Rapport Grønne konsesjoner
Wilsgård Fiskeoppdrett as
2021

Bildet viser Wilsgård i Torsken, med slakteriet i forkant, filetfabrikken til venstre, TorskenSenteret i midten av bildet. Aug.2019

Rapporten gjelder lokalitetene 24155 Ytre Jøvika/lokaliet 13305 Barbogen i Senja Kommune, ,
lokalitet 35 237 Durmålsvika i Senja Kommune, Lokalitet 37 057 Mjøsund Vest i Ibestad
Kommune. Wilsgård Fiskeoppdrett as har 3 grønne konsesjoner i gruppa A og har konverter 2
konsesjoner. Vi har pr 31.12.21 5 grønne konsesjoner i drift.
Lokalitet Lubben har en forenklet omtale da vi avsluttet produksjon i uke 1-2021.
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Generell info:

Wilsgård Fiskeoppdrett as fikk i tillegg tildelt 2 konsesjoner hver i «A-runden» tildelt 2014. Videre har
Wilsgård overtatt grønn konsesjon fra Nordlaks as. Denne ble satt i drift høsten 2021. Vi har mao 5
grønne konsesjoner i drift ved utgangen av 2021. Høsten 2023 konverteres den siste konsesjoner og vi
har pr definisjon 6 grønne konsesjoner. Konsesjonene ble tildelt med følgende vilkår:
-

Bruk av luseskjørt.
Bruk av rensefisk i form av oppdrettet rognkjeks.
Videreutvikling av mekanisk avlusing (lusespyler).
Utelukkende utsett av fisk som i gjennomsnitt veier mer enn 100 gram.
Utelukkende bruk av steril fisk.
Bruk av Eco-Net-nøter eller nøter med materialegenskaper som reduserer risiko for rømming
tilsvarende.

Av øvrige vilkår fra tildelingsrundene var:
-

Ikke over 0,25 kjønnsmoden hunn lus i snitt på fisken.
Ikke mer enn tre medikamentelle behandlinger mot lakselus på lokaliteten.

Denne rapporten er lagt opp med resultater fra produksjonen, beskrivelse av de enkelte tiltak som er
gjort på lokaliteten og konsesjonen, samt en vurdering av gjennomføring og effekt av de enkelte tiltak.
04.09.2017 fikk Wilsgård dispensasjon for å kunne samlokalisere og ha både blå og grønn drift på sine
lokaliteter. Denne dispensasjonen er utløst for å redusere areal og lokalitetsbruk. Dispensasjonen stiller
krav om særskilte merder for diploid og triploid produksjon.
Deler av smolt utsett for 2020 og 2021 har vært bestående av diploid fisk på dispensasjon etter
leveringsproblemer hos settefiskprodusenter av triploid smolt og etter at det fra forvaltningene ønskes
en nedskalering av triploid produksjon frem til det foreligger endelige vurderinger av den triploide
produksjon. Disse rapportene forventes å være ferdige i løpet av 2024. Rapportene bygger på
produksjon av triploid fisk i perioden 2014 tom 2023, og har flere titalls millioner fisk som grunnlag for
konklusjonene.
Alle lokalitetene følges opp med månedlig helsekontroll. Det er i perioden utarbeidet delrapport knyttet
til oppfølging av den triploide fisken.
Fom utsett 2020 ble det etablert ny protokoll for produksjon, «Trippwell».
Denne og tidligere års grønne rapporter finnes på vår nettside: wilsgaard.no/nyheter
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Lokaliteten Lubben 36757
Tilknyttede konsesjoner: T-K 0034, T-K 0035, T-TK 0021
Lokaliteten samdriftes med Nor Seafood as.
Det er Wilsgård Fiskeoppdrett som står for den daglige driften.
Lokaliteten ble tømt i uke 16.02.2021, etter at vi fikk påvist ILA høsten 2020.
Det rapporteres derfor ikke ut over denne forenklede omtale – da fasen fra rapport for 2020 og til
avsluttet produksjon bare var 5 uker.
ILA-påvisningen medførte at deler av fisken i anlegget ble destruert da den var for liten til å slakte, mens
resterende del ble slaktet på liten størrelse.
Triploid fisk har gjennom kartlegging av hendelser over år, vist seg å ha betydelig større sjanse for å få
ILA enn det man ser på diploid fisk. Om årsaken er triploidisering eller den generelt dårligere skinnhelsen
er vanskelig å slå fast i de undersøkelsene vi har gjort, men på generelt grunnlag er jo slim og skjell-lag
førstelinje immunforsvar, så ved nedsatt skinnhelse er det grunn til å tro at fisken vil være mer sårbar for
både bakterielle og virusbaserte sykdommer.
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Lokaliteten Mjøsund Vest 37057
Tilknyttede konsesjoner: T-TK 0005, T-TK 0020, T-TK 0021
Oversikt utsett 1 åring våren 2019.
Lokaliteten driftes av Wilsgård.
Fisken ble satt ut i perioden april 2019 tom juni 2019. Denne fisken ble slaktet ut 13.02.21 og omtales
ikke rapporten ut over dette.

