
«Det er langt dette landet –

det meste er (akvakultur i) nord»
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NFR: 24 millioner kroner til forskning på effekter av 

lakseoppdrett på torskebestander

Det er et behov for kunnskap om eventuelle effekter av 

lakseoppdrett på torskebestander, for eksempel overlevelse, 

vekst, vandring, gyting og rekruttering, og hva påvirkningen 

kan skyldes (mekanismene bak). 
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Veien videre: Evaluating the effects of salmon farming: 

Before-After-Control-Impact approach(”BACI”)
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NFR 2009: Før-Etter (BACI)



SalCod - Impacts of salmon farming on Atlantic 
cod stocks (2019-2023)

• Før - etter design (BACI)

• 3 fjorder:
A3 Kjerringfjorden uten oppdrett 

A2 Langfjorden med oppdrett

A1 Frakkfjorden hvor det (høyst 
sannsynlig) blir oppdrett



SalCod: organisering

• WP 1 - Fordeling av torsk i rom og tid





• WP 2 – Diett, vekst og kjønnsmodning

• WP 4 – Endringer i det bentiske samfunnet og hvordan dette påvirker 

torsken i fjorden

• WP 5 – Syntese og råd

• WP 6 - Kommunikasjon

SalCod: organisering





Løste næringssalter
• Økt vekst hos tang og 

tare

• Overgjødsling
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Rømt fisk
• Genetisk påvirkning

• Spre sykdom

Legemidler og 

andre 

fremmedstoffer
• Opptak i non-target 

organismer

Interaksjoner Villfisk
• Gyteområder

• Kvalitet

• vandringsmønster

Ny strategisk satsing Akvakulturprogrammet HI 

− Lakselus

− Smittespredning

− Utslipp

− Rømt fisk og 

genetisk 

påvirkning

− Fiskevelferd

− Reproduksjon og genom

− Fjordoseanografi

− Ny satsing 

med fokus 

i nord
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NFR-Salcod: effekter av 

lakseoppdrett på torsk 

FORSKNING, 

RÅDGIVING, RISIKOVURDERING, 

KOMMUNIKASJON

Salcod som spydspiss for ny 

satsing med fokus i nord: prosjekter
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Troms Fylke: Fiskeri og 

havbruk, sameksistens
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Salcod som spydspiss for ny 

satsing med fokus i nord: allianser



Salcod som spydspiss for ny 

satsing med fokus i nord: intern organisering og kommunikasjon

Prosjektleder Salcod – WP ledere

Programleder ForskningsdirektørReferansegruppe

KommunikasjonsavdelingFaggruppe Tromsø

3 ingeniører

1 Forsker

Prof II UiT

Nestleder Salcod

leder ICOD

Faglige leveranser Administrative leveranser 

Rådgiver Tromsø

Rådgiver Bergen

Formidling 

Adm støtte

Admleder SalCod Programøkonom

Adm støtteProsjektøkonomleder «sameks»

«Bunn»



Fremtidig mål (?)

Integrert økosystemtilnærming for akvakultur

Modellområde IEA



Takk ☺

https://organdonasjon.no/donorkort/


