
Indretning og drift af modeldambrug



Ejstrupholm Dambrug



0,11Excl. kontaktfilter0,600,75

0,11Excl. mikrosigter0,600,75

0,15Modeldambrug III
og IIIa

0,650,80

0,11Excl. kontaktfilter0,400,45

0,11Excl. mikrosigter0,400,45

0,15Modeldambrug II
og IIa

0,450,50

0,07Modeldambrug I0,550,70

0,07Standarddambrug0,200,20

Total-NTotal-POrganisk stof

For modeldambrug type I, Ia, III og IIIa udløser plantelagunen et
tillæg på 10 tons foder pr. 1.000 m2 laguneareal i forhold til det
beregnede årlige foderforbrug ved anvendelse af RN for kvælstof.

Modeldambrug



JaNejJaJaPlantelagune

JaJaNejNejBiofilter

JaJaJaJaAnlæg til partikelfjernelse

JaJaJaJaDecentrale
bundfældningszoner

Renseforanstaltninger

800800800800Maksimal daglig
udfodring (kg)

156062,5125Vandindtag
(max. l/sek.)

50505050Fisketæthed
(max. kg/m3)

18,512,311,98,9Opholdstid i
produktionsanlæg (min.
timer)

95858570Recirkuleringsgrad (min.
%)

Driftsforhold

BetonJord eller
beton

Jord eller
beton

Jord eller
beton

Damtype

Model III og
III a

Model II og II
a

Model I aModel ITyper af
modeldambrug

Modeldambrug



Model 1

Begrænsning RN = 0,07, RP = 0,55, RBI5 = 0,70, lagune

Udvidelsesmulighed ved 100 tons foder 100 x 0,8/(1 – 0,55) = 178 tons
foder (78%), hvilket stiller krav om (178 – 100) x 1000/10 = 7.800 m2
Lagune og et maksimalt vandindtag på 178 x 125/100 = 222,5 l/sek.

Eks: Brejnholm Dambrug ApS:

Tidligere foderkvote 106 tons

Ny godkendt foderkvote 189 tons

Lagune 8.300 m2

Maksimalt vandindtag 236 l/sek



Kølkær Fiskeri



Model 3

Begrænsning RN = 0,11 (0,65), RP = 0,60 (0,65), RBI5 = 0,75 (80), lagune

Kvælstofbegrænset udvidelsesmulighed ved 100 tons foder 100 x (1 - 0,07)/(1 – 0,11) =
104,5 tons foder

Kvælstofbegrænset udvidelsesmulighed ved 100 tons foder 100 x (1 - 0,07)/(1 – 0,15) =
109,4 tons foder

Fosforbegrænset udvidelsesmulighed ved 100 tons foder 100 x (1 - 0,20)/(1 – 0,60) =
200 tons foder kræver (200 – 104,5) x 1000/10 = 9.550 m2 lagune

Fosforbegrænset udvidelsesmulighed ved 100 tons foder 100 x (1 - 0,20)/(1 – 0,65) =
228 tons foder kræver (228 – 109,4) x 1000/10 = 11.860 m2 lagune



Model 3

Eksempel: Fole Dambrug

Rensning med mikrosigter, biofiltre og lagune

Hidtidige foderkvote 312,5 tons, der ud fra fosforbegrænsningen kan opskrives til
maksimalt 625 tons. Ved supplering af rensningen med kontaktfilter kan foderkvoten
øges til 712 tons.

Uden lagune er den mulige opskrivning kun til 326,6 henholdsvis 341,9 tons

Ny godkendt foderkvote 536 tons

Lagune 21.000 m2

Maksimalt vandindtag 80 l/sek.

Reel ekstra foderopskrivning ved etablering af kontaktfiltre 15,3 tons



Kongeåens Dambrug



Nørå Dambrug



Nørå Dambrug



Nørå biofilter



Abild Dambrug





Slamkegler



Mikrosigter







Airlift



Plantelaguner



Drift

•Biofiltre

•Slam

•Rensningseffekt



Utilfredsstillende omsætning af ammonium og BI5

Filteret er for lille. Filtervolumen bør øges. Reducer
produktionen

Permanent overbelastning

Kontroller, at alle kamre modtager lige meget vand.Ujævn fordeling af vand

Kontroller luftgennemstrømningen (tilstopning
el.lign.)

Manglende luftgennemstrømning
i beluftede filtre

Ekstra skyllecyklus gennemføres. Beluft eventuelt
kraftigt i længere tid, inden selve skylningen
iværksættes.

