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MarinHelse AS

• 19 ansatte
• 8 Fiskehelsebiologer
• 7 veterinærer
• 1 biolog
• 3 administrativ

• 4 kontorsteder
• Tromsø
• Finnsnes
• Lyngen
• Alta
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Gir storsmoltproduksjonen et RAS av 
utfordringer?
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Viktige sykdommer i RAS

• Epiteliocystis
• Yersiniose
• HSMB
• Pox



Helseutfordringer i RAS

Infeksiøse
• Yersiniose
• Epiteliocystis
• Pox
• HSMB

Prosesstekniske
• Generell utforming av anlegg
• H2S
• Nitrogenovermetning
• Nyreforkalkninger 
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Alt for mange episoder med akutt høy 
dødelighet

• Vannstopp
• Oksygensvikt
• Nitrogenovermetning
• Forgiftninger

• Vaskemidler
• Desinfeksjonsmidler
• Syre
• Lut
• Metaller (Fe, Cu, Al, Cd)
• Nitritt
• Gasser

• O2
• H2S
• Amoniakk
• CO2

14.02.2018 MarinHelse AS  Tekset 2018



Alt for ofte uten entydig årsak med bevis

• Har vi funnet årsaken til dødeligheten?
• Har vi noen gode metoder for å måle/kvantifisere årsaken?
• Er riktige mottiltak igangsatt?
• Eller kommer vi til å oppleve dette en gang til ?
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Prosesstekniske utfordringer

Prosesstekniske
• Generell utforming av anlegg
• H2S
• Nitrogenovermetning
• Nyreforkalkninger (akutte og kroniske)
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Prosesstekniske utfordringer

• Generell utforming av anlegg   
• Vannbevegelse

 Infeksjonsutfordringer
Vannkjemiske utfordringer

• Karutforming
• Vanninnføringer, avløp, siler
• Kummer manifoiler
• Dimensjonering
• Transport internt og eksternt
• Håndtering av CO2
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Prosesstekniske utfordringer
H2S

• Forutsetninger
• Tilstedeværelse av sulfat (sjøvann 2700 mg sulfat/l, 5-50 mg/l i ferskvann)
• Anoksiske forhold i organiske sedimenter/belegg
• Sulfatreduserende bakterier

• Gir cellulær kvelning
• Celledød hos fisk og andre organismer
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H2S
• Hvor kan H2S dannes i resirkuleringssystemer ?
• Alle områder hvor organisk materiale brytes ned under anaerobe forhold

• Mikronivå (Biofilm)
• I det innerste laget i en biofilm

• Makronivå (Sediment)
• I stillestående vann, vann i lav bevegelse
• I kar hvor vann blir innestengt
• I rørsystemer med dødsoner, 
• I alle større betongkummer hvor dødsoner uten sirkulering etableres
• I områder hvor dødfisk/organisk materiale kan hopes opp og innkapsles
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H2S
• Hvordan skjer disse forgiftningsepisodene

• Generell produksjon av H2S av bakterier i en tykk biofilm.
• Punktutslipp fra et sedimenteringsområde,                                                               

hvor stort må dette området være for å utløse akutt dødelighet i et gitt 
produksjonsvolum
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H2S
• Giftighet varierer med salinitet, pH og temperatur
• H2S er en svak syre i en likevekt
• Lav pH gir større andel giftig fraksjon
• Giftig H2S stiger kraftig under pH 7,8
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H2S
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Uklare grenseverdier
• 12 µg/L for egg
• 2 µg/L for yngel
• Til og med  0.1 µg/L  kan stresse mottakelige 

individer

• 5 – 25 µg H2S pr. liter for laksefisk
• 2 µg/L "for the protection of aquatic life" (USEPA 

1976)
• 7 µg/L for brunørret
• 20 µg/L for laks (70 gr)
• 38 µg/L for regnbueørret

Mennesket kan lukte råtne egg fra 5 µg



Kliniske tegn til H2S-forgiftning

• Gjelleforandringer
• Fortykkede og forkortede sekundærlameller
• «Klubbedannelse» på spissene av sekundærlamellene

• H2S reagerer med metaller i vannet danner svarte flekker                    
på overflater
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Gjennomtenkte løsninger
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tig
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Tiltak

