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Indledning

Akvakultur udvikler sig hurtigt over hele verden på grund af kombinationen af en stærkt stigende
efterspørgsel på fiske- og skaldyrsprodukter og reducerede fiskebestande i verdenshavene. For at undgå at
begå de samme fejltagelser som de europæiske landbrugs- og fiskerisektorer er akvakulturbrugere nødt til at
tage højde for den lige og fælles vigtighed af en miljømæssigt forsvarlig, økonomisk levedygtig og socialt
acceptabel udvikling – principperne for bæredygtighed! – i deres nuværende og fremtidige udvikling.
I sidste ende står alle akvakulturbrugere, uanset om de avler fisk i RAS eller damme, over for de samme
problemstillinger: Hvordan udnyttes fødemidler mere effektivt for at spare på foderomkostninger, opnå højere
produktion og have færre næringsstoffer i spildevandet? Hvordan forbedres behandlingen af spildevand og
reduceres udløbet for at mindske vandforureningsgebyrer til myndighederne? Hvordan opfyldes alle
lovmæssige krav og begrænsninger, overbevises forbrugerne om, at opdrættede fisk er i højeste kvalitet,
miljøvenligt produceret, samtidig med at man opnår en tilstrækkelig indkomst til at forsørge
akvakulturbrugeren og sikre arbejde til de ansatte?
EU-projektet SustainAqua havde til målsætning af besvare flere af disse spørgsmål. Med det overordnede
mål at gøre den europæiske ferskvands-akvakulturbranche mere bæredygtig ved at forbedre
produktionsmetoder, undersøge potentielle markedsanvendelser og øge produktkvaliteten udførte
SustainAqua fem forskellige case studier i Europa inden for de mest relevante ferskvandsakvakulturtyper og
fiskearter. Forskellige praktiske teknikker i at styrke de forskellige akvakulturbrug i Europa på en bæredygtig
måde – fra ekstensive og semiintensive damsystemer, som er fremherskende i Central- og Østeuropa, til
intensive recirkulerende akvakultursystemer (RAS), som det praktiseres i Nordvesteuropa – blev testet. De
vigtigste resultater bliver nu beskrevet i denne SustainAqua-håndbog.
Som udgangspunkt diskuterer vi 'bæredygtighed' og hvad det kan betyde for akvakultur. Vi præsenterer
indikationerne for bæredygtighed, som er blevet udviklet for at evaluere de forskellige SustainAqua-case
studier. De forskellige teknologier i sektoren – dambrug, gennemstrømning og RAS – introduceres kort for at
klassificere de nedenstående moduler bedre. Vi ved alle, at dambrugeres arbejde og den fremtidige
udvikling af deres akvakulturbrug påvirkes kraftigt af de forskellige nationale og europæiske bestemmelser,
som gælder for sektoren. Derfor følger her en introduktion til de europæiske bestemmelsesrammer. Et meget
vigtigt kriterium for at modstå den voksende konkurrence på markedet er fortræffelighed og påvist
fiskekvalitet samt innovativ udnyttelse af biprodukter fra akvakultur. Et kapitel i håndbogen præsenterer
forskellige kultursystemers indvirkning på produktkvaliteten og potentielle markedsanvendelser for
biprodukter fra akvakultur.
Kernen i denne håndbog består af beskrivelsen af de forskellige undersøgte moduler i de fem SustainAqua-
case studier. De traditionelle kultiverede damområder i Centraleuropa repræsenteres af de ungarske og
polske case studier. I Ungarn bliver vandbehandling ved intensiv gennemstrømningsfiskeproduktion
forbedret med konstruerede vådområder som biofilter. Derudover præsenteres fordelene ved at kombinere
intensiv og ekstensiv akvakultur for at effektivisere forbruget af vand og næringsstoffer. Det polske case
studie integrerer akvakultur med kravene til et moderne landbrug i et 'kaskade'-damsystem ved at udnytte
dyregødning til at producere plankton som foder til karpe-polykultur. Det generelle fald i efterspørgslen på
karper i Østeuropa imødegås ved at indføre spadestør som ny art i den traditionelle polykultur for at variere
artsproduktionen, effektivisere brugen af næringsstoffer og øge karpebrugenes indtjening.
I Danmark og Holland testede man teknikker til brug i udendørs og indendørs recirkulationssystemer. Hvor
regnbueørred i Danmark studeres i såkaldte modelbrug med henblik på at optimere foderstyring og for at
reducere miljøpåvirkning og energiomkostninger, ser det hollandske case studie på intensiv produktion af
tilapia i RAS ved brug af to forskellige moduler med en denitrificeringsreaktor til gødning og perifyton
bundskrubber til at reducere vandforbruget, energiforbruget og udledningen af næringsstoffer. Det
schweiziske case studie er et unikt tilfælde i Europa og kompletterer dette projekt ved opdræt af tilapia og
tropiske frugter i et polykulturelt drivhussystem ved brug af gratis overskudsvarme, hvilket beviser, at
'affaldsstoffer' kan bruges som en multifunktionel ressource til at producere økonomisk og økologisk
bæredygtige fisk og sideprodukter.
For at gøre det muligt at overføre vores videnskabelige resultater til landbruget, præsenterer kapitlet "Fra
case studie til dambrug" praktiske oplysninger til implementering af modulerne, med en generel beskrivelse,
dens principper, vurderingen af SustainAqua-indikationer, dens succesfaktorer og begrænsninger samt dens
største fordele.
Ferskvands-akvakultur i Europa forventer en udfordrende tid og ser frem imod en strålende fremtid, hvis vi
fortsætter med at slå vores kræfter sammen, både forskere for at udvikle yderligere og industrien for at
implementere metoder og teknologi for en bæredygtig akvakultur, for et bæredygtigt europæisk samfund.

