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1. INDLEDNING 
Af Peter Vilhelm Skov; DTU Aqua og Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur 

Projektet ”Offshore Akvakultur; Udvikling af teknologi til offshore havbrugsproduktion” er et GUDP 

projekt (Grøn Udvikling og Demonstrations Program).  

Projektets formål er at udvikle og afprøve en ny generation af havbrugsudstyr, som vil gøre det muligt 

at drive havbrug på mere eksponerede og dermed mindre miljøfølsomme lokaliteter end de nuværen-

de. Projektet er innovativt ved at der bl.a. udvikles større opdrætsringe udført i mere robuste og dy-

namiske materialer, som vil kunne modstå de kraftpåvirkninger fra vandstrøm og bølger, der fore-

kommer på eksponerede lokaliteter, samt kunne sænkes ned under havoverfladen under ugunstige 

opdrætsforhold, ved for eksempel storm eller algeopblomstring.  

Projektet er udført fra 1. august 2011 til 31. december 2015 i et samarbejde mellem Hvalpsund Net 

A/S (projektleder), Musholm Havbrug, DTU Aqua, DTU Mekanik, Dansk Hydraulisk Institut og Dansk 

Akvakultur. 

Akvakultur er verdens hurtigst voksende fødevareproducerende sektor med en årlig stigning i værdi og 

volumen på over 6 %. I 2006 fremsatte den daværende regering handlingsplanen "En ny fremtid for 

dansk fiskeri og akvakultur", med en målsætning om at femdoble den marine akvakulturproduktion i 

Danmark til i alt 40.000 tons/år inden 2015. På trods af dette er havbrugsproduktionen ikke steget de 

sidste mange år, og produktionen ligger uændret på ca. 10.000 tons produceret fisk pr. år. I den tidli-

gere regerings ”Akvakulturstrategi 2014-2020” var der målsat en 25 % forøgelse af akvakulturproduk-

tionen i Danmark. Derudover har den nuværende regering vedtaget en Aftale om Fødevare- og Land-

brugspakke, hvor der er afsat 800 t N til havbrugsproduktion. 

De danske akvakulturproducenters brancheforening, Dansk Akvakultur, arbejder for at øge den hav-

brugsbaserede produktionen på 3 områder: 

Offcoast eller Offshore: Udvikling af havbrugsteknologi til drift på mere eksponerede lokaliteter, speci-

fikt udenfor vandplansområderne og uden krav om kompensationsopdræt.  

Kompensationsopdræt: Udvikling af havbrug i vandplansområder, hvor opdræt af muslinger og tang 

opsamler kvælstof og fosfor. 

Recirkulerede akvakultursystemer (RAS): Landbaserede saltvandsopdræt, i anlæg hvor havvand pum-

pes ind i recirkulerede systemer, til opdræt af store laksefisk.  

Danske havbrugere vil ved anvendelse af udstyret udviklet i dette projekt kunne udnytte en større del 

af det danske søterritorium til akvakultur. Herved er der skabt det tekniske grundlag for en betydelig 

ekspansion af dansk havbrugsproduktion i områder som i dag ikke udnyttes, og som på grund af deres 

placering langt fra kysten er karakteriseret ved at være mindre miljøfølsomme. Samtidigt udgør den 

udviklede teknologi et betydeligt eksportpotentiale. 

Gennem projektet er opdrætsringe og tekniske komponenter udviklet og testet på lokaliteter ved 

Reersø i Storebælt og ved Bornholm i Østersøen. Derudover er der udført undersøgelser for at klar-
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lægge eventuelle fysiologiske, helbredsmæssige, veterinære og produktionsrelaterede konsekvenser af 

fisk der neddykkes eller opdrættes på lokaliteter med stærk vandstrøm.   

Nærværende rapport er forfattede af det samlede projektkonsortium. Hovedforfatterne, der er an-

svarlige for de enkelte kapitler, er anført først i kapitlerne.  

Projektet er finansieret under GUDP ordningen med en egenbetaling på 40 - 60% for virksomhederne. 

GUDP ordningen er finansieret gennem EU´s fiskerifond og den danske stat. Projektdeltagerne vil her-

med takke de bevilgende myndigheder for støtten. 

 

Referencer:  

Miljøneutral udvidelse af havbrugsproduktionen: DHI 2008: F. Møhlenberg, L.E. Holtegård og F.T. Han-

sen 

Ministeriet for Fødevarer. Landbrug og Fiskeri (2006). En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur, 

www.fiskeriudvikling.dk 

Regnskabsstatistik for akvakultur: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=18673  

Regeringens Akvakulturstrategien 2014 – 2020: http://mst.dk/virksomhed-

myndighed/landbrug/akvakultur/akvakulturstrategi-2014-2020/ 

 

Fødevare- og landbrugspakke af 22. december 2015 http://mfvm.dk/landbrug/vaekst-eksport-og-

arbejdspladser/foedevare-og-landbrugspakke/ 
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2. UDVIKLING AF OFFSHORE FACILITETER TIL FISKEOPDRÆT INKL. 
HÆVE-SÆNKE FUNKTIONER  

Af Casper Guldberg Petersen, Hvalpsund Net 

2.1 Formål 

Hvalpsund Net incitament for at være en drivkraft i dette projekt – har været ønsket om at udvikle 

noget produktionsudstyr til opdræt af fisk og muslinger – der i teorien vil kunne placeres et hvilket som 

helst sted, hvor vandet var af en kvalitet, så der kan opdrættes fisk og muslinger. Det vil sige at såvel 

udstyr som fiskene vil kunne klare de fysiske belastninger på meget eksponerede lokaliteter som ek-

sempelvist i Nordsøen. 

 Meget tidligt i projektet besluttede vi at opnå dette igennem 2 forskellige strategier:  

1. Udstyret skal kunne sænkes ned i vandsøjlen så belastningen af både fisk og udstyr minimeres 

ved enten dårligt vejr, is-formationer eller algeopblomstringer.  

2. Udstyret skal dimensioneres og designes til at kunne holde de fysiske belastninger ved dårligt 

vejr og is-formationer i tilfælde af at nedsænkning ikke af enten operationelle eller fysiske for-

hold var er muligt.  

Det anses som en succes hvis vi kan opnå bare en enkelt af de 2, men optimalt opnås begge.  

  

2.2 Lokalitet 

Arbejdet med nærmere afgrænsning af projektet som projektgruppen indledningsvist foretog, tilken-

degav en lang række begrænsende faktorer, der indsnævrede de mulige lokaliteter som vi ville forsøge 

at udvikle udstyret til. Først og fremmest skulle udstyret udvikles til lokaliteter, hvor det logistikmæs-

sigt lod sig gøre at opdrætte fisk/skaldyr. Det vil sige at det ikke ville give mening at udvikle udstyret til 

at ligge mange kilometer ude i Nordsøen da logistikken ikke ville tillade at operere ud fra sådan en lo-

kalitet.  

Optimalt set skulle testlokaliteten have en vanddybe på mellem 40 og 70 m. Dels skal vanddybden væ-

re tilstrækkelig til at udstyret kan sænkes tilstrækkeligt langt ned i vandsøjlen – og dels skal dybden 

ikke være så stor at der ikke vil kunne sendes en dykker ned for at udføre eventuelle opgaver på udsty-

ret i nedsænket tilstand. Af andre faktorer kan nævnes fiskeriinteresser, områder med særlig beskyt-

telse mv.  

 

2.3 Sænkning og hævning  

Grundet udfordringerne med lokaliteter er hovedparten af projektet afviklet ved Musholm’s lokalitet i 

Storebælt. Denne lokalitet har en vanddybde på ca. 17-19 m, og bunden er relativt blød og mudret. 

Det er som udgangspunkt givet nogle uhensigtsmæssige fysiske forhold for at foretage nedsænknings-

forsøgene. Den lave vanddybde betyder jo netop at udstyret ikke kan sænkes tilstrækkeligt langt ned i 
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vandsøjlen til at undgå dårligt vejr. Dernæst betød den bløde bund at ballastvægtene var relativt svære 

at få op fra bunden efter at være blevet sænket ned.  

De løbende fysiske forsøg har vist at egentlig sænkning og efterfølgende hævning af flydering og net 

ikke i sig selv er vanskelig. Det svære har bestået i at få udstyret til at bevæge sig op og ned i vandsøj-

len med den ønskelige hastighed. Det er vigtigt at både sænkning og efterfølgende hævning sker med 

en jævn hastighed – ligesom ringen skal under sænkning/hævning bevare en forholdsvist horisontal 

position. Dette er for ikke at reducere restvolumen i netposen hvor ved fiskene kan blive klemt. 

 

Igennem projektet har vi testet en række forskellige ventiler/fittings til regulering af luft/vandindtag i 

flyderørerne, samt vi har arbejdet med den indbyrdes placering af disse på flyderingen. Netop de for-

skellige ventiler/fittings karakteristika har været den største anledning til problemer i arbejdet med 

tilfredsstillende afvikling af sænkning/hævning. Nogle ventiler havde svært ved at klare vejrforholden-

de og opbygning af is i ventilerne fik dem til at springe læk. Andre ventiler havde ikke tilstrækkelig 

vandgennemstrømning således at tømning af rør for hhv. vand/luft kunne afvikles tilfredsstillende. 

Placeringen af ventilerne på rørerne har også givet anledning til en del problemer, da ønsket om rin-

gens horisontale position ved bevægelse igennem vandsøjlen skulle balanceres med behovet for hurtig 

og fuldstændig tømning af rørene.  

 

Alt i alt er konklusionen at vi ikke er lykkedes med at finde en løsning der har kunnet tilfredsstille alle 

parametrene, ligesom det ikke har været mulig at opnå tilfredsstillende produktmodning i ventilerne. 