Oversikt utsett 1 åring våren 2021.
Rapporten omhandler derfor to forskjellige fiskegrupper, hvorav den første som var satt ut i 2019 stod
på lokalitet frem til 13.02.21
Så ble det gjort et nytt utsett som startet 24.04.21. Rapporten gjelder fra 01.04.2021 til 31.12.2021.
Wilsgård har grønn drift på lokalitet Mjøsund. 4 av 7 merder har triploid fisk.

Lusetall Mjøsund Vest i 2021:
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BEHANDLINGER LAKSELUS 2021:
Lokalitet
Uke

Mjøsund Vest
Ikkemedikamentell
behandling
36 Thermolicer
40 Thermolicer
45 Thermolicer
47

Medikamentel behandling
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OKSYGENVERDIER 2021:

Mjøsund Vest oksygen %
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Lokaliteten Durmålsvika 35 237
Tilknyttede konsesjoner: T-TK 0004, T-TK 0005, T-TK 0020, T-TK 0021
Lokaliteten driftes av Wilsgård og Nor Seafood.
Det er grønn drift på lokaliteten.
Rapporten gjelder perioden 01.01.2021 til 31.12.2021.

Utsettsoversikt lokalitet Durmålsvika – høst 2020 g. 6 av 8 merder er triploid fisk.
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Lusenivå på lokalitet Durmålsvika 2021:
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LUSEBEHANDLINGER 2020:

LUSEBEHANDLINGER 2021:

LUSEBEHANDLINGER 2020:

OKSYGENNIVÅ 2021:

Durmålsvika oksygen %
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Lokaliteten Ytre Lavollsfjord 24 175
Tilknyttede konsesjoner: T-TK 0004, T-TK 0005, T-TK 0020, T-TK 0021
Lokaliteten driftes av Wilsgård.
Det er grønn drift på lokaliteten. Rapporten gjelder for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021.

UTSETT 2020 – vår:

LUSETALL 2021:
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LUSEBEHANDLINGER 2020

LUSEBEHANDLINGER 2021
Lokalitet
Uke

Ytre Lavollsfjord
Ikkemedikamentell
behandling
32 Thermolicer
38 Hydrolicer
44 Thermolicer
47

Medikamentel behandling

Alpha Max

Oksygen 2021:

Ytre Lavollsfjord Oksygen %
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Lokaliteten Barbogen 13 305
Tilknyttede konsesjoner: T-TK 0004, T-TK 0005, T-TK 0020, T-TK 0021
Lokaliteten driftes av Wilsgård.
Det er grønn drift på lokaliteten

UTSETT 2021 – høst

LUSEBEHANDLINGER 2021:
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GENERELT:

Lakselus:
-

2021 har vært et «normalår» hva lakselus gjelder. Vi har ytterligere reduksjoner på
medikamentell behandling, og har nå et status med 2/3 av alle behandlinger som ikkemedikamentelle. De medikamentelle behandlingene er utelukket knyttet til behandling av små
fisk (slice) og badebehandling på årstider/temperaturer hvor det ikke er velferdsmessig forsvarlig
å behandle mekanisk. Vi har hatt enkeltuker over 0,25 kjønnsmodne lus. Dette har vært i
områder der vi er preges av status hos andre oppdrettere og ikke minst knapphet på brønnbåter
som er sentrale i lusearbeidet. Vi har ikke vært over lusegrensa på 0,5 kjønnsmodne lus.
Fom 2022 etablerer vi ytterligere ikke medikamentelle alternativer som vi har tro på skal gi oss
uttelling mht effekt på behandling mot lakselus, velferd for fisken og ytre miljø.