Dipl. Ing. Alexandra Oberdieck Prof. Dr. Johan Verreth
Bremerhaven, Tyskland, juni 2009 Wageningen, Holland, juni 2009
Koordinator SustainAqua Videnskabelig Chef SustainAqua
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1. SustainAqua – En introduktion

Ferskvandsdambrugere i Europa kæmper en kamp på to fronter: På den ene side bliver de med
globaliseringens udbredelse i stigende grad tvunget til at konkurrere med producenter fra lande med langt
lavere produktionsomkostninger. På den anden side skal de overholde de strenge krav i europæisk og
national lovgivning vedrørende produktkvalitet, miljø og sundhed. Derudover er der lovmæssige
begrænsninger af udledning af spildevand, vandudvinding, brug af kemikalier og genetiske modifikationer.
Succesen for den europæiske ferskvands-akvakultursektor afhænger i stor udstrækning af
akvakulturbrugeres evne til at imødegå disse udfordringer.

SustainAquas koncept
SustainAqua er et treårigt kollektivt forskningsprojekt, der er stiftet i fællesskab af EU under det sjette
rammeprogram med det overordnede formål at gøre den europæiske ferskvands-akvakulturindustri mere
bæredygtig og derigennem hjælpe akvakulturbrugere med at blive mere konkurrencedygtige på globalt plan.
Det overordnede formål med projektet er at udvide europæiske ferskvandsakvakulturbrugere ved at uddanne
dem i:

At forbedre produktionsmetoder, proceseffektivitet og indtjening.
Undersøge potentielle markedsanvendelser for forskellige biprodukter fra akvakultur til alternative
brancher, såsom energi- og kosmetikbranchen.
Forbedre produktkvaliteten (smag, næringsværdi) som marketingsredskaber for at øge forbrugernes
accept af opdrættede ferskvandsfisk og derved forbedre branchens image.

Projektet præsenterer en række teknologiske muligheder og oplysninger om, hvordan forskellige
konventionelle akvakultursystemer opgraderes. De nye teknologier forventes at have markant lavere
omkostninger til konstruktion, vedligeholdelse og drift end konventionelle systemer, særligt i forbindelse med
håndtering af spildevand.

Case studier – målrettet forskning
For at opfylde de generelle målsætninger udfører SustainAqua-konsortiet fem forskellige case studier i
Ungarn, Polen, Holland, Danmark og Schweiz. Hver lokalitet repræsenterer en af Europas mest relevante
typer af ferskvandsakvakultur og fiskearter med ørred, karpe, tilapia og havkat. Hvert case studie udvikler og
undersøger forskellige muligheder for optimering af produktionsprocesser, kvalitetsforbedring og
produktdifferentiering. Projektkonsortiet undersøgte detaljeret:

Forskellige teknikker til optimering af administrering af næringsstoffer, vand og energi ved at
o Reducere energiomkostninger ved at øge energieffektiviteten.
o Reducere omkostninger til spildevandsbehandling ved at sænke spildevandsvolumen og udledning
af affaldsstoffer.

o Reducere omkostningerne til fiskefoder ved hjælp af mere effektiv udnyttelse af næringsstoffer.
o Reducere arbejdsomkostninger pr. produceret produkt.
Smag og næringsværdi af fisk produceret i forskellige produktionssystemer.
Sammensætninger og økonomisk værdi af forskellige potentielle sideprodukter fra akvakultur.

Konsortiet har til hensigt at overføre de særdeles effektive principper for styring af næringsstoffer i naturlige
systemer til konkurrencedygtige akvakultursystemer. Et eksempel er effektiv styring af næringsstoffer: Ud
over fiskeproduktionen bliver organisk materiale udnyttet i så høj grad som muligt til produktion af salgbare
produkter som større hvirvelløse dyr, alger eller planter til forskellige industrielle anvendelser. Denne
optimerede næringskæde reducerer spild, undgår implementering af dyr spildevandshåndtering og
filterteknologi, og reducerer omkostningerne. Disse principper er testet i forskellige ekstensive, semiintensive
og intensive akvakultursystemer.
Da "sundhed" og "smag" er vigtige kundekrav, påviser konsortiet desuden med professionelle sanse- og
analysetest, om de forudsete optimeringstrin vil påvirke kvaliteten af fiskeprodukterne.

Kort introduktion til de fem case studier
Det ungarske case studie ser på afrikansk og europæisk havkat produceret i tanke og dambure samt på
håndtering af spildevand i damme forbundet i serier, som producerer forskellige karpearter og
vådområdeafgrøder såsom pil og tagrør. De avles som biprodukter, som også er omkostningseffektive og
effektive systemer til biologisk spildevandshåndtering. Desuden undersøges deres potentiale som
vedvarende ressource til bioenergibranchen.
I Schweiz opdrættes tilapia i et hydrokultursystem med tropiske frugter såsom banan, mango og guava som
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sideprodukter. Opdrætssystemet "Tropenhaus Ruswil" er et 1 500m² system af polykulturdrivhustypen, som
bruger overskudsvarme fra et naturgasfortætningsanlæg som energikilde. Case studiet har som mål at
påvise, at "affald" kan bruges som en multifunktionel ressource i et polykulturelt system til at producere
økonomisk og økologisk bæredygtige fisk og sideprodukter.
I det polske case studie opdrættes karper i to moduler. Et mål er at producere foder af genvundet spildevand
ved brug af et "kaskade"-damsystem, hvor organisk landbrugsaffald bruges til opdræt af fisk og avl af
plantebiomasse. Det gør det muligt at producer fisk uden brug af eksterne fødekilder. Desuden blev der
introduceret nye arter i den traditionelle opsætning af polykulturen for at øge produktmangfoldigheden i
dambrug og forbedre lønsomheden af karpebrug.
Case studiet i Holland ser på intensiv tilapiaproduktion i recirkulerende akvakultursystemer (RAS) ved brug
af to forskellige eksperimenter med denitrificeringsreaktor til gødning (MDR - Manure Denitrifying Reactor)
og perifyton bundskrubber (alger og biomasse, som kan genvinde forureningsstoffer fra vand). Målet er at
reducere vandforbruget til mindre end 25 liter/kg foder, at reducere energiforbruget og udledningen af opløst
og partikelformigt nitrogen, fosfor, kuldioxid og organisk materiale.
I Danmark undersøge regnbueørred på otte modelbrug med henblik på at optimere foder- og opdrætsstyring
og reducere miljøpåvirkningen og energiomkostningerne. Modelbrugene kombinerer teknologier fra intensive
recirkulerende dambrug med spildevandshåndtering i konstruerede vådområder for at opnå øget
fiskeproduktion samtidig med at miljøpåvirkningen reduceres eller endda elimineres.

