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Sammendrag:  
Fangstbasert Havbruk (fangst av levende torsk, oppfôring, levende villtorsk etc) har svært lange 
tradisjoner i Norge. I den senere tid har fiskere som kan levere levende torsk til oppfôring eller 
korttidslagring oppnådd svært gode priser i forhold til konvensjonelle leveranser, spesielt etter 
sesongen (fra mai). Dette har ført til at mange nye aktører ønsker seg inn i næringen, noe som igjen 
har ført til at blant annet Mattilsynet har påtalt forhold hos fartøy uten nødvendig utstyr eller 
erfaring. Denne utredningen gir en gjennomgang om bakgrunnen for Fangstbasert Havbruk og 
hvilke risiki næringen har i forhold til velferd. Å fange fisk eller andre sjøorganismer i naturen for 
så å fôre dem eller produsere dem etter moderne kriterier gir et produkt som kan bli mye bedre enn 
ved tradisjonelt fiske eller fangst. På mange måter er dette da en bedre forvaltning av våre 
ressurser, både økonomisk og etisk. Gruppen har etter beste evne forsøkt å   å trekke ut essensen av 
publisert viten samt det som er foreligger som ”grålitteratur” om emnet.  I tillegg har vi forsøkt å 
beskrive  en ikke ubetydelig erfaringsviten  om  hvordan levendefiskaktiviten kan og bør utføres. 
 
Havforskningsinstituttet, Bergen og Fiskeriforskning, Tromsø har i en årrekke arbeidet med 
problemstillinger knyttet til fangst, føring og mellomlagring (hold) av levende villfanget torsk. 
Svært mye av dette utviklingsarbeidet har foregått om bord i kommersielle fiskefartøy,   sammen 
med og i nær dialog med fiskere.  Arbeidet har  derfor vært svært  næringsrettet og ikke minst 
resultatorientert.   Med fiskere som medspillere har det hele tiden vært satt fokus på maksimal 
overlevelse hos torsk-  kun  levende torsk i god forfatning  kunne gi fiskerne en økt inntjening i 
forhold til konvensjonell leveranse. Det har derfor vært sammenfallende interesse hos fisk og 
fisker – høyest mulig overleving.   
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1 FANGSTBASERT HAVBRUK 
Navnet ”Fangstbasert Havbruk” introduseres i denne utredningen. Det har tidligere vært 
benyttet begreper og navn som ”Fangst av levende fisk”, ”Levendefiskteknologi”, 
”Levende sjømat”, ”Oppfôring” o.a., men disse er lite dekkende for formålet med 
aktiviteten. Fangstbasert Havbruk (FH) er definert som næringsutøvelse basert på at 
organismen fanges i naturen. Organismen kan lagres i kort eller lang tid, fôres eller ikke og 
skiller seg fra tradisjonelt (yngelbasert) oppdrett ved at livssyklusen der er lukket. 
Internasjonalt er omfanget meget stort og er anslått til å utgjøre ca 20 % av totalt 
oppdrettsvolum (35,6 millioner tonn totalt i 2000), til en verdi av mer enn 70 mrd. NOK 
(FAO). 
 
Utredning om innfanging og hold av villtorsk-dyrevelferd 

- andre marine arter 
- uavhengige og vitenskapelige funderte risikovurderinger 
- risiko og dyrevernmessige forhold 
 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet ønsker vurdering av følgende forhold; 
1. Fangstmetodene (trål, snurrevad, modifisert bruk av snurrevad). 
2. Hvor dypt er det forsvarlig å fiske når formålet er å holde fisken levende. 
3. Fartøys- og utstyrs egnethet. 
4. Håndtering (måte og omfang). 
5. Forhold under lagring i merd. 
6. Forhold knyttet til transport og slakting etter endt lagring. 
7. Formulere aktuelle forskningsbehov. 

 
 
 

1.1 Avgrensning/utvidelse av oppdraget 
Selv om fangst og hold av villtorsk er en viktig del av området ”Fangstbasert Havbruk” og 
dessuten har hatt stor oppmerksomhet i media siste halvår, er denne avgrensningen innen 
risiko og dyrevern lite hensiktsmessig. I Fangsbasert Havbruk i Norge inngår en lang rekke 
arter som inkluderer grupper som pigghuder, krepsdyr og mollusker i tillegg til fisk. 
Følgende utredning omfatter gruppen fisk. Innen gruppene finner vi pelagiske arter som 
sild (Clupea harengus L.), makrell  (Scomber scombrus L.),  brisling (Sprattus sprattus L.) 
og sei (Pollachius virens (L.)) og demersale arter som  torsk (Gadus morhua L.), hyse 
(Melanogrammus aeglefinus (L.)), kveite (Hippoglosus hippoglossus (L.)), rødspette 
(Pleuronectes platessa (L.)), lomre (Microstomus kitt (Walbaum)), piggvar (Scophthalmus 
maximus (L.)), steinbit (Anarhichas lupus L.)  og breiflabb (Lophius piscatorius L.)). På en 
rekke områder vil disse artene måtte vurderes likt, men unntak er etter beste evne tatt med 
når de forskjellige artene omtales.  Etter hvert kapittel har vi en sammenfattende 
konklusjon etterfulgt av prioriterte forskningsbehov. 
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1.2 Typer av fisk 
Fisk (inkludert bruskfisk) deles gjerne inn i arter med- og arter uten svømmeblære 
(gassblære). For arter med gassblære er det i hovedsak to typer; arter med blære som er 
åpen til gatt og/eller svelg (physostome) og de med lukket gassblære (physocliste). Laks 
(Salmo salar L.) er eksempel på en physostom art, mens torsk (Gadus morhua L.) er 
eksempel på en physoclist art. Mens en physostome art raskt kan regulere mengden gass i 
blæren ved å slippe ut luften gjennom svelget, må  en physoclist art skille ut overflødig 
gass gjennom en egen gasskjertel.  Når trykket reduseres, eksempelvis ved hurtig 
oppstigning eller tømming av merder vil gassen i blæren utvides tilsvarende (Boyle’s lov). 
I arter med lukket gassblære kan overtrykket ikke evakueres og blæren punkteres. Hos 
laksefisk med åpen blære evakueres overskuddet av gass via tarm og punktering av 
gassblære unngås. 
Arter uten svømmeblære benytter enten ”hydrodynamisk løft” eller regulerer tettheten i 
kroppen for å holde seg ”svevende” i vannet. Typiske arter som benytter hydrodynamisk 
løft er makrell, tunfisk og havmus, tetthetsregulerende er arter som blåsteinbit og 
rognkjeks. Det er ennå ingen arter innen Fangstbasert Havbruk i sistnevnte kategori. 
Problemstillingen ”punktert gassblære” knytter seg til arter med lukket svømmeblære, i 
første rekke torsk, hyse og sei  ( se f.eks side 7,12, 18, 19, 26). 
 
 

2 BAKGRUNN 
 
Næringsutøvelse basert på fangst og oppbevaring av levende sjømat har svært lange 
tradisjoner, også i Norge. Langt tilbake i tid var dette ofte beste (og eneste) alternativ for å 
holde (konservere) en stor eller spesielt god fangst. Fra andre kulturer kjenner vi til svært 
gamle fangstteknikker i tidevannsbeltet som hadde som formål å holde fangsten levende 
over lang tid (Aboriginerne i Australia, muligens 40-50.000 år gamle tradisjoner). I Norge 
har levende lagring av de fleste aktuelle artene foregått i mange hundre år. Torsk, flyndre, 
hummer (Homarus gammarus L.) eller krabbe (Cancer pagurus L.) ble lagret i trekister 
eller avstegninger for å spises eller omsettes på et senere tidspunkt. Alternativene til denne 
konserveringen var i Norge tørking når klimaet tillot det og senere salting. Salt ble vanlig 
konserveringsmiddel i Norge først på 1600-tallet. Før dette var saltet forbeholdt adelen. 
Helt frem til det ble vanlig å ha fryserier langs kysten eller tilgang til is også i grisgrendte 
strøk, var lagring av fangsten levende et godt alternativ. For noen arter er det en svært lang 
ubrutt tradisjon i å lagre fangsten levende. Dette gjelder i første rekke pelagiske arter som 
sei, sild og makrell som ble lagret i landnotsteng.  
 
Fangst, føring og omsetning av levende fisk (i første rekke torsk) har lange tradisjoner i 
Norge. Allerede for 125 år siden dro norske fiskere til Island på torskefiske (Hovland, 
1980), riktignok for å omsette det meste som saltfisk, men også for å levere deler av 
fangsten levende i Grimsby. Fisk over 10 kilo ble på slutten av hver tur holdt levende 
ombord i brønnsmakkene i enkle rom med perforerte skott. Føring av levende torsk over 
havet var risikabelt og avhengig av god bør, men belønningen desto større når det lyktes. 
Opptil 100 ganger bedre pris ble oppnådd på den levende torsken enn den saltede. 
 
Norsk Levendefisklag A/L i Trondheim (1938 – 1971) organiserte omsetningen av levende 
fisk, hummer og krabbe. Etter at laget ble lagt ned var interessen for Fangstbasert Havbruk 
liten frem til Alta Sjøfarm AS 1987. I årene etter ble en lang rekke firmaer med samme 
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formål etablert (Altafjord Oppdrett, Skjolde Torskeoppdrett, Alsvåg Torskefarm med 
flere). Slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene var preget av store strukturelle 
endringer i kystflåten med innføring av fartøykvoter og sterk reduksjon i driftsgrunnlaget. 
Da kvotene for kystflåten økte kraftig fra 1994-95 stanset denne levendefisk-aktiviteten 
helt opp.  Det var imidlertid en del små anlegg (5-10 tonn) langs hele kysten også i denne 
perioden. Hele tiden har det vært lagret hummer, krabbe og muslinger.  
 
Fra å være en praktisk måte å lagre fangsten på, har levende sjømat og da særlig torsk, blitt 
et strategisk valg for å maksimere verdien av den tildelte kvoten. I tider med 
overregulering og ”kappfiske” har interessen for levende lagring vært liten. I dagens 
situasjon med vel regulert flåte og fartøykvoter, er fiskerens mål å få mest mulig ut av hver 
kilo snarere enn størst mulig fangst på kortest mulig tid. Når prisforskjellene er så store 
som de har vært de siste årene (50-100% bedre betalt for en levende torsk i mai) er det ikke 
overraskende at en del useriøse/lite forberedte aktører prøver å maksimere verdien av sin 
tilmålte kvote.  
 

