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Frastøting av villfisk?

≠

Dette prosjektet viste ikke at kysttorsk på

gytevandring skyr oppdrett!



Endrede gytefelt etter etablering av oppdrett?

Erfaringsbasert kunnskap 

fra fjordfiskere.



Gyting hos torsk synes ikke påvirket av oppdrettsanlegg.

Endrede gytefelt etter etablering av oppdrett?



Frastøting av 

villfisk?
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gytevandring

Effekter av 

havbruk på fiske 

og gytefelt
Så langt har vi ikke forskningsresultater som

støtter dette.

Frastøting av villfisk?
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Tiltrekking av villfisk

Kjent adferd hos villfisk

Fish Aggregating Device (FAD)

Kunstig rev, vrak, flytende installasjoner

I tillegg har fisken her ekstra tilgang til mat,

-direkte som fôrspill eller indirekte via gjødsling

-lys som tiltrekker seg krill
Fiske ved anlegg i Lofoten med teine



Landet mengde torsk og oppdrettsproduksjon
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Prosentvis endring 2000-2014 (2000=100%)



SalCod – effekter av lakseoppdrett på torskebestander 
(pågående prosjekt)

• Endringer i adferd og gytevandring til torsk

• Endring i rekruttering til torsk

• Endring i diett, vekst og gytemodning til torsk

• Endringer i bunnsamfunn og byttedyr til torsk



Fiske og gytefelt for reker

Har systematisert data fra 

tokt tre ganger årlig siden 

2000.

-Fangst (CPUE)

-størrelsessammensetting

rekruttering/årsklasser

Sammenholdes med:

-oppdrettsproduksjon

områder med og uten

-avstand til anlegg

-medisinbruk

-klima

-fiske




