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1 Innledning
Denne rapporten oppsummerer TEKSET 2017. TEKSET er en arena for norsk settefisk næring, der felles
utfordringer, innovasjoner og FoU behov diskuteres. I det etterfølgende vil leseren få en liten smakebit av
diskusjonene som fulgte etter hver bolk med hovedinnlegg. Det som er samlet her er på mange måter en
liten skattekiste som er åpen for alle som er opptatt av norsk settefisknæring. Vi oppfordrer leseren til å bla
igjennom blålapp innspill og innspill samlet fra student deltagere og lete etter inspirasjon og retning for egen
virksomhet eller interesse felt. Her er det absolutt noe for enhver.

2 Beskrivelse av arrangementet
TEKSET ble 14.-15. februar arrangert for 4. år på rad. Årets arrangement samlet hele 361 deltagere, noe
som var en økning på 55 % sammenlignet med tidligere TEKSET konferanser (Figur 1). Som før samlet
TEKSET en veldig høy industriandel (79 %), fordelt på 32 % oppdrettere og 47 % leverandører. Andel fra
FoU, Forvaltning og Student utgjør samlet 21 % av deltagerne (Figur 2).
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Figur 1. Utvikling i deltagerantall på TEKSET (2014 – 2017).
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Figur 2. Konferanseprofil TEKSET 2017.
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2.1 Organisering
Koordinator for TEKSET 2017 var senior rådgiver Trond W. Rosten, SINTEF Ocean AS. Han har arbeidet i
samarbeid med programkomiteen og SINTEF OCEAN sitt TEKSET-team. Programkomiteen for 2017 var
bredt sammensatt (Tabell 1) bestående av elleve personer, representerende fem bedrifter og seks
bransjeorganisasjoner.
TEKSET-teamet i 2017 hadde følgende sammensetning; administrativ ansvarlig var avdelingskoordinator
Tonje Østerlie, webansvarlig, sponsorkontakt og administrativ ressurs var kommunikasjonsrådgiver
Marianne Fon, teknisk ansvarlige var forsker Eirik Svendsen og MSc Jens Birkevold.
Tabell 1. Sammensetning av programkomiteen for TEKSET 2017.
Organisasjon

Deltager

Brønnbåteiernes Forening

Jan Harald Hauvik

FHF

Kjell Maroni

Sjømat Norge

Trude Nordli

SalMar Settefisk

Ove Martin Grøntvedt

Lerøy Midt

Klemet Steen

Marine Harvest

Stian Aspaas

Cermaq

Marit Holmvaag Hansen

Norsk Industri

Stål Heggelund

NSL

Stian Lernes

Sævareid Settefiskanlegg

Gustav Folkestad

NCE Aquatech Cluster

Eskil Forås

2.2 Gjennomføring
TEKSET 2017 ble arrangert på norsk etter samme mal som foregående år med støtte av Forskningsrådet,
NCE Aquatech Cluster, og med deltakeravgift finansiering. Arrangementssted var som tidligere Clarion
Hotel og Congress, Trondheim. Studentdeltagelsen ble finansiert ved sponsormidler fra Lerøy, Cermaq,
Marine Harvest, Salmar og Sævareid Settefiskanlegg, samt midler fra NCE Aquatech Cluster og SINTEF
Ocean AS. En oversikt over sesjonene følger nedenfor;
Sesjon 1- "Innledning": Kjell Maroni FHF (sesjonsleder), foredrag av Bendik Fyhn Terjesen (NOFIMA),
Rune Flatby (NVE), Tom N. Pedersen (Fylkesmannens Miljøvernavdeling Hordaland)
Sesjon 2 – "Kontroll i hverdagen": Eskil Forås (RAMBØLL) (sesjonsleder), foredrag av Kari Attramadal
(SINTEF), Anders Cooper (Austmann Bryggeri), Jorun Øyaas (TINE), Per Kosberg (Akvafresh AS), Åse
Åtland (NIVA), Gunhild Hageskal (SINTEF), Geir Hauge (BioSort AS), Bjarne Hald Olsen (Billund
Aquaculture), Marit H. Hansen (Cermaq).
Sesjon 3 – "De vanskelige overgangene": Gustav Folkestad (Fiskeanleggene på Sævareid AS)
(sesjonsleder), foredrag av Tom Berntsen (Renor AS), Fredrik Korpe (Mivanor), Kjell Inge Reitan (NTNU).
Sesjon 4 – "Solister og stemmer fra lukket avdeling": Trude Nordli (Sjømat Norge) (sesjonsleder),
foredrag av Roger Halsebakk (Sølvtrans), David Kristansen (SINTEF), Arve Nilsen (Veterinærinstituttet),
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Ragnar Joenson (Marine Harvest), Tone Bjørnstad (DnB markeds), John Helge Inderdal (Blåfjell), Bjarne
Hald Olsen (Billund), Marius Hægh (Krüger Kaldnes).
Med unntak av innledningsforedragene var foredragene som vanlig korte (15 minutt, inklusive spørsmål)
Innleggene ble etterfulgt av gruppediskusjoner i såkalte blålappseanser (se kapitel 3). Innspillene er vurdert
og tolket, samt oppsummert under kapitel 3. I tillegg er rådata fra diskusjonene lagt til (Kapitel 4 og
Appendiks A). Av konfidensialitetshensyn er innspillene anonymisert.
Nytt av TEKSET 2017 er at studentene fikk mulighet for å gjøre sine egne notater fra gruppediskusjonene.
Dette materialet er samlet i et eget kapitel (Appendiks A).
Det var lagt inn rikelig tid (ca. 2 timer) til mingling og kontaktetablering fordelt på fem pauser som kom i
tillegg til lunsj og middag. Kunstnerisk innslag under middagen var standup komiker Erlend Osnes fra
Bodø.
Som åpnet for i 2016, ble det etablert mulighet for å ha stand i minglearealet. Til sammen atten
selskap/organisasjoner valgte å benytte seg av denne muligheten ved TEKSET 2017.

3 Oppsummering av gruppediskusjonen - blålappseansene
Som etablert prosedyre for TEKSET ble deltakerne plassert i diskusjonsgrupper. Gruppeinndelingen var
foretatt av konferanseledelsen. Det var lagt vekt på at det skulle være to oppdrettere og en student på hvert
bord. Så langt det var mulig, ble dette fulgt. På grunn av arrangementets størrelse ble det nødvendig med
hele 41 gruppebord. Hver gruppe hadde opptil åtte deltagere. Det ble ikke skiftet gruppe mellom dag I og
dag II. Gruppediskusjonene fulgte etter de innledende foredrag i hver sesjon. Kobling mellom sesjon og
blålappseanser er vist nedenfor;
Etter Sesjon 1- "Innledning", fulgte diskusjoner i blålappseanse 1.
Etter Sesjon 2 – "Kontroll i hverdagen", fulgte diskusjoner i blålappseansene 2, 3 og 4.
Etter Sesjon 3 – "De vanskelige overgangene", fulgte diskusjoner i blålappseanse 5.
Etter Sesjon 4 – "Solister og stemmer fra lukket avdeling", fulgte diskusjoner i blålappseanse 6 og 7.

3.1 Blålappseanse 1
TEMA: Hvor ligger de største flaskehalsene i samarbeidet mellom næring og forvaltning?
En gjennomgang av innspillene fra denne blålappsesjonen peker i retning av fem hovedtema;
(1) TIDSBRUK, (2) SAMORDNINGSBEHOV, (3) GJENSIDIG FORSTÅELSE / KOMMUNIKASJON,
(4) ÅPENHET, (5) LIKEBEHANDLING.
Når det gjelder tidsbruk pekes det ofte på lang tidsbruk i NVE relaterte spørsmål. Fra forvaltning pekes det
på manglede kvalitet på en del søknader som mulig årsak. Mange er opptatt av det som oppfattes som litt for
tilfeldig satt regelverk og praksis rundt vurdering og tolkning av utslippskrav. En bedre tilpasning av
nasjonale regelverk som kan gjelde alle settefiskanlegg oppfattes som nødvendig og stabiliserende. Mangel
på dette gjør utbygninger vanskelige og uforutsigbare Det etterlyses tydeligere sammenheng mellom pålagte
rensekrav og kvalitet på resipient. En oppgradert fjordmodell for utslipp fra settefiskanlegg er nevnt som
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mulige tiltak. Det er også en oppfatning av at FoU miljø ikke er enige i vurdering av betydning av utslipp fra
settefiskanlegg i det marine miljø. Samordning mellom fylker er viktig, og lokale avvik i tillatelser bør
begrunnes bedre faglig. Det pekes igjen på betydningen av gjensidig tillit og forståelse mellom forvaltning
og næringsaktører. Det oppfordres ved rekruttering til stillinger i forvaltning og næring, søke personer med
bakgrunn og erfaring fra begge miljø. Mange mener at næringen må blir mer aktiv på banen ved møte
forvaltningsmyndighetene med mer åpenhet på data og tekniske utfordringer og muligheter. Det synes som
om både forvaltning og næring er mer enige om regelverket rundt settefiskanlegg og utslipp bør fornyes og
samordnes. Tilnærming til utslipp ved bruk av massebalanse beregning er spennende nye tanker fra
forvaltning.

3.2 Blålappseanse 2
Tema: Hvordan skal vi oppnå samme grad av kontroll for et RAS-system som i annen matvareproduksjon?
En gjennomgang av innspillene fra denne blålappsesjonen peker i retning av tre hovedtema;
(1) MIKROBIOLOGI, (2) HYGIENISK DESIGN, (3) ONLINE OVERVÅKNING.
Fra diskusjonene kan det utledes at etablert kunnskap om kjemisk vannkvalitet i settefiskanlegg er høyere
enn kunnskap om mikrobiologisk vannkvalitet eller kombinasjon av dette og kjemisk. Hva er gode og hva er
dårlige bakterier i RAS anlegg, og hva med annen mikroflora? Her er det ennå mye upløyd mark. Økt
forståelse og kunnskapsbygning for dette samt teknologiske løsninger som blant annet kan omfatte
"online/inline" overvåkning påpekes som ønskelig. Problemer med organisk materiale og partikler i moderne
RAS anlegg har i for stor grad blitt knyttet opp til vannbehandlingssystemet. Her ligger ofte ikke problemet,
men heller vie større oppmerksomhet på design av kar, avløp - innløp, rør sumper og driftsvennlighet. Tema
som vannhydralikk og design for hygiene og reingjøring (eller mangel på sådan) kommuniseres som
utviklingsbehov. Behovet for kosting og reinhold har dessverre ikke blitt mindre med de nye RAS anleggene.
Det etterlyses derfor forbedringer på design av anlegg for lett reinhold og vask, herunder også automatiske
systemer da flater og rørgater blir enormt store. Viktigheten for hygienisk barriere på inntaksvann til RAS
anlegg synes mange å enes om som nødvendige uten at man helt har satt en standard på hvordan dette bør
være utformet.

3.3 Blålappseanse 3
Tema: Hvilke tekniske og biologiske utfordringer må vi løse? Nå og om 5 år?
En gjennomgang av innspillene fra denne blålappsesjonen peker i retning av 4 hovedtema; (1)
SKALAUTFORDRINGER, (2) SLAMPROBLEMATIKK, (3) SJØVANNRAS (4) LUSERESISTENT
SMOLT.
Fra diskusjonene kan det utledes at de fleste tror at soneinndeling vil fortsette og dernest utvikling av stadig
større regionale anlegg og større smolt. Med dette kommer en lang rekke tekniske og biologiske utfordringer.
Løsninger for sikrere og bedre renhold, samt fiskehåndtering er gjennomgående behov som nevnes ofte.
Dernest sensorikk og automatisering av overvåkning og renhold. Sirkulasjonsvaskesystemer (CIP) tilpasset
settefiskanlegg foreslåes som nye aktuelle løsninger. Biologiske utfordringer med å sikre god smoltifisering
av ung atlantisk laks av ulike størrelser er et av de tema flere mener man fortsatt bør ha fokus på å løse.
Mange er opptatt av problemstillinger rundt gasser som H2S og CO2 i anleggene. Bedre systemer og design
av anlegg og utstyr for å redusere risiko med dette er nødvendig. Problemstillinger med H2S er særlig stor i
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RAS som har sulfatholdig vann (eks sjøvann mm). Mye av veksten på postsmoltanlegg forventes å komme
på brakkvanns/sjøvanns RAS så problemstillinger med hydraulikk, reinhold oksygenfattige lommer og H2S
må vies større oppmerksomhet. Biologisk forventes det at ny genteknologi kan muliggjøre luseresistent
smolt. Her har både avlselskaper, myndigheter og næring en utfordring å løse og ta stilling til.
Slambehandling, og da særlig problemet med for høyt energiforbruk for å tørke slam, vanne ut salt er også et
område som må prioriteres.

3.4 Blålappseanse 4
Tema: Hvor peker pilene – slik ser norsk akvakulturproduksjon ut om 30 år? Hvilken smolt skal vi
produsere?
En gjennomgang av innspillene fra denne diskusjonen viser at de var uventet samstemte. Tre hovedtema
peker seg ut; (1) INDIVIDBASERT OPPDRETT, (2) GEN EDITERING, (3) DIFFERNSIERT
PRODUKSJON.
Fra diskusjonen utledes at flere spår at en teknologisk utvikling med større grad av individbasert
oppdrettsteknologi vil komme. Her kan man i større grad ta hensyn til det enkelte individs behov, ytelse og
velferd. Automatisering av drift og operasjon kommer som en naturlig del av dette tema. Interessant at
mange ser for seg kraftige utvikling i avl- og seleksjonsmetodikk, slik at det i større grad blir mulig å
skreddersy laksen til et mangfold av produksjonsløsninger og anvendelser. Bruk av gen editering vil kanskje
bli tillatt for å løse store utfordringer som luseproblematikk. Svært få tror at sjøbasert oppdrett av laks i
Norge vil forsvinne, men differensiert utvikling, der man også ser landbaserte produksjonssystemer nærmere
markedene forventes. Dernest utvikling av systemer med flerkulturer eller næringsnett koblinger som
utnytter av fosfor, nitrogen og karbon til ny matvare eller fôrråvareproduksjon.

3.5 Blålappseanse 5
Tema: Grønn bruk av slam fra settefiskanlegg - hva skal til?
En gjennomgang av innspillene fra denne diskusjonen viser at tre hovedtema peker seg ut; (1) HELHETLIG
TENKNING SLAM = RESSURS, (2) IMTA, (3) HENSYNTA LOKALE FORHOLD OG LOGISTKK
Som for tidligere TEKSET arrangementer er dette et gjennomgangstema som fortsatt engasjerer mange.
Behovet for helhetlig tekning, der regelverk er enhetlig, men samtidig gir mulighet for lokale tilpasning på
valg av teknologi og avhendingsløsninger er ofte nevnt. Flere etterlyser løsninger der man utnytter slam i
annen biologisk produksjon som en vektor for mat eller fôrråstoff produksjon. Tankegangen med å lukke
syklusene ved bruk av integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) ses på som en mulighet for å utnytte utslipp
fra settefiskanlegg. De fleste er enige om at man må se på slam/utslipp som en ressurs og ikke et problem,
men det åpnes også i diskusjonen fra mange om utslipp og integrering i marine næringsnett kanskje er vel så
god anvendelse som tørking og forsendelse for anvendelse på land? Dette har sammenheng med hvilke
fôrråstoffer som er benyttet. Utdrag av fosfor, reduksjon av sink og kadmium nevnes av flere som viktige
felter å komme videre på for å øke anvendelsesspekteret. Problemet med avhending av slam kommer raskt
opp på agendaen når man ser på en region eller kommune med settefiskanlegg. Det er til dels store
geografiske forskjeller og muligheter for avhending av slam på land. Transportavstandene og kostnadene kan
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bli store. Behovet for regionale tiltak må ses i sammenheng med denne utfordring, samt behovet for å samle
større mengder tørrstoff for å få til industrielle løsninger.

