
Har vi det vi trenger for å vaske ut gullet? 
Smittebarrierer og vann. 
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Asbjørn Husby – Xylem Water Solutions Norge AS 



Xylem – vanntransport og vannbehandling 
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#1 innen pumping #2 innen analyse #1 innen behandling 



Smitte – vert, agens, miljø 

• Samspill mellom vert, patogene agens og miljø   
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Smitte - biosikkerhet 

• Basert på kjente smittereduserende tiltak 
 

• Kjent fra tradisjonell husdyrproduksjon og sanitære tiltak 
 

• Hindre eller begrense spredning og overføring av smittestoff 
 

• Ikke sterilisering 
 

• Smittereduksjon – 3 log10 – 99,9 % reduksjon 
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Biosikkerhet i akvakultur 

• Innført etter store sykdomsproblemer på 80 og 90-tallet 
 

• Utslakting, brakklegging, soner 
• Håndtering av avfall/dødfisk og avløpsvann 

 
• Kort forbud mot inntak av sjøvann til settefiskanlegg 1990 
• Senere krav om desinfeksjon av inntaksvann –fra 1991 

 
 

5 

Figur fra Veterinærinstituttet-rapport 15/2015 



Fiskepatogeners overlevelse i miljø 

 
• Stor forskjell mellom ulike fiskepatogeners følsomhet for fysiske 

og kjemiske påvirkninger 
 

• Kappevirus og nakne virus - virusstørrelse 
 

• Temperatur, salinitet, pH, organisk materiale, normalflora, UV-
lys 
 
 



Desinfeksjon av inntaksvann til settefiskanlegg 

• Aktuelle metoder kan være UV-behandling, ozonering og 
membranfiltrering 

• I praksis brukes kun UV-behandling i dag 
• Noen få anlegg har prøvd ozonering- men utfordrende i praksis 

 
• UV-behandling er en etablert metode for desinfeksjon av vann 
• Har god effekt på alle typer smittestoff, som bakterier, 

bakteriesporer, virus og parasitter 
• Noen virus tåler høye UV-doser 

 
• Meget kort virketid – kan behandle store vannmengder 
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UV-desinfeksjon 

• UV-lys er elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 200 – 
400 nm 

• Det er de korteste bølgelengdene (UV-C) som har størst effekt 
ved inaktivering av mikroorganismer 

• UV-lys absorberes og gir en fotokjemisk reaksjon med 
cellekomponenter og RNA/DNA 
 
 
 



Praktiske erfaringer med UV-desinfeksjon til 
settefiskanlegg 
• Vi kjenner UV-sensitivitet til flere viktige fiskepatogener - 

målorganismer 
• Høy inaktivering ved forholdsvis lave doser 

 
• Praktisk evaluering vanskelig – indikatorer har varierende UV-

følsomhet og avvikende fra målorganismer 
 

• Epidemiologisk støtte – få tilfeller av f.eks. ILA og PD i ferskvannsfase 
kan tyde på at barrierer er effektive 

• Har likevel eksempler på sykdomsagens i landbaserte anlegg som 
kan ha sin opprinnelse fra sjøvann 
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Praktiske utfordringer 

• UV-bestråling påvirkes av partikkelinnhold 
• Riktig dimensjonering og valg etter vannkvalitet/UV-transmisjon 
• Viktig med rengjøring av kvartsglass og sensorer 

 
• Kjenner ikke UV-sensitivitet til nye agens 
• Noe uklare UV-dosebegrep 

 
• Effekt av mediumtrykkslamper- 
    bølgelengdespekter 
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Forskning og utvikling 

• Rask utvikling av teknologi 
• Forbedrede UV-lamper 
• Kombinasjonsmetoder 

 
• Forskning på betydning av forskjellige bølgelengder mot ulike 

mikroorganismer 
 

• Standardiserte, objektive protokoller for dosebestemmelse 
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