Vigtigheden af bæredygtighed
Akvakulturs bæredygtighed er afgørende, hvis branchen ikke skal gå samme vej som fiskerisektoren.
Omkring 75 procent af verdens mest værdifulde marine fiskebestande er enten fisket til grænsen eller
overfisket. Samtidig er verdens fiskeforbrug steget fra 45 millioner tons i 1973 til mere end 130 millioner i
2000, og FAO anslår, at der kræves yderligere 40 millioner tons havbaserede fødevarer i 2030 bare for at
opretholde det nuværende forbrug.
For at imødekomme denne stigende efterspørgsel på langt sigt skal bæredygtige alternativer styrkes. Det
mest lovende er akvakulturbranchen. Med en vækstrate på 8 % årligt siden 80'erne er akvakultur
sandsynligvis den hurtigst voksende levnedsmiddelproduktionsbranche, og den udgør i dag cirka halvdelen
af de fisk, der indtages på verdensplan, en stigning fra 9 % i 1980.

Vidensdeling
SustainAqua-projektet med sine forskellige AQUA+-moduler leverer forskellige praktiske teknikker og
vidtfavnende information om, hvordan de forskellige konventionelle akvakultursystemer opgraderes for at
forbedre produktionsproces, lønsomhed, miljømæssig præstation, produktkvalitet og variere
produktsortimentet. Disse muligheder vil hjælpe akvakulturbrugere med at overholde nuværende og
kommende europæisk og national lovgivning og opfylde fremtidige kvalitetsstandarder for bæredygtighed og
adfærdskodekser – en stor fordel for akvakulturbrugernes markedsføringsstrategier. De fleste AQUA+-
moduler har mere end en funktion på samme tid, som for eksempel spildevandshåndtering, effektiv styring af
næringsstoffer og produktion af økonomisk effektive sideprodukter. Med differentieringen af deres produkter
bliver akvakulturbrugerne mere fleksible og mindre følsomme over for udsving i markedet.
Den genererede knowhow fra case studierne bliver fremmet via 22 uddannelsesseminarer for
akvakulturbrugere i Østrig, Danmark, Tyskland, Ungarn, Polen, Sverige, Spanien og Tyrkiet, og to e-lærings-
seminarer i maj og juni 2009. Uddannelses- og informationsaktiviteterne omfatter denne
udannelseshåndbog, SustainAqua-wiki (http://wiki.sustainaqua.org) og en e-læringsplatform, som
sammenfatter fordele, risici og omkostninger, succeskriterier samt tekniske oplysninger om de forskellige
forskningsmoduler. Otte nationale kontaktpunkter, der koordineres af det ansvarlige akvakultur-forbund
fungerer som individuelle rådgivningsplatforme for akvakulturbrugere, også efter projektets ophør, og giver
akvakulturbrugerne nem adgang til projektets genererede knowhow. Ved hjælp af disse værktøjer bliver
akvakulturbrugere opmuntret til at omstrukturere dele af eller hele deres produktion for at gøre den mere
bæredygtig, effektiv, og med langsigtede økonomiske og miljømæssige fordele. Alle de nødvendige
oplysninger findes på www.sustainaqua.org.
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2. Bæredygtighed i akvakultur

Begrebet "bæredygtighed" eller "bæredygtig udvikling", der ofte kun bruges som et udtryk, har meget mere
at tilbyde. Det er et koncept, som kan garantere et levedygtigt miljø for alle mennesker på langt sigt og
omfatter mindst tre fundamentale komponenter i bæredygtig udvikling: Bevaring af et funktionelt miljø,
økonomisk velfærd og social lighed. I overensstemmelse hermed betyder at stile mod bæredygtighed inden
for akvakultur ikke kun at opnå miljømæssige målsætninger, men også at give klare økonomiske fordele for
akvakulturbrugere på langt sigt.
Begrebet "bæredygtighed" bliver imidlertid ofte udvandet og svækket, når det bruges af politikere, bygherrer
og i offentligheden generelt i adskillige tilfælde, meget hyppigt med den forkerte mening og med en ukorrekt
definition, bare for at udnytte ordets positive ladning (som det skete for ordene "bio" og "øko" i 1990'erne).
Nedenstående tekst skal vise den sammenhæng, hvori SustainAqua-projektet blev udviklet og udført ved at
give et kort indblik i baggrunden og den oprindelige definition af begrebet "bæredygtighed", emnet
"bæredygtighed i akvakultur" og anvendelsen heraf i SustainAqua.

Introduktion – Baggrunden for "bæredygtighed"
En vigtig oprindelse af konceptet for "bæredygtighed" eller "bæredygtig udvikling" findes i rapporten "Vores
fælles fremtid", bedre kendt som Brundtland-rapporten. Dens vigtigste påstand er, at bæredygtig udvikling
'opfylder nutidens behov uden at kompromittere fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne
behov'. Bæredygtig udvikling (inden for landbrugs-, skovbrugs- og fiskerisektorerne) bevarer således land-,
vand-, plante- og dyreressourcer, er ikke miljømæssigt nedbrydende, teknisk passende, økonomisk
levedygtig og socialt acceptabelt.
Bæredygtig udvikling er baseret på langsigtede overvejelser og er en integrerende tilgang, ikke en
segmenterende. Begrebet præsenteres sædvanligvis i tre dimensioner: økologisk, økonomisk og social
bæredygtighed. Alle dimensioner er lige vigtige og påvirker hinanden. De kan ikke adskilles. Først blev
modellen med tre dimensioner med lige vigtighed betragtet som om den øgede vægten af miljømæssige
overvejelser. Men sidenhen er tanken om dimensionernes indbyrdes afhængighed blevet kritiseret for ikke i
tilstrækkelig grad at vise, at økonomi og samfund som udgangspunkt er afhængige af verdens
naturressourcer (se figur 1).

