
Laks i homeostase



Hva er en teori?



• En teori er en testet antagelse om virkeligheten

• Etter å ha testet om en hypotese gir et mer sant enn falskt bilde av 
virkeligheten omtales den som en teori

• Dess fler gang en teori testes dess mer sann blir teorien, og det er 
opp til kritikerne og motbevise at teorien stemmer



Din teori

• Design av anlegg

• Plassering av lokalitet

• Timing av splitting og flytting av fisk



Din største kritiker



Homeostase

• Evnen til å opprettholde konstant fysiologisk og kjemiske forhold i 
kroppen

• I fravær av stress er fisken i homeostase



Hva påvirker fiskens homeostase?
• Oksygen

• Hardhet

• Lys og kontrast

• Totalgassmetning

• Partikler

• Virus

• Metaller

• Temperatur

• CO2

• Toksiner

• Vannstrøm

• Mengde og type bakterier

• pH

• Alger

• Sopp

• Ammonium

• Nitritt

Salinitet 



Hva koster det å ikke ha kontroll på 
homeostasen?

Laks tåler mye, men all forhold som ikke er 
ideelle for fisken koster energi å kompensere 
for.

Det motsatte av homeostase?

Stress



Osmose

Opphaver: Kristin Bøhle. Osmose – osmolaritet

Osmose er transport av væske via 
halvgjennomtrengelig membran, som 
ikke krever energi. 

Vannet går fra lav konsentrasjon av 
salter til høyere konsentrasjoner av 
salter.



Osmose

• Ulike konsentrasjoner av salter, krever ulik kompensasjon via energi 
fra fisken. 

• Ved endring i salinitet, må fisken endre hele sin fysiologi for å tilpasse 
seg det nye miljøet. Dette koster energi

• Energi i fisken kan omsettes til vekst eller overlevelse

• Dersom fisken utsettes for mange faktorer som krever energi, og 
energilagrene er tomme, vil fisken tilslutt dø



Diffusjon



Diffusjon og osmose

• Fisken er under konstant press fra både diffusjon av ioner(oppløste 
salter) og osmose ettersom det ikke krever energi

• Må bruke energi for å jevne ut denne påvirkningen som vannet og 
ionene utsetter fisken for



Osmoregulering

Ferskvann Sjøvann

Drikker lite vann

Vann kommer inn gjennom hud

Salter forsvinner ut gjennom hud

Skiller ut mye urin   

Drikker mye vann

Vann forsvinner ut gjennom hud

Salter kommer inn gjennom hud

Skiller ut lite urin



Hjerte

• Økt eller redusert volum av væske i 
blodsirkulasjonen påvirker hvordan 
hjertet må jobbe for å få 
sirkulasjonen rundt

• Øke størrelse på muskelen

• Pumpe raskere 

• Endring i blodet vil også påvirke 
hjertet. Dersom det blir tynnere 
eller tykkere

Foto: NMBU



Heldigvis kan vi gjøre tiltak

• Vi kan optimalisere nesten samtlige faktorer i et settefiskanlegg
• Lavt oksygen – tilsett oksygen

• Fjerne ammoniakk – Benytt biofilter eller skift ut vannet

• Redusere eller øke pH

• Påvirke mengde og type bakterier

• Etc. 



Vi har en teori



Forberedelser til et liv i sjø

Smoltifisering

Lysstyring

Supersmolt FeedOnly

Sjøvannstilvenning

Saltfôr

Brakkvannstilvenning



Supersmolt FeedOnly

• Stimulerer hele fisken til å smoltifisere via en patentbeskyttet 
sammensetning av ioner og tryptofan

• Både stimuli i kroppen, men også i sentralnervesystemet

• Gjør fisken i stand til å takle salinitetsendring på en god måte, 
allerede før fisken utsettes for endringen

• Fisken slipper å kompensere!

• En mindre stressfaktor å forholde seg til



Smoltifisering ved bruk av lys



Smoltifisering ved bruk av SSFO



Studier rundt smoltifisering

• True Smolt
• Beviser at supersmolt fungerer og er en god smoltifiseringsmetode

• Synchrosmolt
• «Hovedmål:

Å gjøre det mulig for smoltprodusenter i fremtiden å produsere en fysiologisk 
uniform og sjøvannsklar populasjon av smolt, og at dette skal bidra til å øke 
dyrevelferd, vekst og overlevelse i sjøvannsfasen»

• Bio4robust

• Prosjektnummer 901590 
• Identifisering av miljømessige signaler som regulerer smoltifisering og modning hos 

oppdrettslaks: Et funksjonelt grunnlag for å redusere taperfisk og tidlig kjønnsmodning



God smoltifisering forplanter seg i sjøfasen

✓ Robust smoltstatus

✓ God appetitt fra dag 1 i sjø

✓ Redusert dødelighet

✓ Færre tapere

✓ Lavere sykdomsrisiko

✓ Vekstforspranget vedvarer



Resultater fra True Smolt

• Fôrbasert kontra 
lysstimulert smoltifisering av 
Atlantisk laks (Salmo salar L.) 

• B. Ellingsen



Resultater True Smolt

• I følge genuttrykket var 
diettstimulert fisk bedre
tilpasset sjøvann kontra lysstyrt
og kontrollgruppe



Resultater True Smolt

• K-faktor gikk ned på lysstyrt fisk, 
men ikke SSFO





Hva har vi lært?

• Begge er bra

• Den ene utelukker ikke den andre, men vi vet hvordan metode vi 
foretrekker og anbefale



Vet du når din fisk smoltifiserer?



Øker farta - hele veien 
fram til slakt


