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GADUS
1 .0 Innledning
Nordmøre Törsk AS (.del av Gad us Gro up) har ett er anbefa ling fr a blant annet Fiskeridirekt orat et ,
gjort en grund ig vurdering rundt mulig pävirkning fra oppdrett st orsk pä vil lt o rsk vec omsk t
akvakult urlokalit et Grov e, i Sunndal komm une.
Den ne vurderingen er ut arbeidet og skrevet av Gad us Gro up. Vurderingen ka n ku n gjengis i si n
helhet. Gjengivelse av deler av vu rd erin gen kan kun skje ett er skrift lig t illatelse fr a Gad us Gro up. I
slike t ilfeller skal kilde oppgis.
I dett e not at et ønsker vi å komme med fa kt agrunnlag og betra kti nger rundt risik
o fo r påvirkning av
villt orsk. Vi Vil også belyse og ko mmentere de faktorer som må være t il stede fo r at slik påvirkning
skal fi nne st ed, og hvi lke pro sedyrer og t ilt a k Gad us har im plement ert fo r å fo rsikre seg o m at
pävirknin g unngäs. Vi har pri me rt fok usert pa risi ko for pävirkn ing gjennom « gyti ng i merd», men
kom ment erer ogsa pa e n rekke and re temaer vi mener er relevant e (eksempe lvis rammin g, risiko for
sykd om/ smitt e, og påv irkn ing på vand ri rigsrut er)
Gadus Gro ap har et uomt vist elig fo kus på bærekraft - som er dypt innarbeidet i vår
fo rret ningsmodell, og fo rankret hos både ansatt e, ledelse, styre, eiere, kunder og leverandører. FNs
bærekraft srnål e r herav en int egrert del av Gad us' strat egi. Gadus skal derfor følge de aller
strengest e st andarder og int ern e retningslinjer for å hindr e at vår virksomhet p åvirker naturen og
omgivelsene negativt.
Den først e utf o rdringen v il ønsker å belyse er gyt ing i merd, noe som er en svært uønsket hendelse
fo r enhver t orskeo ppdrett er. Dersom t o rske n gyt er i merden medfører dett e tap av biomasse i fo rm
av verdifullt prot ein og fet t , t ap a v ti lvekst, svekket file tkv alit et i till egg t il redusert im munforsvar
som er forb undet med fo rringet fi skevelferd og økt dødelighet . Dett e medf rer igjen en bety delig Økt
enhet skostnad, samt et negativt omdøm me. Gadus har følgelig utarbeidet det al jert e rut iner og
planer fo r å unngå gyt ing, i merd, sarnt også andre kjent e påvirkninger av ville t orskest ammer.
Vi anerkjen ner at gyt ing i merd er en hendelse som kan innt reff e, samt at gyt ing i merd på st amfisk
fr a t id lige ge ne rasjoner avlet oppdrett st orsk ku nn e averlev e t i I kj n nsmo den aIde r og genet isk bid ra
på gytefelt . Det er imidlert id ikke påvist krysninger mellom vill t orsk og oppdret t st orsk, verken fr a
romt fisk eller fra gyti ng i merd (M eeren mfl . 201 2), {Jorst ad mfl . 2008 ). I til legg t il t est er pa st amfisk,
er det også gjennomført t est er på lysst yrt matf isk i kom mersielle oppdrett sanlegg, hvor det ikke ble
f unnet noen t ydelig genet isk påvirkning i den lokale populasjonen av vi llt orsk (Varne mfl. 2015). Vi
ser også nå med int eresse på Havfo rskningsinst it utt ets rapport Kunnskapsgrunnlag for mul ig
påvirkning fr a oppdrett st orsk og levendelagret t orsk på villt orsk fBjørn mf l. 2021 ), hvo r de går
gjennom v ikt ige risikoområder og fo reløpige anbefalinger. Under ha r v i kommentert på
a r befalingene i rapport en t il HI, og hvordan vi konkret har inkludert dett e i vår risikovurdering og
d rift sprosedyrer med hensikt om å eliminere den risikoen som t rekkes fr em i rappo rten.
Base rt på yår verd ikjede og drift smodeII, samt t ilgjengelig info rmasjon og ku n nska p o rn pot ensiell
pävi rkning p ä villt orsk f ra vare opp drett sanlegg, mener vi at et ableri ng av en matfi sklokalit et ved
Grove ikke vil medfr e uaksept abel risiko, noe som videre begrunnes i dett e not at et .

2.0 M et odisk t il næ r m in g
En risikovurdering bør basere seg på relevant fo rskning og kunnskap på o mrädet

men samt idig også

i størst m ulig grad refl ekt ere de fakt iske fo rholdene ved oppdrett av mat f isk i sjøanlegg. Vi har i dett e

GADUS
d okument et derfor gjennomført en vurdering og ko nsekvensutre dnin g med fo kus på de fakt iske
fo rhold ene som e r gjelde h de u nde r oppd rett av mat fi sk i sjø, basert på dagens ge ne ra sjon fisk og
gjeldende drift smet oder so m benytt es. Vi har ogsä gjenno mf rt en strmsi m ule ring ved bruk av
Havforskningsinstit utt et (H I) sin ROM S- modell Nor Kyst 800, et t er anbefa ling fr a HI på en t idligere
lokalit etssøkr,ad, -også referert t il i (Bjørn mfl 2021), det t e fo r å kom plett ere den fy siske
st røm målingen utf ørt av ekst ernt innleid firma, ved lokalit et en.
For å underst t t e risiko vurderi ngen med relevant og oppdat ert kunnskap har vi innhent et hist or isk
og nyere ku n nst ap om gyt ing i me rd fra m iljøene i Nor ge med mest oppd at e rt em p irisk og prakt isk
erfaring på omr ådet . Dett e har vi o gså gjen nomført på de rest erende risikoo mrädene som omt ale s i
det t e dokument et. I tillegg har vi ogsä gjennomf r t diskusjoner og fätt ko nkret e innspill fra ekst ern e

fagmilj er
reflektert i dett e memoet samt inkludert i drift sprosedyrene Våre

3.0 Avlsarbeidet på oppdret t st orsk
Yngelen som benytt es i våre anlegg st am mer fr a avlsarbeidet t il Nofi ma og Hav landet M arin Yngel,
hvorav først nevnt e er st at i ig og Havlandet e r e n p rivat

akt r. D isse prod usent ene har hver avlet f rem

en god oppdrett sfi sk som egner seg godt til mat f iskproduksjon i sjø. Begge produsent ene har
produsert yngel siden ti dl ig 2000-t all og e r nå oppe i både 6. og 7. generasjons t orsk. Når det gjelder
biologien t il fi sken er det i Nofimas avl sprogram br ukt et høyt ant all ulike fam ilier basert på både
skrei og kystt o rsk fr a best ander langs no rskekyst en fo r å sikre en bred populasjon. På denne måt en
fär man et st ort genet isk mar gfold og unn gä r innavl {Henri ksen et al. 201 8). Avlsarbeid et har
foku sert pa produksjonsegenskaper som hurt ig vekst , sykdomsre sist ens og ut sat t kj nnsmodning .
Gjennom avlsarbeidet har man også gjennom redusert nat urlig seleksjon utv iklet en ro ligere og mer
domest isert fi sk vant t il et t rygt m iljø med mye mat og høv over levelse

4.0 Anbefa linger fr a Havfo rskningsinst it uttet sitt oppdat er te kunnskapsgrunnlag
Havf orskningsinst it utt et gjennomført-e i 2021 en innhent ing av oppdat ert kunnskap rundt mulig
påvirkning av villt orsk fr a pp pdrett og levendelagring av torsk (BJørn mfl 2 021) . I denne rappo rt en
t rekker HI frem f ire fo reløp ige anbefa linger som vi under har fors@ktä synliggjøre hvordan er
i h kl ude rt og reflektert i vår risikovurdering og våre dr ift sprosedyr er:

4.1 Anbefalin g 1
Anbefa ling l : HI anbe faler at miljøeff ekt er av t orskeo ppdrett inkluderes i a rb eidet med

g jen o ppby gnin gsplanen for k yst torsk i -nord, samt vide re arbeid for å t ett e kunnskapshull kn ytt et til
ø kolo gi o g livshistorie hos k ystt orsk i nord. Lokale g yt e felt fa n gs hele k yst en, s pesielt särbare
fjordbest ander, hør fortsatt besk ytte s mot torskeopp drett. Det bør o gså vurderes rest riks jo ner m ot
flytting og· levende fag rin g av torsk næ r gyt efelt.
•

Gad us ønsker å t a sit t a nsvar fo r å bid ra t il å øke kun nskapsgrunnlaget , bäde som individuell
aktgr og som en del av ne rin gen gjennom samarbe ic et i det nasjonale t orskenett verket.

Nylig har G adus gjennom t orskenettv erket t att init iat iv t il et samarbeid med HI pä forskning
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innenfo r nett opp dett e området . Vi er også selvsagt posit ivt innst ilt t il å t ilrett elegge fo r at
våre anlegg benytt es t il fo rskning.
•

Et te r dialog med HI og Fiskeridirekt orat et samt gjennomgang av o ppdat ert
kunnskapsgrunn lag (Bjørn mfl 2021), kommer vi ved valg av lokalit et er t il å følge rådene og
gjeldende forskrift er om ikke å legge oppdrett sanlegg fo r t orsk i registr ert e gyt eområder eller
gyt efelt fo r t orsk i he nhold t il Fiskeridirekt orat et sin kart løsning. Vi har også spesifi kt valgt å
ikke søke på anlegg i um iddelbar nærhet av regist rert e gyt efelt og utøvet ekstra str enge
avstandskrav t il nasjonaIt vikt ige gytefelt fo r t orsk. Dett e basert på gr ade ringe n utv iklet av
Havfo rskningsinstit utt et , hvor gyt efelt kat egoriseres f ra 2-6 ett er v ikt ighet .