Figur 1: Rammer for bæredygtighed

I begyndelsen af det 21. århundrede skal det tydeligt udtrykkes, at bedre integration af disse tre
målsætninger er påkrævet for at opnå bæredygtig udvikling. Det nuværende fokus er primært på økonomien
og tilsidesætter ofte sociale og miljømæssige mål. Det er derfor i høj grad påkrævet at balancere de
bæredygtighedens tre søjler ved at sætte større fokus på den miljømæssige og sociale bæredygtighed for at
kompensere for økonomiens nuværende overvægt. Der skal afgjort tages højde for Rio-erklæringen om miljø
og udvikling, som indikerer, at miljøbeskyttelse skal være en integreret del af den overordnede
udviklingsproces og ikke kan overvejes isoleret. Det er derfor anerkendt, at der ikke finder aktiviteter sted i
branchen, landbrug eller akvakultur, medmindre det er økonomisk lønsomt. Det er politikernes og
samfundets opgave at finde måder til at opnår disse tre målsætninger for bæredygtighed på lige fod. Et
vigtigt redskab til at opnå vurderingen – "bæredygtighed" – i alle tre dimensioner er at forske og gøre brug af
innovativ eller optimeret teknologi. Inden for ferskvandsakvakultur er det netop formålet med SustainAqua.

Bæredygtighed og akvakultur
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Figur 2: Tre niveauer af systembegrænsninger, som
bæredygtighed er defineret for i SustainAqua

Akvakultur står i lighed med al anden levnedsmiddelproduktion og industrielle fremgangsmåder over for en
udfordring med bæredygtig udvikling. Akvakultur er vokset eksponentielt i de seneste 50 år fra en produktion
på mindre end 1 million tons i 1950'erne til 51,7 millioner tons i 2006. Hvor fangstfiskeriproduktionen er
statisk og endda er stagneret i nogle år, fortsætter akvakultur med at vokse hastigere end nogen anden
sektor inden for produktion af animalsk føde. Akvakultur vil også fremover spille en stor og stadigt voksende
rolle i verdens fiskeproduktion for at opfylde den stigende globale efterspørgsel på fiskeriprodukter.
Det er derfor afgørende at kontinuerligt søge efter måder og redskaber til at gøre produktionsmetoderne
inden for akvakultur mere bæredygtige, effektive og omkostningseffektive ved for eksempel at forbedre
mandskabskapacitet, ressourceforbrug og miljøstyring. SustainAqua kan især forstås i denne sammenhæng:
SustainAqua undersøgte først konkrete løsninger som tekniske og metodologiske værktøjer og tilbyder i
anden række diverse undervisningsaktiviteter for at oplyse akvakulturbrugere i de komplekse resultater af
projektet for at opnå en mere bæredygtig akvakultur i Europa.
Det er imidlertid afgørende, at forskellige initiativer i national, europæisk og global skala udvikler og konstant
opdaterer adfærdskodekser, indikations- og certificeringssystemer for bæredygtighed osv. for at opnå en
fælles og accepteret forståelse af bæredygtighed inden for akvakultur blandt alle interessenter, og hvordan
dette skal opnås i praksis. For at nævne nogle få:

FAO "Adfærdskodeks for ansvarlige fiskere" (1995)
FEAP "Adfærdskodeks for europæisk akvakultur" (2000); i øjeblikket under revision
EVAD "Vejledning i samkonstruktion af indikationer for bæredygtig udvikling i akvakultur" (2008)
Aftale mellem Global Aquaculture Alliance (GAA) og GLOBALGAP om at udvikle og harmonisere
verdensomspændende certificeringssystemer for akvakultursektoren (2009)

For eksempel udviklede EU-projektet CONSENSUS (2005-2008), "flere interessenters engagement hen
imod protokoller for bæredygtig akvakultur i Europa", et sæt indikationer på bæredygtighed som et første
grundlag for et certificeringssystem for bæredygtig akvakultur og en referenceproces, som er baseret på lav
miljøpåvirkning, høj konkurrencedygtighed og etisk ansvarlighed med hensyn til biodiversitet og dyrevelfærd.
Alle større organisationer og forbund inden for akvakulturproduktion har været involverede.
SustainAqua "fuldførte" CONSENSUS ved at undersøge adskillige teknologiske forbedringer for at gøre
forskellige europæiske akvakultursystemer mere bæredygtige (se kapitel 1). Derfor er den beskrivelse af
bæredygtighed, der beskrives her, primært målrettet mod at give en tydelig retning for den udførte forskning
under SustainAqua for at udvikle metoder og teknologier til mere bæredygtig akvakulturproduktion i Europa.
På denne måde foregriber SustainAqua fremtidig lovgivning og mærkninger, som for nærværende stadig
diskuteres, og giver retningslinjer og tekniske løsninger for flere fremgangsmåder til bæredygtig akvakultur.

Systemets grænser
For at holde emnet "bæredygtighed og akvakultur"
overskueligt og gennemførligt er det vigtigt at definere
grænserne for systemet, som bæredygtighed defineres
for. For SustainAqua kan der skelnes mellem tre
systemniveauer, som er visualiseret med tre cirkler i
figur 2:
1. "Akvakulturbrugsniveau": Omfatter de faktorer, der

kan påvirkes direkte af akvakulturbrugeren, for
eksempel vandkvalitet, næringsstof- og
energistyring, fiskesundhed osv.

2. "Andet niveau": Omhandler de faktorer, der er
direkte knyttet til akvakulturbrugsprocessen og som dambrugeren ikke har direkte indflydelse på, men
som han potentielt kunne påvirke, hvis han ønskede eller behøvede det. For eksempel:
fiskefoderkvalitet, foderets sammensætning/behandling, transportafstande for foderet, energitype, som
dambrugerne bruger (vedvarende eller ikkevedvarende), markeder for produkterne (langt væk – lang
transportafstand, tæt på – kort transportafstand) osv. Dambrugeren kan også "overføre" visse faktorer fra
andet niveau til "akvakulturbrugsniveau", f.eks. ved at producere fiskefoder på akvakulturbruget,
anvende energi produceret på akvakulturbruget eller ved at sælge produkterne direkte på
akvakulturbruget.

De første to cirkler er mest relevante for SustainAqua-projektet.
3. "Tredje niveau": Indeholder faktorer, som indirekte er knyttet til opdrætsprocessen, men som normalt ikke

kan påvirkes af akvakulturbrugeren. Det er faktorer som emballagematerialets bæredygtighed
(produktion, materiale osv.), brændstoftype til transporten af fiskene osv.

