
1

2018.02.14

TEKSET 2018

Førerkort for RASere

Kari Attramadal, NTNU og SINTEF Ocean
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"Alle" nye anlegg på land er RAS

Lerøy BelsvikLerøy Laksefjord Bremnes Seashore Trosnavåg

Marine Harvest NorheimSalmar FollafossMarine Harvest Steinsvik
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Stort behov for å utdanne flere RASere
• Store anlegg med store verdier og mange viktige prosesser
• God drift krever biologisk forståelse og kunnskap om vannkvalitet (alt henger sammen med alt i et RAS!)
• Lukka anlegg i sjø gir de samme utfordringene som landbaserte anlegg
• Flere kompetente settefiskoperatører, økt utdanning
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Sett i sammenheng med kunnskapbehovet 
i næringen og forventninger arbeidsgiver 
har til nyansatte med høyere
utdanning, bør kurset bli obligatorisk for 
alle akvakultur-studenter ved NTNU

2018.02.14

Etter- og videreutdanningskurs for industrien NTNU
• Samlingsbasert, god arena for læring
• Nettverk
• Diskusjoner
• Teoretisk bakgrunn
• Gode forelesere fra Norge og utlandet
• Ekskursjon til anlegg
• Oppgave som presenteres og diskuteres
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Mastergradsemne ved NTNU: BT3210 RAS
• Forelesninger og mingling sammen med deltagere på 
etter- og videreutdanningskurset
• Ekskursjon til RAS-anlegg
• Oppgave: designe RAS for selvvalgt art og lokalitet 
(Ballan wrasse, Seabass, Sturgeon, Lumpsucker, Milkfish, 
Atlantic halibut, Acartia tonsa, Red Claw Crayfish, Salmon)

• Ønsker laboppgave også
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Erfaringer med blanda kurs
• Veldig positivt for læring og nettverk (jobbmuligheter/rekrutteringsmuligheter)
• Økt gjensidig respekt mellom folk med mye praksis og teoretisk bakgrunn
• Økt respekt for at BÅDE teori og praksis er viktig og nødvendig: mange aha-opplevelser!
• Fokuset tvinges i en retning som er tidsrelevant og relevant for de faktiske problemene i næringa
• De teoretiske forklaringene tvinges til å gjøres så enkle og forståelige som mulig
• Utfordring å treffe på nivå hele tida (for lett - kjedelig, for vanskelig – ramler av)
• Språk betyr noe, engelsk eller norsk

Nyttig faglig påfyll og god arena 
for å skape nye kontakter på 
tvers av flere fagfelt
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RAS hefter

• Skrevet for folk som jobber på anlegg
• Norsk og engelsk
• Kan bestilles fra NIVA
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Nordisk RAS utdanning

Advanced RAS summer course hos DTU i Hirshals (for mastergradsstudenter)



Internasjonalt fremragende sammen
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