3.6 Blålappseanse 6
Tema: Utfordringer ved lukket transport av smolt og postsmolt. Hvordan operere lukket i en åpen fjord?
Fra diskusjonen kan det utledes at man var opptatt av to gjennomgangstema; (1) SIKRE INNTAK MOT
SMITTE OG LUS, (2) TRANSPORT STRESS.
Mange påpeker erfaringsmessige og kostnadsmessige problemstillinger med å etablere sikre
inntaksvannsløsninger mtp fiskepatogener og lus til lukkede flytende anlegg. Herunder kommer
sårproblematikk ved inntak av dypt sjøvann. Det er tydelig en debatt å spore rundt bordene mht på hva som
er mest fornuftig valg av teknologiske løsninger for post-smoltproduksjon; kar på land versus flytende kar
/rør/ pose etc. løsninger i sjø. Rengjøring av konstruksjonselementer i store flytende lukkede anlegg er et felt
som vil kreve innsats og utvikling, mener flere. Sloshing problematikk (krefter av interne bølger i
konstruksjonen) og lokalitetsforhold påpekes som et potensielt utfordrende felt som må løses om man skal
utvikle sikre løsninger i lukkede systemer i sjø for post-smolt. For transport av smolt i lukkede systemer
påpeker diskusjonen stor grad av skepsis til begrensede muligheter til å opprettholde god vannkvalitet på
lange transporter. Teknologi for å opprette gode miljøbetingelser blir viktig på lik linje med tiltak som er
med å ta ned stress på fisk i forbindelse med lasting og lossing. Det diskuteres også i forsamlingen om
tilstrekkelig smittehygiene er mulig å oppnå i brønnbåter. Det er åpenbart teknologiske ulikheter i
brønnbåtflåten som kan ha betydning. Kvalitet på tjenesten er veldig personavhengig hevdes det.

3.7 Blålappseanse 7
Tema: Bør Norge satse på lukket oppdrett av matfisk på land? Er dette forbeholdt smolt og post-smolt og
andre nasjoner? Hva ønsker dere for TEKSET 2018?
Dette var forholdsvis åpne tema, og svarene spriker som forventet mye. Mange tror at landbasert oppdrett av
matfisk vil komme, men da nærmere markedene. Kan dette åpne muligheter for norske leverandører og
norsk driftskompetanse? Endel tekniske forutsetninger for å gå på land synes å være løst, selv om nye
utfordringer vil dukke opp. Hva som skjer er veldig avhengig av kostnadsutviklingen innenfor den
sjøbaserte, åpne produksjonen. Det er en gjennomgående oppfatning at Norge også bør være med på den
landbaserte teknologiutviklingen, men her er også flere som mener at vi ikke skal satse på dette, men bli
bedre på dagens metoder. Fortsatt stagnasjon for vekst i sjø, vil fremtvinge vekst i landbasert
matfiskoppdrett. Dette er med andre ord veldig politisk styrt. Utviklings scenario kan avhenge om lakselus
problematikken blir løst. Dette kan påvirke hvilken teknologiutvikling vi får med henhold på land eller
sjøbasert.
På spørsmål om aktuelle tema for neste års TEKSET nevnes i grupperinger;
Fôrtematikk
•
•
•

Fôr – mer fokus
Fôr – nye fôrråvarer – hvordan dekker vi fôrbehovet for 5-dobling av næringen?
Fôrråvarer
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Avl - genetikk
•
•
•

Mer fokus på god rognkvalitet
Hva finnes på markedet i forhold til luseresistent fisk, tidlig kjønnsmodning.
Avl – Produksjon - Robust smolt

Biologi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Litt mer der fisken er i fokus
Velferdsindikatorer for fisken
Lysstyring
Smoltifisering
Smoltkvalitet – god overlevelse i sjø = robust fisk
Logistikk i landbaserte anlegg (intern-ekstern, fiskevelferd)
Postsmoltstatus
Stor smolt
Stor smolt – hva skal til for å produsere god kvalitet stor settefisk
Erfaringer fra storsmoltproduksjon
Erfaringer fra postsmolt
Kjønnsmodning
Krav fra matfiskleddet

Fiskehelse
•
•
•

Vaksiner
Fiskehelse/fiskevelferd i RAS vs. Gjennomstrøm. Resulterer RAS til mer utfordringer rundt fiskehelse?
Fiskehelse i RAS

Vannkvalitet
•
•
•

Fiskevelferd – vannkvalitetskrav – vannbehandling
Vannkvalitet fokusområde
Membran filtrering

Slam problematikk
•
•
•

Avfallshåndtering
Hvordan håndtere kontaminasjon i slam
Slam

Erfaringsdeling
•
•

Dagens utfordringer
Status på pågående prosjekter
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•
•
•
•
•
•

Nybygg: tilbakemelding på hvilke utfordringer og problemer som har oppstått – ærlige svar fra
leverandører eller oppdretter.
Om gode ombyggingsløsninger
Erfaringer fra alle typer anlegg og produksjon
Presentasjoner som er mer av type praktiske erfaringer
Lønnsomhet i praksis for ulike settefisk-konsept
Arkitektonisk design av anlegg – estetikk

Transport
•
•

Transport av smolt – lang transporttid
Lasting av smolt, postsmolt osv til brønnbåt

RAS / Semilukket anlegg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukket anlegg
Matfisk på land
RAS-teknologien må videreføres til neste år
RAS i saltvann
RAS-basert på sjøvann
Sjøvanns RAS
Praktisk erfaring med RAS
Status lukket på sjø
Lukkede merder

Annet
•
•
•
•
•
•
•

Andre landbaserte/lukkede arter?
Status på gjennomstrømmingsanlegg
Status på individbasert oppdrett
Lusebehandling
Gå mer i dybden på ting
God blanding av korte konkrete foredrag samt korte drømmende foredrag
Interessant med innspill fra andre industriproduksjoner, men kanskje TINE-foredraget ikke opplevdes
veldig relevant. Bra med blanding av temaer, følge opp aktuelle tema.

Forvaltningsrettet
•
•

Effektivitet og tilpassing til konsesjonsgrensene. Økt automatisering, kan det gi mindre håndtering og
mindre stress?
Status NS9416
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4 RÅDATA
Nedenfor presenteres rådata fra gruppediskusjonene, anonymt, usortert og uprioritert. Vår tolkning av
diskusjonene er presentert under kapitel 3. Rådata presentasjonen muliggjør for leseren å legge sine egne
tolkninger eller finne nyanser og nisjer i kunnskaps og innovasjonsbehov i norsk settefisknæring. Vi
oppfordrer i høy grad til dette.

4.1 Rådata blålappseanse 1
"HVOR LIGGER DE STØRSTE FLASKEHALSENE I SAMARBEIDET MELLOM NÆRING OG
FORVALTNING":
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanninntak og forbruk ikke relevant som begrensing
Flere nødvendige krav som kommer til eksisterende utslippstillatelser
Større fleksibilitet for produksjon
Viktig at forvaltninga bruker relevante parametere for kravtolking (eks grenseeffekt)
Bedre rammeverk (best practice) for ulike fylker i gitte krav. Ref. lusekrav
Lang saksbehandlingstid
o Eks NVE, høringsinstanser
o Firkantede lovverk?
Utslippsbegrensninger/rensekrav
o Må se på resipientens reaksjon/hva den tåler
o Slam
Begrenset vannressurs
o Men mest RAS i dag
o NVE får fortsatt inn søknader til gjennomstrømningsanlegg
Høye krav fra forvaltning/myndigheter
o Eks mattilsynet
Ulik tolking fra saksbehandlere (m ulik kompetanse) fra sak til sak.
MEN høyere/bedre forståelse mellom næring og forvaltning i dag enn tidligere
Lite tilpasset lovverk ifht. Settefiskanlegg. Eks vannressursloven.
Utslippstillatelser
Konsesjoner
Reguleringsplaner
Utfordring med punktutslipp vs resipientens kapasitet for diffus næringsutslipp.
Næringen er avhengig av goodwill i allmenheten
o Kan ikke argumentere for resipientens kapasitet
Teknisk utvikling går raskt. Saksbehandling i forvaltningen går sakte -> Næringen er ikke tålmodig
NVE flaskehals ved tidsbruk
Samarbeid mellom sektormyndigheter eks revisjon
Rensekrav kan være motstridende i forhold til bærekraftprinsipp
Tilsynelatende kunnskapsbasert forvaltning
Tidligere "synder" i næringen har skapt en mistanke-kultur i forvaltningen.
Tid for NVE
Krav om værprognoser, problematisk med vannmengder
Hvis man trenger disp på vann, tar ting tid hos NVE og man får kanskje ikke ...........??
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slam – høyt TS, må leveres til godkjent mottaker
Selv om man har rensing langt over kravet kan det være vanskelig å få utvidet produksjon.
Miljø – Man foretar først målinger etter et settefiskanlegg er anlagt.
Hva er produksjonsstørrelse (fôring etc.).
Tidsbruk: Kan være en stor flaskehals for oppdrettere når forvaltningsinstanser ikke har begrensning på
tidsbruk ved konsesjonsbehandling ol.
Uforutsigbart i NVE sin saksbehandlingstid.
Vanskelig å planlegge utbygginger
Slambehandling
Slamsalt – salt – behandling
Forvaltning og næring
o Kan det de driver med
o Hvorfor forskjellige krav til matfisk og settefisk? Pga. tradisjoner?
DTU – salt i slammet? I hvilken grad bli et problem
Hvor mye tåler en poll? Resipienten
Forskningsmiljøet er uenige
Fylkesmannen har ingen standard
MOM-B (laget for matfiskanlegg)
Vises best når det er blitt skikkelig dårlig miljø (tar ikke hensyn til dyreprøver)
Ingen standard for tillatelse
Fylkesmannen bruker kun erfaring
Trenger ny modell. Har Fjordmiljømodellen i dag, men den samsvarer ikke med reelle data.
KONKLUSJON: Vi trenger mer kunnskap og bedre kontroll/modeller.
Tidsbruk i konsesjonsbehandling
Litt for mye personavhengig i søknadsprosessen
Omdømmet er fremdeles et problem.
Ingen tydelige flaksehalser
Økt fokus på dialog og kommunikasjon

Næring:
•
•
•

Kunnskap hos forvaltningen, og hva forvaltningen skal ivareta
Tallfestede grenseverdier, standardiseringer
Lokale forskjeller i forvaltningspraksis

Forvaltning
• Mer ansvar for god velferd og helse til næringen
• "Voksesmerter" behov for økt produksjon har gått på bekostning av velferd hos en del produsenter.
• Bygging av nye anlegg
o Tidsaspektet NVE. Saksbehandlingstid/respons
• Kvalitet på søknader må bli bedre
o Forsinker prosessen
• Stor variasjon i veiledning fra forvaltning i hva som er behovet/ønsket
• Ikke enhetlig forvaltning – stor variasjon fra fylke til fylke, spesielt fra FM
• Utfordring med bruk av skjønn, lettere med spesifikke krav
• Likebehandling av søknader og krav til utslipp hadde vært ønskelig
• Forvaltning ønsker mer åpenhet fra næringen når det skjer ting, hadde lettet dialogen.
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Kompetanse og forståelse fra forvaltningen
• Lange prosesser/tidsbruk på søknader
• Dialog og helhetstenking må bli bedre
• Næringen må sette på dagsorden å møte forvaltningen mer. Gi forvaltning informasjon
• For tungt regelverk
• Tomtearealbegrensinger
• Enkelt å bygge nye RAS-anlegg
• Vannrenseloven
• Manglende krav til behandlingstid (14 mnd.)
Krav til logging – systemer som ikke funker
Prosess for konsesjon – lang saksbehandling for prosessen
Tidsperspektiv største flaskehals 3-5 år. Mangel på svar
Frustrerende dokumentasjonskrav. Uforholdsmessig store krav
Ulikhet mellom regioner. Problematisk
Lave kunnskapskrav til Fylkesmannen
Fremover: færre folk i forvaltning som har erfaring fra næringen. Snakker ikke samme språk.
Ulikt skjønn brukt i hver enkelt sak.
Sterk opplevelse av å ikke snakke samme språk. At forvaltning ikke forstår verken spørsmål, svar eller
problemstilling fra anlegg.
Ønske om felles dialog tidlig i forløp med folk som forstår næringen.
Krav til settefisk vs. Matfisk.
Mange gamle konsesjoner
Ulik forståelse av tidsperspektiv
Ulike prosesser i forskjellige kommuner. Mange nye prosesser og andre dimensjoner enn tidligere
Manglende erfaring og retningslinjer
Areal og lokalisering av store landbaserte anlegg
Kanskje det er for få som jobber i forvaltningen som har tidligere jobbet i næringen, og omvendt.
Mangler ofte litt forståelse i mellom næring og forvaltning.
Sterkere føringer fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen gir stabilitet
Hva er egentlig problemet?
o Politisk
o Teknisk
Oppdatert kompetanse hos Fylket
Konkurransefordel for de som ikke renser
Forskjellige regler i fylkene – personavhengig
Næringen bør ta ansvar for utslipp
o Bedre holdninger i bransjen
Også forvaltningen burde ha et visst tidskrav når det kommer til saksbehandling men uten at det går på
bekostning av kvalitet
Det bør være likebehandling i de ulike fylkene (f.eks. ved utslipp)
Kunnskap og erfaring må testes/utveksles mellom de ulike forvaltningsorgan.
Standardisering
Koordinering
Samarbeid (spesielt mellom regioner)
Tidsbruk hos de offentlige
NVE – lang forvaltningstid (14 mnd. i snitt)
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o Men effektiv høringsprosess
Bedre samarbeid/koordinering mellom forvaltningsorgan/nivå, mattilsyn, NVE, dep,
Fou – mye makt hos forvaltning
Næringen bør kvalifisere seg bedre til søknadsprosessen
Mer tydelighet rundt regelverk og intensjon bak regelverk