2.1 Internasjonale trender 
Statistikken internasjonalt innen FH er usikker. For mange arter blandes klekkeriprodusert 
yngel sammen med innfanget yngel. For en del arter er imidlertid ”kunstig” produksjon av 
yngel så liten (eller vanskelig) at all produksjon baserer seg på fangst av levende settefisk 
(for eksempel tunfisk). Artene som inngår i FH internasjonalt er ofte karakterisert ved at de 
har høy markedsverdi og –etterspørsel samt relativ kort vekstfase før de er slakteklare. I sin 
nylig publiserte rapport ”Capture-based aquaculture- the fattening of eels, groupers, tunas 
and yellowtails” (FAO 2004) konkluderes det med at disse fire gruppene av fisk utgjorde 
ca 12 mrd. NOK allerede i år 2000. Utover disse  gruppene, fanges og lagres en rekke arter 
levende fordi det er mis-match mellom fangstkapasitet og produksjonskapasitet  - i så måte 
er vår lagring av sei et godt eksempel.  
 
Norsk kystnotfiske etter sei er årlig ca 40.000 tonn. Store deler av denne fanges når 
landindustrien avvikler sin fellesferie. Derfor må årlig 5-10.000 tonn transporteres i 
slepeposer til lagringsposer i påvente av oppstart i landindustrien. De siste årene har man 
periodisert fangsten med opphold midt på sommeren (juli) slik at problemet reduseres. 
Behovet for langtidslagring av sei kan i tillegg oppstå gjennom hele sesongen fordi 
avsetningen av sei fra kystflåten er problematisk. I tillegg til lagring tillates derfor ofte 
russiske, tyske og polske fabrikkskip som oppkjøpere langs kysten (særlig Finnmark). 
 

2.2 Kvalitet og pris 
 
For alle aktuelle arter i norske fiskerier er praktisering av lagring en mulighet til å forbedre 
kvaliteten på produktet og derved pris. Tradisjonelt fiskeri påvirker kvaliteten på fisken 
negativt fordi fisken i varierende grad er utmattet. Utmattet fisk vil ha lavere pH og er mer 
utsatt for spalting og vanntap. I tillegg er internlogistikken om bord på et fiskefartøy 
dårligere enn i et slakteri. Nedkjøling, bedøvelse og utblødning, som alle er sentrale deler 
av en normal slaktelinje er av naturlige årsaker ikke like godt konstruert om bord i et 
fartøy. 
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3 KOMMERSIELLE FISKERIER 

3.1 Fangstprosess 
 
Fangst levert fra norske fiskefartøy utgjorde i 2003 ca 2,48 millioner tonn. De pelagiske 
fiskeriene etter lodde, øyepål, kolmule, tobis, hestemakrell, atlantisk makrell, sild og 
brisling utgjorde ca 76 % av det totale volumet, mens torsk, hyse, sei, brosme, lange, 
lysing, lyr og hvitting, utgjorde ca 21%. De resterende 3% stammer fra diverse flatfisk, 
strøm- og vassild samt diverse dyphavsarter og uspesifisert fisk1. De pelagiske fiskeslagene 
blir stort sett fanget med ringnot eller pelagisk trål, mens bunntrål, snurrevad, garn, line, 
teine, juksa er de mest brukte redskapene til å fange de resterende artene. Redskapene 
fanger fisken på prinsipielt forskjellige vis. En inndeling er aktive og passive redskaper, 
der de aktive (for eksempel not, trål, snurrevad) innebærer en viss jaging/samling av fisk 
over ett gitt område, mens de passive utnytter naturlig adferd eller fiskens luktesans og søk 
etter mat for at fisken skal komme i kontakt med redskapen. Innenfor hvert redskap er det 
imidlertid stor forskjell på hvordan det kan tenkes at fangstprosessen påvirker velferden til 
fisken ut fra de forskjellige fangstprinsippene. 
 

3.2 Påvirkning før fangst   
Den mest innlysende påvirkningen av fisk før fangst er jaging og samling av fisk i aktive 
redskaper. På denne måten blir fisk for eksempel i trål påvirket til å svømme innover mot 
trålåpningen, hvor de blir stående å svømme til de er utslitt og ”slipper” seg bakover og inn 
i redskapen og blir fanget. Pågående forskning ved Havforskningsinstituttet viser at fisk 
som blir selektert ut eller unnslipper på annen måte, kan bli fanget og gjennomgå denne 
prosessen gjentatte ganger. Lignende tvungen svømming skjer også i not og snurrevad. 
Flere undersøkelser har rapportert at fisk i trålåpningen unngår å bli fanget ved å unnslippe 
under trålen (Engås & Godø1989; Dahm 2000). Fisken blir ofte overkjørt (Main & 
Sangster 1983) og får skjellavskrapninger på tvers av fisken. Bloduttredelser under 
skjellavskrapningene samt i hoderegionen er også observert (Ingolfsson & Jørgensen 2003) 
med påfølgende dødelighet (Suuronen et al. 1996). 
 
Fisk kan også bli påvirket av fiske uten å ha vært i kontakt med redskapen i det hele tatt. 
De siste 15-20 årene har det vært forsket mye på hvordan fiskeredskapene påvirker miljøet 
og habitatene fisk lever i (Jennings & Kaiser 1998; Watling & Norse 1998; Auster & 
Langton 1999; Kaiser & de Groot 2000). Etter hvert vet man ganske mye om påvirkningen 
på bunndyr og topografi, mens betydningen for fisk er i stor grad ukjent (Auster & Langton 
1999). Likevel har det blitt vist at overlevelse hos små torsk er høyere i komplekse 
habitater enn i habitater som mangler slike strukturer (Tupper & Boutilier 1995). En effekt 
av fiske er nettopp en påvirkning og endring i slike habitater. Oppvirvling av sedimenter er 
også en effekt av fiske (trål). Høy fiskeinnsats over lengre tid kan føre til at støvskyer i 
noen områder blir seminpermanente (Churchill 1989). Lab forsøk har vist subletale 
effekter hos små torsk i slike turbide miljø, men både gjelleskader og økning i 
stresshormoner ble observert (Humborstad et al. 2004).  
 

                                                 
1 Foreløpige tall pr. 2/6-2004. Kilde Fiskeridirektoratet: 
http://www.fiskeridir.no/sider/statistikk/norges_fiskerier/norges_fiskerier03.pdf 
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3.3 Fra fri til fanget   
Dette er et overgangsstadium og er ikke like enkelt å definere i forhold til de ulike 
redskapene. En typisk situasjon er krøking av fisk på line. Ved krøking viser fisk en kraftig 
reaksjon for å løsrive seg fra redskapen (Løkkeborg et al. 1989). Hvorvidt det er et ønske 
om å bli ”fri” igjen eller smerte som utløser reaksjonen, vet man lite om. For eksempel har 
man observert fisk som har løsrevet seg fra en krok bite på ny (Fernö & Huse 1983), samt 
fisk fastsittende på linen bite på flere kroker. Dette tilsier at episoden med krøking uansett 
ikke er verre enn at det er fra fiskens side verdt et nytt forsøk. Konkurrerende stimuli (mat 
vs. sitte fast /”smerte”), motivasjon (sulten vs. mett) og læring er viktige aspekter å studere 
i denne sammenheng. 
 
Etter at fisk har gått inn i teiner viser den en viss oppmerksomhet mot agnet, men generelt 
sett avtar denne interessen raskt og fisken begynner å søke rundt og stange mot notveggene 
(Furevik 1994). Denne søkeadferden varierer med art, noen har rolige utfall, mens andre 
viser panikkartede reaksjoner. Aggressiv adferd mot andre individer har også blitt vist 
(Furevik 1994). 
 
Under snurping av sild og makrell, jager ofte stimene rundt om i nota eller søker nedover 
for å unngå redskapen (Misund 1994). Først når nota er ved skutesiden ”eksploderer” 
fiskestimen i panikkartet svømming. Rett størrelse er viktig for å oppnå god pris i disse 
fiskeriene, og prøver som blir tatt av fangsten når den blir trengt mot skutesiden avgjør om 
den blir tatt om bord eller sluppet fri. Erfaring tilsier at trenging av fisk medfører høy 
dødelighet. 
 
I en trål er fisken fanget når den er kommet bak i sekken (codend). Der blir ofte fisken 
trykt sammen med begrenset bevegelsesfrihet. Avhenging av art, tauetid og fangstmengde 
vil det være varierende dødelighet. 
 

3.4 Rømming og utkast   
Et meget viktig punkt er hva som skjer med fisk som ikke fanges, men på en eller annen 
måte har vært i kontakt med redskapen enten gjennom seleksjonsinnrettninger eller på 
annen måte har unnsluppet redskapen (Chopin & Arimoto 1995; ICES 2000; Suuronen 
2004). Studier av undermålfisk som slipper gjennom trålposer har vist mellom 0 til 100% 
dødelighet med verdier på rundt 10-30% mest vanlige for gadoider (Ryer 2002; Soldal & 
Engås 1997), mens tallene kan være mye høyere for pelagiske arter (Suuronen 2004). 
Metodene brukt i disse forsøkene fanger imidlertid ikke opp dødelighet som blir påført 
fisken pga nedsatt predator deteksjon, unnvikelse, tap av stimadferd og mangelfull adferd 
til å søke ly, siden fisken må gå i bur for å observeres. Forsøk har vist at fisk som ikke 
nødvendigvis ville ha dødd av selve redskapspåvirkningen kan dø senere pga svekking av 
adferd (Ryer 2002). Davis & Parker (2004) viser at 10 minutts eksponering for luft på dekk 
under sortering var nok til at både stor og liten fisk av arten sablefish (Anoplopoma 
fimbria) fikk adferdsendringer som gjorde dem mer utsatt for predasjon.  
 

