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Gode første erfaringer med ny type fiskefarme 
 
Fremtidens fiskeopdræt vil blive suppleret af en ny type højteknologiske og 
miljøvenlige anlæg. Forsøget med de såkaldte modeldambrug tegner lovende 
perspektiver, viser evalueringsrapport fra Dansk Akvakultur.  
 
Stort fremtidigt produktionspotentiale med miljøledelse som ledelsesform. Det er et af de 
perspektiver, der tegner sig for de såkaldte modeldambrug.  
 
Det er to år siden, at otte dambrug blev ombygget til at indgå i forsøgsordningen for 
modeldambrug med det mål at finde et bud på fremtidens dambrug.  
 
Forsøget bliver nu evalueret, og brancheforeningen Dansk Akvakultur har i samarbejde med 
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Købehavns Universitet (KU) og DTU udgivet den første 
rapport, der samler op på modeldambrugenes indledende erfaringer med drift, veterinære 
forhold og produktion1.  
 
Modeldambrugene er et forsøg på at finde en driftsform, der kan øge produktionen og 
samtidigt gøre den endnu mere miljøvenlig.  

                                       
1 Projektet ”MMS – Master Management System” om drift og produktionsforhold har kørt sideløbende 
med DMU og DFU’s 2-årige måle- og dokumentationsprojekt med fokus på udledninger fra de otte 
modeldambrug. Sidstnævnte udkommer i juli. 



Løsningen er en blanding af avanceret højteknologi og jordnær biologi. Anlæggene er 
uafhængige af vandløb, og bruger i stedet drænvand eller grundvand. Vandet recirkuleres i 
systemet op til næsten 100 gange og udskiftes langsomt. Det vand der skal udledes, bliver 
ledt ud i en plantelagune, der vil optage mange af de resterende kvælstoffer.  
 
Rapporten indikerer bl.a. at; 
Produktionen på modeldambrugene har været stigende og udnyttelsen af foderkvoten er 
kommet op på 90 % 

- Vandforbruget pr. tons fisk har været faldende 
- Antibiotikaforbruget har været mindre end dambrugserhvervets gennemsnit 
- EU’s miljøledelsesordning kan være en brugbar ledelsesform. Indtil videre har ét 

modeldambrug indført principperne. Det kan dog først opnå officiel registrering, når den 
igangværende udredning af lovgrundlaget for dambrug er på plads 

- Modeldambrugene er mindre sårbare over for sæsonudsving hvad angår 
vandtemperatur og sygdomsudbrud.  

 
Rapporten påpeger også, at der er ting, der skal kigges nærmere på med henblik på yderligere 
optimering, herunder bæredygtige teknikker i slambehandlingen, en endnu bedre 
kvælstofrensning og uddannelse og oplæring, så driften kan optimeres og professionaliseres 
yderligere.  
 
”Der er selvfølgelig ting, der skal justeres hen ad vejen, og det er ingen hemmelighed, at der 
vil være en længere indkøringsperiode for disse dambrug. Det skal myndigheder og politikere 
acceptere. Til gengæld er jeg sikker på, at det på længere sigt vil vise sig at være et bidrag til 
en løsning, hvor alle vinder:  

- fiskeopdrætterne, der kan øge produktionen 
- myndighederne, der kan lette sagsbehandlingen 
- forbrugerne, der kan få flere fisk og  
- miljøet, der vil blive påvirket endnu mindre”, 

 
siger formand for Dansk Akvakultur, Karl Iver Dahl-Madsen.  
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