4.2 Rådata blålappseanse 2
"HVORDAN SKAL VI OPPNÅ SAMME GRAD AV KONTROLL FOR ET RAS-SYSTEM SOM I
ANNEN MATVAREPRODUKSJON?":
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnskap om hvilke bakterier/virus/mikrobiologi man ønsker og ikke ønsker ihht hvilken produksjon
Hvilken kontroll har man på vannkilden?
Myndighetene har utfordringer med å sette gode krav innen vannkvalitetsparametere.
Behandling av inntaksvann
Biofilter som fungerer
Kontroll på egg, fisk, luft, fôr, personhygiene.
Opprettholde balanse
Kjenne måleparametrene
Ha kunnskap om kildene
Stabil bakteriekultur
Ta kontroll på inntaksvann og sjøvann
Kontroll på ph og salinitet
Ikke underlagt matloven
o Lav fare for matvaresikkerhet
Bruke som middel for å begrense parasitt
Kontroll på bæreevnen i ferskvann
Kontroll på inntak
o Sykdom inn med vann?
o Hindre parasitter
Krav fra forvaltningen
Er det ønskelig med samme grad av kontroll? Ja !
Gode rutiner og internkontroll for prøvetaking og logging av vannkvalitet.
Avansert rensing av inntakskontroll
Overvåkning av miljø/mikropartikler (eks blue unit)
Forskning for å få økt kunnskap om mikrobiologi i biofilm
Kontinuerlig prøvetaking av vannkvalitet over tid for å kunne overvåke vannkvaliteten i RAS. For å
kunne oppdage forskjeller i løpet av 4 årstider.
Anlegg bygd og designet for lett vask og renhold
Kan kompakte anlegg bli en utfordring
Hygienisk design høyt på agendaen
OK med å ha en vennlig kultur?
Vi vet ikke hva slags fauna som er opt i biofilter
Bakterier
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Utløpsvannet
Vet mye kjemi, men lite bakterier
Kompetansebygging
Kompetansesamling
Kompetansesystematisering
Lene forskning/næring
Fora!
Online måling på bakterienivå i RAS-system
God produksjonsplanlegging
Måle på fiskevelferd
Trenger vi samme kontroll som annen matvareproduksjon?
Fokus på kunnskapsoverføring
o Forum
o Utdanning
o Forsking - Flere separate avdelinger ved hvert sitt RAS
Tilstrekkelig reservekapasitet i biofilter
Full kontroll på innsatsfaktorer – inntaksvann, fisk, poding av gode filterbakterier
Fast "ratio" forbruk/filter, ikke stadige variasjoner i salinitet, temp -> forutsigbar funksjon av biofilter ->
mindre behov for testing av "produktet" (=driftsvannet)
Hovedsak – fjerne partikler
Biofilter – N – fjerning
God spedevanns behandling og god kontroll p denne
Inndeling i hygieniske soner: startforing, på vekt 1, 2, 3, osv.
Prøveregime på spedevann og prosessvann
Samtidig er spørsmålet noe uklart da man må se på hele verdikjeden og relevansen mot Tine og
Austmann relaterer seg mer til foredling (slakteri) snarere enn husdyrproduksjon.
Mer online vannovervåkning
Bygget i materialer etc. som gjør det lett å desinfisere.
Kontroll inntaksvann
Kontroll av fôret
Ansett biolog for å ta vannprøver
"Modning av filter
pH
Temperaturmåling og regulering
Kvalitetssystem
Vaksinering
Barriere på inntaksvann
Moduler – flere ben å stå på
Kjennskap til bakteriekultur/sammensetning
Krav til utstyr
Krav til kompetanse
Matvareproduksjonen har større mulighet til å stoppe produksjonen og vaske godt ned for så å starte
produksjonen igjen med "blanke ark".
Organisk materiale og partikler er enda større problem i settefiskproduksjon enn i f.eks. meieri.
Settefiskproduksjon veldig avhengig av god vannkvalitet og en optimal/stabil vannkjemi
overvåking
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•
•
•

Teknologier for desinfisering er der
Tar fiskebransjen kostnaden?
Kjemikalier brukes i drikkevann
KOST
Folk må ta det på alvor
o Mangel på kompetanse
Mener det er grei kontroll på nye anlegg
Det brukes en del av de samme tingene allerede (matvare vs RAS)
Hyppig desinfeksjon kan påvirke biofilter negativt
Det må settes av tid til desinfeksjon og oppbygging av biofilter
Matproduksjon har også noe å lære av oss
Kontroll på vann inn
Driftsrutiner
Kunnskap til hvert enkelt anlegg¨
Erfaring med drift av anlegg
Felles strategi innenfor settefiskanlegg
Skape egen erfaring
Renseprosess – hva skal bort?
Kontroll på alle innsatsfaktorer
o Rogn
o Vann
o Fôr
o Utstyr
o Mennesker
Riktig bruk av UV på inntaksvann
Økt kunnskap om mikrobiologi
Forståelse av fiskens microbiota

4.3 Rådata Blålappseanse 3
"HVILKE TEKNISKE OG BIOLOGISKE UTFORDRINGER MÅ VI LØSE? NÅ OG OM 5 ÅR?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvor mye skal en UV behandle i et RAS-anlegg?
Hvor mye skal et RAS-anlegg vaskes?
Må få kontroll på bakterier som er i RAS-systemet
Hvilke bakterier vil vi ha i et RAS-system?
Må ha kontroll på fôret til fisken. Har mer vegetabilsk fôr noe å si for RAS systemet?
Kompetanseheving
Mange vil sitte på gjerde og vente på ny teknologi i drift
Energi i form av varme ikke nødvendig ressurs i resirkanlegg
Transport er et viktig spørsmål
Produksjon av større fisk/smolt på land
o Både biologiske og tekniske utfordringer
Inntak av sjø
Jo større fisk en produserer jo mer sjøvann mer H2S
Bør tenke dimensjoner når en bygger nytt nå. Hvor stor fisk skal vi levere i fremtiden
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•

Smittepress i kar vs merd er mye større.

Tekniske
• Store kar/lys
• Slamhåndtering
• Bruk av overskuddsvarmen i RAS-anlegg
Biologisk
• For mye håndtering ennå av fisken
• Fiskehelsen
• Vaksiner
• Overgang ferskvanns – sjøvann
• Skape "robot" – smolt
• "lusresistent" smolt
Biologisk
• Biofilter RAS anlegg
o Intensivering
o Akkumulering
Teknisk
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Store smolt – utstyr, håndtering må hensyntas – riktig personell
Slambehandling
o Fosfor – ressurs
Salinitet
Sensorteknologi for nøyaktig og stabil overvåkning av vannkvalitet
Rutiner
o Kalibrering og bruk av utstyr
o Kunnskap/opplæring
Større og større anlegg som produserer større og større smolt
o Smoltifisering av ulike smoltstørrelser
Landbasert oppdrett
Desinfisering og vasking av store kar
o Robotstøvsuger
Gjenbruk av slam
o Gjødsel
o Biogass
o Mengden må være nok
Anleggene blir større og større
o Hvilke utfordringer kommer?
o Krav til automatisering
o Energi, strømforbruk

Sjøvannstilsetting – problemer med korrosjon
Utfordringer
• Utdanning/kompetanse
o Forstå seg på RAS-teknologien
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Viktig med både teknisk og biologisk utdanning/erfaring
Til enhver tid ha kontroll
 Fôring
 Vannkjemisk kontroll
• Finne gode sensorer
Forutsigbarhet på produksjon
Overfôring – se på det når det skjer
Gode beslutningsstøtteverktøy
Logistikk

I dag
• Mikrobiologisk kontroll – vite hva man har. RAS i saltvannsanlegg.
• Ser ikke helt konsekvensen av hva vi gjør
• Gass
• Avkjøle vann
• Dimensjonering
5 år
• Større og større fisk på land – annen måte å håndtere ting på land
• Store kar, strømhastighet
• Hydraulikk i lukket enhet
• Ikke homogene forhold
• Mer fokus på fiskevelferd – dokumentere forhold
• Nisjer, for eksempel økologisk
• Ta vare på en kultur mellom to produksjoner
• Selvrensende kar
• Lav vannhastighet
• Tømme et anlegg helt for vann
• Vask og desinfeksjon
• Ingeniører designer "uten" biologisk og praktisk kompetanse
• Sensorer til overvåkning¨
• Stingray
Nå
•
•
•
•

Bedre systemer for slamhåntering
Bedre sensorikk/deteksjon av H25
Mer effektive co2 filtre
Unngå tidlig kjønnsmodning i sjø

Om 5 år
• Gigantisk anlegg – stor risiko store verdier
• Bedre retningslinjer for standardisering
• Må kjøre avdelt produksjon
• Oppskalering av dagens systemer til større kar/enheter
• Slam: begrenser fremtidig vekst. Må håndteres mer effektivt/lavt energibehov.
• Slam – fosfor, ressursutnyttelse?
o Hva skal vi gjøre med alt slammet
o Både matfisk og settefisk
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Hvorfor ikke bygge settefiskanleggene for CIP-vask? DA unngår man biofilm og man unngår
igjenliggende fisk i et ...
Det gjøres i dag i forbindelse med energianlegg. Trenger ikke koste så mye mer å gjøre det for det øvrige
anlegget. Konsesjonene i dag skjer med større anlegg.
Biologisk – tidlig smoltifisering
Teknisk – sortering og vaksinering – dagens utstyr har kanskje ikke alltid god nok kapasitet.

Mer effektiv håndtering og skånsom. Må bli bedre på store anlegg.
Om 30 år
• 4-5x dagens produksjon. Mindre smolt fordi luseproblemene er løst.
•
•
•
•
•
•
•
•

Logistikkutfordringer for stor fisk. Større fisk produsert i gamle anlegg
Utvikling av renseteknologi.
Bedre bruk av avfallsstoffer, gjenfangst.
God kontroll på tilførsel av vann
Slamhåndtering, avvanning, transport, mottak
Genetisk mer robust fisk
Bedre måleutstyr for vannkvalitetsovervåkning
Mer kvinnfolk inn i drift

Om 5 år
• Hvert område av kysten selvforsynt med smolt. Større grad av landbasert som tiltak mot lus.
Om 5 år
• Unngå vannlås i rør (gammelt vann)
• Mer automatisert overvåking av hele systemet
• Tenke mer industrielt
• Se til etablert prosessindustri
• Effektivisere driften
• Bedre overvåkning av parametere i anlegget
• Slamhåndtering/behandling
• Automatisering av vaskerutiner
Biologiske utfordringer
• Kunnskap/kontroll om RAS – biologiske utfordringer.
5 år
• Mer fokus på soneinndeling
• Nye utfordringer i lukket teknologi og videreutvikling
• Effektive vask og desinfeksjonsløsninger
• Parallelle produksjonslinjer
•
Brukervennlige analysemetoder
• Utvikling av nye materialer. Belegg av biofilm, nanoteknologi etc.
• Nye typer av biofiltre. Mer effektive design, hydraulikk, spesialdesignede biokulturer.
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Rensesystemer for rørledninger
Riktig biomass ift dimensjonering av anlegget. Mer kunnskap
Bedre co2 – fjerning fra vannet

4.4 Rådata Blålappseanse 4
"HVOR PEKER PILENE – SLIK SER NORSK AKVAKULTURPRODUKSJON UT OM 30 ÅR?
HVILKEN SMOLT SKAL VI PRODUSERE?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Viktig faktor lokalitet for semilukkede anlegg for inntak av vann.
Usikkerhet mht store krefter i vær og vind, havstrømninger og uforutsette utfordringer med semilukkede
anlegg
Teknologikappløp anlegg postsmolt land og semilukket på sjø
Hvorfor benyttes ikke sedasjon i større grad under transport?
Foto i kombinasjon med datateknologi som gir mer effektiv sortering
Større fisk og individbasert oppdrett
Flere automatikere i bransjen
Vaksiner mot virus?
Spesialtilpasset smolt
Generisk – skreddersydd smolt
Fôr av insekter og alger – næringsstoffer av naturgass
Produksjon ute offshore
Flere arter å produsere for mat
Fisk produseres nærmere markedet.
Større smolt
Store anlegg
Mer automatisering
Økende fokus på fiskevelferd
Individuell behandling
30 år frem i tid.
Større smolt – fremdeles. Kvalitet
Ikke landbasert til slakt
5-dobling av næringen – hvilke fôrråvarer?
Genetikk.
Fokus på kvalitetssmolt.
Sjøsiden ser mer verdien og viktigheten av smolt og smoltkvalitet.
Større anlegg, mer kontroll, automatisert produksjon
Genteknologi –
o Skreddersy laksen avhengig av hvilken produksjonsform den skal produseres i
 Offshore
 Lukket
 Modernisert/merdoppdrett
Endringer i vekststedene
o På land
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o I hav
o Bestemmes av utviklingen til lus
Mindre behandling av mennesker
Behøver større kontroll av fisken
Hvorfor skal Norge produsere laks på land?
o Høy laksepris skaper konkurranse
Løsning på korrosjon
Utstyr som tåler korrosjon
Det er forskjell på å montere og vedlikeholde anlegg og utstyr med sjøvannsbruk
Oppfølging av ny settefiskforskrift opp mot NS9416 – Oppgradering av gamle anlegg
Utfordringer med å dokumentere teknisk tilstand
Varme sjøvann er en utfordring – energikrevende.