4.2 Anbe falin g 2

Anbefaling 2: Inntil bedre kunnskap foreli g ger, anbe faler HI at beite- og o ppvekst områder i næ rhet av
g yt e felt t ind re fjord m ed hø y grad av re tens jon, fo kal bunnslåing av larver og så rbare best ande r gis
b esky tt else
•

Gadus har v algt

ä ikk e søke på o p·pdret t sa nlegg som ligge r i eller l um iddelbar na rhet av

registre rt e beite- og oppv ekstomräder for villt o rsk - uavhengi g av om disse li gger i narh et av
gyt efelt i indre f jordstr k ell er ikke. Det t e er i dag ikke n edfelt direkte i noen fors kr i ft (i
mot setn ing ti l gyt eo mräder), men en begrensing vi

harv al gt ä f lge for aminim
e rerisi ko for

mil jøpåvirkning. Vi ønske r også her å bid ra t il å k e kunn skapsgrunnlaget for å se o m d et t e er
-en begrensing som kan just eres.
•

Vi er kjent med at nat urt yper som ålegras or; t areskog vil kunne funge re som

o ppveksto mrä der for t orske yn gel (HI 2021 - Faglig vurderin g an ny lokalit er fo r t orsk t lukket
n n legg ved R neset i Sykk ylven komm une). Vi har derfo r også kart lagt og vurdert disse i
risikovurderingen vår, men har i dett e not at et primært ha r valgt å fo kusere på gyt efelt når vi
d isku t ere r mulig ge net isk påv irkning gitt den avtagend e san nsyn lighet en for ov erlevelse av
yngel fr a oppdrett storsk ut over i livsløpet . Overlevelse ti l yngelsta diet og drift t il nærliggende
oppvekst- og beiteo mråder (og dermed pot ensiell påvirkning på disse], fo rdrer først at alle
«st egene» foran i kjeden av hendelser ma ir nt reff e. Vär vurderi ng, som ut dypet i dett e
memoet, er at gyting i merd ikke v il medføre uaksept abe I risi ko for p ävirk n ing på gyt efelt fo r
Villt orsk og heller ikke senere st adier (oppvekstom råder og beit eomräder).

4.3 Anbe faling 3

Anbe faling 3: Kunnskapen om e ffekt en av gen etiske in t era ksjoner m ellom do m estise rt o ppdrett storsk
o g vil ltorsk er i st or grad m anglende. Vi har im idlertid m ye kunnska p o m negative effekt er a v røm t
o ppdrett slaks. Risiko profl en for torsk ant as å være hø yere, s pesielt for svake best ande r av kystt orsk,
o g vil avhenge av hvo r stort presset fra o ppdrett s populasjonen e r i forhold til st ørrelsen på lo ka fe
b est ande r, sa mt grad av do mestisering og genetisk avst and ti{ vll/torsken. I tillegg både røm mer o g
g yt er o ppdrettsto rsk i m erd, o g det finnes ikke ba rrierer mellom generasjoner hos en ren m arin art
som t orsk. Ved å b ruke steril torsk i o ppdrett e lim ineres risikoen for ge netiske int eraksjoner, og vr
a nbe faler at bruk av st eril t orsk utredes.
•

HI nevner i rapport en at eff ekten fr a genet iske int eraksjoner mellom domestisert
oppdrettst orsk og villt orsk er et område so m en mangler kunnskap om. Dett e er derfo r et felt
vi har brukt mye t id på å analysere og inn hente informasjon om i vår risikov urdering (som
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beskrevet i det t e memoet ). Vär erf aring er at det fi nnes omfatt ende dokument asjon so m kan
benytt es, og mye av den ne ku nn skape n er også referert t il i kunn skapsgru n nlaget ut arbeidet
av HI
•

Videre trekkes det i rapport en, på grunn lag av manglende. kunnskap o m o ppdrett st orsk,
parallelle r mellom kunnskap og eff ekt er fr a rømt oppdrett slaks med en ti lhr ende ant at t
høye re risiko profi l fo r t o rsk. Dett e er et orn råde som vi ønsker å bid ra t i I økt kom pet an se på,
da vi·mener at den ne kunnskapen ikke-er direkte overfør bar mellom disse art e ne og at det
begrenser mulighet en fo r å benytt e d isse konklusjonene som et godt underlag fo r
beslut ninger rundt forvaltn ing. Vi arbeider imidlert id syst emat isk med å fo rebygge enhver
fo rm fo r rømming fr a anlegget samt gyt ing i merd, som er beskrevet mer i det alj senere j
not at

•

samt innarb eidet

i v äre drift sprosedyre r.

HI t rekker også fr em e n a nbefaling r undt ut redning av br uk av st e ril t orsk. Vi st iller oss
posit ive t il Ut rea ning av met oder som vil kunne bidra t il redusert risiko fo r kjønnsmodning,
m en dett e er også et område som er krevende for enkelt akt r e r ä sku lie gjennomf re. Vi
pnsker im idlert ic i den anledning

a ret t e fokus paat det t e er et omräde som har vert

"

utp rgvd pä laks siden 2013 og som M at t ilsynet nä nylig har beslutt et ä stanse videre
fo rskning rundt grunnet blant annet utf ord ringer med å produsere steril laks på en
velferdsmessig f orsvarl ig måt e.

4,4 Anbefaling 4

Anbefaling 4: R mt torsk kan spre sykdom til vill fisk, eller pävirk e økosystemene på andre mäter.
Parasitter, bakterielle og virale agens kan bli ut fordrende ved kt oppdrett og le vende fa gring av
t orsk. Vi anbefaler at problemstillinger og kunnskapshull knyttet t f!sykdom og smittespredning
hensyntas og tettes, inkludert flyt ting av fisk med -ukjent smittestatus. I ti ffegg kan
t orskeoppdrettsanlegg fore ti{ endringer i vandringsmønster, adferd, fysiologi og reproduksjon hos vill
torsk som igjen kan påvirke overlevelse, vekst og· rekruttering. Enkelte av disse faktorene har også
paralleller til effekter av lakseoppdrett pä vill to rsk. Havforskningsin stituttet har nylig ferdigstilt
«Stromkat alogem», et verktøy som simate rer spredning av partikler eller patogene r, og kan benyttet
av forvaltningen i lokaliseringsspørsmål.
•

Gad us arbeide r syst emat isk med fo re bygging av sykdom og pot e nsie II smitt e, noe som e r
ref lektert i våre drift s- og beredskapspro sedyrer. A ll fi sk vaksineres

sykdo mmene fo r oppdret t st orsk. I t illegg har Gad us et generelt høyt fo kus på f iskevelferd, vi
opererer med lav t et t het i merder, benyt ter lange brakkleggingsperi oder mellom ut sett (fra 3
mnd og opp mot 1 är), unngär ä blande fisk fr a ulike generasjoner og avlsmat eriale på sa mme
lokalit et, samt gjennomfører en rekke andre t ilta k som er med på å minimere sannsyn lighet
fo r sykdo msut brudd og påfølgende potensiell smitt e t il Villfisk.
•

Når det gjelder risiko for «end ring i vandringsmønster, adferd, fy siologi og re pro d uksjon hos
villt orsk som igjen kan pävi rke ov erlevelse, vekst og rekr ut t ering » anerkjenner vi at c et er en
pot ensiell risiko, men bemerker ogsa at Havf orskn
i n gsinstit ut t et i /Karlen B M eeren 2h1 )
konkluderer med at det ikke er dokument ert at t orsk på gyt evandring blir påvirket av

GADUS
lokalisering_av oppdrett sanlegg, og t ilsvare nde: at det ikke fi nnes d okum ent asjo n på at
oppdretts a nlegg päv irker van&ring eller pre dasjon pä ut vand rende v illsmolt. Sam menlignet
med lakseanlegg er det fo r t orsk i gje nnom snit t e n lave re st ående biomasse pr an legg. og.
t o rskeanlegg Ut gjør derm ed også et m indre fo t avt rykk.
•

St røm kat a logen er et verkt øy som vi a lie red e ha r t att

i bruk i vår risikovu rde ring som et

kom plement t il strømm ålingene som gjennomføres ved den enkelt e lokalit et (også inkludert i
dett e mem oet ).
Vi imøt ekom mer også d et ytt erligere planlagt e arbeidet t il Havf arskn ingsinst it utt et m ed en vi dere
risikovurdering av milj e ff ekt er av t or skeoppdrett i 202-J . Vi kom mer t il å holde lø pende dialog med

HI på_dett _g,
arb_
e idet fo r å sørge fo r at vi kan reflekt ere den nyeste __ku
nnskapen_på området i våre
d rift spro sed yre r

5.0 Tilleggsutredninger ett er inn
spi ll

traFiskeridi rektorat et

I dialog med Fiskeridirekto rat et har v i på t idligere lokalit et ssøknader blitt bedt om å kom ment ere på
fi re kon kret e sp rsmäl rundt anbef al i rige ne fr a H I i ra p port e n beskrev et i seksjonen av e r. Disse
overlapper -d elvis m ed punkt ene kom ment ert i avsnitt et over, m en er mer ko nkret e i fo rhold t il
m ulige implikasjo ner ved oppdrett av t orsk. Vi har d erfo r her også fo rsøkt å besvare disse
spørsmåle ne, og henviser samt idig t il rest en av dett e m emo et fo r m er utfy lle n de info rmasjon o m
t emaene de bergrer

Spørsmål 1: Hvordan er hens yne t til eventuelle beit e- og o ppvekstområder f nærhet av gytefelt i
indre fjord me d hø y retensjon, Joka/'bunnslåing av larver o g sårbare bestander vurdert o g
ivar etatt?
•

Gad us har v algt å ikke søke på lo ka lit et er som ligger i, eller i um iddelbar nærhet

av

regist rert e beit e- og o ppveksto mråder fo r Villt o rsk i hen hold t il fi skerid irekt orat et sin
ka rt løsn ing (Ka rt lag «Oppve kst - beit eom räde»). De registr e rt e o ppvekst- og beit eo m råde ne
fo r villt or sk i kart løsningen ligger primært også på m er ekspo nert e lokasjoner i yt re
fjordst røk. Dett e er i dag ikke nedfelt direkt e i noen fo rskrift (i m ot set ning til gyt eomrä der),
men en begrensing v i har val gt å følge fo r å min i mere risi ko fo r m iljøpåvirkning
I t illegg er v i kjent med at nat urt y per som åle gras o g ta resko g vil kunne fun gere som

•

o ppveksto mrä der for t orske y gel (HI 2021 - Faglig v urderin g an ny lokalit et fo r t orsk i lukket
anl egg ved Rø neset i Sykky lven k omm une). I henhold til fis ker idirekt orat et sin kartl s nin g
(kartla g «Tareskogforeko mster» og «Alegras») er t aresko g den mest utb redt e av diss e t o
art ene, og fi nnes primært i yt re st røk langs norskekyst en på mer eksponert e lokasjoner, men
fo rekomm er også i indre fj ordst røk. Det sam me gjelder ålegress, men er som nevnt over
mlnd re ut b redt . Gad us har valgt å ikke sø ke på lokalit et er h vor sj øanlegget (merder og fl åt e)
ligger i registrert e områder fo r t areskog og ålegras. Vi ett erst reber å sikre at fo rt øyJ1inger
også legges ut enfo r regist rert e o m råder av disse nat urt yp ene på alle våre anlegg

I dett e not at et har vi pri mer t valgt å fo k w;;ere på nærhet t i I gyt efelt nå r vi diskut ere r m u lig