3.5 Dødskamp i redskap   
For enkelte redskaper er påvirkningen mens fisken er i redskapen allerede så stor at fisken 
dør. For garn er det sannsynlig at fisken dør pga oksygenmangel fordi garnet hindrer 
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gjellebevegelse, mens for andre redskaper slik som trål og not er det vanskelig å vurdere 
om døden intreffer pga utmattelse, oksygenmangel eller klemskader. I teiner og på line er 
derimot dødeligheten lav, men det betyr ikke derav at velferden er god. For å kunne gi svar 
på dette trenger vi adferdsstudier (se forskningsbehov). Hvorvidt fisk dør i redskapen er 
ofte også avhenging av hvordan fisket utføres. Eksempelvis vil lang tauetid og store hal 
føre til høyere dødelighet enn korte hal og mindre fangster. I passive redskaper øker 
dødeligheten ved økende ståtid. 
 

3.6 Avliving om bord   
Avlivningsmetoder er  mangfoldige, men faller som regel i en av to store kategorier: de 
som induserer tap av sanser/bevissthet (sensibility) sakte og de som gjør dette raskt (Robb 
& Kestin 2002). Optimal slakting bør holde fisken i bedøvd tilstand inntil døden inntreffer 
(de Vis et al. 2003). Rask avliving, dersom det blir gjort rett, gir ofte bedre kvalitet og er 
sannsynligvis bra for velferden til fisken (Robb & Kestin 2002), men god kvalitet er ingen 
forsikring for god velferd. Forskning på  avlivningsmetoder viser at bløgging kommer 
dårlig ut velferdsmessig i forhold til andre avlivingsmetoder (de Vis et al. 2003), mens 
utblødning av fisk er en kjent metode for å oppnå god kvalitet.  På fiskefartøy er 
muligheten til raske avlivningsmetoder begrenset eller ikke forenelige med god økonomi. 
Ofte er fisken også utmattet før selve ombordtaking og en rask avlivning for å unngå stress 
og kvalitets tap vil kanskje være for sent, men vil i alle fall hindre ytterligere forringelse. I 
oppdrett har man derimot bedre mulighet til å ivareta individets velferd ved avlivning.  
Man har i tillegg tatt på seg ansvar for velferden til dyret i hele dets liv, og strengere regler 
gjelder her enn for  kommersielt fiske. 
 
 

3.7 Forskningsbehov 
 
Siden det er gjort veldig lite forskning direkte på velferd i forhold til redskap, synes 
behovet for forskning stort. Det er likevel en del informasjon å hente dersom man setter 
eksisterende redskapsforskning i en velferds kontekst. Siden vi ikke kan ”spørre” fisk om 
hvordan ”den har det”, er det vanlig å bruke forskjellige indikatorer for velferd. Noen av 
dem, slik som stress, adferd og overlevelse etter redskapskontakt, har vært undersøkt for 
forskjellige kombinasjoner av redskaper og arter (Chopin 1995; Esaiassen et al. 2004; 
Suuronen 2004). Det er imidlertid svært få som har undersøkt disse indikatorene med tanke 
på fiskens velferd heller enn å øke fangsteffektivitet, forbedre seleksjon, forbedre kvalitet 
og i den senere tid unngå dødelighet av fisk som har vært i kontakt med redskapen. 
 
Levendelagring av torsk er en næring i rask utvikling og ennå er ikke regelverk på plass. 
Selv om det er gjort en god del forsøk på praktisk gjennomføring for å oppnå høy 
overlevelse for noen redskaper (Isaksen & Saltskår 2003; Isaksen & Midling 2003; 
Midling 2004), er dette ikke like godt kjent hos fiskere som vil kaste seg på en ny næring. 
Et sentralt spørsmål tilknyttet levendelagring av villfanget fisk er hvorvidt samme krav 
skal stilles til velferd som for oppdrettsnæringen. Det er imidlertid flere forhold (e.g. 
domestisering/rettet seleksjon) som kan tenkes å gjøre oppdrettsfisk bedre tilpasset enn 
villfisk til et liv i merd, slik at forskningsresultater fra oppdrett ikke kan overføres direkte 
til villfisk satt i merd.  
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3.8 Metoder 
Det er fortsatt uenighet om grunnleggende temaer relatert til om fisk kan oppleve smerte, 
deres kognitive evner etc (Chandroo et al. 2004, Rose 2002). Den eneste universelle 
aksepterte konklusjonen vedrørende hvordan man skal måle velferd er at det ikke finnes et 
enkelt mål (Dawkins 2003). Dawkins (2003) hevder at problemet med fysiologiske 
indikatorer er at de er automatiske responser som indikerer aktivitet eller opphisselse. Puls, 
respirasjonsrate og nivå av kortikostereoider øker for eksempel ved seksuell opphisselse, 
økt aktivitet og ved forventninger til mat. Ofte er det også problem å måle disse 
indikatorene i felt eller overføre dem fra lab til felt. Likevel bør slike indikatorer brukes til 
å understøtte adferdsobservasjoner. Dawkins (2003; 2004) argumenter at dersom man kan 
svare ja på følgende to spørsmål har dyret sannsynligvis god velferd: 

1. Er dyrene sunne? 
2. Har de det de vil ha? 

Fiskens viktigste språk er ”kroppspråk”, og endring av adferd er fiskens førstelinjeforsvar 
mot dårlige miljøforhold (Gytre 2004). Så lenge fiskens generelle adferd ikke avviker 
vesentlig fra normal adferd i angjeldende miljø har den det sannsynligvis bra. Adferd i 
forhold til redskap har vært og er gjenstand for forskning (e.g. Fernö & Olsen 1994). 
Resultater fra disse forsøkene kan utvilsomt utnyttes i en velferdssammenheng. 
 

3.9 Prioriterte forskningsbehov 
 

• Minimere dødelighet i levendefangst og lagring. Død er endepunktet hvor de 
forutgående hendelser har ført til svekking av velferden dit hen at fisken dør. Man 
bør derfor se på metoder redusere dødelighet til et minimum. Herunder også 
modifisere redskap og metoder for å optimalisere velferden til fisk generelt.  

 
• Håndtering av fisk om bord. Overføring av levende fisk mellom lagringsmedier 

skjer enten ved vakuumpumpe, håving eller hevert prinsipp. Disse metodene antas 
å påvirke fisken ulikt både med hensyn til overlevelse, men også andre subletale 
skader som blindhet og sår med påfølgende infeksjoner. 

 
• Studere effekter av barotrauma ved å fange fisk ved forskjellige dyp, 

forskjellig redskap og forskjellige bruksmetoder. Når fisk dras raskt opp 
gjennom vannsmassene skjer det en rask trykkreduksjon som svømmeblæren ikke 
klarer å regulere. Luften i svømmeblæren ekspanderer og det går hull på 
svømmeblæren og luften siver ut i bukhulen. En reduksjon i omgivelsestrykk på 
60% fører til at gassblæren hos en nøytral buoyant torsk sprekker (Tytler & Blaxter 
1973).Ved videre oppstiging vil luften i bukhulen ekspandere, trykket vil øke, og 
forårsake en liten sprekk ved siden av gattet hvor svømmeblæregassen vil sive ut. 
Andre barotraumer som påføres fisk ved fiske på svært dypt vann er dannelse av 
gassblærer i øynene. 

 
• Studere adferd relatert til fangst og håndtering. Bruke adferd som metode til å 

studere velferd hos fisk, både i ovenfornevnte punkter, fangst generelt og som egen 
metode utvikling. Eksempel er tid til gjenopptak av naturlig svømmeadferd eller 
første matinntak etter fangst. Fysiologiske mål (e.g. restitusjon etter utmattelse og 
normalisering av pH i blod og muskel) kan ikke brukes alene som indikatorer, men 
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bør brukes for å understøtte adferdsobservasjoner. Kjent sammenheng mellom 
kvalitetsmål og velferd (Robb & Kestin 2002) bør utnyttes.  

 
• På sikt utvide velferdsforskningen til allerede etablerte fiskerier. Herunder 

levendefangst av pelagiske arter og dødelighet ved trenging og slipping. 
Undersøke, som i stressforskning forøvrig, velferd som funksjon av grad av 
påvirkning og varighet av påvirkningen, for alle redskaper i bruk i kommersielle 
fiskerier. Kompilere og sette eksisterende forskning i en velferdskontekst. 

 
 

 
 
 

4 FANGSTBASERT HAVBRUK 

4.1 Skånsom fangst 
Det er logisk at man under fangst av levende fisk  søker å gjøre dette  så skånsomt som 
mulig. Fiskerne er ikke tjent med stor dødelighet i fangstfasen eller etter at fangsten er 
kommet om bord. Det er derfor utviklet en lang rekke teknologiske endringer for å gjøre 
redskapen og praksisen mer skånsom, særlig i snurrevadfisket. Under et ordinært fiske etter 
levende torsk vil en fangst kanskje bestå av 90% torsk , resten vil være hyse og/eller sei.  
Disse artene skal plukkes ut og bløgges, det samme skal en gjøre med torsk med synlige 
skader som mye finne-splitting, torsk med vrengt magesekk, og torsk med gassfylte øyne. 
Vanligvis vil en se svake skrape merker på sidene av torsken på grunn av slitasje fra 
posen/notlinet, men det er uhyre sjelden at det oppstår infeksjoner i disse nærmest usynlige 
skrammene. Dødeligheten av disse skadene er svært lav så lenge det fiskes ned til 200 
meter. Ved større dyp (300-350 meter) får en litt  økende  frekvens av fisk med gassblærer 
i øynene – disse fiskene blir straks plukket ut av inntaksbingen og behandlet konvensjonelt 
(dvs. bløgget og sløyd). Torsk med gassblærer i øynene kan utvikle katarakter og 
betennelse i øynene, og det er vanlig  praksis å ta ut og slakte torsk med denne form for 
skade.  

