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Funksjonskrav for landbaserte anlegg i Cermaq

Cermaq Chile (smolt RAS) Cermaq Norway (postsmolt RAS) 

(satt på frys)

Atland Japan (full-cycle RAS)

Fotos: Karoline OA Pettersen og Bendik Fyhn Terjesen
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<12°C & <12 CO2 & 12t lys

Photo: Bendik Fyhn Terjesen



Hvis ikke miljøet er tilstrekkelig, leverer hverken fisken eller anlegget 
Krav om minimum vannkvalitet ved maksimal belastning (fôr, tilvekst)

RAS-

kapasitet



Funksjonskrav: ingen sedimentering, 
noe sted i anlegget

Foto: Bendik Fyhn Terjesen

• “….hindre ethvert tilløp til
sedimentering, dødsoner, 
hypoksiske/ anoksiske soner” 

• «Alle rør i anlegget med 
partikkelholdig vann, skal til 
enhver tid ha en minimum 
vannhastighet på 80 cm/s»

• «CFD (computational fluid 
dynamics) analyser av alle 
RAS, hele RAS, ikke bare kar»
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Krav: RAS må kunne desinfiseres jevnlig
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• I Cermaq desinfiserer 
vi RAS – stiller store 
krav til design
- Lovfestet i Chile

- Må kunne vaske, desinfisere 
og screene for patogener

- Rask re-start av biofilter

• FHF har startet to nye 
forskningsprosjekt på 
biosikkerhet i RAS
- Haster å få kunnskapen



Funksjonskrav som kan løfte landbasert til 
et nytt nivå?
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Krav for energi: Velg lokasjoner som gir 
mulighet for bærekraftig drift

Nyuzen, 

Toyama, 

Japan
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Velg lokasjoner som gir mulighet for bærekraftig drift.         
Perfekt temp. i Toyama for gjenbruk eller RAS
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*Orange shaded area indicate ocean regions with >20ºC difference between 

surface and deep water  (source:  from Ocean Thermal Energy Conversion 

union (OTEC) )

Tateyama-fjellene

Toyama-bukta

1 MW kjølekapasitet 

fra dyphavet!

150m, 10-11ºC



AI kontrollsystem for landbaserte anlegg



Er det i det hele tatt mulig å styre et lukket anlegg, bare 
basert på tradisjonell automasjon?

• Nei: Behov for FoU om 
AI kontroll-system for 
fiskens helse, velferd, 
ytelse

• Uhyre komplekse 
interaksjoner mellom 
teknologi-vann-
mikrobiota-fisk

• Konsortium av biologer, 
AI-forskere, oppdrett- og 
teknologiselskap, olje og 
gass, koordinert av Nord 
Universitet 

SALMON_AI
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Closed-containment aquaculture system

New parameters

New rules

Control & regulation

Cleaned information

Long-term based decisions

A.I Neural Networks

Mid-term based decisions

Statistics and Machine Learning
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(Trichet et al., the SALMON_AI consortium)
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Takk for oppmerksomheten!
Takk til alle kolleger i 
Cermaq, Nord 
Universitet og gode 
samarbeids-partnere i 
FoU, andre 
oppdrettere og 
teknologi-
leverandører

Kontakt meg gjerne på:
bendik.fyhn.terjesen@cermaq.com

+47 40 45 78 74
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