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Min egen bakgrunn 

• Interesse for natur og vitenskap, spesielt 
astronomi 

• Yrke: programutvikler 

• Lager programvare for fiskeoppdrettere i 
Norge, Chile, Canada, Skottland, Australia 
m.m. 

 

• Tittel: FISKELOGOPED 
  ”We make your fish talk” 



Astronomi og lakseoppdrett - 
har det noe med hverandre å gjøre? 

• Laksens naturlige livssyklus må hensyntas 

– Som alt annet i naturen er den avhengig av årstidene 

 

• Tidevannet fører til utskifting av vannmassene 

– Fører til gode forhold for laksen 
 

• Tidevannet gir praktiske utfordringer når laksen 
starter på sjøfasen av livet sitt 



Hva er tidevann? 

Demovideo på math.uio.no/tidepred 

 





Tidevannskraft - månen 

Tidevann  skapes av forskjellene i månens 
tiltrekningskraft på de forskjellige deler av 
jordoverflata.  
 
Månens tiltrekningskraft er størst på den 
siden som vender mot månen, minst på 
den siden som snur bort fra månen. 
 
Det er altså forskjellen i månens tiltrekning 
i forhold til kreftene i jordsenteret som gir 
tidevannet. 
 
Det er også en tilleggseffekt i de områdene 
på jorda som ligger mellom de to punktene 
på linjen fra måne til jord, hvor 
nettokrefter peker innover mot jorda.  

Ærlig og rederlig lånt av Terje Bjerkgård  



Springflo og nippflo 

Også Sola påvirker Jorda.  
 
Pga. av avstanden er 
påvirkningen maksimalt 30% 
av Månens, men det merkes 
godt ved at vi får springflo 
og nippflo, hhv. ved 
Full/Nymåne og Halvmåne. 



Avstanden til månen varierer 

Kilde for avstandsdata: Skymap pro’s efemeride 



Månefase og perigeumsavstand 

Kilde for avstandsdata og månefaser: Skymap pro’s efemeride 



”Storsjøan å småsjøan” 

eller 
springflo og nippflo 

• Ved springflo skal mer vann forflyttes inn og ut av fjorden 
enn ved nippflo 
– Trondheim havn  

• Høyeste astronomiske vannstand: 346 cm 
– Ca. 346 cm skal vannstanden senkes med de neste 6 timene 

 

• Middel nipp høyvann – middel nipp lavvann 
222 cm  - 102 cm = 120 cm 

– Vannstanden skal senkes med 120 cm de neste 6 timene 
 

• Differansen i endring av vannstand fra flo til fjære mellom stor 
springfloperiode og middel nippfloperiode er 226 cm 
 

• 2,88 ganger mer vann skal flytte seg 
ved stor springflo sammenlignet med middel nippflo 



19. mars 2011 

• Nært sammenfall mellom fullmåne og 
perigeum 
 

• Nært vårjevndøgn 
 

• Stor perigeumsspringflo 3 dager etter 
 

• Men, det er nesten like stor flo ca. 1 måned 
tidligere 



Andre ting å tenke på… 

• Avstanden til solen varierer 
 

• Forsterkning når både månen og solen står nær 
ekvatorplanet 
– Vårjevndøgn og høstjevndøgn 

 
• Er det i tillegg perigeum og ny-/fullmåne… 

 

• + 20 til 30% større springflo 
 

• Neste gang er i 2192  - om 181 år 



Langfredagsfjæra 

•  ”På Langfredag blir det ekstra høy flo og lav 
fjære” 

• Ja, det er ofte i en springfloperiode 
– fordi 1. påskedag faller på 

• første søndag etter 
første fullmåne etter 
vårjevndøgn 

• og Langfredag er fredagen før 1. påskedag 

• nært  vårjevndøgn 
 

• Langfredagsfjæra er ikke nødvendigvis lavere enn 
i andre springfloperioder 



Tidevannsstrøm 

• Skyldes høydeforskjellen mellom flo og fjære 

 

• Er forflytning av vannmassene 

– Vannet i et område skiftes ut 

– God næringstilførsel til organismene i havet 

– God oksygentilgang 

 

• Tidevannsstrømmen er viktig i oppdrett av fisk 



Tidevannsstrømmer i åpen sjø 

• Tidevannsbølgen går nordover i farvannene 
rundt Norge 
 

• Strømmen er sterkest ved høy- og lavvann 
 

• Retningen til tidevannsstrømmen 
–  Bølgetopp => strømmen i forplantningsretningen 

• Nordover ved høyvann 
 

–  Bølgedal => strømmen mot forplantningsretning. 