4.2 Redskapsvalg  
Samtlige redskap som brukes i fiske etter torsk vil i prinsippet kunne gi levende fisk. 
Mengden av levedyktig fisk vil imidlertid variere alt etter redskapstype og hvordan  
redskapen benyttes.  I utgangspunktet bør fangst av villfisk for marin oppdrett 
(fangstbasert havbruk)  utøves med de redskap som gir best overleving. Bortsett fra et 
innledende forsøk på å sammenligne not og snurrevad med hensyn til egnethet til fangst av 
levende fisk, er det ikke foretatt noen systematisk sammenligning mellom våre mest brukte 
og kjente redskap. Dersom redskapen benyttes direkte til  fangst av levende fisk, så er det 
all grunn til å anta at andelen levende fisk vil øke, sammenlignet med det en oppnår ved 
vanlig kommersiell fangsting. Det er derfor vanskelig å gi noen almengyldig rangering av 
hvor godt de forskjellige redskapene er egnet til fangst av torsk.   I det følgende vil 
samtlige av våre kjente redskap bli omtalt, med  betraktinger rundt fordeler og ulemper ved 
hvert av redskapene. 
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Garn.   Når det snakkes om garn må en skille mellom to typer, vanlig garn (”gillnett”) og 
trollgarn (”trammel nets”).   Garn er det redskapet som totalt bringer på land mest torsk i 
Norge. Redskapet benyttes hovedsaklig av små og mellomstore  kystfiskefartøy. Ved 
konvensjonell garndrift og såkalt nattstått bruk, vil en neppe kunne påregne noen større 
andel fisk som vil overleve. I tillegg vil fisk som har stått i garn kunne ha pådratt seg 
skader (blodutredelser) under skinnet, og som vil kunne gi ytterligere dødelighet over tid. 
Dersom en derimot starter å ”stubbe”  garn , det vil si  å la garnene stå i sjøen svært kort tid 
(3-4 timer) så vil andelen levende fisk som blir tatt ombord, øke. En må imidlertid fortsatt 
skille mellom levende fisk tatt ombord, og den fisken som til syvende og sist viser seg 
leve- og lagringsdyktig. Om f.eks garnfisken er levedyktig idet den blir tatt inn i fartøyet, 
så kan den ha blitt påført indre skader som på sikt  kan være letal. Vanlige garnfisk anses 
derfor som lite egnet til levendefisk-formål. 
 
Trollgarn benyttes stort sett av hobbyfiskere og noen få yrkesfiskere.  På Sørlandet var det 
vanlig å stubbe med trollgarn på 80-tallet. Trollgarnenes beskaffenhet gjør at større fisk 
holder seg levende noe lengre enn i et konvensjonelt garn. 
 
Fram til dags dato har det ikke vært gjennomført noen systematiske forsøk med garn 
kombinert med  fangst av levende torsk. For 2005 er det planlagt et lite levendefiskforsøk i 
Nordsjøen i forbindelse med garnfiske etter ”blanktorsk”  (under ”stubbing”) 
 
 
 
Krokredskaper.   En stor andel av de minste fartøyene som driver torskefiske, benytter en 
form for krokredskap, og da i hovedsak jukse eller line. I 1988 ble juksa benyttet av fiskere 
i Altafjorden for leveranse av levende torsk til Altafjord Oppdrett.  Krokredskaper  påfører 
torsken sår i munnen og fordrer gode sorteringsrutiner. Forsøket gav god overlevelse og 
torsken tok til seg fôr etter ca en måned i merd. 
 
 I 2004 er det gjennomført forsøk med line. Mer enn 60% av torsken var egnet for 
levendelagring (lav dødelighet), men som for juksa fordres gode sorteringsrutiner. Også 
denne torsken tok til seg fôr etter ca en måned, noe  som er sammenlignbart med 
snurrevad. Fangst av levende torsk ved Island i 1879 var basert på line. Fangst av levende 
torsk med line er mer utfyllende  beskrevet under avsnitt 4.4. 
 
Trål.   Under et ordinært trålfiske vil det som oftest bli fisket i tre til fire timer før 
redskapen  og fangst hives opp på dekk.  Uten at det er foretatt noen systematiske 
forsøk/opptelling av  andel levende fisk, så vil en ut fra erfaring kunne anslå at over 
halvparten av fisken vil være rimelig levende idet den  tømmes ut fra trålposen. I 
motsetning til snurrevad ( avsnitt 4.3) så vil fisken bli liggende i posen over lengre tid 
(opptil 4 timer) og kan bli påført klemskader, spesielt ved større fangster (3-4 tonn og 
oppover).  I tillegg vil fisken over samme tid bli utsatt for sjøvann med høyt innhold av 
små bunnpartikler hvirvlet opp av ”rockhopper”-giret. Dette kan medføre at sandpartikler 
fester  seg til gjellene. Hvorvidt dette nedsetter den alminnelige kondisjonen hos torsk, er 
imidlertid usikkert (Humborstad  2004).  
 
Under vanlig trålfiske med hekktrålere   tas fangsten  ombord i et og samme hiv opp 
gjennom trålslipp. Ved mindre fangster på 1-2 tonn vil dette neppe  gi opphav til 
klemskader. Ved større fangster, dvs fra 2-3 tonn og oppover vil faren for klemskader øke 
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dramatisk, og en slik fangst og ombordtaking vil neppe være forenlig med levendefisk-
prosedyre. 
 
Dersom det skulle bli aktuelt for trålere å legge om til fangst av levende torsk, må 
fangstprosedyren forandres. Det må fokuseres på vital fisk og da må først og fremst 
tauetiden reduseres. Ved tauing i inntil f.eks en time, vil fisken  være langt mindre utkjørt.  
Samtidig som totalmengden av fisk blir redusert , vil faren for klemskader under tauing og 
ombordtaking avta.   Ved inntak av fangst  på tråler bør  en enten legge om til   samme 
ombordtakingsprosedyre som for snurrevad; med ”sekking” av fangst, eller til en form for 
pumping av fangsten ombord.   
 
I dag drives tråling stort sett av større fartøy som av økonomiske årsaker er avhengig av en 
minste fangstmengde pr dag. Det er  derfor lite trolig at   trålere, slik vi kjenner denne 
flåtegruppen og driftsformen i dag, vil finne det regningssvarende å starte med fangst av 
levende torsk.  Vi har imidlertid eksempler på at  rederier leier ut trålkvoter til større 
kystfartøy som fanger fangsten levende med snurrevad (ref . Mackzymal, Bø i Vesterålen). 
 
Konklusjonen på trål må derfor være at dette redskapet er dårlig egnet for fangst av 
levende torsk i større skala. For innheting av mindre mengder torsk og i mangel av bedre 
redskap vil imidlertid trål kunne brukes. Eksempler på dette er  stamfisk til Universitetet i 
Tromsø samt til  en lang rekke forsøk ved Havforskningsinstituttet. Prøvene er da tatt med 
trål under tokt med forskningsfartøy og med små fangstkvanta. 
 

Snurrevad.   Redskapet er ansett å være ”det beste”, mest skånsomme og effektive for å 
holde fangsten levende. Snurrevad dominerer i levendefisknæringen i dag,    og  totalt har 
ca 20 fartøy  vært innom  fangst av levende torsk med snurrevad, med varierende suksess.  
Antallet båter som ønsker å delta i dette fisket øker raskt, og det er et uttalt behov for å få 
på plass kunnskapsoverføring samt ett lovverk for både hvordan fisket skal utøves, samt 
hva slags utstyr som fartøyet må besitte for å kunne delta i dette spesielle fisket!   Fangst 
av levende fisk med snurrevad er omhandlet i detalj i avsnitt 4.3. 

 

Not.   Not er ansett å være et svært skånsomt redskap.  Redskapet var mye benyttet i 
Lofoten på 50- og tidlig på 60-tallet, samt under vårtorskefiske i Finnmark.  På grunn av 
fritt fiske,  god tilgang av torsk og notens effektivitet, ble  dette redskapet forbudt.  Mens 
notdriverne fisket seg ”rett inn i himmelen” måtte juksa-kallen fortsatt dra opp en og en 
torsk fra havet. Dette skapte mye splid redskapsgruppene i mellom, og notfiske etter torsk 
ble forbudt i Lofoten først på 60-tallet og i Finnmark så sent som i 1977. 

Det er vanskelig å finne noen pålitelige tall med hensyn til overleving av notfanget torsk. I 
Lofoten var det ingen tradisjon med låssetting av torsk. Den ble stort sett tatt opp av sjøen, 
bløgget og sløyd, og deretter hengt på hjell eller saltet. 

I Finnmark, og da spesielt på Øst-Finnmark ble det fanget tildels store mengder  vårtorsk 
med not. En god del av denne notfangete torsken ble  satt direkte i ”lås” det vil si en form 
for mellom-/ korttidslagring av levende torsk. Som eksempel kan nevnes at på St.Hans 
aften i 1977 stod det ca 1000 tonn vårtorsk i steng på en enkelt fjord (Syltefjord), og det er 
like mye som  det kvanta levende torsk fanget med snurrevad i hele 2004.  I dette fiskeriet 
ble det sagt at torsk hadde god overlevelse. Det er imidlertid et åpent spørsmål om 
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toleransegrensen med hensyn til død fisk er like stor i 2004 som det den var tretti år tilbake 
i tid. 

Pr i dag er not forbudt å bruke i torskefiskeriene, og dette har som nevnt over sin bakgrunn 
fra en tid da det var fritt fiske. I dag er det imidlertid  nærmest faste torskekvoter og 
premissene for et fortsatt notforbudet har dermed mer eller mindre falt bort.  Skal 
notforbudet oppheves så må det imidlertid bevises at et notfiske kan utøves innfor 
Saltvannsfiskelovens generelle bestemmelser med hensyn til innblanding av bifangst samt 
fisk under minstemålet. 

I 2002 og 2003 ble det  utført noen innledende forsøk som viste at not kan gi overlevelse 
på lik linje med snurrevad eller kanskje bedre (Isaksen og Saltskår 2003).   Siden not er et 
ikke-selektivt redskap, var gjennomsnitts størrelsen  på notfanget torsk noe mindre  enn på 
snurrevadfanget torsk. 

 

Teine og ruse.   Begge redskap er svært skånsomme og påfører lite skader på torsken. 
Imidlertid fiskes det ofte på meget grunt vann og torsken vil derfor ha problem med 
svømmeblæregass når fisken kommer opp til overflaten.   Enten kan svømmeblæren være 
svært ekspandert uten å være punktert, eller at svømmeblæren er punktert og all gassen 
befinner seg i bukhulen. I begge tilfellene må overskudd av gass  fjernes med kanyle. 
Teine og ruse vil med ytterligere teknologiutvikling kunne bli et av de viktigste redskap i 
levendefisknæringen, spesielt for den mindre og mellomstore kystflåten som i dag fanger 
torskekvoten med garn. 