Tilstopning af filter

Udjævn belastningsvariationer. Fordel fodring over
flere gange. Vær opmærksom på variationer i
foderkvalitet eller foderspild

Periodisk overbelastning

Kontroller ilt i afløb. Min. 2 mg/l. Øg beluftning i
anlæg og/eller filter. Reducer fodring.

Iltunderskud i filter

Benyt omløb ved behandling med kritiske
hjælpestoffer. Reducer fodring.

Forgiftning af filter

Forslag til afhjælpningMulige årsager



Omsætning af nitrit

Omsætningen af ammonium til nitrit er under stabile forhold en betydelig
langsommere proces end omsætningen fra nitrit til nitrat. Dette vil normalt sikre
lave nitritkoncentrationer. Under opstart af anlæg vil omsætningen af nitrit dog altid
halte efter omsætningen af ammonium. Processen er følsom over for
miljøændringer og påvirkes bl.a. af:

•Pludselige belastningsændringer

•Brug af medikamenter

•Hurtige temperaturændringer

Er skaden sket, kan en påvirkning af fiskene reduceres/undgås ved tilsætning af salt.

Er omsætningen af nitrit gået i stå, kan en podning med aktivt slam være med til at
fremme en hurtig genetablering af processen.



Omsætning af nitrat

•Omsætningen af nitrat til fri kvælstof sker i områder med slam og lidt
eller ingen ilt.

•For nuværende har vi ingen reel mulighed for at styre processen.

•Højt nitratindhold og snavsede filtre fremmer omsætningen.

•Snavsede filtre hæmmer omsætningen af ammonium og opløst
organisk stof.

•Der kan muligvis findes en balance, som tilgodeser fiskenes krav og
samtidig optimerer nitratomsætningen.

•En del kvælstof indbygges i filterets mikroorganismer og ender som
slam.



Skumdannelse

•Forekomst af skum i nystartede anlæg er nærmest en naturlov som
følge af utilstrækkelig biologisk nedbrydning af proteinstoffer.

•Skum i anlæggene er normalt forårsaget af uomsatte opløste
proteinstoffer fra foder og fiskeslim.

•Skum ses også i indkørte anlæg, dog oftest i forbindelse med hård
eller hurtigt stigende belastning af biofiltrene. En årsag kan - alt
andet lige - være variationer i foderkvaliteten, foderspild m.m..

•Når ”morgenskum” forsvinder i dagtimerne, skyldes det den
skumdæmpende virkning af olie fra foderet.

•Skum er træls at se på og et symptom på dårlig omsætning af
proteinstoffer. I sig selv er skummet uskadeligt.



•Afspær filter tilløb/afløb.

•Start luftgennemblæsning.

•Åbn for slamvandsudtag.

•Skyl i 10 – 30 min. Det varierer fra anlæg til anlæg.

•Luk for luftgennemblæsning

•Luk for slamvandsudtag

•Lad filteret falde til ro i 15 – 60 min før langsom åbning af tilløb.

Returskylning af filtre



Returskylning af filtre II

Problemet kan næppe helt undgås, men
begrænses ved at lade filteret henstå uden
vandgennemstrømning i en kortere periode
efter skylningen. Ved stor vandspejlsforskel
mellem filteret ind- og udløbskanal bør en
langsom åbning af filteret tilstræbes.
Vandspejlsforskellen kan mindskes ved at øge
skyllefrekvensen.

Slamflugt efter
skylning.

Dele af filterfyldningen kan være kittet
sammen af slam. Beluft kraftigt i længere tid
før åbning af slamvandsafløb.

Ujævn
luftforeling i
filter

Forslag til løsningProblemer



Slambehandling

•Udfældning af slam

•Muligheder for begrænsning af stoftransporten med returløb fra
slamfældningsanlæg.

•Opbevaring af slam

•Begrænsning af lugtgener fra slam

•Bortskaffelse af slam



Udfældning af slam

Hovedparten af anlæggenes produktion af organisk stof og fosfor samt en del kvælstof ledes
til slambehandlingsanlægget med vand fra slamkegler samt skyllevand fra filtre og
mikrosigter.

Funktionen af anlægget er således meget betydende for dambrugets samlede rensning. Selv
ved en ofte set stoftilbageholdelse på 80 – 90% vil 10 – 20% af en ret stor stofmængde gå
tilbage til lagunen. For fosfor og organisk stof kan der være tale om en større mængde end
indholdet i afløbsvandet fra opdrætsanlægget.

Normalt påregnes en maksimal hydraulisk overfladebelastning i fældningsanlæg på 1 - 1,7
m3/m2 h eller m/h.

