com/no/utviklingstillatelser

Figur 3.5: Fylogenetisk tre for tre isolater av PRV fra Akvafuture AS, alle isolert fra førstegangspåvisning av PRV på hver av lokalitetene. Isolat
KC915033.1 er ikke fra Akvafuture AS, men beskrevet tidligere av Markussen et al., 2013.

3.3 H4 God ﬁskevelferd i lukket merd
3.3.1 Vanntemperaturer
Hamnsundet er en lokalitet som ble valgt for å teste ut den lukkede merdteknologien under andre betingelser enn de mer
skjermede fjordlokalitetene Sæterosen og Andalsvågen. Dette har konsekvenser også for temperaturproﬁlen gjennom året (se
halvårsrapport 2, 2019). For første del av 2020 har det vært registrert uvanlig lav temperatur på alle lokalitetene, se ﬁgur 3.6.
Data for vanntemperaturer er hentet fra Barentswatch (https://www.barentswatch.no/ﬁskehelse/). Gjennomsnittlig
temperatur i merdene på Hamnsundet var 5,6 °C, med spredning fra 4,3 til 7,5 °C. Til sammenligning vises ukentlig
gjennomsnitt av vanntemperaturer ved lokalitetene Sæterosen og Andalsvågen, som også har lukkede merder, og for
nabolokalitetene Kalvhylla og Igerøy med åpne merder. Temperaturer for lukkede merder representerer vanntemperatur på
20-25 m dyp, fra åpne merder rapporteres målinger gjort på 3,5 m dyp. Det vi har observert av forskjeller mellom
Hamnsundet og de andre lukkede lokalitetene viser at det har vært ulik temperatur på dypvannet (25 m), mens forskjellen
mellom lukkede merder og åpne merder i stor grad skyldes ulikt prøvetakingsdyp (3-5 kontra 20 m). For første del av 2020
var merd-temperaturen på Hamnsundet noe lavere enn Sæterosen og på omtrent samme nivå som Kalvhylla og Igerøy (de
åpne lokalitetene), men det var ingen signiﬁkant forskjell mellom lokalitetene i denne perioden.

Figur 3.6: Vanntemperaturer januar
til juni 2020 for Hamnsundet,
sammenlignet med Sæterosen
(lukkede merder), Andalsvågen
(lukkede merder), Kalvhylla og Igerøy
(åpne medanlegg).

3.3.2 Helsekontroller og lakselus
Innledning
Det ble i perioden gjennomført 14 helsekontroller (Tabell 3.3) av ekstern helsetjeneste (Elisabeth Treines og Harriet Romstad,
Aqua Kompetanse AS), noen av disse ble også gjennomført i samarbeid med Veterinærinstituttet (Arve Nilsen). Av disse
besøkene var 7 regulære tilsynsbesøk, 4 akuttbesøk ved sjukdom og 3 annen oppfølging av drift og helse. Helsetjenestene har
utført obduksjon og prøveuttak, lusetellinger, gjellescoring og vært involvert i utvikling av prosedyrer for å sikre god ﬁskevelferd
ved håndtering av ﬁsk og for opplæring av personell. Helsetjenesten har også gjennomført en ekstern evaluering av anleggets
drift og vannkvalitet ved å gjennomføre visuell scoring av vannhastighet, partikler i vann og begroing av merd, data som så er
blitt koblet til opplysninger om vannmengde, temperatur, dødelighet, antall ﬁsk, vekt, biomasse og fôring (beskrevet metodikk i
rapport for andre halvår 2019).
Lus og lusetelling
Lakselus registreres og rapporteres rutinemessig av anlegget i henhold til luseforskriften. I tillegg har de eksterne
helsetjenestene og Veterinærinstituttet deltatt på lusetellinger og kvalitetsvurderinger av ﬁsk der lusetelling har inngått som del
av protokollen. Anlegget har rapportert 0 lakselus i perioden, som de har gjort siden oppstart i juni 2018, det samme gjelder
nabolokalitetene Andalsvågen og Sæterosen, alle med lukkede merder fra Akvafuture AS. Det er ikke brukt renseﬁsk og ikke
gjennomført noen form for medisinsk eller mekanisk fjerning av lus, den smittebarrieren som er etablert ved å ha lukkede
merder med inntak av urenset vann fra 25 meters dyp har også på Hamnsundet gitt fullgod beskyttelse mot smitte av lakselus
gjennom hele forsøksperioden.
For første halvdel av 2020 har helsepersonell scoret gjellekvalitet og vurdert eksteriør på 440 ﬁsk og gjort vanlig lusetelling på
120 ﬁsk. I perioden har verken anlegg eller helsetjenester registrert lakselus på merder i drift med unntak av 1 kjønnsmoden
lakselus (merd 8, 19.februar 2020) og noen få

