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Status avlsarbeid 
Rognkjeks ved
Namdal Rensefisk

• Fasiliteter 

• anlegget har fungert godt, litt tilpasninger underveis, ingen 
sykdom eller påvisninger av sykdom

• Oppdrett av stamfisk

• lykkes med kar, lys, foring, tetthet, sorteringer

• Reproduksjon 

• lykkes å reprodusere rognkjeks i fangenskap i lukket syklus 
på land i stor skala

• Ultralyd 

• utviklet ultralyd som et viktig verktøy for å selektere fisk i 
riktig kjønn, og for en indre overvåking av utvikling på 
kjønnsorganene

• Kryopreservering av melke

• benytter Cryogenetics sin kompetanse for å lagre melke fra 
selekterte hannfisk

• Gir like god befruktning som fersk melke

• Genomiske verktøy 

• Sekvensert hele genomet til rognkjeks, helgenomsekvensert
en del rognkjeks for utvikling av genotypingsverktøy, 
utviklet analyser for å lage genomiske avlsverdier for å 
rangere fisk

• Seleksjon

• Seleksjon for økt overlevelse for atypisk furunkulose med 
genomisk seleksjon er gjennomført



• Anlegget har:
• tre ulike soner for å holde generasjoner adskilt
• mulighet for lys- og temperaturstyring av 

stamfiskmodningen
• et ekstra vannbehandlingstrinn for å sikre 

høyeste grad av biosikkerhet
• fasiliteter for å holde mange ulike 

familiegrupper separat på rognstadiet

• Produksjonen i anlegget har så langt forløpt 
uten problemer
• God vekst, lav dødelighet, ingen påvisninger av 

sykdomsagens
• Både hofisk og hannfisk modner
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Stamfiskanlegget ved Namdal 
Rensefisk ble åpnet i januar 2019

Fra ilaks.no 09.01.2019



Produksjon av stamfisk

• Tre årsklasser i avlsanlegget

• CL18 – Flyttet inn januar 2019, gruppe produsert av Namdal Rensefisk fra vill
stamfisk. 

• Stamfisk 2020 - har modnet og nye familiar er produsert

• Har stamfisk tilgjengelig for produksjon av selektert yngel for salg

• CL19 – laget på anlegget våren 2019, fra vill stamfisk. 

• Veldig fin fisk med god helsestatus + en generasjons erfaring

• Har startet analyser og utvelgelse av ny stamfisk for 2020/2021. 
Forventer de første kjønnsmodne hannfiskene i høst 2020

• CL20 – Avkom av CL18 samt noen ville fedre. 

• Selektert for resistens mot atypisk furunkulose

• Ny avlskjerne, testfisk, forsøk

• Videre produksjon av stamfisk for 2021/2022
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Bruk av ultralyd

• Våre forskere har uviklet gode protokoller for bruk av 
ultralyd i stamfiskproduksjonen

• Vi kan skille hannfisk og hunnfisk mens fisken ennå er 
liten, gir god utnyttelse av stamfiskanlegget og bedre
seleksjon

• Ultralyd brukes også for å overvåke modningen til
stamfisken og for å lære mer om reproduksjon hos 
rognkjeks
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Kryopreservering av 
melke

• Hannfisken kjønnsmodner
tidligere enn hofisken

• Cryogenetics sine protokoller for 
nedfrysing av melke fungerer
veldig bra

• Dermed kan vi samle melke fra de 
beste hannfiskene og ha dem 
klare når hunnfisken er klar
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Oppsummert reproduksjon

• Vi har lykkes med å produsere stamfisk av høy kvalitet

• Vi har lykkes med å lage en ny generasjon fra oppdrettet 
stamfisk

• Den første gruppen selektert rognkjeks er under 
produksjon hos Namdal rensefisk
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Litt om 
forskningsinnsatsen

• Maren Mommens har hatt ansvar for forskning knyttet til produksjon av 
stamfisk samt planlegging av smittetester

• Tim Martin Knutsen og Thomas Moen har gjort arbeidet med å utvikle
genetiske verktøy

• Sekvenserte genomet til rognkjeksen – gjort tilgjengelig for andre
forskere i åpne databaser

• Har sekvensert et større antall rognkjeks for å finne genetisk variasjon

• Har utviklet et genotypingsverktøy som muliggjør samtidig testing av 
omkring 50 000 genmarkører

• Brukes til familietilordning og slektskapsanalyser – hvem er mor 
og far?

• Brukes for QTL-søk

• Brukes for å beregne genomiske avlsverdier



Første egenskap i avlsarbeidet: 
Resistens mot atypisk furunkulose

• Smittetester på CL18 og CL19, samarbeid med Vaxxinova.

• Data analysert sammen, laget genomiske avlsverdier referansedata fra begge 
smittetester

• Genomisk seleksjon implementert – gir høyest mulig presisjon 

• De beste stamfiskene plukket ut
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• 3400 fisk genotypert fra CL18 

• Valgt ut stamfisk fra de beste 25%

• Har 100 svært godt rangerte hunfisk igjen ubrukt, selektert hanfisk er 

cryopreservert

• Disse vil bli brukt til å lage salgsprodukt

• Leveringsklar rognkjeks

• Supplere med yngel som kan selges til andre rognkjeksprodusenter

• Vi er også i gang med seleksjonen på CL19
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Seleksjonsarbeid

Wild CL18 CL19

SumRangering F(Ho) M(Han) F(Ho) M(Han) F(Ho) M(Han)

Top1 1-100 40 60 73 27 68 32 300

Top2 101-200 63 37 69 31 63 37 300

Mid1 201-400 132 68 135 65 143 57 400

Mid2 401-600 103 97 200

Mid2 401-800 248 152 268 132 400

Mid3 800-1200 249 151 400

Cull 601-1275 284 391 675

Cull 800-1619 544 275 819

Cull 1200-3417 1 562 655 2 217

Total 622 652 2 336 1 081 1 086 533 6 311



Aktuelle avlsprodukt fra
Namdal rensefisk

• Rognkjeks klar til utsett; direkte levert til sjølokalitet

• Ekstra kapasitet i anlegget: 1- 2 millioner rognkjeks til
eksterne kunder som ikke er eiere

• Leveringsklare 2021

• Yngel for videre produksjon i lokale anlegg – 0,5- 2 gram

• Foreløpig kapasitet på 10-15 millioner pr år

• Produktfordeler: Høyere resistens mot atypisk
furunkulose, trygge helsestatus på foreldre og yngel, 
selektert for tilpasning i oppdrett, generelt god kvalitet
på fisk fra NR 

• Leveringsklare tidlig 2021

11