•

genet isk pävirk nin g (se kapit t el 7. 0), gi tt den st erkt avt agen de sannsy nlig het en fo r
overlevelse av yngel fr a oppd rett st orsk ut over i livsløpet . Overlevelse t il y ngelst adiet og drift
ti l n aerliggende oppvekst - øg beit eområde r fog derm ed pot ensiell påv irkn ing på disse),
·1
tt
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fo rdrer først at alle «st egene» foran i kjeden av hendelser må innt reff e. Vår vurdering, som
Ut dypet i memoet, er at gyt ing i merd ikke vil medføre uaksept abel risiko fo r påvirkning på
gytefelt fo r vi llt orsko g derm ed heller ikke senere st adier (o ppveksto mråde r og
beiteom råder)
•

Gad us har også ut vi klet o mfat t ende d rift sprosedyre r fo r å f jerne kjøn nsmodning av fisk og
dermed ytt erligere redusere risikoen fo r m ulig genet isk påvirkning gjenno m blant annet et
spesialut viklet og omfatt ende kont inuerlig lysstyrin gsregim
e , skyggelegging av merd
kom bine rt med undervan nsföring fa r å holde fi sken dy pt i merd en fa r å sikre m inim aI
dpgnvariasjon fr a sollys. Det utf øres ogsä kont inuerlig ov erväking av gonadeut vikling (som
styrer kjøn nsmod n ing hos t orsk) og f jern in g av f isk med høy risiko fo r kjøn nsmod n ing. I
t illegg benytt es st or -sett efi sk st rat egi (ty pisk st ørrelse på ~2s0-350g) fo r å minimere t id i sjø,
sa mt en produksjonsplan som sikrer slakt ing av fisk_før andre vint er i sjø (tid spunkt for kt
r isiko for kjn nsmodning)

Spørsmål 2: Hvordan er risikoen knytte t til gene tisk interaksjon mellom o ppdrett - o g villtorsk
vurdert o g mø tt, særlig m e d vektle gging av risiko knyttet til rø mming a g gyting i m erd
•

Gad us har i dett e notatet gjennomført en risikovurdering med sæ rlig fo kus på områdene
gyting i merd (se kapitt el 7) og rømm ing (se kapitt el 8), på basis av relevant t ilgjengelig
info rmasjon, art ikler, dokument ert e fo rsøk, og nyere kunnskap fr a ekstern e fagmiljøer med
o ppdat ert empirisk og prakt isk erfaring på om rådet (inkludert kunnskapsrapport en fr a Hl 20 21 ). Var vurdering er at hver ken gyt ing i merd eller risi ko for r ømming på den om søkte

lokalitet en vil medføre uaksep tabel risiko fo r påvirkning på villt orsk.
•

Gytin g i m erd : En pot ensiell påv irkning fra gyting i merd krever en se r te av hendelser som må

innt reff e samt idig, som lf ere individuelt har svært lav sannsynlighet fo r ä in nt reff e og som
samiet sett i enda min d re g ra d medfører r isiko fo r pot e nsiell påvirkn ing på vil lfi sk. I t i Ilegg e r
det e n rekke moment er spesifikt fo r oppd rett st orsk på mat f isklokalit et er som er med på å
yt t eri igere svekke sannsyn Ughet en fo r negat iv påvirk ning som ut dypet i kapitt e17.
Oppdrett storsk i merd har blant annet lavere kvalit et og mengde egg/m elke sammenlignet
med villt orsk, den st år på st rømst erke lokalit et er som vanskeliggjør blanding av egg og melke
i kurt isen, den best är ut elukkend e av «fprst egangsgyt ere » med svært lav kvalit et på
egg/m elke, den ma gyt e uassist ert som yt t erli gere forri ng er eggkv alit et, fi ske
n garik ke pa
spesialisert st amfiskfö r og fär derm ed ikke ti lgang pa nd vendige

naeringsstofferf

rä

produsere levedykt ig avko m, lysst yri ng medf rer redusert og forskjv et ti dsp
unktfor gytin g i
t

-

fo rhol d til nat urlig gyting og yngelen risikere ä ikke fä tilg ang pä levend eför

-

-

•

(ihht. m
a tch-

mismat ch m odellen) samt bli Ut satt fo r høye vannt emperat urer, og eggene er avhengig av
riktig st røm fo r å drift e inn i et gyt efelt i ret t t id for klekkin g samt overleve i et ukontr ollert
yt re mi lj f rem til t idsp unkt for klekki n g. Derso m et befr uktet egg gyt t i merd skulle medf re
en levedykt ig y

gelska l den ogsä i kon kurranse med vill

fi sk overleve t il voksen alder og

ret urnere t il et gyt efelt og suksessfullt t a del i den natu rii ge gyt ingen, på t ross av svakere
egenskaper og manglende t ilpasning t il et l iv ut enfo r merden. Gad us har i t illegg
implementert omfatt ende drift s ut iner og spesialt ilpasset ut sty r sam er med på å redusere
denn e risikoen ytte rlige re, b lant ann et et omfat tende lysstyrin gsregim e, skyggenet t,
undervannsforing, og overvåking av go nadeut vikling for å fjerne og fo rskyve kjønnsmodning,
produksjonsmet odikk med stor set t ef isk fo r å redusere t id i sjø og dermed eksponering mot
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yt re miljø betr aktelig, samt valg av lokalit et er med st rømfo rhold som ytt erl igere mini merer
risi ko for en event uell pävirkn in g. Vi er i da ogsä med pa et samarbeid sprosj ekt med
Havfor skningsinst it utt et fo r å videreut vi)de en a lie rede bred kunnska psbase ru ndt bruk av
lysst yring fo r å fjerne kjønnsmodning i sjøanlegg

•

Rømming: Det fi nnes ingen garant i fo r å unngå rømmi_ng fr a sjøanlegg, men alle våre anlegg
følger de samme krave ne t il ut st yr som rest en av a kvakuIt urbransje n i NS 9 415. Avl sarbeidet
gjennomfgrt av blant annet Nofi ma har ogsä medf rt en mer domest isert og mindre
aggressiv t orsk skapt fa r et liv i fan genskap blant an net dokumentert av Nofim a (Henr
iks en

201%), men ogsä observert og bekreft et i våre og ekst erne an legg som i dag har prod uksjon
av t o rsk i sjø. Fa r å ytt erligere red user e r isiko fo r rø m ming har vi valgt e n ut st yrsstra t egi med
bruk av mocerne nt er med solid kvalit et , med dobbelt s m (ut en ls e deler som ka n f ungere
so m st artp un kt for «biti ng pa not »).

M ed høyere brudast yrke vil det være en rekke belast ninger som ikke vil føre t il
rift / maskebrudd samme nIignet med e n t ilsvare nde ny lon not - og dermed e n lave re risiko
fo r rømming. Her har vi også t rukket på kunnskap og erf aringer f ra o ppdret t av andre marine·
art er som seabass og seabream i M iddelhavet . Dett e kombinert med im plement eri ng av
det al jert e drift sprosedyrer rundt de viktigst e arbeidsoperasjonene på våre sjøanlegg, samt
beredskapspl a ner ved en event uell hendelse
•

Begge disse hendelsene (gyt ing i merd og røm ming) v il være svært alvorlige fo r oss som
oppdrett er, både· operasjonelt, fi nansielt og omd m memessig o g noe vi ha r svaert h

yt

fo kus på å ivaret a på en t rygg og god måt e. Vi imøt ekom mer derfo r enhver fo rm fo r
fo rskning og videreutv ikli ng på om rådet og følger nøye den sist e fo rskningen som
gjennomføres på disse t emaene

Spørsmål 3: Hvordan er risikoen knytte t til økolo gisk interaksjon mellom op pdrett- o g villtorsk
vurdert o g mø tt? Det m å særlig vektle gges hvordan eventuelle torskeo ppdret tsanle gg kan påvirke
v andringsmø nster, ad/ei d, smittes predning og s ykdomsutbrudd, samt fysiologi o g re produksjon
hos villtorsk?
•

Gadus arbeider syst emat isk med fo rebygging av sykdom og pot ensiell sm itt e i va re an legg og
dermed også risiko fo r smitt e t il villfi sk, noe som er refl ektert i våre drift s- og

-

- Dett e utgjør i dag de 3 vanli g st e sykdommene fo r o ppd rett storsk. I t illegg har

Gad us et generelt hy t fo kus-på fi skevelferd, vi opererer med lav t ett het i merder, benytt er
lange brakkleggingsperi oder mello m ut sett (fra 3 mnd. o g op p mot 1

är). u nngår .å blande fi sk

fr a Ulike generasjoner og avlsmateriale på sam me lo kalit et , benytt er en sto r set t efi sk (t ypisk
250- 350g) for å redusere t id i sjø og derm ed e ksp o nering , samt g jennomfører en rekke and re
tilt ak reflekt ert i våre d rift srut iner som er med på å minimere sa nnsynlighet fo r
sykdo msutbru dd og päfl gende pot ensiell smit t e til villfisk. Vär vurdering er derf or at
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g jennom disse t ilt akene ikke vil medføre uaksept abel risiko fo r påvirkning på villfi sk gjennom
smit t espredn ing og sy kdomsut brudd
•

När det g jelder ir si ko for «endri ng i vandringsmonster, adferd, fysiologi og repro duksjon hos
vil It o rsk som igjen kan påv irke overlevelse, vekst og rek rutt e ring» ane rkjen ner vi at det er en
pot ensiell risiko, men bemerk er ogsä at Havf orskningsinst it ut t et i {Karlsen

Meeren 201 3)

konklude re r med at det ikke er daku me nt ert a t t orsk på gyt evand ring bl ir påvirket av
lokalisering av oppdret t sanlegg, og t ilsvarende at det ikke fi nnes dokument;isjon på at
oppdrett sanlegg påvirker vandring eller predasjon på utv andrende vill smo lt. Sammenlign et
med lakseanlegg er det fo r t orsk i gjennomsnitt en lavere st ående biomasse pr an legg og
t orskeanlegg ut gj r dermed også et mindre fo t avt ry kk.
•

Förspill e r en pot ensiell påvirkning på omkrihgliggende m iljø (på lik linje med lakseanleggJ
so m v i. adresserer på flere ulike måt er. Vi har d rift sp rosedyrer og en fö ringsstrat egi som
søker å m inimer e fo rfakt oren [og dermed minim-ere fö rspill) sammenlignet med blant annet
lakseanlegg der man i st r r e grad er incent iv ert for «ov erfore» fisken f or ä maksimere
produksjon innenfo r biomasset aket . Dett e sikres gjennom blant annet bruk av
undervannskamera kombinert med m indre og derm ed mer oversikt lige nøter sam menlignet
med laks (t ypisk 120m i st edet for 160m merder). I t illegg opererer Gad us med et
spesialut viklet fö r med svært høy grad av marine ingredienser som i st or grad reflekterer den
nat urlige diett en t il marin fisk so m event uelt skulle beit er under anleggene våre
(sain me n lignet med laksefo r som generelt inneholder en bet ydelig mengde soya og and re
plant ebasert e prot einer, som har vist å kunne ha n egativ pävirkn ing på blant arinet
reproduksjon hos marine art er). I et nyere f ors k gjennomf rt av Nofi ma (Svalheim 2022) ble
det blant annet daku ment e rt at kvalitet en t il villfisk som beit er ved oppdrett sanlegg ikke t ar
skade av å spise laksefo r (men da med fo kus på lukt , t ekst ur og ut seende).