Her er det meget vigtigt at understrege, at det ikke har handlet om blot at bevise at hævning og sænk-

ning af udstyret er muligt i sig selv. Hele formålet med projektet har været at udvikle noget udstyr der 

vil kunne anvendes på kommerciel basis – og således er tilstrækkeligt modent. Udstyret skal kunne 

indgå som almindeligt driftsudstyr for at kunne tilgodese de i forretningsplanen beskrevne mål om en 

betydelig eksport. Udstyr der blot har karakter af testudstyr vil ikke kunne genererenogen form for 

kommerciel succes. Så på dette punkt er vi ikke nået et af målene i projektet. Om vi kunnet have opnå-

et målet, hvis de fysiske forsøg var startet allerede i 2011 er svært at afgøre. Formentligt ville vi have 

samme udfordringer med ventiler/fittings hvis forsøgene var foretaget på dybere vand – og da den 

variable omkostning for hvert nyt forsøg beløber sig til flere hundrede tusinde kroner er det sandsyn-

ligt at forløbet ville have samme resultater. Det er vores opfattelse, at der vil ligge et ret betragteligt 

videre udviklingsarbejde i at opnå tilstrækkelig produktmodning således at hæve/sænke funktionerne 

vil kunne anvendes i almindeligt kommercielt.  

 

2.4 Den stærke offshore ring 

Det andet parameter vi arbejde med var at gøre udstyret stærkt nok i sig selv til at kunne klare de fysi-

ske belastninger på en offshore lokalitet. Om end dette nok har mindre nyhedshøjde end at kunne 

hæve og sænke opdrætsringe, har det vist sig nok så vigtigt. Ved at indsamle erfaring fra en lang række 

af opdrætsindustriens mest erfarne personer, har vi designet og udviklet en specifikation på udstyret, 

der har vist sig at kunne klare fysiske belastninger, hvor tidligere generationer af udstyr er fejlet. Re-

præsentanter fra projektgruppen har besøgt en række offshore lokaliteter forskellige steder i verden 

herunder Middelhavet og Nordatlanten. Det klare bevis på at GUDP testudstyret må anses for være 
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særligt stærkt kom under de 2 orkaner Allan og Bodil i efteråret 2013. GUDP udstyret lå forankret 

længst ude i Storebælt på Musholms lokalitet. En af ringene havde - som beskrevet ovenfor – en defekt 

ventil der gjorde at ringen havde taget vand ind i et af kamrene. Til trods for dette klarede GUDP test-

udstyret belastninger i modsætning til en del af de almindelige opdrætsringe, der lå forankret tættere 

på kysten.  

Efterfølgende har Hvalpsund Net leveret opdrætsringe med samme specifikation til eksponerede off-

shore lokaliteter på blandt andet Færørene, Island og Tasmanien. Vi betragter både førnævnte episode 

med de 2 orkaner samt det faktum at Musholm har kunnet anvende ringene succesfuldt i deres op-

dræt som stærkt medvirkende til at udstyret er blevet en kommerciel succes for Hvalpsund Net. Vi er 

meget tilfredse med de opnående resultater og alt i alt betragter vi GUDP projektet som en stor faktor 

i den nuværende eksportsucces.  

Vi har på baggrund af erfaringerne den første model udviklet en større og stærkere model med en om-

kreds på 157 mtr (de oprindelige ringe var 122 mtr i omkreds) Denne model er tiltænkt udelukkende at 

fungere via høj styrke og altså ikke med en integreret nedsænkbarhed.  
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3. TESTLOKALITETER OG UDFØRTE TEST  
Af Casper Guldberg Petersen, Hvalpsund Net 

Det har som udgangspunkt ikke været tilfredsstillende, at vi ikke har haft mulighed for at placere ud-

styret på andre lokaliteter end hos Musholm før meget sent i projektet. Det skyldes ikke blot de mang-

lende hæve/sænke forsøg på dybere vand, men også i høj grad at de fleste lokaliteter både i Danmark 

men også andre steder i verden, der betragtes som ”offshore”, har betydeligt højere vanddybde.  Men 

grundet de ikke ubetydelige problemer med at opnå tilfredsstillende funktionalitet, har det været hen-

sigtsmæssigt, at kunne foretage så mange forsøg som muligt ved Musholm, da infrastrukturen er bety-

deligt bedre hos Musholm end ved Bornholms Havbrug. Skulle alle forsøg i 2015 have været foretaget 

ved Bornholm, ville det alt i alt have betydet færre forsøg, – da omkostninger per forsøg er lavere hos 

Musholm.  

Da vi nåede til de afsluttende forsøg i Østersøen ud for Bornholm, havde vi reelt meget få ressourcer 

tilbage både i form af økonomi og tid. Det havde været ønskeligt, at kunne foretage yderligere forsøg 

på større vanddybde – men omvendt må vi også sige vi kan se at hæve/sænke funktionen ikke har væ-

ret et ultimativt krav for at kunne fungere som offshore produktionsudstyr. Så det er vores opfattelse, 

at det har været hensigtsmæssigt at holde hovedvægten af de fysiske forsøg hos Musholm. Ligeledes 

er det vores vurdering at vi ikke opnåede tilstrækkelig sikker hæve/sænke funktion til at udføre disse 

forsøg med en ring fyldt med fisk. Afvejning imellem sikkerhed for især fisk, risiko for udslip same risiko 

for havari af udstyret betød at vi vurderede det som uforsvarligt at foretage sænkning og efterfølgende 

hævning af en ring med store mængder fisk. Før vi vurderer det forsvarligt at foretage et sådan forsøg 

skal vi opnå en produktmodning der betyder at sænkning og hævning vil kunne foretages tilfredsstil-

lende gentagne gange. Ud over en lang række gentagne succesrige forsøg, vil den færdigudviklede ring 

også skulle afprøves på forskellige tidspunkter af året, hvor ændringer i vandtemperatur og begroning 

vil kunne fremkalde nogle af de problemer som vi så tidligt i forløbet. Vi må have sikkerhed for at et 

eventuelt design netop vil kunne klare alle disse. Dertil nåede vi desværre ikke i projektet.  

Da vi ikke er nået i mål med en færdigudvikling af hæve/sænke funktion, fandt vi det heller ikke hen-

sigtsmæssigt at forsøge direkte at integrere udstyret til opdræt af muslinger. Musholm foretog paral-

lelt med testene af GUDP udstyret forsøg med kompensationsopdræt af muslinger. Dette vil blive be-

handlet særskilt i afsnit 4. 
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4. DRIFT PÅ OFFSHORE LOKALITETER 
Af Niels Dalsgaard og Susanne T. Jensen, Musholm 

Musholm indgik i GUDP gruppen med det formål at bidrage til udviklingen af robust opdrætsudstyr, 

der kunne anvendes til havbrug på offshore lokaliteter. Musholms funktion i projektet var dels at yde 

praktisk bistand med udlægning, pasning og forsøg med udstyr, dels at udføre forsøg med muslin-

geopdræt, og dels at være demonstrationsanlæg for potentielle kunder og interesserede forskningsin-

stitutioner. 

Ifølge den oprindelige projektplan skulle Musholm i 2012 udlægge forsøgsudstyr på et planlagt nyt 

havbrug nord for Sjællands Odde. Miljøstyrelsen afviste imidlertid efter indsigelse fra Naturstyrelsen at 

miljøgodkende havbruget, selvom ansøgningen blev ændret til et etårigt forsøgsanlæg. Den første op-

drætsring blev derfor udlagt på Musholms eksisterende havbrug ved Musholm ø. Samtidig ansøgte 

MUSHOLM Miljøstyrelsen om tilladelse til et etårigt forsøgsanlæg på en mere eksponeret lokalitet vest 

for det eksisterende havbrug. Miljøstyrelsen gav i april 2013 tilladelse til et etårigt pilotanlæg med fisk. 

Tilladelsen blev i 2014 forlænget et år uden produktion af fisk. 

MUSHOLM skulle have afsluttet sin praktiske deltagelse med udgangen af 2014. DTU kunne ikke opnå 

tilladelse til at udlægge opdrætsring i Nordsøen, og derfor blev MUSHOLM anmodet om at fortsætte i 

2015. Der blev indgået aftale med Bornholm Havbrug om udlægning af opdrætsringe og udstyr ved 

Nexø. MUSHOLM bistod i 2015 Bornholm Havbrug. 

Tidsforløb for MUSHOLM aktiviteter: 

• Forår 2012: Udlægning af Muslingeanlæg.  

• Efterår 2012: udlægning af 1 opdrætsring uden fisk på Musholm havbrug. Høst af muslinger og 

udlægning på banker. 

• Forår 2013: Udlægning af 2 opdrætsringe med fisk og 1 opdrætsring uden fisk på pilothavbrug. 

Udlægning af muslingeudstyr. Opdrætsringe optages/høstes ultimo 2013. Muslingegudstyret 

ødelægges under den første orkan i oktober 2013. 

• Forår 2014: Udlægning af 1 opdrætsring uden fisk på pilothavbrug. Reparation af muslingean-

læg, udlægning. Tilsyn og forsøg i årets løb. 

• Forår 2015: Opdrætsringe overføres til Bornholm havbrug, hvor vanddybden er ca. 60m. Der 

udlægges 1 opdrætsring med fisk og 1 opdrætsring uden fisk. MUSHOLM bistår Bornholm Hav-

brug med forsøg og tilsyn til udgangen af 2015, hvor opdrætsringene optages/høstes. 

Undervejs i projektet har MUSHOLM, i samarbejde med Hvalpsund Net, udført forsøg med materialer 

og konstruktion af opdrætsringene, nettype, forankring, samt betjening og håndtering af udstyret fra 

skib. MUSHOLM har ligeledes bistået med udsætning af måleudstyr for de andre projektdeltagere. 