Bruk av luseskjørt:
-

-

-

-

Wilsgård har benyttet følgende skjørt:
o Leverandør Calanus: 10 meter dype og fluidpermeable.
o Leverandør Norwegian Weather Protection: 7 meter dype. Tette skjørt.
o Botengaard. 7 meter dype. Tette skjørt.
Vi har brukt luseskjørt på alle våre lokaliteter, alle våre merder.
Ved behov - fjerne vi disse. Feks dersom sår-utvikling har negativ utvikling mht skinnhelse. Dette
gjøres i kombinasjon med lusens aktivitetsnivå som pga naturgitte forhold er kraftig redusert
fom januar.
Luseskjørtene har etter hvert fått en bedre kvalitet enn de hadde i en tidlig fase.
Fluidpermeable kjørt må byttes da de gror igjen, og vi har valgt å ikke erstatte disse ved
utskifting.
Vi mener skjørtene reduserer påslag av lus og utsetter dermed behandling.
Skjørt kan skape utfordrende vannmiljø for fisken. For å ha kontroll på dette, så har vi logging av
oksygen. Likeså er det viktig med god plass for fisken, slik at den kan velge å stå under skjørtet
der det er full vanngjennomstrømming. Etter å ha testet ut både 10 og 7 meters dype skjørt,
uten å se signifikante forskjeller, har vi med begrunnelse i vannkvalitet valgt å standardisere
dybde på skjørt til 7 meter.
Vi har i 2018 etablert «laksespa» som test på to lokaliteter. Laksespa har vært brukt også i 2020,
men vi har ikke klart å registrere gode effekter av luft-tilsetningen.
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Bruk av rognkjeks:
-

-

Vi har ikke brukt rognkjeks i 2021. Begrunnelsen for dette er endringer i regelverk og uklarheter
omkring dette, som har gjort bruk av rognkjeks som rensefisk komplisert.
Vi avventer endelige regelverkstilpasninger, og utvikling av både utstyr og kompetanse før vi
igjen tar ibruk rognkjeks som rensefisk – og holder løpende kontakt med rognkjeksprodusenter
mfl.

Utvikling mekanisk avlusing
-

Wilsgård har i 2021 brukt både Thermolicer og Optilicer som IMM behandling av lakselus.
Vår flatsettsundspyler har heller ikke i 2021 med begrunnelse i at Termo og Optilicer har overtatt
jobben som Flatsetsundspyleren var tiltenkt. Disse metodene er pt godkjente metoder.
Vi har i 2021 for første gang brukt Hydrolicer i avlusning. En viktig erfaring.
Så registrerer også vi i Wilsgård den diskusjonen som går omkring termisk behandling og
påvirkning av fisken under slike behandlinger. En vesentlig del av våre lusebehandlinger er gjort
via termiske behandlinger. Vi har derfor i 2021 startet arbeidet med å kunne etablere
ferskvannslager på 4-5000 m3 ferskvann (lager) på land. Dette skal kunne gi kontroll på
ferskvannets kvalitet/egenskaper. Målet er å kunne fylle en brønnbåt raskt for å gjøre
avlusninger med ferskvann.

Utelukkende 100 grams smolt.
-

-

Grunnlaget for dette tiltaket var kortere produksjonstid på stor smolt vs. mindre smolt, og
dermed mindre behov for lusebehandlinger.
Risiko for rømming i smoltfasen var også et viktig moment.
Smolten som har vært satt ut i 2021 har i snitt vært over 100 gram. 8 av 14 merder har vært
større enn 100 gram. 6 av 14 merder har vært ubetydelig under 100 gram. Pga smoltifisering og
risiko for de-smoltifisering og tap av fiskevelferd valgte vi å sette ut noe smolt under 100 gram, i
en total der samlet snitt av smolt utsett er større enn 100 gram.

Bruk av genetisk opphav med økt motstandskraft
Vi har gjennom 2021 ikke særskilt hatt rogn med spesifikk fremavlet motstandsevne mot påslag av
lakseslus.
Vår samarbeidspartner NRS Troms har hatt utsett av smolt fra rogn med spesifikk fremavlet
motstandsevne fra tidligere år. Vi kan ikke i 2021 konkludere med effekt. Det har gjort at vi så langt
mener å ikke kunne se effekter av fisk med genetisk opphav mot lusepåslag, eller at det er andre grunner
som påvirker lakselusens påslag mer enn genetisk motstand hos laksen.
Ettersom vi nå har en periode i påvente av endelige konklusjoner omkring mulighetene for å bruke
triploid materiale i produksjonen – så åpner det igjen for at vi kan teste ut andre egenskaper på rogna.
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Bruk av Eco-Net (Eco-Not).
Wilsgård har valgt å ikke bruke Eco-Not, men i stedet for bruke KK nøter og Dynemanøter som har større
styrke enn Eco-nota. Dette baserer vi på erfaringer fra både våre samarbeidende selskaper og
tilbakemeldinger fra forskning og forvaltning.
-

KK-not eller Dynemanot - nøter med materialegenskaper som reduserer risiko for rømming
tilsvarende, men som etter vår erfaring er enklere å håndtere, dette reduserer risiko. Wilsgård vil
fortsette arbeidet med sammenligning av forskjellige not løsninger for å bidra til denne
utviklingen.