SustainAqua fokuserer på selve opdrætsprocessen ("akvakulturbrugsniveau"). De mest relevante faktorer fra
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den anden cirkel overvejes også, for eksempel produktion af fiskefoder, energiproduktion, energi til
vandforsyning i en vis kvalitet og transport samt potentielle markeder.
For fuldstændighed skal der også tages højde for det "regulerende niveau", såsom EU, nationale eller
regionale reguleringer, standarder osv. De påvirker alle niveauer på forskellige måder, men kan ikke
påvirkes af akvakulturbrugeren. I SustainAqua tages der kun højde for de reguleringer, som er direkte
relevante for første og anden cirkel.

Indikationer for og certificering af bæredygtighed
Den begrænsede adgang til naturlige ressourcer og de stigende energipriser understreger behovet for at
fortsætte med at gøre akvakulturen mere bæredygtig. Akvakulturbranchen arbejder allerede på denne
krævende opgave, men der er stadig lang vej at gå. Sammenlignet med andre dyreproduktionssystemer er
akvakultur udsat for et øget pres om at blive mere bæredygtig, fordi de anvender vigtige naturlige ressourcer
som ferskvand, vådområder, kystområder samt indfangning af vildtlevende fisk til produktion af fiskefoder
eller indhentning af bestande.
En aktivitets bæredygtighed og målingen af den er ikke et statisk emne, eftersom det per definition omfatter
økonomiske, miljømæssige og sociale overvejelser (se Figur 3). Hver indgangsvinkel til bæredygtighed
indeholder foruden faste fakta tilknyttede samfundsværdier, som kan være under diskussion eller ændres
over tid. Det betyder, at det ikke i alle tilfælde er muligt at bestemme entydigt, om en proces er bæredygtig
eller ej. Der er ofte overgange fra ikke bæredygtige til bæredygtige processer.

Figur 3: Bæredygtig ferskvandsakvakultur kombinerer økologiske, økonomiske og sociale aspekter

De førnævnte forskellige adfærdskodekser og kriteriesystemer stiler mod at løse dette problem og har til
hensigt at støtte et bæredygtigt opdræt af akvakulturprodukter. Men indtil nu findes der ingen komplette og
anvendelige europæiske kriterier, indikationer og tilknyttede mærkningssystemer, der reelt kan certificere et
fiskeprodukts bæredygtighedsstatus. SustainAqua-projektet har til hensigt at støtte den udvikling som i
øjeblikket er i gang med forskellige initiativer (se ovenfor). som tidligere nævnt har SustainAqua ikke til
hensigt at konkurrere med indikationssystemer, der allerede er udviklet i en bred interessentorienteret
tilgang, f.eks. af CONSENSUS. De udvalgte kriterier, der præsenteres nedenfor, fokuserer på de fem
SustainAqua-case studier og skal give klare retningslinjer for, hvordan bæredygtigheden kan øges i sådanne
akvakulturbrug. De er primært designet til at give en målbar orientering om muligheden for at overføre og
praktisere den udførte forskning i de fem SustainAqua-case studier for at udvikle relevante metoder og
teknologier til mere bæredygtig akvakulturproduktion i Europa. Det er ikke opgaven at bedømme, om et
bestemt ferskvandsakvakulturbrug er bæredygtigt eller ej, men at give en entydig retningslinje om hvad der
kan gøres i et case studie eller på et akvakulturbrug for at forbedre bæredygtigheden.

SustainAqua Indikationer på bæredygtighed
SustainAqua-konsortiet udviklede i begyndelsen af projektet 28 indikationer på de tre dimensioner for
miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Med da SustainAqua ikke kunne dække alle de mulige
måder at forske i og forbedre bæredygtighed på et akvakulturbrug, er otte indikationer blevet endeligt udvalgt
til brug i de fem case studier i projektet, som det kan ses i Tabel 1. De blev udvalgt ud fra følgende fire
kriterier:

Handlingsrelevant: Indikationen er følsom over for ændringer i styringen i henhold til målsætningen og
er brugbart til at måde, om aktøren arbejder hen imod målsætningen eller ej.
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Sandsynlig: Indikationen er forståelig for aktøren.
Målbar: Det er muligt at måle indikationen.
Gennemførlig: Det er muligt at måle og registrere denne indikation med projektets rådige ressourcer
(budget, tid).

Miljømæssig dimension
Specifik målsætning/kriterium Indikation Enhed

En
er
gi Energieffektivitet: At reducere den nødvendige

tilførte energi så meget som muligt
Tilført energi per produceret produkt
(fisk, biomasse)

kWh/ kWh-ydelse (differentieret
for hvert produkt)

V
an
d

Tilført: At reducere mængden af tilført eksternt
ferskvand til systemet (genbruge vand i størst
mulig udstrækning)

Vandforsyning per produceret produkt
(fisk, biomasse) L/kg produkt

Ydelse: At reducere mængden af udledt
spildevand (se Næringsstoffer/Ydelse)

Udledning per produceret produkt (fisk,
biomasse) – uden
fordampningstranspiration og
udsivning men inklusive udfældning

L/kg produkt

Næ
rin
gs
st
of
fe
r

Udnyttelseseffektivitet: At bruge de tilførte
næringsstoffer så effektivt som muligt (at
producere så mange salgbare produkter som
muligt i en så høj kvalitet som muligt for en
bestemt enhed af tilført næringsstof)

Optagelseseffektivitet for
næringsstoffer (NRE –Nutrient
retention efficiency) - optagne
næringsstoffer i det producerede
produkt pr. kg tilført næringsstof til
systemet som helhed (fisk, biomasse)

kg næringsstof (N, P, COD)
optaget i produktet/kg tilført
næringsstof [%] (TOD beregnet
ud fra COD og N)

Output (se også vand): At reducere mængden af
udledt spildevand (mistede næringsstoffer,
mineraler og organisk materiale)

Mængde næringsstoffer/
spildevandskvalitet

N, P, COD, elektrisk ledeevne
udledt pr. kg produceret produkt

Genbrug af næringsstoffer til at producere
sekundære værdifulde produkter på dambruget