Spgirsmäl 4: Hvordan er sim ulering av s predning av e gg fra gyting av torsk i m erd og s predning av
ulike pato gener gjordt og vurdert i forhold til mulig påvirkning på nærliggende gytefelt og lokale
torskebestander?
•

Gad us gjennomfører fysiske strøm måli nger på a lle lokalit et er vi søker på i hen hold t il kravene
fo r akvakult urs knader og so m utf res av ekst erne akkredit ert e selskaper. Det t e gjr es for a
ka rtle gge str mforho ldene på lokalit et ene ut fr a biologisk bæreevne og hvor egnet
lokalit et en er for biol ogi sk prod uksjon, me n også fo r å v urdere en pot en sie II påvirk n ing på
yt re miljø

•

I t illegg gjenn omføre r v i st rømsim uleringer fo r pot ensiell spredning av biologi sk mat er iale fr a
de oms kt e lokalit et ene, basert på St rømkat alogen t il Havfo rskningsinst it utt et (se appendix

fa r spesifi kke si mu l er inger fr a den omsøkte lokaIit et e n med u lik t idsI in je fa r levet id på
p artikl er}. St rm akat alogen er et veldig godt verktøy, men har også enkelt e begrensinger i
fo rm av opp løsn ing, verti kal partik keld rift og sim u le rte mal inger. Vi opplever derfor på
enkelt e lokalit et er at det ikke allt id er samsvar mellom det simulert e st rømbildet fr a
St r m kat alogen og den fakt isk gjennomf rt e str m mäl ingen pa den oms@kte lokali tet en noe som kan fo rr ihge kvalit eten på selve analysen. Det gir imid lertid et ekstr a dat apunkt og vi
inkluderer derfo r det allt id i analysene våre og komment ere-rspesifikt der det er u likhet er. I
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fo rhold t il påvirkning på gyt efelt har vi valgt å inkludere t re simuleringer på henho ldsvis 10,
20 og 30 dagers pa rt ikke Id rift med ut slipp på 10m, fo r å kunne vekt e en avt agende
sa r nsyr li g het for overlevelse av e gg i et u kontrol lert m ilj . For yt t erligere vurderinger om
strm simu le rin gen o g pot ensiell spredning av egg og pat oge ner t il nærliggende gyt efelt og
t o rskebest ander hen viser vi ti l kapitt el 7.4, 9.0 og 1 0.0 under
•

Vi ha r valgt å primært fo kusere på nærhet t il nasjonalt (v er di 6) og regionalt (verdi 5) vikt ige
gytefelt i henhold t il graderingen som HI ha t benytt et i sitt arbeid med kart legging av gyt efelt

(H12013), og særlig de med h øy grad av ret e nsjon. Gyt ef elt av lavere verd i har i hen hold t il
ra pport en t il HI de n størst e u sikkerhet en knytt et t il seg og er he lie r ikke priorit ert kart lagt i
nasjonalt program fo r kart legging av marine nat urt yper. Gyt eom råder regist rert i FD sitt
kart lag eT også omfatt et av fo rskrift e n, me n i n neh older ikke den sa mme grad erin gen av
verdi, er basert på int erv juer med fi skere og har også st o r usikkerhet knyt t et t il seg ifølge
Havfo rskningsinst it utt et (HI 201 3). M ulig e oppvekst - og beit eom råder fo r t orsk er ikke
omfatt et av fo rbudet mot et abler-ing av t orskearle gg i gyt eområder fo r villt orsk, men fall er
inn under vurderi ngen av mil jme ssige konsekvenser og er omt alt i HI sin kunnskapsrapp ort
(HI 2021).

Vihar derf or ogsä inkludert henvisninger t il både gyt efelt , gyteområder og m ulige

oppvekst - og beiteo mråder i nærhet av den oms kt e lokalit et en j våre vurderinger i dett e
not at et , men som nevnt over primaer
t foku se rt på nasjonalt og regionalt viktige gyt efe lt , også
ved valg av potensielle fokalit et er fo r oppd rett av t orsk. Dett e mener vi er en balansert
t ilnærming og et fo rsøk på å refl ekt ere for måIsparagrafen t il fa tsk rift en om å {( m·edvirke t i I at
akvakult ur av andre art er enn laks, ørret og regnbueørret blir lønnsom og konkurransekraft ig
inne nfo r rammene av en bærekraft ig utvikling, og bidra t il verdiskaping på kyst en» (som også
ble t rukket fr em av Fiskerid irektorat et i d ialagmøt e o m t orskeoppdrett 11 jan uar 2022 ).

6.0 Gyt efelt og mulige beite- og oppvekst områder i nærhet en av o ms kt lokalitet G rove
Gytefelt i nærhet en av om søkt lokalit et
Lokalit et en ligger i Sunndalsf jorden i Sunndal komm une. Det er regist rert l gyt efelt fo r t orsk i
regionen unde r 20km fra det om søkt e sjøanlegget i Fiske ridi rekt orat et sin kart løsn ing i ka rtlaget
«gyt efelt t orsk M B» (basert pa kart leggingen i Havforskni ngsinst itut t et 2013). Dett e er illu stre rt i
fi gur l under (tallene viser verd i på gyt efelt i henhold t il HI sin klassifi sering, samt grad av ret ensjon} :
•
Sunn dalsf jorden v erdi 2 (lokaIt vikti g lit e ret ensjon ): 1.1 km avst and
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H at •t

»

I

Figur 1 - Oversikt over gyt e fett innen for 20km avst and fra om s kt lokalitet

Gyteomr åder i nærhet av om søkt lokalit et
I t illegg t il gytefelt ene regist rert av HI (nevnt over) har vi også inkludert regist rert e gyteom råder i

Fiskerid ire kto rat et si n kart løsn in g (kart laget «gyt eo mräder»}, da ti Ide lin gsfo rskrift en helle r ikke
t illat er eta biering av oppdret t sanlegg fo r t orsk innenfo r disse o mrådene. Disse gyt eområdene er
basert på int ervjuer med fi skere som har o bservert fi sk med ren nen de rogn, og kan inneholde fl ere
u like arter. Kart leggingen baserer seg ikke på den samme met odikken som Havf orskningsinst it utt et
benytt er med håvt rekk og genet isk kart legging, og opererer heller ikke med gradering av ulike
verdier på de ulike områdene. 12013 gav Havfo rskningsinst it utt et ut en rapport om Kart legging av
Gyt efelt fo r t orsk (HI 2013) der de blant annet går gjennom sin metodikk og går opp grensefl at en
mellom disse t o kartla gene {«gyt efelt t orsk M B» og «gyteom räde»}. M älsett ingen med kartle ggingen
var å st edfest e og verdisett e gyt efelt fo r bru k i fa rvaIt n ing. HI beskriver også h er d en interv ju-base rt e
kart leggingen, men at disse ikke er test et i fo rhold t il biologiske vitenskapelige undersøkelser. De
nevner også at de er mye usikkerhet knytt et t il validit et en og st edfest ingen av disse områdene, sa mt
at opphavet er fr a en part med int eresser i saken (fi skere). Gitt at t orsk gjenno m å bli fi sket opp kan
gjennom t rykkfo rskjeller ut løse rennende rogn peker de også på at det er usikkert om d isse
o m råde ne fakt isk e r gyt eom råd er fa r t orsk el le r ba re gode fi skep lasser.
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Det ligger 3 regist rert e gyteområder fo r t orsk innenfo r 20km avst and fr a den oms kt e lokalit et en.
Det nærmest e området er Øksendal som er et regist rert gyt eområde fo r t orsk so m ligger ca 3.9km
fr a den omsk t e lokalit et en. Se Figur 2 under med oversikt over områdene

$ye t

cng a

Figur 2 - Oversikt over re gistrerte gyteområder i nærhet av omsøkt lokalitet
M ulige beite- og oppvekst omräder i naerhet av omsk t lokalitet
Und er ha r vi kart lagt mu lige beit e- og oppvekst om råder fo r villt orsk i næ rhet av o msøkt lokalitet i

henhold ti l kart laget «oppvekst - beit eomräde» i Fiskericirekt orat et sin kartl sn ing. Naturtyper som
å legras og t are skog vi I også kun ne f ungere som oppvekst om råde r fo r t orskeyngeI (HI 20 21 - Fag lig
vurdering an ny lokalit et fo r t orsk i lukket anlegg ved Rø neset i Sykkylven kommune), og vi har derfo r
også kart lagt disse i oversikten under
Det ligger ingen registrert e beit eområder fo r t orsk innenfo r 20km fr a den oms kt e lokalit et en. Det er
h eller ikke reg ist rert o m råde r fa r t are skog el ler åle gress i n nenfa r 20km avstand fr a den omsøkt e
lokalit eten. Vi har derf o r ikke inkludert en oversikt over mulige beit e- og oppvekst områder.
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7 .o Sannsynlighet fo r genet isk påvirkning
Ved vurdering av risiko fo r genet isk påvirk n ing fr a gyt ing i merd på yt re miljø, må det gjennomføres
en vekt ing av ulike risikofa kt o rer med t ilhørende san 'nsy niighet . For at en genet isk påvirkning i det
hele t att skal fi nne st ed er det svært mange fa kto rer so m må innt reff e samt idig. For at det skal
fo rekomm e uaksept abel risiko fo r genet isk påvirkning, hvor ulem pene er st ør re enn fo rdelene, er det
t rygt å ant a at alle disse fa kt orene m å innt ref fe samt idig / i best emt rekkefølge, som regel og ikke
som u nnt ak.
Und er ha r vi fo rsøkt å gå syst emat isk gje n nom de u Ii ke fa kt o rene, fo r å synliggjøre hvorf or v i me ne r
o ppdrett av t orsk i sj ikke vil medfø re uaksept abel risiko fo r genet isk påvirkning på v ill
t o rsk (se figur

und
er)
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Figur 3 - Faktorer som spiffer inn på sannsynlighet f or genet isk påvirkning
Sannsynli ghet fo r genet isk påvirk n ing fr a gyt ing i m erd er prod uktet av følgende hendelser som alle
m å innt reff e samt idig
1. Sannsynlighet fo r at fi sken gyt er i merd (andel fi sk som gyt er, gruppens balanse
hanner/ hunner og vekt / omfa ng volum på fi sk som gyt er] o g med synkro nisert gyt ing m ellom
hanner og hunner
2. Sa n n synlighet fo r t iIst rekke lig mengd e egg og kvalit et på egg/ melke prod u sert av fi sk som
gyt er i merd
3. Sannsynli ghet en fo r befr ukt n ing av egg ved gjen n omført kurt ise und er lav nok
vannut skift ning, ved t ilst rekkelig lav vannt emperat ur, sa mt overlevelse av befr u ktede egg
ett er gyt ing i merd t ilst rekkelig lenge t il å drive inn i et gyt efelt
4. Sannsynli ghet fo r at et overlevend e befr ukt et egg fa kt isk driver inn i et gyt ef elt og på rikt ig
t idspunkt i fo rhold t il klekking, og videre samm en med e gg/ yngel fr a vill fi sk vid ere i livsløpet

GADUS
Sannsynli ghet for at t idspunkt fo r gyt ing i merd sam menfoller med nat urlig gyt ing fo r å sikre
t ilgang på næringsstoff er t il 'l arve, og aksept abel sjøt emperat urprofi l fo r overlevelse
6. Sann synlighete n fo r at egg klekker, at larve n over leve r «t id lig larvest adi um» ti I e n levedyktig
yngel, som igjen overlever t il kjonnsmoden ald er og fi nner t ilbake t il gytefelt og gyt er
sa m men med vill fisk (noe so m enda ikke er påvist i noen kjent fo rsøk eller
fa rskn ingsmat eria le)
7. Vektet i fo rhold t il grad av implikasjonen en event uell genet isk påvirkning vil ku nne ha
dersom det skulle innt reffe

5.

