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Resirkulering og gjennomstrømming
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Resirkulering av vann (Recirculating Aquaculture System, RAS)
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Rensing

Hvorfor skal fisk 

produseres i RAS?

Foto: Terje Aamot/ Nofima



Økt produksjon av smolt i RAS i Norge

• 2013 – 23 RAS-anlegg

• 2015 ~ 70 RAS-anlegg

• 2016 > 90 RAS-anlegg?

RAS

Gjennomstrøm

Mattilsynet, 31 Januar 2013



Økt postsmoltproduksjon i RAS i Norge

År Utvikling i Norge

2013

2014

2015

Endring i lovgivning gjorde at det ble tillatt å produsere 

fisk opp til 1 kg i klekkeriene

13 søknader for utvidet lisens

7 lisenser godkjent

3 oppdrettsanlegg etablert

1 under bygging



1) Redusert vannforbruk (RAS ofte <1% av FT-behov)

2) Bedre i stand til å kontrollere oppdrettsmiljøet 

3) Miljøuavhengighet gir mulighet for flere batcher pr år 

4) Mulighet for gjenvinning av slam (til utnyttelse for jordforbedring 

eller biogass)

Hvilke fordeler kan resirkulering gi?
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Hvorfor kan et stabilt miljø være bedre for fisken?
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• Fisken prøver å tilpasse seg 

det nye miljøet ved å gjøre 

fysiologiske endringer

 Energikrevende

 Kan gi redusert tilvekst og 

velferd

• Ved riktig bruk av resirkulering 

kan vi lettere styre miljøet

 Hypotesen er at dette  

sikrer energi til vedlikehold 

(bedre velferd) 

 Frigjør mer energi til vekst 
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1) Dårlig dimensjonert eller dårlig designet RAS gir raskt problemer med vannkvalitet

2) Dårlig driftet RAS (eller FT) gir raskt problemer    

3) Høy konsentrasjon eller kraftige svingninger kan skje med organisk materiale, 

nitritt, NH3-N, pH, CO2

3) Krever høy kompetanse hos driftspersonellet

4) Vannkvalitetskrav er ikke utarbeidet for laks i RAS, som er et vesentlig forskjellig 

miljø sammenlignet med FT 

Se ellers rapporten fra VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) «Risk Assessment of Recirculation Systems in Fish 

Hatcheries” (www.vkm.no)

Hvilke ulemper kan resirkulering gi?
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http://www.vkm.no/


• Produksjonstanker

• Vannbehandling:

• Partikkelfjerning

TSS, finpartikulært, kolloider

• Biofilter 

NH3/NH4
+, NO-

2, organisk 

materiale, mikrobiologi

• Desinfisering (ozon, UV)

• Fysiokjemiske

vannkvalitetsparametere

O2, CO2, pH, alkalinitet, 

temperatur, salinitet

Systemoversikt

Terjesen, B.F., et al. (2013). Design, dimensioning, and performance of a research facility for 

studies on the requirements of fish in RAS environments. Aquacultural Engineering 54, 49-63.

Figur fra Terjesen et al. (2013) 



Vanlige partikkelfjerningssystem:

• Filtrering

– Sandfilter

– Trommelfilter

– Beltefilter

– Membraner?

• Flotasjon

– Proteinskimmere

– Sjøvann

– Ferskvann

• Hydrocyclones/virvelseparatorer

– Cornell dual-drain

– Eco-trapTM

• Ozonering

– Sjøvann

– Ferskvann

Eco-trap (hydrocyclone) (AuqaOptima) og Protein 

skimmer (Helgoland, Sander Aquarientechnik

Germany)

Sandfilter fra 

Aquatics Warehouse

Hydrotech trommelfilter og beltefilter

Foto: Nofima (Pentair/X-flow Membrane)



Biofilter:

Bakterier vokser på overflater

1. Fjerner giftig NH3 (autotrof nitrifikasjon)

2. Fjerner løst organisk materiale (heterotrof oksidasjon)

3. Mikrobiell modning av vannet

Et modent biofilter kan forsyne oppdrettsvannet med en stor populasjon 

saktevoksende bakterier

 Stabiliserer substrat til bakterie-forholdet 

 Selekterer for saktevoksende samfunn, reduserer vekst av 

opportunistiske bakteriearter

AnoxKaldnes™ MBBR http://www.dwc-water.com

CO2

Bakterier

O2

Organisk materialeNO3
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Er fremtiden RAS og landbaserte anlegg? 