Om 5 år
• Genteknologi – bevege seg mer og mer vekk fra opprinnelsen
• Opprettholde fordelen med at laksen faktisk er anadrom. At man har et skille mellom ferskvann og
sjøvann.
• Større fisk
• Flere arter
• Alternative fôrkilder
• Genmanipulasjon
• Større anlegg
• Mikroanlegg
• Postsmolt til forbruker
Norsk akvakultur om 30år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eksport av kompetanse
Mer produksjon i andre land (kina etc.)
Produksjonen foregår mest i sjø
Resirkulering fosfor
5 dobling?
Genmodifisering
Storsmolt
Hurtigvoksende smolt
Utvikling innen avl
Produserer ikke på land
Stamfisk på land
Digitalisering av laks
Stort potensiale på iFarm
o Individbasert oppdrett
Kompetanseheving
Bedre sorteringsmaskiner
o Fiskevelferd
Miks mellom liten, stor og veldig stor smolt
Mye mer automasjon, lav bemanning
Lukkede systemer nært sluttmarked
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Flere arter til oppdrett i Norge
Individbasert oppdrett
Mer standardisering
Slutt på kaldtvannslagring av smolt
Bestillingsproduksjon. Størrelse, ukelevering
Smoltfabrikker
Individkontroll
Vaksinevalg
GMO-fisk?
Polykulturer som utnytter næringskjeden
Økt produksjon i Norge, men kanskje også der markedene er (Asia-landanlegg)
Mer av matproduksjon i havet
Utfordring i forhold til transport over store avstander (fossilt brennstoff)
Det må produseres kvalitetsfisk – i en konkurranse med andre produkter må vi ha et konkurransefortrinn.
Bærekraft må være del av næringen. Kan komme til å påvirke utviklingen
Fisken må være minst mulig forurenset. Dette innebærer:
o Rensing av fôrråstoffer for plantevernmidler
o Kontroll på kjemikalier og legemidler
o Kontroll på miljøeffekter
Tror på økt produksjon av et mangfold av arter
Økt fokus på teknologi
Produksjon av skreddersydd smolt tilpasset anvendelse og produkt.
Stor variasjon av produksjonsformer
Har tro på individbasert oppdrett men regelverket må henge med i svingene
Bedre avfallshåndtering i slam
Utnyttelse av avfall
Ulike aktører må samarbeide
Alt er automatisert
Individkontroll
Fiskeproduksjon nær byene på det internasjonale markedet
Landbasert/lukket anlegg
Forbrukerne/markedet bestemmer.
Mer differensiert land-sjø
Andre arter, både planter og dyr
Teknologi basert
Store fabrikker etc. for fôrproduksjon og algeproduksjon
Individbasert/gruppebasert håndtering
Strekkode på hver fisk fra yngel til kjøledisk
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4.5 Rådata Blålappseanse 5
"GRØNN BRUK AV SLAM FRA SETTEFISKANLEGG – HVA SKAL TIL?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det må lønne seg!
Myndighetene må definere krav
Lokalt problem – lite forurensende effekt
Spre utslippen slik at de blir diffuse
Teknologi for mer effektiv spredning
Tørke slam – bruk i gjødsel eller brensel
Ta ut fosfor
Transport/logistikk
Aktører som vil kjøpe slamprodukter
Må få kontroll på tungmetaller
Kartlegging av områder hvor det er behov for "gjødsling" i havet og legge utløp i de områdene.
Bruk av slam til marint produksjon - Interessant.
Det grønneste – slam til fôr via et mellomledd
Gjenvinne fosfor? Kostbart?
Større anlegg – mer og mer slam – etterhvert attraktivt dvs. lønnsomt
Må ha hele verdikjeden fra slam til bruker av restprodukt utviklet før start
Risikovillighet
Organisere innsamling
Utvikle småanlegg videre.
Teknologiutvikling¨
Forskning
Må defineres som en ressurs, ikke avfall
Utvinne fosfor
Nedstrømsløsninger trengs
Redusert mengde zink
Ta vare på ressursen
Samarbeid
Transportutfordringer – tenk kortreist
Helthetlig tenking fra myndigheter og næring og leverandører
Kommersialisering av avfallsproduktet
Miljøkrav?
Definisjon av problem?
Nytenking, vilje
Avvanning
Transportavstander
Lokal bruk?
Ta ut bare fosfor og spre resten på havet.
Store investeringer – men er/kommer krav?
Produsere tørrstoff
o Tungmetaller
o Gjødsel – må bearbeides ytterligere først.
o Nødvendig å resirkulere
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o Slam fra matfisk – enorme volum
o Integrert havbruk
o Økt krav, lovgivning ifm. Resirkulering og gjenbruk.
Dokumentasjon av slamkvalitet ift ulik bruk
Bruke slam lokalt – ekojordbruk
Biogassproduksjon
Må skape markedet, ikke forvente betalingsvilje med en gang
Husk transportperspektivet, ikke satse på anvendelser – krever lang transport.
Utfordringer: aktører som tar slammet
Store mengder – ikke mottak hele året
Må antagelig satse på flere løsninger – ikke bare en
Tørking – ikke en løsning på problemet – mål å få brukt det som gjødsel til havet
Bruke slam som fôr for andre organismer
Vanskelig å få tørrstoff utvannet igjen
Forbrenningsanlegg/fjernvarme – krever rensing
Overføring – slamlager
Redusert fôring vil redusere mengden slam.
Det er viktig med videre utvikling
Må få ut mest mulig vann
Mulig med konservering?
For å kunne samle opp i store batcher
Få til et industrielt system med henting i bil/båt (mengde).
IMTA
Sentralisering av slammottak og rensing slik at mengden er stor nok til at uttak av f.eks. fosfor kan bli
lønnsomt.
Lokale småskala forsøk ved bruk av slam
Bruk til gjødsel i landbruk, problematisk der det kun er gressproduksjon (=lite behov)
Viktig å få mye tørrstoff
Analyse – for mye zink,
Brenselverdi: 45% av kull. Slam må sees som gjødsel, ikke avfall
Vekstforsøk ga gode resultater
Problematisk med saltinnhold i slam
Tørlære finnes i fra mange bransjer
Etablere lokalmarkedet – sluttprodukt
Markedsarbeid for å snu det fra problem til mulighet
Potensial for å spe på havet
Lokal komposteringsmulighet
Pris – akvanæringen slipper å betale for å bli kvitt – får betalt
Avvanning: fremstille et helt tørt produkt
Økonomisk forsvarlig teknologi
Biobrensel. Utvikling av industrien for mottak
Mer fokus på resirkulering av næringsstoffer.
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4.6 Rådata Blålappseanse 6
"UTFORDRINGER VED LUKKET TRANSPORT AV SMOLT OG POSTSMOLT. HVORDAN
OPERERE LUKKET I EN ÅPEN FJORD?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisken må trives
Må være økonomisk forsvarlig
Ny standard/regler/retningslinjer for design inkluder teknologien og marin teknikk må inn i næringen.
Ansett folk fra marin teknikk.
Vannhastighet og vannkvalitet i brønnene
Temperatur
Fiskevelferd
Havarisikker konstruksjon
Sikre vanninntak mot lus og andre smittestoff
Håndtering av slam. Selvrensingseffekt
Sirkulasjon for optimal fiskevelferd og slamdimentering
God rensing av inntaksvann
o Utfordringer rundt vær og vind
Hvorfor ikke ha landbasert tanker/merder når det uansett er lukket? Større utfordringer med pumping av
vann, men bedre rustet for vær og vind.
Lett med tanke på vasking
Ingen sloshing (sjøsyk fisk)
Desinfeksjon av vann inn i lukket enhet vil gi problemer
o Sårproblemer
Avløp må bort fra enhetene
Har tilgjengelig areal i sjø
Mindre risiko for skade på konstruksjoner på land i forhold til sjø
CO2
Smitte
NH3 ved lang transport.
God vannbehandling
God overvåkning
Rensing/desinfeksjon inn- og utvann
Lukket sjøanlegg nær land for første stadiet i sjø
Siste stadium i sjø i åpent anlegg eksponert
Vannkvalitetsproblemer
Kapasitetsproblemer
Få kontroll på vannkvaliteten som man tar inn og ut av lukket anlegg (filtrering, UV-behandling)
Uforklaring død etter transport av smolt. Mulig løsning – spesialisert brønnbåt for smolt
Fysisk lukket transport vs. Rensing av inntak og utløpsvann
Sammenheng mellom PD og brønnbåtransport
Egg, Donut
Stress ved nedtapping/transport. Høyt stressnivå ved innlasting
Best med delvis lukket?
Vanskelig hvis en må ha ut virus, lus ol.
Størst utfordringer inne i posen/tett system
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Vannkvalitet, CO2, filtrert vann inn.
Tørrlegging av systemet?
Store dimensjoner. Hvordan håndterer vi rengjøring av systemene.
Brønnbåtene har ikke gode nok systemer for tilstrekkelig vannbehandling for lange transporter
Brønnbåtene er kompliserte og store og hygiene er en utfordring
Lukket transport i dårlig vær gir mer skade på fisk.
Dårlig vær gir større fare for at ventiler åpnes.
CO2, O2, N-forbindelser
Smittebæring?
Lange transportetapper
Lukket merd
Fleksibelt utsett, temperaturkontroll
Kan sette ut mindre smolt
Vanninntak
Større grad av kontroll – hvor detaljert skal man styre. Fokus bort fra fisken?
Robusthet
Fleksibilitet.
Mer forskning og erfaring for å finne optimale løsninger
Rensing av inntaksvann og avløpsvann
Plassmangel ombord
Kontroll på vannkvalitet inn
Rensing inn – filter + UV
Fortøyning – ekstremvær
Konstruksjon
Mange ulike løsninger
Kostnader ved lukkede systemer
DP vs fortøyning.
Problemer med smitte, hygiene
Stress fiskevelferd
Vannkvalitet kontroll
Slambehandling
Sirkulering i anlegg – måling/styring av vannparametre
Flytende resirkuleringsanlegg
God nok vannkvalitet under lukket transport.
Riktige strømforhold i BB-kar
O2 løsninger ferskvann
Hvorfor store konstruksjoner i sjø
Kostnader 4-5x dyrere løsninger.
Kan slammet (med salt) i det hele tatt håndteres?
Potensial i å utnytte dårlige lokaliteter
Logistikkløsninger i en helt annen skala
Se mer på maritim bransje
Å få brønnbåter til å sikre kvalitet
Vannkvalitet i forhold til biomasse
Kvalitet avhenger veldig av de som styrer brønnbåtene
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Sjøsyk fisk?
Nye regelverk fører til at eldre båter må ut
Lukket trenger rensing av inntaksvann
Store utfordringer mht kollaps.

4.7 Rådata Blålappseanse 7
"BØR NORGE SATSE PÅ LUKKET OPPDRETT AV MATFISK PÅ LAND? ER DETTE FORBEHOLDT
SMOLT OG POST-SMOLT OG ANDRE NASJONER? HVA ØNSKER DERE FOR TEKSET 2018?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landbasert matfisk
Teknisk mulig – løsningene finnes
Er det lønnsomt?
Energibehov
Kan være mulig nærmere markedet
Kostnadsreduksjoner på anleggsinvesteringer
Avhengig av om kostnader for produksjon i sjø øker
Mulighet for norsk utstyrsindustri for eksport av løsninger
RAS på sjøvann
Erfaring fra storsmoltproduksjon
Logistikk i landbaserte anlegg (intern-ekstern, fiskevelferd)
Salg av pakker (utstyr og management) ut i verden
Norge må drive utviklingen for å være konkurransedyktige på kompetanse, samt forsvare prod.kost
Lukket anlegg må være avhengig av høy prodkost sjø om det skal være aktuelt
Nisjemarkeder for landbasert laks/ørret
Hvordan håndtere kontaminasjon i slam
Fôr – mer fokus
Ikke realiserbart å flytte alt på land
Store krav til RAS
Aktuelt å korte ned sjøperioden

Gå mer i dybden på ting. God blanding av korte konkrete foredrag samt korte drømmende foredrag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mer fokus på god rognkvalitet. Hva finnes på markedet i forhold til luseresistent fisk, tidlig
kjønnsmodning.
Norge bør ikke satse på matfiskoppdrett på land. Vi bør heller bli god på dagens metoder.
Avl – produksjon
Robust smolt
Vaksiner
Smoltifisering
RAS-fôr/annet fôr
Smoltkvalitet – god overlevelse i sjø = robust fisk
Satse på lukket oppdrett av matfisk på land?
Ja, full kontroll på miljø ved lukket
Nei, mister konkurransefordelen til Norge. Vil kunden ha det?
RAS
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Fiskehelse/fiskevelferd i RAS vs. Gjennomstrøm. Resulterer RAS til mer utfordringer rundt fiskehelse?
Ideelt sett nei. De som ikke har tilgang til sjø vil satse på det
Har man konsesjon i sjø vil/bør man fortsette å utvikle det
Areal er ikke begrensning for å flytte til land
Bør legges mer vekt på kompetanse
Dagens utfordringer
Avfallshåndtering
Litt mer der fisken er i fokus
Velferdsindikatorer for fisken
En mulig nisje
Mest aktuelt for smolt og post-smolt
Kanskje mer aktuelt for andre arter
Status på pågående prosjekter
Lukkede merder
Membran filtrering
Transport av smolt – lang transporttid
Vi bør ikke satse på landbasert oppdrett i Norge da vi tror at sjøbasert oppdrett er vinnerteknologi. Men
dersom man opplever fortsatt stagnasjon på vekst i sjø så må kanskje veksten komme på land.
Man bør satse på teknologisiden for kunnskap og teknologi er en viktig eksportvare i den grad det vil
bygges landbaserte anlegg i resten av verden.
Interessant med innspill fra andre industriproduksjoner, men kanskje TINE-foredraget ikke opplevdes
veldig relevant. Bra med blanding av temaer, følge opp aktuelle tema.
Oppdrett på land: Fordelen vil ligge i nærhet til matbordet. Landbasert vil komme på kontinentet i
nærheten av markedene. Ev også Kina og USA.
Effektivitet og tilpassing til konsesjonsgrensen. Økt automatisering, kan det gi mindre håndtering og
mindre stress?
Gjør vi slik produksjon mulig uavhengig av stor tilgang på sjøvann?
Vil ikke da produksjon av laks i framtida skiftes mot de store markedene (Asia=
Bærekraft tilsier bruk av mindre fossilt brennstoff – innflygning av fersk fisk til store markeder kanskje
problemfisk i fremtiden?
Norsk oppdrett vil neppe oppleve en 5- eller 10-dobling i fremtiden.
Men norsk oppdrett har allikevel en fremtid – den er fortsatt avhengig av sjø i en eller annen produksjons
form.
Blir en nisje
Nybygg: tilbakemelding på hvilke utfordringer og problemer som har oppstått – ærlige svar fra
leverandører eller oppdretter.
Stor smolt – hva skal til for å produsere god kvalitet stor settefisk
Fiskehelse i RAS
Fôr – nye fôrråvarer – hvordan dekker vi fôrbehovet for 5-dobling av næringen?
Landbasert = Nisjeprod.
Status NS9416
Om gode ombyggingsløsninger
Fiskevelferd – vannkvalitetskrav – vannbehandling
Arkitektonisk design av anlegg – estetikk.
Erfaringer fra alle typer anlegg og produksjon
Lasting av smolt, postsmolt osv. til brønnbåt
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Større fremtid for post-smolt på land og øvrig i produksjon i sjø i Norge
Utfordringer hva gjelder areal og energi ?
Finansieringsutfordringer.
Presentasjoner som er mer av type praktiske erfaringer.
RAS-teknologien må videreføres til neste år
Postsmoltstatus
Stor smolt
Slam
Lusebehandling
Lukket anlegg
Matfisk på land
Kjønnsmodning
Lysstyring
RAS i saltvann
Fôrråvarer
Må forholde seg til trenden, mix av løsninger
Potensial for å bli egen industri
Fisk som makrotrend mht etterspørsel
Andre landbaserte/lukkede arter?
Vannkvalitet fokusområde
Erfaringer fra postsmolt
Krav fra matfiskleddet
Lønnsomhet i praksis for ulike settefisk-konsept.
Ja vi burde satse på oppdrett på land
o Noe avhengig av lakselusproblematikken
o Som nisje
o Andre energibehov på land
Praktisk erfaring med RAS
RAS-basert på sjøvann
Status på gjennomstrømmingsanlegg
Status lukket på sjø
Status på individbasert oppdrett.
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A Studentnotater fra TEKSET 2017
Til sammen 26 studenter fra NTNU deltok ved TEKSET 2017. De var på forhånd brifet av TEKSET og
NCE Aquatech Cluster og ble under konferansen fordelt på hvert sitt bord så langt det lot seg gjøre. Det var
ikke nok studenter til alle bordene. Studentene fikk i oppgave å lytte til, delta og nedtegne egne notater fra
borddiskusjonene. Disse notatene er samlet i det nedenstående, sortert etter hvert diskusjonstema. Vi har i
liten grad editert disse notatene. Vi ber leseren ta høyde for at studentene, med foreløpig liten
bransjeerfaring ikke nødvendigvis får med seg alle faguttrykk og detaljer. Vi synes likevel at studentene har
gjort en flott jobb og ønsker de velkomne inn i havbruksnæringen. I tabellen (Tabell 3) nedenfor er de
deltakende studenter nevnt med navn og epost. Vi antar at flere av de vil ønske industrikontrakt i fremtiden
eller de kan være aktuelle for rekruttering med mer.
Tabell 3 Studenter som bidro under TEKSET 2017.
Fornavn

