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Innhold 

• Litt historisk tilbakeblikk om 
bruk av resirkuleringsanlegg 
(RAS, recirculating 
aquaculture systems) i Norge 

• Teknologiske trender i RAS 
• Forskning på 

produksjonsprotokoller 
• Nye kunnskapsbehov 

 



2000-tallet – 
RAS kommer 

• Voksesmertene øker på, ikke 
nok vann, men bare 2 RAS i 
drift for produksjon av 
settefisk i tidlige 00-tallet 

• RAS debatt, møte 2006  
• Yngve Ulgenes (2007) «Om 

få år (10 – 15 – 20) bruker 
alle oppdrettere resirkulering i 
landbaserte akvakultur-
anlegg.» 

• 2008 første konferanse om 
RAS «Fremtidens smolt-
produksjon» på Sunndalsøra, 
enorm interesse: 

• Knut Hofseth (2008): «Vi må 
bygge store smoltfabrikker!» 

 



2010-tallet: RAS 
for stor settefisk 
kommer 
• RAS nesten enerådende 

for nye anlegg 
• Anleggene bygges mer 

innomhus 
• Stor-settefisk regelverk 

prøveordning startes i 
2011 

• Postsmoltanlegg bygges 
 
 
 

Lerøy Midt Belsvik, fra www.belsvikelektro.no  



Mulig løsning på næringens utfordringer: 
Nye strategier og teknologier 

Terjesen et al. 2014 
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Landbaserte anlegg for laks til markedsstørrelse, 
internasjonalt 

1. Kuterra (Canada) 2. Golden Eagle 
Aqua (Canada) 

3. Bell Aqua (USA) 4. Freshwater 
Institute (USA) 

5. Sustainable Blue 
(Canada) 

6. Canaqua (Canada) 7. BDV (France) 8. Langsand Laks 
(Denmark) 

9. Danish Salmon 
(Denmark) 

10. Jurassic Salmon 
(Poland) 

11. Shandong 
Oriental OT(China)  

(12-13. Fredrikstad 
seafood, Rjukan 
Akvafarm) 
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Steve Summerfelt, Conservation Fund Freshwater Institute, WV, US 
(med tillatelse) 

Foto: Jurassic Salmon 

Foto: Langsand Laks 



Landbaserte anlegg i Norge 2017: Mange RAS for 1000-2000 
tonn/år i drift for postsmolt, under bygging, eller prosjektering 

Photo: Grieg Seafood 

Photo: Hatchery International 

Photo: Bremnes Seashore 

Photo: Medvind24 

Photo: Sævareid Fiskeanlegg 

Photo: Fredrikstad Seafood 

Photo: Nekst AS 



Teknologi-trender 
• Det er her det skjer på 

lukket anlegg i verden, 
endret seg i løpet av bare 
få år 
 

• RAS-anlegg står for 
betydelig del av smolt-
produksjonen 
 

• Norge viktig(ste?) marked 
for RAS leverandører 
 

• Store, kompliserte bygg-
entrepriser 
 



Teknologi-trender 
• Stadig mer kompakte anlegg 
• Tidligere N-forbindelser og 

biofilter mest fokus 
• Nå er CO2 og partikkel-

fjerning mye i fokus 
• Kjøling, ikke oppvarming 
• Side-utløp i kar får innpass 
• Økt kontroll: 

• Utstrakt bruk av 
automasjon 

• Stadig flere vannkvalitets-
forbindelser kan måles 
via sensorer 



CtrlAQUA HYDRO: Undersøkelse av 10 norske smolt- og 
postsmoltanlegg med tilsammen 55 store kar 

Open access: Summerfelt, S.T., Mathisen, F., Holan, A.B., Terjesen, B.F. (2016). Survey of large circular and octagonal tanks operated at Norwegian commercial smolt and post-smolt sites. 
Aquacultural Engineering 74, 105-110. 

Vannets oppholdstid i karet (HRT) 

Mer flow 

Mindre flow 



2013 prod-kost modell lukkede anlegg, 
under revisjon i 2017 

Betydelig 
usikkerhet i 
estimater, men: 

Nå liten/ingen 
forskjell i prod. 
kost mellom 
tradisjonelle og 
lukkede 
anlegg? 

