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Utvalgte temaer
1. Biosikkerhet

2. Bruk av ozon og dannelsen av giftige brominer

3. Sulfat og dannelsen av giftig H2S - gass



Mikroorganismer og biosikkerhet



Mikroorganismer

Bakterier: 10 6 per mL sjøvann
Virus: 107 per mL sjøvann

Illustrasjon: Sten Schneider/Science Source

“If all the viruses on earth were laid end to end, they would stretch for 
100 million light years, and there are 100 million times as many 
bacteria in the oceans as there are stars in the known universe”

www.nature.com/articles/nrmicro2644



Type forurensinger som bør fjernes fra inntaksvannet
• Partikler:

Turbiditet, total suspenderte stoff
Mineralske partikler, sand, leir og jord, kolloider (0,1-1 μm)
Organiske partikler, stammer fra levende mikroorganismer;  alger, protozoer (1-100 μm)

• Organisk forurensing:
Farge og humus (NOM)

• Biologisk forurensing (bakterier, parasitt og virus):
Lakselus (Lepeophtheirus salmonis salmonis) 540-850 opp til 5000-10000 µm (voksen)
Gyrodactulus salaris  500 μm
Paramoeba perurans 20-30 μm
 Ichthyobodo sp. 7 μm
Aeromonas salmonicida 0.5 – 6 μm
Yersinia ruckeri 1-3 μm
Moritella viscosa 0.5-2.5 μm
POX virus 0.3 μm
 ILA virus 0.09-0.13 μm
 IPN virus 0.06 μm

Fra presentasjon av Per Kosberg (AkvaFresh), 
TEKSET 2017 (med tillatelse)



Desinfiseringsmetoder
• Kjemisk

• Klor, brom, jod, ozon, fenol, alkohol, hydrogenperoksid, tungmetaller og såpe
• Oksiderer organiske materiale og ødelegger mikroorganismer
• Ozon er den mest effektive (høyest oksideringspotensial) 

• Fysisk
• Varme og lys, der ultrafiolett (UV) er den mest vanlige

• Mekanisk
• Partikkelseparasjon, vil samtidig fjerne mikroorganismer som ofte er festet til 

partikler

• Stråling
• Akustisk og elektromagnetisk desinfeksjon
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Prinsippskisse av dagens praksis

• Bakgrunn i forskrift FOR-1997-02-20-192
• Hovedkrav: 300 µm filtrering og 99,9% inaktivering av Aeromonas salmonicida og IPN-virus

Mekanisk filter UV

NP Innovation/WMT

Hydrotech/Veolia
/Teknor

Aquafilter
/Steinsvik

BMG/Teknor

UV-station/Steinsvik
Atlantium UV/Teknor

pH-kontroll
Lufting

Oksygenering



FT vs. RAS

Fisketank
Stort innløp av 

nytt vann
Stort utløp 

av vann

Tradisjonelt gjennomstrømningsanlegg (FT)

Resirkuleringsanlegg (RAS)

Fisketank

Vannbehandling

Lite innløp av 
nytt vann

Lite utløp av 
vann



Membranteknologi Trykkdreven teknologi for 
partikkelseparasjon

ΔP

ΔP

ΔP

Suspendert stoff
Bakterier

Makromolekyler, 
kolloider, proteiner og 
virus

Divalente salter
Sukkerarter

Monovalente salter

MF
>50 nm

UF
2-50 nm

NF
<2nm

RO
Løselighet og diffusjon

ΔP

Vann



Membranfilter

Langsand laks, rensing av 
inntaksvann til 
oppdrettsanlegg. Foto: Thue 
Holm, Atlantic Saphire 

Lello vannverk, Levanger. 
Rensing av drikkevann. Foto: 
Astrid B Holan

Produksjon av vann med lav 
saltinnhold på Sotra, for 
behandling mot parasitter 
Foto: AkvaFresh, Vanvikan



Ozon (O3) som desinfiseringsmetode i sjøvann?



Bromid i sjøvann, og bruk av ozon

Bromid (Br-) i sjøvann: 
~65 mg/L
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DPD - metoden

• LC50 for ørret er 0,059 mg/L TRO (målt som mg Cl2/L)*
• Når sjøvann inneholder partikler ble det målt økning i TRO 

ved både lav og høy ozondose
• Bakteriereduksjon ved høy dose (400 – 500 mV) ble målt til 

bare 82%

INTAKE project (2016): Effects of seawater quality on treatment of intake water for use in closed-containment aquaculture systems

*Fisher et al., 1999 



Bruk av ozon i RAS

Foto: Brede S. Brandal, Nofima

• Obs! Brominer med ammonium 
tilstede er mere giftig enn 
brominer alene

• Men bromaminer brytes raskt 
ned til bromid og N2

 Likevel, bruk så lave O3-doser 
slik at brominer ikke dannes

Fisher (1999) The relative acute toxicity of continuous and 
intermittent exposures of chlorine and bromine to aquatic 
organisms in the presence and absence of ammonia



Sulfat (SO4
2-) og H2S 



Sulfat (SO4
2-) i sjøvann

Water
96,5 % (965 g)

Chloride
55 % (19,25 g)

Sodium
30,6 % (10,7 g)

Sulfate
7.7 % (2,7 g)

Calcium
1,2 % (0,42 g)

Potassium
1,1 % (0,39 g)

Magnesium
3,7 % (1,3 g)

Minor constituents
0,7 % (0,25 g)

Salt
3,5 % (35 g)

Quantities in relation to 1 kg or 1 l itre of sea water.

Sea salts Sea water

Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany; SVG version by Stefan Majewsky

Mengder i forhold til 1 L sjøvann



Høyere konsentrasjon av sulfat i sjøvann (2,7 g/L) sammenlignet med 
ferskvann (2,2 mg/L)

Heterotrofe bakterier reduserer sulfat i fravær av oksygen og nitrat

Når sulfat reduseres genereres giftig sulfidgass: SO4
2- → H2S 

Svært løselig og vanskelig å lufte ut

LC50 for fisk ca 20 – 50 µg/L, anbefalt < 2 µg/l kronisk eksponering *

* Åse Åtland (NIVA), presentasjon TEKSET 2017

Løst O2 nitrat  sulfat (foretrukket rekkefølge)

H2S – fare i brakkvanns –og sjøvannsanlegg



Denitrifikasjon: NO3
- → NO2 → NO → N2O → N2

Utføres av heterotrofe bakterier som oksiderer organisk 
materiale ved å veksle mellom ulike elektroakseptorer 
(fakultativ)

Hva hvis det ikke er nok nitrat i vannet? 

H2S-fare ved 
denitrifikasjon i sjøvann NO3

-

H+

NH3/NH4
+ NO2

-
Bacteria

O2

Bacteria

O2

Nitrifikasjon 

Løst O2 nitrat sulfat

SO4
2- → H2S!!



H2S - fare også i 
ferskvannsanlegg

Ikke god nok rensing?

Dårlig omrøring i karet ditt?

Har du slamtepper eller tykk biofilm i 
anlegget ditt?

 Da kan du få anaerobe områder med 
sulfatreduksjon og H2S – produksjon



Overvåkning og tiltak for å unngå H2S - produksjon
Minimer dødsoner og sørg for god omrøring (karhydraulikk)

• God lufting i hele karet
Unngå slamtepper og biofouling (få ut avføring/fôrrester med en gang)
Sikre god gjennomstrømning i rør
Overvåk redox-potensialet (denitrifisering)

1. Stort dropp i redox-potensialet når bakteriene skifter fra nitratreduksjon til 
sulfatreduksjon

2. Stopp karbontilsettingen dersom dette skjer
Mål H2S (kit eller sensorer)
Oppretthold en nitratrest i vannet 

1. Nitrat reagerer med sulfid om det dannes 
2. Nitrat foretrekkes som elektronakseptor foran sulfat

Nødløsning: Ha nitrat stående (f.eks. kalsiumnitrat, Ca(NO3)2)
Fôr biofilteret med ammoniumsalt dersom uvirksom periode

H2S  + NO3
- → SO4

2- + N2 + H2O + H+

Løst O2 nitrat  sulfat

Løst O2 nitrat sulfat



Føre var, heller?
Behandle inntaksvannet, fjerne sulfat:
Utfelling
Ionebytting
Adsorpsjon (aktivt kull, GAC eller PAC)

NF og åpne RO membraner fjerner sulfat (90% reduksjon*)

I oljebransjen brukes egne spesielle sulfatfjerningsmembraner

* Pers. komm. Per Kosberg i AkvaFresh



• Lokalisert i Trondheim, Sentralstasjonen

• Leverandør av RAS siden 1993

• Del av Steinsvik-gruppen

∗ Atlantic 
Salmon

∗ Halibut
∗ Atlantic Cod
∗ Seabass
∗ Seabream

∗ Barramundi
∗ Tiger puffer 

fish
∗ Arctic Char
∗ Rainbow 

trout

∗ Tilapia
∗ Eel
∗ Sturgeon
∗ Pollock
∗ Pike Perch
∗ Whitefish

∗ Cobia
∗ Japanese 

flounder
∗ Turbot
∗ Grouper
∗ Koi
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