Som en del af arbejdet med at konstruere en opdrætsring til offshore havbrug blev der udført forsøg 

med en hæve/sænkefunktion af opdrætsringen. Der var vanskeligheder med ventilerne, der skulle tage 

vand ind og lukke luft ud og omvendt. Det var også en udfordring at sænke buret horisontalt. Det lyk-
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kedes ikke at udvikle teknikken til et punkt, hvor det ville være sikkert at forsøge med hævning og 

sænkning af fisk i et bur i fuld skala (der blev udført forsøg, hvor fiskens adfærd og tilstand ifm. hæv-

ning og sænkning blev undersøgt i små forsøgskasser). Efter Musholms opfattelse er hæve/sænke tek-

nikken ikke færdigudviklet til praktisk implementering på havbrug på åbent hav. 

MUSHOLM udlagde i 2012 et muslingeanlæg af SmartFarm typen, dvs. forankrede flyderør med på-

monterede net. Anlægget blev løbende tilset og høstet primo oktober. De høstede muslinger var for 

små til kommerciel udnyttelse og blev forsøgsvis udlagt på to banker ved havbruget til videre vækst. 

Anlægget blev igen udlagt i 2013 og skulle efter planen have været høstet ultimo 2013, men orkanen i 

oktober forrettede store ødelæggelser på anlægget. Anlægget blev bjerget og repareret i 2014, men 

nåede ikke at blive klar til forårets store nedslag af muslingelarver. Dette sammenholdt med den me-

kaniske påvirkning fra bølger og prædation fra edderfuglebestanden på Musholm ø gjorde, at anlægget 

ved udgangen af 2014 var meget spredt besat med muslinger og ikke kunne høstes. Det er Musholms 

opfattelse, at der er behov for yderligere udvikling og forsøg med muslingeudstyr, før det kan anven-

des til økonomisk bæredygtigt opdræt på eksponerede lokaliteter. 

I 2013 og 2014 havde MUSHOLM besøg af delegationer fra udenlandske akvakulturvirksomheder fra 

Japan, Kina, Island, Frankrig, Norge og Rusland. MUSHOLM fremviste forsøgsudstyret og berettede om 

projektet. 

Projektets forsøg har ført til udviklingen af en meget robust opdrætsring. Opdrætsringene på pilotan-

lægget klarede orkanerne den 30. oktober og 6. december 2013 uden skader, hvilket var væsentligt 

bedre end det øvrige opdrætsudstyr på Musholms anlæg. Det var baggrunden for, at MUSHOLM i 2014 

valgte at udskifte opdrætsudstyret på havbruget med udstyr udviklet gennem GUDP projektet. 

Kommercielt har projektet således betydet, at MUSHOLM fra 2014 har investeret i og anvendt nye 

120m opdrætsringe udviklet gennem projektet samt en 160m opdrætsring fra 2015. Det er Musholms 

opfattelse, at de udviklede opdrætsringe kan anvendes på meget mere eksponerede lokaliteter end 

hidtil, uagtet den manglende hæve/sænke funktion. For MUSHOLM er det positivt, at projektet har 

givet konkret anvendelige resultater. Projektet har muliggjort et frugtbart samarbejde mellem videns-

institutioner, udstyrsleverandører og havbrugsvirksomhed, og Musholm har høstet megen nyttig viden 

gennem arbejdet.  Det kan også nævnes, at Musholms samarbejdspartner i Japan sideløbende har ud-

ført forsøg med hævning og sænkning af opdrætsringe inspireret af, men uafhængigt af GUDP projek-

tet.  
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5. MODELBEREGNINGER OG MÅLINGER AF FYSISKE FORHOLD PÅ 
OFFSHORE LOKALITETER 

Af Mads J. Birkeand, DHI  

I forbindelse med arbejdspakke 1 (Udvikling af offshore havbrugsudstyr Hvalpsund net), 2 og 3 (De-
monstration af off coast opdrætsanlæg), har DHI leveret model og måledata til beskrivelse af den fysi-
ske energi i form af strøm og bølger på de udvalgte test lokaliteter. 
 
Beskrivelsen af den fysiske energi har fungeret som designdata til udvikling af GUDP opdrætsringen 
samt til belastningsberegninger. 
 
Modeldata er leveret via DHIs modelsoftware MIKE by DHI (MIKE 3). 
 
Alle udførte målinger er udført, med acoustic Doppler current profiler (ADCP) (Figur 5.1). En Acoustic 

Doppler Current Profiler (ADCP) måler hastighed og retning af vandstrømmen i åbent hav, kystnære 

områder og i floder ved hjælp af Doppler princippet. ADCPen udsender sekvenser af højfrekvente lyd-

pulser med en bestemt frekvens. Pulsene reflekteres af de partikler, som er i vandet (planton og meget 

fint sediment) og som flyder med strømmens retning og hastighed, og ADCPeren lytter efter disse re-

fleksioner. Afhængig af om partiklerne bevæger sig væk fra eller hen imod instrumentet, er frekvensen 

af det reflekterede signal enten højere eller lavere. Partikler, der bevæger sig væk fra instrumentet, 

medfører en lavere frekvens på det reflekterede signal, mens partikler der bevæger sig imod instru-

mentet, giver anledning til en højere frekvens på det reflekterede signal.  

Da partiklerne bevæger sig med samme hastighed som vandet de flyder i, vil frekvensskiftet være pro-

portionalt med strømhastigheden.  

 

 

Figur 5.1. Acoustic Doppler current profiler (ADCP). 

Lydpulser som reflekteres fra partikler langt fra instrumentet bruger længere tid på at komme tilbage, 

end pulser, der reflekteres fra partikler tæt på. Ved at bestemme den tid det tager for lydbølgerne at 
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komme retur, kan ADCPeren beregne strømhastighed og retning i mange forskellige dybder ved hjælp 

af doppler skiftet 

En ADCP har normalt fire akustiske transducere der udsender og modtager akustiske pulser fra fire 

forskellige retninger, der alle står vinkelret på hinanden. Transducerne er inklinerede 20 grader fra 

vertikalen. Strømretningen bliver beregnet vha. trigonometriske funktioner, der omregner strømvekto-

rens projektion på de fire beams til retninger i forhold til ADCPeren. Ved hjælp af det indbyggede 

kompas omregnes de lokale retninger til geografiske strømretninger 

 
Figur 5.2 Modelleret signifikant bølgehøjde og maksimum bølgehøjde i 2004-2005, på lokaliteten i Tannis 

Bugten. 
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5.1 AP 1: Udvikling af offshore havbrugsudstyr  

Som designdata til den indledende udvikling af opdrætsringe til offshore havbrugsdrift, er der leveret 

vinddata, bølgedata og strømdata for den oprindeligt udvalgte lokalitet i Tannis bugten. Data er præ-

senteret i Figur 5.2-  

 

Figur 5.3. Tannis Bugten blev oprindeligt valgt, da den blev vurderet repræsentativ for højenergi klima-

et på offshore lokaliteter. 

Bølgeklimaet og vindforholdene er naturligt koblede. Signifikant bølgehøjde (Hs) er den parameter der 

anvendes til designdata.  Signifikant bølgehøjde (Hs) på lokaliteten er op til 3-3.5 meter med gennem-

snit på 1.3 meter (Figur 5.2 og Figur 5.2).  

Ud fra data præsenteret i Figur 5.2- Figur 5.3, kan det konkluderes at designdata fra lokaliteten opfyl-
der kriterierne for højenergi klima på offshore lokaliteter. Særligt bølgeforholdene stiller store krav til 
ekstraordinært stærkt havbrugsudstyr. 
 

 

 
Figur 5.2 Modelleret vindhastighed og retning i 2004-2005, på lokaliteten i Tannis Bugten. 

Strømforholdne på lokaliteten følger kystens orientering (SV med NØ), med stærkeste strøm på 0.6-0.8 
m-s.(Figur 5.3). 
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Figur 5.3 Modelleret strømhastighed og retning i 2004-2005, på lokaliteten i Tannis Bugten. 

5.2 AP 2 Demonstration af offcoast opdrætsanlæg - Storebælt 

Af logistiske og administrative hensyn blev lokaliteten ved Sjællands Odde flyttet til Storebælt ved 

Reersø. 

Som designdata til den udvidede udvikling af opdrætsringe til offshore havbrugsdrift, blev der målt 

bølger og strøm på test lokaliteten i Storebælt i december 2012 – januar 2013 og igen i november 

2014. Data er præsenteret i Figur 5.4 og Figur 5.5. 

Lokaliteten i Storebælt blev valgt da den er vindeksponeret og da Storebælt repræsenterer et af de 
strømrigeste områder i de danske farvande. Med en relativt beskeden vanddybde på ca. 14 meter, 
kunne lokaliteten dog anvendes til udvikling og test af nedsænkning. GUDP forsøgshavbruget I 2014 
var placeret ca. 2 sømil vest for Musholm ø (Figur 5.5). 

 

 

Figur 5.5. Placering af GUDP forsøgshavbruget I 2014 vest for Musholm Ø 
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Ud fra data præsenteret i Figur 5.4-Figur 5.5, kan det konkluderes at designdata fra lokaliteten opfylder 
kriterierne for højenergi klima på offshore lokaliteter. Særligt strømforholdene stiller store krav til ekstra-
ordinært stærkt havbrugsudstyr. 
 
 
Strømforholdne på lokaliteten, er typiske for området, med dominerende nordgående strøm, drevet af 
udstrømning fra Østersøen. Højeste målte strømhastighed i  måleperioden er på >0.6 m-s.(Figur 5.4). 
Strømhastighedder på > 1,5 m-s er dog ikke usædvanlige. 

 

 

Figur 5.4. Målt strømhastighed ved GUDP forsøgshavbruget i november 2014 

Bølgeforholdne på lokaliteten, er typiske for området, med dominerende vestenvind generet bølgeklima. 
Højeste målte signifikante bølgehøjde i måleperioden er på >1.8 m (Figur 5.5).  
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Figur 5.5. Målt bølgehøjde ved GUDP forsøgshavbruget i november 2014 

 

5.3 AP 3 Demonstration af offshore opdrætsanlæg - Bornholm 

Som designdata til optimering af opdrætsringens forankring og design og belastning ved fuld nedsænkning, 

blev der leveret model data for bølger og strøm. Data er præsenteret i Figur 5.4 og Figur 5.5. 
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Lokaliteten ved Bornholm blev valgt da den er relativt vindbeskyttet med modrate strømforhold. Med en 

vanddybde på ca. 70 meter, var lokaliteten endvidere ideel til den afsluttende udvikling og test af fuld 
nedsænkning med fisk. GUDP forsøgshavbruget i 2015 var placeret øst for Nexø, Bornholm (Figur 
6). 

