
Avløpsvann fra RAS-anlegg
- en sirkulæ røkonomisk mulighet?
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RAS gir mulighet for produksjon med høy grad av bæ rekraft

• Svært redusert vannbehov
• Bedre fôrutyttelse (ikke overfôring)
• Potensial for stabil og optimal 

vannkvalitet året rundt
• Konsentrerte avfallsstrømmer
• Bedre kontroll enn i åpne systemer
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Fôr

“Future growth of marine finfish and shrimp aquaculture will 
need protein and oil sources greater than current fishmeal and 
fish oil production can satisfy.” (Feeds for Aquaculture | NOAA 
Fisheries)

“Phosphorus is a finite (limited) resource (…) According to 
some researchers, Earth's commercial and affordable 
phosphorus reserves are expected to be depleted in 50–100 
years and peak phosphorus to be reached in approximately 
2030.” (Wikipedia)

“Of the total feed input, 70% C, 62% N and 70% P were 
released into the environment.” (Wang et al., 2009)

Hvis vi kan gjenbruke noen av næringstoffene som
slippes ut inn i fôrproduksjon igjen kan vi spare 
fôringredienser (soya, anchoveta,..)

(Wang et al., 2009)

https://www.fisheries.noaa.gov/insight/feeds-aquaculture
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RAS
100 

mg/L 
NO3-N

Fortynning eller denitrifisering brukes for å kontrollere nitrat  i RAS:
N slippes enten ut  i vann eller luft

Fortynning av nitrat Omdanning av nitrat til nitrogengass

Denitrifisering

N2

Utslipp av 
vann med 
lav NO3

Vannsparing - tilbakeføring 
av vann med lav NO3

RAS
100 

mg/L 
NO3-N

Utslipp av 
vann med 100 
mg/L NO3-N

Spedevann
30 L/kg fôr

Spedevann
300 L/kg fôr



5

Denitrifisering og fosforfelling er løsninger for å spare vann eller beskytte resipient
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Prosjekt: Modulær planteproduksjonsmodul for økt 
ressursutnyttelse  i kommersie lle  settefiskanlegg 
(Forprosjekt – RFFMIDT, 10.05.19-30.09.20)

• Løst næring fra en medium størrelse RAS-modul kan gi 
gjødsel nok til 10% av Norges salatproduksjon

• Algedyrking med naturlig lys og optimalisert for lav vann og 
N-forbruk gir veldig stort areal (10 dekar), kunstig lys og 
optimalisert for høy N-forbruk gir MYE mindre fotavtrykk

• De fleste planter liker ikke salt… ikke en gang «bare» 1 ppt

Akvaponi
• Løst nitrat, fosfat og CO2 i vann fra fisken kan brukes 

i drivhus der plantene vokser uten jord
• Mat, prydplanter, biomasse
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Ferskvann
Mer salt inni fisken enn utenfor

Aktivt energikrevende opptak av 
salter over gjellene mot 
konsentrasjonsgradienten fra lav til 
høy konsentrasjon av salt

Salt  i ferskvannsRAS

• I ferskvannsfasen tåler laks 0-5 ppt
• Ved 1-5 ppt sparer den litt energi, og vokser litt bedre

• Salt kan brukes for å beskytte mot nitrittgiftighet

• Salt kan brukes for å behandle mot sopp
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Prosjekt: Oppdrett  av Vanlig  Strandsnegl
(Hovedprosjekt – RFFMIDT, 01.09.19-01.07.22)

Salat  som tåler saltvann..
• Dyrking av havsalat som  mat til algespisende 

strandsnegl for å ta vare på avfallsstrøm fra RAS
• Kartlegge bioremedieringspotensial og effekt av 

renseløsning for RAS-vann

• Lovende resultater
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Prosjekt: Modulbasert mikroalgedyrking  for optimal 
ressursutnyttelse  i RAS (MikroModul)
(Forprosjekt – Distriktsforsk, 2019)

Mikroalger..
• Mikroalger tåler ferskvann, brakkvann og sjøvann
• Løst nitrat, fosfat og CO2 i vann fra fisken kan brukes 

direkte til algeproduksjon
• Biomasse, fôrtilsetning, essensielle fettsyrer, m.m. 