Steril fisk:
-

Vi har også i 2021 hatt utfordringer med skinnhelse på den triploide fisken. Historisk har vi over
tid hvert eneste år måtte destruere fisk pga redusert velferd. De fleste gangene har dette hatt sin
årsak i sår og sårproblematikk med påfølgende avgang. Vi har også sett tilfeller på andre
lokaliteter at bakteriell status er utfordrende. Dette gir seg utslag i at spesielt høstfisken har
utfordringer. Om dette skyldes at den får en vinter mer enn vårfisk, eller om den er mindre som
individ når den går inn i de kalde periodene, har vi ikke kunne konkludere med.
Havforskningsinstituttet og Mattilsynets del-rapport fra 2020 konkluderte også med at det var
større utfordringer med triploid høstfisk enn triploid vårfisk.

-

Gjennom 2020 har ble det gjort forsøk som viser at den triploide fisken har betydelig større
virus-utfordringer enn diploid fisk. Det er dessverre en trend som også har gitt utslag i tilfeller
med ILA i 2021. Det er 13 ganger større sjanse for å få ILA på triploid fisk enn det er på diploid
fisk. Det er stort materiale som er lagt til grunn for undersøkelsen og i tråd med de endrede
reglene for håndtering av ILA vil vi måtte ha med oss særskilt hva triploid fisk får av utfordringer
fremover. For å redusere risiko har vi besluttet at all smolt skal ILA vaksineres.

-

Gjennom 2021 har Wilsgård fått avslag på søknad om produksjon av triploid smolt i vårt
settefiskanlegg i Skardalen. En dispensasjon gjorde at vi fikk sette ut allerede produsert triploid
fisk. Så fikk vi dispensasjon til å produsere diploid fisk frem til en endelig avgjørelse fra
Mattilsynet vedr. triploid fisk og produksjon av denne i kommersielle anlegg. Vi har også fått
dispensasjon på matfisk for å produsere diploid fisk i stedet for triploid.

-

-

Gjennom årene 2016 til 2021 ser vi at den triploide fisken på generell basis har høyere fòrfaktor
enn diploid fisk. Vi har ikke kunne konkludere på hvorfor, men trenden er klar.
Tar man for statistikken sin del, ut destruerte merder, og ser på de øvrige som har gått gjennom
produksjonen, så skiller også den triploide fisken seg ut mht avgang. Det er betydelig større
avgang på triploid fisk vs diploid fisk gjennom hele produksjonen fra settefiskanlegget til
matfiskanlegget.
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-

Det er enkelte mindre fiskegrupper triploid fisk som har prestert bra og på høyde med diploid
fisk. Disse har dessverre vært i fåtall, og endrer ikke den generelle oppfatningen av at triploid fisk
i produksjon er betydelig mer krevende og utsatt for dårligere velferd over tid

-

Deformiteter har man langt på vei klart å redusere gjennom spesialtilpasset fòr. Vi har ikke klart
å fjerne det helt, men ut fra fiskens vekst ser det ikke ut til at de resterende deformiteter har
påvirket denne vesentlig. De mest vanlige deformitetene er papegøyenebb og ryggdeformiteter.
Dette medfører nedklassing i optisk vurdering, og nedklassing i produksjon av laksefileter.

-

På slakteriet har man også merkbar høyere nedklassing på kvaliteten til den triploide vs den
diploide fisken. Her er det sår som er utslagsgivende, i tillegg til de deformiteter som vi har nevnt
ovenfor.

-

Våre erfaringer har vist at usett av triploid fisk på lave temperaturer har gitt ekstra store
utfordringer og redusert velferd. Vi har derfor måtte begrense utsets periodene.

