
gemini • nr. 1 • mars 2008 41gemini • nr. 1 • mars 200840

Rødåte er full av marine
oljer og interessant for
kommersiell fangst.
Men trålerne sliter ofte
med bifangst og stort
energiforbruk. Løsningen
er luft.

Å få små partikler flytende ved hjelp av
luftbobler er en vellykket teknikk blant
annet ved rensing av industrivann. I for-
hold til planktonfangst ble konseptet in-
trodusert for første gang på SINTEF Fiskeri
og havbruk for noen år tilbake. Firmaet
Calanus AS testet den gang systemet med
varierende resultat, men nå har forskere
fra SINTEF, NTNU og Norges fiskerihøg-
skole gått videre med saken i et prosjekt
fullfinansiert av Norges forskningsråd.

Tanken er å slippe ut små bobler på et
visst vanndyp, som vil stige opp mot over-
flaten i en viss hastighet. Når boblene fest-
er seg på rødåta, løftes planktonet opp til
overflaten og kan samles inn ved hjelp av
lenser som trekkes etter båten. Konseptet
reduserer bifangst, og minsker også
energiforbruket siden det vertikale arealet
sommå tråles, blir mindre.

Om bare én prosent av biomassen med
rødåte blir høstet, vil det kunne dekke
behovet for fôr til den norske oppdretts-
næringen.

SINTEF har patentert systemet, og
firmaet Calanus har avtale om å utnytte
patentet kommersielt. Nå jobber forskerne
med å teste konsept og virkningsgrad.

I januar ble det gjennomført forsøk
medmikrobobler i bunnen av en høy, smal
tank fylt med sjøvann og tilført levende
rødåte. Hensikten var å studere hvordan
bobler og dyr festet seg, i hvilken grad
rødåta ble løftet mot overflaten, og hvilke
boblestørrelser som var «best» og mest
energieffektive.

En amerikansk spesialist på boble-
hydrodynamikk og bobleprosesser i havet
har vært med i prosjektet, dr. Ira Leifer fra
University of California, Santa Barbara.
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Fisker rødåtemedbobler

NY FISKETRÅL

TEKST: Åse Dragland
GRAFIKK: Mats Heide, SINTEF Fiskeri og havbruk
KILDE: Svein H. Gjøsund, SINTEF Fiskeri og havbruk OLJESØL: Det samme konseptet kan trolig være egnet

ved oljesøl. Luftboblene kan bidra til å løfte oljepartikler
opp til overflaten.

Lense på overflaten

Sugeslange

Lense på overflaten

PERFORERTE RØR: Sørger for luft-
tilførsel 20–40 meter under havoverflaten

PUMPES INN: Fangsten pumpes
fra enden av lensen og inn til
båtdekket der vannet siles fra.

DRAKER: Brukes til å få horisontal spred-
ning og stablisilering av systemet

LUFT: En kompressor på båten sender luft ut i to perforerte tversgående
rør som slepes etter båten på 20–40 meters dybde. Lufta kommer ut som
små luftbobler (orange piler).

Rødåte

LØFTES OPP: Rødåta fester seg til
boblene som bidrar til å løfte den mot
overflaten. Her samles rødåta i enden
av lensene for å pumpes inn i båten.

RØDÅTA er et dyreplankton
som finnes i store mengder i
Norskehavet og Barentshavet.


