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Vejen ind til Tingkærvad Dambrug er mørk 

og omkranset af høje træer. Flere steder er 

der store huller i skovvejen, som får bilen 

til at bumle op og ned. Men efter at have 

kørt godt en kilometer åbner landskabet 

sig pludselig i en dal med masser af lys og 

luft. Skrænterne tårner sig op på hver side 

af dalen og midt i dette kuperede land-

skab, ligger et af Danmarks otte model-

dambrug, side om side med Vejle Å. Stedet 

er perfekt til at drive dambrug. Ikke mindst 

fordi det er benådet med flere kildevæld, 

hvorfra der konstant strømmer friskt og 

køligt vand. 

”Uanset om det er sommer eller vinter, 

så har vandet en temperatur på mellem 

6-9 grader og det er præcis en temperatur, 

som er god til ørredopdræt. Hvis det er for 

varmt, så trives de ikke,” fortæller Jens 

Grøn, der er indehaver af Tingkærvad 

Dambrug ved Randbøldal.

TuMuLT OM DAMBRuG
Netop på grund af de optimale forhold har 

Vejle Ådal også altid haft mange dambrug. 

Men driften er sjældent gået stille for sig. 

Dambrugserhvervet er på mange måder 

et udskældt erhverv. Produktionen fra de 

traditionelle brug har ofte ført til en vold-

som belastning af naturen, fordi der bliver 

ledt spildevand ud i vandløb og åer. Nogle 

steder stemmer man desuden vandet i 

åen op med det resultat, at bestanden af 

vilde fisk er truet. 

Men fremover behøver dambrugene slet 

ikke ligge i naturområder. Den nye tekno-

logi gør, at de lige så godt kan ligge i et 

industrikvarter side om side med svine-

farme eller pølsefabrikker. Det fortæller 

Lars T. Thomsen, der blev færdig som fiske-

riteknolog sidste år.

”Dambrugene har ikke længere behov 

for at kunne tage vand ind fra åer eller 

vandløb. Derfor kan man sagtens placere 

opdrætsanlæg i industriområder,” siger 

Lars T. Thomsen, der skrev speciale om 

netop modeldambrug. 

cOMPuTERSKæRM OG BIOfILTER
Teknologien gør det samtidig muligt at 

løse mange af de miljøproblemer, som 

hidtil har eksisteret i erhvervet. Tingkærvad 

dambrug minder da også på flere områder 

om en mindre fabrik. Ved ankomsten til 

dambruget er en lastbil i gang med at fylde 

foder ned i en stor silo for enden af en 

bygning. Lugten af fisk er skarp, men ellers 

kommer ingen mennesker i berøring med 

foderet. Det bliver styret automatisk, 

sådan at ørrederne ude i dammene får en 

portion fiskepiller 18 gange i døgnet. 

Foderet bliver ledt ud i dammene gennem 

et rørsystem, som så sprøjter passende 

mængder ud til fiskene.

”Der er virkeligt krudt i det foder. Så det 

er vigtigt, at ørrederne får de rigtige mæng-

der. Ellers kommer der ikke et ordentligt 

produkt ud af det. Men også i forholdt til 

forurening er det vigtigt ikke at give mere 

foder, end der er brug for,” forklarer Jens 

Grøn, mens en svale flyver lavt hen over 

en af dammene.

Ej KuN fOR SjOV
Når man bøjer sig ned mod vandet, kan 

man se, at fiskene svømmer tæt. Der er 

ingen planter eller vegetation at se. Kun 

vand og fisk. Nogen har endnu ikke nået 

at vokse sig store. De mindste vejer kun 

omkring 20 gram. Først når de når en gen-

nemsnitlig vægt på 350 gram er de klar til 

salg. I burene med de store fisk, kan der 

være omkring 30.000 ørreder. Tingkærvad 

Dambrug producerer årligt 470 ton ørre-

der. Så mange fisk på så lidt plads kan ikke 

undgå at skabe forurening med kvælstof, 

fosfor og organiske stoffer.  > 

DAMBRuG 
hOLDER fLYTTEDAG
MILjØ  Et af Danmarks otte nye miljøvenlige modeldambrug ligger i et naturskønt område ved Vejle Ådal.   

I fremtiden er dambrugene ikke afhængige af at ligge tæt på naturen. De nye miljøvenlige dambrug fungerer  

nemlig i et lukket system hvor man renser og genbruger vandet  Af GITTE REBSDORf / fOTO TAO LYTzEN
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>  Men i et kar pisker i tusindevis af rillede 

plastklodser rundt i vandet.  De er grønne, 

gule, og røde og minder mest af alt om 

noget, der er puttet i vandet for sjov. Men 

det er såkaldte biofiltre. Biofiltre er blot en 

af mange rensemekanismer på Tingkærvad 

Dambrug, forklarer Jens Grøn.

”De virker på den måde, at skidtet sæt-

ter sig fast inde i rillerne. Derimod gør 

be vægelsen i vandet, at kanterne med  

biokultur hele tiden er blanke og rene, 

sådan at renseprocessen ikke går i stå, 

siger han og drejer plastikdimsen mellem 

fingrene”.

