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Arbejdspakke 1a: Næringsstoffjernelse (N, P, O) på klassiske dambrug
Anne Johanne Tang Dalsgaard og Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua

1. Baggrund
Lundby Dambrug blev udvalgt som eksempel på et klassisk dambrug mhp. at dokumentere de muligheder,
små/klassiske dambrug har for at fjerne næringsstoffer (N, P, O) med de p.t. bedst kendte, tilgængelige
renseteknologier (BAT). Lundby dambrug blev specifikt valgt fordi det har installeret forskellige
renseteknologier, og nu er et delvist recirkuleret anlæg med slamkegler, biofilter, slambassin,
bundfældningsbassin og en lille plantelagune. Desuden er dambruget grundvandsfødt, og der pumpes
borevand ind, dvs. der tages ikke å-vand/overfladevand ind. Vandtemperaturen i anlægget varierer derfor
kun meget lidt over året (ligger typisk mellem 6 – 8oC), ligesom der er et konstant internt flow, hvilket giver
bedre muligheder for at opstille massebalancer over dambruget. Driften er meget stabil, og der udfodres
dagligt ca. 87-90 kg foder i dammene. Dambruget opdrætter/holder primært moderfisk samt æg/yngel,
hvorfor foderudnyttelsen ikke er nær så god som på anlæg, der producerer portionsørreder. Desuden er
der behov for en anden type foder ved hold af moderfisk end ved opdræt af portionsørreder. Alt i alt
indebærer dette, at det relative produktionsbidrag og dermed eventuelt også den specifikke udledning fra
dambruget (udtrykt som kg næringsstof udledt pr. ton produceret fisk) bliver meget høj. Eksemplet
repræsenterer således et slags ”worst case” for klassiske dambrug med elementerne: 1) grundvandsfødt,
og 2) moderfiskeanlæg/avlsdambrug.
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2. Måleprogram

Figur 1. Plan over Lundby Dambrug med placering af målestationer. Forkortelserne refererer til følgende målesteder:
F-sl = før slamkegler, E-sl = efter slamkegler, E-bio = efter biofilter, U-bund = udløb fra bundfældningsbassinet, Retur =
returpumpe, U-lag = udløb fra plantelagunen (= udløb dambrug).

Der blev udtaget puljede døgnprøver (tirsdag-onsdag) med ISCO prøvetagere i otte uger på syv udvalgte
målestationer (figur 1 og tabel 1). Der ud over blev der taget grab-samples af borevandet ved to lejligheder
samt af et indløbsbidrag fra nabogrunden i seks af ugerne. Prøverne blev analyseret for kvælstof (N), fosfor
(P) og iltforbrugende organisk stof (O) jf. tabel 2. Ved den sidste målerunde (24.-25. januar 2012) var
slangerne til alle prøvetagerne frosset til, og der blev taget grab-samples i stedet for puljede døgnprøver.
Det er kun kvælstofanalyserne fra denne prøverunde, der er inkluderet i resultaterne, da der var stor
afgivelse i fosfor og organisk stof analyserne mellem grab-samples og de puljede døgnprøver fra tidligere
prøvetagningsrunder.

Der blev ved en enkelt lejlighed taget prøver til næringsstofanalyse af slammet fra slamkeglerne
(slamkegler tømmes dagligt) og biofilter tømnings- og spulevand (biofilteret returskylles 2 gange ugentligt),
og de relaterede vandmængder blev kvantificeret.

Der ud over blev der taget stikprøver af det anvendte foder gennem hele måleperioden, og de dagligt
udfodrede mængder i hhv. kummehuset og dammene blev noteret. Foderet blev analyseret for indholdet
af protein (kvælstof), fedt, fosfor, aske og tørstof for efterfølgende at kunne beregne produktionsbidraget
(Dalsgaard and Pedersen, 2011; DTU Aqua 2011).

Der blev målt/bestemt flow i udløbet fra bundfældningsbassinet og i udløbet fra plantelagunen i
forbindelse med hver prøvetagningsrunde. Der ud over blev flowet fra naboindløbet bestemt i forbindelse
med 6 af de 8 prøvetagningsrunder, og flowet fra boringen blev målt ved 3 lejligheder. Endelig blev der
udført et saltgenfindingsforsøg i bundfældningsbassinet mhp. at afdække fordelingen af det interne
returflow kontra flowet ud af produktionsanlægget. Ved samme lejlighed blev dambruget målt op mhp. at
udregne volumenet og bestemme vandets teoretiske opholdstid.
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Tabel 1. Placering af ISCO prøvetagere på Lundby Dambrug samt prøvetagningsdatoer for puljede
døgnprøver. Betegnelserne i parentes går igen i efterfølgende figurer.
Målestation (se også figur 1) Prøvetagningsrunder / datoer

Placering af ISCO prøvetagere til puljede døgnprøver

1. Før slamkegler (F-sl)
2. Efter slamkegler (E-sl)
3. Efter biofilter (E-bio)
4. Udløb bundfældningsbassin til plantelagune (U-bund)
5. Udløb plantelagune til vandløb (U-lag)
6. Returpumpebrønd (retur)
7. Udløb kummehus (kumm)

Andre prøveudtagningssteder (grab-samples):
8. Boring (boring)
9. Naboindløbsbidrag (nabo)

1. 29.-30. november 2011
2. 6.-7. december 2011
3. 13.-14. december 2011
4. 20.-21. december 2011
5. 3.-4. januar 2012
6. 10.-11. januar 2012
7. 17.-18. januar 2012
8. 24.-25. januar 20121

1Ingen puljede døgnprøver udtaget da slangerne til prøvetagerne var frosset til. Erstattedes af grab-samples.

Tabel 2. Udførte vandanalyser og andre målinger på Lundby Dambrug i 2011-2012.
Kvælstof (N)

 Totalkvælstof (TN) råprøve
 TN filtreret
 NH4-N
 NO2-N
 NO3-N

Fosfor (P)
 Totalfosfor (TP) råprøve
 Ortho-P

Organisk stof
 BI5 råprøve
 BI5 filtreret
 COD råprøve
 COD filtreret

Andre målinger
 Ilt logget hvert kvarter i prøvetagningsdøgnet1

 pH logget hvert kvarter i prøvetagningsdøgnet1

 Temperatur logget hvert kvarter i prøvetagningsdøgnet1

 Alkalinitet: målt før biofilter i puljet døgnprøve (råprøve)
1Logget fire steder: før og efter biofilteret, ved udløbet fra bundfældningsbassin til lagunen samt i udløbet fra lagunen.

3. Flow
Borevandet til dambruget pumpes ind i kummehuset, og udløbet fra kummehuset ledes ud til de første 3 af
de i alt 10 damme (fig. 1). Herfra samles vandet i bagkanalen og ledes nedstrøms over en række slamkegler
efterfulgt at et dykket, up-flow biofilter. Vandet ledes efterfølgende til en samlebrønd, der udover vandet
fra biofilteret modtager et mindre indløbsbidrag fra naboen. Fra samlebrønden ledes en delstrøm direkte til
returpumpen, mens en anden delstrøm ledes til bundfældningsbassinet. Fra bundfældningsbassinet ledes
en delstrøm hhv. til returpumpen og til plantelagunen. Vandet ledes fra plantelagunen ud i Lundby bæk.
Returpumpen modtager således vand direkte fra samlebrønden samt fra bundfældningsbassinet, og
pumper det ud til de sidste 7 af de i alt 10 damme.