Etternavn

E-post

Amalie

Rosnes

amalierosnes1@gmail.com

Anette Voll

Bugten

anettevb@stud.ntnu.no

Charlotte

Hansen

cha-th@hotmail.com

Charlotte

Nilsen

charloni@stud.ntnu.no

Christian

Kosacki

Deni

Koseto

deni.koseto@gmail.com

Elisa

Elmies

elisaelmies@gmail.com

Elisabeth

Fotland

elisabethfjellvang@gmail.com

Ellie

S_ellie@hotmail.com

Erlend

Johansen
Vik Nøringset
Sunde
Eide

Florian

Blengsli

Florian_blengsli@hotmail.com

Gaute

Helberg

gaute.n.helberg@live.no

Helene

Mayer

Helenevellemayer95@gmail.com

Ingeborg

Hollekim Bringslid

Ingeborgen@hotmail.com

Ingrid

Søbstad

ingridhsob@gmail.com

Jo

Nørstebø

jotn@stud.ntnu.no

Kasper

kasper.breistein@gmail.com
kylemhm@gmail.com

Lene

Breistein
HavlicekMcClenahan
Stenseth

Margret

Alsvik

margret.alsvik@gmail.com

Martin

Otteraaen

martin.otteraaen@gmail.com

Mona

Tofte

Emma Lovise

Kyle

emmasunde17@gmail.com
erleei@stud.ntnu.no

stensethlene@gmail.com

Orri

Filippusson

Orrifil@gmail.com

Preben

Imset Matre

preben.i.matre@gmail.com

Ragnhild Olsen

Fossmark

ragnhild.o.fossmark@ntnu.no

Sharada

Navada

Sharada.navada@krugerkaldnes.no
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A.1 Hvor ligger de største flaskehalsene i samarbeidet mellom næring og forvaltning?
-

-

-

-

-

-

Tid, uforutsigbart med søknadsgodkjenninger
NVE er sinkende, siden de ikke har tak på maksimal behandlingstid
Alle sektorer passer på sitt, litt mangel av tillit mellom de forskjellige sektorene
Oppdrettere har en tidsplan, vil ha alt det formelle på plass før finansiering, og da kan investorer bli
nervøse med tanke på pengene.
Konsesjoner til oppdrett er 140 millioner, landbasert er vedlagsfritt for å stimulere innovasjon. Vil at
Norge skal være langt foran på dette området.
Næringen sin side, arealplanlegging, har en tomt så har de alle rettigheter. Nei – de må søke om mye
til fylket og ting tar mye lengre tid enn de tror.
Hvilke krav som gjelder som er rett tilgjengelig
Myndighetene vil kontrollere i stedet for å tilrettelegge
Arealkamp, holdninger mellom kommuner
Norge kunne ikke hatt en oljeminister som vil bremse oljeproduksjonen!
Framsnakking må til for at folk skal bli mer positive til oppdrettsnæringen
Tidsforbruk, tar ofte lang tid å få svar.
Ikke samsvar mellom næring og forvaltning
Brukes mye tid på etterspørsel om mailer og informasjon
Manglede kunnskap
o Vanskelig å formidle informasjon videre hvis det er mangel på kunnskap
Forskjell på kommunal og settefisk: settefisk kjører rent vann inn og vet hva de tilsetter
o Kommunal vet ikke hva som blir tilsatt
o Avløpsregulering passer dårlig i oppdrett
o Dårlig dialog og dårlig dokumentasjon
Vi kan gjerne være flinkere til å planlegge frem i tid
Anlegg kunne ha fått mer informasjon om hvor lang søkeprosessen er
o Forvaltning kan gi mer info om prosessen
Litt udatert
o Hurtige endringer kan skje, dette skaper ofte problemer
Kommunikasjon er ofte et problem
Forvaltningen kunne ha gått ut med kurs for å gi folk bedre forståelse for helheten i prosessen.
Forvaltning må gjerne få mer informasjon om selve settefiskvirksomheten slik at de er klar over
utfordringene og kan komme med realistiske krav.
Må ha kunnskap til de ulike formene i næringa.
Forvaltning må se mer på de ulikhetene i næringen.
Gamle tillatelser, forskjells behandling, få inn forskrifter for utviklingene av anleggene. Som vil
gjøre det lettere. Ulike myndigheter, saksbehandlingstid. Anleggene blir mer lik. RAS som blir
bygget
Ulik tidsperspektiv mellom næring og forvaltning.
Forskjellig behandling i de ulike fylkene, de håndteres litt ulikt.
Mattilsynet, det er ulike svar etter hvem man spør.
Forskjellsbehandlingen: Sammenligning av papirer viser til at det er noen fylker som opererer med
strenger krav enn andre.
Tid i saksbehandlingene.
For få i næringen som har vært i forvaltningen og omvendt – De har for lite erfaring med hverandre.
o En del av kommunikasjon, hva er det som spørres om, språk og veiledning i mellom.
o God nok informasjon som må utveksles.
o Forståelse av helheten.
Mye er så nytt og man operer med nye dimensjoner vi ikke har vært vant til.
Slam – begynner å løse seg, det har tidligere vært en større flaskehals. Men det har vært litt uklart
hvilke krav som stilles.
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Når og hvor de skal bruke det og hvor de kan bruke det?
Det er gjort ulike forsøk på hva det kan brukes.
Avstand til hvor det skal brukes, hvordan det skal håndteres.
Det kan være mindre bruk for fosfor i innlandet enn det er ved kysten. hvor det er mye
tilgang på fosfor fra slam.
Utfordringer med areal til landanlegg og vannuttak.
o Hvor kan det ligge og hvem har lov?
o Store flate områder og tilgang til vann.
o Spørsmål rundt næringssalter.
 Hvordan kan vi utvikle det?
o Det kan bli utfordringer nedover Europa.
Hvordan blir det når man flytter næringssalter fra et sted i verden til en annen, hvordan blir
fordelingen.
o I forhold til landanlegg vil det bli samlet opp og håndtert. Også med at det vil bli færre og
større anlegg.
o Kan være en løsning å legge disse anleggene i nærheten av de større landbruks områder.
Tungmetall i slam må fjernes før vi kan spre det utover.
Næringen mener det tar for lang tid med søknadsprosessen
Forvaltning mener søknadstiden er nødvendig pga mange prosesser i søknaden, ofte er søknadene for
dårlig og må tilbake til næringen før den kan vurderes.
Tiltak: få ned saksbehandlingstiden = bedre søknader
Flere små flaskehalser. NVE klaget på at vi er for dårlige til å skrive søknader, kanskje det er mulig å
leie inn konsulenter som kan gjøre dette? Er det å skrive en søknad muligens en for komplisert
oppgave? Kanskje oppdrettsselskaper kan leie firmaer som skal skrive slike søknader? Mange
selskaper mangler kompetanse til å fylle ut slike søknader.
Den tørste flaskehalsen er kanskje at man ikke kan kjøre prosesser parallelt når man vil sette opp et
settefiskanlegg. Vannrettigheter, vassdragskonsesjon og areal må på plass før man kan starte
utbygging. I tillegg bruker NVE lang tid på å svare på søknaden. En konsesjonsbehandling tar ca et
år. Viktig at ikke fylket blander seg inn i NVE sine beslutninger. En mulig forbedring på dette
område kan være økt kompetanse og opplæring om søknadsskriving. Samt kommunikasjon i forhold
til søknadsprosesser – slik at anleggsprodusentene er forberedt på tiden det tar å få på plass et
anlegg.
Lokalpolitiske flaskehalser. Prinsipper hos fylkesmannen.
Hvorfor ikke tidskrav til NVE?
NVE forvalter noe som er veldig viktig. Tidskrav går kanskje på kompromiss for noe som ikke er så
heldig.
Bør få resirkuleringsanlegg.
Presser produksjonen til det maksimale
Føring på at behandlingstid er 3-6 mnd. Hvis lenger behandlingstid--> si ifra til oppdretter. Ha et
makspunkt.
Næringen vil ha kjappe svar og spikret dato.
Kan søke om innsyn i dokumenter som behandles.
Forvaltninger bør ha tidskrav.
Kontroll ift. rensing av anlegg: det oppleves forskjeller mellom fylker. Det bør være likt. Men, det
vil være naturlige forskjeller avhengig av lokaliteter. Mange faktorer som påvirker.
Kunnskap og erfaring bør deles mellom de ulike etatene slik at det blir mest mulig likt når det
gjelder det som skal forvaltes.
Vannuttak: planlegge godt nok fram i tid og være forberedt på at det tar tid.
Finnes en grense for hvor mye de får lov til å tappe.
Smøla: tomt for vann- resirkulering
Næringen har mer økonomiske mål ift. Forvaltningen. Ulike interesser.
o
o
o
o

-

-

-

-

-
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Næringen vil ha flere konsesjoner.
Næringen mener det tar for lang tid med søknadsprosessen
Forvaltning mener søknadstiden er nødvendig pga mange prosesser i søknaden, ofte er søknadene for
dårlig og må tilbake til næringen før den kan vurderes.
Tiltak: få ned saksbehandlingstiden, bedre søknader
Enkelte plassar slippes det ut for lite ( undergjødsla)
Medan andre matfiskanlegg slipp ut for mykje, der bunnforhold er annaerob.
Når det gjelder settefisk: De vurderer ikkje resipienten i de heila. Det blir feil når matfiskanlegg
ligger like utafor og ”spyr ut” mange gonger mengde av settefisk.
Ein Hente opp råstoff som er mangelvare (fossfor)
Burde se på mulighet for å hente opp råstoff frå matfisk.
Kadmium og zink er problem som utslipp
Det store problemet mellom forvaltning og næringa er saksbehandlingstida.
Spesielt NVE som er frigitt for tidsfristar
Me har tru på Søviknes som kanskje kan sparka dei igang.
Dersom de er for lite bemanning som er problemet så lyt ein ansette fleir.
Det blir viktig å standardisere krav, Idag er det forskjellsbehandling mellom fylke.
Det er kort forklart for dårleg kommunikasjon mellom næring og forvaltning
Det er begge sitt ansvar å kunne betre denne
Forvaltningen – formidling, samarbeid, tilbakemelding, lære av hverandre, hva som fungerer.
Næringen – når man skal bygge vil man bygge med en gang utfordring med det offentlige), tid er
den største utfordringen. Tidlig start. (i løpet av to år, bruk av rådgivende biologer)
NVE og mattilsynet som er den trangeste flaskehalsen.
Tid.
Hvordan følge opp 9416 – hvordan skal det gjøres
Tilstandsrapport som skal være retningsgivende for anlegget. Så skal det utsettes en driftstillatelse –
hvordan skal dette vurderes?
Utslippstillatelse – fredningsområder og slikt som må tas hensyn til
Viktig med forståelse for driften – føles som man møter veggen, mangel på kunnskap om utslipp og
hva det inneholder (?) – ønsker gjerne at forvaltningen setter seg bedre inn i det som skjer
God dialog er viktig.
Grensesnittet som totalleverandør er vann inn og vann ut, og så kommer dette med utslipp – kjenner
seg ikke helt igjen i søknadsprosessen – virker som det kan være litt personavhengig av hvor for det
skjer og hva deres formening om området og landbasert oppdrett er.
Under et år på søknad er uvanlig. Mange ledd!
Tid er alt som er, kan sees på som en flaskehals. Kan man begynne et halvt år før kan det ha veldig
mye å si.
Viktig at søknader belyser alle områder (er altomfattende).
Skulle man hatt besøk på anlegg for å se praksis (utfordring før utbygging, hehe). Igjen viktig med
nok info. Forskjell mellom kommuner mtp holdninger til næringen.
Alt skal på høring.
Poenget er at totaltiden burde gjerne vært komprimert. Komme i gang!
NVE – skal man ta ut mer vann, da baller det på seg med tid. – virker som de er en propp, men viktig
ressurs (ferskvann).
Viktig med mengde utslipp og hvordan resipienten tåler det. Hva er problemet med N og P.
utfordring med algevekst i øvre vannmasser, grunnleggende info. Vil dette ikke være en risiko er
kanskje ikke utslippet så farlig(?)
Hvor kjøres utslippet «bort». Dumt at man må kaste/brenne slam, viktig ressurs som bør utnyttes. En
begrensning når de som tar imot ikke kan ta imot mer. Utfordring med saltinnhold.
Løsninger, Kan du få melormen til å bli godkjent som fôr, kan dette være en mulighet. Dyrt med
avfallsdeponi.
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Næringen vokser fortere enn forvaltning – Forvaltning bremser for utviklingen innen næringen.
Forvaltningsarbeidet kompliseres ved at det stadig kommer nye direktiver som det må tas hensyn til.
NVE/LMV – Lang tid før man får svar/får nye vaksiner godkjent.
Mangel på kunnskap innenfor forskjellige direktorater og blant tilsynsfolk.
Mangel på kommunikasjon i forhold til søknader – Sektormøter kan kanskje være en idé for at alle
parter forstår hva som står i søknaden.
Dårlig videreformidling av kunnskap internt i næringen.
Gjennomstrømning NVE – problem: krav til logging – finne teknologi som fungerer. Både positive
og negative erfaringer. Enkel loggføring så langt det eneste som fungerer. HRV – ikke får tappe.
Grunneiere spiller på lag - problematikk er de som ikke er involvert.
Prosesseringstiden ofte det som er flaskehalsen (NVE) – problem både overfor investorer og øvrig.
Stiller for store krav til dokumentasjon fra næringen, mens høringene ikke krever samme nivå på
dokumentasjon.
Hvorfor frihetsgrader på forvaltning?
Fylket involverer seg ikke? All skyld ikke direkte hos NVE. Stiller lave krav til kunnskap før
beslutninger blir tatt.
Blir mindre folk i forvaltningen som har kompetanse fra drift – skjønner ikke bakgrunn for søknad
om konsesjoner og lignende.
Forvaltning ønsker ikke dialog nok, der hvor potensielle tvister oppstår.
Mye går på skjønn, dette bør i stede foregå med kunnskap og erfaring.
Mattilsynet – gode erfaringer, fint med samme ”inspektør” over perioder. Skape kjennskap og
relasjoner – ”snakker samme språk”.
KJENNSKAP TIL NÆRINGEN – helt vesentlig for å kunne ha en god dialog. Må ha kompetanse.
Unødvendige konflinkter gjennom avgjørelser som virker til å være tatt på skjønn.
Urealistiske krav til rensing på settefiskanlegg kontra matfiskanlegg?
Villaks – sikre oppgang i elver hvor det er urealistisk?
Minstevannføringskrav urealistisk i forhold til naturlige forhold.
Det er rart at reglementet for landbruk og havbruk ikke er tilsvarende strengt og detaljert
Utslippstillatelser for settefisk
Utslipp betyr ikke alltid forurensing, det blir fokusert for mye på hvor ille det er fremfor å se på
mulighetene
Generelt er reglementet delvis for strengt og vanskelig å forstå
Endringer kan være gode, man trenger nye løsninger og må ikke være for skeptisk
Et allment stort fokus på hvordan næringen skader miljøet
Forvaltningen bør være fokusert på målinger og tall og ikke erfaring
En bedre forvaltning av hvilke næringsstoffer fisken trenger
Forvaltningsetat bør underligge like strenge regler for tidsbruk
Man ønsker seg en bedre kommunikasjon og ikke en top-‐down umyndiggjøring
Et samordna tilsyn hadde vært heldig
Problematisk at mange forskjellige kan komme og sjekke til ulike tider fremfor å samle alt –
tidskrevende og stressende for næringen
Det er ikke alltid at en lokalitet har nok arbeidskraft til å ta imot kontrollører til alle tider

A.2 Hvordan skal vi oppnå samme grad av kontroll for et RAS system som i annen
matvareproduksjon?
-

