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Het uitzicht vanuit mijn kamer.

Snotolf in Noorwegen
Door Job van Mil, student Wageningen Universiteit

Hieronder een verslag over de stage van de schrijver in Noorwegen waarin o.a. een
proef met verschillende startvoeders voor jonge snotolven (Cyclopterus lumpus) werd
uitgevoerd.
Op 17 maart vorig jaar stond ik op Schiphol; de koffers gepakt, een goed boek bij
de hand en warme kleren aan. Enkele uren
later arriveerde ik in Trondheim, de 3e stad
van Noorwegen. Dit zou mijn thuis worden
voor de komende maanden. Trondheim is
een rustige stad, de mensen zijn aardig en
je kunt je weg makkelijk vinden. Dat het
Noors redelijk op het Nederlands lijkt helpt
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hier enorm bij! Mijn kamer bleek prachtig
te zijn en vanaf de 7e etage had ik een mooi
uitzicht op het fjord; dit uitzicht went nooit.
Na een weekend de stad te hebben verkend
en vele uren vissend langs de waterkant
doorgebracht te hebben, was het tijd voor
de 1e werkdag. Aan het Trondheimsfjord
staat het gebouw waar ik de komende
maanden ging werken; het NTNU Sealab.

Snotolf, ook bekend als Snotdolf of lompvis. (Foto: Uwe Waller, Aquarium Kiel)
Hier is de onderzoeksgroep te vinden van
Prof. Elin Kjørsvik, een wetenschapper die
bezig is met onderzoek naar vislarven.
Omdat ik graag meer wilde weten over
startvoeders, het eerste voer dat vissen
krijgen, bood deze onderzoeksgroep me
precies wat ik zocht. Ik zou gaan meedraaien
met een onderzoek naar het startvoer voor
de snotolf (Cyclopterus lumpus). Maar voor
ik hiermee begon zou ik helpen bij een preliminair onderzoek van een promovendus.
Kabeljauw larven
Deze promovendus (Katharina Bading)
wilde weten of haar opstelling geschikt
was voor het in leven houden van kabeljauwlarven (Gadus Morhua) en of haar
startvoer voldoende voedzaam was om ze
te laten groeien. We voerden een mix van
de micro-alg Rhodomonas baltica en de dinoflagellaat Oxyrrhis aan de larven. Samen
met een andere student (Paula Solé) was ik
verantwoordelijk voor het voer, we bepaal-

den de R. baltica en Oxyrrhis concentraties
met een zogenaamde Coulter Counter en
verdunden deze waar nodig.
Iedere dag observeerde ik enkele van de larven onder de microscoop en maakte foto’s
voor latere analyses. Ondanks dat de larven
erg fragiel zijn, was de opstelling geschikt
voor verder gebruik en ook het voerregime
bleek voldoende om de larven in leven te
houden en te laten groeien. Er waren nog
wat kleine puntjes waar Katharina en Paula
mee bezig zouden gaan, maar aangezien ik
ging beginnen met mijn snotolf-experiment
heb ik dat laatste deel van het vooronderzoek van Katherina niet meer intensief
meegemaakt.
Het experiment
Nu was het tijd voor mijn experiment met
snotolflarven. De snotolf is een mariene vis,
onderdeel van de Cyclopteridae familie. De
buikvinnen zijn vergroeid tot een zuignap
waarmee de vis zich kan vastzuigen aan
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stenen en ander substraat. De rugvin is
volledig overgroeid met huid, waardoor
verschillende rijen met knobbels ontstaan.
De kleuren kunnen erg verschillend zijn, van
bruinrood tot blauw. De eerste 2 jaar leven
snotolven tussen het kelp waar ze vooral
leven van zoöplankton, wormen en kwallen.

