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2 INTRODUKSJON  

Resirkulerte Akvakultur Systemer (RAS) er en type teknologi som i stadig større grad 

tas i bruk til produksjon av laksesmolt i Norge. Teknologien er mer enn 30 år gammel 

og stammer i utgangspunktet fra oppdrett av ål i Danmark. Selv om det finnes noen 

RAS i Norge er kunnskapen omkring driftssikkerhet i denne type anlegg i mange tilfeller 

svært mangelfull.  

I et RAS er det enkelt å kontrollere sentrale fiskevelferdsparametre som temperatur, 

salinitet, oksygen, karbondioksid, ammoniakk og pH til å møte de biologiske behovene 

til den enkelte oppdrettsart. Gjennom stabilt god vannkvalitet og optimal temperatur 

sørger et veldesignet resirkuleringsanlegg for god fiskevelferd og dermed god vekst for 

fisken.  I tillegg kan man skreddersy anlegget til å imøtekomme ulike biologiske behov 

ved ulike vekststadier. 

På lik linje med tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg finner man i RAS en rekke 

potensielle risiki for uønskede hendelser som kan påføre fisken unødvendig lidelse eller 

død. På dette området er den store forskjellen mellom RAS og gjennomstrømming at 

man i et RAS har mye større mulighet for å identifisere de ulike risikofaktorene. Når de 

ulike risiki er identifisert har man også mulighet for å redusere risikoen gjennom å 

etablere reservesystemer som automatisk kan iverksette tiltak i en nødssituasjon.  

Dette dokument søker å belyse noen av de mest sentrale risikofaktorer i et RAS. Da 

Nord Norsk Smolts anlegg enda ikke er ferdig prosjektert vil denne vurdering være av 

generell karakter. 
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3 RISIKOFAKTORER I RAS 

3.1 Inntaksvann 

3.1.1 Patogener 

Den lave mengden nytt vann som tilsettes et RAS gjør det økonomisk forsvarlig med en 

fullstendig desinfisering av inntaksvann for å forsikre seg mot sykdomsfremkallende 

organismer i inntaksvannet. Av denne grunn kalles resirkuleringsanlegg ofte for 

”lukkede anlegg”. Ett av de sentrale sykdomsforebyggende tiltak som nå er foreslått i 

Chile er kun å tillate import av rogn fra slike lukkede systemer. 

Inntaksvannet i et vanlig RAS kan med fordel hentes fra en brønnboring hvor risikoen 

for innføre patogener gjennom inntaksvannet er minimal. Dersom man velger å bruke 

vann fra nærliggende elv eller reservoar vil dette vannet bli mekanisk filtrert ned til 30 

µm og UV behandlet med en dose på 120 000 mW/sek/cm2. Denne type smittevern er 

ikke, fra et driftsøkonomisk synspunkt, realistiske å gjennomføre i 

gjennomstrømmingsanlegg hvor vannforbruket er betydelig høyere enn i RAS.   

3.1.2 Fluktuasjoner i vannkjemi 

Raske endringer i råvannets vannkvalitet, som for eksempel gjennom en vårflom med 

fall i pH og påfølgende utfelling av metaller, kan forårsake alvorlige lidelser og død for 

fisken. Denne risikoen elimineres ved å benytte vann fra brønnboring. Selv om man 

benytter vann fra en elv vil RAS bidra til en betydelig reduksjon i risikoen for slike 

episoder. På grunn av den lave vannutskiftingen i et resirkuleringsanlegg vil man 

fortynne seg ut av dette potensielle problemet. Videre vil pH i resirkuleringsanlegget 

være så høy at metallenes likevekt forskyves mot mindre toksiske former. Dersom 

risikoen for raske endringer i inntaksvannets vannkjemi anses som høy vil man alltid 

velge å tilføre nytt vann gjennom biofilter. På grunn av den lange oppholdstiden i 

biofilteret (~20 min) vil dette medføre en modning av vannet hvor metallenes 

polymerisering kan forgå uten risiko for å skade fiskens gjeller. Lang oppholdstid i 

biofilter vil også utsette eventuelle patogener for sterk konkurranse; på denne måten 

reduseres risikoen for sykdomsutbrudd ytterligere. 

3.1.3 Tilgang på vann 

Vannbehovet i et høyteknologisk resirkuleringsanlegg er svært lavt. Det er fullt mulig å 

designe anlegget for kun å tilsette den mengden vann som fordamper og som 

inkorporeres i fiskens kjøtt. De fleste steder vil det være tilstrekkelig å bruke en 

brønnboring som vannkilde. Et resirkuleringsanlegg har så lavt vannbehov at man ikke 

løper risiko for å ha for lite vann dersom det for eksempel er ekstremt tørt en sommer.  
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Det er rimelig å anta at global oppvarming vil medføre større frekvens av ekstremvær i 

Norge. Dette vil ytterligere øke risikoen i gjennomstrømmingsanlegg med hensyn til 

varme somre (vannmangel) eller store nedbørsmengder som kan medføre akutte 

endringer i vannkvaliteten.  

3.2 Systemsvikt 

3.2.1 Stømforsyning 

Den mest innlysende og alvorlige risikoen i et resirkuleringsanlegg er svikt i 

strømforsyning, for eksempel som følge av lynnedslag. Fravær av elektrisitet vil 

medføre at pumper og utstyr stopper; noe som vil resultere i at vannkvaliteten i 

anlegget raskt vil forringes med mindre anlegget utstyres med sikkerhetssystemer som 

i slike situasjoner automatisk iverksetter nødprosedyrer. AKVA groups 

resirkuleringsanlegg vil alltid bli levert med omfattende sikkerhetssystemer som sikrer 

fiskens overlevelse og velferd i enhver nødssituasjon. Konsekvensene av et langvarig 

strømbrudd er for et kommersielt oppdrettsanlegg så alvorlige at et omfattende 

backupsystem er nødvendig. 

