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Foderopskrivning
Dambrugsbekendtgørelsen

• Højere foderforbrug kan godkendes - krav dokumentation for at
anvendte renseforanstaltninger renser bedre end bekendtgørelsens
mindstekrav § 5

• § 2 og § 6 åbner for at dambrug kan reguleres på udledning, indtil
videre dog fast grænse

Generelle krav
• Kvalitetsmålsætning skal være overholdt
• Næringsstofudledning ikke øges med mindre det er miljømæssigt

forsvarligt
• Påvist at grænser for forurening ikke til hindre for at

kvalitetsmålsætning for vandløb er opfuldt.

Modeldambrugsbekendtgørelsen
• Fasteregler for foderopskrivning



Modeldambrug:
1.Optimal og målsætningsklasse fastsat op- og nedstrøms dambruget
2. Målsætning opfyldt op- og nedstrøms
3. Giver ikke anledning til uacceptable forhold.

2+3 ikke relevant, hvis vandudledning reduceres til mindre end 10% af
Qmm

Nuværende praksis:
Dokumentation for nuværende udledning 26 prøver - ikke

modeldambrug,
Dokumentation af effekt af renseforanstaltninger
Dokumentation for udledning efter ombygning, 26 prøver ind- og udløb

Modeldambrug – bilag i bekendtgørelsen
• Ikke krav om dokumentation for nuværende udledning
• Produktionsudvidelse kan ske hurtigere



Egenkontrol
26 af ind og udløb (12 prøver af boring) skal vise at krav er

overholdt, og bruges til efterfølgende justering
Krav 1 år, ?

Udlederkrav
Fastsættes med udgangspunkt i dambrugsbekendtgørelsens

vejledende udledergrænseværdier og dambruget vandafledning

Iltmætning mindst 70% ud af dambruget

Sagsbehandlingsfrist
Model bekt. §3 Stk. 3. Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen

træffer afgørelse om godkendelse indenfor 3 måneder efter en fuldt
belyst ansøgning foreligger, jf. § 2.



JaNejJaJaPlantelagune

JaJaNejNejBiofilter

JaJaJaJaAnlæg til partikelfjernelse

JaJaJaJaDecentrale
bundfældningszoner

Renseforanstaltninger

800800800800Maksimal daglig udfodring
(kg)

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

50505050Fisketæthed
(max. kg/m3 )

18,512,33,61,8Opholdstid i
produktionsanlæg (min.
timer)

95858570Recirkuleringsgrad (min. %)

Driftsforhold

BetonJord eller betonJord eller betonJord eller betonDamtype

Model III og
III a

Model II og
II a

Model I aModel I
Typer af
modeldambrug



7. September 2007Løjstrup

6. September 2007Nørå

25. August 2007Abild

16. August 2007Tingkærvad

8. August 2007Rens

1. Årsrapport23. Juni 2007Tvilho

1. Årsrapport27. April 2007Ejstrupholm
Søgt jan 2007

1. Års rappport25. April 2007Kongeåen
Søgt aug. 2006

8 modeldambrug under forsøgsordningen
model 3

Afsluttende rapport – maj 2008



Modeldambrug under forsøgsordningen:
Søge i forhold til egne resultater.

Nye/Andre:
søge i forhold til bekendtgørelsen eller egne resultater

Søge i forhold til teoretisk udledning

Når samlerapport foreligger – maj 2008 – kan resultater anvendes.

Skov- og Naturstyrelsen præciseret i jan 2007



Fordele:
Stabile produktionsforhold
Påvirkninger fra variationer i indløbsvan-dets kvalitet
reduceres eller elimineres
Øget effekt af renseforanstaltninger
Ved brug af drænvand/grundvand kan opnås højere
vandtemperaturer om vinteren og lavere om sommeren
Bedre muligheder for styring af management og
produktionsmiljøet
Reduceret smittepres
Reduceret behov for anvendelse af medicin og
hjælpestoffer, herunder kalkning
Bedre arbejdsmiljø

Ulemper:
Højere energiforbrug pr. kilo produceret fisk
Øget udledning af CO2
Risiko for opbygning af skadelige
ammoniakkoncentrationer
Øget behov for overvågning og styring af driftsforholdene
Øget behov for backup-systemer: strøm, iltforsyning,
pumper m.v.

Fordele:
Død å”-strækning fjernes
Øget vandføring i dambrugenes omløb
Påvirkning af opstemning opstrøms reduceres,
fjernes evt. helt
Naturlige variationer i vandløbets vand-føring
opretholdes i omløbene
Indtrængen af naturlig fauna i dambrugene
reduceres
Passageproblemer ved dambrugenes opstemninger
og vandindtag, herunder afgitring, indretning af
faunapassage både op- og nedstrøms), opstemning
m.v. løses langt nemmere
Udledning af medicin og hjælpestoffer reduceres
Maksimumskoncentrationer af medicin og
hjælpestoffer i vandløbene formindskes
Fald i vandløbets iltindhold nedstrøms
reduceres/undgås

Ulemper:
Ingen

Dambruget
Fra Dambrugsudvalgets rapport
Vandløbet



Ansøgning:
Projekt, plantegninger, beregninger mm.
Udledningstilladelse
Næringsstoffer – udgangspunkt dambrugsbekendtgørelsen
Medicin og hjælpestoffer – lang opholdstid – produktion - plantelagune
BAT

Øvrige miljøforhold
Støj, lugt, transport, affald etc.