Vår vurdering er at gyt ing i merd represent erer en minimal risiko. Sku lle derimot gytin g i merd
medf re et individ som overlever, er det videre fl ere fakt orer som vilgjr e geneti sk pavirkni n g
usannsynli g h erav som f lge av at denne t orskeyn gelen vil matte o v erl eve i nat uren fre m til
gyt emoden alder. Dett e kan også sees på som en ri siko m ed lav sannsy nlighet gitt at
oppdrett st orsken har fo rvent et lavere levedykt ighet ute i n at uren, noe som havfo rskningsinst it utt et
også t rekker fr em i sin rapport :
"Selv om det ikke er st ude rt enda, Vil avkom av oppd rett st orsk, med en svært høy grad av
sa nnsynli ghet , vi se en redusert overl evelse i nat uren" (Bj rn mil . 2021).
Vi har allikevel i risikovurderingen også valgt å komment ere på de rest erende fakt orene som må
være t il stede fo r at genet isk påvirkning på villt drsk skaI kunne skje. Vår v urder'ing er at også flere av
d isse har svært lav sannsynlighet fo r å innt ref fe, og at det samlet sett derf or med enda st ør re
sikkerhet ikke vil medføre uaksept abel risiko fo r påvirkning på villt orsk, ä l egge et oppd ret t sanlegg på
d en omsøkt e lokalit et en. I t illegg h ar Gad us i nnf rt omfat t ende t ilt a k og rut ine r fo r å sikre at man i
ut gangspunkt et fjerner kjøn nsmod ning og gyt ing i me rd overhodet.
Vi har gjenno m dett e dokument et henvist t il et bredt ut valg av fo rskning og t ilgjengelig kunnskap.
Felles fo r alle er at det ikke foreligger noe kjent forsok elle r fo rskningsmat eriale som har kommet t il
at egg fra gyt ing i me rd fr a oppdrett sa nlegg med t orsk t i I slutt har en levedykt ig yngeI, som i gje n
overlever t il kjønnsmoden alder og f inner t ilbake gyt efelt og gyter sammen med villt orsk. Dett e på
t ross av at det fra 2003 t il 2016, ifl g e Nofim a 2013, ble sat t ut t ot alt 97.2 millionery ngel av torsk fra
p rimært 0. og 1. generasjons avl i oppdrett sanlegg langs kyst en, hvor et overveiende fl ert all av de nne
fi sken oppholdt seg lik eller mer enn 2 vint rer i sjøen, og at t ilnærmet 100% ble kjønnsmoden minst
en gang. Dett e fa kt urn bør et t er Ga us' mening vekt legges i vu rd erin gen om fa ktisk risiko fo r
u aksept abel ge net isk påvirkning.

7.1 G/ting i merd
Gadus har ut arbeidet det aljert e og omfat t ende drifts prosedyre r for ä mi nimere/fj ern e risiko fo r
gyting i merd. Disse im pleme nt eres på alle väre sjan legg og vil kont inuerlig fo rbedres og
videreut vikles i hen hold t il Våre int ern kont rollsyst emer.
Prosedyrene omfatt er blant annet et spesialut viklet og omfatt ende kont inuerlig lysst yringsregime,
skyggelegging av merd kom binert med undervan nsfö ring fo r å holde f isken dypt i merden fo r å sikre
m inimal døgnvariasjon fr a sa flys. Det utf øres også kont inuer lig overvåking av gonadeut vikl in g (so m
sty rer kjøn nsmod n ing hos t orsk) og fj ern ing av fisk med høy risi ko fo r k jøn nsmod n ing. I t i Ilegg
benytt es st or-sett efisk st rat eg i (t ypisk størrelse på "'250-3 50g) fo r å min ime re t id i sjø, sa mt e n
p rod uksjonspl'an som sikre r slakt ing av fi sk før and re vint e r i sj (tidspun kt fa r økt risiko fo r
kjn nsmodning).

GADUS
I nnenfor lysstyring av t orsk er det gjenno mf rt en rekke doku ment ert e fo rsk, bade i sj og pa land,
so m viser at dett e t ilt aket både reduserer og ut sett er t idspunkt fo r kjønnsmodning. Omfat t ende og
syst emat iske lyssty ringsregimer er vist å kunne ut sett e gonadeut vikling på t örsk med fl ere må neder
(Tarar ger et . al 2006). Torsk ekspone rt for 24 tim
e rs lysst yri ng fra 15 mäneder et t er klekking vist e 0%
kjn nsmodnin g i är 2 og kun 7.2% kjn nsmodnin g i är 3 (Davies et al 2003). Ved opp dret t av t orsk
gjennomf r es slakti ng av f isk f r är 3 (f r andre vint er i sj) . Erf aring st all fra nyere t id bekreft er ogsä
at kjønnsmodning hos t orsk red useres bet rakt elig selv med enkle met oder fo r lysst yring (St at t Torsk
br sm eldin g, 2020). Gadus er ogsä nä i pro sess med gjennomf r e en st udie samm en med
Havforskningsinst itutt et for ä dokument ere og videreut vikle arbeidet med lysst yring, med mål om å
r edusere/ f jerne kjn nsmod ning og dermed gyt ing i merd f ullstendig.

a

Gad us har i samarbeid med anerkjent e leverandører av lyssty ringssystemer ut viklet et drift ssystem
so m vil sikre 24 t imers lysst yring av hele merden, med t ilst rekkelig t ilgang på jevnt lys ved riktig
fr ekvens gjennom hele produksjonspro sessen. Kombinert med skyggenett over not og
undervannsf öri ng, for å sikre at majorit eten av f isken går på lavere nivåer i merden, gir det t e mindre
fl uktuasjoner i daglig lys og dermed enda bedre kont ro ll på gonadeut viklingen. Basert på disse
avansert e og omfat tende met odene fo r lyssty ring som benytt es av Gadus, forventer vi at
kjønnsmodning og gyt ing i merd Vil bl i t ilne rm et 0%, i perioden med t radisjonell gyt ing hos Villfisk og
pot ensiell befr ukt ning av egg (januar- april ) .
Dagens generasjoner av t orsk avlet frem hos Nofi ma og Havlandet har bet ydelig økt gjennomsnitt lig
t ilveksthastighet sammenlignet med det man observert e i t orskeoppdrett i perioden 2006-2013.
Havlandet generasjon F6 vokser fr a ca. 4 gram i st art en av januar t il ca. 2 400 gram ved ut gangen av
desember i samme år (i yngelanlegg på land ved 11 grader). Dett e er mer enn 100% fr emgang
sammenlignet med t ilvekst på f isk benytt et i t orskeoppdrett i perioden 2006-2013.
Avlsprogrammet til Nofi ma viser også t il betydelig økt t ilvekst hast ighet, med opp mot 10% k t
t ilvekst hastighet pr generasjon (Henriksen et al. 2018). Ytt erlig ere dat apunkt er fra både Gad us,
Norcod, Stat t Torsk (fremlagt under åpent møt e i Nasjonalt Nett verk fo r Torskeoppdrett 17. fe bruar
2021) tilsie r at oppdrett st orsk når slakt evekt i god t id innen andre vinter i sjø. Dett e punkt et
underbygges også av at Gad us har invest ert i anlegg fo r yngelprod uksjon og påvekst av t orsk med
t emperat urst yring fo r opt imat temperat ur av sett ef isk opp t il 350-600 gram før ut set t. Derm ed
reduserer vi t iden f isken st år i sjø og sikrer at fi sken, selv med varierende utset t et idspunkt , vil kunne
slaktes f r andre vint er i sj .
Basert på summen av alle disse tiltakene, mener vi at vi har en driftsmodell som vil kunne
fjerne/re dusere sannsynlighet for gyting i merd ned mot 0%
, og spesielt i perioden med gyting hos
villfisk.

7. 2 M engde og kvalit et på egg
Erf aringer og observasjoner fr a avlsprogrammene t il Nofima og Havlandet over mange år, viser svæ rt
begrenset uassist ert gyti ng hos yngel og ungfi sk. I de t ilfellene det fo rekom mer er likevel kvalit eten
på egg så lav at dett e ansees som «vrakpro duksjon» fo r oppdrett sfo rmål. Denne ut viklingen er
bet ydelig fo rst erket gjen nom avl over t id.
Det benytt es i dag ut elukkende assist ert / kont ro llert gyt ing av st amfisk ved st yrking hos både
Havlandet og Nofim a. Det t e er en mye mer ressurskrevende prosess og medfører også st ørre
påkjenning på stamf isken. Grunnen t i l at man gjør dett e er fo rdi eggkvalit et en ved uassist ert gyt ing
(som vil være t ilfelle i op pdrett sanlegg), selv med alle andre fakt orer o pt imale, ansees som
uaksept abelt lav og ust abil. Dett e er også ytt erligere fo rsterket gjennom avl.

