
Vidareutvikling av nytt tørrfôr er viktig for å lykkast i kommersiell oppdrett
av berggylte.
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Helge Ressem i Ørsta-be-
drifta Profunda hevdar at
forskingsarbeidet i verk-
semda kan løyse lakselus-
problemet, og dermed verte
redninga for oppdrettsnæ-
ringa i Noreg.

Lykkast ein ikkje i dette arbeidet,
vil næringa i framtida derimot bli
prega av høge kostnader og stagna-
sjon.

Milliardkostnad
Lakselusa påfører oppdrettsnæ-
ringa ein milliard i direkte kostna-
der. I tillegg kjem kostnadene ved
manglande utvikling av næringa,
som er ein skjult, men betydeleg
kostnad. Fiskeridepartementet har
sett foten ned for nye eller utvida
konsesjonar før problemet med
lakselus er løyst. Det er derfor eit

betydeleg problem som næringa
slit med.

Berggylta kan
bli redninga
Det var på bedriftsbesøket at yrkes-
nettverket i Ørsta Rotaryklubb
fekk innsikt i den nyskapande be-
drift i Barstadvik. Det blir nedlagt
eit betydeleg forskingsarbeid for å
få bukt med lakselusa, og Profunda
er eitt av fire klekkeri der det blir
jobba intenst for å løyse problemet.

Og det er berggylta som kan vise
seg å bli redninga for den norske
oppdrettsnæringa. Fisken høyrer
til leppefiskfamilien, og fisken liv-
nærer seg på lakselusa.

Dei store aktørane i oppdretts-
bransjen satsar no store summar på
å lykkast i oppdrett av berggylte.
Det er ei rekke kritiske faktorar, og
det er semje om at det er «nesten
umogleg» å få til oppdrett av leppe-
fisk. Tørrfôr til berggylta eksisterer
ikkje, og må dyrkast fram spesielt

for å få effektivt oppdrett. Akkurat
no blir det drive forsøk på eit spesi-
alfôr av reke til 1.000 kr/kg. Det er
knytt ei viss spenning til om berg-
gylta vil gå over til å ete lakselus et-
ter å ha vorte van med å ete tørrfôr.

Ideelt i Barstadvik
Helge Ressem løyner ikkje at han

er svært godt fornøgd med å drive
Profunda frå Ørsta. Ressem fekk
god kontakt med dåverande ordfø-
rar, Nils Taklo, i 1998, og fekk sik-
ra seg gode lokalitetar.

Avgjerande for verksemda er til-
gang til salthaldig grunnvatn. Det
reine, stabile og salthaldige vatnet
er ein stor fordel i fiskeoppdrett.

Og i Barstadvik er det nok grunn-
vatn til å utvide aktiviteten betyde-
leg.
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Rotary på bedriftsbesøk hos Profunda:

Nær løysing på
oppdrettarane sitt
milliardproblem

Berggylta i leppefiskfamilien kan vise seg å bli løysinga på lakselusproblemet for oppdrettsnæringa.

Oppdrett av berggylte blir ofte omtalt som «det umoglege sin kunst».

Dagleg leiar Helge Ressem i Pro-
funda sit truleg med nøkkelen til å
løyse eit milliardproblem for norsk
oppdrettsnæring.

Dagleg leiar Helge Ressem i Profunda byr på smaksprøver til 1.000 kr/kg
tilmedlemmene i yrkesnettverketØrstaRotaryklubb. Rekefôret blir forhå-
pentlegvis ein suksess for berggylta og oppdrettsnæringa.


