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Den hurtige konklusion

RAS systemer er lige så gode som 
alle andre opdrætssystemer hvad 
angår

– Sygdomsforebyggelse

– Sygdomsbehandling

– Fiskevelfærd

Men giver andre udfordringer!



Erfaringerne /
Forskningen

Indendørs intensiv recirkulering, 
lakse-smolt, regnbue, andre arter:

– Norge (laks)

– Færøerne (laks)

– Finland (ørred)

– DK (laks, sandart, ål)

Udendørs RAS (genbrug af vand),
– DK ørred

Foto: Jesper Heldbo



Indendørs RAS

Kun tilførsel af æg
Fordele:
• Styre ilt og vandflow

• Hindrer smitte med alvorlige sygdomme
– VHS, IHN, ISA, PD osv

– Få parasitter (lakselus)

– Bakterier (furunkulose, rødmundsyge osv)

Ulemper:
• Kræver høj biosikkerhed (forrum, indtagsvand osv.)

• Vandkvalitet (ammoniak, nitrit, CO2, gasovermætning)

• ”Nye” sygdomme eks. alger

• Store konsekvenser hvis smitte introduceres

Generelt en succes



Udendørs RAS i DK

Ofte OK de første år!!

Men stigende problemer med:
• BKD

• Gæller! (amøber / tilslimning)

• YDS/vintersår

• Furunkulose

• Fiskedræber / costia

Dødeligheder!!

(5 - >10 % biomasse) 



Fra ekstensiv til 
intensive drift



Fra ekstensiv til 
intensive drift



Udendørs RAS i DK



Intensiv drift

Karakteriseret ved:

• Øget bestandstæthed

• Systemerne favoriserer ofte 
specielle patogener

• Intensiv fodring / vækst

• Stress-niveau er afhængig af 
stærk kontrolleret opdrætsmiljø

Høj risiko for sygdomsudbrud



RAS i DK
Bagsiden af medaljen

Punktkilderapporten 2013



RAS i DK
Bagsiden af medaljen



Løsningen indenfor al 
anden husdyrproduktion

• Batch produktion (Alt ind - alt ud)

• Multi-site

– Bland aldrig dyr med forskellig 
størrelser / alder

– Bland aldrig dyr med forskellig 
immunologisk status

• Desinfektion mellem holdene



RAS i DK

• Antallet af sygdomsudbrud og 
dødeligheder er ofte højere end 
forventet (mister op til 10-25 % stk.-antal)

• Foderkonvertering er ikke så god som 
forventet

• Relativ høj forbrug af hjælpestoffer og 
medicin

Min (danske dyrlægers!) mening:

• Indtag fra få leverandører

• Anlæggene skal ”passe” sammen

• Enheder og biofiltre skal desinficeres 
regelmæssigt



Hvorfor er anlæggene 
bygget som de er?
Bygget med fokus på 

• Miljø

• Miljø

• Lave udgifter 
– Store systemer

– Få enheder

– Airlifte

• Få eller ingen dyrlæge-råd

Begrænset eller ingen mulig-
hed for at bryde smittecyklus!



Recirkulering og 
fiskevelfærd

Videnskabelige målinger viser, at 
RAS ofte opfylde betingelserne for 
god fiskevelfærd!
(målt på finnebid, stresshormoner, dødelighed osv.)

Men bemærk at faglighed ikke altid 
får lov at sætte dagsordenen!



Mit budskab

• Brug de praktiserende dyrlæger under 
projektering af nye anlæg

• Benyt få leverandører af æg/fisk med samme 
status/anlægstype

• Smittecyklus skal kunne brydes på anlægget

• Alle enheder skal kunne 
rengøres/desinficeres mindst hvert (andet) år

• Kig på dødeligheden og overvej om det ikke er 
en bedre forretning evt. at producere færre 
men raske fisk 



Fokus i øjeblikket

Spørgsmål