GADU S
Kvalit et en pa egg er ogsä mye lavere f or «farst egangsgyt ere » vs. «gjent agende gyt ere», ett ersom de
gyt er i en kort ere perio de, prod userer fe rre egg pr bat ch, viser lavere grad

avr eproduksjon, og

produsere r mind re egg med lavere sannsynlighet for befr uktn ing og klekking. I t il legg har larvene
deres mindre sannsynlighet fo r overlevelse selv under opt imale omgivelser (Trippel 2011 ). All mat fisk
av oppdrett st orsk som pot ensielt gyt er i merd v il ve re «f rst egangsgyt ere» som en direkt e følge av
produksjonsprosessen med ut slakt ing før andre vint er i sjø. I en st udie gjennomført på at lantisk t o rsk
er det også påvist en signifikant høyere overlevelsesrat e og vekst på larver f ra f isk som er 3 år
gammel sammenlignet med 2 år gammel fi sk (Hansen 201 4), samt høyere sykdomsresist ens mot
enkelt e sykdommer.
Kvalit et en på egg fr a oppdrett st orsk er også vist å ha lavere fert ilit et, mindre cellesymmet ri og lavere
sannsynlighet fo r overlevelse sam menlignet med egg fr a vill fi sk (Salze et al 2005] Hannfi sken av
o ppdrett st orsk er også vist å ha lavere spermkvalit et sammenlignet med vill t orsk (Skjæraasen et al
2009), so m igjen reduserer sannsynligheten fo r befru kt ni ng av egg fra gyt ing i merd
Vi anser derf or kvalit et en og mengden levedykt ige befr ukt et e egg ved en pot ensiell uassistert gyt ing i
merd fra f rst egangsgyt ere i et oppdrett sanlegg med mat f isk som svært lav, og sannsynlighet en fo r
overlevelse av egg/ larver som t ilnærm et 0%.

7.3 Befr uktn
i n g og overlevelse ett er gyt ing
For at befr ukt ning skal finne st ed er m an avhengig av at kurt isen (form eringsprosessen) mellom
hann- og hunnfisk gjennomføres, og at det samt idig er t ilstrekkelig lav utskift ning av van n fo r at
melke og egg skal blandes innen kort tid. Oms kte lokalit eter fo r o ppd rett av t orsk ligger
ut elukkende pa lokalit et er med god og konti nuerl ig vanngjenn omstrmn i n g for ä sik
r e god
fi skehelse, og vil derf o r bid ra negat ivt t il sannsynlighet en fo r at en pot ensiell befr uktning i merd vil
finne st ed.
Ved yngelpro duksjon på land basert på befr uktet rogn fr a avlsprogram mene er man avhengig av
svært omfatt ende rut iner og pro duksjon i et kont rollert miljø, med t em peraturstyring og rensing av
vann og desinfisering av egg og ut styr fo r å sikre overlevelse. Selv un der slike opt imale bet ingelser,
so m man ikke er i nærhet en av å ha i et oppdrett sanlegg i sjø, er det en svært høy dødelighet på egg
og larver. Dett e e r basert på erfaring f ra både Nof ima, Havlandet samt Gad us sine egne ansatt e på
vårt eget t orske klekkeri på St adsbygd.
Kvalit et en på egg fr a oppd rett storsk er påvirket av diett en t il fo reldrene (Uglem et a12012). Egg fra
st amfi sk som har gätt pa en t radisjonell vekst fordiet t sammenlignet med st amfiskför har result ert i
egg so m er m indre levedy ktige. Derf or benytt es stamf iskfo r t il en kost nad som er bet ydelig høyere
sa mme n lignet med t radisjonelt komm ersielt vekst fö r, hos alle akt ørene som d river med
eggproduksjon fo r t orskeo ppdrett i dag (Nofi ma og Havlandet ). Havlandet har også på sitt landanlegg
i Florø gjennomført en t est produksjon av yngel fr a stamfisk so m har gått på en tradisjonell
vekst fo rdiett . Dett e fo rsøket result ert e i 0% overlevelse av yngel, sammen lignet med en
overlevelsesrate på ca 30-40% observ ert ved bruk av st amfiskfo r (referert t il j Dialogmøt e om
t o rskeoppdrett med blant annet Fisker idirekt orat et og Havfo rskningsinstit utt et }. Gad us har valgt en
fo rst rat egi i mat fiskanlegg d er vi sammen med en fo rleverandør har ut viklet et skreddersydd
mat fiskfa r med en svært høy grad av marint innho ld. Det te vil være bedre enn t radisjonelt vekst fo r,
men f remdeles ikke t ilsvarende som st amf iskfo r, da det mangler mange av de essensielle
ingrediensene som fi nnes i st amfi skf r.

GADUS
Overlevelse av egg er st erkt avhengig av t ilstrekkelig lav vannt emperat ur (under 10 grader, ideelt sett
rundt 5-6 grader} de først e dagene, og ved fo r høy vannt em perat ur økes dødeligheten og
sannsynlighet en fo r premat ur klekking bet rakt elig (Nofi ma). Ved lysst yring vil en fjerne
kjønnsmodning av fisk og i de t ilfellene hvor en kun ut set t er kjønnsmodningen, vil egg fr a gyt ing i
merd på den respektive lokalit et en bli eksponert fo r vannt em perat urer som ligger over de anbefalt e
nivåene f ra Nofi ma.
Overleve lse av egg vil også være st erkt avt agende over t id, gitt akkum ulert risiko fo r påvirkning fr a
yt re miljø som bakt erier, st øt, t emperat ursvingninger og predat orer. I løpet av den lange
utvi klingst iden vil det ogsä ve re en forh ol dsvis hy eggdd elig het, og ant all egg av tid lige stadie r vil
derfor være st rst (Havforskningsin
st i t ut t et 2013). Lengden på t iden det t ar fr a befr ukt ning t il egget
klekker vil variere avhengig av blant annet tem perat uren i vannet, men ant att .å fi nne sted en gang
mellom 70-110 d gngrader {basert på erfaringstall fr a Nofim
a ).

7.4 Str om sim ule ri ng
Ett er at et pot ensielt levedykt ig egg fr a en gyt ing i merd er bef ruktet , er det videre avhengig av å
d rive inn i et relevant gytefelt innen t idspunkt et fo r klekking, og derett er d rive sam men med
egg/la rver f ra vill fi sk videre i livsløpet . Tiden det t ar å drive in n i et gyt efelt vil være avhengig av
avst and og varierende st røm ret ninger. Ved loka lit et er med høyere gjennomsnitt st em perat ur vil t iden
det t ar før klekking være kort ere og således vil egget ha kort ere tid på seg ti l å fakt isk drive inn i
gyt efelt et (sammen lignet med lokalit et er med lavere t emperat ur) - som igjen reduserer
sannsynlighet en fo r påvirkning.
Ett er innspill fr a Havfo rskningsinst it ut t et på e n ti dligere omsk t lo kalit et , har v i gjennomført
strømsim uleringer ved bruk av HI sin ROM S-modell Nor Kyst 800. Denne modellen sim ulerer
part ikkeldrift fr a en gitt posisjon og dybde over en gitt levet id på part i,klene. Skalaen i st rømkart ene
angir % av maksimal part ikkelkonsent rasjon i rut en der part iklene slippes ut . I simuleringen
gjennomført av Havfo rskningsinst it utt et ble det benyttet et dyp på 10m og et spredningskart med
alder på 30 døgn fo r å sim ulere dr ift en til pot ensielle egg fr a gyt ing i merd
Vi anser st røm kat alogen som et godt verktøy, men det har også sine begrensinger ett ersom det
baserer seg på en modell med gro v oppløsning og ikke en fakt isk måling på den omsøkte lokalit et en.
M odellen har også en begrensing på vert ikal posisjon t il en part ikkel ett ersom man fremdeles
mangler god nok kont roll på egg-part iklenes vert ikale bevegelsesmønst er i et modellert f jordmiljø.
Egg-part iklene j modellen er derfor ku n t illatt å drive i fast e, fo rhåndsdef inert e dybdenivåer (z-flat er)
i ROM S-modell NorK
y st 800 (Havforskningsinstit utt et 20 13). Vertika l plassering i vannsyl en vil
imidlertid ogsä kun ne spille inn ved en pot ensiell gytin g i merd et t ersom oppdret t storsk st ar pa ca.
10-20m dybde i not en og gyt eom rådene oft est ligger dypere. Dett e bpr derf or t as med i vurderingen
når man analyserer result at ene fr a st røm-sim uleringene f ra NorKy st 800 modellen (som i dag kun
viser et horiso nt alt bevegelsesmn st er).
Gitt avt agende sannsyn lighet for overlevelse i et ukontroll ert ytre milj , br en str msimuleri ng ogsa
vektle gge st erke re scenarioer med kort ere t id til klekking/ eggdrift (innenf o r rammen av t idspunkt fo r
klekki ng). Vihar derfor gjennomf rt str m simulerin ger med hhv 10, 20 og 30 dagers spredn ing pa 10
met ers dybde på den respekt ive lokal it et en (se fi gur 4 under, samt appendix). Se også ill ust rasjon
over gytefelt fo r t orsk i samme region med 20km avst and ti l omsk t lokalit et , der ogsä HIs
verdisett ing av de ulike gyt efelt ene er angitt (f igur 1 over, samt appendix).

GADUS
I nnenfo r lysstyring av t orsk er d et gjenno mført en rekke dokum ent ert e fo rsøk, både i sjø og på land,
som v iser at dett e t ilt aket både reduserer øg ut sett er t idspunkt f or kjønnsmodning. Omfat t end e og
sy st emat iske lyssty ringsregimer e r vist å ku n ne ut sett e gonad eut vikling på t orsk med fl ere må ned er
(Tarar ger et . al 2006). To rsk ekspone rt f or 24 t im ers lysstyring fra 1 5 mäneder et t er klekki ng vist e 0%
kj on nsmo dning i ä r 2 og kun 7.2% kj nnsmodn ing i är 3 {Davies et al 2003). Ved opp drett av t ors k
gjennom fr e s slakti ng av fisk f r är 3 (fr andre vint er i sj@
). Erfaring st all fra nyere tid bekre ft er ogsä
at kjønnsmodning hos t orsk red useres betr a kt elig selv med enkle m et oder fo r lysstyring (St att Torsk
b r s meldin g, 2020). Gadus er ogsä nä i pro sess med g jen nomf re en st udie sam men med
Havforskn ingsinst it utt et for ä do kument ere og vid ereut vikle arb eid et med lysst yri ng, m ed mäl om ä
r edusere/ f jern e kjn nsmod ning o g dermed gyt ing i mere fu ll stendig.

a

Gadus har i samarb eid med anerkj ent e leverandr e r av lysst yringssy st em er ut viklet et drift ssyst em
som v il sikre 24 t imers lysst yring av hele m er den, m ed t ilst rekkelig t ilgang på jevnt lys ved rikt ig
fr ekvens gjen nom hele pro duksjonsprosessen. Kombinert m ed skyggenett over not og
u ndervannsfö ring, for å sikre at majorit et en av f isken går på lavere niväer i merden, gir det t e mindre
fl ukt uasjoner i dagli g lys og derm ed enda bedre kont ro ll på gonadeut viklingen. Basert på disse
avansert e og omfatt ende m et od ene fo r lysst yr ing som benytt es av Gadus, f orv ent er v i ät
kjønnsmo dning ng _gyt ing i m erd vil bli ti lna rm et 0 %, i perioden med t radisjonell gyt ing hos villfi sk og
pot ensiel l befr ukt ning av egg [j a nua r-april).
Dagens generasjoner av t orsk av let fr em hos Nofi ma og Havlandet har bet yd elig Økt gjennomsn it t lig
t ilvekst hast ighet samm en lignet med det man obs ervert e i t orskeoppdrett i period en 2006-2013 .
Havlandet generasjon F6 vokser fr a ca. 4 gram i st art en av januar t il ca. 2 400 gram ved ut gangen av
d esember i samm e år (i yngelanlegg på land ved 11 grader). Det t e er mer en n 100% frem gang
sammenlignet med t ilvekst på fi sk be hytt et i t orskeoppdr ett l perioden 20 06-201 3.
A vlsp rogram met til Nof ima v iser også t il bety delig økt t ilvekst hast ighet, m ed opp mot 10 % ø kt
t ilvekst hast ighet pr generasjo n (Henriksen et
2 018). Ytt erlig ere dat apunkt er fr a både Gadus,
Norcod, Stat t To rsk (fr emlagt under åpent møt e i Nasjona It Nett verk fo r Tors keoppdret t 17. februar
2021 ) tilsier at op pd rett storsk när slakt evekt i göd t id innen andre vinter i sjø. Dett e punkt et
u nderbygges også av at Gad us ha r invest ert i a n legg fo r ynge lpro d u ksjon og påve kst av t orsk med
t emperat urst y ring for opt imal t emperat ur av sett efi sk o pp til 350-600 gra m før ut set t . Derm ed
reduserer vi t iden fi sken st år i sjø og sikrer at fi sken, selv med v arierend e utset t etid spunkt , vil kunne
slakt es før an d re vint er i sjø.

al.

