Sterkast lys gir sterst laks
Dei siste forsska ved Havforskingsinstituttet, Matre havbruksstasjon viser at
aukande lysstyrke fsrer ti1 betre vekst i perioden januar ti1 juni. I lspet av denne
perioden vaks fisken som var utsett for sterkast lys, frH vel1,S kg ti1 omlag 4,s kg.
Fisken i naturleg lys hadde ligast vekst og enda i gjennomsnitt pH4,1 kg. I naturleg lys kjennsmodna 6 prosent av laksen, medan det ikkje var kjennsmodning i
nokon av gruppene som hadde kunstig lys.
Det har vore kjent Ienge at veksten ti1 laks i ferskvatn er lett i styra med lys. Med utgangspunkt i
den kunnskapen starta Matre havbruksstasjon alt
i 1987 ei kartlegging av korleis lys verkar p i laks
som er sett ut i sjgen.

Auka vekst - redusert kjennsmodning
Arsakene ti1 at lyset verkar inn p i vekst og kjgnnsmodning er samansette. Vi veit at fisken veks fordi
han kjern f r i kort ti1 lang dag. ikkje fordi han kan
eta heile dggeret. Vi kan til dgrnes tenkja oss at
lyset frarnskundar ein del av den raske
sornmarveksten ti1 vinteren ved at lyset verkar pZ
veksthomona ti1 fisken. Lyset kan ogsi fgra ti1
auka aktivitet som direkte eller gjennorn endringar
i hormonniviet, gir ein veksteffekt.

I oppdrettsanlegg rned naturleg lys har det ikkje
vore uvanleg at over 30 prosent av fisken vart
kjgnnsmoden fgr slakting. Ein teori bak
kjgnnsmodninga er at laksen "avgjer" om hausten om han skal verta kjgnnsmoden iret etter. N k
vill-laksen skal bli kjonnsmoden, rn; han byggja
opp reservar sorn han kan t ~ r pa i slik at han kan
symja den lange vegen attende til fgdeelva si.
Samstundes skal han produsera egg eller mjolke
ti1 gj'tinga. Dersom laksen ein gong p i vircn el-

ler fgresommaren ikkje har klart B byggja opp nok
reservar og bli stor nok, ombesterner han seg og
ventar eitt &.
Nir det vert sett p i lys om vinteren, er ein teori at
vi f i r fisken ti1 "d tru" at det er s o m a r allereie
om vinteren. Han har d i ikkje Hart B byggja opp
store nok reservar ti1 i starta gytevandring og
gennomfara gyting. Laksen avgjer c i at han ikkje
vil verta kjgnnsmoden. Denne teorien har vore presentert utifri endringar som er funne i niviet av
kj@nnshormon, men er sannsynlegvis i k k ~ eden
fulle sanninga.
Forsgk viser ogsH at kontinuerleg lys direkte etter
utsett pZ nullZrig haustsmolt. fgrer til betre vekst
enn nir fisken g& i naturleg lys. Utslaget p i kj~nns- .
modning hos haustsmolt har ikkje vose mAlbart dB
modninga er svzrt Iig hos denne fisken etter eitt
iir i sjgen.

Belysingsstyrken har mykje H seia for veksten
Nsr mange oppdrettarar ikkje kan visa ti1 auka tilvekst hos laks som f k tilleggslys, kan det skuldast
at det ikkje vert teke nok ornsyn til belysingsstyrke.
Forsgka ved Matre havbruksstasjon viser at lak\en treng ein l!.sstyrkc p i minst 2-3 Wtt pr. kvar
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