RENSEFISK-KONFERANSE
RENSEFISK VIRKER – MEN GJØR VI DET SOM SKAL TIL?
Som del av FHF-prosjektet «Rensefisk: Aktiv kunnskap fra næring og forskning» inviterer Norsk
Sjømatsenter i samarbeid med FHL fiskeri- og havbruksnæringen til siste nytt fra forskning og
næring. Velferd og bærekraft er sentrale tema i tillegg til fokus, kunnskap og ressurser på merdkant
- for rensefisken virker den!
Målgruppe:
- Ansatte i oppdrettsbransjen
- Fiskehelseansatte
- Produsenter av rensefisk

Tid: 3.-4. mars 2014
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen,
10 min. m buss S22 fra plattformen ved ankomst,
merket ”Quality, Rica og Thon”

Påmelding: https://event.nho.no/skjema/?event=2425
Påmeldingsfrist: 21. februar 2014
Overnatting kan reserveres når du melder deg på,
men må betales av de enkelte deltagerne ved utsjekk.

Pris: 2950,- kr ex mva, som inkluderer
deltagelse møter, lunsj begge dagene
og fellesmiddag.

Kontaktperson:
Unni Austefjord, Norsk Sjømatsenter,
tlf 55 55 48 89, unni@sjomat.no

Mandag 3.mars
Velkommen v/ Kjell Maroni, FHF og Unni Austefjord, Norsk Sjømatsenter

11.00 - 11.30

STATUS LUS
Lakselus - Fra bekjempelse til ikke-medikamentell kontroll. Når vil vi være der og hvordan
kommer vi dit? Kjetil Rykhus, FHL

11:30 – 13:00

OPPDRETT AV BERGGYLT
Leppeprod – hvordan etablere en næring for 33 mill kroner
Harald Sveier, Lerøy, leder i styringsgruppen for ”leppeprod”,
NOEN DYPDYKK I RESULTATER FRA PROSJEKTET:
Våre erfaringer med produksjon av berggylt, Espen Grøtan Marine Harvest Labrus
Berggylt, den kresne magalause fisken -, Øystein Sæle NIFES
Arbeidet med fôrutvikling og studiene gjort av tarm
Berggylt – en fisk med særegen reproduksjon. Hvordan kan vi løse utfordringene i oppdrett?
Ingrid Lein NOFIMA

13.00 – 14.00

14:00 – 16:00

Lunsj

VILLFANGST AV LEPPEFISK
Resultater fra leppefisket 2011-2013, basert på rapporter fra referansefiskere - er fisket
bærekraftig? Endringer i reguleringer neste år? Hans Hagen Stockhausen fra forskingsgruppe
Fiskeridynamikk ved Havforskningsinstituttet
Leppefiske, hvordan kan det gjøres mer effektivt og skånsomt for bestanden?
Seleksjon i fangst-redskap og overlevelse relatert til sesong.
Anne Christine Utne Palm, Havforskningsintituttet
Leppefisk - Ville tilstander– Reidun Bjelland -Havforskningsinstituttet
Fangst, transport og bruk av villfanget leppefisk. Miljøeffekter, sykdommer og
smittespredningsrisiko – en nytte- gevinst vurdering – Stein Mortensen Havforskningsinstituttet

15.30- 16.00

Pause

programmet fortsetter utover kvelden, se neste side

16.00 – 17.30

NYTT OM ROGNKJEKS
Nytt fra forskningsfronten på rognkjeks - Akvaplan-niva , Albert Imsland
Avlusingsresultater, temperaturpreferanser, adferd, skjul og planlagt forskning videre.

VI SKAL PRODUSERE MILLIONER:
Rognkjeksprodusentene: kort om produksjonsstrategi, hvor mye produsere neste år, hva er
utfordringen?

19.30 –

-

Artic Cleanerfish v/Dag Hansen

-

Nordland Leppefisk, v/ Mads Lenes

-

Ryfylke Rensefisk v/ Petter Aanonsen

-

Norsk Oppdrettservice v/ Andreas Lindhom

Fellesmiddag på konferansehotellet

Tirsdag 4 . mars
8.30 – 10.00

HELSE
Tapsårsaker og forebyggende tiltak – Eirik Biering, Veterinærinstituttet
Tapsårsaker for rensefisk i merd, resultater. Arve Nilsen, Veterinærinstituttet
Smittemodell og vaksineforsøk for atypisk Aeromonas salmonicida i berggylt. Øyvind Vågnes,
Veterinærinstituttet
ROGNKJEKS: Bakterieinfeksjoner, beskyttelse – vaksinearbeid. Heidrun Wergeland,
Universitetet i Bergen
Praktiske erfaringer rundt vaksinering av rognkjeks. Nils Vestvik, Pharmaq,

9.40 – 10.00

Pause , programmet fortsetter på neste side

10.00 – 13.00

BRUK AV RENSEFSIK I LAKSEMERD
RENSEFISK VIRKER!!
Gjermund Olsen, Kvarøy Fiskeoppdrett lokalisert i Nordland har lang erfaring med bruk av
leppefisk og rognkjeks, og svært gode resultater. Vi får et innblikk i praktisk strategi og noen
lønnsomhet betraktninger….
Kjetil Heggen- Lerøy Vest og Andreas Lindhom, Norsk Oppdrettservice forteller om sitt rensefisk
samarbeid med bruk av rognkjeks, leppefisk, generasjonsnot og fokus på overvintring på 3
lokaliteter i Hordaland. Hva er de største utfordringene for å lykkes bedre?
Kan Agder-luse og rensefisk - modellen, hvor det ikke har vært avlust de tre siste årene –
implementeres nordover hele kysten av Norge? Marine Harvest belyser dette temaet
15 min pause
Fôr og fôring av rensefisk i merd, Skretting, Erlend Waatevik
Velferd leppefisk i merd, Astrid Woll, Møreforskning
Adferd og overlevelse ved to utsettsmetoder for rensefisk i merd, og videre forløp gjennom
høstsesongen.
Hvilken strategi har de ulike selskapene for å bekjempe lakselus? Hvordan settes rensefisk
strategi ut i praksis? Flaskehalser?
-

Lerøy, Bjarne Reinert, fiskehelsesjef i Lerøy Seafood Group
Marine Harvest, bekreftet,
SalMar, bekreftet,

Oppsummering, avslutning

13.00

Lunsj

