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Er membranfiltrering av inntaksvannet nødvendig
for å sikre seg mot sykdom?

Membranfiltrering

Bruksområder for membraner i 

settefiskbransjen

Forskrift, praksis og utfordringer for behandling 

av inntaksvann§



En membran er et materiale som slipper noe gjennom 
og holder noe annet tilbake – en selektiv barriere

Innløpsvann ProduktvannΔP



Membraner kan karakteriseres ved porestørrelse, 
og membrantype velges ut fra ønsket vannkvalitet

Porestørrelse: >100 nm (0,1µm)

Trykk, ΔP: 0,1 – 5 bar

Mikrofiltrering (MF)

Porestørrelse: 10 – 100 nm

Trykk, ΔP: 0,1 – 5 bar

Ultrafiltrering (UF)

Porestørrelse: <10 nm

Trykk, ΔP: 8 – 40 bar

Nanofiltrering (NF)

Porestørrelse: <1 nm

Trykk, ΔP: 30 - 85 bar

Omvendt osmose (RO)
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Membraner er pakket i moduler, og antallet moduler 
som trengs er gitt av vannmengde og vannkvalitet

Bilder: www.inge.basf.com

Ultrafiltreringsmembraner

Avsaltingsmembraner



Et membrananlegg i en 40-fots container gir opp til 
150 m3/h behandlet vann, avhengig av vannkvalitet

UF-anlegg for fjerning av humus ved Lerøy Aakvik



Behandling av inntaksvann er regulert av 
Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra 
akvakulturrelatert virksomhet (FOR-1997-02-20-192)

Inntaksvann skal filtreres med ≤ 300 µm og desinfiseres med en metode som 
gir minimum 99,9% inaktivering av Aeromonas salmonicida og ILA-virus.

Metoder godkjent av Veterinærinstituttet for desinfeksjon av inntaksvann til 
settefiskanlegg:

• UV-bestråling med UV-dose ≥ 25 mWs/cm2 (minimumsdose).

• Ozonering til restozon ≥ 0,1 mg/l etter 3 minutters kontakttid (gjelder for 
ferskvann).



Vannkvalitet og endringer i drift gir utfordringer med 
metodene beskrevet av forskriften 

Tilfredsstillende desinfeksjon er avhengig 

av vannkvalitet

De fleste nye anlegg som bygges er RAS

Det tas inn mer sjøvann i anleggene



Ultrafiltrering av sjøvann eller ferskvann gir inntaksvann 
med stabil vannkvalitet

Vannkvalitet ultrafiltrert ferskvann, med koagulering:
Partikler, parasitter, bakterier, virus: ~ 0

Fargetall: 5

TOC: 2 mg/l

Reduksjon av humusbundet metall

Porestørrelse: 

10 – 100 nm

Vannkvalitet ultrafiltrert sjøvann:
Partikler, parasitter, bakterier, virus: ~ 0

Referanser: Lerøy Aakvik og AquaGen Tingvoll

Referanser: C-Feed, Atlantic Sapphire og Lerøy Belsvik

Paramoeba perurans (AGD) 20–30 μm

Ichthyobodo spp. (‘Costia’) 7 μm

Aeromonas salmonicida

(Furunkulose) 0,5–6 μm

Yersinia ruckeri (Yersiniose) 1–3 μm

Moritella viscosa (Vintersår) 0,5–2,5 μm

SGP-virus (Laksepox) 0,3 μm

ILA-virus 0,09–0,13 μm

PRV (HSMB) 0,07 µm

IPN-virus 0,06 μm



Avsaltet sjøvann kan benyttes som alternativ kilde til 
ferskvann eller brakkvann

Vannkvalitet lavsaltvann fra nanofiltrering:

Salinitet: 3 – 22‰

NaCl: 2900 – 21900 mg/l

Ca2+: 5 – 50 mg/l

Mg2+: 3 – 50 mg/l

SO4
2-: <15 mg/l (2,2 mg/l ved 4‰)

Partikler, parasitter, bakterier, virus: ~ 0
Porestørrelse: < 10 nm

Vannkvalitet ferskvann fra omvendt osmose:
Salinitet: 0,3 ‰

NaCl: 200 mg/l

Ca2+: 4 mg/l

Mg2+: 3 mg/l

Partikler, parasitter, bakterier, virus: ~ 0

Referanser:

• Mowi

• FRESHNET, Bjørøya

• Manin Bay, Irland

• BBT, Irland 

MEMBWELL
(prosjektnr. 296739)

Porestørrelse: < 1 nm



Er membranfiltrering av inntaksvannet 
nødvendig for å sikre seg mot sykdom?

Membranfiltrering kan fjerne uønskede komponenter og sikre 
stabil vannkvalitet

Ultrafiltrering kan fjerne partikler, parasitter, bakterier, virus, 
humus og humusbundet metall 

Avsaltet sjøvann kan være en alternativ kilde til 
ferskvann og brakkvann


