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Hovedtrekk settefiskproduksjon på 1980-tallet

• 2-årig smolt er vanlig tidlig 80-tall

• Så kommer ettåringene, fordi:
• Spede forsøk med RAS
• Varmepumpen introduseres, ca 1985

• Ved slutten av 80-tallet har ”alle” 
varmepumpe

• Alle RAS byttes ut, p.g.a. kræsj og 
varmepumpen tas i bruk 

Foto: Aakvik Settefisk

Foto: Karlsøy settefiskanlegg



Antall settefisktillatelser siden 80-tallet
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Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelser for settefiskanlegg (1987-2008)
Fiskeridirektoratets akvakulturstatistikk, antall tillatelser i drift (2008-2015)

Foto: Terje Aamodt/Nofima

� Mange 

konkurser

� 20-årig fall 
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Antall smolt produsert per anlegg, 1986 til i dag

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelser for settefiskanlegg (1990)

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelser for settefiskanlegg (1990-2015)



1990-tallet: intensiveringens tiår 
• Motivasjon: større fisk, biomasse, antall

• Lysstyring tas i bruk, 0-åringene kommer

• Intensivering, fokus på oksygenering, 
spesifikt vannforbruk og råvannskvalitet

• Mer fokus i forskning på vannkvalitet, 
men i gjennomstrømming (FT) 

• Vannmangel blir etter hvert et begrep

• CO2 anerkjennes som begrensende 
faktor, luftere kommer

• Bare 1-3 RAS for smolt er i drift i 
perioden

Foto: Mattilsynet

Foto: Svein Olav Fjæra



VK-undersøkelsene 1990-00-tallet viktige; 
gjenspeiler utfordringene



2000-tallet –
RAS kommer

• Voksesmerter, ikke nok vann, 
men bare 2 RAS i drift, tidlig 
00-tall

• RAS debatt, møte 2006 
• Yngve Ulgenes (2007) «Om 

få år (10 – 15 – 20) bruker 
alle oppdrettere RAS i 
landbaserte anlegg.»

• 2008 første konferanse om 
RAS «Fremtidens smolt-
produksjon» på Sunndalsøra, 
enorm interesse:

• Knut Hofseth (2008): «Vi må 
bygge store smoltfabrikker!»



Nofima senter for resirkulering i akva-
kultur åpnes på Sunndalsøra i 2010

• NCRA er Europa’s største forsknings-
anlegg for RAS 

• Visjon: Bidra til økt kunnskap om 
fiskens biologiske krav i RAS,  og for 
utvikling av RAS teknologi

• Tungt brukt til NFR, EU, FHF, RFF og 
rene industriprosjekt

• Suppleres nå i 2017 med flere nye
separate RAS for å gi økt kapasitet og 
nye forsøksmuligheter



2010-tallet: RAS 
for stor settefisk 
kommer
• RAS nesten enerådende 

for nye anlegg

• Anleggene bygges mer 
innomhus

• Stor-settefisk prøve-
ordning startes i 2011

• Postsmoltanlegg bygges

Lerøy Midt Belsvik, fra www.belsvikelektro.no 



Enorme investeringer skjer nå: Mange postsmolt RAS for 
1000- 20000 tonn/år i drift, under bygging eller prosjektering

Photo: Grieg Seafood

Photo: Hatchery International

Photo: Bremnes Seashore

Photo: Medvind24

Photo: Sævareid Fiskeanlegg

Photo: Fredrikstad Seafood

Photo: Nekst AS



Investeringer i per år i settefiskanlegg i Norge

Statistisk sentralbyrå. Tabell: 03291: Akvakultur. Oppdrett av laks og regnbueørret. Nyanskaffelse og salg av varige driftsmiddel, 
etter anleggstype (1 000 kr) (Klekkeri, settefiskanlegg)

� Prod-økning 

totalt?

� RAS-endring?

� Nye postsmolt-

anlegg med 

RAS?

� Mange 

konkurser
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Fiskeridirektoratet statistikk, Laks, regnbueørret og ørret - settefiskproduksjon

� Stagnasjon i 

antall?

� Økning i vekt?



Hva vet vi er 
situasjonen i dag?

• Det er i Norge utviklingen 
skjer på settefisk-anlegg, i 
verden

• RAS-anlegg har stor del av 
smolt-produksjonen, 30%?

• Norge viktig(ste?) marked 
for leverandører av 
settefiskanlegg
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Hva vet vi er 
teknologien i dag

• Stadig mer kompakte anlegg

• Tidligere N-forbindelser og 
biofilter mest fokus

• Nå er CO2 og partikkel-
fjerning mye i fokus

• Kjøling, ikke oppvarming

• Økt kontroll:
• Utstrakt automasjon
• Stadig flere VK-

forbindelser via online 
sensorer



CtrlAQUA HYDRO: Undersøkelse av 10 norske smolt- og
postsmoltanlegg med tilsammen 55 store kar

Open access: Summerfelt, S.T., Mathisen, F., Holan, A.B., Terjesen, B.F. (2016). Survey of large circular and octagonal tanks operated at Norwegian commercial smolt and post-smolt sites. 
Aquacultural Engineering 74, 105-110.

Vannets oppholdstid i karet (HRT)

Mer flow

Mindre flow

Tidsperiode Flow relatert til
fôr

(m3 flow/kg fôr)

Før 2010 19-30

2010 – 2015 33-40



Utfordringene med vannkvalitet er der ennå

«I vårt arbeid i NIVA ser vi til tross for den kunnskapen som er 
bygd opp siden starten av VK-prosjektet at en på mange 
gjennomstrømmingsanlegg fortsatt sliter med grunnleggende 
vannkvalitetsproblemer som blant annet pH-dropp, giftig 
aluminium under flomsituasjoner, jern- og kobbergiftighet samt 
utfordringer med styring av gasser.» 

