Godt merdmiljø
er nøkkelen
til lønnsom drift

Oksygen er en kritisk faktor
Luseskjørt er en effektiv måte å beskytte merder mot parasitter, men det kan bli dårlig
med oksygen innenfor luseskjørtet. Hvis nivået faller til under 70% metning, vil det gå
ut over veksten - og slå ut på bunnlinjen i regnskapet.
Lite oksygen betyr nemlig redusert appetitt, lavere fôrutnyttelse og dårlig vekst, som
betyr lengre produksjonstid. Oksygen er med andre ord grunnstenen i merdmiljøet.
Målinger viser at et oksygenivå mellom 30 og 70% metning ofte kan forekomme, spesielt ved høye sjøtemperaturer sommer og høst. Men dette er tiden da fisken skal legge på seg og trenger mye oksygen, samtidig som
vannet ofte holder lavt oksygennivå. Ved 40% oksygenmetning er fôrinntaket 30% lavere enn ved 90%
metning. Redusert appetitt fører til mer fôrspill. Kurven under viser sammenhengen.

Vekst ved ulik oksygenmengde i vannet
vekst ved 80 %
oksygenmetning

vekst ved 60 %
oksygenmetning

Når man bruker et luseskjørt, kan lave oksygenverdier føre
til redusert vekst, som igjen vil gå utover lønnsomheten.
Dermed kan vekstperioden i sjøen forlenges med opptil 2 - 3
måneder.
Asbjørn Bergheim,
forskningsleder, OxyVision

Oksygentilsetting eller vannutskifting?
Ved lave oksygenivåer i sjøen vil det lønne seg å tilsette oksygen direkte med NetOx.
Dette sikrer at veksten opprettholdes og anleggets kapasitet utnyttes. Ved kun
periodisk moderat lave verdier kan TurboLift eller Midtnorsk Ringen være løsningen.
En rekke forhold har betydning for hvilken metode man bør velge når det gjelder å bedre vannmiljøet ved bruk av
luseskjørt. Man bør helst basere dette på målinger over en lengre periode. I tillegg er det vanlig å ta i betraktning
en rekke forhold ved lokaliteten, som temperatur, strømforhold og tilgang på bunnvann av god kvalitet.
Valget vil også avhenge av hva en har av eksisterende utstyr og hvor intensivt man ønsker å drive lokaliteten, og
om det er et reelt alternativ å fjerne luseskjørtene i en kortere periode.

1. Tilsetting av oksygen med NetOx
Særlig aktuelt når tilgangen på oksygenrikt dypvann er begrenset
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1 Container på flåte

- oksygenproduksjon
- reguleringsskap
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Tilførsel av oksygen

3 NetOx diffuor
4

Guardian sensor
- regulering
- logging
- dokumentasjon
- alarm
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5 Dype skjørt

Effektivt

Fleksibelt

Tilsetting av oksygen til merder med NetOx diffusor er
det beste alternativet når det er begrenset tilgang på
oksygenrikt bunnvann eller når andre forhold tilsier det.

Anlegget kan kobles til eksisterende anlegg eller
leveres komplett, med alle nødvendige deler.
Anlegget tilpasses det enkelte anleggs oksygenbehov.

Godt miljø

Erfaring

Oksygen sørger for godt miljø innenfor skjørtet, vil
redusere stress, bedre fôrutnyttelsen, sørge for
maksimal vekst, minimalt svinn og god fiskevelferd.

NetOx brukes i dag i både lukkede og åpne merder og
er hittil levert til 14 land, og er trolig verden mest brukte
diffusor innen merdoppdrett.

Patentert konstruksjon gjør at NetOx leverer lik mengde
oksygen til alle deler av anlegget
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Enkel å regulere
Både for regulær og nødoksygenering
Jevn fordeling av oksygen
Effektive mikrobobler
Ekstra sikkerhet

NetOx materiale:
Åpningstrykk:
Dimensjon/ytre dim:
Materiale i tilførsesslange:
Tilførselsslange dim:
Anbefalt maksimalt uttak:

EPDM
< 1 bar
DN 16/25
EPDM
DN 13
0,35 kg O2/m/t

2. Løfting av dypvann med TurboLift
En enkel og effektiv løsning som gir tilgang på store mengder oksygenrikt dypvann
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1 Container på flåte
- reguleringsskap
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Dype skjørt - fysisk barriere

3

5 Guardian sensor

- logging
- dokumentasjon
- alarm

Enkel og robust

Effektiv

Turbolift består av et diffusorbatteri montert i enden
av et fleksibelt vertikalt rør. Når luft slippes ut gjennom
diffusoren vil den stige opp og trekke med seg vann.

