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FOKUS PÅ BÅDE FISK
OG BIOFILTER 

BIOMAR KLAR TIL Å TA
GLOBAL POSISJON INNEN RAS 

Resirculating Aquaculture Systems (RAS) er den mest 
avanserte oppdrettsteknologi som finnes og griper raskt 
om seg. Nå står laksen for tur, med storstilte planer for 
slike anlegg over hele verden. I Norge er det en kraftig 
vekst på området, i første omgang med oppdrett av stor 
post-smolt.

RAS-teknologien er godt utviklet allerede, men det 
stilles spesielle krav til den viktigste innsatsfaktoren 
– fôret. BioMar er klar til å møte disse utfordringene. 
Kompetansen er utviklet over mange år.

Fôret heter ORBIT.
Orbit er et utvalg av fôrtyper tilpasset oppdrett av fisk  
i resirkulerende akvakultursystemer (RAS).

Orbit maksimerer ytelsen til både fisk og biofilter.
Orbit er ideell for intensivt oppdrett der større stabilitet  
av fiskens fekalier er nødvendig.
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ORBIT – FOR BALANSEN I PRODUKSJONEN

ORBIT gir mer stabile fekalier
ORBIT kan leveres
med helsepakker

Dette øker effektiviteten i biofilteret og reduserer 
faren for gjelleirritasjon, samtidig som fekalier og 

organisk avfall blir lettere å fjerne fra systemet

Selekterte råvarer gir
fekalier med riktig

konsistens

Mengden fekale
fragmenter blir

redusert og
partiklene mer

kompakte

Ved spesifikke behov 
kan ORBIT leveres med 

helsepakker 
I vårt SmartCare 
sortiment finnes 

produkter som styrker 
fiskens helse og trivsel på 
en rekke områder, også i 

resirkulasjonsanlegg

Dette gjør at de fleste
utfordringer i

produksjonen kan
møtes på en bedre
måte, proaktivt og

reaktivt

ORBIT gir bedre vannkvalitetORBIT har høyt
ytelsespotensiale

Dette øker andelen
fôr som bygger

biomasse

Svært fordøyelig energi 
gir høy vekstrate og 

 lav fôrfaktor

Nøye utvalgte råvarer i 
balansert kombinasjon 
gir maksimal utnyttelse 
av alle næringsstoffer

Dette reduserer partikkel- og 
nitrogenbelastningen på biofilteret

Optimal fysisk 
kvalitet reduserer 

næringslekkasje fra 
fôr til vann

Optimalt forhold
mellom høyfordøyelig

protein og lett
tilgjengelig energi gir
økt proteinretensjon

ORBIT – ØKT PRODUKSJON MED SAMME BIOFILTERKAPASITET
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NØYE UTVALGTE RÅVARER

Alle råvarer i ORBIT blir nøye analysert og gradert for påvirkning på fekaliekvalitet i ulike tester, 
og blir gitt en score for effekt på stabiliteten av fekaliene.

FORSKNINGEN BAK ORBIT
FEKALIEKVALITET ER VIKTIG 

Trinn 1 og 2 viser at riktig fôrformulering kan styre fekaliestabiliteten til minimal påvirkning  
på vannkvaliteten, også ved at fekalier og rester av disse blir lettere å fjerne. 

Prøver av fekalier for analyse (figur 3).

Trinn 1 – Råvarer er testet for ulike parametre (figur 1).  

Relativt volum av 
fekalier 

Utslipp av farge i vann  
etter omrøring målt ved 

optisk tetthet 

Subjektiv vurdering av fekalier Vannbårne fekale 
partikler relativt til totalt 
partikkelinnhold etter 
bobleomrøring 

Antall og 
størrelsesfordeling av 
fekale partikler etter 
bobleomrøring

Spesifikk tetthet av fekalier 

Antall Tetthet

Vannfarge

VisuellSedimentering

Volum

Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3

Parameter 4

Parameter 5

Parameter 6

Råmateria
le 1

Råmateria
le 2

Råmateria
le 3

Fisk
emel

Råmateria
le 4

Råmateria
le 5

Råmateria
le 6

Råmateria
le 7

Råmateria
le 8

Råmateria
le 9

Råmateria
le 10

Råmateria
le 11

0

1

2

3

0,5

1,5

2,5

3,5

Trinn 2 – Sammenheng mellom fekaliers kvalitetsparametre og  
råvarers egnethet i Orbit (figur 2).  
Figuren under viser et eksempel på hvordan vi arbeider for å finne de optimale 
råvarekombinasjoner i Orbit. Råvarene blir gradert, og jo høyere verdi jo mer egnet for bruk i 
ORBIT. Optimering av dietter med fokus på fekaliestruktur reduserer uønsket påvirkning i RAS 
anlegget.

ORBIT er formulert for å sikre effektiv oppsamling 
av fekalier, som reduserer biofilterbelastningen 
og oppløst materiale i RAS anlegget. 

Bak ORBIT ligger mange års erfaring fra bred 
forskning på råvarer og fekaliekvalitet.
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HØY FORDØYELIGHET AVGJØRENDE. Fordøyeligheten av protein og fett i fôret har svært stor betydning. Både fiskens og

anleggets potensiale utnyttes best når næringsstoffene overveiende går inn i tilveksten, med minimalt tap til vedlikehold og avfall.

I resirkulasjonssystemer er dette spesielt viktig. Denne kunnskapen er implementert i ORBIT.

ENERGITILSKUDD

I ORBIT optimerer vi den fordøyelige energien til en så 
nær perfekt balanse med proteindelen som mulig. Det er 
viktig å forbedre bidraget av fordøyelig energi fra lipider i 
fôret. Når fordøyde proteiner blir benyttet til energiformål, 

genereres nitrogen som et biprodukt, og frigjøres som 
ammonium over gjellene og i urinen. Dermed reduseres 

både næringstapet og nitrogenutslippet i anlegget.  

ORBIT er formulert med et perfekt balansert protein og fordøyelig energiforhold, DP/DE, spesialdesignet for RAS.
Dette gir flere fortrinn:

Raskere tilvekst Lavere fôrfaktor
Redusert nitrogenutslipp

og bedre vannkvalitet

FORSKNINGEN BAK ORBIT

Økt lønnsomhet

€

UTVALGTE RÅVARER

Den optimale aminosyreprofilen i ORBIT, med den 
riktige kombinasjonen av råvarer, øker fordøyeligheten 

og proteinretensjonen. Dette er alltid et vesentlig 
element i fôrformulering, men spesielt viktig i RAS. 

Nøkkelen ligger i nøye utvalgte råvarer, noen helt nye. 
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En sterkere fisk Økt output
av anlegget

Økt vekstrate og forkortet
produksjonstid

ORBIT kan leveres med SmartCare helsepakker. Dette er biofunksjonelle tillegg 
som blant annet støtter immunsystemet, styrker tarmintegriteten, bygger 
slimbarrierer og blokkerer for uønskede patogener. 

ERNÆRINGSMESSIG STØTTE MED ORBIT

Flere faktorer kan påvirke fiskens helsestatus og tilvekst i resirkulasjonsanlegg.
Problemene trenger ikke være store før de får en kostnad. ORBIT gir det lille 
ekstra for full utnyttelse av produksjonspotensialet, både for fisken og anlegget. 

UTFORDRINGER I RAS ORBIT TILBYR OGSÅ SPESIFIKKE LØSNINGER

Styrker fiskehelsen ved intensiv 
produksjon

Sikre optimal vekst i en
relativt intensiv produksjon

Hindre suboptimal
tilvekst med økt

belastning av biofilter

Gi fisken erneringsstøtte
før, under og etter

hådteringsoperasjoner

Mulige behov for ernæringsmessig støtte: Målet er:

www.biomar.no

10 11



12

01
-2

02
0

www.biomar.no

ORBITS HISTORIE 

Utviklingen av konseptet startet allerede på slutten av 1980-tallet med et 
dansk markedsinitiativ, først med fokus på effekten av fôr til damørret som 
utslippsfaktor i vannøkosystemet. Belønningen var en prominent miljøpris som 
Dansk Ørredfoder fikk for produktlinjen Ecoline. Bedriften ble litt senere slått 
sammen med BioMar.  

Etterhvert kom lukkede anlegg med strenge krav til vannkvaliteten i selve 
produksjonen. RAS vokste fram og våre forskere tok snart Ecolines grunnidé til 
et nytt nivå. ORBIT var i emning. 

Produktgruppen ORBIT omfatter mange produkter med høyt ytelsespotensiale 
for fisken og minimal påvirkning på vannkvaliteten.

TA KONTAKT MED VÅRT ORBIT-TEAM:

KRISTIAN TUFF CARLSEN  Produktsjef FW/RAS
ODA HØYLAND   BioFarm Manager
SUNNIVA TOFTE    Produktkoordinator
JOHN ANDRÉ NORMANN  BioFarm Spesialist/RAS