Tar inn vann uten behandling – høy risiko for å sette produksjonen på spill
TINE bruker bakteriene aktivt for å styre produktet, bør være i fiskeproduksjon også.
Størrelse av biofilter – er det viktig? Størrelsesforhold mellom de forskjellige
vannbehandlingskomponentene
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Biologisk – finne de gode hjelperne, styre kulturene i vannet
Membraner, dobbelbarriere er positivt
Når er et RAS anlegg ok? Vanskelig å vite når det er rent
Nye anlegg må bygges slik at du har mulighet til rengjøring av hvert enkelt kar.
Rutiner og kontroll, være bevist på alt det du gjør
Utstyr – det kan spre eventuelle problemer/sykdommer.
Viktig å være opptatt av små og enkle rutiner for å unngå store problemer.
Nye anlegg må bygges som meierianlegg!
Målet er forbedring hele tiden, og komme opp med en god standard
Kan bytte utstyr oftere, eller få bedre rutiner på desinfisering.
Kan være litt farlig med gamle rutiner, da det kan bli problemer med å innføre nye ideer og rutiner
(mennesker må være åpen for endring).
God kommunikasjon mellom anlegg.
Om det blir helt sterilt vil smolten få problemer i sjø
Men vi må ha kontroll
Nøye på å fjerne organisk materiale, rengjøring i krinker og kroker av SUB kontroller.
Det er stor forskjell på utviklingen i teknologi
Fjerning av organisk materiale.
Kontroll i ulike nivå, doble barriere
Sykdom og smitte
Kjemisk kontroll på vannet er viktig for å ikke ødelegge biofilterene
Kan være problematisk mer reversert osmose fordi at man tar bort til ionene
Overvåking på inntaksvannet?
Noe er det
Mange tar vannprøver over tid for å få en oversikt.
Mange vannkilder er dårlige kilder i utgangspunktet
Problematisk med ulike inntaksvann gir individuelle problem for anleggene.
Overvåkning
Hva skal vi overvåke?
Kjemisk - Her kjenner vi hvilke parametere vi skal overvåke
Biologisk - Dette er mer komplisert
Et stabilt godt biofilter med god overvåkning
Utfordringen er når du først får noe innenfor anlegget når du kjører RAS
Det må overvåkes
Avhengig av når ting går galt, når man nærmer seg grensen.
Holde et riktig miljø
Yersinia (bakterie)problematisk
Problem som er linket til biofilter, det har økt etter
Er den R eller K selektert?
Trives den med lite O2?
Årlig kontroll/ overvåking av status i RAS anlegg
Bedre overvåkingssystem/måling
Biosikkerhet på inntaksvann. Sjøvann inn i postsmoltanlegg.
Overvåking – måleutstyr. Bedre teknologi på måleutstyr.
Mikrobiologien; Bakterieteller, viktig for å oppnå kontroll. For eksempel DNA-sekvensering. Mulig
løsning for kontrollering av et RAS system. Få forståelse for hvilke bakterier som er patogene og
hvilke som er harmløse.
Bedre filtertyper for eksempel beltefilter – kan fange partikler på en mer skånsom måte i forhold til
trommelsil. Mulig fordel å bruke beltefilter i et RAS system?
Kontroll av rogn som kommer inn. Sikre at rognen er ren.
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Kontroll av luften som pumpes inn i anleggene. För og luft pumpes, for tilstrekkelig sikkerhet, dette
bør kanskje også renses?
Renhold og desinfisering
Smøla erfaring: god kontroll, nøye med renhold. Vasker først , så ozon, så desinfiserer med
klordioxid. Bruker en del samme metoder som meieriene.
3 forskjellige resirkuleringsanlegg
Klekkerier hver for seg
Vanlig: 2 innlegg per år. Har hatt 4, og da blir det dårlig tid.
Utfordring: tidsintervall. Avsette tid i produksjonsplanen til desinfisering og oppbygging av
biofilter--> viktig
Ulike krav og formål for de forskjellige næringene gir et vanskelig sammenligningsgrunnlag.
SIP-rensing i meierier (vaskestasjon, vasking i lukket system). Fungerer dårlig for fisk.
Årlig kontroll/ overvåking av status i RAS anlegg
Bedre overvåkingssystem/måling
Bruke mykje tid rensing
Modning av biofilter er idag en usikker prosess, som kan betrast med mulig kjøp av bakteriekulturer
som ein kan tilsette biofilteret.
Lære av meieribransjen kanskje?
Standardisering av grenseverdier for RAS anlegg.
Nitritt verdiar er idag eit stort problem i RAS anlegga.
Vanskelig å være ”tøff nok” til å tørre å ha ei reirksløyfe utan desinfeksjnon.
Her har vi referansepunkt for matvareprod. Melk og øl
En ting å ha kontroll på bakteriene i filter, men det som er der ellers i karene/rørene er vanskelig
Kontroll på vannkilden – og andre bestanddeler (kalk og annet)
Membran for inntak er et bra tiltak – kan designe det vannet man ønsker
Spørre dem som skal ha sluttproduktet – (trykkfilter og UV)
Hvilket filter er nødvendig – hva er det man ønsker å oppnå. Hva er nødvendig?
Hva er det man skal bekjempe? Det er viktigere enn å legge seg på en lik linje som annen
matproduksjon.
Det man er opptatt av – man vil ikke ha sykdom – risiko med for dårlig desinfeksjon. – det er snakk
om ivaretakelse av investering.
Utfordringen med sjø er det at man vet ikke hva som kommer – føre var? Tenke økonomi – sikring av verdier
Biofiltre – nullstilling? – bør ikke desinfiseres, tar tid å modne for at det skal bli effektivt. For å
stabilisere bakteriekulturen.
Viktig å hindre slamoppsamling – og ikke hindring av N-stoffer i seg selv.
Styrer R/K på vekstvilkårene (næring, sulfid, oksygen). – en ting man ikke justerer på i RAS er
biofilteret.
Samling av feces/fôrrester – farlig oppblomstring med sulfider (farlig for fisken)
Viktigste i RAS vil være full kontroll på det som kommer inn (vann, fôr, folk), og hindre oppsamling
av slam etc. – hygienedesign kan være viktig
For stamfisk er vet veldig viktig med smittebarrierer.
Det beste for RAS om det driver sitt eget lille liv – viktig å få ned det organiske
Gode spylesystemer og god vasking – må være enkelt og effektivt
Desinfisering – H2O2 – og et par andre (ozon) – klorperoksid er svært effektivt (korroderer?)
Hvilke kjemikalier skal brukes. – må være næringsmiddelgodkjent og riktige mengder
Økt overvåkning – kontroll på den normale bakteriekulturen
Vannprøver
Hvordan type avløp? Hvordan skygge (kan ha invirkning på UV-filtrering, blindsoner)
Erfaring er viktig – korrigere deretter
Hvordan har fisken det.
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På rogn – formalin som gjelder, prøver å finne noe annet
Viktig spørsmål hva skal man bekjempe – når er input-vannet «rent» nok
Forbedre eksisterende teknologi for kontroll: Siler, rør, filter, karhydraulikk.
God forståelse av både teknologi/mekanikk og fiskehelse/biologi.
Utvikle systemer som fremmer K-seleksjon.
Utarbeide gode rutiner og tilegne seg kunnskap.
Er smoltproduksjon – matproduksjonen starter først i den prosessen.
Må være høy grad av kontroll – ellers vil det gå veldig dårlig.
Så lenge bakteriene ikke er opportunister – er det nødvendig ned på ”individ” bakterienivå på
kontrollen?
Full kontroll kan kun oppnås da – men er dette nødvendig?
Krever ekstremt tett oppfølging på vannkvalitet.
Trenger meget god barriere på inntaket – da skal det kunne holde.
Logistikken i produksjon av settefisk som stiller krav.
Modulbasert settefisk – en resikuleringsenhet pr. kar. Ekstra investering i starten kan gi ekstra
gevinst over tid.
Kan det være utfordringer i biokontroll knyttet til byggemateriale?
Produsenter må gi ”ærlige” anbud på systemer.
Litt lite analysekapasitet i næringen i forhold til hva som trengs for å monitorere anlegg.
Trengs mulig høyere vannutskiftning/pumping i systemene.
Anlegg må være åpne for besøk ved investeringsinteresse –næringen må være åpne for
utenforstående.
Usikkerhet om hvilken annen produksjon man kan sammenligne det med
Trenger man det samme hygienenivå i for eksempel en osteproduksjon som i settefiskanlegg?
Digresjon om hvordan biofilter hadde sørget for at fisken sluttet å vokse på en lokalitet
Det trengs en bedre automatisering for vann
Bedre prosedyrer for vannmåling – instrumenteringen er for dårlig
Man vil ikke stole blindt på teknologi heller, noe labarbeid og prøvetaking bør fremdeles være
påkrevd
Det er lettere å sikre små enheter enn store RAS-‐anlegg
Man trenger med biosikkerhet og flere gode målingsmetoder
Troverdig instrumentering, sikker kalibrering slik at man kan stole på svarene man får
Det trengs et paradigmeskifte
For tiden skjer endringer for sakte

A.3 Hvilke tekniske og biologiske utfordringer må vi løse nå? Om 5 år?
-

Utfordringer med produksjon av stor-smolt
Smolten møter et annet miljø enn den ville gjort ute i merd
CO2 gassing
Hydrogensulfid vil være et problem i saltvannsanlegg. Ikke få anaerobe lommer
Ufullstendig desinfisering
Dimensjonene øker, og konsekvensen hvis noe går galt.
Teknisk – konstruere anlegg slik at det går an å gjøre noe hvis noe går galt, nedvasking f.eks
Generell basis prøve og feile, bygge anlegg der man kan bygge på å at det har noe fleksibilitet
Rester av organisk materiale som reduserer den løpende hygienen mest. Bygge system som
kontinuerlig beholder en hygienisk standard som er bedre enn i dag. Filtrere bort trøbbel på
inntaksvannet, konsistent måler.
Enda bedre renhold, biofilm som samples opp i rør. Vurderinger om når det skal vaskes?
Bygge anlegg for kontinuerlig anlegg, biofilm er et problem.
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Vanlig behandling når fisk har trøbbel – formalin for å fjerne parasitter. Kan potensielt påvirke
biofilteret. Kunne løse driftssituasjon i et Ras anlegg slik at man kan behandle og ikke drepe hele
biofilteret i en hel smell, men har oppdelte soner.
Roboter som kontinuerlig følger opp å målet, noen lamper som følger opp og lyser når det er
problemer. Roboter som kan fange opp trender, lage modeller om potensielle farer som kan skje
Større innsats på å kontrollere det vannet som kommer inn i anlegget
Visst mer om smittestatus, sykdomsstatus, ”ulmende miljø” i vannet, overvåke dette?
Flytting og transport, som gjør at fisken ikke skader seg
Krever andre logistikksystemer med større fisk
Live-målingsteknolgi, digitalisering, automatisering blir mer og mer viktig
Må finne ut hva vi skal gjøre med slam
Kvalitet på settefisk
Storsmolt
Må nok ha litt sjøvann for å unngå inn og ut av smoltifisering
Optimering av løsninger
Fisken vil få problem hvis den ikke settes i saltvann (går inn og ut av smoltifisering)
Få smittefri rogn
Eksempel rogn uten PRV
Noen anlegg vil ikke bli testet fordi de vil faktisk ikke vite hva de har der.
Utfordringer nå er bla. de sykdommene som preger oppdrettsnæringen
Kvalitet på smolt og rogn
Større krav til hva som settes ut i merdene.
Kommer til å ha mange av de samme utfordringene i fremtiden som vi har nå.
Mer fokus på settefisk-fasen
Har noen gang utfordringer med logistikk mellom settefisk og når den skal over til merd i sjø.
Plutselig står de der med smoltifisert fisk som er klar for sjø men ikke kan bli satt ut (problem med
logistikk).
RAS: dårlig inntaksrensing
Utstyr som blir brukt til rensing av sjøvann er større enn ferskvann, en løsning for å få volumet på
utstyret til sjø ned?
I et smoltanlegg må godt utstyr til å dekke et evt stopp i oksygenpumpa på plass
Her har vi referansepunkt for matvareprod. Melk og øl.
En ting å ha kontroll på bakteriene i filter, men det som er der ellers i karene/rørene er vanskelig
Kontroll på vannkilden – og andre bestanddeler (kalk og annet)
Membran for inntak er et bra tiltak – kan designe det vannet man ønsker
Spørre dem som skal ha sluttproduktet – (trykkfilter og UV)
Hvilket filter er nødvendig – hva er det man ønsker å oppnå. Hva er nødvendig?
Hva er det man skal bekjempe? Det er viktigere enn å legge seg på en lik linje som annen
matproduksjon.
Det man er opptatt av – man vil ikke ha sykdom – risiko med for dårlig desinfeksjon. – det er snakk
om ivaretakelse av investering.
Utfordringen med sjø er det at man vet ikke hva som kommer – føre var? Tenke økonomi – sikring av verdier
Biofiltre – nullstilling? – bør ikke desinfiseres, tar tid å modne for at det skal bli effektivt. For å
stabilisere bakteriekulturen. –
Viktig å hindre slamoppsamling – og ikke hindring av N-stoffer i seg selv.
Hvordan type avløp? Hvordan skygge (kan ha innvirkning på UV-filtrering, blindsoner)
Erfaring er viktig – korrigere deretter
Hvordan har fisken det.
På rogn – formalin som gjelder, prøver å finne noe annet
Viktig spørsmål hva skal man bekjempe – når er input-vannet «rent» nok