 

 

Figur 6 Placering af Forsøgshavbruget ”GUDP Offshore akvakultur” 2015 
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Figur 7. Modelleret strømhastighed ved GUDP forsøgshavbruget i november 2015 
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Figur 8. Modelleret bølgehøjde ved GUDP forsøgshavbruget i november 2015 

5.4 Supplerende målinger 

Ved GUDP forsøgshavbruget ved Bornholm 2015, blev fiskenes vækst, trivsel og adfærd fulgt nøje med on-

line måleinstrumenter.  

Primo juni blev der blive udlagt en moniteringsbøje (Fish welfare meter) (Figur 5.9). Moniteringsbøjen mål-

te ilt, temperatur, salinitet og klorofyl i hele vandsøjlen ved forsøgshavbruget. 
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Figur 5.9 Moniteringsbøje (drevet via solceller) til måling af ilt, temperatur, salinitet og klorofyl i hele vand-

søjlen.  

 

Dybdevariation af densitet (Sigma-t) og af iltmætning (%) ved bøjestationen. Alle data fra målinger i perio-
den 15 juli 2015 til 17 august er repræsenteret. Målingerne viser et homogen overfladelag på ca. 18 m hvor 
vandet er fuldt iltmættet. Under den sæsonbetingede skilleflade øges densiteten gradvist til den primære  
skillefladelokaliseret omkring 50 m dybde. I laget mellem de 2 skilleflader er iltmætningen forholdsvist sta-
bil over dybden (80-90% mætning) men tidsligt varierende. Under den primære skilleflade øges densiteten 
(saliniteten) med dybden og iltmætningen falder. 
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5.5 Orkanerne i 2013 

I forbindelse med test og udvikling af GUPD opdrætsringene i Storebælt 2013, blev Danmark ramt af to 

orkaner i november og december. Orkanerne medførte omfattende havari på danske havbrug.  

På test lokaliteten i Storebælt (som var den mest eksponerede af alle havbrug), medførte orkanerne eks-

treme bølge og strømforhold. Den modellerede maksimale bølgehøjde på lokaliteten var på 6-7 meter, 

koblet med en strømhastighed på 1,2-1,4 m-2 (Figur 5.10).  

GUDP opdrætsringene havde kun mindre ubetydelige skader efter orkanerne. 

Denne meteorologiske ekstremhændelse kan betragtes som en statistisk 50 års hændelse. 

 

  

Figur 5.10 Strømhastighed og maksimal bølgehøjde ved GUDP forsøgshavbruget i Storebælt i 2013 
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6. BIOLOGISK VALIDERING AF OPDRÆT AF REGNBUEØRREDER PÅ 
EKSPONEREDE OG NEDSÆNKEDE LOKALITETER  

 

Af: Peter Vilhelm Skov; DTU Aqua, Sektion for Akvakultur 

6.1. Baggrund 

Al opdræt af regnbueørred i havbure i Danmark foregår i kystnære anlæg, og af miljømæssige og æste-

tiske hensyn er der stor interesse i at en del af havbrugsproduktionen kan rykkes til lokaliteter væk fra 

kysten. Identifikationen af egnede lokaliteter skal tage mange parametre i betragtning. Af faktorer der 

med sandsynlighed har direkte indflydelse på fisk og produktion kan bl.a. nævnes vanddybde, salthol-

dighed, temperatur, strømhastighed, og bølgehøjder, samt hvorledes disse ændres på døgn og årsba-

sis. Herudover vil områdets anvendelse til deponi, råvareudvinding, beskyttelseszoner, habitatområ-

der, shipping ruter, rør- og kabelføringer, nuværende og planlagte bro, tunnelforbindelser og vindmøl-

leparker, mv. være af betydning. 

Biologisk validering er en forudsætning for opdræt på offshore lokaliteter eller under nedsænkede 

forhold, der har til formål at afklare eventuelle fysiologiske, helbredsmæssige, velfærdsmæssige eller 

produktionsrelaterede konsekvenser for fisk der lever i et miljø med kraftig vandstrøm, neddykkes i 

havbure uden adgang til vandoverfladen, fratages adgang til foder, eller oplever begrænsede mængder 

lys i deres omgivelser i kortere eller længere perioder. Endvidere er det vigtigt at klarlægge hvordan 

fisk tager imod og håndterer næringsstoffer, når fodring genoptages. 

I biologiske validering i Offshore projektet blev betydningen af neddykning, lys og mørke, fasteperio-

der, og kontinuerlig svømning undersøgt.  

 

6.2. Neddykning og lys 

For at belyse betydningen af neddykning af fisk blev grupper af 30 fisk forhindret adgang til overfladen 

og holdt under tusmørke (100-500 lux, svarende til ca. 10 meters dybde) forhold i enten 3, 7 eller 14 

dage. Fisk blev vejet før nedsænkning, umiddelbart efter og efter 1 uges genfordring. Blodprøver blev 

samtidigt taget til bestemmelse af stresshormon, appetithormon og lyshormon. Endvidere blev foder-

indtag, foderspild og tilvækst bestemt i genfodringsperioden.  

Samtlige fisk havde en negativ daglig tilvækst under neddykningsperioden, værst for 3 dage der aftog 

med stigning i neddykningens varighed (Figur 6.1). Uanset neddykningens varighed var alle fisk i stand 

til at genoptage den tabte kropsmasse i løbet af 1 uges genfodring. Bemærkelsesværdigt er det at fisk 

der har været neddykket i kortest tid havde en meget ringe foderudnyttelse, men en foderkonverte-

ring (g foder per g tilvækst, FCR) på 5.3, hvorimod 7 og 14 dages grupperne havde FCR værdier på hhv 

2.3 og 1.1. For samtlige grupper forekom der moderat foderspild ved genfodring med fast ration på 

0.8% af biomassen. Der var ingen forskel i foderspild relateret til neddykningens varighed, og i snit lå 

foderspildet for samtlige grupper mellem 0.7 - 1.5%. 
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Figur 6.1. Figuren viser specifikke vækstrater for fisk der er neddykket uden lys i hhv. 3, 7 eller 14 dage. 

De hvide søjler viser den specifikke daglige tilvækst (%/dag) for en 7 dages periode inden neddykning, 

de sorte søjler viser tilvæksten under neddykning for de respektive varigheder, og de grå søjler viser 

tilvæksten i 7 dage efter at være kommet retur til overfladen. 

Blodprøver fra neddykkede fisk viste et forhøjet kortisol respons i den første uge efter neddykning, 

men at dette stressrespons var forsvundet efter 14 dage. Dette er i god overensstemmelse med det 

forøgede vægttab, i og med at en af kortisols funktioner er at mobilisere kroppens energidepoter un-

der stressede forhold. Resultaterne viser af fisk oplever neddykning som stressfuldt, men at reaktionen 

aftager over tid, formentlig som følge af selvregulerende (feed-back) mekanismer. 

Neddykning medførte ingen ændringer i niveauet af appetithormonet ghrelin. Efter 14 dages neddyk-

ningen viser fisk tegn på en forstyrret døgnrytme ved ændringer i det lysfølsomme hormon melatonin. 

Melatonin er et hormon med flere funktioner, og har blandt andet indflydelse på aktivitets niveauer, 

stofskifte (omsætning af fedt), osmoregulering, samt udskillelsen af andre hormoner. Effekten af ned-

dykning og lysdepravering  på en række immunfunktioner viser at aktiviteten af glutathion peroxidase 

og peroxidase i fiskenes slimlag opreguleres efter 14 dages, og tilsvarende i blodet opreguleres gluta-

thion peroxidase, superoxid dismutase, lysozym og alkalin phosphatase. Alle disse enzymer er en del af 

det såkaldte komplementære, eller medfødte, immunforsvar. At disse aktiviteter opreguleres er ikke 

forårsaget af sygdom hos fiskene i forbindelse med neddykning. Derimod er det forårsaget af en for-

styrrelse af fiskens døgnrytme, og er et indbygget respons i fisken at opregulere sit immunforsvar som 

følge af sådanne forstyrrelser.  

Fisk der ikke havde adgang til en luftoverflade udviste ingen tegn på forstyrrelser i deres svømmemøn-

ster. Fra laks ved man at længerevarende neddykning medfører tab af luft fra svømmeblæren, og at 

fisk begynder at svømme skråt i opadgående retning, for at kompensere for manglende opdrift. Regn-

bueørred blev observeret med neddykket kamera og udviste ingen ændringer i deres position i vand-

søjlen i løbet af de 14 dage som den længste neddykning varede.  
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6.3. Betydning af lys for energiomsætning under neddykning 

For at belyse betydningen af lys og mørke under neddykning blev fisks energiforbrug målt under hen-

holdsvis totalt mørke og under en normal lyscyklus, med 12 timers lys og 12 timers mørke i døgnet. 

Fisk der blev holdt i konstant mørke over en 12 dages periode tabte i gennemsnit 3.33% (0.34%/dag) af 

deres kropsmasse, hvorimod fisk der blev holdt under en normal lyscyklus tabte sig 4.99% (0.43%/dag). 