• Forebygging
• Holde nitratkonsentrasjonen over et minimum på 40-50 mg/l
• Nitrat kan reagere med sulfid og danne sulfat

• Tilsetning av nitratforbindelser (Kalsiumnitrat) ved oppstart av produksjon og i 
perioder med mye spedevann (flytting, levering) eller ved sulting
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Tiltak
• Løsning ligger i anleggsdesign siden eneste mulighet er forebygging

• Stabil vannbevegelse (rørgater, dimensjonering, bend, kummer)
• Vanninnføringer og avløp på karnivå
• God partikkelfjerning

• Fixed bed innebærer en større risiko for sedimentering enn moving bed.
• Proteinskimmer etter Moving Bed
• Flere mekaniske filtre
• Membranrensing

• Løsning kan ligge i management (Vask og desinfeksjon)
• Regelmessig rengjøring, fjerning av slam (sedimentasjon)
• Desinfeksjon har mindre betydning i denne sammenhengen

• H2S luftes ut rundt 3 ganger saktere enn CO2, mindre effektivt
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Tiltak

• Mange episoder har inntruffet de siste årene
• Samle data fra disse og systematisere funn
• Finner vi fellestrekk?
• Oppstår episodene alltid når noen har «åpnet noe som har vært 

stengt»
• Eller når fôring har vært stoppet og mye spedevann er ført inn
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Prosesstekniske utfordringer

• Nitrogenovermetning
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Årsaker til gassovermetning
 Naturlige årsaker
 Rask temperaturstigning på våren (grunt 

inntaksvann)

 Overmetning av vannkilden
 Innsuging av luft ved vanninntak (sjø, elv ved 

redusert vannstand)

 Overmetning på vannets vei fra 
vannkilden til anlegg

 Prosesstekniske årsaker
 Oppvarming av vann (startfôring spesielt)
 1 grad opp gir 2,3 % mer nitrogen

 Blanding av vann med ulike temperaturer
 Blanding av vann med ulik saltholdighet
 Justering av oksygenmetning
 Innløsning av for mye oksygen på en 

stamme i forhold til hva vannet kan ta opp 
(mengde, trykk, hastighet)

 Rørledning til anlegg (koblinger, skjøter, 
skader)

 Kunstige fossefall i anlegg
 Utette ledningsskjøter
 Innsuging av luft ved pumper, overganger, 
 Medriving av luft i «fossefall»
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Gassovermetning-effekt på fisk

Overfylling av svømmeblære (2,5 %)
Utstående øyne
Blæredannelse i vev (6 %)
Avgassing og bobledannelse i blodkarsystemet (10 %)
Gassblæresyke

Blokkering av årer
Lokal oksygenmangel
Ødeleggelse av vev
Blodpropp med dødelighet som øker med totalgassmetningen
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Gassovermetning-effekt på fisk

Langvarig smertesituasjon med kronisk forhøyede stressnivåer
Negativ innvirkning på osmoreguleringen

Oppsvulmede epitelceller gjør utveksling av ioner umulig eller redusert
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Prosesstekniske utfordringer

• CO2-forgiftning
• Hovedårsak: Underdimensjonert kapasitet på luftesystem
• Kombinasjon med for høy belastning (biomasse)
• For lav vannsirkulasjon gir for lav utluftning
• Dårlig ventilasjon

• Lavgradig 20 mg over 2 måneder
• Høygradig 30 mg over 1 måned
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Hmm… Yersiniose ?
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Nei, Nyreforkalkninger!
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Begynnende forkalkning
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Av tiltakende grad
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Uttalte forkalkninger
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Nyreforkalkninger/Nyreskader/Nyrefeil
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• Vanlige langsomt fremskridende forkalkninger grunnet høye co2-nivåer
• Mer akutte prosesser i nyret knyttet til osmoreguleringsproblemer i brakkvann

• Mulig sammenheng med;
• Smoltifiseringsstatus
• HSS
• Blodacidose
• Brått skifte i vannkjemi med stor tilgang til Ca og Mg
• Høy alkalitet
• Tilsetting av lut



Betennelse i nyret
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Enorme forkalkninger, akutt betennelse
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Nye grunnleggende analytiske verktøy
Basalforskning rundt nyrets fysiologi

Hva med litt blodkjemi ?

Hvordan påvirkes postsmoltens 
nyrefunksjon i et RAS-system med 
brakkvannskjemi
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