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Kort om AKVA group

Ledende 
teknologi og 
service-
partner 
både for 
landbasert 
og sjøbasert 
oppdrett

Omsetning 
på 3,2 mrd 
kr i 2020

Leveranser i 
65 land 
gjennom 40 
år

Selskap i 11 
land. Cirka 
1.500 
ansatte
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AKVA har siden 2004 levert over 100 RAS-anlegg verden rundt 
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Smolt (opp til  >120  gram)  Post smolt ( > 1000 gram) Slaktefisk (5000 gram)

Har levert teknologi til 75 
anlegg siden  2004 

Anlegg med 
produksjonskapasitet på ca.  
1000 MT 

Har skapt grunnlaget for 
kompetanse inne teknologi og 
landbasert oppdrett

Levert 8 Post smolt moduler 
siden 2016 

Tytlandsvik som flaggskip 
med sine 4500 MT post smolt

I prosess med å ferdigstille 
Svaberget (2 mod.. og Ænes (2 
mod.) samt skrevet 2 nye 
postsmoltkontrakter (5 mod.).

«First mover» med Danish 
Salmon i 2012.

Flere prosjekter i pipeline som 
skal fasilitere produksjon på 
mellom  4000 to 16 000 MT 
(HOG)

Ningbo er under konstruksjon 
i Kina
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AKVA group Land Based  strategi  

Zero Water Concept RAS muliggjør
bærekraftig og kosteffektiv produksjon

Datadrevet innsikt og intelligente
systemer som muliggjør stabil og

optimalisert produksjon - “Precision 
Farming”

Totalleverandør av teknisk utstyr til
landbasert oppdrett (eks. Fôring, 

fisketanker, fiskehåndtering, kamera, 
lys, sensorer, kontroll system)

Production Advisory Services – RAS 
Biologisk og teknisk service som

hjelper kunden med  å maksimere
ytelse og redusere kost
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AKVA group’s Innovasjonsagenda

Best-i- klassen på prosjektgjennomføring

Global organisasjon og oppbygging av LB org. I Norge 
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Overordnet evaluering af forskjellige tekniske løsninger, inklusiv AKVA 
Group Zero Water Concept (ZWC) som den mest bæredygtige løsning

RAS – Zero Water Concept 
(99,9% re-use)Flow-through (0% re-use) Re-use (60% re-use) RAS – standard 

(96% - 99% re-use)

Nyt vann tilføres og skiftes
kontinuerligt ud I systemet, 

filtrering av avløpsvann (1:1)

Gjennomstrømning med gjenbruk
av vann, inklusiv mekanisk filtrering

og CO2 degassing

Full resirkulering av vann med 
mekanisk filtrering, biologisk
rensetrin og CO2 degassing

RAS teknologi inklusiv fjernelse av 
opløste næringsstoffer med 

denitrifikasjon og fosforfeldning.

Source: AKVA group

30.000 12.000 300 – 500 30 - 50

1 – 2 4 - 6 4 - 8 4 - 8

N: 25%
P: 50% 

SS: 60%

Vann forbruk, 
Liters per kg för

per dag

Energy 
forbruk, 

kWh per kg fisk 
produsert

Fjernelse av 
næringsstoffer

% fjernelse

Beluftning og
oksygenering

RAS andel 3-4 
kWh Kjøling 1-4 

kWh

RAS/ZWC 3-4 kWh 
Kjøling 2-4 kWh

CO2 avgasning,  
oksygenering, afsaltning

og behandling av 
intaksvann

N: 25%
P: 50% 
SS: 60%

N: 25-35%
P: 50-65% 

SS: 75-85%

N: 70% - 90%
P: 90% - 95% 

SS: 95%

Nitrogen,
Fosfor og Suspenderet

stoff
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Eksempel på RAS teknologi

RAS med Fixed Bed 350 L / kg fôr

RAS med Fixed Bed + 
Plate separator & De-nitrification 100 L / kg för

RAS med Fixed Bed + 
ZWC teknologi 30 L / kg för

Liter vann tilført som kreves til fortynding pr. kg fôr

Minder om massebalanse:              Inn = ut + opphopet
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Hvor er vi som bransje i dag? Dokumentasjon
Oppdretter er bedre til at følge opp på anlegsdrift => Større krav til leverandører på garanterte verdier

Sikre oppsart av Denitrifikasjon for 
dokumentert effect av ZWC
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Hvor er vi som bransje
i dag? Inntaksvann

Større fokus på at sikre anlegg imot innkommende og
virus og fremmede bakterier => Høyere dosis på UV

Sikre oppsart av Denitrifikasjon for 
dokumentert effect av ZWC

Microorganism UV dose 3-log 
inactivation 
(mJ/cm2)