 

4.3 Snurrevad 
  
Snurrevad er det redskap som i dag uten sammenligning gir det største kvanta levende fisk, 
og dette må en forvente vil vare i mange år framover. 
Fra tidlig på nittitallet og fram til i dag har en stadig funnet frem til bedre og mer 
skånsomme måter å operere dette redskapet på.   Innen levendefiskmiljøet betraktes 
snurrevad som kanskje det   beste allroundredskapet til innfanging av torsk for 
mellomlagring eller oppdrett. Redskapet er like anvendelig på vinter- som på sommertid og 
på 50 meters dyp som på 300 meters dyp. 
 
Et snurrevadhal varer vanligvis fra 30 til 50 minutt fra en starter å dra i tauene. I tauefasen 
kan  en enten  ligge i ro og hive inn tau, eller at fartøyet siger forover i sakte fart. I 
motsetning til trål hvor  det taues i minimum 2.5 til 3.0 knop (helst 4-5knop), så foregår det 
meste av snurrevadhalet med en tauefart på minimum 1.0 knop  og maks 1.5 knop. Mens 
farten er  en av  suksessfaktorene for trål, så er det overraskelsesmomentet som er 
avgjørende under fiske med snurrevad. Et jevnt sig i hele halet uten for mye rykk og napp i 
tau og snurrevad gir absolutt best resultat. Undervannsvideo av torsk foran en snurrevad 
viser lite panikk hos fisken. Den    svømmer rolig inne i forreste delen av belgen samt 
mellom vingene og grunn- og kuletelna. Det er sjelden at en observerer samme 
panikksvømming som det en ser foran en trål i 4 knops fart.  Dette er  hovedårsaken til at 
snurrevadfanget fisk har langt høyere muskel-pH enn for eksempel trålfanget fisk  ( se 
avsnitt 5.12).  
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I siste delen av snurrevadhalet  økes hastigheten til mellom to og tre knop, og fisk som står 
framme i redskapet  presses bakover i belg, forlengelse og pose. Innhiving av tau skjer på 
nøyaktig samme måte som under ordinært fiske. 
 
Et levendefiskhal skiller seg kun fra et ordinært snurrevadhal på to enkle måter.  

a) hivehastigheten på de to siste kveilene reduseres  til 40-50 % av vanlig 
hivehastighet, 

b) når tauene er inne og snurrevaden henger bak fartøyet, så siger fartøyet sakte 
forover for å hindre at snurrevadposen kommer for hurtig opp til overflaten (m.a.o. 
kontrollert  oppstiging av snurrevadposen). 

 
Disse to manøvrene foretas ene og alene for å sikre at torsken skal klare å kvitte seg med så 
mye luft i bukhulen som mulig. Som beskrevet  under avsnitt 4.7, så vil nærmest 100% av 
fisken komme til overflaten med punktert svømmeblære. Til tross for sakte oppstiging 
punkteres svømmeblæren ved en gitt trykkreduksjon og luften siver ut i bukhulen. Ved 
videre oppstiging vil  det ytre trykket avta, svømmeblæregassen i bukhulen vil ekspandere, 
trykket i bukhulen vil øke, og til slutt oppstår det en liten sprekk rett ved siden av gattet 
hvor svømmeblæregassen vil sive ut. Det er denne gassen en ser i rikelig monn ved et 
større trål- og snurrevadhal når posen kommer fort opp til overflaten. Ved en sakte og 
”kontrollert” oppstigning  vil det meste av gassen være trykt ut av bukhulen idet fisken 
kommer opp til overflaten. Fisken vil da ha negativ oppdrift, men den vil tross alt være i 
rimelig balanse og ikke ha problemer med å svømme  rundt i et føringsrom eller merd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under levendefangst har det vist seg at en oppnår best resultat nå en begrenser fangsten   til 
fire-fem tusen kilo i halet. 
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Under ombordtaking av fisk benyttes det lerretssylinder inne i poseløftet.  Løftet fylles 
med vann og fisk, og dermed unngås  klemskader på fisken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter at torsken  er sluppet ned i inntaks/sorteringsbinge, sorteres den  og slippes ned i 
føringsrommet (via slange , se forsidebilde). En sorteringsbinge som  vist over  betraktes 
som svært anvendelig  - den har lave  karmer og torsken blir maksimalt  liggende i to - 
kanskje tre lag. Det tar ca  to minutt å sortere og telle ned fisk fra en slik binge. 
 
Så snart fisken  er nede i vann, vil  den raskt  svømme ned mot bunnen i rommet. Her vil 
den bli stående sammenklumpet i noen timer før den igjen begynner å svømme rundt og ta 
større deler av rommet i bruk. Dersom det er mye svømmeblæregass igjen i bukhulen vil 
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fisken bli liggende i overflaten (f.eks tanktoppen) og ikke komme seg ned i vannmassene 
igjen.  Disse blir betegnet som ”flytere” og ut fra erfaring vil fisk som ikke har klart å 
dukke ned i vannmassene i løpet av en time, sakte men sikkert dø. ”Flyterne” blir derfor 
plukket ut etter ca en halv time, bløgget og håndtert som konvensjonelt fanget fisk. Dersom 
mannskapet har tid, og dersom det ikke er altfor mange flytere, kan flyterne tappes for luft 
med kanyle. 
 

Codend with canvas lift

Sorting tray

35 cm  

Holding tanks

A B C

plastic tube

I en snurrevadfangst er nærmest 100 % av fisken levende idet den  løftes ombord. Dersom 
det foretas en grundig utsortering av lite egnet fisk dvs fisk med gassfylte øyne, fisk med 
luft i bukhulen, samt andre fisk med skader, så vil resten av fisken oppnå en overleving på   
mellom 97 og 100%. 
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4.4 Line 
Forsøkene med line i 2004 viste at en stor del av fangsten kunne bringes levende til land. 
Det deltok tre fartøy i forsøket og om lag 60% av fangsten ble vurdert som levedyktige. 
Resterende 40% ble sortert fra fordi de hadde for store sår i munnen eller at de hadde slukt 
agnet og derfor hadde skade i svelg/mage. Firmaet Delitek AS har utviklet en automatisk 
linehaler som bringer torsken direkte om bord. Sortering og overføring til transporttank var 
derfor enkelt og effektivt. 

 

Lina føres inn til ”korten” hvor torsken 
avangles. Den faller deretter ned i vann og 
føres inn i linehalerens fangstkammer. En 
roterende konveier fører så torsken opp på 
dekk. 

 

 

 

 

 



 

 

Torsken vurderes av mannskapet 
og har den lite sårskader og er 
vital, overføres den til 
lagringstanken.  

 

 

Lagringstanken er utviklet for 
denne flåtegruppen (< 15 meter) 
og er utstyrt med oppstrøms-
system (se snurrevad- 
transporttanker). 

 

 

 

 

Residualgass i blære eller bukhule 
kan fjernes ved hjelp av en kanyle. 
I praktisk fiske slaktes denne 
torsken normalt og leveres med 
resten av fangsten. Fjerning av 
gass påfører ikke torsken store 
skader som fører til høyere 
dødelighet. Metoden ble også 
benyttet i 1880-årene, men da 
benyttet man spissede 
paraplyspiler (!). 
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Torsken blir levert på et modifisert stålanlegg. Hvert fartøy har her sin egen flatbunnede 
merd som er enkel å røkte. Torsken søker umiddelbart ned til bunnen hvor den ligger i 
opptil 12 timer. Når torsken er restituert begynner den å svømme pelagisk. 

 

To døgn etter leveranse 
svømmer torsken pelagisk i 
merden. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Sår og skader 
De mest iøynefallende skader en ser hos snurrevadfanget torsk er såkalt ”finne-splitting”. 
Ved større fangster og når torsken blir ført fram og tilbake i pose og forlengelse gjentatte 
ganger kan medføre at  noen torsk får oppsplittet ryggfinne. Disse skadene er imidlertid 
ikke dødelig og vil heles på lik linje med sårskader fra krokredskaper. 

Det er mangelfull dokumentasjon på sårutvikling hos torsk som er tatt med krokredskaper. 
Torsk har imidlertid god overlevelsesevne selv etter relativt store skader. I årets forsøk ble 
skadene kategorisert (1-5) og et mindre antall torsk ble fôret. Selv torsk med store sår 
(kategori 5) tok til seg fôr. Da torsk som fanges med line har lav kondisjonsfaktor økte 
vekten under fôring raskt. Individene vil fordoble sin vekt i løpet av seks måneder.  
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Umiddelbart etter fangsten har 
torsken sår som blør. 
Blødningen stopper raskt og 
helingen starter. Bildet viser en 
torsk med store skader (kategori 
5). 

 

Bildene viser dessverre ikke 
utviklingen på den samme 
fisken, men begge hadde skader 
i kategori 5. 

To måneder etter fangst sees 
skadene i kjeven, men 
blødningene er stoppet og såret 
er grodd. Denne torsken tok til 
seg fôr ca en måned etter fangst 
og hadde normale pH-verdier i 
blod og muskel ett døgn etter 
fangst. 

 

 

Konklusjoner 

• Line og juksa påfører torsken sårskader. Skadene heles raskt og linefanget torsk 
viser samme restitusjonskurve som snurrevadfanget torsk.  

• Torsken tar til seg fôr etter like kort tid som torsk fanget med snurrevad. 

• Redskapene åpner for deltakelse av fartøy i den minste delen av kystflåten. 

• Bortsett fra litt finnesplitting, påfører snurrevaden torsk generelt lite sårskader. 

Forskningsmål 

• Økt kunnskap om sårheling hos torsk ved bruk av krokredskaper. 

• Studier av fysiologisk stress (osmoregulering) som følge av sår. 

• Evaluere fare for infeksjoner hos krokfanget torsk. 
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4.6 Håndtering 
Torsk tåler å være ute av vann i relativt lang tid (sannsynligvis mer enn ti minutter 
avhengig av temperatur og lignende), men her mangler god dokumentasjon.  For redskap 
hvor torsken tas om bord en og en (line og juksa) eller i små kvanta (teine og ruse) er det 
lite problemer knyttet til håndteringsrutiner. Fiskerne utviser forsiktighet og unngår at 
torsken får slag eller faller på harde underlag. Bruk av renner eller rør med vann gjør både 
transporten mer skånsom og enklere. 