Hvor lenge skal fisken være på land (smolt/postsmolt)?

• God vanntilgang

• Verdifull oppdrettsnæring, som er havbasert

• Stor kompetanse i havrommet

• Gode naturgitte fortrinn for oppdrett, lang kyst, relativt gunstige 

vanntemperaturer

Foto: Akva Group

Foto: Erik Røed

Hvorfor stilles disse spørsmålet når vi i dag har:

Foto: Erik Røed



Store mål for norsk oppdrettsindustri i 2050

 5 millioner tonn laks i 2050?

Foto: Erik Røed

* Olafsen, T., et al., 2012. Verdiskaping fra productive hav i 2050. Report from The Royal 

Norwegian Society of Sciences and the Norwegian Council of Academies of Engineering 

and Technological Sciences, Trondheim, Norway, 79 p.



Det kreves nytenkning for å oppnå dette

Foto: Cermaq

Postsmolt

Foto: Nofima

Foto: Nofima

Laksens produksjonssyklus i dag



Mulige strategier

I dag: 22 000 

tonn i lukkede 

anlegg i Norge, 

som smolt

Hvis all laks til 1 kg 

i lukkede anlegg:  

290 000 tonn, 13x 

økning nødvendig!

Smolt i lukket 
anlegg (RAS) 

landbasert

Postsmolt i 
lukket anlegg i 

sjø

Kort tid i åpne 
nøter, kyst 

eller offshore

Lukkede 

anlegg i sjø

0-80 g 80 g – 1 kg 1 kg – 5 kg 

Smolt i lukket 
anlegg (RAS) 

landbasert

Postsmolt i 
lukket anlegg 

(RAS) 
landbasert

Kort tid i åpne 
nøter, kyst 

eller offshore

0-80 g 80 g – 1 kg 1 kg – 5 kg 

Lukkede 

anlegg på 

land

Allerede 

verdens-

ledende!

Behov = 

mulighetsrom for 

innovasjon



Det er utfordringene med dagens driftsform som har 

gitt spørsmålet: «Er fremtiden landbasert?»

Foto: Norges Sjømatråd



1. Høy dødelighet hos laks i sjøfasen 

av produksjonen, i snitt 16%



2. Rømming av oppdrettslaks

Foto Aquastructures, fra bellona.no.



3. Lakselus

Ikke bare et problem for villaks og sjøørret, men også 

et problem for oppdrettsfisken, velferd og kostnad, 

gjerne 2 kr/kg, anslått til 3-4 mrd/år totalt (Iversen et al 

2015)

Enkelte aktører om de tre største utfordringene for 

næringen:

1. Lakselus

2. Lakselus

3. Lakselus

Foto Nofima

Foto Nofima



Postsmolt: sjøvannstilvendt laks 1̴-2 kg

 Hypoteser om postsmolt i lukkede anlegg:

Mindre problemer med lakselus, tid i sjø 

halveres

Bedre kontroll (e.g. RAS) gir raskere vekst, 

lavere svinn, bedre velferd 

Redusert total produksjonstid

Bedre utnyttelse av konsesjoner i sjø

Foto Nofima

Lukket flytende anlegg i sjø

Foto Nofima

Foto: Nofima

Lukket anlegg med resirkulering (RAS)



Vi vet at lukkede anlegg kan gi veldig lavt svinn

Ytrestøyl, Terjesen et al, 2015

Lukket anlegg i sjø, til 1 kgLandbasert lukket RAS-anlegg til

1 kg, så åpen not til 2.5 kg

Handeland et al., 2014 Dato
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Vi vet at lukkede anlegg kan gi mye høyere 

produksjon, gjennom økt tetthet

Calabrese, Handeland, 

Terjesen et al., in prep. 

