STORSKALA PRODUKSJON AV
TORSKEYNGEL I PARISVATNET
Havforskningsinstituttets produksjonspoll for torskeyngel, Parisvatnet i 0ygarden kommune i
Hordaland, ble startet opp i 1987. Forsakene har vist at pollsystem har potensiale ti1 H bringe
frem et stort antall larver ti1 metamorfose selv ved lave byttedyrtettheter. Imidlertid har tilgangen p i stort dyreplankton i den farste mHneden etter metamorfose vist seg i vaere helt avgjairende for hvor mye yngel en senere kan haste.

Bakgrunnen for i benytte poller ti1 produksjon av marin
fisk, er at fisken tilbys et t i l n ~ r m epredatorfritt
t
miljG
og et planktonsatnfunn som er mest mulig likt det som
finnes i naturen. Parisvatn-prosjektet ble startet opp i
1987 for i produsere torskeyngel ti1 utsetting i Masfjorden i Hordaland (Masfjord-prosjektet). Et annet viktig
mil var i optimalisere yngelproduksjonen i pollsystem.

Stedsbeskrivelse, driftsrutiner og utstyr
Parisvatnet har et maksimumsdyp, areal og vannvolum
p i henholdsvis 9 m, 50.000 m2 og 270.000 m'. Pollen
ble behandlet med rotenon senhostes 1990 for i utrydde
fisk som var igjen. Ca. 1 mined senere ble demningen
ipnet og innpumping av dypvann tok ti1 for i f i best
mulig vannutskiftning etter rotenonbehandlingen. Nytt
av iret var en planktonkonsentrator (Flygt Pumper AIS)
som konsentrerte opp plankton fra 30 m3 sjovann pr.
minutt, og sorn ble installert i et str~msundutenfor pollen. Den var i drift fra midten av februar ti1 begynnelsen
av juni, og en fikk da en kontinuerlig tilfGrsel av plankton ti1 pollen gjennoln denne perioden. I siste halvdel
av mars ble 6.7 millioner nyklekte torskelarver satt ut i
pollen. Det tilsvarer en utsettingstetthet p i 25 larver
pr. m3.

God vekst og overlevelse
Larvene ernErte seg p i plankton som naturlig var ti1
stede i pollen samt planktonet som ble tilf@rtvia konsentratoren. Veksten og overlevelsen var meget god i larvefasen, og ca. 2 millioner larver nidde metamorfose 35-40
dager etter utsetting (ca. 1. mai). En uke senere var

Fig. 1. Havforskr7ingsirzstitlctt~s
prodiiksjon.spoll for torskeyngel, Parisvatnet.
bestanden av hoppekreps son1 var ti1 stede i pollen ncdbeitet, og det raskt Gkende matbehovet ti1 torskyngele~l
mitte dekkes via tilf~rselav plankton fra konsentratoren
samt plankton son1 ble trilt med en stor rauditetril (25
m2 ipning) og frossen raudite. Det ble t i l f ~ r 5-40
t
kg
vitvekt levende plankton via konsentratoren, 10-150 kg
trilt plankton og ca. 10 kg frossen raudate pr. dGgn.
Matbehovet ti1 en bestand p i 700.000 tosk kunne dermed dekkes ti1 de var 60-65 dager gamle. Torskyngelen
ble ogsi tilbudt torrf6r fra 8 automater i pollen, og i
minedskiftet maiijuni ble det observert yngel under de
fleste torrf6rautomatene. En omfattende ekkoloddundersokelse som ble gjort den 8. juni tydet p i et antall
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