For redskap som snurrevad (og not) kommer derimot store mengder torsk om bord på kort 
tid. Mye av problemene knyttet til kvaliteten på fangsten i det tradisjonelle snurrevadfisket 
kan tilskrives for store mottaksbinger og derved for langt opphold før fangsten bløgges og 
sløyes. I tillegg har en del av de største fartøyene (> 70 fot) trange nedføringsrør fra 
shelterdekket til produksjonsdekket, noe som fører til ytterligere klemskader. Ved fangster 
på 8-10 tonn i snurrevad er det ikke unormalt at det går mer enn 45 minutter fra fangsten er 
tatt om bord til all fisk er forsvarlig produsert. 

Når hensikten er å få høyest mulig overlevelse er mottaksrutinene og mottaksbingene 
konstruert på en annen måte. Ved å benytte lerretssekk reduseres trykket i codend under 
ombordtaking. Mottaksbingen har stort areal og lave kanter. I tillegg benyttes ofte vann i 
tanken. Torsken ligger i maksimalt to lag og utsettes ikke for alvorlig trykk. Fangsten telles 
deretter ned til transporttankene, gjerne via et flexirør med rennende vann. 

 

Fangsten tas om bord i en lerretssekk og telles deretter ned i levendefisk-tanken via et 
flexirør med rennende vann. 
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Flexislange som benyttes til overføring av levende fisk fra 
sorteringsbinge på dekk til føringstank (jfr. forsidebilde). 

 

 

 

 

 

 

Konklusjoner 

• Det eksisterer gode håndteringsrutiner for ombordtaking, sortering og nedføring av 
torsk til transporttank. 

• Kunnskapen er ikke enkelt tilgjengelig for fiskere som ønsker å delta i denne delen 
av næringen. 

Forskningsmål/tiltak 

• Produsere veiledningsmanualer for flåten. 

• Levere premisser for regelverk. 

4.7 Svømmeblære 
Torsk er en robust art og tåler mye mekanisk påvirkning før den skades alvorlig. 
Dødelighet  ved seleksjon gjennom notpanel eller gjennom skillerister er neglisjerbar og 
ofte nær eller lik null (Soldal, Engås og Isaksen 1993). Torskens lukkede gassblære setter 
imidlertid begrensninger i artens muligheter til å foreta hurtige vertikale forflytninger. All 
torsk som for eksempel fanges levende med snurrevad (50 til 300 meter dyp) har  punktert 
gassblære og peritoneum når den kommer til overflaten (Isaksen and Midling 2003, 
submitted). 
 
Ved fangst av torsk på svært grunt vann (15-30 meter), så har en opplevd å få opp fangster 
hvor over halvparten av fisken må bløgges ut på grunn av for mye luft i bukhule.  
Gassblæren er punktert like før fisken kom til overflaten og mye av gassen har sevet ut i 
bukhulen. Det videre trykkfall utenfor har imidlertid vært for lite til at peritoneum  ved 
gattet har punktert idet torsken kommer opp til overflaten.  Torsken blir derfor liggende å 
flyte  med oppblåst bukhule og uten mulighet for å kvitte seg med blæregassen. Torsk som 
blir fanget på svært grunt vann og som punkterer gassblæren rett under overflata har 
således dårlige muligheter for å overleve. 
 
Tytler og Blaxter (1973) viste at både produksjon av gass i gasskjertelen og absorpsjon 
over ovalen er langsomme prosesser. For eksempel vil normaliseringen av blærens volum 
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til nøytral buoyant tilstand ved trykkfall på 50% (fra 50 til 20 meter, fra seks atmosfæres 
trykk til tre atmosfærer) ta ca fire timer. Tilsvarende vil produksjon av gass ved dobling av 
trykk (fra 20 til 50 meter) ta over 20 timer.  
 
Andelen av fangsten som fortsatt er overflotert (såkalte ”flytere”) idet den når overflaten 
varierer med fangstdypet og sesong. For eksempel ser det ut til at torsk fanget på gytefeltet 
har mindre problemer med trykkreduksjonen enn torsk på vandring. Det knytter seg 
usikkerhet til om torsk normalt er ”nøytral bouyant” eller om fyllingsgraden av gassblæra 
er situasjonsavhengig. Eksempelvis vil en torsk med nøytral oppdrift ikke kunne forfølge 
sild til overflaten dersom den befant seg på 30 meters dyp. Fiskeriforskning har utviklet 
egnet metodikk for å finne torskens ”nøytral-dyp”  og har prosjektaktivitet på dette 
området i dag. Studiene av torskens normale buoancy foregår i første rekke på teine og 
krokredskaper hvor eksakt fangstdyp vil være kjent. 

 
 

 Etter at torsken er 
avlivet bestemmes 
vekt og volum (pkt. 
2 og 3). 
Gassmengden i 
blære bestemmes 
ved å tømme den 
under vann slik at 
all gass samles i 
måleenheten, pkt.3. 
Torskens egenvekt 
(tetthet) ved én 
atmosfære kan da 
måles. For å finne 
torskens nøytral-
dyp beregnes 

hvilket trykk som må til for å redusere gassblærens volum slik at torsken får samme tetthet 
som vannet (nøytral oppdrift). 

Vekt

Volum

Arkimedes

Vekt

Målecylinder

Plasthette

Gass fra blæra

1

32

VektVekt

Volum

Arkimedes

Vekt

Målecylinder

Plasthette

Gass fra blæra
Målecylinder

Plasthette

Målecylinder

Plasthette

Gass fra blæra

1

32

 
 
 

4.8 Heling av gassblære 
Hos mer enn 90% av torsken sprekker gassblæren på torskens venstre side. Dette kan 
skyldes plassering av indre organer (lever) som hindrer ekspansjon. Blæren punkteres ofte 
ved tykkfiskbeinet (A på figur under). Hos mindre enn 3% av fangsten har punktering av 
gassblæren resultert i alvorlige skader i gassblæreveggen. Det er knyttet usikkerhet til 
hvordan denne type sår heles. Gassen lekker ut i bukhulen og ved ytterligere 
trykkreduksjon sprekker også bukhinnen ved gattet. Normalt har derfor torsken negativ 
oppdrift når den tas om bord. Hos enkeltindivider er det imidlertid så mye luft igjen at den 
ikke greier å svømme ned til bunnen av tanken etter overføring. Disse blir slaktet på 
normal måte. Helingsprosessen går raskt og etter få dager (3-8) er gassblæren igjen fullt 
funksjonell. Det er ikke etablert restitusjonskurve for heling av gassblære i form av endring 
i oppdrift og beskrivelse av sårheling. 

 20



A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hos torsk med nøytral oppdrift sprekker gassblæren ved trykkfall på mer enn 60%. 

 Konklusjoner 

• Det er uforenelig med kommersiell drift dersom torsk skal fanges uten at 
gassblæren sprenges. 

• Det er snarere et minstedyp for fangst av torsk til levende lagring, enn et største 
dyp. 

• Skader i gassblære heles og blir funksjonell etter ca en uke. 

Forskningsmål 

• Bedret dokumentasjon av helingsprosess hvor funksjonell oppdrift (holde seg 
pelagisk) og faktisk sårheling beskrives. 

• Øke kunnskapen om ”normal” oppdrift hos physostome arter. 

4.9 Transporttanker  
Torsk har punktert gassblære og er i noe grad utmattet (avhengig av redskapsvalg) når den 
tas om bord. På grunn av negativ oppdrift og generell fluktrespons svømmer all torsk til 
bunnen av transporttanken. Tidlige utgaver av transporttanker for levende torsk (frem til 
1992) kompenserte ikke for dette, men hadde horisontal vannspredning i likhet med 
datidens brønnbåtflåte. De gamle konstruksjonene førte til dårlig kapasitet og i noen 
tilfeller til stor dødelighet. Etter adferdsstudier i perioden 1990-1992 ble nye tanker 
konstruert (Isaksen 1993, Isaksen og Midling 1996). Nå ble alt vann i stedet ført inn i 
tanken gjennom en dobbelbunn. Den nye bunnen har lav perforeringsgrad (< 1% 
lysåpning) eller ett 6-8 millimeters hull per 10x10 centimeter. Dette sørger for en homogen 
vannfordeling over hele bunnarealet uavhengig av hvordan torsken fordeler seg på bunnen. 
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Under er det gitt en illustrasjon av transporttank om bord på fiskefartøy som fører levende 
fisk (M/S ”Svein Frode”) 

Neutral
buoyant

Floaters

Negativ
buoyant

Depth

Density kg/m 3

Water inlet

 

4.9.1 Pumper 
Vi regner 0,5 L/kg/min som tilstrekkelig vannmengde under transport av torsk. Torsken er 
sløvet av utmattelse og står for det meste helt i ro på eller like over bunnen like etter 
overføring til tanken. Det finnes en lang rekke pumper tilgjengelig, men normalt er ikke 
fartøyets lensepumper tilstrekkelig til den mengde torsk de ønsker å føre. 

I dobbelbunner med høyere perforeringsgrad, for eksempel ved å bruke standard perforerte 
plater (lysåpning 40-60 %), vil torskens fordeling direkte påvirke vannfordelingen. I slike 
tanker vil det være områder med svært lav oksygenverdi, påfølgende asphyxia og 
dødelighet. Den nye konstruksjonen er i bruk i deler av flåten i dag, men det er fortsatt et 
stort informasjonsbehov, ikke minst hos skipsingeniører, konsulenter og verft. 
Oppstrømssystemet passer til ”alle” arter og har vært testet i små og store system. Ved 
transport av levende rødspette kan man transportere fisken i opptil 750 kg/m3.  

 

 

 

 Illustrasjon av oppstrømssystem for flatfisk- innledende forsøk med høy tetthet i 1995. 
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Konklusjoner 

• Oppstrømstanker med dobbelbunn og perforerte plater med liten lysåpning er 
nødvendige for å gi en effektivt og homogen vannfordeling i transporttanken. 

