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Introduksjon 
Velferd til laks i kuppelmerd avhenger av at laksen får fylt 
svømmeblæren. En luftkuppel gjør dette mulig på dypet - 
under lusebeltet. Denne studien kartlegger atferd til laks i 
kuppelmerder på 15 meters dyp frem til slakt August 2020. 
 
Produksjon av laks i nedsenkede merder er en mulig løsning på utfordringer 
som lakselus, algeoppblomstringer og ugunstige strømforhold. Laks og ørret 
har fysostom svømmeblære, og er avhengig av luft for å fylle 
svømmeblæren. En luftkuppel gjør dette mulig i nedsenket tilstand. 
 
Uten luft i svømmeblæren vil laksens egenvekt bli høyere enn omgivende 
vann. Svømmeblæren er derfor avgjørende for at laksen skal holde en stabil 
posisjon i vannsøylen og minimere sitt energiforbruk. Manglende oppdrift 
fra svømmeblæren medfører velferdsproblemer hos laks i oppdrett (Korsøen 
et al. 2009). 

Forsøksoppsett 
- Standard stålmerd (12m x 12m x 40m) med luftkuppel på 15 meters dyp. 
- Overflate luftkuppel tilsvarer 5% av merdoverflaten.  

 
Illustrasjon: Brede Fannemel 

Bilder fra forsøket  
Overflateaktivitet i luftkuppel: 

 
Foto: Havforskningsinstituttet.  
“Rolling” observert med kamera i luftkuppel. Antall “roll”, “hopp” og annen 
aktivitet registreres i 5 minutter hver tredje time, i 24 timer.  
 
En “roll” kjennetegnes ved at laksen bryter vannoverflaten med hodet og 
ryggen i en buet bevegelse (Furevik et al. 1993). Resultat så langt indikerer 
dette som hovedaktivitet for fylling av svømmeblære i luftkuppel.  

Beskrivelse av oppgaven: 
Oppgaven er del av Havforskningsinstituttets prosjekt på kuppelmerder. Tre merder, 
med luftkuppler på 15 meters dyp og luftsøyle på 10 cm, observeres fra August 2019 
frem til slakt August 2020. Oppgaven skal leveres November 2020. 
 
Hensikten med oppgaven er å kartlegge laksens atferd i kuppelmerder ved tilnærmet 
kommersiell produksjon. 
 

Metode & Resultat 
Overflateaktivitet i luftkuppel observeres i 5 minutt hver tredje time i et døgn med kamera i 
luftkuppel. Svømmehastighet og miljømålinger blir også registrert. Det tas målinger minst en gang i 
måneden. Hver merd har 5500-6700 individer og luftkuppel på 3 m i diameter (5 % av 
merdoverflaten). 

 
*Merd 18, 10.10.2019 var kamera skittent, noe som gjorde måling av aktivitet unøyaktig på grunn av begrenset syn.  
*Merd 14, 10.11.2019, var uten luft i kuppel fra kl 12:00. Resultat er dermed basert på målinger kl 00:00-09:00. 
 

Resultatene viser en trend hvor aktivitet i luftkuppel styres av lys. Den 22.-25. November ble det 
gjennomført et lysforsøk for å undersøke virkningen av kunstig lys på aktivitet i luftkuppel. 

Om meg og mitt studie 
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design and application som del av mastergraden. Studerte årsstudium i biologiske fag ved NTNU Ålesund 2015/2016.  
 
Jobber deltid hos Benchmark Genetics Norway AS ved siden av studiene. 
 

Havbruk og Sjømat - Universitetet i Bergen 
Integrert masterprogram (5 årig) som gir kompetanse innenfor havbruksbiologi, -teknologi og forretningsforståelse. Studiets første semester består 
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og realfag med emner som fysikk, kjemi og programmering. I siste del av studiet spisses kompetansemålene mot havbruksbiologi, innovasjons- og 
teknologiledelse. Etter endt studie er man utdannet sivilingeniør med spesialisering innen havbruk. 
 

Referanser: 

- Korsøen, Øyvind J., Tim Dempster, Per Gunnar Fjelldal, Frode Oppedal, and Tore S. Kristiansen. 2009. “Long-Term Culture of Atlantic Salmon (Salmo Salar L.) in Submerged Cages during Winter Affects Behaviour, Growth and Condition.” Aquaculture 296 (3–4): 373–81. 

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2009.08.036. 

- Furevik, Dag M., Åsmund Bjordal, Ingvar Huse, and Anders Fernö. 1993. “Surface Activity of Atlantic Salmon (Salmo Salar L.) in Net Pens.” Aquaculture 110 (2): 119–28. https://doi.org/10.1016/0044-8486(93)90266-2. 

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2009.08.036

