
Temadag om energi

H.P. Smidt Nissen Første ørreddambrug
• 1894 anlagdes det 

første egentlige ørred 
dambrug i Danmark.

• Det skete efter 
eksperimenter med 
kunstig klækning.

• Hvilestedgård vest for 
Kolding
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Presenter
Presentation Notes
Senere blev den amerikanske regnbueørred introduceret – og den er nu den dominerende art i dansk opdræt med godt 30.000 tons i ferskvand og knap 10.000 tons i havbrug.Den danske produktion af regnbueørred i ferskvand finder sted på omkring 250 dambrug. Heraf drives omkring 200 dambrug som traditionelle gennemstrømssystemer, som de er blevet drevet i årtier med tilførsel af vand fra et vandløb og med relativt begrænset brug af energiforbrugende udstyr (pumper osv.). Vandet passerer igennem dambruget ved hjælp af tyngdekraften og fra dammene ledes vandet til forskellige rensningsforanstaltninger inden det returneres til vandløbet. 



Temadag om energi

Dambrug i Danmark har de seneste år 
implementeret ny miljøteknologi, der blandt andet 
fører til mindre påvirkning af vore åer og søer. 
Det drejer sig om forskellige rensemetoder og 
mere eller mindre recirkulering. 
Som resultat af indførslen af disse teknologier 
stiger dambrugernes energiforbrug. .

Presenter
Presentation Notes
I 1989 blev der indført en miljøbekendtgørelse, der fastsatte nogle krav til vandrensning på dambrug med henblik på at opnå mindre udledning af forurenende stoffer fra dambrugene. Der blev sat begrænsninger på tilladt foderforbrug på de enkelte dambrug, ligesom foderet skulle opfylde fastsatte specifikationer. Det blev obligatorisk for alle dambrug at installere bundfældnings bassin til fjernelse af faste partikler før vandet blev ledt tilbage til vandløbet. Dambrugerne skulle endvidere følge et vandprøve program (egenkontrol) med henblik på dokumentation af deres udledning af næringsstoffer. 



Fra Newton til Ørsted

• Naturgivne betingelser 
bestemmer placering

• Tyngdeloven
• En elektrisk pære på 

anlægget

• Placeres (næsten) 
hvor som helst

• Vandet pumpes rundt 
og genbruges.

• Undervejs passeres 
mikrofiltre, biofiltre, 
UV-lys, ozonanlæg, 
beluftning, afgasning, 
automatisk fodring, 
EDB-styret

Presenter
Presentation Notes
Som følge af den strengere lovgivning udviklede en del af de traditionelle dambrug sig til mere teknologiske dambrug, som brugte varierende grader af vandrensning, genbrug af vand, beluftning, iltning osv. Yderligere skete store fremskridt i udvikling af effektivt foder med høj udnyttelse af næringsstoffer, foderteknologi, vandbehandling, reduceret vandtilførsel og dambrugsstyring. Som følge heraf er den producerede mængde fisk pr. kilo foder samt reduktionen af udledte stoffer blevet markant forbedret.



Ravning (kildevæld)



Miljø- og energihensyn

Gynger Karrusseller



• Så nu rejser spørgsmålet sig om der findes 
muligheder for at optimere energiforbruget?

• Tankerne går fra:
• Mere energieffektive pumper, styring af samme.
• Styring af luft/ilt/afgasning 
• – over spørgsmål om grøn energi –
• til tanker om mulighed for fælles energiindkøb
• eller egen energiproduktion
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