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Disposition

• Indledning, drivere – barrierer for indførelse af ny 
teknologi

• Eksisterende håndtering af fiskeslam

• To overordnede problemstillinger ved håndtering af 
fiskeslam: 

– Påvirkning af afløbskvalitet

– Lagring og slutdisponering af slam

• Teknologier til slamhåndtering generelt

• Fokusområder for håndtering af fiskeslam



Temadag om rensningsteknologier på fiskeopdrætsanlæg, Ferskvandscentret, 22. januar 2009                                     
3

Slam – spildevandsrensningens sorte får

• Industrien generelt: Vi er sat i verden for at fremstille 
produkter til salg - ikke for at rense spildevand og 
håndtere slam 

• For fiskeopdrætsanlæg er spildevandsrensningen en 
integreret del af produktionen

• For fiskeopdrætsanlæg er slamhåndtering noget 
sekundært der derfor ikke har været ofret så megen 
opmærksomhed

• På kommunale renseanlæg, og mange industrielle, er 
slamhåndtering imidlertid et BIG ISSUE der står for en 
stor del af investerings- og driftsbudgettet
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Drivere og barrierer

Drivere:

• Myndighedsregulering

• Teknologier kendes fra andre brancher

Barrierer:

• Omkostninger 

• Applikation af eksisterende teknologier skal 
tilpasses, afprøves og demonstreres på dambrug  
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Udviklingstendenser indenfor slamhåndtering

Store driftsomkostninger til håndtering og afgifter driver 
udviklingen mod:

• Reduktion af slammængde

– Reduktion af tørstofindhold

– Forbedret afvanding

Fra politisk hold er der et pres i retning af:

• Genanvendelse af energi og næringssalte

– Udnyttelse af energipotentiale

– Udnyttelse af fosforindhold

• Genanvendelse i nyttige produkter  



Temadag om rensningsteknologier på fiskeopdrætsanlæg, Ferskvandscentret, 22. januar 2009                                     
6

Primære slamkilder
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Typisk metode til opkoncentrering af suspenderet stof 
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Opkoncentrering i bundfældningstank
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Slamafvanding med kammerfilterpresse
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To overordnede problemstilling

1. Påvirkning af afløbskvalitet 

2. Lagring og slutdisponering  af slam
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Massebalance for suspenderet stof
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Forbedret afløbskvalitet ved koncentrering 
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Opkoncentrering af SS med båndfilter
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Forafvanding af biologisk slam
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Slutafvanding
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Slamstabilisering
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Efterbehandling
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Slutdisponering / nyttiggørelse

Hvis slam-
bekendtgørelsen 
er overholdt

Deponering 
af aske

Nyttiggørelse til 
cementproduktion
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Fokusområder for håndtering af fiskeslam

• Bedre kontrol med koncentrering og opbevaring af slam 
– teknologier til koncentrering, afvanding og eventuelt 
behandling 

• Håndtering af rejektvand fra afvanding 

• Hvad indeholder slammet fra opdrætsanlæg, og hvilke 
muligheder/begrænsninger er der i forhold til regulering 
i forbindelse med slutdisponering?  

• Muligheder for slutdisponering herunder genanvendelse 
i nyttige produkter  
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