Figur 2 summerer flowene rundt i dambruget (L
bundfældningsbassinet var lidt højere end det samlede flow fra boringen og nabobidraget (24,3 vs. 28 L/s)
ligesom flowet ud af lagunen var noget højere end flowet ind i lagunen/udløbet bundfældningsbass
vs. 28 L/s svarende til ca. 136 %). Alt i alt tyder dette på, at der ske
bundfældningsbassinet og især til den ny

Figur 2. Flowdiagram for Lundby dambrug

Vandvolumenet på dambruget (fraregnet plantelagunen) blev
borevand på 22,8 L/s giver en teoretisk opholdstid på 22,7 timer
Med et internt flow på dambruget på 92,8 L/s svarer volum
4,3 passager af renseforanstaltningerne pr. døgn.

Der blev udført et saltgenfindingsforsøg i bundfældningsbassinet mhp. at bestemme fordelingen mellem
delstrømmene til hhv. plantelagunen og returpumpen, samt fordelingen i returpumpen mellem bidraget fra
bundfældningsbassinet og bidraget direkte fra samleb

Forsøget blev gennemført ved at tilsætte 35 kg salt (NaCl) i indløbet til bundfældningsbassinet
ca. 150 g salt/m3 da volumen af bundfældningsbassinet
blev efterfølgende målt (logget kontinuert eller bestemt v
fra bundfældningsbassinet til hhv. plantelagunen og returpumpen, samt umiddelbart efter returpumpen.

Vandet løb stort set lige hurtigt fra indløbet af bundfældningen til hhv.
returpumpen (fig. 3). Der gik således
stige ved de to målestationer, mens ledningsevnen var tilbage på baggrundsniveauet de to målesteder ef
ca. 132-137 minutter. Baseret på genfindingen af salt
bundfældningsbassinet strømmede
et målt, gennemsnitligt udløbs-flow
der strømmede 42 L/s fra bundfældningsbassinet til returpumpen.
genfinding af salt på 83 %.

Sammenligning af ledningsevnemålingerne umidd
svarende til, at 60 % af returvandet kom fra bundfældningsbassinet mens de
samlebrønden. Med et bidrag fra bundfældningsbassinet på 42 L/s svarede det til,
samlebrønden direkte til returpumpen,

flowene rundt i dambruget (L/s) til brug for massebalancen. Det målte f
bundfældningsbassinet var lidt højere end det samlede flow fra boringen og nabobidraget (24,3 vs. 28 L/s)
ligesom flowet ud af lagunen var noget højere end flowet ind i lagunen/udløbet bundfældningsbass
vs. 28 L/s svarende til ca. 136 %). Alt i alt tyder dette på, at der skete en mindre indsivning til

den ny-anlagte plantelagune (etableret i efteråret 2011

Flowdiagram for Lundby dambrug baseret på direkte og indirekte målinger.

dambruget (fraregnet plantelagunen) blev opmålt til 1.863 m3, hvilket med et indtag af
borevand på 22,8 L/s giver en teoretisk opholdstid på 22,7 timer (21,3 timer hvis nabobidraget medregnes)

på 92,8 L/s svarer volumenet til en ”omgangstid” på ca. 5,
4,3 passager af renseforanstaltningerne pr. døgn.

Der blev udført et saltgenfindingsforsøg i bundfældningsbassinet mhp. at bestemme fordelingen mellem
delstrømmene til hhv. plantelagunen og returpumpen, samt fordelingen i returpumpen mellem bidraget fra
bundfældningsbassinet og bidraget direkte fra samlebrønden.

ved at tilsætte 35 kg salt (NaCl) i indløbet til bundfældningsbassinet
volumen af bundfældningsbassinet blev opmålt til ca. 233 m3). Vandets ledningsevne

kontinuert eller bestemt ved at udtage og måle på vandprøver) ved udløbet
fra bundfældningsbassinet til hhv. plantelagunen og returpumpen, samt umiddelbart efter returpumpen.

stort set lige hurtigt fra indløbet af bundfældningen til hhv. udløbet til plantelagunen og
således 8-10 min. fra saltet blev tilsat og til vandets ledningsevne begyndte at

mens ledningsevnen var tilbage på baggrundsniveauet de to målesteder ef
. Baseret på genfindingen af salt kunne det konkluderes, at 40 % af vandet i

til lagunen, mens de resterende 60 % strømmede
flow fra bundfældningsbassinet til plantelagunen på 28 L/s

42 L/s fra bundfældningsbassinet til returpumpen. Samlet set, resulterede

Sammenligning af ledningsevnemålingerne umiddelbart før og efter returpumpen viste et forh
svarende til, at 60 % af returvandet kom fra bundfældningsbassinet mens de resterende
samlebrønden. Med et bidrag fra bundfældningsbassinet på 42 L/s svarede det til, at der tilløb 28 L/s fra

direkte til returpumpen, og at pumpen leverede 70 L/s retur til systemet.

4

Det målte flow ud af
bundfældningsbassinet var lidt højere end det samlede flow fra boringen og nabobidraget (24,3 vs. 28 L/s) ,
ligesom flowet ud af lagunen var noget højere end flowet ind i lagunen/udløbet bundfældningsbass in (38

indsivning til
etableret i efteråret 2011).

, hvilket med et indtag af
(21,3 timer hvis nabobidraget medregnes).

net til en ”omgangstid” på ca. 5,6 time eller ca.

Der blev udført et saltgenfindingsforsøg i bundfældningsbassinet mhp. at bestemme fordelingen mellem
delstrømmene til hhv. plantelagunen og returpumpen, samt fordelingen i returpumpen mellem bidraget fra

ved at tilsætte 35 kg salt (NaCl) i indløbet til bundfældningsbassinet (svarende til
). Vandets ledningsevne

at udtage og måle på vandprøver) ved udløbet
fra bundfældningsbassinet til hhv. plantelagunen og returpumpen, samt umiddelbart efter returpumpen.

plantelagunen og
tilsat og til vandets ledningsevne begyndte at

mens ledningsevnen var tilbage på baggrundsniveauet de to målesteder efter
% af vandet i

strømmede til returpumpen. Med
unen på 28 L/s svarer det til, at

resulterede de to flow i en

viste et forhold på 0,6
resterende 40 % kom fra

at der tilløb 28 L/s fra
at pumpen leverede 70 L/s retur til systemet.
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Figur 3. Ændringer i vandets ledningsevne i hhv. udløbet fra bundfældningsbassinet til plantelagunen og
returpumpen efter at havde tilsat salt i indløbet til bundfældningsbassinet.

4. Temperatur, ilt og pH
Figur 4 viser forløbet i temperatur, ilt og pH efter hhv. slamkeglerne, biofilteret, ud af
bundfældningsbassinet og ud af plantelagunen hen over måleperioden. Temperaturen lå i gennemsnit på 6
C̊. Den var højest efter slamkeglerne og lavest ved udløbet fra lagunen i overensstemmelse med indtag af

”varmt” borevand og indsivning af ”koldere”, overfladenært vand i lagunen. Det var en kold vinter, og ved
den sidste målerunde (24.-25. januar 2012) var temperaturen faldet til gennemsnitligt 4,7̊ C og slangerne til
prøvetagerne var som tidligere nævnt frosset til.

Ilten faldt i gennemsnit med 0,68 mg/L hen over biofilteret, og med 1,19 mg/L hen over
bundfældningsbassinet. Faldene relatererede sandsynligvis til omsætning af organisk stof samt nitrifikation.
Koncentrationen af BI5 faldt således med 0,55 mg/L hen over biofilteret (figur 7), mens der skete en
reduktion i ammonium (NH4-N) koncentrationen på 0,06 mg/L hen over biofilteret (figur 5), svarende til et
teoretisk iltforbrug ved nitrifikation (omsætning af NH4-N til NO3-N) på 0,20 mg/L. Samlet set giver det et
indirekte bestemt iltforbrug på 0,74 mg/L hen over biofilteret, hvilket stemmer godt overens med det målte
fald på 0,68 mg/L. Tilsvarende for bundfældningsbassinet faldt BI5 koncentrationen med ca. 0,67 mg/L,
mens koncentrationen af NH4-N faldt med 0,08 mg/L svarende til et teoretisk iltforbrug ved nitrifikation på
ca. 0,27 og altså et samlet, forventet iltforbrug over bundfældningsbassinet på 0,94 mg/L til de to
processer. Dette er lidt lavere end det målte fald på 1,19 mg/L, og skyldes formentlig indsivningen og de
øvrige processer i bundfældningsbassinet, der er en knapt så ”isoleret” enhed som biofilteret og derfor
sværere at lave afstemte balancer over. Iltindholdet var højere ud af plantelagunen end ud af
bundfældningsbassinet, hvilket sandsynligvis skyldes indsivning af iltholdigt, overfladenært vand.

Sammenstemmende med faldet i ilt hen over hhv. biofilteret og bundfældningsbassinet faldt pH med hhv.
0,32 og 0,08, hvilket understøtter, at det skete en vis omdannelse af ammonium (NH4-N) til nitrat (NO3-N)
med frigivelse af H+ ioner (syredannelse) til følge. Den tilsyneladende stigning i pH efter slamkeglerne og ud
af plantelagunen i den sidste halvdel af måleperioden skyldes formentlig problemer med kalibreringen af
dataloggerne.
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a b c

Figur 4 a, b, c. Temperatur, ilt og pH vist som gennemsnit over 24 timer (logget hvert kvarter) på forskellige
målesteder på de forskellige prøvetagningstidspunkter.

5. Foder og produktionsbidrag
Der blev i gennemsnit over de 8 måleuger udfodret 90,8 kg/dag i dammene og 15,7 kg/dag i kummehuset,
svarende til et årligt foderforbrug på hhv. 33,1 ton i dammene og 5,7 ton i kummehuset. De anvendte
fodertyper er angivet i tabel 3, mens de dagligt udfodrede mængder er vist i appendiks 1.

Foderets analyserede næringsstofsammensætning er vist i tabel 4. Ud fra de dagligt udfodrede mængder
og foderets næringsstofsammensætning blev det daglige produktionsbidrag beregnet vha.
produktionsbidragsmodellen (Dalsgaard and Pedersen, 2011; DTU Aqua, 2011) med en antaget
foderkonvertering i dammene og i kummehuset på hhv. 3,0 og 0,6 (appendiks 2 og 3). Tabel 5 viser det
beregnede, årlige, gennemsnitlige produktionsbidrag fra hhv. kummehuset og dammene, samt det totale
produktionsbidrag.

Tabel 3. Fodertyper anvendte i måleperioden
Fodertyper anvendt i damme Fodertyper anvendt i kummehus
Aller REP batch 1&2 (6 mm)
Aller 576 (4.5 mm)
Aller Futura Gr. 3 (1.3-2 mm)

Aller Futura Gr. 0-3 (0.2-2 mm)
Vitamix

Tabel 4. Analyserede næringsstofsammensætning (%) af foder anvendt i måleperioden
Aller REP Aller Futura

Fodertype Batch 1 Batch 2 Aller 576 Gr. 3 Gr. 2 Puljet prøve1

Protein 50,3 51,7 41,2 63,4 62,0 61,3
Fedt 17,7 19,1 29,8 13,5 12,3 15,1
NFE2 inkl. Fibre 17,3 15,4 17,0 8,9 11,0 9,0
Aske 8,4 8,5 7,9 11,7 11,4 10,8
Fosfor 1,28 1,39 0,96 1,78 1,74 1,61
Tørstof 93,7 94,8 95,9 97,5 96,8 96,2
1Samplet prøve af larve- og yngelfoder fodret i kummehuset, puljet i forhold til de gennemsnitlige, anvendte
mængder.
2NFE = nitrogen-free extract (kulhydrater inkl. træstof). Beregnet som en difference: tørstof – protein – fedt – aske.

Tabel 5. Gennemsnitlige, årlige produktionsbidrag fra hhv. kummehuset og dammene (kg/år) beregnet vha.
Produktionsbidragsmodellen ved brug af en foderkvotient på hhv. 0,6 og 3,0.

Sted Kummehus Damme
Samlet
(kg/år)

COD 1.262 8.349 9.611
Partikulært 928 6.118 7.046
Opløst 334 2.231 2.565
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BI5 (modificeret) 389 2.555 2.945
Partikulært 222 1.440 1.662
Opløst 167 1.115 1.283

Nitrogen (N) 302 2.328 2.630
Partikulært 40 184 224
Opløst, heraf 263 2.144 2.406

 Ammonium-N 189 1.543 1.733
 Urinstof 26 214 241
 NO2-N, NO3-N 0 0 0
 Andre opløste N-forbindelser 47 386 433

Fosfor (P) 55 373 428
Partikulært 34 147 181
Opløst 21 226 247

6. Næringsstofkoncentrationer

6.1. Kvælstof
Gennemsnitskoncentrationerne af forskellige kvælstoffraktioner i de puljede vandprøver udtaget på de
forskellige målestationer er vist i figur 5 samt i tabellen i appendiks 4. Spredningen mellem
prøvetagningsrunderne var generelt meget lille, hvilket understøtter, at driften af dambruget var meget
stabil i måleperioden. Det meste af det målte kvælstof var på opløst form, mens der var et minimalt indhold
af partikulært kvælstof (ensbetydende med, at der var meget lidt partikulært kvælstof yderligere at fjerne).
Nitrat (NO3-N) udgjorde langt størstedelen af det opløste kvælstof efterfulgt at ammonium (NH4-N), mens
der var meget lidt nitrit (NO2-N) i vandet. En lille stigning i nitrat hen over rensekomponenterne blev
modsvaret at et tilsvarende lille fald i ammonium, hvilket understøtter, at der fandt en beskeden
kvælstofomsætning (nitrifikation) sted for hver passage som diskuteret i afsnit 4. Nitratkoncentrationerne
var høje i boringsvandet samt i tilløbsbidraget fra naboen.

Figur 5. Kvælstofkoncentrationer målt forskellige steder på dambruget (puljede døgnprøver) og fordelingen på
forskellige N-fraktioner (gns ± std, n = 8). Forskellige små bogstaver indikerer, at koncentrationerne de pågældende
steder var signifikant forskellige (boring, kummehus og nabobidrag ikke medtaget i den statistiske analyse).
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6.2. Fosfor
Gennemsnitskoncentrationerne af forskellige fosforfraktioner i de analyserede, puljede døgnprøver udtaget
på de forskellige målestationer er vist i figur 6 samt i tabellen i appendiks 5. Som for kvælstof var det meste
fosfor på opløst form (ortho-P). Der skete ikke nogen ændring i koncentrationen af opløst fosfor hen over
rensekomponenterne, mens der skete et fald i den partikulære fosforfraktion hen over biofilteret. Dette
tyder på, at biofilteret i vid udstrækning fungerede som mekanisk filter for partikulært stof.
Indløbskoncentrationerne af fosfor (dvs. bidrag fra boringen og nabotilløbet) var omvendt kvælstof relativt
ubetydelige.

Figur 6. Fosforkoncentrationer målt forskellige steder på dambruget (puljede døgnprøver, gns ± std, n = 4-7).
Forskellige små bogstaver indikerer, at koncentrationerne de pågældende steder var signifikant forskellige (boring,
kummehus og nabobidrag ikke medtaget i den statistiske analyse).

6.3. Organisk stof (BI5 og COD)
Gennemsnitskoncentrationerne af forskellige organiske stoffraktioner i de puljede døgnprøver udtaget på
de forskellige målestationer er vist i figur 7 (BI5) og 8 (COD) samt i tabellen i appendiks 6. Der var et relativt
lille indhold af organisk stof i borevandet og i tilløbsbidraget fra naboen. Som for kvælstof og fosfor var
størstedelen af BI5 og COD i dammene på opløst form. For BI5 skete der et jævnt fald i totalkoncentrationen
hen over renseforanstaltningerne dvs. fra før slamkeglerne til udløbet fra lagunen. Koncentrationen af
opløst BI5 faldt hen over slamkeglerne, mens koncentrationen af partikulært BI5 faldt hen over biofilteret
uden yderligere fald hen over de resterende renseforanstaltninger. Det sidste skyldes til dels, at
koncentrationen af partikulært organisk stof var så lav på de sidste stationer, at der stort ikke var mere at
fjerne af. Forløbet i COD koncentrationerne var meget lig BI5 bortset fra, at der ikke skete noget fald i opløst
COD.
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Figur 7. BI5 koncentrationer målt forskellige steder på
dambruget (puljede døgnprøver, gns ± std, n = 5-6).
Forskellige små bogstaver indikerer, at koncentrationerne
de pågældende steder var signifikant forskellige (boring,
kummehus og nabobidrag ikke medtaget i den statistiske
analyse).

Figur 8. COD koncentrationer målt forskellige steder på
dambruget (puljede døgnprøver, gns ± std, n = 5-6).
Forskellige små bogstaver indikerer, at koncentrationerne
de pågældende steder var signifikant forskellige (boring,
kummehus og nabobidrag ikke medtaget i den statistiske
analyse).

Figur 9 viser forholdet mellem BI5 og COD hen over renseforanstaltningerne. Forholdet mellem de to
organiske stoffraktioner ændrer sig ikke hen over dambruget, hvilket indikerer, at der ikke skete selektiv
stoffjernelse, og at der kun fandt minimal biologisk aktivitet sted. En høj biologisk aktivitet forventes
således at ville have medført en stor fjernelse af BI5 med et fald i forholdet mellem BI5 og COD til følge.

Figur 9. Total BI5 / total COD forholdet hen over renseforanstaltningerne. Der var ingen signifikant forskel mellem
målestederne.

7. Næringsstofmængder og massebalance
Tabel 6 viser de samlede, årlige stofmænger (koncentrationer (mg/L)*flow (L/s)) beregnet for de forskellige
målesteder i dambruget. Mod forventning skete der en stigning i mængden af samtlige næringsstoffer
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under vandets passage gennem lagunen. Dvs. der blev ikke fjernet stof i plantelagunen, men tværtimod
tilsyneladende tilført næringsstoffer. Forklaringen på dette er formentlig, at der skete en indsivning af
næringsrigt vand fra omkringliggende jorde, hvilket stemmer overens med, at flowet ud af lagunen var
noget højere end flowet ind i lagunen (38 vs. 28 L/s). Plantelagunen har i dette tilfælde således ikke
bidraget til at dambruget kan overholde udlederkravene, men har tværtom forhøjet udledningsværdierne/-
mængderne, som var lavere ved udløbet fra bundfældningsbassinet end ved udløbet fra plantelagunen.

Figur 10 summerer essensen af tabel 6. Den viser således for hvert enkelt næringsstof, hvor meget der
kommer ind på dambruget (kg/år) på hhv. opløst og partikulær form fra indtagsvandet (boring plus
nabobidrag) og fra produktionsbidraget, samt hvor meget der udledes på hhv. opløst og partikulær form fra
bundfældningsbassinet. Forskellen i højden af søjlerne viser, hvor meget stof der er fjernet/tilbageholdt på
dambruget.

Generelt for alle næringsstoffer ses at langt det meste af bidraget fra boringen/naboen er på opløst form,
mens der er meget lidt på partikulær form. Det meste af det partikulære stof stammer således fra
produktionsbidraget. Figuren viser, at der generelt fjernes meget lidt opløst stof under vandets passage
gennem dambruget. Faktisk viser figuren, at der sker en stigning i opløst BI5 og især COD under vandets
passage gennem dambruget (figur 10 c, d). Omvendt viser figuren, at der generelt fjernes en stor del af det
partikulære bidrag.
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Tabel 6. Beregnede, årlige stofmængder (kg/år) på forskellige målesteder

Næringsstof TN
TN

opløst
TN

part. NH4-N NO2-N NO3-N TP
TP

opløst
TP

part. COD
COD

opløst
COD
part BI5

BI5
opløst

BI5
part.

Boring (I1) 3612 3588 24 1 1 3467 23 20 2 985 827 74 413 385 29
Nabo (I2) 432 433 0 1 0 423 3 2 1 26 17 8 11 8 3
Produktionsbidrag (PB)1 2630 2406 224 1733 - - 428 247 181 9611 2565 7046 2945 1283 1662
Samlet stofinput (I1+I2+PB) 6674 6427 248 1735 1 3890 453 269 184 10622 3409 7128 3369 1675 1694

Før slamkegler 22474 21529 945 3598 261 16361 1187 780 407 31598 17232 14365 13096 8908 4188
Efter slamkegler 22294 21586 709 3598 233 16443 1158 776 382 28277 14631 13646 11494 7060 4434
Slamkegletømning2 19 9 10 19 2 17 473 169
Efter biofilter 22074 21781 293 3431 242 16463 1007 790 216 21528 17686 3843 9621 7153 2468
Biofilterskyltømning og spuling3 111 58 53 110 5 105 2200 619
Samlebrønd 22506 22214 293 3433 242 16886 1009 792 217 21554 17702 3850 9632 7161 2471
Ud samlebrønd til returpumpe 6683 6596 87 1019 72 5014 300 235 64 6400 5256 1143 2860 2126 734
Ud samlebrønd til bundfældning 15823 15618 206 2414 170 11872 710 557 153 15154 12446 2707 6772 5034 1737
Indsivning bundfældning4 1101 1104 0 4 0 1079 7 5 2 65 42 20 27 20 8
Ud bundfældning til returpumpe 9839 9758 81 1448 120 7542 446 357 89 9972 7046 2926 3472 2676 797
Returpumpen 16553 16298 255 2408 192 12679 718 573 145 16815 11845 4970 6908 5414 1494
Ud bundfældning til lagune 6560 6506 54 965 80 5028 297 238 59 6648 4697 1951 2315 1784 531

Udløb lagune (udløb dambrug) 8939 8869 70 1254 113 6921 382 322 60 7918 6546 1816 3011 2436 575
1Produktionsbidrag fra kummehus og damme.
2Beregnet vha. et målt slamvolumen under tømning på 1,75 m3, og oplysninger om at slamkeglerne tømmes én gang hver dag.
3Beregnet vha. et målt biofiltervolumen på 44 m3, et spulevandsvolumen på 7,8 m3, og oplysninger om at biofilteret tømmes og returskylles to gange om ugen.
4Koncentrationerne kendes ikke, men antages at være ens med koncentrationerne i indløbsbidraget fra naboen.
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a b

c d

Figur 10 a, b, c, d. Årlige input (kg) til dambruget (boring & nabo (Ind), og produktionsbidraget (PB)) af næringsstoffer
(kvælstof, fosfor, BI5 og COD) på hhv. opløst og partikulær form, og udledningen fra bundfældningsbassinet (Ud) af
hhv. opløste og partikulære næringsstoffer efter at vandet har passeret de forskellige renseforanstaltninger.

Tabel 6 danner baggrund for massebalancen i tabel 7, der viser, hvor meget stof der fjernes i de forskellige
rensekomponenter (fraset plantelagunen jf. diskussionen tidligere), udtrykt som mængder (kg/år) og
arealbaserede omsætningsrater (g/m2/dag). Til beregning af sidstnævnte skal renseforanstaltningernes
dimensioner benyttes:

 Slamkegler: én række med 4 kegler der hver især måler 1 x 1 m (= 4 m2), og er 1,2 m dybe. Tømmes
én gang dagligt.

 Biofilter: 4 kamre med hver især 25 stk. Exponet Bio-blok 150 i et lag (55 cm). Samlet volumen: (55
x 55 x 55) cm x 100 stk. = 16,64 m3. Biofilteroverfladeareal: 16,64 m3 x 150 m2/m3 =2.496 m2.
Returskylles to gange om ugen

 Bundfældningsbassin: overfladeareal = 275 m2.
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Tabel 7. Massebalancer for Lundby Dambrug med fjernelser i kg/år, omsætningsrater (g/m2/dag) i hhv. biofilteret og bundfældningsbassinet, og
arealbaseret fjernelse (g/m2/dag) i bundfældningsbassinet.

Næringsstof TN
TN

opløst
TN

part. NH4-N NO2-N NO3-N TP
TP

opløst
TP

part. COD
COD

opløst
COD
part BI5

BI5
opløst

BI5
part.

Overordnet balance
Samlet stofinput inkl. indsivning1 7775 7532 248 1738 1 4968 460 274 186 10687 3451 7147 3396 1695 1702
Fraført bundfældningsbassin 6560 6506 54 965 80 5028 297 238 59 6648 4697 1951 2315 1784 531
Fjernet i alt: input – fraført (kg/år) 1215 1026 194 773 -79 -59 162 36 126 4039 -1246 5196 1082 -89 1171

”Del-balancer”
Fjernet over slamkegler
ved passage (kg/år) 179 -57 236 -1 28 -81 28 4 25 3320 2601 719 1602 1848 -246
ved slamkegletømning (kg/år)2 28 - - - - - 28 - - 694 - - 248 - -
“Omsat” (kg/år)3 151 - - 0 - - 0 - - 2626 - - 1354 - -

Fjernet over biofilter
ved passage (kg/år) 220 -196 415 167 -9 -20 152 -14 166 6749 -3054 9803 1873 -93 1966
ved returskylning (kg/år)2 153 - - - - - 152 - - 3033 - - 853 - -
Omsat (kg/år)3 67 - - 167 - - 0 - - 3716 - - 1020 - -
Omsat (g/m2/dag)4 0,07 - - 0,18 - - 0 - - 4,08 - - 1,12 - -

Fjernet over bundfældning
ved passage (kg/år) 526 459 71 3 -29 381 -27 -33 6 -1401 746 -2150 1012 595 417
Fjernet (g/m2/dag)5 5,23 - - 0,03 -0,29 3,80 -0,27 - - -13,93 - - 10,07 - -

Fjernet over damme6

ved passage (kg/år) 1854 2301 -442 549 -69 1287 -9 67 -76 -4096 -1937 -2248 -2792 -1800 -992
Fjernet i alt (kg/år)7 2779 2507 281 718 -79 1566 144 23 121 4573 -1644 6124 1695 551 1144
1Bidrag fra boring, nabo, indsivning til bundfældningsbassinet og produktionsbidrag.
2Beregnet som målte værdier ganget med faktoren 1,469 (slamkegler) eller 1,378 (biofilter) for at sætte TP-omsætningen til 0.
3Beregnet som: (fjernet ved passage – fjernet ved slamkegle eller biofiltertømning).
4Beregnet som: (fjernet ved passage – fjernet ved returskylning)*1000/2.496 m2/365 dage.
5Beregnet som: fjernet ved passage*1000/275 m2/365 dage.
6Beregnet som: mængde ud af returpumpen - mængde før slamkeglerne + samlet stofinput.
7Beregnet som summen af: fjernet over slamkegler + fjernet over biofilter + fjernet over bundfældning + fjernet over damme.
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Den overordnede balance øverst i tabel 7 viser hvor meget stof, der er tilført dambruget via hhv.
indtagsvandet og det beregnede produktionsbidrag, og fraført via udløbet fra bundfældningsbassinet.
Forskellen mellem hvad der er tilført og fraført repræsenterer hvor meget stof, der overordnet set
tilbageholdes på dambruget (uanset om det kommer fra indtagsvandet eller fra selve fiskeproduktionen).
Generelt dækker tilbageholdelsen af næringsstoffer målt som totaler over en stor tilbageholdelse af
partikulært stof og en noget lavere tilbageholdelse af opløst stof. For BI5 og COD blev der således genereret
opløst organisk stof frem for fjernet opløst stof (negative fjernelse – se også figur 10).

Del-balancerne i tabellen viser, hvor meget stof der blev fjernet i de enkelte renseforanstaltninger.
Generelt set blev der fjernet partikulært stof i slamkeglerne, biofilteret og til dels i bundfældningsbassinet,
mens der blev genereret opløst stof (N, P, O) under passage af især biofilteret.

For slamkegler og biofilteret er også vist fjernelserne beregnet ud fra analyser af prøver udtaget i
forbindelse med selve slamkegletømningen og biofilterreturskylningen. For især fosfor var der en rimelig
god overensstemmelse mellem fjernelsen målt på denne måde, og fjernelsen beregnet vha. vandanalyser
før-og-efter rensekomponenterne. De målte værdier for hhv. slamkegletømning og biofilterskyl er derfor
efterfølgende korrigeret med faktoren 1,469 hhv. 1,378 for at sætte TP-omsætningen lig med 0 i de to
renseforanstaltninger, og derigennem korrigere for inhomogenitet i målte koncentrationer og for
variationer i tidsforløb under daglig drift. Fjernelsen af organisk stof målt ved tømning/returskylning er
noget lavere end fjernelsen beregnet vha. ”før-og-efter vandanalyser”. Dette skyldes blandt andet at
organisk stof fjernet fra vandet omsættes mens det tilbageholdes i hhv. slamkeglerne og biofilteret. Herved
bliver de fjernede mængder beregnet vha. tømningen/returskylningen lavere end ”før-og-efter
vandanalyserne”. Beregningerne viser en omsætning af ammonium på 0,18 g/m2/dag i biofilteret, ligesom
de for bundfældningsbassinet viser, at der her fjernes kvælstof (5,23 g/m2/dag) formentlig via
sedimentation af partikulært N samt især ved denitrifikation (idet der sker en nitratfjernelse svarende til
3,8 g/m2/dag; tabel 7). Ligeledes omsættes der BI5 (10,07 g/m2/dag), mens der tilsyneladende genereres
COD under vandets passage af bundfældningsbassinet.

Alt i alt er der god overensstemmelse mellem beregningerne af stof fjernet i den overordnede balance og
stof fjernet som summen af de enkelte renseforanstaltninger (del-balancerne).

8. Rensegrader og udledning
Tabel 8 viser netto -og bruttorensegraderne efter bundfældningsbassinet. Nettorensegraderne (RN) viser
hvor meget af dambrugets eget næringsstofbidrag (dvs. produktionsbidraget), der fjernes.
Bruttorensegraderne (RB) viser hvor meget af det samlede stofinput, inklusiv bidrag fra boringsvand (og i
dette tilfælde også et næringsstofbidrag fra naboen, mens der i beregningerne ikke er taget højde for
indsivningen til bundfældningsbassinet), der fjernes i anlægget. I det efterfølgende fokuseres alene på
nettorensegraderne for at vise, hvor meget af dambrugets eget næringsstofbidrag der fjernes med de
installerede renseforanstaltninger. Udledningen målt efter plantelagunen er ikke vist pga. den formodede
tilførsel af næringsrigt vand fra omliggende jorde, der således ikke stammer fra selv dambrugsproduktionen
(produktionsbidraget), og som ikke umiddelbart kan skilles fra i beregningerne (bidraget blev ikke målt
særskilt). Plantelagunen er ny-anlagt (indviet efteråret 2011), og erfaringer fra bl.a.
Modeldambrugsprojektet (Svendsen et al. 2008) viser, at plantelaguner kræver tid til at modne og tætne.
Det kan derfor ikke udelukkes, at plantelagunen med tiden vil få en positiv / gavnlig indvirkning på
udledningen fra dambruget.
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Tabel 8. Beregnede udledninger målt efter bundfældningsbassinet samt tilhørende rensegrader for Lundby Dambrug

Næringsstof TN
TN

opløst
TN

part NH4-N NO2-N NO3-N TP
TP

opløst
TP

part COD
COD

opløst
COD
part BI5

BI5
opløst

BI5
part

Boring (I1; kg/år) 3612 3588 24 1 1 3467 23 20 2 985 827 74 413 385 29
Nabo (I2; kg/år) 432 433 0 1 0 423 3 2 1 26 17 8 11 8 3
Produktionsbidrag (PB; kg/år)1 2630 2406 224 1733 - - 428 247 181 9611 2565 7046 2945 1283 1662
Samlet stofinput (I1+I2+PB; kg/år) 6674 6427 248 1735 1 3890 453 269 184 10622 3409 7128 3369 1675 1694

Udledning efter bundfældning
Udledning fra bundfæld. (UM; kg/år) 6560 6506 54 965 80 5028 297 238 59 6648 4697 1951 2315 1784 531

Netto udledn. fra bundfæld. (UN; kg/år)2 2516 2485 30 964 79 1138 272 216 56 5637 3854 1869 1891 1391 499
Netto fjernet3 114 -78 194 769 -79 -1138 156 31 125 3974 -1288 5176 1054 -109 1163
Nettorensegrad RN efter bundfæld. (%)4 4 -3 87 44 - - 36 13 69 41 -50 73 36 -8 70

Bruttorensegrad RB efter bundfæld. (%)5 2 -1 78 44 -13924 -29 34 12 68 37 -38 73 31 -6 69

Specifik nettoudledn. (kg/ton prod. fisk)6 122,2 120,7 1,5 46,8 3,8 55,3 13,2 10,5 2,7 273,8 187,2 90,8 91,8 67,6 24,3
BAT standardkrav (kg/ton prod. fisk)7 35 - - - - - 2,5 - - - - - 35 - -
1Produktionsbidrag fra kummehus og damme.
2Beregnet som: Målt udledning – bidrag fra indtagsvand (boring + nabo), dvs. UN=UM-I.
3Beregnet som: Produktionsbidraget (PB) - netto udledning (UN).
4Beregnet som: ((produktionsbidraget (PB) - netto udledning (UN)) / produktionsbidraget (PB))*100.
5Beregnet som: ((produktionsbidraget (PB) - netto udledning (UN)) / (produktionsbidraget (PB)+bidrag fra indtagsvand))*100.
6Beregnet ud fra antagelse om et årligt foderbrug på 33,1 og 5,7 tons i hhv. damme og kummehus, og en foderkonvertering på hhv. 3 og 0,6 = årlig produktion af fisk på 20,6 tons.
7Krav for 25-55 tons anlæg jf. bilag 7 i: Bekendtgørelse of miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug. Lovtidende A nr. 130, 14. februar 2012. Miljøstyrelsen,
Miljøministeriet, Danmark.
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8.1. Kvælstof
Overordnet set blev der fjernet meget lidt af produktionsbidraget af kvælstof målt som totalkvælstof
(nettorensegrad = 4 %; tabel 8). Fjernelsen af totalkvælstof skyldtes en meget høj fjernelse af partikulært N
(primært fra fiskefækalier) med en nettorensegrad på 87 %. Omvendt var nettorensegraden af opløst
kvælstof negativ (-3 %). Dette viser, at de installerede renseforanstaltninger netto ikke fjernede opløst
kvælstof (f.eks. via denitrifikation) fra systemet. Da det meste kvælstof fra fiskene forefindes på opløst form
jf. produktionsbidragsberegningerne (tabel 5), betyder det, at totalkvælstoffjernelsen (dvs.
kvælstoffjernelsen målt uden hensyntagen til hvilken form kvælstoffet er på) bliver meget lille.

Den positive nettorensegrad for NH4-N (det primære, opløste kvælstofaffaldsprodukt fra fiskene) på 44 %
indikerer, at der fandt nogen nitrifikation sted i anlægget, i overensstemmelse med figur 4 og 5 (hhv. fald i
pH samt fald i NH4-N koncentrationen og stigning i NO3-N koncentrationen). Ved nitrifikationsprocessen
omdannes NH4 til NO3 (som imidlertid stadig er på opløst form), mens en egentlig fjernelse af kvælstof via
dannelse af frit kvælstof ikke er en del af nitrifikationsprocessen.

Det var ikke muligt at beregne en nettorensegrad for hhv. nitrit og nitrat, da produktionsbidraget af disse to
som udgangspunkt er sat til nul i produktionsbidragsmodellen.

Den specifikke nettoudledning af totalkvælstof efter bundfældningsbassinet (tabel 8) overskrider langt det
fastsatte BAT standardkrav for denne størrelse dambrug (122 vs. de tilladte 35 kg TN/tons fisk produceret)
jf. dambrugsbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2012). Som eksemplet viser, skyldes problemerne med at
overholde BAT på totalkvælstof, at der ikke effektivt kan fjernes opløst kvælstof (der er det primære N-
affaldsprodukt fra fiskeproduktionen) med de installerede renseteknologier.

8.2. Fosfor
Produktionsbidragsberegningerne (tabel 5) viser, at fiskene udskiller lidt mere fosfor på opløst form (målt
som ortho-P) end på partikulær form (i fækalier). Dette er betinget af et højt fosforindhold i foderet
kombineret med en relativt god fordøjelighed. Som for kvælstof var rensegraden af partikulært fosfor
ganske høj (69 %), mens fjernelsen af opløst fosfor var væsentlig lavere (13 %). Renseforanstaltningerne er
altså meget effektive til at fjerne partikulært fosfor, hvorimod de ikke særlig effektivt fjerner opløst fosfor,
der som nævnt udgør en væsentlig del af produktionsbidraget på dambruget. Nettorensegraden for
totalfosfor på 36 % dækker således over en effektiv fjernelse af partikulært fosfor, men en mindre effektiv
fjernelse af opløst fosfor fra fiskeproduktionen.

Den specifikke nettoudledning af totalfosfor efter bundfældningsbassinet (tabel 8) overskrider langt det
fastsatte BAT standardkrav for denne størrelse dambrug (13,2 vs. de tilladte 2,5 kg TP/tons fisk produceret)
jf. dambrugsbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2012). Som eksemplet viser, skyldes problemerne med at
overholde BAT på totalfosfor, at det ikke er muligt med de installerede renseteknologier effektivt at fjerne
opløst fosfor (ortho-P), der på Lundby dambrug udgør lidt over halvdelen af produktionsbidraget af fosfor.

8.3. Organisk stof
Overordnet set blev der fjernet både total BI5 og total COD fra systemet (nettorensegrader på hhv. 36 og 41
%). Disse tal dækker imidlertid over en meget effektiv fjernelse af partikulært organisk stof (70-73 %), men
ingen fjernelse af opløst organisk stof. Faktisk var nettorensegraderne for opløst BI5 og COD negative (hhv. -
8 og -50 %) hvilket indikerer, at der netto blev genereret opløst organisk stof i anlægget frem for fjernet
opløst organisk stof.

Den specifikke nettoudledning af total BI5 efter bundfældningsbassinet (tabel 8) overskrider langt det
fastsatte BAT standardkrav for denne størrelse dambrug (92 vs. de 35 tilladte kg BI5/tons fisk produceret) jf.
dambrugsbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2012). Som eksemplet viser, skyldes problemerne med at
overholde BAT vedrørende total BI5, at det ikke er muligt med de installerede renseteknologier effektivt at
fjerne opløst BI5, der udgør ca. halvdelen af det BI5, der stammer fra selve fiskeproduktionen (tabel 5).
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9. Opsummering
Eksemplet fra Lundby viser, at det med de anvendte renseteknologier ikke er muligt effektivt at fjerne
opløste næringsstoffer (N, P, O), som imidlertid udgør en væsentlig del af det næringsstofbidrag, der
stammer fra selve fiskeproduktionen. Tilsvarende forhold vil gælde for andre små/klassiske dambrug, der
anvender de i eksemplet beskrevne renseforanstaltninger. Eksemplet viser endvidere, at der i visse tilfælde
genereres frem for fjernes opløst stof ved vandets passage gennem forskellige renseforanstaltninger.
Omvendt fjernes næringsstoffer på partikulær form ganske effektivt med de anvendte renseteknologier, og
dambruget er i stand til at fjerne 2/3 eller mere af sit eget produktionsbidrag på partikulær form. Dette vil
formentlig også gælde for andre små/klassiske dambrug, der anvender de i eksemplet beskrevne
renseforanstaltninger.
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Appendiks

Appendiks 1. Daglige mængder (kg) udfodret i hhv. damme og kummehus i måleperioden
Målerunde 1 2 3 4 5 6 7 8
Udfodret i damme 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 95,5 95,5 97,5
Udfodret i kummehus 10,8 11,6 12,4 22,5 25,5 14,1 12,8 15,8

Appendiks 2. Dagligt produktionsbidrag i dammene (kg/dag) beregnet ved brug af en foderkvotient på 3,0.
Næringsstof / målerunde 1 2 3 4 5 6 7 8
COD 22,13 22,17 22,17 22,17 22,17 23,91 23,91 24,35

Partikulært 16,22 16,24 16,24 16,24 16,24 17,52 17,52 17,84
Opløst 5,91 5,93 5,93 5,93 5,93 6,39 6,39 6,50

BI5 (modificeret) 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 7,32 7,32 7,46
Partikulært 3,83 3,82 3,82 3,82 3,82 4,13 4,13 4,20
Opløst 2,95 2,96 2,96 2,96 2,96 3,19 3,19 3,25

Nitrogen (N) 6,23 6,06 6,06 6,06 6,06 6,79 6,79 6,98
Partikulært 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,54 0,54 0,55
Opløst 5,73 5,58 5,58 5,58 5,58 6,26 6,26 6,43

Ammonium-N 4,13 4,01 4,01 4,01 4,01 4,51 4,51 4,63
Urinstoffer 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,63 0,63 0,64
NO2-N, NO3-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre opløste N-forbindelser 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,13 1,13 1,16

Fosfor (P) 1,04 0,96 0,96 0,96 0,96 1,09 1,09 1,12
Partikulært 0,41 0,38 0,38 0,38 0,38 0,43 0,43 0,44
Opløst 0,63 0,58 0,58 0,58 0,58 0,66 0,66 0,68

Appendiks 3. Dagligt produktionsbidrag fra kummehuset (kg/dag) beregnet ved brug af en foderkvotient på
0,6.
Næringsstof / målerunde 1 2 3 4 5 6 7 8
COD 2,38 2,55 2,73 4,96 5,61 3,13 2,82 3,48

Partikulært 1,75 1,88 2,01 3,64 4,13 2,30 2,07 2,56
Opløst 0,63 0,68 0,72 1,31 1,49 0,83 0,75 0,92

BI5 (modificeret) 0,73 0,79 0,84 1,53 1,73 0,96 0,87 1,07
Partikulært 0,42 0,45 0,48 0,87 0,99 0,55 0,50 0,61
Opløst 0,31 0,34 0,36 0,66 0,74 0,41 0,37 0,46

Nitrogen (N) 0,56 0,61 0,65 1,19 1,35 0,75 0,68 0,84
Partikulært 0,07 0,08 0,09 0,16 0,18 0,10 0,09 0,11
Opløst 0,49 0,53 0,56 1,04 1,17 0,65 0,59 0,73

Ammonium-N 0,35 0,38 0,41 0,75 0,84 0,47 0,43 0,53
Urinstoffer 0,05 0,05 0,06 0,10 0,12 0,07 0,06 0,07
NO2-N, NO3-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre opløst N-forbindelser 0,09 0,09 0,10 0,19 0,21 0,12 0,11 0,13

Fosfor (P) 0,10 0,10 0,11 0,22 0,24 0,14 0,13 0,16
Partikulært 0,06 0,07 0,07 0,13 0,15 0,08 0,08 0,09
Opløst 0,04 0,04 0,04 0,09 0,09 0,05 0,05 0,06
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Appendiks 4. Gennemsnitskoncentrationer af forskellige kvælstoffraktioner (mg/L) målt på forskellige
målestationer1

TN Partikulært TN2 Opløst TN NH4-N NO2-N NO3-N
Målested Gen Std Gen Std Gen Std Gen Std Gen Std Gen Std
Boring 5,02 0,09 0,03 0,05 4,99 0,07 0,001 0,000 0,001 0,000 4,82 0,06
Kummehus 4,66 0,40 0,07 0,08 4,59 0,33 0,23 0,07 0,01 0,01 4,14 0,25
Nabobidrag 9,44 0,13 0,02 0,03 9,46 0,15 0,03 0,08 0,001 0,00 9,24 0,12
Før slamkegler 7,68 0,22 0,32 0,27 7,36 0,27 1,23 0,05 0,09 0,02 5,59 0,13
Efter slamkegler 7,62 0,21 0,25 0,19 7,38 0,32 1,23 0,07 0,08 0,01 5,62 0,10
Slamkegletømning 30,08 - 16,13 - 13,95 - - - - - - -
Efter biofilter 7,54 0,24 0,10 0,11 7,44 0,20 1,17 0,08 0,08 0,01 5,63 0,09
Biofiltertømning 8,27 - 0,61 7,66 - - - - - - -
Biofilterspulevand 90,00 - 61,63 28,37 - - - - - - -
Returpumpebrønd 7,50 0,26 0,14 0,14 7,38 0,23 1,09 0,08 0,09 0,02 5,74 0,07
Ud bundfældning 7,43 0,23 0,07 0,07 7,37 0,20 1,09 0,10 0,09 0,01 5,69 0,09
Ud lagune 7,46 0,20 0,09 0,06 7,40 0,22 1,05 0,09 0,09 0,01 5,78 0,07
1Gennemsnit baseret på 8 puljede døgnprøver (analyseret i dobbeltbestemmelse) bortset fra vandprøver af boring -og
nabotilløb, hvor gennemsnittene er baseret på analyse af hhv. 2 og 6 grab-samples.
2Beregnet som differencen mellem TN og opløst TN.

Appendiks 5. Gennemsnitskoncentrationer af forskellige fosforfraktioner (mg/L) målt på forskellige
målestationer1

Total P Partikulært P2 Ortho-P
Målested Gen Std Gen Std Gen Std
Boring 0,032 0,001 0,003 0,002 0,028 0,002
Kummehus3 0,079 0,015 0,025 0,012 0,053 0,007
Nabobidrag4 0,057 0,017 0,017 0,016 0,040 0,001
Før slamkegler3 0,406 0,050 0,139 0,037 0,266 0,018
Efter slamkegler 0,396 0,047 0,131 0,045 0,265 0,012
Slamkegletømning 30,172 - 26,867 - 3,305 -
Efter biofilter 0,344 0,013 0,074 0,005 0,270 0,012
Biofiltertømning 10,221 - 9,955 - 0,266 -
Biofilterspulevand 77,766 - 73,164 - 4,601 -
Returpumpebrønd 0,325 0,023 0,066 0,016 0,260 0,017
Ud bundfældning 0,337 0,015 0,067 0,016 0,269 0,012
Ud lagune 0,319 0,015 0,050 0,013 0,269 0,010
1Gennemsnit baseret på 6-7 puljede døgnprøver (analyseret i dobbeltbestemmelse) bortset fra vandprøver af boring -
og nabotilløb, hvor gennemsnittene er baseret på analyse af hhv. 2 og 5 grab-samples.
2Beregnet som differencen mellem TP og ortho-P.
3Baseret på analyse af 6 puljede døgnprøver.
4Baseret på analyse af 5 grab-samples.
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Appendiks 6. Gennemsnitskoncentrationer af forskellige organiske stoffraktioner (mg/L) målt på forskellige
målestationer1

Total BI5 Opløst BI52
Partikulært

BI5 Total COD
Partikulært

COD2
Opløst

COD
Målested Gen Std Gen Std Gen Std Gen Std Gen Std Gen Std
Boring 0,58 0,01 0,54 0,02 0,04 - 1,44 - 0,14 - 1,14 -
Kummehus 1,49 0,39 0,38 0,07 1,11 0,41 3,64 - 1,04 - 2,44 -
Nabobidrag 0,24 0,27 0,07 0,10 0,17 0,20 0,64 - 0,24 - 0,44 -
Før slamkegler3 4,48 0,44 3,04 0,49 1,43 0,42 10,8 1,2 4,9 1,9 5,9 1,2
Efter slamkegler 3,93 0,25 2,41 0,25 1,52 0,43 9,7 2,7 4,7 2,2 5,0 1,0
Slamkegletømning 263,83 - - - - - 738,3 - - - - -
Efter biofilter 3,29 0,42 2,44 0,33 0,84 0,21 7,4 1,7 1,3 1,7 6,0 1,0
Biofiltertømning 9,06 - - - - - 15,7 - - - - -
Biofilterspulevand 711,67 - - - - - 2623,6 - - - - -
Returpumpebrønd 3,13 0,39 2,45 0,30 0,68 0,14 7,6 1,9 2,3 1,5 5,4 1,3
Ud bundfældning 2,62 0,56 2,02 0,27 0,60 0,37 7,5 1,4 2,2 0,8 5,3 0,9
Ud lagune 2,51 0,40 2,03 0,28 0,48 0,12 6,6 1,6 1,5 1,3 5,5 1,6
1Gennemsnit baseret på 5-6 puljede døgnprøver (analyseret i dobbeltbestemmelse) bortset fra vandprøver af boring -
og nabotilløb, hvor gennemsnittene er baseret på analyse af hhv. 1 og 4 grab-samples.
2Beregnet som differencen mellem total og opløst BI5 eller COD.
3Baseret på analyse af 5 puljede døgnprøver.
4Koncentrationen var under målemetodens detektionsniveau som er <4 mg/L. Koncentrationen derfor beregnet ved at
dividere den relaterede BI5 koncentration med det gennemsnitlige BI5/COD forhold fra positionerne: Før slamkegler,
efter slamkegler, efter biofilter, samt returpumpen.
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