Een ‘koek’ van snotolf eieren in de incubator

Sinds de zalmkweek van de grond kwam
in de jaren ‘80, neemt ook het aantal zeeluis uitbraken toe. Tegenwoordig worden
andere vissoorten toegevoegd aan zalmkooien om zo de zeeluis op een duurzame
manier te bestrijden. De snotolf is een van
deze zogenaamde ‘schoonmaakvissen’. De
laatste jaren heeft de snotolf aquacultuur in
Noorwegen een enorme vlucht genomen.
Uit cijfers van het Noorse Instituut voor
Marien Onderzoek blijkt dat het aantal snotolven verkregen uit aquacultuur gegroeid is
van 3,5 miljoen individuen in 2015 naar 17,5
miljoen in 2016 en dat deze groei gestaag
doorzet. Deze stijging in kweekaantallen
zorgt ervoor dat snotolf, op dit moment de
op twee na meest gekweekte vis in Noorwegen is, na zalm en forel.
Snotolflarven kunnen vanaf het begin gevoerd worden met artificieel voer. Eerder
onderzoek (Dahle et al., 2017) geeft een indicatie dat het gebruik van levend voer tijdens
de eerste weken een positief effect heeft op
de groei en overleving van de larven. Helaas
zijn deze wetenschappers er destijds niet
in geslaagd om een statistisch significant
verschil aan te tonen, waarschijnlijk omdat
het onderzoek te kort (30 dagen) was. Het
onderzoek waarbij ik betrokken was duurde
daarom 51 dagen en hopelijk zouden eventuele verschillen in groei en overleving nu
wel zichtbaar zijn.

Een kabeljauw larve onder de microscoop.
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De eieren van snotolven plakken aan elkaar
en vormen een soort ‘koek’. Deze eieren
werden in een incubator geplaatst waar
de temperatuur geleidelijk werd verhoogd

Dertien dagen oude snotolflarve ( + 7,5 mm), zijaanzicht en bovenaanzicht. Op het zijaanzicht
is de zuignap op de buik goed te zien.
naar 10 graden Celsius. Veertig dagen na
de bevruchting kwam de eieren uit. De
larven werden afgevangen en naar 9 tanks
overgebracht. Drie tanks kregen 6 dagen
copepoden (Acartia tonsa) gevoerd waarna
ze overgingen op artificieel voer. Drie andere tanks kregen 20 dagen copepoden
gevoerd en de overige drie tanks kregen
20 dagen verrijkte Artemia alvorens deze 6
tanks ook op artificieel voer werden gezet.
Na 51 dagen eindigde het experiment en
konden we de verschillen in overleving en
groei tussen de tanks goed zien.
Zoals verwacht bleken er verschillen te zijn
tussen de drie behandelingen. Het gebruik
van Artemia resulteerde in betere groei in

vergelijking met artificieel voer en copepoden. Van deze laatste twee behandelingen
verschilde de groei niet significant van
elkaar. Helaas kregen we rond dag 28 last
van bacteriën die lange strengen in het
water vormden. Die strengen omwikkelden
de kleinere larven en daardoor steeg de
mortaliteit gedurende enkele dagen hard
in de tanks met de laagste groei. De exacte
data is te complex en vraagt om enige nuance, daarom zal ik die hier niet bespreken.
Binnenkort zullen deze data worden gepubliceerd en kunnen de geïnteresseerden er
tegen die tijd alsnog in duiken.
Vrije tijd
Natuurlijk had ik ook vrije tijd. Trondheim
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De 9 tanks die gebruikt werden voor het
experiment
biedt vele culturele mogelijkheden, van
concerten tot prachtige gebouwen. Er is zoveel te zien dat ik nog lang niet alles gezien
heb in de maanden dat ik er heb gewoond.
Het fjord is prachtig en alleen de natuur is
al een reden om erop uit te trekken. Ik heb
vele uren met een hengel langs de waterkant doorgebracht. De vele vissoorten die
je kunt vangen maakt elke aanbeet een
beleving. Eén van mijn mooiste vangsten
is een prachtige sterke koolvis van 80 cm.
Ik had één doel, het vangen van een zalm.
Helaas is dit niet gelukt, maar daar ga ik
zeker voor terug!
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De schrijver met een mooie koolvis van ongeveer 80 cm, gevangen in de fjord

