
Temadag om:

Håndtering af uønskede smagsstoffer (eksempelvis geosmin / 
MIB) i recirkulerede opdrætssystemer

13:35 – 14:00: Hvad er det man smager, og hvor kommer smagen fra?

14:15 – 14:30: Målinger i vand og fisk på forskellige danske typer 
anlæg og lidt om sensorik.

14:45 – 15:00: Mikrobiologien generelt. Kan man styre bakterierne, 
der danner smagsstofferne, og evt. fjerne de ønskede stoffer?

Lektor Niels O. G. Jørgensen, Københavns Universitet, Sektion for 
Mikrobiel Økologi og Bioteknologi



Hvad er det man smager, og hvor kommer smagen fra?

Mest undersøgte afsmagsstoffer i 
ferskvandsfisk:

Geosmin (jordagtig og lidt skarp lugt, 
”mudret” smag)

2-methylisoboneol (2-MIB): muggen 
smag og lugt 



68 smags-
stoffer i alt

Aldehyder

(12)

Benzener
(17)

Terpenes
(3)

Svovl (2)

Alkoholer
(12)

Ketoner
(7)

Men mange andre aromastoffer er fundet i fisk, f.eks.:

Terpener (træagtige og harpikslignende)

Aldehyder (harske og aromatiske)

Figur:

Antal smagsstoffer 

i sandart fra opdræt

- og i laks fra opdræt

Danish Salmon-Apr'2018.xlsx


Aroma-stoffer i 
regnbueørreder 
fra tysk analyse

Alle aromastoffer
bidrager til den 
samlede smag 
og kan sløre 
smagen af andre stoffer

Kvinder har bedre 
lugtesans end mænd!

Mahmoud & Buettner
Food Chemistry 232 (2017) 841–849



Kan man fjerne smagsstofferne ved udvaskning?

Sandart før 

udvaskning

Figur:
Sensorisk analyse på DTU
over smag (S) og lugt (L),
bestemt på en skala fra 0-6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Sød (L)

Varm mælk (L)

Græs (L)

Svampe/mug (L)

Geosmin (L)

MIB (L)

Græs (S)

Sød (S)Syrlig (S)

Metallisk (S)

Svampe/Mug (S)

Geosmin (S)

MIB (S)

Brændende (S)

Skarp (S)



Kan man fjerne smagsstofferne ved udvaskning?

Sandart 

efter 

udvaskning

i 2-7 og 

8-15 dage

Geosmin, MIB og 

græssmag blev reduceret

ved udvaskningen
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Før udvaskning 2-7 dage efter udvaskning 8-15 dage efter udvaskning



Antal forskningsartikler om geosmin og fisk fra 1981 til 2018:

Alle fisk: 142 

Ørred: 44 

Tilapia: 11

Ål: 4

Pangasius: 2

Mange ørred-artikler: 
Ørreder produceres i lande med mange forskningsinstitutioner



Fish tanks with water recirculation replace flow-through dams

Afsmag er et 
internationalt 
problem:

Pangasius-
producent i
Vietnam skriver på 
hjemmeside: 

- Ingen 
muddersmag

- Ingen grim lugt



Hvilke organismer danner afsmagsstoffer?

• Hvis der lys og næringsstoffer i vandet:

Cyanobakterier (blågrønalger) og nogle alger

• Hvis der er  organisk materiale og ilt: 

Streptomyceter (bakterier)

Myxobakterier (slim-bakterier)



Cyanobakterier: frie celler eller filamenter (tråde)



Cyanobakterier 
fra Kølkær Fiskeri

- og dyrket i laboratoriet



Streptomyceter: filament-dannede bakterier



Myxobakterier (Sorangium og Nannocystis): slim-bakterier

Molekylære metoder viser at de bærer et gen, 
som koder for geosmin synthase enzymet

Kan ikke dyrkes i laboratoriet

*Auffret et al. (2013). Impact of water quality on the bacterial populations and off-flavours in recirculating aquaculture systems. FEMS 
Microbiology Ecology 84, 235-247



Geosmin

Enzyme:
Geosmin
synthase

DNA:
geosmin
synthase
(geoA)

Farnesyl diphosphate

Hvordan finder man geosmin-producerende bakterier med molekylære metoder?

DNA-sekvensen for geosmin synthase genet i nogle bakterier er kendt. 

Geosmin-genet kan findes med molekylære metoder og opformeres med PCR

1. DNA ekstraheres fra vandprøve.

2. Antal kopier af geosmin-genet i prøven bestemmes med PCR (én kopi per celle)

3. Antal geosminproducerende celler per liter vand kan beregnes

Men: geosmin-genet er forskelligt i forskellige grupper af organismer



Tekst starter uden 

dato og ”Enhedens 

Gammelsdags metoder dur også: geosmin-produktion i 

plasticbokse på væg i leverdam i Kølkær Fiskeri



Tekst starter uden 

dato og ”Enhedens 

Geosmin-koncentrationer

over 2 døgn i plasticbokse:

Øgning fra 2.4 ng/l 

til 32-135 ng/l.

Stigende koncentrationer

om dagen på dag 2

Mere end 10 ng geosmin/l: 

fisk får afsmag
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Hvilke organismer var der på plastickasserne?

Alger
Svampe
Bakterier
Ciliater (encellede dyr)



Hvordan måler man geosmin og MIB?

1. Vandprøver: opsamling med:

På fiber i kanyle På lille magnet med absorberende 
materiale (”twister”)



2. Fiskekød: ekstraktion fra homogeniseret prøve ved 
gennembobling med N2 og opsamling af stofferne i ”tenax” rør

Hvordan måler man geosmin og MIB?



Hvordan måler man geosmin og MIB?

Geosmin måles med en gaskromatograf med et massespektrometer:

Elektroner-stråler ødelægger geosmin og MIB og giver karakteristiske 
massespektre. Følsom men dyr teknik.