voksne Caligus elongatus. Disse resultatene stemmer godt med de erfaringene som er publisert fra tidligere studier
av lus i lukket merd (Nilsen et al., 2017). Bruk av brønnbåt til ﬂytting av stor ﬁsk mellom merder eller mellom
lokaliteter gir økt risiko for kontaminering med urenset overﬂatevann. I etterkant av slike hendelser hender det at vi
ﬁnner et svært lavt antall bevegelige eller kjønnsmodne lus, men aldri fastsittende stadier. Lusa dør etter hvert ut,
men kan leve lenge på laksen. For Caligus elongatus er det trolig en litt annen smittedynamikk, med voksne individer
som kan haike inn på større dyp etter å ha «hoppet av» sine verter som kan være ulike arter marin ﬁsk (Nilsen et al.,
2017).
Tabell 3.3: Oversikt helsebesøk Hamnsundet januar – juni 2020.
Besøk 1 = rutine,
2= akuttbesøk,
3 = andre oppdrag,
Gjellescore = antall ﬁsk, Lusetelling = antall ﬁsk, Obduksjon og
prøver:
0 = ikke utført,
1 = utført.
ELTR = Elisabeth Treines,
HARO = Harriet Romstad (Aqua Kompetanse AS). I tillegg har
Veterinærinstituttet (Arve Nilsen) deltatt på ﬂere av besøkene.

Gjellehelse
På grunn av store utfordringer med
gjellehelse på tre merder med ﬁsk satt ut
som smolt i juli – september 2019
(merdene 1, 4 og 2), har gjellehelse hatt et
særlig fokus også i 2020. Resultater fra
gjellescoring er oppsummert i tabell 3.4
og ﬁgur 3.7.
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Vi har også tatt ut prøver til PCR og tatt ut
vevsprøver til histologi for utredning av sykdom og
for evaluering av gjellehelse der diagnosen har vært
kompleks gjelleskade (Gjessing et al., 2019). Fisken i
merd 1 og 4 ble sanert av ﬁskevelferdsmessige og
biosikkerhetsmessige årsaker i januar 2020. Fisk i
merd 2 er fulgt tett opp med overvåking av helse og
gjellestatus (Figur 2.8). Denne ﬁsken har hatt en
redusert tilvekst og en høyere dødelighet enn
normalt, også i tida etter det mest alvorlige
utbruddet, men gjellescore, matlyst og generell
helsetilstand har forbedret seg i den samme
perioden. Biologisk resultat for merdene 1, 4 og 2 ble
rapportert i andre halvår 2019 (gruppe 2, smolt til
post-smolt).

3.3.3 Driftsdata
Ved alle rutinemessige helsebesøk skal anleggets drift evalueres av helsetjenesten. Vi
gjennomfører på alle lokalitetene en visuell vurdering av vannhastighet (cm/s), partikler i vannet
og begroing av duk på innsida av merdene (begge på en skala fra 0 til 3). Samtidig avleses
opplysninger om vanntemperatur, oksygennivå (% metning) og vannmengde (m3/min) fra
anleggets logg. Fra Mercatus hentes følgende data: antall ﬁsk og snittvekt på besøksdag, fôring i
merden for den aktuelle uka (deles på 7 for å få gjennomsnittlig fôrbelastning pr dag den
aktuelle besøksdagen), antall ﬁsk i merden ved ukestart og antall ﬁsk som er registrert døde i
samme uke. Disse dataene blir samlet i et regneark, og brukt til å beregne følgende tilleggsdata:
ukentlig dødelighetsrate, biomasse (kg), tetthet (kg/m3), spesiﬁkt vannforbruk (SVF = L/kg/
min) og fôrstyrke (FS = g fôr / m3 vann / døgn).
Driftsdata er oppsummert i Tabell 3.5, med unntak av scoringsdata for partikler og begroing.
Antall observasjoner (n) i tabellen angir antall merdobservasjoner i tilknytning til helsebesøk fra
personell fra eksterne ﬁskehelsetjenester. Dataene for 2020 skal seinere også settes sammen
med data fra 2019 i en mer samlet evaluering.
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Tabell 3.5: Oppsummerte driftsdata fra helsebesøk Hamnsundet januar – juni 2020. n = antall observasjoner, IB antall = antall ﬁsk ved
starten av uka for utført inspeksjon, fôr pr dag er beregnet ved å dele samlet forbruk den aktuelle uka og dele på 7, døde % er
beregnet ut fra IB antall for uka dødﬁsken er telt opp (dødelighetsrate), tetthet, SVF (spesiﬁkt vannforbruk) og fôrstyrke er beregnet
ut fra data for inspeksjonsdagen.

