
Hvordan kan vi utnytte potensialet 
for full kontroll i RAS?
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I åpne systemer er det naturen som 
bestemmer
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I lukkede systemer er det oppdretter 
og teknologi som bestemmer
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Økende potensiale for full kontroll og 
optimale forhold i produksjon

Vannbehandling

Åpen merd Gjennomstrøm RAS
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RAS for postsmolt

Føringer

▪ «Gratis» konsesjon på land

▪ Fiskestørrelse på land opp fra 250 g til 1 kg

Økt produksjon

▪ Reduserer tiden i merdene

▪ En større smolt å sette ut på riktig tid

▪ Tillater mer effektiv bruk av MTB og høyere
produksjon i sjø for hver lokalitet

▪ Kan øke vekst og redusere produksjonstid, 
spesielt for lokaliteter med lave 
vintertemperaturer

Forbedret fiskehelse

▪ Reduserer luseproblemer

▪ Reduserer risiko for rømming
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Lerøy BelsvikLerøy Laksefjord Bremnes Seashore Trosnavåg

Marine Harvest NorheimErko Sagvåg

Marine Harvest Steinsvik

«Alle» nye landbaserte anlegg i Norge er RAS

NOFITECH

Hardingsmolt
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Biosikkerhet
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Kontroll på vannkvalitet og fiskehelse i RAS: 
teknologi, design og dimensjonering må fungere

Partikkelfjerning
Omdanning av ammoniakk

Avgassing av CO2

Håndtering og logistikk

Måling, regulering og logging
Feedbacksystemer og alarmer

Slam
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God drift i RAS summert opp

• Optimal vannkvalitet
• Stabil vannkvalitet
• Biosikkerhet og mikrobiell kontroll
• God partikkelrensing
• Sikring mot H2S
• Rolige endringer og justeringer
• Tid for fisken og biofilteret for å tilpasse seg
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God drift basert på kunnskap om komplekse 
sammenhenger er nødvendig i RAS

Eksempel på kompleksitet i drift: 
økning i pH fra 7,2 til 7,4:

• Gjør ammoniakk mer giftig

• Gjør CO2 mindre giftig

• Gjør aluminium mindre giftig

• Gjør H2S mindre giftig

• Senker effektiviteten av CO2-utluftingen

• Øker effektiviteten av 
ammoniakkomdanningen

• Henger sammen med alkaliteten
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Stabilitet er viktig for god produksjon

Fisken er tilpasningsdyktig, men sensitiv for raske variasjoner:

• Glad fisk på 8 °C

• Glad fisk på 12 °C

• Stressende å skifte mellom 8 og 12 °C på kort tid

• Det koster energi å tilpasse seg

• Gir redusert energi til vekst og sykdomsmotstand
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Kontroll på vannkvalitet og fiskehelse i RAS:

kompetent personell og gode prosedyrer

God opplæring for å ivareta høy biologisk
stabilitet og sikre god produksjon!
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Sensorikk og automasjon, framtidens autonome anlegg

• Noen sensorer er gode, andre har forbedringspotensial, 
mye må måles og sjekkes manuelt

• Potensialet er stort for å utvikle styringssystemet mer og 
mer til hjelp for å ta beslutninger i drift

• Historiske data er viktig
• Systematikk og korrelasjoner mellom alle data som 

samles inn og produksjonsdata over flere generasjoner 
kommer til å hjelpe godt i optimalisering av drift

• Standardisering av anleggsdesign er en forutsetning for 
at dette kan gå raskt

Intelligent use of data to build optimization tools for cyber-physical 
systems in the process industry (IKTPLUSS - Forskningsrådet)
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Kontroll på avfallsstrømmene: slam

• Organisk materiale
• Fosfor
• Nitrogen
• Flere lovende løsninger på markedet

• Gjødsel, biogass
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Kontroll på avfallsstrømmene: løste 
næringsstoffer og CO2 i ferskvann

Modulær planteproduksjonsmodul for økt ressursutnyttelse i 
kommersielle settefiskanlegg (Forprosjekt - RFFMIDT)

• Nitrat slippes ut med vannet fra RAS, eller omdannes til 
nitrogengass

• Mer enn 1% av energien i verden går til å binde 
nitrogen til nitrat

• Fosfat er mer og mer begrenset ressurs globalt
• Løst nitrat, fosfat og CO2 i vann fra fisken kan brukes 

direkte i drivhus der plantene vokser uten jord 
(akvaponi)

• Mat, prydplanter, biomasse
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Kontroll på avfallsstrømmene: løste 
næringsstoffer og CO2 i sjøvann

Modulbasert mikroalgedyrking for optimal ressursutnyttelse i RAS (MikroModul) 
(Forprosjekt Distriktsforsk)

• Alger tåler brakkvann og sjøvann
• Løst nitrat, fosfat og CO2 i vann fra fisken kan 

brukes direkte til algeproduksjon
• Biomasse, fôrtilsetning, essensielle fettsyrer, mm 
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Leder FoU

+47 984 713 28 | kari@nofitech.com

Kompakt og kostnadseffektiv modulRAS
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This presentation (the “Presentation”) has been produced by Norwegian 

Fishfarming Technologies AS (the “Company”) solely for information 

purposes, and is based on forward-looking statements regarding the 

Company’s current intentions, expectations and beliefs.

These forward-looking statements are subject to known and unknown 

risks, uncertainties and other factors beyond the Company’s control that 

may cause actual events to differ materially from any anticipated 

development. Although the Company believes that the expectations and 

assumptions reflected in the statements are reasonable, it cannot 

guarantee future results, performance or achievements.

As far as the Company is aware, the information in this Presentation is 

correct. However, neither the Company nor its Board of Directors or 

employees make any representation nor warranty (express or implied) as 

to the correctness or completeness of this Presentation, and accepts no 

liability arising (directly or indirectly) from the use of this Presentation. 

Thus, any reliance upon this Presentation and the information provided 

herein shall be at the sole risk of the recipient.

The information contained in this Presentation is subject to amendment 

and/or completion without notice. 

Disclaimer