Disease

Bacteria Aeromonas salmonicida 5,0 Furunculosis
Aeromonas hydrophila 5,0 Bacterial Hemorrhagic Septicemia
Flavobacterium psychrophilum 126,0 Cold water disease
Vibrio salmonicida 1,5 Vibriosis
Vibrio anguillarum 4,0 Vibriosis
Yersinia ruckeri 2,7 Enteric redmouth disease
Pseudomonas Fluorescens 11,0
Renibacterium salmonicida 20,0 Bacterial Kidney Disease – BKD

Virus ISAV 10,0 Infectious Salmon Anemia Virus
IPN 250,0 Infektiøs Pancreas Nekrose
Nodavirus 200,0 Nodavirus
Herpesvirus salmonis 2,0 Herpesvirus salmonids
Ictalurid herpesvirus 4,0 Channel catfish virus
Ictalurid herpesvirus 20,0 Channel catfish virus
IHNV 4,0 Infectious hematopoietic necrosis virus
IHNV 30,0 Infectious hematopoietic necrosis virus
VHSV (Rhabdoviridae) 5,0 Viral hemorrhagic septicemia
Togaviridae 100,0 PD - Pancreas Disease / Salmonide AlfaVirus, SAV / 

Togaviridae
Baculovirus 130,0 White spot syndrome baculovirus
HSMI Heart Sceletal Muscle 
Inflammation

250,0 HSMI - Heart- Sceletal-Muscle Inflammation

Atlantic Salmon Paramyxo 240,0 ASPV - Atlantic Salmon Paramyxo Virus
Oncorhynchus masou virus, 
OMV

20,0

Chum salmon virus, CSV 100,0
NNV - nervous necrosis virus 70,0

Fungii Saprolegnia, Zoo spore 40,0 Fungus
Saprolegnia, svamp 230,0 Fungus
Saprolegnia hypha 35,0 Fungus

Paracites Trichodina nigra 160,0 Trichodiniasis
Ichthyophthirius tomites 100 Ict, white spote disease
Ichthyophthirius tomites 300 Ict, white spote disease
Ichthyophthirius multifiliis 100,0
Chilodonella cyprini 175,0
Paramecium sp. 200,0 Parasite
Myxobolus cerebralis 40,0 Whirling deasease
Sarcina lutea 26,4
Costia Necatrix 318,0

Mindre intaksvann giver mulighet for størrre
UV dosis, 280 mj/cm2

>95% 
reduksjon
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Hvor er vi som bransje i dag? Tilgang til vann
Flere og flere prosjekter med begrensning på vannressourcer => På Færøyane benyttes kun ferskvann

Alle anlegg på færøyane er med ZWC og laks opp til 1 kg
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Hvor er vi som bransje i dag? Tilgang til vann
Flere og flere prosjekter med begrensning på vannressourcer => Svensk Laks midt i en skov, langt fra sjøen

Premium Svensk Lax 
with production 
license for 10,000 
tonnes and ground 
work is progressing 
on the 150,000 m² 
land area
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Hvor er vi som bransje i dag? Kjøling i RAS
Med RAS er der ofte behov for kjøling, og billigste løsning er tilgang til sjøvann => Vanforbruk.
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Hvor er vi som bransje i dag? Utslippstillatelse
Som del av søknad stilles
der krav til utslipp og
dermed vannbehandling
på avløp fra RAS. 
Eksempel på
utslippsberegning med 
ZWC

(her med 
dobbelt 
kapasitet)
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Hvor er vi som bransje i dag? Utslippstillatelse
Som del av søknad stilles 
der krav til utslipp og 
dermed vannbehandling 
på avløp fra RAS. 
Eksempel på 
utslippsberegning med 
ZWC

Total –N
Svarende 
til 100%

Til Slam 
31%

Til 
Utløpp
25%

Fra 
WWTP 
11%

Intern  fjernelse 
med     ZWC 34%

Svarende til 
100 l/kg fôr
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Oppsummering på Resirkuleringsgrad:
Tilgang til ferskvann/sjøvann til produksjon => Produksjonsbegrensning
Utslippstillatelser, hva er krav til uttslipp => Ja/Nej til tillatelse, tilfredsstille krav
Vannkvalitet ved høy resirkuleringsgrad => Krav til dokumentasjon fra leverandør
Behandling av inntaksvann => Bedre mulighet for at sikre seg mot virus 

og bakterier
Kjøling av anlegg => Direkte kjøling (med nyt vann) eller 

veksling med fx sjøvann
Tilgjengelig areal => Kan være en utfordring
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Hva kreves ekstra med ZWC?
Areal:
ZWC udgjør 14% av samlet RAS-modul

Investering
Prosess utstyr til ZWC utgjør ca 8-10% av 
pris på RAS (Dvs uten Betong)

Energiforbruk
Energiforbruk ligger på samme nivå for 
prosess utsyr men ligger ofte få % høyere 
mht kjøling.

Kjemikalier:
Kulstoff kilde for omsetning av Nitrat svarer 
ca til 30 % mere end omkostning til 
kalktilsetning. Men redusere eventuelle 
omkostninger til oppsaltning av fersk vann.
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