Maksimal registrert tetthet var 43,3 kg/m3. Spesiﬁkt vannforbruk (SVF) var ≥ 0,21 L/kg/min og fôrstyrken ≤ 21,9 g / m3. Det er
verdier som er innenfor de rammene vi har satt for trygg produksjon i de lukkede merdene. Oksygenverdiene lå mellom 85 og
102 %, med gjennomsnitt nært 90 %. Dette er også gode verdier for helse og velferd. Det var en ganske stabil
vanngjennomstrømming i merdene, uavhengig av biomasse (Figur 3.8). Dette er et resultat av det nye automatiserte ﬂowstyringssystemet der merdene kan stilles på en fast vanngjennomstrømming og merdenes ﬂyteevne blir kontrollert med
automatisk justering av avløpenes åpning (Se H1).

Oksygenmetningen sank signiﬁkant med
biomassetettheten i merdene. En lineær modell av O2
metning som funksjon av biomassetetthet gav forholdet:
O2 metning (%) = 95,9 – 0,17*tetthet (R-kvadrert = 0,32, p <
0,001)
Dette innebærer at forventet oksygenmetning er nært 90%
for de største biomassetetthetene i merdene ved
Hamnsundet i 2020, som tilsvarer 40 - 45 kg/m3
vannvolum (Figur 3.9).
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Figur 3.9: Oksygenmetning plottet mot
biomassetetthet i merder. Blå linje
representerer regresjonsmodellen: O2
metning = 95,9 - 0,17*tetthet (R-kvadrert =
0,32, p < 0,001), med grått felt som
representerer standard feil for denne
modellen.

Økt partikkelscore ble observert
ved (1) økende tetthet av ﬁsk i
merden og (2) synkende spesiﬁkt
vannforbruk, det vil si at mer ﬁsk
og mindre vanngjennomstrømming
gir større synlig partikkelbelastning,
det samme så vi i 2019 (Figur 3.10).
Begroing følger årstid og
tidsintervall fra forrige vasking og
viser ingen sammenheng med
produksjonsintensitet eller med
partikkelmengde i vannet.
Figur 3.10: Boksplot som viser fordelingen av biomasstetthet (venstre panel) eller spesiﬁkt vannforbruk
(høyre panel) i merder for ulike vurderinger av partikkelinnhold i vannet.

Fiskedødeligheten var stabilt lav med økende ﬁskestørrelse og biomassetetthet (Figur 3.11). Høyest dødelighet ble registrert i
merdene 1 og 2, liten ﬁsk med dødelighet knyttet til gjelleinfeksjoner. Det stemmer også godt med erfaringer fra tidligere
produksjoner på FoU-lokalitet Sæterosen (rapportering til Mattilsynet etter forsøk med tetthet fra 25 – 50 kg/m3).
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Figur 3.11: Prosent ukentlig dødelighet av
ﬁsk i merder plottet mot vekt av ﬁsk
(venstre panel) eller biomassetetthet
(høyre panel).