Turboilift er en enkel og effektiv løsning for å bedre
merdmiljøet, både når det gjelder tilsetting av oksygen,
men også utspyling av avfallsstoffer og parasitter.

Rent dypvann

Fleksibel

At det er et rør som fører vannet opp sørger for en konstant innspyling av nytt vann. Ved å løfte dypvann til
overflaten og inn i merdvolumet bak luseskjørtet dannes en sirkulasjon som setter vannmassen i bevegelse.

Anlegget kan kobles til eksisterende anlegg eller
leveres komplett, med alle nødvendige deler.
Anlegget tilpasses det enkelte anleggs behov.

Høy kapasitet (9500 kbm/t ved bruk av 500 liter luft pr min.)
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Høy kapasitet
Energieffektiv
Flytter mye vann
Enkel å håndtere
Utviklet for havbruk

Mål utstrakt:

2 m x 15-20 m

Mål flatpakket: 2,0 m x 0,7 m
Vekt:

400-600 kg

Materiale duk:

PVC

Flottør:

PEH

3. Løfting av dypvann med Midtnorsk Ringen
En enkel løsning som skaper sirkulasjon i merdene
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1 Container på flåte

- trykkluftproduksjon
- reguleringsskap
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2 Tilførsel av trykkluft
3 Midtnorsk Ringen for løfting av dypvann
4

Dype skjørt - fysisk barriere

3

5 Guardian sensor

- logging
- dokumentasjon
- alarm

Enkel og rimelig

Effektiv

Midtnorsk Ringen består av en enkel ringformet
diffusor i metall. Når luft slippes gjennom vil luftbobler
stige opp og trekke med seg vann. Fordi diffusoren er
sirkeformet vil den dannes en oppadgående bevegelse.

Midtnorsk Ringen er en rimelig, enkel og effektiv
løsning for å bedre merdmiljøet, både når det gjelder
tilsetting av oksygen, men også til en viss grad
utspyling av avfallsstoffer og parasitter.

Rent dypvann

Fleksibel

Ved å løfte dypvann til overflaten og inn i merdvolumet
bak luseskjørtet dannes en sirkulasjon som setter vannmassen i bevegelse.

Anlegget kan kobles til eksisterende anlegg eller
leveres komplett, med alle nødvendige deler.
Anlegget tilpasses behovet til det enkelte anlegg.
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Sikrer vannkvaliteten
Lavt energibehov
Enkel regulering
Lite servicebehov
Lite vedlikehold

NØKKELTALL FOR DE ULIKE LØSNINGENE
NetOx

Turbolift

Midtnorsk Ring

Kg O2 tilført/time

25

8-10*

3-4*

Kilde
Mengde l/min
Energibehov kW/t
Fordeler

oksygen
300
20
Høy kapasitet
Rask respons

luft
500
5
Moderat kostnad
God kapasitet

luft
500
5
Enkel installasjon
Lav kostnad

Begrensninger

Investeringskostnader
Driftskostnader

Krever god vannkvalitet Krever god vannkvalitet
og god lokalitet

* Gitt at forskjellen mellom oksygeninnholdet i bunnvann og vannet bak skjørtevolumet er 1 mg/l

Eksempel på komplett leveranse, her med TurboLift

TITAN LUSESKJØRT

Solid og tett skjørt i PVC som er
tilpasset miljøkontroll i sjøanlegget.

KOMPRESSORANLEGG

Kompressor dimensjoneres etter
behov, leveres ferdig i container.

www.biomarine.no

GUARDIAN OVERVÅKING

Guardian trådløs bøye overvåker
aktuelle miljøparametre.

