
GODAOR
støttet af Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP)
under Miljø- og Fødevareministeriet

PRV-3 og andre 
veterinærmæssige udfordringer 

i danske model-dambrug

Niels Henrik Henriksen

Dyrlæge Dansk Akvakultur



Danske dambrug 
1900 - 2005

Gennemstrømsanlæg

regnbueørred

Mere end 500 dambrug i 1950

I 2005 ca 300 dambrug



Anlæg
2005 - 2018

Anlæg med 

mindre brug

af vand





Fra ekstensiv til 
intensive produktion



Anlæg 2018

200 ferskvandsanlæg (25.000 tons)

Farm type Numbers %
Product. 

tonnes
%

Earth pond farm 146 73 14000 50

Intensive recirk 25

27

2500

50
RAS, + biofilter 16 8200

RAS, - biofilter 13 3100



Forskel mellem
gennemstrøm og recirk 

• Tætheder (80-100 kg/m3)

• Vandtemp

• Vand-forsyning

• Ilt-forsyning

• Foderings intensitet

• Biofilter

Risiko for sygdom

• Adskillelse

• Forebyggelse

• Behandling

• Effekt af
medicin/hjælpestoffer



Recirk i DK

Er generelt bygget for at tilgodese 
ekstern vandmiljø (lovgivning og NGO)

Ikke for at forbedre fiskehelse!

Ikke for at forbedre fiskevelfærd!

Har vi skabt en succes eller?

Økonomi!!!

Stigende fiskedødelighed og antibiotikaforbrug!!!

Fiskevelfærd har aldrig været evalueret!!!



Erfaringer er typisk

Gode resultater de første 3-5 år derefter 
går det langsomt nedad bakke

Anlæggene er generelt bygget uden 
mulighed for holddrift og rengøring / 
desinfektion

Største sygdomsmæssige udfordringer:
– Fiskedræber

– BKD

– Gæller

– Vibrio

– PRV-3



PRV-3

Næsten alle dambrug med recirk er 
inficeret med PRV-3

Kun udbrud på nogle, og spørgsmålet er 
hvorfor?

• Design

• Drift

• Fiskene

• Temperatur



Recirk anlæg og 
patogener

Anlæggene giver ofte optimale forhold 
for patogenet, hvis det kommer ind:

• Let at finde ny vært

• Ekstrem gode muligheder for at 
opformere sig

• Patogenet får alle tiders mulighed 
for over tid at tilpasse sig anlægget 
/ fiskene



I dag er det PRV-3
I morgen er det noget andet

Erfaringer fra andre produktioner:

• Jævnlig udrensning nødvendig

• Have fuldstændig styr på det 
materiale der indsættes

• Smittestyring ekstern og intern

• Aldrig blande dyr med forskellig 
immunstatus



Immunstatus

Det går ikke at blande dyr med 
forskellig immun-status

Eks SPF-systemet i svinebrug



Indkøb

Få leverandører med den rigtige 
(samme) status

Fokus har ofte været på at undgå 
tomme huller

Det har (formentligt?) kostet dyrt 
mange steder



Vandkvalitet

Er den god nok??

• Biofilter, rensning + opstart

• Ozon / uv?

• Afgasning

• Iltniveauer, CO2, gasser, pH

• Ammonium, nitrit

• Partikler

• Bakterie-niveauer



Recirk i DK

Økonomi

Mange anlæg er refinansieret, gået konkurs eller 
har tømt lommerne på gamle velfungerede 
dambrugsfirmaer

Dette trods massiv investeringsstøtte og intensiv 
forskning

Stigende fiskedødelighed og 
antibiotikaforbrug?

Dødeligheder hvor der mangler over 25 % af 
fiskene (stk-mæssigt)!!

Fiskevelfærd
Vil vi skulle forholde os meget mere til i fremtiden



Fokus i øjeblikket

Tak og spørgsmål?