Til trods for at vandet kommer igennem 

flere filtre, er der alligevel noget slamvand 

tilovers. For også at rense det, bliver det 

kørt op til en gylletank forenden af byg-

ningen. Her får slammet lov at bundfælde 

sig. Væsken er helt sort. Men der er ingen 

stank, som vi ellers kender det fra svine-

produktionen. 

”Slammet kører jeg ud i skoven til vores 

juletræer. Der er meget fosfor i, så det er 

god gødning,” siger Jens Grøn.

Den effektive rensning betyder tillige, at 

vandet i dambruget kan køre rundt i cirk-

ler og bruges igen og igen, sådan at det 

ellers store vandforbrug minimeres. Kun 

omkring tre procent af vandet i dambru-

gene er nyt vand.

EN OVERRASKELSE
Da Lars T. Thomsen gik i gang med sit spe-

ciale satte han sig for at undersøge, hvor 

stort foderspildet er i dambrug. Det har 

nemlig ikke været undersøgt før. For meget 

foder giver anledning til øget forurening. 

Men undersøgelsen mundede ud i et over-

raskende resultat. 

- Det viste sig at foderspillet ikke er sær-

lig stort. Men vores undersøgelse kan bru-

ges til at gøre fodringen endnu mere effek-

tiv. Det betyder meget for dambrugeren, 

for foder er en dyr produktionsomkost-

ning, påpeger Lars. T. Thomsen.

NY TEKNOLOGI KRæVER VIDEN
Dambrug er typisk et erhverv, som går i 

arv fra generation til generation. Sådan er 

det også med Jens Grøn. Hans far drev også 

dambrug. Men erhvervet har udviklet sig 

meget i løbet af de to generationer, påpe-

ger Jens Grøn.

- Denne teknologi kræver, at man sætter 

sig ind i tingene. Ellers kommer det ikke 

til at fungere. Man skal konstant være over 

produktionen og tjekke, at iltindhold og 

fodermængder nu er, som det skal være. 

Hvis ikke man gør det, betyder det tab i 

form af for eksempel fiskedød, siger Jens 

Grøn, der har sat sig til rette foran compu-

terskærmen. 

Han viser kurver og grafer over produk-

tionen. Men dambrugere som Jens Grøn er 

en mangelvare, mener Lars T. Thomsen.

”Det er et stort problem for branchen, at 

mange mangler uddannelse. Det er ikke 

længere nok bare at lade faget gå i arv. 

Branchen er i tilbagegang. Der er brug for 

flere unge i faget. Men specialet på Center 

for Erhvervsfremme i Kolding blev ned-

lagt sidste år, fordi der var for få ansøge-

re,” fortæller Lars T. Thomsen.

EN STOR POSE PENGE
Uddannelse og viden alene gør det dog 

ikke. Der skal nemlig også en stor pose 

penge til, hvis man vil investere i model-

dambrug. I Jens Grøns tilfælde lød inve-

steringen på otte millioner kroner og det 

kræver naturligvis en vis risikovillighed.

”Der skal mange penge til. Men når det 

så er sagt, tror jeg, at der tegner sig en lys 

fremtid for faget. Akvakultur er i frem-

gang over hele verden. Og fremover vil en 

endnu større del af vores spisefisk være 

opdrættet,” siger Lars T. Thomsen.

I dag udgør opdrættede fisk fra både 

dambrug og havbrug cirka 40 procent af 

al spisefisk. Det tal ventes at stige mar-

kant i de kommende år.  

Produktionsformen i model-

dambrugene er intensiv. På 

Tingkærvad Dambrug bliver 

der produceret årligt 470 ton 

ørreder. Men det sker uden at 

øge forureningen.

hVAD ER ET MODELDAMBRuG?
•	Et	miljøvenligt	dambrug,	der	fungerer	i	et	mere	eller	mindre	lukket	system,	hvor	man	i	stedet	for	at	udlede	vandet,	renser	og	genbruger	det	i	produktionen.	

•	De	mest	intensive	modeldambrug	kan	genbruge	mindst	95	procent	af	deres	vand.	De	må	ikke	tage	vand	fra	vandløb	eller	åer,	men	skal	bruge	grundvand	eller	

vand fra kildevæld.

•	For	at	rense	vandet	bruges	fere	forskellige	filtre	–	f.eks.	et	biofilter	og	et	slamkeglefilter.

•	Forsøg	med	modeldambrug	er	offentlig	støttet	med	31	millioner	kroner	til	DFU	og	DMU.

•	Herudover	er	der	bevilget	30	procent	i	etableringsstøtte.	Samlet	er	der	investeret	70	millioner	kroner	i	otte	modeldambrug,	som	alle	ligger	i	Jylland.



”Akvakultur - opdræt af fisk i dambrug eller havbrug er i fremgang 

over hele verden” fortæller fiskeriteknolog Lars T. Thomsen, som 

har lskrevet speciale i miljøvenlige modeldambrug. I dag arbejder 

han som biologiassistent i Danmarks Fiskeriundersøgelse.
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