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I Norge har det blitt utført flere eksperimentell-skala
IMTA (integrert multitrofisk akvakultur) med
koordinert dyrking av laks og tare de siste årene. Ved
hjelp av disse IMTA-forsøkene har man fått indikasjoner
på at den dyrkede taren i nærheten av laksmerdene kan
ta opp og utnytte løselig nitrogen og fosfor fra fôrspill og
fiskeavfall, og gjøre disse næringsstoffene om til
verdifull biomasse. Likevel mangler det forskning om
storskala IMTA. Det overordnete målet med Tarelaksprosjektet er å undersøke de spesifikke fordelene og
utfordringene ved å integrere tare med fiskeproduksjon
på tre lokaliteter i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Næringsstoffsyklusene i sjøvann er komplekse innenfor
IMTA-systemer og avhenger av mange faktorer som
strømforhold, anleggsdimensjonene, sesongvariasjoner
og tarevekstsyklus. I prosjektet ble måleutstyr, som
måler havstrøm- og ulike vann- og miljøparametere,
installert på lokalitetene og vann- og tareprøver har blitt
samlet for å gi et bedre bilde av taredyrking og oppdrett
av fisk på samme lokalitet.
Det første året i prosjektet lyktes med tareutsettelse,
dyrking, høsting og installasjon av måleinstrumentene.
Viktige erfaringer rundt utsett av tare, tarehøsting og
prøvetaking har blitt gjort. Videre ble taren (vekst og
sammensetning) og vekstbetingelsene (næringsinnholdet i sjøvannet) analysert på laboratoriet. Disse
data skal nå korreleres for å bedre forstå tareveksten på
de forskjellige lokalitetene. Senere skal prosjektet
undersøke hvordan oppdrettsfisk (biomasse, helse og
velferd) blir påvirket av nærliggende taredyrkingsfelt.
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MÅL OG LEVERANSER
Mål:
Undersøke de spesifikke fordelene og
utfordringene ved å integrere tare med
fiskeproduksjon på tre lokaliteter i
Hordaland og Sogn og Fjordane.
Delmål:
• Installere IMTA-systemer og
instrumenter på de forskjellige
lokalitetene.
• Kartlegge tareveksten avhengig av
de lokale parameterne.
• Undersøke hvordan
fiskeproduksjonen blir påvirket av
den integrerte akvakultur
metodologien, hvor påvirkningen av
nærliggende taredyrking på
produksjonsparameterne til fisken
vil bli undersøkt.
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