Oppsummering
Skjørtene bidrar til å holde nede lusenivåene, ved at de forhindrer påslag når de er i bruk. For
utsettslokaliteter vil luseskjørt monteres før smolten ankommer og det er viktig at de har riktig dybde.
Alltid. At vi har luseskjørt på 100% av våre merder i drift betyr at vi mener å kunne dokumentere effekt.
Luseskjørt kommer ikke uten utfordringer, men de er håndterbare. Det har vært og er en kontinuerlig
utvikling av luseskjørtene både for å gjøre disse bedre tilpasset de enkelte lokaliteters egenskaper, samt
brukervennlighet og levetid.
Bruk av KK eller Dynema-nøter med styrke ut over Eco-Net er både gjennom materialvalg og kompetanse
for håndtering med på å gjøre våre anlegg mer rømningssikre. KK nøter håndteres på lik linje med øvrige,
kjente nøter. KK bruker vi både som spissposer og sylinderposer og har dermed 35 års erfaring med not
håndtering. Det gir trygghet, det gir redusert risiko. Vi har i 2021 ikke hatt hull i not. Wilsgård er inne i et
program der vi etter hvert vil ha skiftet ut alle våre vanlige nøter og kun ha nøter med ekstra bruddstyrke
i fremtiden.
Den triploide fisken har i 2021 gitt oss mindre utfordringer enn 2020. Det skyldes etter vår oppfatning at
antallet triploide fisk har vært mindre, at 2019 generasjonen var tatt ut pga ILA slik at det har vært
mindre enheter og antall fisk å få utfordringer med. De naturgitte forhold og vår produksjon har på
generelt grunnlag vært bedre i 2021 vs 2020 – også på diploid fisk.
Vi bruker alltid fosfor-anriket fòr som bidrar til å redusere omfanget av deformiteter, men vi ser
fremdeles forskjeller mellom fiskegrupper. Det er stadig flere ting som tyder på at fosfor anriket fòr ikke
påvirker deformiteter så positivt som vi har trodd.
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Det kan være andre områder av triploidiserings prosessen som skaper deformiteter, og ikke mangler i
fòret. Dette har vi ikke fått gjort større undersøkelser på.
Vi har også i 2021 hatt utfordringer omkring produksjon av triploid fisk. Det har kontinuerlig vært gjort
forbedringer i produksjonen, av utstyr og av rutiner og prosedyrer. Dette har sammen med et mindre
antall enheter og antall fisk i produksjonen gjort at 2021 har vært mindre utfordrende.
Tiltakene har også i 2020 vært mulig å kombinere med brakkleggingsrutiner av lokalitetene med
etablerte koordinerte brakklegginssoner. Dette startet vi med i 2018 og mener å fremdeles se effekter
av.
Bruk av luseskjørt har vi gjort siden 2013, med 100% dekning fom 2015. Luseskjørt gir effekt, men for
triploid fisk som utvikler sår og derav bakterieflora ut over det ønskede, kan også luseskjørt ha en negativ
effekt.
På generell basis er det satt en stopper for produksjon av triploid fisk frem til det foreligger en evaluering
av produksjonen som har pågått siden 2014. Denne rapporten forventes å skulle foreligger i løpet av
2024. I mellomtiden produseres diploid fisk. I denne perioden ble derfor den siste triploide fisk satt ut
høsten 2021. Det betyr at forsøket går til høsten 2023 med triploid fisk i produksjon.
Ettersom overgangen fra triploid til diploid materiale er «flytende» så øker den diploide andel fisk mens
den triploide andelen minker. Det ser også ut til å gi oss generelt bedre velferd ute på lokalitet, større
overlevelse og mindre kvalitets-lyter ved slakting.
Ut fra de erfaringene vi har fra 2014 til i dag, og det vi så langt kan se på årets utsett som skal være
avslutningen på denne fasen av den triploide produksjonen – så er vi usikre på om triploid fisk i settefisk
og matfiskproduksjon vil være bærekraftig. De grønne konsesjonene har sammen med den generelle
utviklingen vært med å redusere lakselusas påvirkning og rømming av laks. Triploid fisk skulle bidra til å
redusere effekten av evt. rømt fisk. Den velferdsmessige prisen ved produksjon av triploid fisk er høy.
Om den kan forsvare redusert effekt av rømt fisk er neppe vi riktig instans å uttale oss om, men vi tillater
oss å tvile på det. Skal vi som fiskeoppdrettere lykkes som matvareprodusenter må vi ha frisk fisk med
høy grad av velferd. Det vil gi oss en glad laks og være et godt utgangspunkt for å prestere i produksjon
fra rognproduksjon til foredling, og ikke minst ovenfor våre kunder og andre omgivelser. Det vil
opprettholde grunnlaget for en bærekraftig produksjon. Triploid fisk har større avgang, dårligere
fòrutnyttelse, lavere kvalitet og større fare for sykdom.

Torsken 04.03.2022
Wilsgård Fiskeoppdrett as
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