Å. Åtland, A. Fjellheim, T. Kristensen, B.O. Rosseland og T. Rosten., 2013. VK-prosjektet (1999-2009): stor 
betydning for kunnskap om vannkvalitet i norske smoltanlegg. kyst.no 



..men dagens nye produksjons-teknologier gir flere 
biologiske utfordringer som krever forskning
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Fiskens krav til
teknolgien: Hva tror vi 
at vi vet
Biofiltre må kunne holde lav
nitritt i ferskvann



Cl:NO2-N ratio (vekt:vekt)

P
la

sm
a 

N
O

2-
N

 (
m

g/
L)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2x105: 1 ~400:1 ~100:1 ~40:1 ~20:1

A
A

AB

B

B

• Var ukjent hvor mye klorid laks
trenger i ferskvanns-RAS     
(Cl: NO2-N ratio, vekt:vekt)

• Bare >100x mer salt (mg/l 
klorid) enn mg/l nitritt-N 
beskytter parr mot forgiftning

Tilsett 100:1 salt i
forhold til NO2-N i
vannet, ved fare for 
nitritt-forgiftning i RAS

Terjesen, B.F., Kolarevic, J., Bæverfjord, G., Takle, H., 2012. Fiskevelferd og -ytelse i 
resirkuleringsanlegg . Norsk Fiskeoppdrett 35, utgave 12, s. 21-24.

ForgiftningIkke forgiftning



Hold tetthet 
<100 kg/m3 og 
temp <13°C for 
settefisk i RAS!
(Bæverfjord, Kolarevic, 
Takle, Terjesen, unpubl.)

� Liten vekstøkning å 
hente mellom 13°C 
og 15°C

� Over 100 kg/m3 og 
15°C er marginene 
små mellom 
suksess og 
katastrofe for velferd

Middels fisketetthet, ~70 kg/m3

Høy fisketetthet, ~125 kg/m3



Hva tror vi at vi vet: 
Anbefalinger for stor settefisk i 
RAS, stadig revisjon i CtrlAQUA

Variabel Verdi Enhet

Temperatur <13 °C

Salinitet 12 ppt S

Lysperiode 12:12 timer lys:timer mørke

Tetthet 100 kg/m
3

Oppholdstid i kar <45 minutt

Vannhastighet 1.0-1.5 kroppslengde/sek

CO2 ? mg/l

NH3-N 14 µg/l

Nitrat-N 100 mg/l

Partikler ? mg/l TSS

Oksidanter-O3 ? mg/l TRO



Skillet mellom «settefisk-
fasen» og «matfiskfasen» 
viskes ut i fremtiden

�Erstattes med «lukket» og «åpen» 
fase
�Stadig større fisk i lukkede anlegg
�Økning smoltvekt, tonn prod «settefisk»
�Kompetanse på automasjon, vannkvalitet 

fra «settefisk-fasen» ut til «matfiskfasen»

�Tre strategier står tydelig frem
�Anlegg flyttes på land (lukket)
�Anlegg nær land (lukket i sjø) 
�Anlegg flyttes til havs (åpen)

SETTEFISK:  
SMOLT PROD 

PÅ LAND
MATFISK: ÅPNE MERDER 

DAGENS OPPDRETTSTEKNOLOGI

LUKKET  
POSTSMOLT 

PROD  PÅ LAND
ÅPNE MERDER

LUKKET 
POSTSMOLT 
PROD I SJØ

ÅPNE MERDER

LUKKET ANLEGG PÅ LAND ELLER I SJØ

I)

II)

III)

0-70 g 70 g-1 kg 1-5 kg

FREMTIDENS INNOVASJONER i OPPDRETT

LANDBASERT 
LUKKET SMOLT 

PROD

LANDBASERT 
LUKKET SMOLT 

PROD

LANDBASERT 
LUKKET SMOLT 

PROD

0-70 g 70 g-1 kg 1-5 kg



Hva kan effekten være av stadig større fisk i 
lukkede anlegg?

� Arbeidshypoteser:

�Vekst i norsk lakse-produksjon
�Mindre lakselus
�Redusert produksjonstid
�Bedre kontroll, lavere risiko
�Høyere overlevelse
�Raskere vekst og bedre velferd



Hva tror vi at 
vi ikke vet?

• Langsiktige virkninger av 
intensivt oppdrettsmiljø

• Hva må til for å gi sjøvanns-
toleranse hos stor settefisk?

• Ernæring hos stor settefisk for 
overlevelse og vekst i sjø

• Endelig løsning på store 
mengder saltholdig slam

• Biosikkerhet i RAS og i lukkede 
anlegg i sjø, behandling av 
inntaksvann



Hva tror vi fremtidens 
anlegg må ha?
• Automasjon, ingen håndtering 
• Økt effektivitet i vannbehandling

• Flere kompetente settefisk-
operatører, økt utdanning

• Utnyttelse av slam, bioøkonomi

• Mer fokus på hva som skjer i 
fiskekaret: Kunnskap i sanntid
om hydro-dynamikk og 
vannkvalitet

• Sporing av fiskens fysiologiske 
og helsemessige belastning 
gjennom produksjonen, kan gi: 

• Robust Postsmolt 
Certificate, RPC



Takk for oppmerksomheten!
Takk for innspill fra: 
Arne Kittelsen, Trond Rosten, Yngve Ulgenes

Takk til alle forskere, teknikere og industripartnere

Kontakt: bendik.terjesen@nofima.no
Følg oss på www.ctrlaqua.no 

Finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne


