
Første flisfilter på dambrug



Nyetableret flisfilter



Efter 4 år



Flisfilter til drænvand 



Flisfilter til drænvand



Flisfilter med drænvand
(sommer/vinter)



Flisfilter dambrug eksempel



Flisfilter dambrug eksempel

(filtrering ved lav hastighed) (rod rund i 
fyldning)



Flisfilter dambrug eksempel



Sikring af drænrør

• Bøjler i armeringsjern har ikke været en 
særlig god ide.

• Sandsække ser ud til at fungere.
• Nedlægning i stenkiste ser ud til at være 

den bedste løsning.
• Spuling af drænrør må påregnes.
• Udluftningsrør placeres, så spulehovedet 

ikke ”kravler op” i rørene ved forventet 
spuleretning. 



Oversigtsplan filter



Plan filter



Snit Filter



Etablering af stort flisfilter



I drift



For kendere af Guinness



Svovlbakterier



Egnet flis

Træsort ser ikke ud til at være afgørende 
bortset fra specielle og uaktuelle typer

• Flis, der er relativt fri for smuld og snavs 

• Flis, der er relativt store, ca. 7-15 cm i 
længden 

• Flis som har uregelmæssige former, frem 
for flade, firkantede, der kan reducere 
mellemrummene for vandets flow 



Startproblemer

• I starten kan flisfilteret belaste afløbet med 
organisk stof og fremkalde ”lammehaler”

• I en kort periode kan der være forhøjede 
fosforværdier i afløbet

• Der kan forekomme begroninger i 
drænsystemet, som kræver spuling.



Temperaturafhængig N fjernelse

• 5° 5 g N/m3 træflis/d 

• 10° 7 g N/m3 træflis/d 

• 15° 10 g N/m3 træflis/d 

• 20° 14 g N/m3 træflis/d



Fjernelse af øvrige stoffer

Ud over kvælstof bliver der fjernet 0.2-2.0 g 
BI5/m3/d og 0.1 g P/m3/d i træflisfiltre 
installeret på recirkulerende dambrug i 
Danmark.

Undersøgelser har vist, at tilførsel af jern til 
træflis-filtret resulterer i betydelig forøgelse 
i fosfor-fjernelsen



Fjernelse af formalin

• I et feltforsøg på et kommercielt dambrug hvor 52 kg 
formaldehyd blev tilsat til 1500m3 træflis (i triplikat 
forsøgsopstilling) med et flow på 25 l/s og en 
vandtemperatur på 5.6 grader, blev koncentrationer ud af 
filtrene på <1mg formaldehyd/l opnået efter 24 timer 
svarende til en fjernelse på 44 kg formaldehyd/d (85% 
fjernelse) og en fjernelsesrate på 29 g/m3 flis/d. 

• Omsætning af formalin har i alle undersøgelser ført til 
forøgede denitrifikationsrater i træflisfiltrene. Dette 
skyldes, at formaldehyd bidrager med organisk stof til en 
forøget kvælstofomsætning og der dannes metanol ved 
nedbrydning af formaldehyd. 



Hvem kan bruge flisfiltre

• Primært model 3 lignende anlæg med lavt 
vandforbrug og højt nitratindhold i afløbsvandet.

• Generelt ikke anvendeligt på traditionelle 
dambrug med lavt nitratindhold i afløbsvandet 
og større vandgennemstrømning. 

• Undtagelse: Dambrug med højt nitratindhold i 
det indtagne vand kan neutralisere eget 
kvælstofbidrag ved at lede en delstrøm gennem 
flisfilteret.



Pro:

Simpel og enkel kvælstoffjernelse, der kan indbygges i 
eksisterende plantelaguner. Begrænset pasning.

•Lang levetid for flisfyldning – 10 år+ siger de vise.

•Lav pris pr. kg N fjernet sammenlignet med andre metoder, hvis 
levetid holder.

Contra:

•Pladskrævende

•Ikke langtidsafprøvet på dambrug

•Tilstopning er en meget reel risiko 

•Bortskaffelse af brugt flis

Flisfilter pro et contra


