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Eksempel på ændringer i bakteriepopulationer i et land-

baseret anlæg med opdræt af laks i saltvand.



Beskrivelse af anlæg

Data fra 41 uger

Uge 13: ozonbehandling og skumfraktionering startet

Uge 25: 20% af vandet blev udskiftet



De mest dominerende bakteriegrupper i produktionstanke, 

moving bed og i vand efter biofilter



Gruppering af bakterier efter lokalisering i anlægget



Ændringer i geosmin over tid (op til 41 uger)



Relation mellem forekomst af geosmin og vigtige bakteriegrupper



Konklusion over analyserne:

• Vigtige geosmin-producenter (bakterier med geosmin synthetase
genet) var Sorangium, Actinomycetales og Myxococcales, men 
mange ukendte bakterier med samme gen blev også fundet.

• Biofiltrene havde det højeste antal geosmin-producenter, men 
antallet ændrede sig uafhængigt af koncentrationen af geosmin. 

• Muligvis indikerer et højt niveau af geosmin en høj aktivitet hos 
geosmin-producenterne og ikke deres antal. 

• Fremtiden: Hvis man kan styre sammensætningen af bakterier i 
RAS, kan man måske bedre kontrollere de bakterielle funktioner 
og hermed også mængden af geosmin (”microbial management”)



Geosminproducerende bakterier i fisketarmen?

• Geosmin-producerende bakterier fundet i tarmen hos tilapia

fra Brasilien. 

• Skyldes sandsynligvis indtagelse (filtrering) af geosmin-

producerende bakterier fra vandet, f.eks. cyanobakterier.

• Tarmbakteriernes indhold af geosmin svarede til 30-40% af 

indhold af geosmin i fiskenes kød



Udkast til anbefaling i Danmark 2012 (som jeg husker det):

Minimering af afsmag i fisk

• Udvanding af fisk for op til 6 dage i vand <10 ng geosmin/l

• 6 årlige analyser af geosmin i vandet

Test af afsmag på fabrik

Udvalgte fisk koges og smagstestes inden slagtning af alle fisk

Udfordring

Ingen kommercielle muligheder for analyse af geosmin i fisk



Konklusion over reduktion af afsmag i fisk i fremtiden

Muligheder for reduktion af geosmin i fiskene:

Udvaskning – bedste løsning her og nu, men

• Fisk taber i vægt; håndtering af fiskene tager tid; 

• Enkelte fisk kan have et højt geosminindhold efter udvaskning 

Muligheder for reduktion af geosmin i vandet:

• Reduktion af geosmin med ozon/nano-bobler

• Biologisk nedbrydning med ”probiotiske”bakterier



Fiskeproduktion i Danmark i 2003:
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