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Baggrund for tørlægning 
og desinfektion

• Fjerne specifikt sygdomsfremkaldende 
agens

• Fjerne sygdomsfremkaldende kim 
generelt

• Ændre den mikrobiologiske 
sammensætning i anlægget

• Bryde smittekæder mellem årgange



Fra ekstensiv til intensiv 
produktion



Problemet med 
selektion af patogener

Ved almindelig avl selekterer vi mod 
de egenskaber vi foretrækker



Problemet med 
selektion af patogener

Det samme sker i den mikrobiologiske 
verden

Eks:

• Ved anvendelsen af antibiotika
– Resistens

• Ved anvendelsen af hjælpestoffer
– Mindre effekt af formalinover tid?

• Når sygdomsfremkaldende 
mikroorganismer gentagne gange 
får mulighed for at inficere og 
opformere sig i samme miljø



Problemet med 
selektion af patogener

Et recirkuleret anlæg hvor fisk går 
sammen i forskellige aldre og 
produktionen foregår ved kontinuerlig 
at bringe nye værter ind til de 
sygdomsfremkaldende agens

Et paradis for mikroorganismen!!!



Løsningen hos fjerkræ, 
svin, slagtekalve m.m.

At brydesmittekæden og at 
eliminere de patogener der har 
fået større sygdomsfremkaldende 
egenskaber 

• Aldersopdelt produktion

• Rengøring + desinfektion



Udfordringen i 
fiskeopdræt

Model 3 anlægsopbygningen og 
produktionen giver udfordringer

• Mange naive fisk der konstant 
angribes af samme mikrobielle 
organismer!!

• Tørlægning + desinfektion er 
voldsomt udfordrende!!!



Råd

Byg dit anlæg så tørlægning + 
desinfektion er en økonomisk 
realistisk mulighed!!

Ikke nødvendigvis mellem hvert 
batch, men som minimum årligt eller 
måske hvert andet år!

Bland ikke vand fra sorteringsanlæg 
o.lign..

Delvis tørlægning er mindre optimalt



Når man tørlægger + 
desinficerer

Lav en plan fra starten!!!

Brug godkendte biocider + drøft 
muligheder med din dyrlæge

Vær konsekvent!!

(Plantelaguner, biofiltre, materialer,

”konditioneret vand”)



Forslag



Hvornår

I udendørs anlæg bedst i perioden 
april til september. 

• Effektiviteten af desinfektionsmidlet 
er ofte stigende ved stigende 
temperatur. 

• Sygdomsfremkaldende organismer 
ofte følsomme overfor udtørring



Valg af 
desinfektionsmiddel

• Forskellige desinfektionsmidler har 
forskellige effektivitet overfor forskellige 
mikroorganismer. 
– Virkon S meget effektiv mod virus, mens 

andre virker bedst mod bakterier eller 
parasitter. 

• En kombination af flere midler (efter 
hinanden) kan derfor nogen gange være 
at foretrække. 

• Nogle midler virker rengørende (opløse 
fedt og lignende). 

• Prisen for desinfektionsmidler spiller 
også en afgørende rolle i valget. 

• Metaller i anlægget??



Hvordan

• Alle desinfektionsmidler kræver fri 
kontakt mellem desinfektionsmidlet og 
mikroorganismerne. 

– Al organisk materiale skal væk før 
end desinfektionen foretages

• Desinfektionens effektivitet er en 
funktion af koncentration og opholdstid

• Overvej bortledningen af restprodukter

• De arbejdsmiljømæssige krav



Forslag til procedure

• Alle fisk fjernes fra anlægget

• Der tilsættes brintoverilteprodukt i 
lukket fuld beluftet biofilter (enten ren 
brintoverilte 35 % eller i form af Na-
percarbonat). Forslag til dosis: 2 kg Na-
percarbonat eller 2 l brintoverilte pr. m3 
biofilter. Efter ½-1 time skylles filtret 
grundigt og vandet ledes til 
slamanlægget.



Forslag

• Der åbnes for biofilter og vandet 
recirkuleres 12-24 timer med nyt 
brintoverilte i hele anlægget. Forslag til 
dosis: 1,25 kg Na-percabonat eller 1 l 
brintoverilte 35 % pr. m3 vand i 
anlægget.

• Vand aftømmes produktionsenheden.

• Alle overflader rengøres mekanisk.

• Der sættes vand på hele enheden.



Forslag

• Der tilsættes base til pH 11,5 – 12,0. 
Den krævede mængde base kan variere 
fra anlæg til anlæg. Man bør måle sig 
frem til den korrekte dosis, men som 
udgangspunkt kan anvendes 1,0 l 27,7 
% natriumhydroxid (lud) pr m3.

• Der recirkuleres mindst 48 timer med 
base: Tjek pH løbende (skal holdes > 
11,5) og suppler evt. med mere base.



Forslag

• Efter 48 timer tilsættes saltsyre for at 
neutralisere basen. Der anvendes ca. 
0,75 l 30 % saltsyre pr. m3 og vandet 
tømmes ud.

• Slambehandlingsanlægget tømmes og 
slam fraføres anlægget.

• Alle overflader (bassinvægge, 
slamkegler osv.) oversprøjtes med 3 % 
Virkon-S opløsning. Brug gerne 
rygsprøjte.



Forslag

• Alle gangarealer + køreveje m.m. 
oversprøjtes med 3 % Virkon-S eller 
alternativt bruges der hydratkalk i en 
mængde svarende til ¼ - ½ kg/m2.

• På samme tid rengøres alt udstyr 
(ketchere, sorter-maskiner m.m.) og 
oversprøjtes med eller henstår (timer) i 
3 % Virkon-S opløsning. 



Forslag

• Ved eks. PRV-3 og IPN bør det 
overvejes, at Virkon-S slutbehandle 
biofiltret. Dette kan gøres ved at sætte 
biofilter under vand og tilsætte 1,5 kg 
Virkon-S pr m3 biofilter. Bør henstå i 
mindst 24 timer. Vandet ledes til 
slamanlægget.

• Anlægget + biofilter tømmes og tørres i 
den udstrækning det er muligt.



Forslag

• Der sættes nyt vand på. I den 
udstrækning at det er muligt fjernes fisk 
(især regnbueørred) fra plantelagunen.

• Der genbesættes så vidt muligt med 
smittefrit materiale.