Fisk der blev holdt under konstant mørke udviste indledningsvist et højere energiforbrug, formentlig 

som følge at det stressrespons der er forbundet med nedsænkning under mørke. Begge grupper udvi-

ste et fald i rutineaktivitet og dermed i deres energiforbrug over 12 dages perioden (Figur 6.2), men 

fisk holdt under normale lysforhold udviste en tendens til at være langsommere til at nedregulere de-

res aktivitetsniveauer. For en stående masse på fx 200 tons fisk betyder nedsænkning i mørke en re-

duktion i produktionstab fra 1 ton til 0.67 ton såfremt  forholdene betinger at fiskene ikke kan fodres. 

Samtidig vil en nedsænkning i de fleste tilfælde betyde lavere vandtemperaturer, hvilket yderligere vil 

nedsætte fiskenes energiomsætning og produktionstab. 

   

Figur 6.2. Figuren viser det rutinemæssige energiforbrug for fisk holdt under enten konstant mørke, 

eller under en normal lys dagscyklus. Begge grupper af fisk udviser en stærk tendens til at nedregulere 

deres aktivitetsniveauer når de er neddykket og ikke får foder. Gruppen af fisk i mørke udviser tendens 

til hurtigere at nedregulere aktivitetsniveauer, og kan dermed være en forklarende faktor i hvorfor 

disse fisk mister mindre kropsmasse end fisk i lys.   

Det kan konkluderes at fisk ved faste eller neddykning oplever det største vægttab i de første dage, og 

at såfremt der først er truffet en beslutning om nedsænkning / faste er varigheden af mindre betyd-

ning, idet vægttabet i de efterfølgende dage er mindre væsentlige.  
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6.4. Svømmeomkostninger  

Strømhastighed på opdrætslokaliteten har stor indflydelse på fiskens transportomkostninger. Energi-

udgifter til svømning målt i projekt blev brugt til at beregne daglige energiomsætninger; disse viser at 

regnbueørred forbruger ca. 38.4 MJ/ton/dag under hvile. Ved svømning i vand med en strømhastighed 

på 0,87 knob (45cm/s) stiger energiudgiften til 60.7 MJ/ton/dag og ved 1,75 knob (90 cm/s) til 148.5 

MJ/ton/dag. Omregnet til foderækvivalenter svarer sidstnævnte til at fisk omsætter stort set alt foder-

indtag til svømning. Vandstrømshastighederne på opdrætslokaliteterne ved Reersø og Bornholm ligger 

væsentligt under dette (10 – 25 cm/s) størstedelen af året, og gør derfor disse lokaliteter velegnede til 

opdræt. Lokaliteter offshore i eksempelvis Vesterhavet har strømhastigheder der er væsentligt højere 

det meste af året (ca. 35 – 50 cm/s). Dette gør ikke Vesterhavet uforeneligt med opdræt af regnbueør-

red (se dog afsnit 6.6), men vil afstedkomme højere produktionsomkostninger til foder. Kendskab til 

vandstrømshastigheder er derfor afgørende ved udvælgelse af opdrætslokalitet for at undgå væsent-

ligt ringere vækst af fiskene.  

 

6.5. Svømmekapacitet under fasteperioder 

For at belyse hvorvidt faste og nedregulering af fisks rutinemæssige energiforbrug har betydning for 

deres evne til at svømme, herunder generelle svømmeomkostninger, evne til at svømme under faste, 

samt den maksimale svømmehastighed, blev svømmekapacitet for fisk der havde fastet i 0, 4, 8 og 12 

dage undersøgt. Udover at fisk nedregulerer deres aktivitetsniveau under faste, og at deres hvilkende 

energiomkostninger falder, er der ligeledes et fald i energiomkostninger forbundet med svømmeaktivi-

tet, og der var en positiv korrelation mellem fastens varighed og den maksimale svømmehastighed fisk 

kunne opretholde (Figur 6.3).  
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 Figur 6.3. Øverste panel viser iltforbruget ved moderat svømmehastighed (ca. 1 kropslængde / se-

kund) for ikke fastende fisk, og for fisk som har fastet i hhv. 4, 8 eller 12 dage. Der ses en tendens til at 

omkstningerne forbundet med svømning falder med længden af fasteperioden, således at fisk bruger 

mindre end 2/3 af den oprindelige energi efter 12 dages faste. Ligeledes viser resultaterne i det neder-

ste panel, at fisk ved længerevarende faste er i stand til at opnå højere maksimale svømmehastigheder 

(+25%) efter 12 dages faste. Formentlig som følge af at fisk taber kropsmasse og dermed har en lavere 

modstand i vandet.  

Det kan konkluderes at fastens og neddykningens varighed ikke kompromitterer regnbueørreds evne 

til at svømme indenfor en 12 dages periode. Ved længerevarende fasteperioder (udover 12 dage) vil 

fisk formentlig opleve at energireserver bliver begrænsede og før eller siden vil påvirke svømmeevne. 

6.6. Betydning af saltholdighed på opdrætslokalitet 

De indre Danske farvande er præget af en saltholdighed der er lavere en i de åbne havområder. Salini-

teten i Østersøen er den laveste (ca. 9 promille), og stiger op gennem bælterne og Øresund til ca. 15 

promille i det sydlige Kattegat. Fra det sydlige Kattegat op mod Skagerrak stiger saliniteten til 20-30 

promille. Regnbueørred er kendetegnet ved at være anadrome (dvs. starter livet i ferskvand, vandrer 

til havet, og vender tilbage til ferskvand for at gyde). Imidlertid er der forbundet en del højere energi-

mæssige udgifter med et liv i saltvand, primært fordi fisk skal bruge meget energi på at opretholde en 
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høj saltgradient mellem deres indre og ydre miljø. Derfor er det væsentligt at overveje i hvilke dele af 

de danske farvande man vælger at placere et havbrug.  

For at belyse de produktionsmæssige konsekvenser af saltholdighed på opdrætslokaliteten blev et 6 

ugers vækstforsøg gennemført ved 0, 10, 20 og 35 promille saltholdighed. Regnbueørred opdrættet i 0 

og 10 promille saltvand havde en væsentligt forbedret foderkonvertering end ved 20 og 35 promille, 

og kunne derfor opnå en langt hurtigere tilvækst (Figur 6.4) 

 

 

Figur 6.4. Betydning af saltholdighed på foderkvotient og vækstrater. Panelet til venstre viser sammen-

hæng mellem vandets saltholdighed, og hvor effektivt fisk udnytter foderet (foderkvotient, FK; kg foder 

per kg tilvækst). Opdræt i fuldstyrke havvand forringer foderkvotienten væsentligt til over 1.1, hvorimod 

optimal foderkonvertering opnås ved 0 og 10 promille (ca. 0.9). Ændringerne i FK reflekteres direkte i de 

observerede vækstrater i panelet til højre; hurtigste tilvækst ses ligeledes ved lav saltholdighed (ca. 

1%/dag), der falder med 10% relativt ved en højeste saltholdighed. 

Målinger på fisks hvilkende energiforbrug viste at den forhøjede saltholdighed medførte en øget udgift 

til hvilende stofskifte, og bekræfter teorien om at det rent energimæssigt er dyrere for regnbueørred at 

leve i havvand. Endvidere er fiskenes maksimale kapacitet til energiomsætning reduceret, hvilket med-

fører et lavere metabolisk råderum. 

Opdræt af regnbueørred ved høje saltholdigheder kan derfor konkluderes at medføre forøgede basale 

energiudgifter, og at dette reflekteres i forringet foderudnyttelse og lavere daglig tilvækst. En højere 

energiudgift for fisk vil ligeledes afstedkomme en øget forbrænding af foder og kropsreserver, herunder 

også forbrænding af protein, der vil afstedkomme en øget frigivelse af kvælstof til miljøet. 

Betydningen af saltholdighed er bestemt ved en fast salinitet. I realiteten vil saltholdighed på en given 

lokalitet (undtaget Østersøen og vest for Skagerrak) sandsynligvis fluktuere på døgnbasis. Betydningen 

heraf er ikke kendt, men kan afstedkomme yderligere forhøjede metaboliske omkostninger.  

Konklusionen på betydning af saltholdighed for opdræt af regnbueørred er, at en lokalitet med en salt-

holdighed på 20 promille eller lavere bør vælges. Højere saltholdigheder er forenelige med opdræt, men 

vil afstedkomme forhøjede produktionsomkostninger til foder, langsommere tilvækst, og en højere ud-

ledning af næringsstof (kvælstof)  til vandmiljøet. 
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6.7. Foderfordøjelighed ved genfodring efter faste 

Regnbueørred udviser sædvanligvis en forhøjet ædelyst efter en fasteperiode. For at undersøge om 

fisks fordøjelsessystem, og dermed evne til at fordøje foder og udledning af næringsstoffer gennem 

fækalier, påvirkes af fasteperioder, blev et forsøg udført med 4 grupper fisk der blev fastet i enten 4 

eller 12 dage, og efterfølgende genfodret med enten en fast eller en ad libitum ration. Både 4 og 12 

dages faste medførte vægttab for samtlige grupper.  For de 2 grupper der blev genfodret i 12 dage 

med restriktiv ration indhentede den mistede tilvækst, og biomassen oversteg marginalt den forvente-

de vækstprognose såfremt fiskene ikke havde været fastet (+1.2 – 3.1%). Ad libitum grupperne indhen-

tede som forventet en langt større del af den mistede tilvækst fra fasteperioden, og oversteg progno-

sevæksten 8.3 – 9.1%.  

Regnbueørred viste et karakteristisk foderindtag ved genfodring; grupper der blev fodret ad libitum 

havde et foderindtag der var ~150% højere end de restriktivt fodrede grupper (Figur 6.5) på førsteda-

gen, hvorefter foderindtaget faldt til under de restriktivt fodrede, for derefter at stige igen.  

 

Figur 6.5. Figuren viser foderindtaget for de 4 grupper der blev hhv. fastet i 4 dage og genfodret re-

striktivt (4F-R) eller ad libitum (4F-A), eller fastet i 12 dage og genfodret restriktivt (12F-R) og ad libitum 

(12F-A). Alle fisk spiste villigt ved genfodring. Restriktive grupper genoptog straks fødeindtag uden 

foderspild, mens ad libitum grupper spiste væsentligt mere på førstedagen, men havde derefter et 

væsentligt mindre foderindtag på andendagen. Herefter steg foderindtaget langsomt til et jævnt ni-

veau. 