Optagne næringsstoffer for genvundet
N/P til værdifulde sekundære
produkter

kg optaget næringsstof i det
sekundære produkt pr. kg tilført
næringsstof til systemet som
helhed [%]

Økonomisk dimension

Specifik målsætning/kriterium Indikation Enhed

P
ro
du
kt
io
n

so
m
ko
st
ni

ng
er At øge produktiviteten pr. arbejdsenhed

Anvendt arbejdstid pr. produceret
produkt på kommercielt
akvakulturbrugsniveau (modelbaseret
antagelse)

h/kg produkt

K
om
pe
ns
er

e
fo
r

sv
in
gn
in
ge
r

im
ar
ke
de
t

forbedre produktsikkerhed/fiskesundhed: At
reducere sygdomsudbrud Behandlinger/produktionscyklus behandlinger/produktionscyklus

Tabel 1: Bæredygtighedsindikationer for de 5 SustainAqua-case studier

I undersøgelseskapitlerne bliver der hyppigt refereret til disse indikationer, da de udgør grundlaget for
evaluering af forskningen i SustainAquas fem case studier og for at overføre resultaterne til praktisk
anvendelse.
De resterende 20 indikationer er hverken blevet målt eller evalueret i detaljer, da vurderingen af dem ligger
uden for dette projekts omfang. Blandt indikationerne var for eksempel "Vand og klima: For at understøtte
stabilisering af det lokale klima ved at øge evapotranspiration ved at øge mængden af konstruerede
vådområder/åbent vand" eller alle indikationerne for den sociale dimension, såsom "At støtte udviklingen af
ekstra arbejdspladser" eller "At støtte udviklingen i landområder". Yderligere oplysninger om dette emne
findes i SustainAqua wiki på www.sustainaqua.org.

Anvendelse af bæredygtige principper i akvakultur
I de nedenstående underkapitler bliver principperne for hver bæredygtighedsområde introduceret i detaljer.
Yderligere gives der generelle forslag til, hvordan en akvakultur kan gøres mere bæredygtig ved at tage
højde for disse principper. Praktiske eksempler på disse potentielle anvendelsesprincipper kan ses i de
forskellige SustainAqua-case studier, der præsenteres i denne håndbog.

Forbedring af økologisk bæredygtighed

Vand, næringsstoffer, anvendt areal til akvakulturbruget og energi er de vigtigste emner i forbindelse med
akvakulturbrugs økologiske bæredygtighed. Vedrørende vand er både den nødvendige mængde og
kvaliteten vigtige aspekter. Ferskvand kan hentes fra overfladekilder, såsom søer eller floder, eller fra
undergrunden (vandførende lag) ved hjælp af brønde. Det er et vigtigt mål i alle systemer, at reducere
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mængden af ferskvand, der er nødvendigt, for at aflaste de naturlige økosystemer. Da udledningen fra
akvakultur i de fleste tilfælde indeholder stor mængder af næringsstoffer, som kan eutrofiere i de naturlige
systemer, er en lige så vigtig målsætning at reducere mængden af spildevand og optimere håndteringen af
dette. Den bedste fremgangsmåde afhænger naturligvis af akvakulturtypen. Traditionelle karpedamme skal
for eksempel kun bruge vand til af erstatte fordampning og udsivning. Udløbet er begrænset til høsten.
Recirkulerende akvakultursystemer som de danske modelørredbrug er et andet eksempel på, hvordan man
drastisk reducerer mængden af nødvendigt vand. I sidstnævnte tilfælde bruger de for eksempel
plantelaguner til at tilbageholde næringsstofferne fra udløbet (se kapitlet 'Danmark').
Effektiv anvendelse af de nødvendige næringsstoffer er også vigtigt for den miljømæssige bæredygtighed.
Det første trin er at reducere fodertabet med en avanceret foderstyring og valg af egnet foder. Yderligere
brug af de resterende næringsstoffer er igen en anlægsspecifik opgave. Brugen af perifyton, som i det
ungarske case studie, er en mulighed. Brugen af forskellige fiskearter i de samme damme, en polykultur, kan
øge næringseffektiviteten på grund af fiskearternes forskellige økologiske nicher som f.eks. bruges i det
polske case studie. I dette tilfælde skal der imidlertid tages højde for, at der ikke anvendes fremmede arter,
der ikke findes lokalt. Hvis arealet er tilstrækkelig stort, er vedvarende ressourcer som tagrør eller pil (et
eksempel er det ungarske case studie), eller haveplanter som i den danske undersøgelse yderligere
eksempler på, hvordan udnyttelsen af næringsstofferne øges.
Det benyttede foders oprindelse er yderligere en opgave, der bidrager til den økologiske bæredygtighed, for
eksempel at benytte fiskemel produceret af bifangster fra bæredygtige fiskeindustrier (f.eks. MSC-
certificerede).
en erklæring angående området, der anvendes til akvakulturbruget afhænger i høj grad af de lokale
betingelser. Generelt lægger behovet for at producere vedvarende ressourcer ud over levnedsmidler mere
pres på brug af jorden. Den mindskede landmængde, der anvendes pr. produceret fisk i visse recirkulerende
akvakultursystemer kan være et bidrag. På den anden side kan akvakulturbrugets damområde også bidrage
til lokal klimastabilisering med den øgede evapotranspiration. Den giver også fremragende økologisk
værdifulde områder.
Angående energiforbruget er det især et vigtigt emne i recirkulerende akvakultursystemer, som i Holland (se
kapitlet 'Holland'). I andre akvakultursystemer er det også muligt og vigtigt at reducere energimængden ved
at øge energieffektiviteten, f.eks. med bedre pumper. Målet er at producere mindst den samme mængde fisk
med mindre energi eller flere fisk med den samme mængde energi.

