Kveiteoppdrett i merd
Ved Havforskningsinstituttet Austevoll havbrukstasjon er det gjennomf@rten rekke
forsak med kveite for H Marlegge betingelsene for god matproduksjoni Hpne merder.
Vekst og fbrutnyttelse, fisketetthet, atferd og solskader var faktorer som ble vurdert.
Fors~keneviste at kveite vokser godt i merder i s j og
~ at oppdrettsmetoden er et
godt alternativ ti1 oppdrett pH land.
En rekke forhold, b i d e fysiologiske og
trivselsmessige, er avgjarrende for om kveitas
vekstevne blir realisert. Temperatur, ford~yelse,
appetitt, metabolisme og irstid er faktorer som
pivirker eller er en viktig del av fiskens
fysiologiske prosesser. Sosiale interaksjoner,
lysforhold, bunnforhold og bunnsubstrat er forhold
som virker inn p i fiskens trivsel. Oppdrett av
kveite i iipne merdsystem utsetter fisken i strarre
grad for naturens svinginger blant annet ved
variasjoner i vannternperatur, noe som bar
innvirkning p i omdannelsen av diett ti1 vekst.

Fisketetthet
Ved forsarkene i Austevoll ble det benyttet merder
med faste rammer med bunn, og med vanlig not
over denne. Merdene brar ha hoppegjerde og
fuglenett, og med fordel vEre impregnert for i
unngi groing .

Samenlignet med et landbasert anlegg krever et
merdbaset oppdrett lavere investeringer og er
enkiere i etablere. Et merdanlegg luever iPnidlertid
mer overvikning enn et anlegg p i land. Forelspige
erfaringer tilsier en noksi lik produksjonspris nir
en samenligner et merdanlegg med et landanlegg.

Det viser seg ogsii at kveita vokser best niir den
fir ligge i ro p i bunnen og bare trenger i svarmme
under f6ring. hJznns&ommenkan i ~ f t rnerdbunnen
e
og redusere bunnarealet, og det er derfor viktig B
ha en bunn i merdene som er spent ut slik at den
holder seg i ro. Under utprarving av de sikalt AMY-

Kveita er en sosial fisk. Det har vaert antatt at den
skulle trives best ved harye tettheter, noe en senere
har gitt bort i fra. Den optirnale fisketettheten hos
kveite ligger sannsynligvis rundt 50 - 60 kg per
rutemeter merdbunn, noe avhengig av strarrelsen.