Der var ingen signifikante forskelle i hvor effektivt fiskene konverterede den tildelte foder til tilvækst 

(foderkvotient). Der var derimod stor forskel imellem restriktivt og ad libitum fodrede grupper med 

hensyn til hvor effektivt de fordøjede den tildelte foder. Ad libitum grupperne havde væsentligt ringere 

protein- og fedtfordøjelighed i de første dage efter genfodring (Figur 6.6 og 6.7). Helt konkret betød 

det at fisk der blev genfodret ad libitum mistede ca. 8 – 10% af det indtagne protein og fedt gennem 

deres afføring, mens tilsvarende værdier for restriktivt fodrede fisk var 3 – 4%.  
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Figur 6.6. Proteinfordøjelighed (ADC,%) (udtrykt som kvælstof fordøjelighed) for de fire grupper efter 

genfodring. Ad libitum fodring medfører væsentligt forringet fordøjelighed af protein i de første dage 

efter genfodring, hvorimod fasteperioder for grupper der blev fodret restriktivt lader til at have en 

gavnlig effekt på fordøjeligheden. For samtlige grupper stabiliserer fordøjelighedskvotienten sig til 

præ-faste værdier i løbet af 3-6 dage. 
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Figur 6.7. Fedtfordøjelighed for de fire grupper efter genfodring. Resultaterne følge i store træk prote-

infordøjeligheden. Ad libitum fodring medfører væsentligt forringet fordøjelighed af fedt i de første 

dage efter genfodring, hvorimod fasteperioder for grupper der blev fodret restriktivt har en bedre for-

døjelighed i de første dage efter genfodring. Som for proteinfordøjeligheden stabiliserer værdierne sig 

i løbet af 3-6 dage. 

Fisk der blev fodret ad libitum allokerede en stor mængde af det ekstra indtagne foder til fedtdepoter i 

lever og opregulering af fordøjelighedssystemet udtrykt som relativ masse af leveren og mave-

tarmsystem.  

Resultaterne fra denne del af projektet understreger at kortere fasteperioder er overkommelige for 

regnbueørred, da de uden ekstra tildelt foder kan genoprette deres vækst. Faktisk tyder det på at de er 
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bedre i stand til at udnytte det tildelte foder efter en kort fasteperiode. Det er muligt at forøge fiske-

nes vækst ved tildeling af ekstra rationer efter en fasteperiode, men det vil i et havbur være vanskeligt 

at kontrollere hvor meget foder der indtages af fiskene og hvor meget der vil ende som foderspild. Set 

i lyset af at fiskene ikke er i stand til at optage al tildelt foder (at en større del vil udskilles i afføringen) 

og at fiskene tilsyneladende ikke er i stand til at allokere al tildelt foder til vækst (at en del deponeres 

som fedt i leveren) vil det ikke være en anbefalelsesværdig strategi at tildele mere foder en før en fa-

steperiode.  

 

6.8. Konklusion 

Konklusionen af den biologiske validering af opdræt af regnbueørred på offshore lokaliteter med ned-

sænkbare net er at havbure kan nedsænkes i perioder op til 14 dage uden negative velfærdsmæssige 

eller fysiologiske konsekvenser for fisk. Neddykning medfører kortvarigt stress hos fisken, og bør der-

for tilstræbes ikke at have en varighed der overstiger 1 uge. Der forekommer et vægtmæssigt tab af 

produktionen under fasteperioder, men fisk genoptager tabt vægt indenfor 1 uge.  

Ved ophør af fodring er det fordelagtigt at fisk nedsænkes til lavere lysforhold. Dette lader til at dæm-

pe deres aktivitetsniveau, og reducerer dermed energiforbrug og vægttab. 

Der observeredes ingen adfærdsmæssige ændringer i forbindelse med neddykning af regnbueørred i 

op til 14 dage. Enkelte parametre i det medfødte immunforsvar opreguleres som følge af neddykning. 

Dette er sandsynligvis et tegn på forstyrrelse af døgnrytmer forårsaget af manglende lys, og ikke rela-

teret til sygdom.  

Fisk der opdrættes under konstant høje strømforhold er i stand til at opretholde svømmeaktivitet i op 

til 14 dage, men konstant svømning ved høje hastigheder afstedkommer et væsentligt forhøjet energi-

forbrug hertil. Lokaliteten til offshore opdræt er af afgørende betydning, og bør vælges med hensynta-

gen til lokalitetens strømforhold (døgnmiddel <50 cm/s). Strømforhold herover vil afstedkomme for-

ringet produktionseffektivitet, øgede udgifter til foder, og øget udledning af kvælstof.  

Vandets saltholdighed er ligeledes af afgørende betydning. I en sammenligning mellem fisk opdrættet 

ved hhv. 0, 10, 20 eller 35 promille saltholdighed opnås den laveste foderkonvertering ved 10 promille, 

mens fisk opdrættet ved 20 eller 35 promille har 10-25 % dårligere foderkonvertering, og dermed også 

opnår en væsentlig lavere vækstrate end fisk ved lavere saltholdighed under samme udfodring. En 

anbefaling vil derfor være ikke at opdrætte regnbueørred ved saltholdigheder over 20 promille, hvilket 

begrænser hvilke havområder i Danmark der er anvendelige til ørredopdræt.  
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7. DOKUMENTATION FOR FYSISK PÅVIRKNING OG EFFEKT HERAF PÅ  
OPDRÆTSRINGE 

 

Af Robert Read og Harry Bingham; DTU Mekanik, Sektion for Fluid Mekanik, Vandbygning og Maritim 

Teknik  

Denne rapport beskriver forskning til at måle den mekaniske opførsel af en fiskebur ved hjælp af to 

slags målinger: fortøjningskræfterne og bevægelsen af topringen. Formålet med målingerne er at give 

oplysninger om driften af et fuldskala fiskebur i realistiske bølgeforhold. Disse oplysninger vil bidrage 

til sikrere drift af akvakulturudstyr ved at tillade vurdering af de bølge-inducerede strukturelle belast-

ninger, hvilket sikrer, at mekaniske komponenter i systemet bliver korrekt specificeret. Målinger af 

denne type vil også give nyttige valideringsdata for de numeriske modeller, der bliver udviklet til at 

hjælpe med designet af fremtidige strukturer til akvakultur. 

Indholdet i denne rapport er struktureret på følgende måde. Det eksperimentelle apparatur og meto-

den er beskrevet i Afsnit 7.1. Den generelle konfiguration af fiskeburet er præsenteret her, efterfulgt af 

en diskussion af dataindsamlingsudstyret og proceduren for dataindsamlingen. Afsnit 7.2 beskriver 

behandlingen af de indsamlede data, og de vigtigste resultater af målingerne. Konklusionerne af forsk-

ningen bliver præsenteret til sidst i Afsnit 7.3. 

7.1 Eksperimentel metode 

7.1.1 Fiskeburet 

 

Figur 7.1: En skematisk oversigt over fiskebursystemet: (a) set ovenfra, (b) set fra siden. 
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Et generelt billede af fiskeburet er givet i Figur 7.1. Den flydende ring i toppen af strukturen har en 

diameter på cirka 40 m og består af to koncentriske polyethylenrør, hver med en udvendig diameter 

på 0,5 m. Disse rør bliver passeret igennem fyrre beslag, der er fordelt ligeligt omkring topringen. Net-

tet bliver ophængt fra ringen til at skabe en cylindrisk indesluttet volumen, der kører ned 10 m under 

overfladen af vandet. To 10 tons ballastringe holder nettet nede, og hjælper det at bevare sin cylindri-

ske form ved påvirkning af strøm og bølger. 

Fortøjningssystemet forbundet med fiskeburet er delvist illustreret i Figur 7.1. Flere reblinjer strækker 

sig fra hver side af den øverste ring i den samme retning som hovedstrømmen. Rebene mødes under 

to flydende bøjer. Hver bøje forbindes via et enkelt reb til en ankerkæde på havbunden, som holdes på 

plads af et anker. Dette system gør det muligt for ankerkæden at blive løftet af kræfter på buret, hvil-

ket giver en begrænset grad af bevægelsesfrihed. 

Selvom den generelle konfiguration af buret er som illustreret I Figur 7.1, blev målingerne i løbet af 

dette projekt faktisk indsamlet på tre forskellige bure to forskellige steder. Belastningsmålingerne blev 

foretaget på to bure ud for Bornholms kyst og bevægelsesmålingerne blev indsamlet på et enkelt bur i 

Musholm Bugten. Yderligere oplysninger om tidspunkterne, stederne, og konfigurationerne af disse 

målinger er givet i Afsnit 7.1.2 og 7.1.3. 

 

7.1.2 Belastningsmålingerne 

Målingerne af fortøjningsbelastningerne blev foretaget med et system designet til at optage data fra et 

enkelt punkt med en varighed af cirka fire uger. Systemet bestod af en belastningssjækle monteret 

under en af fortøjningsbøjerne, forbundet med et kabel til en dataindsamlingkasse monteret på top-

ringen. Figur 7.2 viser billeder af det samlede udstyr. 

 

Figur 7.2: Belastningsmålingsystemet. Billederne nederst til venstre og højre viser henholdsvis placeringen 

af belastningssjæklen i løbet af det første og andet sæt af målinger. 

Belastningssjæklen inkluderede en split som indeholdt en vejecelle og en loadcell og en indvendig for-

stærker. Denne split blev designet til at måle kræfter på op til 250 kN med en nøjagtighed på +-0.75%. 