• Sørover ved lavvann 

Kilde: www.vannstand.no 



Tidevannsstrømmer i fjorder 

• ”Strømstille” ved flo og fjære 

– Helt strømfritt er det vel ikke, men mye roligere 
enn midt mellom flo og fjære 

 

• Vannet skal inn og ut 

– Hovedstrømretningen skifter 4 ganger i døgnet 



Fundy bay på østkysten av Canada 

 …og vi synes 2-3 meter forskjell mellom flo og   
fjære er mye… 





I følge Almanakk for Norge kan vannstanden i Fundy Bay komme opp mot 17 meter over 
sjøkart-0. 

 Maksimalt astronomisk høyvann for Trondheim havn  - 3,46 m 





Innløpet til Trondheimsfjorden 

19. mars 2011 

I samme periode som for Fundy Bay: 30. desember til 5. april  



Over til laksen 



Laksens naturlige livssyklus 

Men, Arne da: hvorfor tegner du ikke med klokka? 

1. jan. 

1. apr. 

1. jul. 

1. okt. 
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Spis og voks 

Bli stor og 
sterk 

Naturen sier: 
”Du skal ha 
minst en hel 
vinter i elva 
di!” 

”UT MOT 
HAVET” 



Du skal ha minst en hel vinter i elva di! 

• Starter livet i ferskvann, går ut i havet, tilbake i ferskvann 

• For å tåle saltvann må saltpumpa utvikles 

• Saltpumpa sørger for at saltbalansen er riktig i kroppen 

• Lakseyngelen går gjennom store forandringer, både 
innvendig og utvendig 

• Dette skjer den andre vinteren/våren i elva 

• Kalles «Smoltifisering» 



Du skal ha minst en hel vinter i elva di! 

• Hvordan vet laksen hvilken årstid det er? 

Lysfølsomt organ 

Registrerer 
endring i 
antall timer lys 



Du skal ha minst en hel vinter i elva di! 

For et eller annet sted på Vestlandet… 

Det er altså den bratte stigningen i antall timer lys ved vårjevndøgn 
som setter i gang smoltifiseringen. 

 
”NÅ VIL JEG UT TIL HAVET!” 



”Men, du er jo stor nok til å vandre ut til 
havet…” 

 
Det er jo bare 1. oktober 

og du har ikke fylt 1 år ennå… 
 

Hmmm... hva gjør vi da? 



Vi lurer yngelen til å tro at det er 
vinter selv om det er sommer! 

1. Sorter ut de største fiskene i egne kar 
 

2. Dekk til de karene med presenning 
– Nå er det full vinter i noen uker 

 

3. Gi lakseyngelen en gradvis økning av lys pr. døgn 
 

4. Og vips har vi smolt å sette ut i sjøen 
6-8 måneder tidligere enn naturen tilsier 



Tidevannets betydning for 
fiskeoppdretterne 

• Friskt vann inn til fiskene 

– Mer oksygen 

• Fiskene har det bedre  - dyrevelferd er viktig 

• Fiskene vokser bedre 

• Fiskene utnytter fôret bedre 

 

Glad laks… Glad laks møter slukørret 



Tidevannets betydning – mer oksygen 

Hvor mye fisk er det i ei merd? 
Omkrets = 157 meter  Radius = 25 meter 

Overflateareal = 25*25*Pi = 1.963 m2 

Dybde = 15 meter 

  VOLUM AV MERDEN =  1.963 * 15 m3 = 29.445 m3 

 

Det går bra å ha 20 kg fisk pr. kubikkmeter, mer også… 

  Merden kan ha 600 TONN laks… 

 

1 ku = 300 kg = 0,3 tonn 



Tidevannets  betydning – mer oksygen 

Det er bare 2.000 av oss 
her i merden, alltid plass 

til en som bruker 
Sterilan! 