• Fartøy som skal rigges for føring av levende torsk trenger minst 0,5 L/kg/min i 
pumpekapasitet. 

• Ved korrekt konstruksjon av tank og vannfordeling anbefales ikke tettheter over 
250 kg/m3. 

 

Forskningsmål 

• Bedret overvåking og muligheter for å fjerne døende fisk. 

• Avklare betydningen av bunnareal kontra volum. 

• Oppnå optimal tetthet og utnyttelse av tilgjengelig vann (inntil 70 % 
oksygenmetning). 

 

4.10 Mottaksmerder 
Avhengig av transporttid fra feltet til mottaksmerden har fortsatt torsken negativ oppdrift. 
Den søker derfor umiddelbart ned til bunnen av merden (som i transporttanken). Dette var 
også årsaken til de svært høye dødelighetene man hadde i perioden 1987 til og med 1993. 
Anslått dødelighet i denne perioden ligger nær 50% av innsatt volum (Midling and Isaksen 
1995). I et NFFR-prosjekt i 1993 ble sammenhengene avdekket  (Isaksen, Midling og 
Øvredal 1993) og arbeidet med flatbunnede merder startet (forsøksoppsett gitt under). 
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De første merdene var modifiserte Polacirkelmerder med strømsetting for å etterligne 
forholdene torsken hadde hatt i transporttankene. I tankene var dødeligheten lav selv etter 
flere dager . 

 

Etter at torsken er restituert (svømmer pelagisk og reagerer på ytre stimuli som lyd og lys) 
kan den overføres til en normal merd. 

Flatbunnet merd fra 1994 hvor dødeligheten etter overføring fra transporttank til merd ble 
redusert fra nær 50 % til 3% eller mindre (Midling and Isaksen 1995). 

Flatbunnmerder kan også benyttes til oppdrett av arter uten gassblære som kveite og 
steinbit i tillegg til lagring av rødspette og lomre. I samarbeid med REFA AS ble det 
utviklet en kommersiell versjon av merden som brukes til disse formål (i tillegg til å 
restituere nyfanget torsk). 

 

 

 

 

Prinsippskisse av flatbunnet 
merd. Bunnen vises her både i 
øvre og nedre posisjon. 
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Snurrevadfanget 
rødspette, lomre og 
kveite ble lagret i 
opptil fire uker, 
levende i merd i 
Lofoten 1998. 
Lagring førte til bedre 
posisjon i markedet 
og derved høyere pris 
(rødspette opp 50%, 
lomre opp 100%). 

 

 

Restitusjon av 
snurrevadfanget torsk 
i Båtsfjord 2001. 
Merden er i nedre 
posisjon ved 
leveranse, men heves 
for inspeksjon og 
sortering i løpet av 20 
minutter. 

 

 

 

Ombygd stålanlegg 
ved anlegget på Stø i 
Vesterålen 2004 i 
forbindelse med 
montering av notpose. 
Den flate bunnen 
(aluminiumsramme 
med stramt notlin) 
kan enkelt heves og 
senkes av fiskerne. 
Gamle stålanlegg gir 
gode og billige 
restitusjonsanlegg for 
torsk. 
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Overføring av fisk fra snurrevadfartøy (”Svein Frode”) til flatbunn merd ved Henningsvær. 

Konklusjoner 

• Stasjonære merder for restitusjon av nyfanget torsk er utviklet og beskrevet. 

• Så lenge merdbunnen er stram og består av finmasket knuteløst lin oppstår det 
ingen skader under restitusjon. 

• Kapasiteten for mottak og restitusjon (antall aktører på land) er for liten i næringen 
i dag. 

Forskningsmål 

• Utvikle feltmerder som fartøyene kan ha ombord og ankre opp i dertil egnete 
lokaliteter i nærheten av fangstfeltet. 

• Etablere sorteringskriterier for hvilken torsk som ikke bør overføres til merd og 
daglige evalueringer av torsk i merd. 

• Beskrive restitusjon og fysiologisk endringer. 

• Utvikle  metoder for bedre weaning (avvenning fra normal føde naturen og 
tilvenning til tørrfor) 

• Evaluere effekten av lang tids sulting. 
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4.11 Overføring tank – merd, håving eller pumping 
De fleste fartøy benytter håving for å overføre torsken fra transporttank til 
restitusjonsmerd. Metoden er skånsom og gir også mulighet til ytterligere kontroll av 
fisken.  

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadet fisk eller fisk som ikke er vital, sorteres fra og bløgges. I de siste årene har 
imidlertid flere fartøy begynt å bruke pumper. Dette er vanligvis standard vakuumpumper 
som ellers brukes innen pelagiske fiskerier (sei, sild og makrell) hvor ikke fangsten skal 
holdes levende. Pumpene er utviklet for pelagisk fiske i tillegg til flytting av laksefisk. I 
motsetning til torsk har laksefisk åpen gassblære og hurtig trykksenking resulterer normalt 
kun i at laksen eller ørreten blir tom for luft. For torsk derimot vil reduksjonen i trykk 
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kunne føre til ytterligere skader i området gassblære/nyre. Noen observasjoner tyder på at 
sortering med dette utstyret to-tre måneder etter innsetting i merd har ført til dødelighet. 
Hevertpumper arbeider ved mindre trykkforskjeller og anses å være mer skånsomme.  

For mindre fartøy er transporttankene utstyrt med hevbar bunn (såkalte Gadus-tanker 
utviklet tidlig på 80-tallet). Tankene er like anvendelige til konvensjonell behandling av 
fangst (bløgget og iset) som for levende fisk og bringer i begge tilfeller fisken opp i 
arbeidshøyde. 

Annen teknologi som tellere, sortører og biomasse-estimatorer har kun vært brukt i noen få 
enkelttilfeller.  

Konklusjoner 

• Enkel overføring med håv, sortering og telling i renner er sannsynligvis skånsomt 
for torsk. 

• Pumper med høyt trykkfall kan skade torsken. 

Forskningsmål 

• Evaluere tilgjengelig teknologi i forhold til torskens toleranse med særlig vekt på 
gassblæreskader og indre blødninger. 

4.12 pH i muskel og blod 
Selv om pH i torskens muskel og blod bare er et uttrykk for mengden H+ -ioner fra 
opphopning av CO2 og laktat i blodet, korrelerer målet godt med eksperimentelle forsøk. 
Målet er dessuten anvendelig i feltsituasjoner. Således finner vi at torsk fanget i trål er 
langt ”surere” i både blod og muskel enn tilfellet er for torsk fanget med snurrevad eller 
line. pH er også anvendelig når vi skal evaluere restitusjon i merd. En lang rekke forsøk for 
å dokumentere ”Catch and release”-metoden viser at for eksempel laksefisk restitueres 
raskest dersom de får anledning til å svømme ca én kroppslengde per sekund (Wilkie et al 
1997). I vårt kommersielle fiskeri har man ikke anledning til å tilby torsken denne form for 
restituering og forsøk på dette har heller ikke vært gjennomført.  
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Figuren illustrerer effekten av fangsten på torsken pH (blod) og dens restitusjon etter den 
er overført til merd. Torsk blir altså like utmattet av å ”bedøves” i CO2 som den blir av å 
utma n trål. Torsk fanget m  snurrevad er mindre utmattet. pH-verdien 
stiger mot no dier og i løpet av to-tre døgn vil den være innenfor normal variasjon 
(pH = 7,9). 
 

registrering, kontroll og sluttseddel 
Uten relevant teknologi og et godt regelverk er Fangstbasert Havbruk vanskelig å 
kontrollere. FAO nevner dette som den største utfordringen i den stadig økende aktiviteten 
innen oppfôring av tunfisk. Det er mange utfordringer knyttet til dette og tidligere kunne 
oppfôring av torsk nok være gjenstand for ”fiskefusk”.  

Det arbeides i dag aktivt fra organisasjoner som Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag i 
tillegg til of  institusjoner som F ridirektoratet og Mattilsynet for å få 
omsetningen inn i kontrollerbare former. Det utarbeides nytt regleverk for registrering av 

ngstene samt  nye regler for ressursregnskapet (dynamisk justeringsfaktor). Dette er 
arbeid som primært utføres i de samme institusjoner med støtte fra de forskerne som 
rbeider med temaet. Det er ikke knyttet særlige velferdsmessige utfordringer til dette 
ltet. 

 

4.14 Røkting, fôring og sortering 
tter at torsken er restituert og overført til vanlige merder kan den lagres i kortere tid uten 

fôring eller fôres for å øke biomassen. I hovedsesongen januar-april og for stor fisk er 
ovedstrategien å lagre den uten fôring, mens loddetorsk (mai-juni) fanget på 
innmarkskysten og slank linefanget torsk egner seg godt til oppfôring. Fisk sulter store 
eler av året og spiser tilsvarende mye når tilgjengeligheten er god. Det er vanskelig å sette 
ål for hvor lenge en torsk forsvarlig kan sultes også fordi variasjonene er så store fra år til 

av tarm og derved et mer hygienisk slakteri.  

På den annen side er forholdene for torsk i merd utvilsomt eiers ansvar. Det er derfor ingen 
grunn til å behandle denne forskjellig fra fisk i normalt oppdrett. Torsk er 
tilp vanlig å få den til å ta 

ter som RUBIN-fôret og GELLY-
feed har vist at også formulert fôr med hell kan nyttes. En rimelig tilnærming til 

ttes i e ed line eller 
rmale ver

4.13 Logistikk, 

fentlige iske
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år. I 1988 hadde torsken som fulgte lodda inn til kysten en kondisjonsfaktor under 0,7 og 
en leverindeks på under 1. Dette ligger langt under det normale, men illustrerer den 
naturlige variasjonen. Det foreligger ingen metode eller empiri på velferdsrelevante 
fysiologiske parametere under sulting av torsk (refs.). Fisk i oppdrett sultes mest av hensyn 
til tømming 

assningsdyktig og domestiseres raskt i merd. Det er imidlertid u
fôr før det er gått ca fire uker. Jo eldre torsken er, desto lengre tid tar domestiseringen. Stor 
torsk spiser gjerne kun sild eller akkar, mens yngel (seks måneder gammel) kan tilvennes 
tørrfor i løpet av en time. For all torsk eldre enn nullgruppe er weaning til tørrfôr svært 
vanskelig og anbefales ikke. Nye og mykere fôrkonsep

problemstillingen kan være at torsken skal tilbys fôr innen fire ukers lagring. 