Basert på summen av alle disse tiltakene, mener vi at vi har en drift smodell som vil kunne
f jerne/re dusere sannsynlighet for gyting i merd ned mot 0%, og spesielt i perioden med gyting hos
villfisk.

7.2 Mengde og kv alit et

på eg g

Erf aringer og observasjoner fr a avlsp rog ramm ene t il Nofi m a og Havlandet over m ange år, viser svæ rt
begre r set uassist ert gyti ng hos yngel og ungf isk. I d e t ilfellene det fo r ekom mer er likevel kvalit et en
på e gg så lav at dett e ansees som «v rakproduksjon>, fo r oppdrett sfo rmå I. Denne ut viklingen er
bet ydelig f orst erket gjen nom avl over t id.
Det benytt es i dag ut elukkende assist ert / kont ro llert gyt ing av st amfi sk ved st yr king hos både
Hav landet og Nofi m a. Det t e er en mye m er ressurskrevende prosess og m edfører også st ørr e
påkjenning på stamfi sken. Grunnen t il at man gjør dett e er fo rdi eggkvalit et en Ved Llassist ert gyt ing
{som vil være t ilf e ile i o p pd rett sanle gg}, selv m ed a lie and re fa kt o rer o pt ima le, a n sees som
Uaksept abelt lav og ust abil. Dett e er også yt t erligere fo rsterket gjennom avl.
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Yngelen som eventuelt skulle overleve ma derett er overl eve i nat uren frem t il kjn nsmoden alder i
konkurranse med villfi sk, og derett er ret urnere t il et gytefelt ved den nat url ige gytingen og gyt e
sammen med villfi sk, dvs. delt a suksessfu llt i kurt ise i konkurranse og sammen med villt orsk.
Oppdrett storsk er vist å være mer underdanig og har dårligere egenska per fo r å over leve og fo rmere
seg sammenlignet med villf isk (Sverdrup et al. 2010). Hannfi sken t il oppdrett st orsk har også lavere
sperm kvalit et enn villfisk, som igjen reduserer sannsynlighet en fo r genet isk påvirkning fr a
o ppdrett st orsk (Skjæraasen et al 2009).
Vi ønsker her også å underst reke at det enda ikke er påvist krysninger mellom villt o rsk og
o ppdrett st orsk, ent en rmt elle r f ra gyti ng i merd (M eeren mfl . 2012), (Jr st aa mfl 2008).

7.7 Im plika sjoner ved en event uell geneti sk pävi rkni n g
Til slutt må også en event uell genet isk påvirkning fra en oppdrett storsk sees i sammenheng med den
event uelle impl ikasjo nen og omf anget pävirkni n gen vil kunne ha. Det t e er ikke nd vendigv is en
vurdering som kan gjøres av en enkelt industriell aktør som Gadus, men en vekting av ulike int eresser
so m Fiskeridirekto rat et må vurdere når de legger ret ningslinjer fo r næringen.
I en slik vurdering er det også nat urlig å m inne om at man i dag gjennom indust rielt fiske allerede har
t illat t en viss genet isk påvirkning på den naturlige ville best anden av kystt orsk gjennom f lere t iår med
fi skeriind usert seleksjon av egenskaper på vill torsk. Dett e begrunnet med at fo rdelene med et slikt
fiskeri oppveier ulem pene med den genet iske påvirkningen det har. M an bør derf or også vurdere
helhet lig implikasjonen av en t enkt marginal genet isk påvirkning sammenlignet med andre
rammebet ingelser og ret ningslinj er man sett er, fo r å sikre en bærekraft ig ut vikling av best andene av
t o rsk langs norskekysten.

8.0 Gen etisk påvirkning fr a rømmi ng
I t illegg t il gyt ing i merd har v i også valgt å kom ment ere risiko fo r genet isk påvirkning fr a rømm ing av
t o rsk fr a o ppd rett sanlegg.

Vi anerkjenner ogsä her at det er gjenno mfart forskn
i n g og st udier pa omrädet , og at det er pävist at
o ppdrett st orsk fr a t idligere generasjoner avl akt ivt kunne bidra t il å lage hull i merdene som kunne
føre t il rømming (Damsgård m.fl. 201 2). Adferd en t il o ppdret t st orsken som er avlet fr em av fr a blant
annet Nofi ma viser nå en observert økt grad av domest isering, med ro ligere og mindre aggressiv fi sk,
so m svømmer i st im t ilsvarende laks, og som er tilpasset et liv i fangenskap med kontinuerlig t ilgang
på for. Fremgangen i avlsarbeidet er blant annet dokument ert i (Henriksen m.fl . 2018). Gad us har
ikke opplevd t ilfeller av rømm ing i vårt anlegg. Det er kun observert en mindre hendelse blant
aktr ene som driver komm ersi ell mat fi skproduksjon i nyere ti d (Norcod 202 l }, hvor ärsaken er
fo rklart med yt re påkjenning fr a operasjoner i fo rbindelse med ut sett (denne aktøren benytt et også 2
år gamle nøt er av nylo n i det respektive anlegget hvor hendelsen skjedde}
Røm ming kan også skyldes andre fo rhold som fo r eksempel uhell ved ulike arbeidsoperasjoner, uvær
og ekst erne fo rhold som påkjørsel, hval, makrellst ørje eller brann i merd. Det er selvfølgelig ingen
garant i fo r at det ikke kan oppst å hull i en not som følge av disse hendelsene, men alt ut st yr på våre
lokalit eter er dimensjonert i henhold t il NS 9415. Vi har ty delige drift sprosedyrer som sikrer at vi ved
arbeidsoperasjoner har høyt fo kus på å unngå rift og ska der i nøt er, og vi gjennomfører daglig
kont roll av alle nøt er på sjøanleggene våre. I fo rbindelse med uvær har vi rutiner som sikrer at vi
fo rbereder anlegget og er ekst ra observant under- og i ett erkant av dårlig vær, fo r å
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u nngä/ ident ifi sere pot ensielle hull i not . Vi har ingen garant i fo r at ekst erne predat o rer kan t renge
inn i en merd (på sam me måte som andre akvakult uranlegg i Norge), men dett e er en
ekst remhendelse og Vi følger her de samme krav ene t il utst yr som i NS 9415. I t illegg har vi
undervannskamera i alle nøt er på sjøanleggene våre fo r å sikre løpende overvåkning av merder ved
en event uell hendelse og fo r å ident ifi sere hull. Vi har som nevnt drift srut iner fo r å minimere risiko
fo r hull i not og medfølgende rømming, samt beredskapsplaner fo r å minimere risiko ved en
event uell hendelse. Disse vil nat urlig vis ogsä bli gjort tilg jengelig for M attils ynet for gjennomgang i
fo rbindelse med akvakultu rsøknaden på den oms kte lokalitet en.
Vi har i vår drift smodell valgt en ut styrsstra tegi med bru k av moderne nøt er med solid kva lit et, med
do bbelt søm (ut en løse deler som kan f ungere som st art punkt fo r «bit ing på not »).

M ed hy ere bruddst yrke vil det vare en rekke belast ninger
so m ikke vil fare ti l rift /m askebrudd sammenlignet med en ti lsvarende nylon not o g dermed en
lavere risiko f or rømming. Her har vi o gså t rukket på kun nskap og erf aringer fr a oppdret t av and re
marine art er so m seabass og seabreeam i M iddelhavet .
Som beskrevet ovenfo r har også oppdrett st orsk en lavere sannsynlighet fo r å overleve i nat uren gitt
lavere ant i-predat o r respons i fo r hold t il vill fi sk (M eager et al 201l }i ett er et liv i fangenska p med
fast t ilgang på fö r. Oppdrett st orsk er også mer underdanig og har dårligere egenskaper fo r å overleve
og fo rmere seg sammenlignet med vill f isk (Sverdrup et al. 2010). Hannfisken t il oppdrett st orsk har
også lavere spermkvalitet enn villf isk, som igjen reduserer sannsynlighet en fo r genet isk påv irkning fr a
rømt t orsk (Skjæraasen et al 2009). Resultater fr a kont rollert e fo rsøk i f jordom råder ind ikerer også at
rømt t orsk er betydelig lett ere å gjenfa nge sam menlignet med laks (Sint ef 2007)
Vi min ner igjen om at det enda ikke er påvist krysninger mello m vill t orsk og oppdrett st orsk, ent en
ro mt eller fra gyt ing i merd (M eeren mfl. 2012 ), (Jorst ad mfl. 2008).
Basert på dett e, samt de rest erende argumentene over som også vil være gjeldende her, m ener vi at
risiko fo r røm ming ikke v il medføre uakseptabel risiko fo r nat urmangfo ld og negat iv genet isk
påvirkning på vill t orsk.

9.0 Pävirkming ved spre dning av sykdom og parasit ter (lus)
Gadus arbeider syst emat isk med fo rebygging av sykdom og potensiell smitt e t il yt re omgivelser.
Dett e er refl ekt ert i våre dr ift s- og beredskapsprosedyrer samt vårt gjennomgående fo kus på
fiskevelferd fo r å sikre en bærekraft ig produksjon.