PROSJEKTNR

6022120

RAPPORTNR

OC2017 A-186

VERSJON

0.3

40 av 50

-

Hvilke teknisk/biologiske utfordringer må vi løse nå?
HMS forslag om beredskap, tenke igjennom
Teknologi:
H2S akutt problem
Rutiner – Opplæring, forståelse, kurs
Oksygen
pH
Større anlegg og større fisk
60-90 gr fisk lavere dødlighet, enn de som er større en 200 gr.
Oversikt over når smoltifiseringen
Tetthet
Større anlegg og større fisk
Terskler og forskjeller
Smoltifiseringen
Synkronisert smoltifiseringen, større smolt gir større spredning i smoltifiseringen.
Ulik fysologi på de postsmolt(400-1200 g) fremfor dagens smolt på 120 gr.
Veit vi når fisken er best egnet til å settes ut i sjøen.
Vi prøver å tøye grensene, men et sted går grensen.
Klarer vi å gi laksen stort nok areal
Lus, om det skulle sjøanlegg skulle flyttes på land
Få bedre kontroll på biofilm i fremtiden (der det betyr noe).
Men, er det nødvendig å fjerne all biofilm?
Smøla: vurderer situasjonen og forholdene ift. om de fjerner biofilmen eller ikke.
Bidrar til å rense vannet, men hvis det gror reduseres biofilterets overflate og mister effekt
RAS: dårlig inntaksrensing
Utstyr som blir brukt til rensing av sjøvann er større enn ferskvann, en løsning for å få volumet på
utstyret til sjø ned?
I et smoltanlegg må godt utstyr til å dekke et evt stopp i oksygenpumpa på plass
Hygenekrav kan bli en utfordring for næring.
Automatisert rengjøring
CIP (clean in place)
Foringsanlegg, mygla per idag, pga dårleg reingjering
Slam, spesielt med tanke på salt og kadmium og zink.
Mye bruk av sjøvann for rensefisk – sjøvann på 14-15 grader, spiser opp alt (bortsett fra noen typer
titanium og plast; duplex) – sammensetning av utstyr – varmt sjøvann er vanskelig (materialkvalitet)
Må være bevisst på hva som skal til i sjøvann. – snakke samme språk.
Kjemisk påvirkning vil også være med å bidra til korrosjon. Hva blander man i?
Utstyr for sjøvann er en utfordring.
Mange forskjellige løsninger, vanskelig å velge. Helt annen design på sjøvann.
Forskjell på stålkvalitet.
H2S – hindre dødsoner og endestykker. – hindre ekstra stubber. Mye å tenke på.
Lav RAS – dårlig filter – eget liv etter filteret.
Vanskeligheter med levende for.
Skummelt med AGD – ferskvann er effektivt mot dette.
Rekkefølge i filtrering er viktig. – hjelper ikke med desinfisering om det ikke er filtrert, men det
spørs og på desinfisering.
Forskrift – mulig utfordring – med gamle anlegg som må oppfylle nye krav.
Utfordring på gamle anlegg – rømningssikring? Avløpssystem? Vet ikke helt hvordan
grunnforholdene er.
Dokumentering er en utfordring.
Rømningsteknisk rapport med tilstandskrav – tilbakevirkende for gamle anlegg.
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En del tiltak som må til man kanskje ikke er klar over.
Er alle de gamle anleggene liv laga?
Produksjon av rensefisk – utfordringer på løpende bånd – rensing av vann, hva tåler fisken, hva
trives den i. hvilken strømhastighet. O2/CO2-nivåer. Produksjonen skal opp å gå. Varmt vann er
energikrevende og kostbart. – for mye omstridt om hvilke metoder som er best/rett?
Ny type fisk – mye usikkerheter, mye man må finne ut av. – trenger resirkulering for å hindre tap av
varme. – store dimensjoner som skal pumpes. RAS gjør det lettere å kunne behandle input-vannet
grundig.
Dele i avdelinger for å hindre smitte.
Energi er en utfordring for gjennomstrømningsanlegg (?) muligens.
Viktig med jevnhet i biologisk produksjon, kan ikke bare skru av knappen.
Komplett produksjon av laks på land. Tilgang på rogn gjennom året. Laksen glemmer at den er laks.
Skille på ferskvann og saltvann – begynner med brakkvann tidlig?
Utvikle bedre metoder for kontroll av biofilm.
Effektive metoder for å oppdage H2S ansamlinger.
Lusa må fikses.
Svinn må reduseres.
Effektivisering av arealforbruk/økt tilgjengelig areal for oppdrett.
Standardisering.
Forbedring av vannkvalitet.
Kan komme noe i biofiltrene i resirkanlegg som vi ikke ser/vet om enda. Er flere større hardt belasta
anlegg hvor nye ting kan få utspring.
Havari av biofiltre – stopp/reduksjon i produksjon.
Ved desinfeksjon gir det grobunn for nytt ukjent materiale- må desinfisere totalt.
Har man kapasitet til dette?
Akkumulering/mutering av noe eksisterende/noe nytt som blir introdusert.
POX, IPN, furunculose – mutasjon.
Akkumulering av signalstoffer, hormon, feromon.
Blitt økt bevissthet rundt vannkvalitet og fiskevelferd – bedre rustet mot å forebygge nå enn
tidligere.
Kilossmolt (eller opptil 500-600 g) – kan være problemer knyttet til håndtering, transport etc.
Sanerer overskytende mengde av fin fisk.
LOGISTIKK og håndtering av større smolt.
Kapasitet til å holde på fisken til riktig tidspunkt.
Teknologi til de som ønsker å produsere større fisk/mindre fisk, som varierer fra standarden.
Trengs gode og fornuftige løsninger på slam behandlingen.
Fosformangel – slam? Krav til slambehandling ved lukka anlegg i sjø.
Større fisk i kar, større tetthet – potensiell atferd/veldferdsproblematikk?
Om fem år: Det er viktig å ikke å forby for mye
Man må snart finne mer ut av hvordan slammet kan brukes
Se mer på muligheten for å bruke slam som gjødsel i tangproduksjon
Hvordan fjerne fosfor fra slam for å nyttiggjøre seg av det
Se på mulighet for å blande alt husdyravfall og bruke det i gjødsling
Igjen: Hvorfor bli landbruksavfall sett på som ressurs, men ikke havbruksavfall
Mer tang og tareproduksjon
Det trengs en endring i samfunnet slik at det er større etterspørsel etter alger
EØS –avtale som gjør det vanskelig å selge varer til utlandet
Fem år er ikke mye tid, med mindre det skjer et plutselig teknologisprang
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A.4 Hvor peker pilene – slik ser norsk akvakulturproduksjon ut om 30 år? Hvilken smolt
skal vi produsere?
-

Flere fisk, antall og størrelse øker
Om 30 år mye mer automatisert/robotifisert
Genmodifisert?
Mer off-shore løsninger
Andre arter?
Nisje-produksjon av flere marine arter
På en laks kan du spise 70 % av kroppen, torsk kan man spise mindre. Så det er den beste arten å
drive oppdrett på. Kan få fabrikkprodusert mat fra dag 1, mens marine arter er dette mye mer
komplisert og man kan så vidt se yngelen
Norsk akvakulturproduksjon vil fortsatt være dominert av laks
Svinn – 18-20 % i dag. Om 30 år vil dette være lavere, 5 %.
Lakselusa er avlet ut
Er på land eller er vi i sjø? Lukka anlegg i sjø vil det være mer av.
Oppsamling av slam i sjø og? Miljøkravene vil være sterkere enn i dag. Minimalt miljøpåvirkning.
Kan dukke opp andre sykdommer når man vil ha enda høyere antall og større fisk, som vi ikke vet
om i dag og som må takles da
Ikke så mye åpne anlegg om 30 år – lukka anlegg, enten på land eller i sjø.
Siste året av laksens livvsyklus vil være i sjø, men kanskje det tidligere vil være på land
Steril laks om 30 år?
Bedre fôr og fôringsstrategier
Insekter i fiskefôret, er jo det fisken liker best?
Tang og tare, marine arter blir viktige i fôringsproduksjon
Ha fisken lenger på land.
Lukket merdsystem, på land og i sjø
Problemet er båttrafikk som medfører mange utslipp
Fra liten til storsmolt.
Dyrt med produksjon på land
Mer teknologi, eksempel iFarm (god ide)
Steril fisk om 30 år, muligens kvitt en del av sykdommene vi har i dag, men det er mulig det har
kommet flere
Mulig vi driver med andre fiskearter om 30 år på grunn av økende sjøtemperatur
Helårssmolt, produksjon av smolt hele året
Mulig det blir hybrid, mellom laks og torsk
Integrert havbruk kan være fremtiden
Laksefisk og kanskje noen andre stammer
Dokumentasjon av individ
Større anlegg med RAS
Mer kontroll
Oftere utsett
Fiskehelse og kjenner adferden bedre.
Automatisering
Annen effektivitet
Genom seleksjon – mer på molekylnivå (Genombasert alv)
Større presisjon
Skreddersydd for individene etter hvilke forhold de skal utsettes for, f.eks. om fisken skal offshore
eller i et lukket anlegg.
Forbruket
Kommer til å ha mange forskjellige ulike forhold
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Det kan godt være det er flere arter som inntar marked og kanskje får bort noen andre.
Informatikk
Iris – gjenkjenning
Store smolt
Store små laks
Luseproblematikken løst
Mye landbasert, men og en del langt til havs
Fôr -> benyttelse av insekt, alge, avskjær fra fisk generelt
Oppdrett av tang og tare
Fosfor blir hentet ut fra avfall
Andre land kommer mer inn på markedet, men Norge vil nok vær ledende
Størrelse
Teknologi: Automasjon, kontroll, sensorikk,
Usikkerhet om storsmolt: Vil ein stor smolt vera løysinga når luseproblemet er løyst
Alle typar smolt vil vera aktuell i framtida.
Den mest kostnadseffektive smolten som vil vera aktuell.
Mer lukkede anlegg – en kombinasjon
Mye rensefisk, hehe
Se det i fht matbehov – stor etterspørsel, mest produktiv som mat?
Andre fôrmidler – fikse det for eventuell vekst.
Mer automatisering – autonome anlegg? Delvis kanskje.
Fôrutviklingen er viktig – hva vi forer med. insekt? Planter? Fisk? Andre marine dyr? Kombinasjon.
Drive sammen med andre industrier? Plantasjer?
Må være mer opptatt av miljø – mer bærekraft
Andre arter enn laks?
Verdensbasis: pangasius og jade-perch.
Smolten – mindre? Større? Får man bukt med lusa så blir det bedre.
Forkortning av produksjonstiden
Lenger tid på land kanskje?
Klarer man å holde prisene? Er det holdbart/levedyktig? Kostnadseffektivt!
Blir man utkonkurrert? Kunstig sjøvann i andre land som utkonkurrerer norsk industri?
Antall arbeidsplasser er det ikke noe å hente på – men noen som tjener mye penger.
Individuell behandling er et utberedt hjelpemiddel.
Næringen har blitt mer bærekraftig: Slamhåndtering og fiskevelferd er bedre.
Bedre kontroll på fôrutslipp.
Arealavgift er innført.
Større smolt.
Ut i havet igjen, kommer ikke til å være på land.
Smoltprisen avgjøres ved slakt. Kan lønne seg å betale mer for god smolt.
4% årlig vekst kan være et hårete mål.
Lus må fjernes. Holde deler av produksjonen på land.
Mulig offshore.
Ingen enkelttiltak som bærer næringa videre – sammenhengen mellom flere gode tiltak – genetikk,
fôr, bedre smoltproduksjon som vil bringe næringa fremover.
Holdningsendring – videre endring på optimalisering av drift og velferd vesentlig.
Kvalitetssmolt helt avgjørende for hele produksjonslinjen.
Lukket produksjon.
Større produksjon.
Mer automatisering.
Mer spesialisering og tilpassa anlegg til spesifikke situasjoner.
Forskjellige produksjonsmetoder, det finnes ikke én riktig løsning.
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Tror at sensorer blir brukt mer.
Biologisk avtrykk mål i større grad.
Produksjonen vil være sterkt avhengig av markedet, kanskje nye arter er i vinden om 30 år.
Nye materialer som tåler større belastninger og ikke muliggjør rømming.
Smolt blir dyrere, noe oppdrettsnæringen har råd til.

V: Grønn bruk av slam fra settefiskanlegg… Hva skal til?
- ”panteordning” på slam, dette er utelukket når det er utlegg. Få en verdi på det, så det ikke bare blir
en talemåte å kalle det en ressurs, men at det blir en verdi
- Finne bærekraftig bruk av slam
- Begrensing på hvor og hvor mye man kan bruke
- For mye fosfor, dette må fortynnes
- Sammensetning av slammet, gi det en balansering.
- Slammet må bli en ressurs, få det over i en mer verdifull form.
- Prosessen på hvordan dette gjøres er ikke ferdig.
- Som en elbil, folk kjøper det fordi det er fordelaktig med andre ting (parkering, kollektivfelt osv).
Kan man gjøre noe av det samme med slam?
- Ha en pyrolysemaskin på anlegget, man slipper transport.
- Utnytte varmen av forbrenningen til slam, bruke til oppvarming av vann for eksempel.
- Hva kan staten gjøre? – Bruke dette i stedet for fossilt brensel? Er det mulig?
- Sementproduksjon er forbrenning av kalk, for å få dette til å brenne må man ha noe brennbart oppi.
Kunne man brukt noe fra slammet her? Om det er mulig?
- Om slammet er en kurant del av forbrenning, da burde det vel gå?
- Ha småskala bioreaktorer for å lage biogass? Spesifikt på små anlegg.
- Lokalt bruk, mer bærekraftig? Heller det enn transport og sentralisering.
- Hente erfaring fra andre industrier? Hva gjør de f.eks i Danmark med avfall fra griseproduksjon?
- Nullvisjon på lus, nullvisjon på karbonutslipp for betongindustrien?
- Redusert transport for å unngå transport.
- Teknologien er der, det må bare brukes.
- Mer effektivitet for å minske kostnadene.
- Med tanke på pyrolyse, trenger anlegget all den energien?
- Maksimering av de ideene og teknologien som er utviklet
- Forbedring av logistikken.
- Viljen til å prøve ut nye ting.
- Finne gode mottaksledd.
- God resirkuleringssirkel, interessant med bruk av rensehage.
- Oppsamling til biogassanlegg, eller en ekstern mottager.
- Lokalisering kan være utfordring og størrelsen på anlegget og individene
- Det er jo ikke bare slam, det er ulike typer vann.
- Virker litt meningsløst å brenne det og ikke bruke det som en ressurs.
- Skulle vel kanskje vært brukt innen landbruk.
- Det er mye i slammet som ikke kan brukes som tungmetall.
- Det trenges tid til å finne tid til å finne en god løsning, fremfor for hastverk.
- Det er allerede en stor kostnad, man må få ned kostnaden på transport. For å ikke tenke på CO2
utslippet i transport frem og tilbake på alt slammet.
- Det er klart at man ikke kan slippe ut disse mengdene i elva.
- Om man hadde klart å kunne utvinne næringssaltene kunne man brenne det, men det virker litt rart å
brenne næringssalter det er mangel på.
- En kombinasjon av løsningen som er presentert.
- Det første må være å fjerne vannet.
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Transport kostnader ned.
Finne nye bruksområder.
Utvinne fosfor.
Mer biogass.
Fjerne deler av vannet, ikke tørke, slik næringsinnholdet opprettholdes
Fossfor er ein begrensa resurs, henta det ut av slam  gir meirverdi
Få ut tungmetall
Ein må unngå transport av vann i slam.
Biogass er en god løysing lokalt på anlegga  får brukt energien på plassen
 strøm og overførsvarme
Betongbrenning er bra i områder der det er mulig. Salt er litt begrensande.
Biokoks. Kan være fremtiden
Oppfyring i sementfabrikker – de tar det imot (sett at det er tørt)
Kan man få betalt for det? Godt stoff med mye energi.
AquaPonics – slam fra fôrspill som fôr til melorm/børstemark med mål mot fôr ingrediens.
Problematikk med saltene.
Fronting som miljøvennlig alternativ.
Tungmetaller som brenner bort – viktig for et rent produkt. (fra notvask).
Energigjenvinning.
Lite antibiotika bruk.
Hvis resipienten mottar det og takler det, hva er poenget med å gjenvinne det og investere i rensing?
Kan ikke ligge på dårlig lokalitet – dette er næringsstoffer som tas i bruk av økosystemet.
Slam fremstås som direkte fælt avfall, mens det er næring. – dårlig kunnskap og kommunikasjon.
Det er resipienten som styrer hvorvidt det er et problem – er rensekrav nødvendig? Er økologisk drift
målet?
Noen store bedrifter som tar ut næringsstoffer eller bruker til biogass.
Smart idé om å kunne bruke det opp mot anlegg
Bruke det til næring til skog? (juletrær?) – eller områder med flathogst
Fiskerester som forbrennes – ensilasje.
God løsning med levering til betongindustrien.
Energiregnskap er et nøkkelord.
Kostnaden i første omgang er det tørking som er kostnad.
Sesongbasert forbrenning av slammet, når trenger man varmen man eventuelt produserer.
Klarer man ikke tørke det nok – blande det med noe annet?
Man må tjene noe på det, så for å være villig til å investere må det være en løsning som er gunstig og
miljøvennlig.
Gjenbruk av slam i fôranlegg.
Brukes som gjødsel for andre typer marint oppdrett, f. eks. tare, blåskjell.
Omdanne slammen til et produkt som kan benyttes i andre deler av produksjonen (eks. produksjon
av insekter), gjerne lokalt.
Hva må til – penger! Investeringene må tas når de får krav. Avfallsstoffer – zink , tungmetaller må
skilles ut for å få et produkt bedre egnet til gjødsling bl.a.
Om man får skilt ut fosforet kan man sitte på et verdifullt produkt.
Når matfiskproduksjonen begynner å få samme krav kreves.
IMTA – fremtiden til havs.
Kompetanse fra forvaltningen. Økt lovgivning og krav til resirkulering eneste som vil ha effekt i en
større skala.
Regelverk må være på plass
Regelverket bør være oppdatert i samsvar med teknologien som finnes
Verdiskapning i hele kjeden og ikke kun i sluttproduktet som i dag
Hvor stor er egentlig utfordringen? Hva er omfanget?
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Myndighetene har vært sene med å gjøre det klart hva som er forventet
De tror at dette vil ordne seg som del av en naturlig prosess siden det er mer interesse i dette nå
Miljøkrav vil også gjøre at det lønner seg å bli grønnere
Løsninger som er tilpasset hvert enkelt anlegg
Løsninger for å sende rett type slam til rett målestasjon
Bedre teknologi til å tørke og transportere slam
Bransjen må innse at dette er noe man må bruke midler på, avfall er en del av produksjonen
Gruppen er overrasket over at det ikke er miljøavgift på dette enda