Miljøgodkendelse
Vilkår -
Egenkontrol -

Øvrige
Vandindvindingstilladelse:
Byggetilladelse/planlov:
Afgitring - tilladelse:
Vandløbslov:



Projekt/Ide, evt. møde med kommunen

Ansøgning inkl. tegninger, evt. supplerende oplysninger

Udkast til godkendelse – evt. bemærkninger

Godkendelse, 4 ugers klagefrist,

Byggeperiode

(sagsbehandling 3 mdr. fra fyld oplyst ansøgning)

☺
Gode erfaringer



Giv aldrig

Giv aldrig op!



Opsamling på erfaringer og indsatsområder
Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur



Erfaringer med anlæg, drift og opstart: model 1 og 3,
forsøgsordning

☺Tilfredshed

Rapporter. www.dmu.dk

Kurser og temadage
• Drift af biofilter, iltning og afgasning
• 28. feb. Gælleproblemer, fiskedræber og vandbehandling
• 14. feb. Smitteforebyggelse på ørredanlæg – intern og ekstern
• 20. mar. Drift af recirkulerede anlæg, vandkvalitet og

slambehandling
• 29. mar. Miljøstyring, myndighedsforhold og fiskekvalitet

Kursusmateriale, hjemmesiden www.danskakvakultur.dk
Driftsorienteringer, hjemmeside



SPECIFIK UDLEDNING

0.3 kg/t

12 kg/t

1.1 kg/t

Ejstrupholm

3.1 kg/t

38 kg/t

105 kg/t

DK gns.
(MS)

0.3 kg/tTotal-P

11 kg/tTotal-N

4.3 kg/tBI5

Kongeåen



Biofilter:
returskylning, opstart, Ammoniumkoncentrationen, behandling
Måling af NO2 og NH3+/NH4
Behandling

Slamkegler:
udformning, tømning

Mikrosigter:
svæv/fiskedræber, opløste stoffer

Udformning:
opfiskning, køreveje, fodring

Plantelaguner:
nye store, gamle damme, oprensning, udplantning

Slamdepot/slambehandlingsanlæg:
dimensioner, opdeling, efterrensning



Risiko for ophobning

• Partikler, Organisk stof
• Ammonium NH4, CO2
• Fosfor, mineraler, sporstoffer
• Bakterier, parasitter

2 systemer – biofilter og fisk

Uheld – alarmer
Forebyg slamansamlinger
Gør ”rent” – ingen slam
Rutiner
Målinger - skriv op



Driftserfaringer, modeldambrugsprojektet:

Foderkvotient: 0,76 – 0,99, gennemsnit 0,91

Elforbrug pr. kg. Pro. Fisk : 1,3 – 3,3 kWt, genm: 2,2 kWh,

Døde fisk uden uheld: 4,3 % ( inkl. uheld: 8,3 %)

Antibiotika: gennemsnit 22 mg/kg produktion

Hjælpestoffer: stor variation

Tildelt foder 3.660 tons/år brugt ca. 75%



SPECIFIK UDLEDNING

0.3 kg/t

12 kg/t

1.1 kg/t

Ejstrupholm

10 %

30 %

1-4 %

Procent

3.1 kg/t

38 kg/t

105 kg/t

DK gns.
(MS)

0.3 kg/tTotal-P

11 kg/tTotal-N

4.3 kg/tBI5

Kongeåen



Rensegrader- modeldambrug
Stoffjernelse i Kongeåens dambrug

Stoffjernelse i Kongeåens dambrug
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Indsatsområder

Kvælstof
Kvælstofomsætning og fjernelse – begrænsende parameter

Biofilter, processer, omsætning

Slam
Slamanlæg, efterbehandling af rejectvand, omsætning,
Fældning: polyaluminiumchlorid, ferrojern

Plantelagune, nedsivning

Plantelagune, DFU - øvrige arter

Elforbrug

Smitteforebyggelse / hygiejne / behandling



Indsatsområder
Kvælstofomsætning og fjernelse – begrænsende parameter

Biofilter, processer, omsætning

Slam anlæg, efterbehandling af klaringsvand, omsætning, fældning

Slam

Plantelagune, nedsivning

Plantelagune, DFU - øvrige arter

Elforbrug

Smitteforebyggelse / hygiejne / behandling



Driftsorienteringer

2.1 Drift og opstart af biofilter
2.2 Forebyggelse af slamansamlinger

2.3 Driftoptimering af slambassin
2.4 Drift og indretning af plantelagune
3.1 Målinger af ammonium og nitrit (test kits)
4.1 Fiskedræber, biologi og livscyklus
4.2 Fiskedræber, parasittens udseende
4.3 Kontrol af fiskedræber infektioner
4.4 Temperaturens indflydelse på fiskedræber
4.5 Orientering om YDS (yngeldødelighedssyndrom)
6.1 Ammonium, måling og korrigerende handlinger
6.2Nitrit, måling og korigerende handlinger
Bilag 1, Mikroskopi-vejledning