Den maksimale trækstyrke af splitten var 1,5 MN. Forstærkeren, som var indeholdt i splitten af belast-
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ningssjæklen, producerede et strømsignal, der varierede sig lineært mellem 4 og 20 mA for belastnin-

ger mellem henholdsvis 0 og 250 kN. Strømsløjfesignalet blev overført fra belastningssjæklen til data-

indsamlingskassen gennem en enkelt 50 m kabel, der indeholdt to ledninger. Kablet blev forbundet til 

belastningssjæklen og dataindsamlingskassen ved hjælp af to undersøiske elektriske stik. 

 

Dataindsamlingskassen bestod af en lille vandtæt beholder, der indeholdt en datalogger og en strøm-

forsyning. Dataloggeren var en Grant Yoyolog YL-M33-4M som blev konfigureret til 4-20 mA strømmå-

linger, med en hukommelse af fire millioner datapunkter. Denne datalogger indeholdt et ur, så tids-

punktet af dataindsamlingen kunne kontrolles præcist. Strøm blev leveret af et par 12 V blybatterier, 

hver med en kapacitet på 14 Ah. Dataloggeren, batterierne, og loadcellforstærkeren blev forbundet i 

serie med en sikring til dannelse af en strømsløjfe. Alle data blev indsamlet med en hastighed på 2 Hz, 

som svarede til en samlet indsamlingstid på 23 dage. 

To sæt målinger blev foretaget med Belastningsmålingsystemet ved Bornholms kyst. Data var tilgæn-

gelige fra DHIs hindcast database som beskrev bølgeforholdene igennem hele måleperioden. Det før-

ste sæt målinger blev foretaget mellem den 28. september og den 20. oktober 2015 på et bur som 

udelukkende bestod af en flydende topring. Her blev belastningssjæklen installeret under upwave for-

tøjningsbøjen, mellem en plade ophængt under bøjen og den centrale fortøjninglinje mellem bøjen og 

ringen. Placeringen af sjæklen under denne test er illustreret i det nederste billede til venstre, der er 

indeholdt i Figur 7.2. Bemærk, at kun en del af den fulde belastning, der virker på fiskeburet måltes 

under denne test. Det andet sæt målinger blev foretaget mellem den 21. oktober og 14. november 

2015 på en operationel bur som indeholdt fisk. I løbet af disse tests blev belastningssjæklen monteret 

mellem pladen, som suspenderet fra upwave bøjen, og rebet som førte ned mod fortøjningsankeret 

(se Figur 7.2, nederste højre foto). Det andet sæt data indeholdt oplysninger om de samlede belastnin-

ger på buret. De to bure undersøgt her var beliggende tæt på hinanden i en vanddybde på cirka 65 m. 

 

7.1.3 Bevægelsesmålingerne 
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Figur 7.3: Bevægelsesmålingsystemet. 

Udstyret til at måle bevægelsen af topringen var designet og bygget, før det blev sat på et operationelt 

fiskebur i Musholm Bugten. Dette system bestod af otte små bevægelsessensorer, monteret på den flyden-

de topring. Disse sensorer blev forbundet med kabler til en dataindsamlingskasse og to batterikasser. Figur 

7.3 viser billeder af det samlede udstyr. 

Sensoren som var valgt til at indsamle bevægelsesinformation var SBG Systems IG-500A miniatureinertimå-

leenhed. Otte af disse sensorer blev forbundet til en National Instruments CompactRIO controller som var i 

stand til at indsamle acceleration og orientering data fra alle kanaler samtidigt med en hastighed på 50 Hz. 

Et USB-flashdrev blev brugt til datalagring. Strøm blev leveret af to 12 V blybatterier, hver med en kapacitet 

på 55 Ah. En kompakt strømforsyning blev udviklet for at tænde og slukke de forskellige komponenter af 

systemet på forudindstillede tidspunkter. Vandtæt kasse blev konstrueret og fremstillet til at beskytte hver 

af de otte sensorer, dataindsamlingssystemet, og de to batterier. 

Med strømmen og datalagring til rådighed, var systemet i stand til at indsamle data fra bevægelsessensorer 

i en time hver dag over en indsættelse af måneder. Bevægelsesmålingerne blev installeret på et bur i Mus-

holm mellem juli og november 2015. Som omtalt yderligere nedenfor, var der betydelige vanskeligheder 

med at sikre en god elektrisk forbindelse mellem sensorerne og dataindsamlingssystemet. Efter vedvarende 

problemer med multi-point systemet, blev en standalone x-IMU sensor, lavet af x-IO Technologies, indsat 

sent i projektet til at måle acceleration og orientering på et enkelt punkt på ringen. En lille mængde af data 

blev indsamlet med denne sensor den 23. november 2015. 

7.2. Resultater 

7.2.1 Belastningsresultater 
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Et plot af strøm fra belastningsensoren som blev registreret i løbet af de Bornholmske undersøgelser er vist 

i Figur 7.4, sammen med oplysninger om den signifikante bølgehøjde, Hs, og bølgeperioden, Tz. Den første 

undersøgelse af belastningerne på den flydende topring alene skete mellem den 26. september og den 20. 

oktober 2015. Det andet sæt af målinger blev foretaget mellem den 21. oktober og 14. november 2015 på 

Figur 7.4: Strømsignalet fra belastningssjæklen og bølgeforholdene i løbet af målingerne på Bornholm. 

 

et operationelt bur som indeholdt fisk. De to sorte lodrette linjer i centrum af Figur 7.4 angiver afslutningen 

af den første undersøgelse og begyndelsen af den anden. 

De følgende hændelser skete under den første undersøgelse. I de første 10 dage, var vejret roligt og strøm-

signalet blev omtrent 4 mA, og indikerer derfor, at signalet var gyldig, men at belastningerne var ubetydeli-

ge. Omkring kl. 9 den 6. oktober, blev der observeret den første betydelige stigning i belastningssignalet. 

Gyldige data blev indsamlet i yderligere 24 timer, og i denne periode blev bølgeforholdene mere alvorlige 

og den højest observerede belastning var 15,9 kN. Dette 24-timers interval er fremhævet af de to sorte 

lodrette linjer til venstre i Figur 7.4, og det rekonstruerede strømsignal i denne periode er afbildet i Figur 

7.5. 
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Figur 7.5: Belastningssignal på den 6. og 7. oktober, 2015. 

 

Lige før kl. 08:00 den 7. oktober steg signalet brat og registrerede en høj maksimal belastning på 79,9 kN. 

Cirka 40 s senere faldt signalet pludseligt til under 4 mA, og blev på et niveau tæt på nul i hele det følgende 

minut. Disse begivenheder er vist i Figur 7.6 som sorte lodrette linjer. Fra dette tidspunkt varierede dataene 

mellem 0 mA og 11 mA og viser at systemet blev svigtet på grund af en svigtende forbindelse i signalkreds-

løbet. I de sidste fem dage af dataindsamlingen, var signalet under 4 mA hele tiden, og omkring 09:45 den 

20. oktober blev kablet helt afbrudt. 

 

Figur 7.6: Den maksimale indsamlede belastningssignal efterfulgt af tabet af pålidelige data. 
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Årsagen til den høje maksimale belastning på 79,9 kN den 7. oktober er ikke klar. Geometrien af fortøj-

ningssystemet tyder dog på, at en belastning på cirka 70 kN ville være tilstrækkelig til at løfte ankerkæden 

helt op, med resultatet at en direkte belastning må påvirke ankeret. Eftersom denne maksimale kraftpå-

virkning kun blev målt på en af de tre linjer mellem bøjen og topringen, kunne det godt være at belastnin-

gen i ankerkæden var blevet væsentligt større. Målingen af denne kraft faldt sammen med det mest udfor-

drende bølgeklima i hele perioden af implementeringen. Trods disse høje belastninger var der ikke nogen 

tydelige skader på fortøjningssystemet eller topringen. 

 

I løbet af formiddagen den 20. oktober blev sjæklen hævet og det var muligt at se at kablet var blevet af-

brudt. Betydelig kraft på kablet havde forårsaget enden til at trække igennem sine støtteringe. Kablet blev 

installeret igen, og producerede et gyldigt signal af 4 mA, da det testes på land. Denne test var dog misvi-

sende, for støtteringen bundet til sjæklen blev forskudt så en sikker forbindelse mellem kablet og sjæklen 

ikke længere var mulig. Dette problem blev identificeret i bakspejlet ved at undersøge billeder af sjæklen og 

kabelet som blev taget efter kablets geninstallation. Desværre betød dette problem, at de data, der blev 

indsamlet i den anden belastningsundersøgelse var genstand for defekte forbindelser. 

 

Figur 7.7: Belastningssignalet gennem det andet forsøg. 

På trods af den dårlige forbindelse mellem belastningssjæklen og kablet under den anden undersøgelse, var 

der intervaller, hvor belastningsdata ikke blev afbrudt af signaltab, og disse perioder blev identificeret og 

undersøgt. Belastningsdataene indsamlet under den anden undersøgelse er vist i Figur 7.7. Her blev perio-

der af længere end en time identificeret hvorunder belastningssignalet forblev konsekvent positiv (se ma-

genta del af plot). Syv sådanne perioder skete, for det meste i løbet af de første to dage. I løbet af dette 

interval, blev en maksimal belastning på 9,7 kN målt omkring 08:00 den 22. oktober. Med kendskab til bøl-

geforholdene, var dette maksimum sammen med de omgivende værdier stort set i overensstemmelse med 

de opnåede resultater fra den første undersøgelse. Dataen indsamlet i løbet af de senere faser af undersø-

gelsen skal dog betragtes med skepsis på grund af de urealistiske udsving, der blev observeret. 
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7.2.2 Bevægelsesresultater 

Foruden belastningsmålinger blev accelerationen og hældningsvinklen målt med en multifunktionel sensor. 

Det multi-punkt system blev installeret hos Musholm mellem juli og november 2015. Fleksibiliteten af fi-

skeburet resulterede i belastninger på nogen kabler og bruddet af to kabler. Mere kabelskade forhindrede 

indsamling af bevægelsesdata fra flere steder. En vigtig lektion i forhold til dette problem er, at kablerne 

skal forvaltes med meget omhu, for at sikre at fremtidige målinger af denne type bliver vellykkede. Efter-

som kablerne kan hindre arbejdet på burene, kunne den bedste løsning være at bruge trådløse sensorer. 