Backupsystemer for å forhindre strømbrudd: 

 Styreskap utstyres med systemer for å unngå driftsstans ved lynnedslag 

(Lightning protection). 

 Alle tilkoblinger i styreskap kan endres fra automatisk til manuell justering i 

tilfelle systemsvikt. 

 Datamaskiner utstyres med UPS (Uninterruptible Power Supply) for å forhindre 

tap av viktig informasjon ved strømbrudd. 

 Ved strømbrudd startes automatisk innkobling av nødstrømsgenerator 

 Dersom svikt på nødstrømsgenerator nr 1 startes automatisk innkobling av 

nødstrømsgenerator nr 2. 

 Nødoksygen under trykk åpnes automatisk hvis elektrisitet ikke er tilgjengelig. 

Nødoksygen kan holde liv i fisken i mange dager.  

 

3.2.2 Teknisk svikt 

Teknisk svikt på pumper, motorer og kontrollsystemer utgjør en risiko i RAS. På dette 

området blir det tatt en rekke forhåndsregler for å minimere risikoen for at teknisk svikt 

skal kunne påføre fisken lidelser.  

I første rekke blir anleggene designet med utstyr med høyest mulig kvalitet. Det blir 

lagt stor vekt på utstyrets levetid og reservedelstilgjengelighet. Viktige reservedeler (for 

eksempel reservemotorer til pumpe) skal til enhver tid befinne seg på anlegget.  
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Serviceavtale med leverandøren sørger for at kyndig personell tar seg av jevnlig sjekk 

og vedlikehold av utstyr. Servicekontorer med 24 timers beredskap fra Tromsø i nord til 

Bryne i sør sørger for kort utrykkingstid til anleggene.  

Alle resirkuleringsanlegg utstyres med minst dobbelt sett pumper. Nye motorer som 

reservedel skal befinne seg på anlegget. AKVA groups resirkuleringssystemer utstyres 

alltid med minst fire biofiltre per system. Dette innebærer at man fortsatt har 75 % 

kapasitet dersom ett biofilter svikter. 

Kontrollsystemet er utstyrt med omfattende vedlikeholdslogg med timetellere på alle 

viktige komponenter med tilhørende automatiske anbefalinger av tidspunkt for 

vedlikehold. Ansatte på anlegget pålegges å kvittere for at alle alarmer er kontrollert og 

godkjent.   

3.3 Sykdom i anlegget 

Ved eventuelle sykdomsutbrudd kan man bruke samme medikamenter som i 

gjennomstrømming, men det blir svært sjelden brukt i resirkuleringsanlegg. Pr. dags 

dato har AKVA group ikke kjennskap til at det har blitt brukt antibiotika i et RAS. 

I stedet for bruk av medikamenter kjennetegnes sykdomsbekjempelse i RAS av 

proaktive tiltak for å forhindre utbrudd. Første forsvar er omfattende behandling av 

inntaksvann. Inne i systemet brukes probiotiske systemer som er designet for å 

utkonkurrere patogerer. Mange systemer tilfører små mengder f.eks. salt og kalsium for 

å lette fiskens ioneregulering samt kontrollere sopp.  

Viktigheten av stabil vannkvalitet bør heller ikke undervurderes. Episodiske 

vannkvalitetsendringer som påfører fisken stress og påfølgende økt mottakelighet for 

sykdom er utvilsomt et større problem i gjennomstrømmingsanlegg.  

En av de vanligste sykdommene i settefiskanlegg er IPN. På grunn av lav vannutskifting 

har man i et resirkuleringsanlegg gode muligheter for å få kontroll på IPN ved hjelp av 

temperaturregulering.   

Alle anlegg etableres videre med smittemessig adskilte produksjonsenheter med høy 

grad av ”biosecurity”. 

3.4 Rømming 

Alle resirkuleringsanlegg designes slik at risikoen for rømming elimineres. 
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4 KONKLUSJONER 

I motsetning til i RAS er man i gjennomstrømmingsanlegg eksponert for en rekke risiki 

som kan være umulige å forutse og som man ikke har mulighet til å gardere seg mot. 

Ved å være avhengig av kvaliteten på råvannet er man også eksponert for episoder 

med dårlig vannkvalitet i råvannet som kan påføre fisken lidelser. En rekke eksempler 

på dette finner man i boken ”Vannkvalitet og smoltproduksjon” av Vilhelm Bjerknes. 

Den teknologiske utviklingen de siste årene har medført at RAS er særdeles driftssikre. 

Faktisk har denne type systemer de siste årene vært langt mer driftssikre enn 

tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg, noe som har medført at man i dag hos 

forsikringsselskap kan regne med å betale ca 40 % lavere premie for å forsikre sin fisk i 

et RAS enn i et gjennomstrømmingsanlegg. For forsikringsselskapene er dette 

naturligvis basert på omfattende risikokalkulasjoner som tydelig viser at risikoen for 

systemsvikt som medfører produksjonstap er størst i gjennomstrømmingsanlegg.  

På grunn av omfattende reservesystemer har ingen av AKVA groups kunder per dags 

dato mistet fisk som følge av driftsstans i resirkuleringssystemet.   

 

 