Forbedring af økonomisk bæredygtighed

En akvakultur er økonomisk bæredygtig og levedygtig, hvis akvakulturbruget er profitabelt, dets afkast er
pålideligt, og akvakultursystemet og produkterne er accepteret af forbrugerne. I mange tilfælde kan
forbedring af den miljømæssige bæredygtighed kædes sammen med at optimere den økonomiske
bæredygtighed. For eksempel er en mere effektiv udnyttelse af foder og næringsstoffer eller reducering af
ferskvandsforbruget ikke kun positivt for miljøet, det kan også reducere omkostningerne. Afhængigt af den
nationale lovgivning kan reducering af spildevand også bidrage til at mindske produktionsomkostningerne.
Det samme er gældende for alle energiafhængige processer. En mere lokal eller regional distribution af
produkterne vil mindske transportomkostningerne, som delvis er energiomkostninger. Differentieringen af
akvakulturen kan fungere som buffer for udsving i markedet. Polykultur eller yderligere produktion af
vedvarende ressourcer, haveplanter eller fiskeyngel er anvendte eksempler i SustainAqua-case studierne.
Produktion af sporbare produkter i høj kvalitet kan både øge de opnåede priser og forbrugernes tillid. Sidst
men ikke mindst kan fuldt understøttet bæredygtighed (og ikke som en irriterende arbejdsopgave) være et
værdifuldt argument for at øge forbrugernes accept.
Alle disse aspekter skal imidlertid evalueres meget individuelt, fordi tilgængeligheden af alle de nødvendige
ressourcer for en akvakultur (vand, land, næringsstoffer, energi) varierer meget i de forskellige europæiske
lande og områder. I nærheden af en stor by kan et meget intensivt recirkulationssystem for eksempel være
meget bæredygtigt, især hvis det kan opvarmes med overskydende varme; hvorimod det måske ville være
mere økonomisk bæredygtigt i landområder som i store dele af Ungarn at køre et kæmpe ekstensiv
karpedambrug, da land og vand er billigere og tilgængeligt.

Forbedring af social bæredygtighed

Emnet social bæredygtighed er også meget komplekst. Det omfatter jobmuligheder i sektoren, de ansattes
forhold på akvakulturfarmen (hygiejne, sikkerhed, uddannelse), men også den almindelige offentlighed med
f.eks. fritids-, sundheds- og næringsmæssige spørgsmål. Akvakulturens tiltrækning på den unge generation
eller på hvilken måde et akvakultursystem bevarer kultur og traditioner, som f.eks. dambrug i Østeuropa, er
også vigtige aspekter. Dette spørgsmål var ikke i fokus hos SustainAqua, som i højere grad koncentrerede
sig om tekniske løsninger til direkte at øge den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed, som, hvis den
opnås, imidlertid støtter den sociale bæredygtighed (arbejdspladser, sikre funktionelle rekreative miljøer,
bidrager til sunde næringsstoffer i høj kvalitet osv.).
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3. Teknologi og produktion af primære ferskvands-akvakulturtyper i
Europa

Der er mange muligheder for at gruppere og beskrive de meget forskelligartede typer af ferskvands-
akvakulturproduktion. Men fra et bæredygtighedssynspunkt kan produktionsmetoderne være det mest
meningsfulde beskrivelsesgrundlag. Der er imidlertid mange overlapninger og overgange mellem
produktionssystemer for ferskvandsfisk. Der kan dog skelnes mellem følgende grundlæggende metoder:

Dambrug
Gennemstrømningssystemer
Recirkulations-akvakultursystemer
Buropdræt

3.1. Dambrug
Produktion af ferskvandsfisk i menneskeskabte damme betragtes ofte som den ældste dambrugsaktivitet i
Europa, og den kan dateres tilbage til middelalderen. Man byggede damme i områder, hvor der var adgang
til vand, og jorden var uegnet til landbrug. Vådområderne i Central- og Østeuropa er gode eksempler på
dette. Den samlede europæiske produktion fra dambrug er cirka 475 000 tons. Omtrent halvdelen af denne
produktion er karpefisk, såsom almindelig karpe, sølvkarpe og storhovedet karpe. De største producenter er
Rusland, Polen, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine og Ungarn.
Typiske fiskedamme er omgivet med jord, hvor fiskene lever i et naturlignende miljø, lever af deres naturlige
føde, som gror i selve dammen af sollys og næringsstoffer, der er tilgængelige i dammens vand. For at opnå
højere udbytte, tilsætter dambrugerne i dag næringsstoffer (organisk gødning) og yderligere foder (korn). Det
ledsages af udsætning af småfisk. Dambrugsproduktion er imidlertid stadig 'ekstensiv' eller 'semi-intensiv'
(med supplerende fodring) i de fleste lande. Kemikalier og medicin anvendes normalt ikke i sådanne damme.
Derfor er det primære miljømæssige problem brugen af organisk gødning, som kan medføre eutrofiering i de
omgivende naturlige vandveje. Brugen af organisk gødning er reguleret på nationalt niveau. Ekstensive
dambrug er normalt omgivet af tagrørsbælter og naturlig vegetation, som giver vigtige levesteder for flora og
fauna. De spiller en voksende rolle i landområdernes turisme. Mange dambrug er blevet omdannet til
multifunktionelle dambrug, hvor der leveres forskellige andre ydelser til fritid, vedligeholdelse af biodiversitet
og forbedring af vandstyring.

Dambrug i Ungarn (foto: HAKI)

3.2. Gennemstrømnings-akvakultursystemer
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I traditionelle gennemstrømnings-akvakultursystemer ledes vandet kun igennem kultursystemet én gang, før
det ledes tilbage til vandmiljøet. Vandstrømmen gennem kultursystemet leverer ilt til fiskene og fører opløste
og suspenderede affaldsprodukter ud af systemet. Den almindeligst praktiserede form for
gennemstrømnings-akvakultur i Europa er ørredbrug. Vandet hentes fra floden, cirkuleres gennem
dambruget og behandles, før det slippes ud med strømmen. Alt vandet i dambruget udskiftes mindst en
gang om dagen. Hvis der findes mere end et dambrug ved samme flod, er det i alles interesse, at kvaliteten
af det udstrømmende vand fra det første dambrug er god, da det derefter bliver indstrømmende vand for det
næste. Ørredproduktion er spredt ud over Europa, og frisk ørred kan købes overalt. På grund af
vækstkravene og produktionsydeevnen dominerer regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) i høj grad den
europæiske ørredproduktion (cirka 95 % af den totale produktion). De fleste EU-medlemslande har
ørredbrug i nærheden af floder og bruger betonbassiner eller -damme. Der anvendes også enkelte bure i
søer. Der produceres og markedsføres cirka 220 000 tons ørred i portionsstørrelse i Europa årligt, 85 %
produceres i EU, hvor hovedproducenterne er Italien og Frankrig, efterfulgt af Danmark, Tyskland og
Spanien. Den eneste større ørredproducent uden for EU er Tyrkiet.
Efter mange års langsom men støt øgning faldt produktionen af portionsørred en anelse i perioden 2000-
2005 (cirka minus 0,6 % pr. år), men priserne forblev gode.
Andre vandkilder er kildevand eller boret og pumpet grundvand. I nogle lande anvendes også opvarmede
industrivandkilder (såsom elværker) til at producere fisk i gennemstrømningssystemer. Geotermisk vand
leverer også naturligt opvarmet vand, som muliggør opdræt af nye ferskvandsarter (særligt afrikansk havkat,
år, stør, aborre og tilapia).

