EWOS LUMPUS
Fôringshåndbok til rognkjeks

ROGNKJEKS
Rognkjeksen er en vanlig art langs hele norskekysten. I sine første 1-2 leveår
lever den i tareskogen, og bruker sugeskiven til å feste seg til tareblad. Deretter
vandrer den ut i havet, og kommer først tilbake til kysten for å gyte i perioden
fra januar til september. Rognkjeksen har mange særtrekk, der den spesielle
kroppsformen er mest tydelig. I tillegg mangler den svømmeblære, og har stor
variasjon i farger; på fisken, rognen og blodserumet. I matveien er den en
generalist, med svært variert diett, inkludert lakselus.
At rognkjeksen kunne egne seg som rensefisk ble første gang oppdaget ved
en tilfeldighet allerede i 2001. De gikk imidlertid 10 år før man startet oppdrett
av rognkjeks for bruk som rensefisk. Etter det har utviklingen gått raskt,
og i 2018 ble det oppdrettet 40 millioner rognkjeks. Dette gjør den til vår nest
største oppdrettsart målt i antall. Det er mange initiativer på gang for å bedre
kunnskapen om rognkjeks som rensefisk. Det er nylig startet opp avlsprogram
for rognkjeks, og det jobbes med utvikling av bedre vaksiner og kartlegging
av ernæringsbehov.

FÔRANBEFALING
Når rognkjeksen settes ut i merdene, er målet
å sikre god helse og velferd. Vekst skal helst
holdes moderat, siden stor rognkjeks er mindre
effektive lusespisere. Gode fôringsrutiner er
viktig. Første 30 dager etter utsett anbefales
det å fôre minst 3% av biomasse daglig. I denne
perioden trenger rognkjeksen god tilgang til
fôr for å tilpasse seg sine nye omgivelser og
rutiner. I sommerhalvåret (over 7˚C) bør det
fôres 2% fordelt utover 2-3 daglige fôringer.
I vinterhalvåret kan fôring reduseres til 1,5%,
over 1-2 fôringer per dag. Ved høye lusetall kan
det vurderes å stoppe fôring i 2-3 dager. Dersom
pausene gjentas for ofte, øker sannsynligheten
for at rognkjeksen venner seg til å spise laksefôr.
Pausene bør heller ikke vare for lenge. Rognkjeksen trenger riktig næring for å fungere som
en god lusespiser over tid.
Det kan gjøres flere ulike grep, for å sikre at
rognkjeksen får tilgang til fôret, og trives best.
Det bør være rikelig med skjul, plassert slik at
laksen lett svømmer tett inntil eller gjennom.
Samtidig bør skjulene ikke være for nærme der
laksefôret treffer. Fôring av rognkjeksen bør skje
gjennom få (1-2 per merd) faste fôringspunkt,
plassert sentralt i skjulene til rognkjeksen.
Fôring nært opptil notveggen anbefales ikke,

eventuelt bør man håndfôre. Det kan være
fordelaktig å fôre rognkjeksen samtidig med
laksen, for å redusere sannsynligheten for at
rognkjeksen spiser laksefôr. Rene nøter bidrar
til å gjøre rognkjeksen til en mer effektiv lusespiser. Da øker sjansen for at den spiser lus i
stedet. Å sette ut rognkjeks samtidig som smolt
bør om mulig unngås, siden rognkjeksen da
kan venne seg til å spise laksefôr.

ERNÆRING
» Lakselus alene gir ikke tilstrekkelig
næring
» Vill rognkjeks har en variert diett:
maneter, skjell, krepsdyr og fisk
» Riktig ernæring gir god helse og velferd
» God velferd gir mer overskudd
– til å spise lus!

UTFÔRING

Flyterigg

Fôringspunkt

Tareskjul

Laksen svømmer gjennom skjulet

Tidspunkt

Fôringsanbefaling

Første 30 dager
etter utsett

>3%

Sommer

2%
2-3 fôringer per dag

Vinter

1,5%
1-2 fôring per dag

(under 7˚C)

» 1-2 faste fôringspunkt per merd
» Plasser fôringspunkt i senter av skjul
» Skjulet bør være åpent i begge ender
så laksen lett svømmer gjennom
» Fôr rognkjeksen samtidig med laksen

EWOS LUMPUS
Gode råvarer er essensielt for å lage et godt
fôr. EWOS LUMPUS inneholder en høy andel
av marine råvarer, der fiskemel inngår som
den viktigste komponenten. Fiskemel er en
råvare med stor variasjon i sammensetning
og kvalitet, alt etter hvor det er produsert,
hvilke type fisk som er brukt som råvare,
årstid og produksjonsprosess. Gjennom tiår
med forskning har Cargill Innovation Center
opparbeidet god kunnskap om hvordan
vi kan identifisere fiskemel med den beste
kvaliteten for fiskefôr. EWOS LUMPUS inneholder også ekstra mineraler og vitaminer,
samt EWOS BOOST for å støtte helse og velferd.

» Råvarer av god kvalitet
» Høy andel fiskemel
» Spesialtilpasset næringsbehovet
til rognkjeksen
» Styrker omfattende beinstruktur
» Gir bedre helse og trivsel
» Inneholder EWOS BOOST
– støtter helse og velferd

Fôr

Fôrstørrelse

Fiskestørrelse

EWOS LUMPUS 15

2,2 x 2,2mm

> 15 gram

EWOS LUMPUS 40

3 x 3mm

> 40 gram

EWOS LUMPUS 80

4 x 4mm

> 80 gram

EWOS LUMPUS TEAM
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BROSJYREN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED AQUA KOMPETANSE AS
Fredrik Staven
Marinbiolog, Aquakompetanse.
Forsker på evolusjonærbiologi hos rensefisk.
Doktorgraden omhandler bruk av rognkjeks,
læringskapasitet og tilvenning til livet i merden
i interaksjoner med oppdrettslaksen.

Ta kontakt med vårt ordrekontor for bestilling og mer informasjon om EWOS LUMPUS.
TLF +47 55 69 74 00

EMAIL ordre@ewos.no

WEB www.ewos.no