-

Vannkvalitet, at man ikke får skiftet ut vannet
Værforhold, sjøsyk fisk, seilingslæreproblem.
Fiskevelferd, lav temperatur
De gamle båtene
Hvor stor vil smolten ende opp med å være
Må konsesjonene øke på land
Temperaturforskjellene på Norskekysten
Landanlegg -> lite problematikk
Flytting av levende fisk er en utfordring.
Fisketransport i rørene er en utfordring – hastighet/behandling etc.
Store nok anlegg for å kunne kjøle fisken ned
Smolttransport – skjør fisk, vanskelig. Hoper opp med avfallsstoffer og utfordringer med stress.
Gode behandlingssystemer i selve brønnbåten.
Desinfiseringssystem mellom batcher. – hindre plutselige blindpassasjerer
Ser ut til at lukket transport går fint. Forskjellige strekninger er vellykket.
Utfordring å holde god hygiene på brønnbåt. – noen gjemmer seg bak ozon. Potensielt farlig for både
fisk og folk.
Ifht biofilm – kan brenne biofilm og spre innad i brønnbåtanlegget.
Påvekst på skrog – ikke mulighet til å desinfisere skrog.
Dyrt om man skal dra langt for behandling for skrog – smøre på noe antibakterielt.
Mye som er effektivt, men som er forbudt (giftig)
Skal innunder nye regelverk, men vanskelig å styre seg i en bestemt retning når man ikke vet hva
teknologien må innrette seg etter.
Hva som virker best er vanskelig å si. – hvem skal sette reglene og hva.
Mangel på brønnbåter.
Gamle brønnbåter med utdatert teknologi.
Transport ved dårlig vær forringer smolten.
Vanskelig å komme til med store brønnbåter til forskjellige anlegg.
Man trenger å utvikle en bedre teknologi og generere mer kunnskap, oljeindustrien kan kanskje være
til hjelp.
Transporten – CO2.
Riktige dimensjoner i forhold til større fisk. Smittebæring i forhold til transporten av fisken. Har
lukket transport en hensikt i forhold til fisken? I området hvor den slippes.
Kan ikke gå like lenge på samme vann. Antallet som fraktes kommer til å gå ned ved økt biomasse.

A.5 Utfordringer ved lukket transport av smolt og postsmolt.

-

-

-

-

-
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A.6 Hvordan operere lukket i en åpen fjord?
-

-

-

-

-

Lukkede merder fremtiden – kan levere gjennom hele året når temperaturen styres. Øker antallet
settefisk. Raskere vekst. Kan ha mindre smolt ut.
Behandlingen av inntaksvann – slam hvor høy kontroll vil man ha.
Robusthet kreves – mulig individuelle tilpasninger til lokale forhold – ”en felles mal” med
individuelle løsninger.
Må være både robust og konkurransedyktig på pris.
Temperaturregulering
Økt kunnskap og tallfesting av hva som lønner seg
"Behandling av vannet ved ankomst" – Brønnbåtene bør ha ansvar for sin fisk
Slakteskip som tar seg av mye på gang
Vannbehandling inn og ut
Det er nå man må finne løsninger, siden det er nå man har råd til det. Uttrykker bekymringer om at
markedet vil bli verre igjen
Kanskje man bør fokusere på små tanker for å unngå blindsoner og ha økt kontroll
Strømsetninger skaper dødsoner, ikke størrelsen av karet
Gode filter som også hindrer maneter i å tette rør
Vanskelig å tømme disse posene helt for fisk.
Hvordan blir det hvis det blir lus i lukket merd? Mulig lus ikke rekker å feste seg til laks ved høy
gjennomstrømning (nauplii blir vasket ut).
Lusa er tilpasningsdyktig og blir resistent mot ulike lusebehandlinger
Usikkerhet rundt det om lus reproduserer i lukket system?
Lukka merd – finnes det?
Legge lukka merder ”lunt” for å skjerme for været
Rense inntaksvannet, og avløpsvann
Kontroll på vann ut og vann inn.
Kjenne strømmene, vannlagene og upwelling.
Er det verdt å ha så mange lokaliteter?
Skjørt, reduksjon av påslag av lus og heller sette de ut senere.
Er dette fremtiden? Blir nok en kombinasjon!
Det er en belastingsdel som må tas hensyn til – der er lukket positivt
Størst smittepress
Mtp ytre krefter er det ved best egnet inne i fjord – men vanskelig med varme, og innholdet i
vanninntak (vannkvalitet).
Tar lett på vannet som pumpes inn – det må renses.
For å filtrere må man ha løftehøyde og der er energikostnad.
Nedsenking kan være lurt (får bukt med ytre krefter).
Jo mer du putter inn i lukket merd i hav (økonomisk) jo mer gunstig er det å ha det på land – mer
komplekst og mer usikkerhet – krav til utstyr er en utfordring
Flere ønsker å få bukt med egenproduksjon av rensefisk.
Tillatelser til å kunne bruke stoffer til å roe ned fisken. AKES.
PD, ILA, Brønnbåt – de går igjennom alle mulige smitteområder.
Hvor strenge er soneområdene som brønnbåtene kan kjøre igjennom
Smolttransport.
Få ned transport kostnader.
Hvorfor kjøre topp utstyr på den siste fasen og ikke tidligere?
Balanse mellom stoffene med lukket avdeling.
Må ha enda mer kunnskap på alle nivå i næringen
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A.7 Hvilke teknologiske utviklinger trengs innen konstruksjon, drift og operasjon av
flytende post-smoltanlegg?
-

-

Åpenbart blindgjenger å ikke rense inntaksvannet!
Ved å hente vann dypt fjerner man ikke risikoen, men den blir lavere.
Kontrollere ”sloshing”-kreftene.
Hvis man kan rense inntaksvannet kan man hente vannet der temperaturen er best.
Fordel på sommerstid å hente vann i overflaten.
Bygge på land, men nært vann så man kan bruke tidevannet som ”pumpekraft”.
Få tak i fisken i lukka merder, logistikken må være på plass.
Vanninntak flere steder? Strømsetting på hele merden. Vannflow!
Hydrodynamikken, ikke bare skifte ut vannet lagdelt, men over hele posen.
Fôring i lukka merd, fôrtildeling i alle lag?
Fisken kan trenge behandling, hva gjør man da? Man må ha en plan.
Renhold, biofilmdannelse kan bli et problem?
Utfordringer ved lukket transport av smolt og postsmolt. Hvordan operere lukket i en åpen fjord?
Tanker om nødvendige teknologiske utviklinger innen konstruksjon, drift og operasjon av flytende
postsmolt anlegg.
Landanlegg -> lite problematikk
Å operere semilukket så havner en midt i mellom to hauger. Man minker risiko for en relativt høy
kostnad, men tar ikkje vekk risiko.
Man risikerer lus, og lus i lukka system er ingen gunstig situasjon
Man tar inn kaldt vann,  mindre vekst, sårproblematikk!?
Man tar inn lav-oksygenert vann  tilsette oksygen!?
Tek. utvikling innen konstruksjon, drift og operasjon av flytende post-smoltanlegg:
Vi må få kontroll på lusen.

A.8 Bør Norge satse på lukket oppdrett av matfisk på land? Er dette forbeholdt smolt og
post-smolt og andre nasjoner?
-

-

-

Ja, ikke nødvendigvis fordi det skal skje i veldig stor skala.
Enestående mulighet for teknologi og kompetanse, eksport av slik teknologi
Dette blir en nisje – kan ikke konkurrere med de store volumene vi får i sjøen.
Bedrifter i Norge må satse på lukka oppdrett i Norge
Det er viktig for å lokalisering i Norge, hvor initiativtakerne fins
Naturforhold på stedet
Oppdrett på land øker fleksibiliteten veldig
For å gjøre noe med laksen selv, genetisk. Markedsmuligheter for avl!
Tidlig kjønnsmodning er et problem, dette kan man ”fikse” med avl
JA
Med den kostnadsøkningen som har vært, så ja. Med den luseaktiviteten og slik den hindrer økt
produksjon er det nok viktig.
Men hvor lenge skal de være på land er vel også et spørsmål.
Med dette kan man få en mer kontrollert produksjon, reduksjonen man får på transport vil.
Med tanke på temperatur koster det mer å kjøle vannet med tanke på produksjon lengre sør, har vi
fortsatt en fordel med våre temperaturer.
Norge må vi fortsette å utnytte kystlinjen vi har.
Men det er vel plass for nisjer, slik som det gjøres i Normandie. (De har jo et helt annet tilbud med
tanke på at det lokalt).
I USA er det nok et land.
Hele verden er klar over at det er behov for å øke matproduksjonen på globalt basis.
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-

-

-

-

-

-

Så er det interessant med de nye artene som vi ikke har sett oppdrett ennå.
Om man klarer å kjøre et samarbeid med andre bedrifter som allerede er etablert slik som kraftverk –
vil man få redusert kostnadene på strøm f. Eks for å redusere kostnadene.
Om man kan se nærmere på hvordan man kan unngå kjønnsmodningen til laks.
Det er mye som kan skje i sjøen som vi ikke vet hvilke konsekvenser vil gi oss.
Lukket merdsystem vil bli veldig dyrt, særlig på land.
På land får du enda større problem med rensing.
Vi har trua på lukket merd offshore, og storsmolt
Noen mener en liten del på land er bra.
Mulig det blir nisjearter.
Mange er litt negativ til mye fokus på lukket merdsystem på land.
Måling av kostnadene mellom tradisjonell oppdrett og lukket system på land er ikke så forskjellige
nå, særlig på grunn av store sykdomsproblemer og luseproblemer.
Sykdom på land kan være et problem hvis en må bort/rense/behandle hele anlegget.
Fint med separering av fisken, dette mener vi det burde være mer fokus på
Tidligere erfaringer med torsk som matfisk: store kostnader, flere problemer og lite gevinst.
Kan bli mer slam, dette kan bli problematisk.
Hva gjøre vi med slammet?
Skal vi fokusere på å tørke alt?
Biogass? Brensel direkte?
Fordel med luktaspektet.
For å henge med må Norge trå til på oppdrett, om det blir til havs eller på land eller begge dele.
Viktig med god utvikling og investeringer
Fjellanlegg?
En del tanker rundt landanlegg:
o Arbeidsplasser forsvinner langs kysten
o Liten plass på land
o Transport av fisken -> infrastruktur
o Mindre volum på land i forhold til det som produseres i havet
o Når luseproblematikken er løst i havet er næringa godt rusta for å produsere større volum
Bedre kontroll av produksjonen på land
70% av vannet gjenbrukes
Oppdrett av matfisk på land:
Problematisk å skulle ha alt på land – men en kombinasjon
Utvikling mot større kar, høyere tetthet? Mer sirkulering?
Vil alltid ha litt på land
Mer på land fører til miljøproblematikk på banen igjen
Ikke tro på alt lukket på land – og hvorfor skal Norge gjøre det når vi har så mye nytteverdig kyst
Landbruk korter ned produksjonstiden og hindrer lus, men det går ikke med alt på land
Land kan ikke konkurrere med sjø – sjø har enkle installasjoner og mye som ligger til rette (får noe
gratis)
Spennende med dette med røye (sensitivt marked?) – vi må kanskje satse på nye arter – klassifisert
som lavere standard (merkenavn er viktig)
Vi kan utvikle og selge kompetanse om RAS anlegg til andre land.
Landbaserte oppdrettsanlegg vil være med på å skape en økonomisk vekst i små kommuner.
Vi har mange fjorder innenlands som kan være gode lokaliteter for landbasert oppdrett.
Enighet rundt bordet om at det er risikabelt og mye penger å tape på land
Overraskende hvor mye penger som investeres i dette fremfor å utbrede det i vann
Mange rør og noe kan alltid gå galt
Man trenger kvalifiserte og flinke folk
Er det rett at SINTEF får så mange midler
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Pengesløsing på merkelige ideer
Teknologilikhet – samme regler på land og vann
Sonetenking
Hvor ofte kan fisken flyttes?

A.9 Forslag for TEKSET 2018
o
o
o
o
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o
o
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o
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o
o
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Mer fokus på slam behandling, på land og til havs.
Mer om muligheter for å gjøre gode målinger og kvalifiserte avgjørelser som ikke baserer
seg på erfaring. Kanskje det hadde vært mulig å fokusere på det digitalt innen havbruk
Ønske om input fra flere industrier, cross over kompetanse.
Ny muliggjørende teknologi, en del teknologier som ikke er med i bildet enda. Kunstig
intelligens, robotifisering. Det har ikke vært noen politisk stemme her, det kunne være
interessant å høre politiske ytringer.
Det har vært en veldig god konferanse, mange interessante foredrag fra flinke
foredragsholdere. God dialog rundt bordet, og mange tankevekkere.
Oppfølging av slam
RAS anlegg for rensefisk/rognkjeks
Tåler fisken behandlingen av vannet?
Vannkvalitet av vann behandlet med UV, ozon?
Dobbel barriere
Sykdom i RAS: folk ser at det er mye mer bakterier i RAS anlegg enn hva vi tidligere
trodde, vi vil gjerne høre mer om det.
Hva gjør man hvis man får smitte? Hvordan skal vi måle det? Hva skal standarden være?
Interessant med det Kruger jobber med.
Kanskje tilbake på slam – få ned prisene og tilbakebetalingstid på investeringer
Lukkede merder
Litt mer fokus på vannbehandling og ulike typer filter
Litt mer tilbake til temaer som ikke har vært oppe på noen år – burde vi gå litt tilbake til
basis
Vannkvalitet for lukkede merder i åpen sjø
Rensefisk og oppdrett av dette – flere arter sammen
Sykdom/sårproblematikk på land – mer fortere med saltvann – renser man for hardt?
Salinitet? Kontroll på sjøvannet
Hvor langt ned skal man måtte filtrere? – nye tankeganger for rensefisk
Hva er dosene på UV – hva er forskjellene og hva er behovene?
Krav fra myndighetene er vanskelige – er alle vurderingene riktige? Endringer for nye typer
produksjon?
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