En generel ulempe ved slamfældningsanlæg på dambrug er en manglende mulighed for
kontinuerlig slamfjernelse. Dette grunder i simpel økonomi. Enkle anlæg, som kendt fra
automatisk oprensning af bundfældningsanlæg, kan overvejes.
Rent konstruktionsmæssigt kan returvandmængden fra slambehandlingsanlægget
begrænses ved at benytte selvrensende biofiltre (bevægelig medie) og etablere
forrensning af spulevand fra mikrosigter.



Udfældning af slam II

Ved overpumpning af slamholdigt vand til slambehandlingsanlægget,
kan udfældningen i dette fremmes ved tilsætning af egnede
kemikalier.

Hydratkalk>10
Jern + hydratkalk>8,5
Jernklorid5,0 – 6,0
Aluminiumsulfat5,5 – 6,3
FældningskemikalieOptimalt pH-område



Udfældning af slam III

Ideelt set indebærer kemisk fældning etablering af et
blandeanlæg og et flokkuleringsbassin med styret
omrøring. Tilsætning af kemikalierne på et
hensigtsmæssigt sted i systemet vil dog ofte give en
acceptabel virkning, idet kemikalieforbruget dog normalt
vil være lidt højere.

Den rette kemikalietilsætning er afhængig af
vandkvaliteten, og den vil normalt kunne fastsættes ud fra
enkle forsøg.



Rensning af returvand fra
slamanlæg

Returvandet kan renses for ammonium, organisk stof og fosfor i et
kontakt/biofilter.

En hensigtsmæssig opbygning kan være et beluftet filter efterfulgt af
et fast filter eller en mikrosigte

Fosforrensningen kan forbedres ved tilsætning af jern- eller
aluminiumssalte før filtrene



Opbevaring af slam

Slam fra det primære slamanlæg overføres til depot (det stinker).

Er depotet tilstrækkelig stort kan der foretages en kompostering af
slammet i dette.

Hvis dette ikke er tilfældet vil omsætningen af slammet være
beskeden, og afvandingen meget begrænset.

Afvandingen kan fremmes ved indblanding af hydratkalk under
overpumpningen.

Ved hyppig overpumpning kan en kontinuerlig beluftning af slammet
reducere slamvolumenet og bedre afvandingsegenskaberne.

Ved overførsel til depot kan slammet opkoncentreres ved tilsætning af
polymer og filtrering over f.eks. Sibånd.



Begrænsning af lugtgener fra slam

Lugten kan begrænses væsentlig ved indblanding af hydratkalk
under overpumpningen. Optimal pH = 10 – 11 ud fra en
økonomisk betragtning.

Ved kalkning til pH 12,5 sikres et langtidsstabilt slam, hvor
bakterier og virus inaktiveres.

Ved hyppig overpumpning til slamdepot kan en kontinuerlig
beluftning af slammet holde dette noget nær lugtfrit. Samtidigt
reduceres slamvolumenet og afvandingsegenskaberne forbedres.



Bortskaffelse af slam

Komposteret eller udbrændt slam
fra beluftet depot med
indholdstoffer, der hindre anden
anvendelse

Deponi ved kommunal
losseplads eller specialfirma.

Råslam og kalkstabiliseret slamBiogas

Alt slam som overholder
gældende krav til indholdsstoffer
(Cd og Ni)

Landbrugsjord

Egnet slamSlutaftager



6871792857Tingkærvad

82871033379Løjstrup

8893781686Tvilho

8890923671Kongeåen

798585-663Ejstrupholm

CODBI-5Tot -PTot -NNH4Dambrug

Rensegrader- modeldambrug
Tilbageholdelse (% netto) i produktionsanlæg i

modeldambrug 3



Rensegrader- modeldambrug
Tilbageholdelse (% Brutto) i produktionsanlæg i

modeldambrug 3

636776-45526-37657Tingkærvad

70829610024-12178Løjstrup

757867-38911-25078Tvilho

768681-23528-19862Kongeåen

718182-1103-5-27861Ejstrupholm

CODBI-5Tot -P
Ortho -

PTot -NNO23NH4Dambrug



Rensegrader- modeldambrug
Stoffjernelse i Kongeåens dambrug

Stoffjernelse i Kongeåens dambrug
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Specifik udledning – netto
(kg/t fisk produceret)

Kongeåen i % af
/gennemsnit DK

Gennemsnit
Danmark

Kongeåens
dambrug
- 1. måleår

Organisk
stof 105,3 4,3 4 %

Total-N 38,0 10,9 29 %

Total-P 3,1 0,3 10 %

Specifik udledning


