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Hva tar livet av fisk i settefiskfasen? 
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Sykdomsskader i RAS anlegg
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Hva er fellesnevneren her?

B A K T E R I E R

76 % 



Sykdomsskader i FLT anlegg
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Hva er forskjellen fra RAS?

V I R U S

Hvorfor finner vi “kun” virus i 
FLT og ikke i RAS?
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FORDI VANNET I RAS ER 
METTET AV BAKTERIER
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Hvorfor dannes H2S?
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• Sulfatreduserende bakterier er anaerobe bakterier som danner H₂S via sulfatreduksjon.
• Sulfatreduksjonen er styrt av konsentrasjonen av sulfat i vannet og tilgjengelig karbon. 
• SRB er naturlig i sjøvann og sjøvann inneholder 2700 mg/l sulfat. 
• Karbon finnes i både biofilmen og som løst organisk karbon i vannfasen. 
• Nitrat stabiliserer den sulfidiske biofilmen og hindrer H₂S dannelse fra SRB i den frie 

vannmassen. Og det er bra, helt til man setter fisken på sulting..

• Mange tenker kanskje nå: Vi filtrerer bare ut sulfat – og voila! Men.. 

«Det er også en økt sulfatkilde gjennom proteinnedbrytning fra andre organismer som vil 
øke vesentlig potensiale for H₂S dannelset i et system. Mao. Dette er en prosess som er 
uavhengig av salinitet».  (Dinning)
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• Det er nødvendigvis ikke sånn at å fjerne sjøvann vil fjerne H₂S problematikken for godt. 

• Vi har sett gjennom de gjennomgangene vi har hatt at innholdet av SRB er «like høyt» i 
anlegg som kjører med 2 promille salinitet som 14 promille. 

• Det til tross for at spedevannet inn ikke inneholder mengder av SRB. 
• Vi så en forringing i SRB fra vann inn til produksjonsvann på 99,999%. 
• Det hentyder på at kontamineringen skjer internt i anlegget – og er uavhengig av tilførsel av 

sjøvann. 

• Problemet er en kombinasjon av:
- Tilstedeværende sulfidisk biofilm i anlegget 
- Svært høy økning av SRB fra råvann til produksjonsvann – kontaminering
- Komplekse anlegg med stor overflate og områder med mulighet for dødsoner og svært lav flow
- Mulighet for slamdannelse

Sulfatreduserende bakterier - SRB



Områder som er utsatt for dårlig flow
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• Alle overflater i anlegget vil (kunne være) kontaminert av biofilm. 

• Men særlig aktuelt er følgende områder:
- Steder hvor vannhastigheten senkes
- Steder hvor det er mye overflate tilgjengelig
- Blindsoner og dødsoner
- Vann/luft overganger (vannkanter) 
- Rundt gjenstander satt ned i vannet (støttestag osv.) 



SÅ HVA KAN VÆRE 
LØSNINGEN?
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RISIKOKARTLEGGING
(og ikke minst å sikre tilstrekkelig flow..)



Risikokartlegging

• Gjensidige har etablert et samarbeid med Cowi for å tilby våre kunder risikokartlegging av settefiskanlegg. 
• Gjensidige tilbyr våre kunder å dekke deler av kostnadene. 

• Risikokartleggingen blir gjennomført i tre steg:
- Dokumentasjonsinnhenting og vurdering
- Befaring og prøvetaking
- Analyser av prøver og rapportskriving 

• Rapporten er en faglig fyldig rapport som identifiserer risikoområdet i anlegget og tilhørende tiltak til utbedring. 
Sammen med kunde blir vi enige om tiltak som skal utbedres og til hvilken prioritering. 



HVA MED LANDBASERT 
MATFISK?
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Hva tar livet av fisk i RAS anlegg? 
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Så hva må til? Sukesshistorier!
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• Ha bestillerkompetanse – vet hva du bestiller og hva du behøver
• Ha kontroll på det tekniske – fra ide til oppstart og videre drift

- Husk overtakelsesforretning
- Ikke sett inn rogn før du vet at du faktisk har en startfôringsavdeling som er klar og ferdig overtatt

og testet

• Ha mer enn tilstrekkelig god kompetanse på RAS fra dag 0 av prosjektet
• Ha stålkontroll på fiskehelse
• Ha stålkontroll på vannkjemi og mikrobiologi
• Sørg for god hygiene i alle ledd
• Ikke planlegg for fullskala drift fra første dag
• Bevis for oss at dette fikser dere!



TAKK FOR MEG!
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