 
 
 



Konklusjon 
• Torsk som er restituert og overført til lagrings- eller oppfôringsmerd bør følge 

samme rutiner for røkting og inspeksjon som torsk i oppdrett. 
• orsk til Fangstbasert Havbruk bør tilbys fôr senest etter fire ukers lagring. 

 
Fo

r i forbindelse med sulting av fisk. Dette 

r kjølt eller fryst (Love 1988, 

T

rskningsmål 
• Evaluere velferdsmessige utfordringe

gjelder både lagret villfisk og oppdrettet fisk. 
 

4.15 Slakting og kvalitet 
Som for slakting av andre dyr og fisk er det (heldigvis) en sterk sammenheng mellom den 
kvaliteten vi kan måle kjemisk og sensorisk (farge, tekstur, saftighet) og hvor raskt og 
skånsomt selve slaktingen har foregått. Det finnes en rekke publikasjoner som viser denne 
sammenhengen. Sentrale parametere er hvor raskt Rigor mortis inntrer, hvor kraftig den er, 
p-utvikling post mortem og terminal pH, utblødning og blodrester i fileten, 
vannbindingsegenskaper, spalting og lagringsegenskape
Azam et al., 1989; Iwamoto et al., 1990; Proctor et al., 1992a, 1992b; Van de Vis and 
Gouda, 1993; Robb, 1998; Akse and Midling, 1998; Akse and Midling, 1999a, 1999b; 
Sørensen, 1999; Midling, 1999). Norsk forskning har konsentrert seg om tilsvarende 
prosedyrer i de tradisjonelle fiskeriene (Aanesen et al. 1987, Akse, 1986, Adolfsen et 
al.1982) og slakting og kvalitet hos oppdrettslaks (Sørensen and Brattaas, 1994; Sigholt et 
al., 1994; Nordtvedt, 1994; Sørensen et al., 1995).  

 

Det er gjort en del innledende forsøk også på torsk og det foregår aktivitet ved en rekke 
institutter i dag. Som i oppdrett kan man utnytte dette til å lage produkter av svært høy 
kvalitet. På grunn av hurtig restitusjon i merd og fordi fisken er slaktet ved slag i hodet og 
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har fått blø ut i isvann er denne hvitere og fastere enn en fisk fra konvensjonell 
snurrevadfangst (bilde forgående side), i dette tilfelle hyse.  Utbytte målt som andel god 
nok til beste anvendelse (fersk loins) var 17% høyere hos hyse lagret levende ett døgn. 

Forskjellen i utseende (kvalitet og pris) illustrerer også hvilke mål vi kan sette for norsk 
fiskerinæring. Det er ikke gjennomført forsøk hvor teknologiske nyvinninger innen 
Fangstbasert Havbruk testes i konvensjonelt fiske, men det er sannsynlig at bruk av 
lerretsløft og/eller leveranse av levende fisk direkte langt på vei vil viske ut skillene 
illustrert på bildet. 

Det er også en lang rekke velferdsutfordringer knyttet til slakting av oppdrettsfisk: sultetid 
før slakting avhengig av art og temperatur, tetthet og varighet under transport til slakteri, 
tid i ventemerd eller brønnbåt, valg av transportmetode (håving, pumping), nedkjøling 
(senking av kroppstemperatur i forhold til tid), bedøvelse, avlivning (slag i hodet, 
bløgging, strøm). Det er sterk korrelasjon mellom skånsom behandling og kvalitet (lang 
pre-rigor tid og lite filetspalting). Mange av disse forholdene vil reguleres av forslag til 
nye forskrifter om dyrevern fra 01.1.2005.  

Foretrukket metode i Norge i dag er å pumpe fisken fra brønnbåt eller ventemerd til 
bedøvelseskar. Der tilsettes CO2, gjerne i kombinasjon med oksygen og kjølt sjøvann 
(RSW). Lav pH-verdi i kombinasjon med utilstrekkelig tilsetting av oksygen utløser sterk 
fluktrespons hos fisken. Selv ved kraftig nedkjøling tilfredsstiller ikke metoden kriteriene 
for bedøving: tap av likevekt; aktiv svømming; gjellebevegelse; øyebevegelse; reaksjon på 
spordgrep og elektro- og fysisk stimulering (Robb et al.). Opptil ti minutter etter kutting av 
gjellebuene på en oppdrettsfisk kan den vise respons på en eller flere kriterier. Metoden 
som synes å tilfredsstille disse nye kravene er bedøving/avlivning ved slag i hodet. Det 
finnes en rekke produkter kommersielt tilgjengelig, men lite dokumentasjon i kommersiell 
skala.   

 og 

 

Forskningsbehov 

• Knytte velferdskriterier til håndtering av fisk før slakting: sultetid, tetthet, 
pumpe/håving, nedkjøling, bedøvelse, avlivning og utblødning. 

• Utvikle rasjonell logistikk for hurtig avlivning og bløgging. 

• Måle hvordan stressing og utmatting påvirker fiskens kvalitet etter slakting
under kjølelagring. 

• Måle effekter av ulike metoder for avliving, bløgging og sløying, med hensyn på 
velferd og kvalitet. 
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5 Levende fangst og lagring i medienes søkelys – en sluttkommentar 
Levendelagring av bunnfisk har pågått i ca 125 år i industriell skala med varierende 
betydning . Fra 1987 har det foregått forskning på området i offentlig regi, og med dagens 
kvoteregime spås det en betydelig økning i både fangst og forskning i nær framtid.   
 
I 1994  hadde en fått på  plass en enkel, funksjonell og rimelig forutsigbar teknologi for 
fangst, føring og mellomlagring av levende torsk. Interesse fra landindustrien var 
imidlertid svært liten, og det meste dreide seg om frossent råstoff ti år tilbake i tid. 

iten interresse fra landindustrien samt raskt økende kvoter førte til at 
fiskefartøyene som hadde spesialisert seg på levendefangst, la om til konvensjonelt fiske. 
 
Tidene  Kina om frossent 
råst  norsk fiskeindustri sett 
seg d
 
Fangst av levende torsk lå nede i syv år før eksportfirmaet  Nordfra A/S og fiskefartøyet  
M/S
me
deltatt rsøkene i perioden 1989- 1994. Forsøket som gikk  i samarbeid 

ed Havforskningsinstituttet (Isaksen og Saltskår 2003), viste at når  det rette utstyret ble 
benyttet og de rette prosedyrene ble overholdt, så kunne en  fange levende torsk  med en 
lav dødelighet. Etter at flyterne var plukket ut og produsert konvensjonelt, så ville en 
kunne oppnå en overleving på 95 til 98 % overleving hos torsken.  I etterkant av dette 

rsøksfisket ble det etterlyst en form for regelverk som kunne demme opp for en 
kontrollert deltakelse i fangst av levende torsk. Det var flere som fryktet useriøse eller 
vitende aktører som kom raskt inn i næringen uten egnet utstyr, og uten aning om de 
pesielle rutiner nødvendig for levendefangst. 

 
2002 og 2003 var det et begrenset antall båter som deltok i fisket etter levende torsk, også 

da i samarbeid med forskninginstitusjoner. Fisket foregikk i kontrollerte former og en 
oppnådde også i disse to årene et rimelig fornuftig fiske.  I 2004 har antallet båter som har 
deltatt i fangst av levende torsk nærmest blitt doblet i forhold til 2003.  De nye fartøyene 

r 

ktører 

g konkrete og det blir en 

Kombinasjon av l

 forandrer seg – også inn fiskeindustrien. Med konkurranse fra
off  samt  svært lave produksjonskostnader, så har mange innen 
 nø t til å satse på nye produkter –  med basis i ferskt råstoff.   

 ”Svein Frode” i 2001 gjorde et nytt fremstøt med hensyn til fangst, føring og 
llomlagring  av levende torsk . Fiskefartøyet som  deltok var det samme som hadde 

under  de fleste av fo
m

fo
u
u
s

I 

har ikke vært underlagt noen spesielle vilkår som i de tre forgående årene. Dette ha
medført at fartøyene nærmest har gjort som  de har ønsket, og desverre med varierende 
hell. 
 

et som en fryktet etter  oppstart av levendefangst i 2001 – nemlig  at useriøse aD
skulle komme inn i dette fisket og komme i land med masse død fisk – det gikk i 
oppfyllelse. Oppslag i media  den senere tid har satt nettopp levendelagring av fisk på 
dagsordenen i en velferdssammenheng  (flere oppslag).  Mattilsynet har derfor, og med 
rette, ved flere anledninger påpekt kritikkverdige forhold både ombord i fartøy og ved 
mellomlagringsstasjoner for levende torsk.  
 
Dyrevernloven § 3.14 sier at det er forbudt: ”å halde fisk i steng på slik måte at fisken kjem 
i fare for å lida i utrengsmål”.  Likeledes sier ”Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer §2” i 
all hovedsak at levende fanget torsk og lagring av levende fanget  torsk som lagres ikke 

nødig skal kvalitetsforringes eller drepes”.  Lovene er ikke veldiu
vurderingssak hvorvidt skader eller dødelighet er trengsmål eller ikke. Lovverket som 
eksisterer er dessuten i mange henseender tiltenkt andre arter enn torsk og vil med en rigid 
håndtering kunne medføre uheldige avgjørelser. Fangst, føring, levering og mellomlagring 
av levende torsk ligger i dag delvis under Saltvannsfiskelovens virkeområder , delvis under 
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Oppdrettsloven. Dette har medført at den ene loven nærmest slår den andre i hjel på 
merdkanten. 
 
Detaljert lovverk er imidlertid etterspurt av både fiskere, forvaltere og forskere. 
Fangstbasert havbruk med torsk som hovedobjekt  må betraktes som en ny og uhyre 
spennende næring.  Det er med et håp  at en i nær fremtid vil fremme et lovverk som vil 
kunne demme opp for useriøse aktører samt  gi klare retningslinjer for hva som kreves av 
utstyr og kompetanse for å kunne delta i fangst, føring og mellomlagring av levende torsk, 
det vil si fangstbasert havbruk. 
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