9.1 Sykdom
Sykdomsbildet på t orsk er i dag mer oversiktlig enn det ma n observerer hos laks, og de primært t re
vanligst e sykdom mene fo r oppdrett st orsk er v ibriose, f ur unkulose og fr a neiseIla. All oppdrett st orsk i

fo kus på fi skevelferd. Vi opererer med lav t ett het i merder, benytt er lange brakkleggingsperioder
mellom ut sett

unngår å blande fisk fr a ulike generasjoner og

avlsmat eriale på samme lokalitet, samt gjennomfører en rekke andre t ilt ak som er med på å
minimere sannsynlighet fo r sykdo msut brudd og påfølgende pot ensiell smitt e t il villfisk.
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9 .2 La kse lus
Lakselus (Le peopht heiru s salmonis) er en nat urlig parasit t som kun går på anadrome art er som laks,
ørret og røye - og ikke på marine art er som t orsk. Torskeoppdrett ut gjør i denne sammenheng
dermed ikke en miljøut fo rdring i fo rhold t il v illaks og vand rende laksesmolt. Det er også en av
grunnene.t il at man i nasjonale laksefj ord er i Norge t illat er oppdret t av marine art er som blant annet
t o rsk.

9.3 Skott el us
Skot t elus (Caligus elongat us) er en nat urlig parasitt som er observert på en rekke både anad rome og
marine art er. I Norge er skot t elus hovedsakelig observert i oppdrett sanlegg fo r laks i Finnmark og
Troms, da den oft e følger med villfi sk som kommer inn i st ore populasjoner i Nord-No rge
Akvaplan Niva gjennomførte i 2019 en st udie av kunnskaps- og erf aringsgrunnlaget på Skot t elus
(Akvaplan Niva 2019). Rapport en nevner blant annet at kunnskapsnivået om skott elus er lavere
sammenlignet med lakselus, men at påslag kan medføre velferdsut fo rdringer dersom det bl ir for
høye nivåer. M arine art er som rognkjeks er ant at t å ha en høyere t åleevne, men dett e om rådet er
ikke t ilst rekkelig dokument ert . Videre omtaler rappo rt en ulike behandlingsmet oder so m bruk av
rensef isk, prevent ive fo rmiddel og kjem isk/m ekanisk be handling, samt at det ett erlyses mer FoU på
o mrådet .
lf lge Vet erinari nstit ut t et ( in es og Hansen) er en av hovedgrunnene ti l ut ford ri ngene med
skott el us i oppdrett sanlegg fo r laks i Nord-Norge knytt et t il br uken av rognkjeks som rensef isk fo r
lakselus. Rognkjeks benyt tes mye i Nord-Norge pa grunn av lavere sjot emperat urer, men e r i seg selv

en av hovedvert ene ti l skott elus parasitt en, og er derm ed ogsa med pa askape ut ford ri ngen. De
peker ogsa pa at noe av grunn en til at lakselus har fät t mye st rre fokus blant op pdrett ere og
fo rvalt ning er at det i all hovedsak ert lest infeksjoner på laks fr a lakselus. M att ilsynet har heller ikke
et ablert noen grenseverdier fo r skott elus på oppdrett slaks (t ilsvarende det man har fo r lakselus)

I en konsekvensut red else gjennomført av Sint ef i fo rbindelse med vurderingen av t orskeoppdret t i
Tro ndheimsfjo rden (Sint ef 2007) konkluderer de også med at sannsynlighet en fo r at skott el us i
o ppdrett sanlegg fo r t orsk skal medføre pro blemer fo r ut vandrende post smolt og sjøørret er lit en men de anbefaler samtidig systemat isk monit orer ing og iverksett else av t ilt ak ved behov. På
t idspunkt et fo r konsekvensut redelsen var det også oppdrett sanlegg fo r laks i Trondheimsf jorden.
Ifølge Professor Frank Nilsen (Seal ice Research Cent er) vil det t rolig også t a lengre t id fo r skott e lus å
bli resist ent mot event uelle behandlinger sammenlignet med lakselus, da den oppt rer på mange flere
u like art er i nat uren i st ørre mengde, og det vil derfor t a lengre t id å eksponere en t ilst rekkelig st or
del av best anden mot lusemidler.
Gadus anerkj enner at det i et oppdret t sanlegg fo r t orsk v il kunne fo rekom me risiko fo r påslag av
skott elus, på samme måt e som vil Være t ilfelle i et lakseanlegg. Vi gjennomfører i henhold t il våre
d rift sprosedyrer jevnlig utt ak og måling av fisk fo r å blant annet registrere lus, og vurderer
fo rt løpende behov fo r event uelle t ilt ak. Vi følger også med på ut viklingen i kunnskapsgrunnlaget
innenfo r dett e t emaet fo r å sikre best mul ig fi skevelfe rd i våre an legg. Kjern eområdet fo r vår
produksjon i sj ligger hell er ikke i Finnmark og Troms
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Yr gelen som event uelt skulle overleve mä derett er overleve i nat uren frem til kjgn nsmoden alder i
konkurranse med villfi sk, og derett er ret urnere t il et gytefelt ved den nat urlige gyt ingen og gyt e
sammen med villfi sk, dvs. delt a suksessfu llt i kurt ise i ko nkurranse og sammen med vil lt orsk.
Oppdrett storsk er vist å være mer underdanig og har då ri igere egenska per fo r å n ver leve og fo rmere
seg sammenlignet med villfisk (Sverdrup et al. 201 0). Hannfi sken t il oppd rett st orsk har også lavere
sperm kvalitet enn villfi sk, so m igjen red use re r san nsyn lig het en fo r ge net isk påvirk n in g fra
o ppdrett st orsk (Skjæraasen et al 2009).
Vi ønsker her også å underst reke at det enda ikke er påvist krysninger mellom villt o rsk og
o ppdrett st orsk, ent en r mt eller fra gyti ng i merd (M eeren mf\. 2012), (Jorstad mfl 2008).

7. 7 Im plika sjon er ved en event uell genet isk påvirkning
Til slut t må også en event uell genet isk påvirkning fr a en oppdret t storsk sees i sammenheng med den
event uelle implikasjonen og omfanget påvirkningen vil kunne ha. Dett e er ikke nødvendigvis en
vurdering som kan gjøres av en enkelt industriell aktør som Gad us, men en vekting av ulike int eresser
som Fiskeridirekto rat et må vurdere når de legger ret ningslinjer fo r næringen.
I en slik vurdering er det også nat urlig å m inne om at ma n i dag g jennom ind ust rieltf iske allerede har
t illatt en viss genet isk påvirkning på den nat urlige vill e best anden av kystt orsk gj ennom flere t iår med
fi skeriind usert seleksjon av egenskaper på vill t orsk. Dette begrun net med at fo rdelene med et slikt
fi skeri oppveier u lempene med den genet iske påvirkningen det har. M an bør derf or ogsä vurdere
helhetli g implikasjonen av en t enkt margi nal genetisk pävirkning sam men lignet med andre
rammebet inge Ise r og retningslinj e r man sett e r, fo r

asikre e n bære kraft ig ut vikling av best ande ne av

t orsk langs norskekysten.

8,0 Genetisk påvirkning fr a rømmi ng
I t illeg.g t il gyt ing i merd har v i n gså v.algt å kom ment ere risiko fo r genet isk påvi rkning fra r mm in g av
t orsk fr a oppd rett sanlegg.
Vi anerkjenn er ogsä her at det er gjennomf rt forsknin g og st udier pa omrädet , og at det er pävist at
o ppdrett st orsk fr a t idligere generasjoner avl akt ivt kunne bidra t il å lage hull i merdene som kunne
føre t il ro mming (Damsgärd m
. fl . 201 2). Al fer den til o ppdrett st orsken som er avlet fr em av fr a blant
a nnet Nofi ma viser nå en observert økt grad av domest iserin g, med roligere og m indre aggressiv fi sk,
som svømmer i stim t ilsvarende laks, og söm er t i lpasset et liv i fangenskap med kont inuerlig t ilgang
på fr. Fremgangen i avlsarbeidet er blant annet dokument ert i (Henriksen m.fl . 2018). Gadus har
ikke opplevd t ilfeller av rømming i vårt anlegg. Det er kun observert en mindre heri deise blant
aktr ene som driver kommersiel l m at fiskproduksjon i n yere ti d (Nor cod 202l ), hvor ärsaken er
fo rklart med yt re påkjenn ing fr a operasjoner i fo rbindelse med ut sett (den ne aktøren benytt et også 2
år gamle nøt er av nylo n i det respekt ive anlegget hvor hendelsen skjedde)
Røm ming kan også skyldes and re fo rhold som fo r ekse mpel uhell ved u like arbeidsoperasjoner, uvær
og ekst erne for hold som påkjørsel, hval, m akrellst ørje eller brann i merd. Det er selvfølgelig ingen
garant i fo r at det ikke ka n oppst å hull i en not som følge av disse hendelsene, men alt ut st yr på våre
lokalit eter er dimensjo nert i henhold t il NS 9415. Vi har tydelige drift sprosedyrer som sikrer at vi ved
arbeid soperasjone r har hoyt fokus pa ä unngä rift og skader i nt er, og vi gjennomf r e r daglig
kont roll av alle nøt er på sjøan.leggene våre. I fo rbindelse mec uve r h ar vi rut iner som sikrer at v i
fo rbereder anl egget og er ekst ra observant under- og i ett erkant av dårlig vær, fo r å
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1 2.0 O p p su m m e r in g
Risiko fo r uaksept abel påvirkning fr a gyt ing i merd eller fr a rømt oppdrett st orsk er avhengig av en
rekke fakt orer so m må innt reff e samt idig. Basert på en samlet v urdering av punktene over, samt
st rømfo rho ld i det akt uelle området, mener vi at sannsynlighet en fo r genet isk påvirkning er så
lav/i kke-eksist erende at den omsk t e lokalit et en ikke vil medføre uakseptabel risiko fo r påvi rkning på
villfiskbest anden av t orsk.
Gad us som selskap anerkjenner all ikevel at risiko fo r påvirkning av v illf isk eksist erer og har derf or
iverksatt og ut viklet omfatt ende risikoreduserende drift sprosedyrer. Gad us so m selskap
impt ekommer og bi drar gjerne i arb eid et med

ayt t erli gere st yrke

o ppdrett st orskens event uelle påvirkning av ville t orskebestander.

kunnskapsgrun nlaget om
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1 3.0 Appendix
St rømsimulering lokalit et Grove i ROM S-modell Nor Kyst 800 - 10 dagers simulert eggdrift , 10 m dyp
(gyt efelt indikert med grå sirkel)

100
10

3.0
1.0

0.30
0.10
0.03
0.01

St rømsimulering lokalit et Grove i ROM S-modell Nor Kyst 800
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20 dagers simulert eggd rift , 10 m
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St rømsimulering lokalit et Grove i ROM S-modell Nor Kyst 800
dyp (gyt efelt indikert med grå sirkel)

30 dagers simulert eggd rift , 10 m
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