Denne slags belastnings- og bevægelsessensorer er ikke kommercielt tilgængelige på nuværende tidspunkt, 

og budgettet til dette projekt var ikke stort nok til at udvikle et helt nyt design. Sådanne systemer udvikles i 

øjeblikket og vil blive tilgængelige snart. 

På grund af tekniske problemer med det større system blev en beslutning taget relativt sent i projektet om 

at adaptere bevægelsessystemet ved Musholm til at indsamle data fra udelukkende et sted på topringen. 

En begrænset mængde af data fra et enkelt punkt blev derefter indsamlet i november 2015. Disse data blev 

indsamlet i relativt rolige bølgeforhold og viser derfor ikke de mere ekstreme værdier af orientering og ac-

celeration på buret. Nogle af disse data blev blev dog indsamlet med succes og er præsenteret i de ledsa-

gende projektrapporter. 

Foruden feltmålingerne har vi gjort betydelige fremskridt med at modellere bevægelsen af fiskebures top-

ring. Lineær potential teori er blevet anvendt til at forstå responsen af topringen til bølger med en række 

frekvenser. Desuden har vi udviklet metoder til at rekonstruere forskydningen af topringen fra målingerne 

af acceleration og hældningsvinkel. Disse metoder vil blive videreudviklet til at estimere de strukturelle 

kræfter i ringen, og yderligere oplysninger om dette arbejde er indeholdt i de ledsagende projektrapporter 

(Ortind, 2013; Jespersen, 2016}. 

 

7.3. Konklusion 

To slags mekaniske målinger på et fiskebur blev indsamlet i løbet af dette projekt: Fortøjningskræfterne og 

bevægelsen af topringen. Fortøjningskræfterne blev målt af en belastningssjækle som blev monteret under 

fortøjningsbøjen. Data blev indsamlet i løbet af to forsøg på Bornholm i oktober og november 2015. På 

Bornholm blev data indsamlet i forskellige bølgeklimaer med signifikante bølgehøjder af op til 3 m. I de 

mest alvorlige forhold var belastningen typisk mindre end 16 kN i den midterste linje mellem bøjen og bu-

ret. I løbet af et 30-sekunders interval den 7. oktober, blev belastninger dog målt til mellem 70 kN og 80 kN. 

Disse værdier tyder på, at ankerkæden blev løftet helt op fra bunden.  

Disse resultater indikerer, at der bør udvikles modificerede fortøjningsdesign for bure i sådanne udsatte 

offshore positioner for at undgå at ankerkæden pludselig trækkes stram. I dette tilfælde overlevede struk-

turen uden synlig skade. De relativt store belastninger beskadigede dog stikket på belastningssjæklen. Den-

ne skade indikerer sårbarhed af kabler og stik i sådan et miljø. 

Foruden belastningsmålinger blev accelerationen og hældningsvinklen målt med en multifunktionel sensor. 

Et system blev udviklet og bygget til at måle bevægelsen af otte punkter rundt om topringen af buret. Dette 

udstyr blev installeret hos Musholm mellem juli og november 2015. Fleksibiliteten af fiskeburet resulterede 

i bruddet af to kabler. Mere kabelskade forhindrede indsamling af bevægelsesdata fra flere steder. Målin-

ger fra et enkelt punkt blev dog registreret i november 2015. Ud over feltmålingerne har der været frem-
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skridt i forbindelse med den numeriske modellering af bevægelsen af topringen af fiskeburet i forskellige 

bølgeforhold. 
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8. SAMMENFATNING  
Af projektgruppen 

 

I projektet er der blevet udviklet udstyr der kan modstå de øgede fysiske belastninger ved drift på off-

shore lokaliteter. Opdrætsringe i 2 størrelser, hhv. 122 og 157 meter i omkreds, er blevet udviklet gen-

nem afprøvning af forskellige materialetyper, konstruktionsdesign, og nettyper. Der er blevet udviklet 

og testet forskellige forankringer samt fastgørelser af bur til forankring, samt udført praktiske forsøg 

med afprøvning af serviceringsmulighederne for netbure, forankringer og øvrigt udstyr fra skib.  

 

I projektet er der foretaget talrige forsøg med nedsænkning af modellen på 122 meters omkreds. Den 

største udfordring i dette viste sig at være ventiler, der skulle tage vand ind og lukke luft ud ved ned-

sænkning og omvendt ved hævning. Selvom dette udfordrede sænkning af buret horisontalt, lykkedes 

det at både hæve og sænke ringen igen. Det er dog ikke lykkedes at opnå den ønskede driftssikkerhed i 

de nedsænkbare ringe, og der er således ikke foretaget forsøg med nedsænkning af ringe indeholden-

de fisk.  

 

Resultaterne for det udviklede udstyr hvad angår evne til at modstå fysiske belastninger på offshore 

lokaliteter har været mere end tilfredsstillende. Det er således kun mindre utilfredsstillende at forsø-

gene med nedsænkning ikke har givet de ønskede resultater da projektets hovedformål har været at 

udvikle udstyr til offshore lokaliteter og dette er lykkedes. 

Opdrætsringene på pilotanlægget i Storebælt klarede orkanerne den 30. oktober og 6. december 2013 

uden skader, hvilket var væsentligt bedre end det øvrige opdrætsudstyr på Musholms anlæg. Det var 

baggrunden for, at MUSHOLM i 2014 valgte at udskifte opdrætsudstyret på havbruget med udstyr ud-

viklet gennem GUDP projektet. 

Biologisk validering 

Konklusionen af den biologiske validering af opdræt af regnbueørred på offshore lokaliteter med ned-

sænkbare net er, at havbure kan nedsænkes i perioder op til 14 dage uden negative velfærdsmæssige 

eller fysiologiske konsekvenser for fisk. Neddykning medfører kortvarigt stress hos fisken, og bør der-

for tilstræbes ikke at have en varighed der overstiger 1 uge. Der forekommer et vægtmæssigt tab af 

produktionen under fasteperioder, men fisk genoptager tabt vægt indenfor 1 uge.  

Ved ophør af fodring er det fordelagtigt at fisk nedsænkes til lavere lysforhold. Dette lader til at dæm-

pe deres aktivitetsniveau, og reducerer dermed energiforbrug og vægttab. 

Der observeredes ingen adfærdsmæssige ændringer i forbindelse med neddykning af regnbueørred i 

op til 14 dage. Enkelte parametre i det medfødte immunforsvar opreguleres som følge af neddykning. 

Dette er sandsynligvis et tegn på forstyrrelse af døgnrytmer forårsaget af manglende lys, og ikke rela-

teret til sygdom.  

Fisk der opdrættes under konstant høje strømforhold er i stand til at opretholde svømmeaktivitet i op 

til 14 dage, men konstant svømning ved høje hastigheder afstedkommer et væsentligt forhøjet energi-

forbrug hertil.  
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Lokaliteten til offshore opdræt er af afgørende betydning, og bør vælges med hensyntagen til lokalite-

tens strømforhold (døgnmiddel <50 cm/s). Strømforhold herover vil afstedkomme forringet produkti-

onseffektivitet, øgede udgifter til foder, og øget udledning af kvælstof.  

Vandets saltholdighed er ligeledes af afgørende betydning. I en sammenligning mellem fisk opdrættet 

ved hhv. 0, 10, 20 eller 35 promille saltholdighed opnås den laveste foderkonvertering ved 10 promille, 

mens fisk opdrættet ved 20 eller 35 promille har 10-25 % dårligere foderkonvertering, og dermed også 

opnår en væsentlig lavere vækstrate end fisk ved lavere saltholdighed under samme udfodring.  

En anbefaling vil derfor være ikke at opdrætte regnbueørred ved saltholdigheder over 20 promille, 

hvilket begrænser hvilke havområder i Danmark der er anvendelige til ørredopdræt.  

Mekanisk påvirkning 

To slags mekaniske målinger på et fiskebur blev indsamlet i løbet af dette projekt: Fortøjningskræfter-

ne og bevægelsen af topringen. Fortøjningskræfterne blev målt af en belastningssjækle som blev mon-

teret under fortøjningsbøjen. Data blev indsamlet i løbet af to forsøg på Bornholm i oktober og no-

vember 2015. På Bornholm blev data indsamlet i forskellige bølgeklimaer med signifikante bølgehøjder 

af op til 3 m. I de mest alvorlige forhold var belastningen typisk mindre end 16 kN i den midterste linje 

mellem bøjen og buret. I løbet af et 30-sekunders interval den 7. oktober, blev belastninger dog målt 

til mellem 70 kN og 80 kN. Disse værdier tyder på, at ankerkæden blev løftet helt op fra bunden.  

Disse resultater indikerer, at der bør udvikles modificerede fortøjningsdesign for bure til offshore posi-

tioner for at undgå at ankerkæden pludselig trækkes stram. I dette tilfælde overlevede strukturen 

uden synlig skade. De relativt store belastninger beskadigede dog stikket på belastningssjæklen. Denne 

skade indikerer sårbarhed af kabler og stik i sådan et miljø. 

Foruden belastningsmålinger blev accelerationen og hældningsvinklen målt med en multifunktionel 

sensor. Et system blev udviklet og bygget til at måle bevægelsen af otte punkter rundt om topringen af 

buret. Dette udstyr blev installeret hos Musholm mellem juli og november 2015. Fleksibiliteten af fi-

skeburet resulterede i bruddet af to kabler Målinger fra et enkelt punkt blev dog registreret i novem-

ber 2015. Ud over feltmålingerne har der været fremskridt i forbindelse med den numeriske modelle-

ring af bevægelsen af topringen af fiskeburet i forskellige bølgeforhold. 

 

 

 