• Energikrevende å filtrere bort alt vannet 
for å få tak i biomassen

• Én verdifull art er veldig krevende å dyrke
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Prosjekt: Wastewater secondary treatment in RAS 
with microbial biomass output - WASTELESS
(IPN-prosjekt, Forskningsrådet, 2021-24)

Biofilm med mange arter (min favorit t!)
• Biofilm er lett å høste uten å få med så mye vann, kan skrapes av
• Blanda samfunn utnytter ressurser mer effektivt, oppnår bedre rensing av vannet
• Mikrobesamfunn med mange arter er mye lettere å dyrke enn én art!
• Økologiske strategier (høstefrekvens, tilgang på lys og næring) kan brukes til å 

styre sammensetning av arter, biomasseproduksjon, rensegrad, mengde proteiner, 
essensielle fettsyrer, og dermed verdien av produktet og effektiviteten av rensing 
av avfallsvannet

• Utvikler teknologien for optimal rensing (N og P til biomasse) og 
optimaliserer produktet (biomassen) etterpå

• Reaktor med lite fotavtrykk
• Potensial for økt vannsparing og redusert vannbehandling i RAS
• Giftige alger og patogene mikroorganismer må unngås
• Mengden produsert bør være jevn og stor for å gjøre nytte i fôrindustrien
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Masterstudentene Johan og Lise jobber 
hardt med å installere testreaktorer

Sammensetning av produkt

Lys, rask 
høsterate

Lys, sakte 
høsterate

Ikke lys, sakte 
høsterate

Ikke lys, raskt 
høsterate

• Biofilmproduksjon g/m2/d
• Artssammensetning
• Ernæringsprofil (fettsyrer, protein, m.m.)
• Rensegrad av N og P i avløpsvannet

Wasteless



12

Preliminary study of communities
growing using RAS Water

Silica managment to maximise 
N and P removal

First biofilm installation at pilot 
scale & Lab experiments

February – March 2022 April 2022     June - september 2022May 2022

Biofilm inoculation managment to 
maximise system effectivness
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• Without light : no growth
• With light: 

o Mainly diatoms (> 90%)
o Strongly dependant of 

the RAS water source
o Good growth at low 

temperature (13°C)

• N & P removal to be analysed
• No improvement of productivity 

due to adding silica

• Understanding the effect of 
inoculation (or not) on:

o Productivity
o N & P removal
o Microalgae community 

development

• A first biofilm culturing system 
installed at Hardingsmolt in realistic 
conditions

• Lab experiments
o Harvesting frequency effects
o Hydraulic retention time 

effects

Wasteless
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• RAS waters of different origins and different compositions (salinity, N & P 
concentration)

• No light: no microalgae and bacterial growth observed (after 15 days)

• Light: thick biofilm formation (not sedimentation), in brackish water, mainly 
diatoms > 90% (Navicula sp and Cylindrotheca sp, depending on the RAS 
water composition)

Wasteless, preliminary results: biofilm

Low salinity: cyanobacteria and macroalgae Low nutrient content: navicula sp High nutrient content: cylindrotheca sp

Biofilm formation
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• No effect of adding silica on productivity. 
Could have an unexplained negative effect.  

• Interesting productivity in view of i) the low 
temperature, ii) the absolutely not optimized 
culturing system. 

• N & P removal efficiency in progress

Treatment Productivity
(g/m²biofilm/day)

With silica 0.7

Without silica 1.0

Wasteless, preliminary results: maximise N and P removal 



Kari Attramadal
Leder FoU

+47 984 713 28 | kari@nofitech.com

Kompakt og kostnadseffektiv modulRAS
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This presentation (the “Presentation”) has been produced by Norwegian 
Fishfarming Technologies AS (the “Company”) solely for information 
purposes, and is based on forward-looking statements regarding the 
Company’s current intentions, expectations and beliefs.

These forward-looking statements are subject to known and unknown 
risks, uncertainties and other factors beyond the Company’s control that 
may cause actual events to differ materially from any anticipated 
development. Although the Company believes that the expectations and 
assumptions reflected in the statements are reasonable, it  cannot 
guarantee future results, performance or achievements.

As far as the Company is aware, the information in this Presentation is 
correct. However, neither the Company nor its Board of Directors or 
employees make any representation nor warranty (express or implied) as 
to the correctness or completeness of this Presentation, and accepts no 
liability arising (directly or indirectly) from the use of this Presentation. 
Thus, any reliance upon this Presentation and the information provided 
herein shall be at the sole risk of the recipient.

The information contained in this Presentation is subject to amendment 
and/ or completion without notice. 

Disclaimer
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