3.3.4 Produksjonsdata
Den produksjonen som blir rapportert her for første halvår 2020 gjelder for utsett av smålaks for produksjon av slakteﬁsk.
Denne ﬁsken kom som stor smolt fra Andalsvågen 1.juli 2019 med en snittvekt på 526 gram og ble satt ut i merd 3 og 5 (se
halvårsrapport 2, 2019, side 37). Etter endt produksjonsperiode (stor smolt til smålaks) ble ﬁsken sortert 29.11.2019 til merdene
3, 5, 6, 7 og 8, med snittvekter mellom 1718 og 2477 gram. Tallene for produksjon fra 01.07.2019 til 27.11.2019 og perioden
29.11.2019 til 31.12.2019 ble vist i forrige halvårsrapport.
Noe av ﬁsken i merd 3 og 5 ble ﬂyttet over til merd 7 og 8 den 11.april 2020, mens merd 6 hadde samme antall ﬁsk fra innsett i
november 2019 til slakting i juni 2020. All ﬁsk ble slaktet ut i juni 2020, og samlet slakteresultat er vist i tabell 3.6. Det ble
slaktet ut 304 711 ﬁsk med gjennomsnittlig rund vekt på 3 891 g, med 89,9 % superior og ubetydelig antall ﬁsk registrert som
produksjon eller utkast. Best resultat var fra merd 6 med 94,9 % superior og vekt på 4 695 g.
Produksjonsdata er oppsummert i tabell 3.7. På grunn av ﬁskeﬂyttinga i april rapporteres her to perioder for hver av merdene
3, 5, 7 og 8. Da ﬁsken ble ﬂyttet i november ble det satt en snittvekt og et antall for hver merd. Snittvekt er blitt justert ﬂere
ganger etter det ut fra veieprøver, fasit for både antall og vekt er gitt ut fra slakterapportene. Vi har derfor tatt utgangspunkt i
slakterapportene og justert inngående antall ut fra det og antall registrerte dødﬁsk i perioden. Med stor ﬁsk og lav dødelighet
og rapportering om svært lite råtten ﬁsk i dødﬁskopptaket vil det være det beste estimatet vi kan ha for antall ﬁsk IB og UB.
Med den siste ﬂyttinga i april er denne gruppa ﬂyttet 3 ganger etter utsett; fra Andalsvåg til Hamnsundet, internt på
Hamnsundet november 2019 og april 2020. På grunn av unøyaktige tall fra brønnbåtene fører dette til en risiko for akkumulert
avvik i antall ﬁsk registrert i hver enkelt merd. Flytting påvirker ﬁsken på grunn av sulting før håndtering og stress ved selve
ﬂyttinga, det ble også satt i gang tiltak med mer intensivert kamera-overvåking av fôring på lokaliteten i løpet av april. For å
forstå resultatet for disse merdene er det derfor mest hensiktsmessig å dele rapporteringa i tida før og etter ﬂytting.
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I perioden fra juli til november 2019 hadde ﬁsken en samlet dødelighet på 0,31 % (0,01 % ukentlig dødelighet), VF3 på 2,64 og
ØFF på 1,22 (Halvårsrapport 2, 2019). Fra november til slakting i juni var dødeligheten 5 464 ﬁsk, tilsvarende 1,7 % (0,06 %
ukentlig dødelighet). Dødelighet var høyest kort tid etter innsett og ﬂytting, lavere utover i produksjonsperioden. Alle merdene
presterte godt i periode 1, med VF3 godt over 3, mens ØFF/BFF var for høy med verdier over 1,4. Merd 6 er oppsummert i bare
en periode, med samlet VF3 på 3,14 og ØFF på 1,48. Merd 3 presterte bedre i periode 2, med VF3 på 3,62 og ØFF på 1,24. Merd 5
hadde lavere vekst, men også forbedret fôrfaktor i periode 2. Merdene 7 og 8 hadde en dårligere vekst og ingen reduksjon i
fôrfaktor i periode 2. Presisjonen på disse sammenligningene mellom merder er ikke helt optimal på grunn av de
utfordringene vi har hatt med estimater av antall og vekt beskrevet ovenfor, men gir et robust estimat av det biologiske
resultatet for gruppa som helhet.
At merd 6 presterte såpass tydelig bedre enn de andre kan ha sammenheng med både at det var den største størrelsessorteringa ved innsett i november og at denne ﬁsken har fått stå i fred uten sulting og ﬂytting. Den høyere andelen superior i
denne merden tyder også på en positiv effekt av at ﬁsken har fått stå i ro uten håndtering.

I dette halvåret har vi hatt fokus på produksjon av slakteﬁsk for den gruppa som ble satt inn som smålaks i november 2019.
På Hamnsundet har vi i perioder hatt utfordring med noe høy fôrfaktor og har identiﬁsert ﬂere tekniske forbedringspunkter,
blant annet:
(1) sted for tildeling av fôr,
(2) bruk av sentralfôring vs. fôrautomater på merdkanten,
(3) utfordringer med å ﬁnne gode kameraløsninger for lukket merd,
(4) utfordringer med å få spesialtilpassede biomassemålere til å fungere,
(5) problemstillinger knyttet til vannhastighet og styring av innløpene for å holde fôret lengst mulig i vannsøyla.
Flere av disse utfordringene har vi jobbet med i dette siste halvåret, vi ﬁkk et delvis forbedret resultat for slakteﬁsken i tida fra
april til juni, og for den ﬁsken som nå står i anlegget mener vi at de viktigste løsningene er på plass.
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