
Lukkede anlegg land og sjø som tiltak 
mot lakselus

Bendik Fyhn Terjesen
Senterleder CtrlAQUA SFI
Seniorforsker, Nofima



2010: Åpning Nofima senter for 

resirkulering i akvakultur 

(landbasert)



CtrlAQUA SFI hovedmål (2015-2023)

CtrlAQUA skal utvikle teknologiske og 

biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede 

anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig 

teknologi. Hovedfokus er innovasjoner for de 

strategiske periodene i laksens produksjons-

syklus, slik som postsmoltfasen

Pålitelig lukket 

teknologi

Dagens teknologi

14 prosjekt i 

gang i 2017!



Landbaserte anlegg i Norge 2017: Mange postsmolt-RAS for 
1000-8000 tonn/år i drift, under bygging, eller prosjektering
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23 typer flytende lukkede anlegg i sjø 
i Norge i 2017

9 typer som er faktisk bygd
Agrimarine

Akvadesign

AquaDome

Ecomerden

FishGlobe

Flexibag

Neptun, Aquafarm Equipment 

Preline

SalmonHome no. 1

+14 typer under prosjektering

Foto: Akvadeisgn

Foto: Flexibag Nekton Havbruk

Foto: Aquafarm Equipment

Foto: : Ecomerden
Foto: Agrimarine, 
Sysla/Nekton Havbruk

Foto: Lerøy, Preline

Foto: Aquafarm Equipment

Foto: SalmoHome no 1, Finn Håkon Eines

Foto: FishGlobe

Foto: MSC Aqua, AquaDome



Noen lukkede 

anlegg i CtrlAQUA

Pose i sjø

Foto: Ecomerden

Pose i sjø

Foto: Nofima

RAS

RAS på 
land

Foto: Nofima

Lengdestrøm i sjø
Lengdestrøm i sjø

Foto: NofimaFoto: Lerøy

Tank i sjø Tank i sjøFoto: Aquafarm Foto: Nofima

Terjesen og Handeland, 

upublisert (2017)

Data fra forsøk 2013-2015:

UNI Research, Nofima og 

partnere



Lus i 

lukkede 

anlegg?
Pose i sjø

Foto : Ecomerden

Pose i sjø
Foto: Nofima

Lengdestrøm i sjø

Foto: Nofima

Tank i sjø

Foto: Nofima

RAS på land Foto: :Nofima

Data fra forsøk 2013-2015:

UNI Research, Nofima og 

partnere

Handeland et al (2015), inkludert 

data fra Sulefisk (2017)

Kolarevic et al. (2015)

Ytrestøyl et al. (2015)



CtrlAQUA INTAKE: Inntaksvann til flytende lukkede
anlegg i sjø bør behandles
(PL: Astrid Buran Holan, Nofima)

For inntaksbehandling:

• Økt biosikkerhet, fjerne lus, maneter

• “Lukke de semi-lukkede anleggene” 

Mot inntaksbehandling:

• Forstyrrelse av mikrobiota

• Økte investering- og driftskostnader

Lovende innovasjoner:

• Resirkulering av vann i lukkede anlegg
i sjø (RAS)?

• Inntaksbehandling, prototyper

• CtrlAQUA-forsøk i 2016, rapport snart



2013: Prod-kost modell lukkede anlegg

Iversen A, Andreassen O, Hermansen Ø, Larsen TA, Terjesen BF (2013). Oppdrettsteknologi og 

konkurranseposisjon. Nofima rapport 32/2013, pp 51. Kan lastes ned fra nofima.no

(lavere og bredere fordeling indikerer høyere usikkerhet og/eller variasjon)

 5-10 kr/kg 
høyere prod. 
kost i lukkede
anlegg
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shore

Lukket
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2017: Prod-kost modell lukkede anlegg

Betydelig
usikkerhet i
estimater, men:

Nå liten/ingen
forskjell i prod. 
kost mellom
tradisjonelle og 
lukkede
anlegg?
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Trad. 

not Off-

shore

Lukket
offshore

Land-

basert

Lukket
beskyttet

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Produksjonskostnad (kr/kg)

Iversen et al., upublisert 

(lavere/bredere fordeling indikerer høyere usikkerhet)

og mer variasjon



Hvordan redusere prod kost i lukkede
anlegg? 

Henriksen, K., Rosten, T., Terjesen, B.F., Ulgenes , Y., Winther, U., 2013. Overgang til lukkede

oppdrettsanlegg i sjø – teoretisk beregning av endret arealbehov. VANN 47, 535-544.

Arealbehov for prod av 1 mill tonn

Areal Areal 

inkludert 

ferdsels-

forbudsone

Areal 

inkludert 

fiske-

forbudsone

Tradisjonelle 

anlegg, m 

omkrets



Økt fisketetthet: bare dersom velferd er akseptabel

I sjø, flytende lukkede anlegg: 
Velferdsmarkører: <75 kg/m3, f.eks. 1.6 mill. postsmolt 

ut av én (1) lukket tank i sjø. Må testes i stor-skala!

Sveen et al. (2016)



Fremdeles manglende 
kunnskap om fiskens krav

Anlegg som er robuste og  
pålitelige nok til å håndtere 
høyere tettheter

Pålitelige konstruksjoner sjø

Inntaks-vannbehandling sjø

Oppsamling, avvanning og 
utnyttelse av saltholdig slam

Riktig hydrodynamikk i 
enorme kar (>3 000 m3)

Utfordringer i lukkede 
anlegg



Takk for oppmerksomheten!
Takk til alle industripartnere, forskere, og teknikere 
som har bidratt

Kontakt: bendik.terjesen@nofima.no

Følg oss på www.ctrlaqua.no 

Finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne


