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Anlegget

• 4 kar Ø16 med volum på 800 m3

Totalt volum 3200m3

• 2 uavhengige biofilter, med mulig for å kjøre ulik 

temperatur og saltholdighet. 

• Hvert filter kapasitet på 2000 kg/dag

• Kompakt design med biofilter i senter. 

• Konstruksjon i betong. 

• Kombinasjon av moving bed og fixed ved filter.

• Benytter brakkvann til produksjon

• Tilgang på 1m3/ferskvann 

• Bruk av 0,5 m3/min hvorav 50% saltvann



Start 1/11-2015 – all fisk i en seksjon dør (280.000) etter 2 uker



Februar 2016 all fisk i ett kar dør (70.000)

Inntrer etter:
✓ Tilbakespyling på vekslere
✓ Vasking av biofilter

Smitter fra et kar til neste:
✓ Oksygeneringen tar ikke H2S!!!

Forvarsel:
✓ Svimete fisk med rotete bevegelse 
✓ Snapper luft i overflata
✓ «Alt» dør i løpet av 24 timer 

Årsaksanalyse:
✓ Ingen lukt !!
✓ Eliminasjonsmetoden

✓ Sykdom – nei
✓ Forgiftning – nei
✓ Nitrogen, CO2 – nei
✓ Bare H2S igjen.



August 2016 all fisk i ett kar dør (238.000)

A. Ved rengjøring av «fixed bed» biofilter pumpes slam ut. Vi rengjør et filter hver dag.
B. Avløpet ut av anlegget greier ikke ta unna vannet som finner korteste vei inn tilbake i anlegget.
C. Vann føres inn i anlegget via trommelfilter (som også tettes) til biofilter og kar. Vannet inkluderer 

stillestående oksygenfattig vann fra rør.

På dette tidspunktet tror vi at dette også har vært årsak til tidligere hendelser
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Juni 2017 all fisk på ett biofilter dør (365.000)



Mars 2018 all fisk på ett biofilter dør (360.000)



Hvor mye skal til?

1.000 m3

0,5-5 kg vått slam

Personlig kommunikasjon med
Kari Attramadal, NOFITECH



Hva kan vi gjøre?

1. Ikke stol på leverandørene – intern kompetanse!!!

2. Design

✓ Ingen døde soner – potensiell akkumulering

✓ God kardynamikk

✓ Fang slam – sikre drenering – overalt

✓ Ikke stående vann i rør

3. Produksjon

✓ Uten salt – stor smolt på ferskvann

✓ Gjennomstrømning kontra resirkulering

✓ Prosedyrer og rutiner

4. Teknologi

✓ Membranteknologi – ammonia, oksygen, CO2

✓ Slamfjerning

5. Krisehåndtering

✓ Kalksalpeter: oksygen – nitrat – sulfat

✓ pH regulering – giftigheten av H2S