11 

Trad.  
not Off- 

shore 

Lukket 
offshore 

Land-
basert 

Lukket 
beskyttet 

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 

Produksjonskostnad (kr/kg) 

Iversen A, Andreassen O, Hermansen Ø, Larsen TA, Terjesen BF (2013). Oppdrettsteknologi og 
konkurranseposisjon. Nofima rapport 32/2013, pp 51. Kan lastes ned fra nofima.no 
 
(lavere og bredere fordeling indikerer høyere usikkerhet og/eller variasjon) 



Veksthastighet hos laks landbasert i Norge 
I brakkvann eller sjøvann RAS, 
fra smolt til slakt 5 kg, ca 13-17 
mnd ved 13-14°C 
 
Vekstfaktor TGC (VF3):  
1.8 
2.1 
2.8 
3.6 
 
<13°C bør benyttes 
 
Vår foreløpig konklusjon: TGC 
2.7 bør kunne brukes i 
prosjektering,  
…men dersom håndtering må 
lavere TGC brukes 



Valg av salinitet under planlegging og drift av RAS for 
postsmolt  

• Sjøvanns-RAS kan ha høyere 
driftskostnader enn fersk/-brakkvanns-
RAS, fordi: 

 

 CO2 fjerningseffektivitet er lavere i 
sjø- enn ferskvann  (f. eks. Moran, 2010)  

 Ammoniakk-fjerning er lavere i sjø- 
enn i ferskvann (f. eks. Chen et al, 2006) 

 

• Resulterer i behov for å pumpe mer vann 
(Q) og/eller større anlegg for samme 
produksjon 
 

• Nofima kjørt forsøk i 12, 22, 32 ppt S 
fra smolt til 1 kg postsmolt 

(Moran 2010, Aquacult Eng, 43) 
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Vekst hos postsmolt i RAS ved forskjellige 
saliniteter og treningsnivå 

Mindre salt 
og mer 
trening! 

Ytrestøyl, Terjesen et al., submitted, 2016 



Forbedret fôrutnyttelse ved lavere saliniteter 
(FCR, feed:gain) 
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FCR hele forsøket (70-800 g) FCR  250-450 g 

Salinity:p<0.005 
Exercise:NS 
 

T. Ytrestøyl, H. Takle, J. Kolarevic, S. Calabrese, G. Timmerhaus, B.O. Rosseland, H-C. Teien, T.O. Nilsen, S.O. Handeland, S.O. Stefansson, L.O.E. Ebbesson, B.F. Terjesen (2015) 
Atlantic salmon post-smolts in RAS: effects of salinity, exercise and timing of seawater transfer on growth, physiology and survival (submitted) 



Mer pigment i filet hos laks ved trening 
og mindre salt i RAS-vannet 

Foto: Tom Haga/Sjømatrådet 

Metabolized 

T. Ytrestøyl, H. Takle, J. Kolarevic, S. Calabrese, G. Timmerhaus, B.O. Rosseland, H-C. Teien, T.O. 
Nilsen, S.O. Handeland, S.O. Stefansson, L.O.E. Ebbesson, B.F. Terjesen (in prep). Towards a production 
protocol for Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts in RAS: the importance of salinity, exercise, and 
timing of seawater transfer  



For landbasert postsmolt-produksjon er RAS og lav 
salinitet beste strategi 

 Sammenligning av to 
produksjons-strategier for 
landbasert oppdrett:  

Strategi 1: RAS, brakkvann 12 ppt S 
Strategi 2: Gjennomstrømming (FT) 

med fullstyrke sjøvann 32 ppt S  
Akutt stress gir kraftig og negative 

respons hos fisk i strategi 2, FT med 
32 ppt S 

RAS med lav salinitet gir en postsmolt 
som håndterer endringer bedre enn i 
FT med sjøvann. 

Strategi2 
akutt 
stress 

Strategi1 
akutt 
stress 



CO2-toleranse hos 
postsmolt 

• CO2 toleransen (mg/l) har stor betydning for 
helse, velferd, og driftskostnader i RAS 
 

• Små endringer i toleranse fra f.eks. 15 mg/l til 12 
mg/l kan ha stor innflytelse på flow-behov 
 

• OPP forsøk i gj. strømming (FT) viser redusert 
respons ved stress, når eksponert til CO2  
 

• OPP2 forsøk i FT viste vekstreduksjoner over 19 
mg/l CO2 men nefrokalsinosis over 16 mg/l 
(Fivelstad et al, 2015) 
 

• Mangler forsøk for postsmolt i RAS brakkvann, 
pågår nå i CtrlAQUA 
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Produksjon av CO2 fra fisken i karet 
Flow-behovet i 
karet (m3/min) 

Konsentrasjonen inne i 
fiskekaret (fiskens toleranse)  

Innløps- 
konsentrasjon 
(lavest mulig) 

Calabrese et al. Hatchery International. Sept./Oct. Issue, 2015, p 29  



        
Faktor Verdi Effekter Referanse, eller videre forskning 

Temperatur 12-13°C Velferd, helse, kjønnsmodning(?) Bæverfjord et al. (2013), Ytrestøyl et al. (2013) 
Salinitet 12 ppt S Vannkval., vekst, FCR, overlevelse, skinnhelse, farge Ytrestøyl et al. (2013), Bakke et al. (2016) 
Vannhastighet 1 Bl/s Vekst, trening Ytrestøyl et al. (2013), CtrlAQUA  
HRT <45 min Vannkvalitet Terjesen et al. (2013), Summerfelt et al. (2016) 
Tetthet 
 

<80 kg/m3 Velferd, vekst, helse, katarakt, skinnhelse Bæverfjord et al. (2013), Kolarevic et al. (2016), 
Calabrese et al. (2016), Sveen et al (2016) 

Lysperiode 12:12 Kjønnsmodning(?) Ytrestøyl et al. (2013), CtrlAQUA BENCHMARK & PHOTO 
Unngå håndtering 400-600 g Skinnhelse Ytrestøyl et al. (2013) 
Nitrat-N 100 mg/l Ingen effekter på helse, fysiologi Good et al. 2016 
Partikler ? Oksygenopptak, syre-base, helse?, velferd? CtrlAQUA PARTICLE (Holan et al.) 
Oksidanter - O3 ? Velferd?, helse?, vekst? CtrlAQUA  
CO2 ? Velferd, helse, vekst. 20 mg/l OK stor laks i RAS CtrlAQUA CO2RAS, Davidson et al. (2011) 

 

Protokoll for produksjon av stor settefisk i 
lukkede anlegg, under kontinuerlig revisjon 

Temperatur 12-13°C Velferd, helse, kjønnsmodning(?) Bæverfjord et al. (2013), Ytrestøyl et al. (2013) 
Salinitet 12 ppt S Vannkval., vekst, FCR, overlevelse, skinnhelse, farge Ytrestøyl et al. (2013), Bakke et al. (2016) 
Vannhastighet 1-1.5 Bl/s Vekst, trening Ytrestøyl et al. (2013), CtrlAQUA (Sven Martin Jørgensen)   
HRT <45 min Vannkvalitet Terjesen et al. (2013), Summerfelt et al. (2016) 

Lysperiode 12D:12L Kjønnsmodning(?) Ytrestøyl et al. (2013), CtrlAQUA BENCHMARK & PHOTO 

Tetthet 
 

<75 kg/m3 Velferd, vekst, helse, katarakt, skinnhelse Bæverfjord et al. (2013), Kolarevic et al. (2016),             
(FT: Calabrese et al. 2016; Sveen et al. 2016) 

Unngå håndtering   400-600 g   Skinnhelse   Ytrestøyl et al. (2013) 
Nitrat-N 100 mg/l Ingen effekter på helse, fysiologi Good et al. 2016 
Partikler ? Oksygenopptak, syre-base, helse?, velferd? CtrlAQUA PARTICLE (Holan et al.) 
Oksidanter - O3 ? Velferd?, helse?, vekst? CtrlAQUA  
CO2 ? Velferd, helse, vekst. 20 mg/l OK stor laks i FW-RAS CtrlAQUA CO2RAS, Davidson et al. (2011) 

 



Kunnskapsbehov 
landbasert 
• Hvordan styre de hydro-

dynamiske forholdene godt i 
enorme kar 

• Robust og pålitelige vann-
kvalitetsensorer  

• Tidlig kjønnsmodning i RAS 
• Sedimentering i RAS, H2S fra 

SO4, ozonering 
• Slam: oppsamling, av-

vanning, utnyttelse 
• Hvor stor temp-forskjell RAS-

sjø tåler stor settefisk, og hva 
er den optimale størrelse for 
utsett? 



Takk for oppmerksomheten! 
Takk til alle forskere, teknikere og industripartnere 
som har bidratt 

 
 
 
 
 
Kontakt: bendik.terjesen@nofima.no 
Følg oss på www.ctrlaqua.no  
 
Finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne 
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