Fisketetthet (kg/m3)

K
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rt
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l 
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g
/m

l)

Mindre stress!

Maks

tillatt i 

åpne 

anlegg 



Så, er fremtiden landbasert anlegg med resirkulering? 

Fremtidens laks oppdrettes både på land og i sjø

I. Postsmolt-fasen (opp til 1 kg) på land (med RAS) eller i lukkede 

anlegg i sjø

II. Kort påvekstspurt i åpne anlegg fram til slakt

 Vi får dermed både i pose og sekk

 Utnytter fremdeles våre naturgitte fortrinn 

 Lakselus og andre utfordringer reduseres

 Økt kontroll på vannkvalitet, miljøet og redusert vannforbruk

 Økt utnyttelse av slammet



Utfordringer med lukkede anlegg, må løses

Fiskens 
behov

Målrettet 
teknologi

Redusert 
prod. kost.

 Pålitelighet

 Produksjonskostnad



Gjøre lukkede anlegg til hyllevare

Pålitelig lukket 

teknologi

Dagens lukket 

teknologi



Erfaringer fra Lerøy, Belsvik

2013: Ny smoltanlegg basert på resirkulering

Kapasitet: 1120 Metric Tonnes Biomasse eller 14 mill. smolt på 80 gram

Følgende slider fra Lerøy, Belsvik, er laget av Klemet Steen, regional sjef i Lerøy Midt, 

og vises med tillatelse fra han



Overgangen fra gjennomstrøm til RAS 
- redusert vannforbruk
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Resultater fra Belsvik 

• Økonomi - lavere produksjonskostnader

• Biosikkerhet - redusert risiko

• Forbedret fiskehelse

• Lavere dødelighet etter utsett i sjø

• Bedre marin vekst

• Vekten av hver smolt har økt med 40 %

• Miljømessige fotavtrykket er redusert

• Skapt et godt profesjonelt miljø for 

videre utvikling av RAS

Å gå fra mange små 

gjennomstrømsanlegg til en stor 

RAS anlegg har vært en suksess



• Selv om investeringskostnadene for bygging av RAS 

er høye, er det lønnsomt  for smoltproduksjon

• God produksjonsplanlegging er veldig viktig under 

planlegging og drift av RAS for å oppnå profitt

• Ekspertise i RAS må være tilstede fra starten av

• Lakseindustrien i Norge har hatt mange 

sammenhengende gode år med stor profitt, og både 

kapitalen og viljen til å investere i RAS er tilstede 

Klemet Steen, regionsjef, Lerøy Midt

RAS gir profitt



Andre arter i RAS

Produksjon av rensefisk

Berggylt/ Ballan wrasse

De brukes som rensefisk til å fjerne lakselus fra oppdrettslaks

Produseres i RAS-anlegg i Norge i dag

Forskning og utvikling

Rognkjeks/ Lump sucker

Foto: Synnøve Helland/ Nofima

Foto: Ryfylke Rensefisk



Stamfisk – oppdrettsforhold Bestemmelse av kjønn Modningsstatus

Prosedyrer for produksjon av single egg Cryo-konservering av melke

Berggylt (Ballan wrasse/Labrus berggylta)

Fotos: Ingrid Lein/ Nofima



Rognkjeks (Lump sucker)

• Rognkjeks er en ny art i norsk akvakultur

Foto: Nofima



Rognkjeks (Cyclopterus Lumpus)

Egg -og larveutvikling Produksjon av genetiske grupper

Produksjon av enkeltegg Småskala forsøk

Fotos: Ingrid Lein/ Nofima

Foto: Ryfylke rensefisk



Tusen takk for oppmerksomheten

Takk til mine kollegaer Bendik Fyhn Terjesen, 

Jelena Kolarevic, Trine Ytrestøyl og Ingrid Lein

Prosjektene er finansiert av Norges 

Forskningsråd, FHF og industripartnere