Vi trenger oksygen vi 
også… 



Tidevannets betydning for 
fiskeoppdretterne 

• Mer strøm i vannet 

– Fisken får trim og trim er sunt for alle dyr 

• Bedre kjøttkvalitet 

• Altfor feit fisk gir dårligere kvalitet => dårligere pris… 

• Altfor feit fisk egner seg ikke til røyking 

Så har me juksa 
littegranne… 



Tidevannets betydning for 
fiskeoppdretterne 

• Mer strøm i vannet 

– Bedre miljø i områdene det drives oppdrett i 

• Avføringen spres i et stort område og går lettere i 
oppløsning 

• Unngår lokalt stor påvirkning, også kjent som ”Kaka på 
bunnen” 

 

• Oppdretterne vil ha sterk strøm 

• Rettere sagt: passe sterk strøm, fordi… 



Tidevannets betydning for 
fiskeoppdretterne 

• Mer strøm i vannet 

– Arbeidsoperasjoner blir tyngre 

• Vedlikehold som rengjøring og skifte av not 

• Dykking 

• Parasittbehandlinger, også kjent som ”Avlusning” 

• Bruk av båt: sørg for at båten ikke driver i feil retning 



Avlusning med presenning 

• Dra noten opp slik at dybden blir 5 meter 
• Trekk en presenning rundt hele merden 
• Oksygenslanger sørger for nok oksygen til fisken 
• Deretter har man i ”lusemiddelet” og lar det være der i 30-55 minutter 
• Fjern presenningen 
• Propellene på båtene snus mot merden og settes i gang  - friskt vann inn i merden igjen 

Krever minst 2 båter 
og 4-5 personer 



Hvor stor er presenningen? 

• Omkrets på merden er 157 meter 
 

• Presenningen går ned til 6 meters dyp 
=> Sidearealet som skal dekkes er 157 * 6 m2 = 942 m2 

 

• Under merden skal det også dekkes til: 
  π r2 = π * 252 = 1.963 m2  
 + 10% slakke på undersiden => 2.160 m2 

 

• Totalt: 942 + 2.160 m2 = 3.102 m2 



Hvor stor er presenningen? 

42 % av 
Lerkendals 
gressmatte… 

Det er mye presenning å tre rundt merden når strømmen er sterk 



Plassering av oppdrettsanleggene 

www.openstreetmaps.org 

Hovedstrømretning 

Anleggene flyttes ut i mer strømutsatte områder 

Leksa 



Alternativ strømretning 
ved sterk nord- eller nordvestavind 

Inn og ut 
Trondheimsfjorden 

Hovedstrømretning 
gjennom Trondheimsleia 

Tidevann, vind og lufttrykk påvirker strømmen 

”Rot-i-toillsjø” 



Sjøkart hentet fra Gulesider.no 

Nord-Leksa og fly-vingen 

Undersjøisk rygg 



Innløpet til Trondheimsfjorden 

Stigende sjø 

Fallende sjø 



En annen flyvinge i Trondheimsleia 



Tidevannsprediksjoner i programvare 
for lakseoppdrettere 

• Miljøprosjekt med fokus på bærekraft 
 

• Alle oppdrettsanlegg har miljøundersøkelser 
– Sammen med søknad 

• Bunnundersøkelser 

• Strømforhold og strømvariasjoner 

• ”Nullreferanseprøven” 
 

– Deretter minimum hvert andre år, men som oftest 
oftere 



Gode kilder til mer lærdom 
på egen hånd 

• Almanakk for Norge 

– Flo og fjære langs kysten av Norge. Side 48-51. 

 

• www.vannstand.no 

• www.math.uio.no/tidepred/ 

 

• Eller gå ned til fjorden og se selv… 

 

http://www.vannstand.no/
http://www.math.uio.no/tidepred/
http://www.math.uio.no/tidepred/