Traditionelt ørredbrug i Danmark (foto: DTU-Aqua)

3.3. Recirkulations-akvakultursystemer
Recirkulations-akvakultursystemer (RAS) er landbaserede systemer, hvor vandet genbruges efter mekanisk
og biologisk behandling for at reducere behovet for vand og energi og udledning af næringsstoffer til miljøet.
Disse systemer giver adskillige fordele såsom: vandbesparelse, streng kontrol af vandkvaliteten, lav
miljøpåvirkning, højt biosikkerhedsniveau og lettere kontrol med produktion af affaldsstoffer sammenlignet
med andre produktionssystemer. De største ulemper er store kapitalomkostninger, høje driftsomkostninger,
krav om meget omhyggelig styring (og dermed højt kvalificeret arbejdskraft) og vanskeligheder ved
behandling af sygdom. RAS er stadig en lille del af Europas akvakulturproduktion og er mest relevant i
Holland og Danmark. De ferskvandsarter, der produceres i RAS er primært havkat og ål, men andre arter
bliver allerede produceret ved brug af denne form for teknologi. Åleproduktionen i EU var omkring 11 000
tons/år indtil 2001, og faldt derefter til cirka 8 500 tons/år fra 2002 og har overordnet stabiliseret sig siden.
Men dette tal dækker over store ændringer blandt de største producenter: Den italienske produktion
(tidligere den største producent i EU) udviser en konstant nedadgående tendens siden slutningen af
1990'erne, og den danske produktion er også faldet efter 2001. Disse tab er delvis blevet kompenseret ved
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en vis stigning i den hollandske produktion. På grund af den usikre tilgængelighed af unge ål skifter nogle
åledambrugere produktion til andre arter eller forlader helt enkelt sektoren.

Intensiv tilapia-produktion i RAS (foto: FISHION AQUACULTURE B.V.)

3.4. Burkulturer i ferskvandssøer og floder
Veldesignede og omhyggeligt administrerede burkulturer giver også en begrænset men vigtig mulighed for
ferskvands-akvakultur. I visse vandmasser kan ekstensiv eller intensiv produktion af fisk i bure være i tråd
med bæredygtig brug af naturlige ressourcer. For eksempel er opdræt af fjeldørred (Salvelinus alpinus) i
øjeblikket en lille men succesfuld forretning i Sverige, og den forventes at øge betragteligt inden for de
kommende år. Disse dambrug findes i de stort set uudnyttede inddæmmede søer og vandkraftreservoirer
langs med de opdæmmede floder i den nordlige del af landet. Disse vande er naturligt fattige på
næringsstoffer, men er efter reguleringen af vandet blevet yderligere udpint til hvad der nu næsten er sterile
forhold. Dambrug i disse vande ville være en genskabelsesaktion, da den øgede mængde af næringsstoffer
ville medvirke til at bringe vandmiljøet tættere på den naturlige tilstand. Det kræver mindst en årlig produktion
på 5 000 tons fjeldørred at øge det nuværende fosforniveau på 3 μg/l til et anslået 'oprindeligt niveau' på 10
μg/l i disse søer.
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4. Bestemmelsesrammer og ledelse i europæisk ferskvands-
akvakultur

Det er et velkendt faktum, at akvakultur er en af de mest regulerede brancher i EU. Fiskeproduktion ved brug
af de meget begrænsede naturressourcer kystlinjer og ferskvandmasser er meget tydeligt i offentlighedens
interesse. Det er ingen overraskelse, at alle interesserede parter, såsom EU og nationale myndigheder, ikke-
statslige organisationer og branchen selv ønsker at kontrollere akvakulturbranchen. På den anden side har
dette medført så mange reguleringer, dokumenter og andre meddelelser, som gør det svært at overskue for
fiskefarmerne, som blot ønsker at producere sunde fisk uden at ødelægge deres naturlige ressourcer.
I SustainAqua-projektet blev der foretaget case studier for at hjælpe ferskvandsdambrugere med at udvikle
deres forretning og samtidig spare på deres vigtigste ressourcer: det rene ferskvand. Målet med dette kapitel
er at give dambrugere et overblik over de vigtigste dokumenter om ferskvands-akvakultur fra EU, NGO'er og
andre organisationer. Dette emne er mere detaljeret i en SustainAqua-afhandling, der findes på projektets
hjemmeside (www.sustainaqua.org) og på det gratis internetbaserede SustainAqua rådgivningsværktøj
(wiki.sustainaqua.org).
I EU-medlemslandene er det indlysende, at de fællesskabets forskellige juridiske instrumenter har størst
indflydelse på akvakulturreguleringen. Forbundet af europæiske akvakulturproducenter har udarbejdet en
glimrende definition af forskellige typer af lovgivningsdokumenter (kilde: www.profetpolicy.info):
Grønbog: Grønbøger er dokumenter udgivet af Europakommissionen for at stimulere diskussion om givne
emner på europæisk niveau. De inviterer de relevante parter (myndigheder eller enkeltpersoner) til at
deltage i en samrådsproces og debat på baggrund af de fremstillede forslag. Grønbøger kan give anledning
til lovgivningsmæssige udviklinger, som sidenhen skitseres i hvidbøger.
Hvidbog: Kommissionshvidbøger er dokumenter, som indeholder forslag til fællesskabets aktiviteter inden
for et bestemt område. I nogle tilfælde efterfølger de en grønbog, der er udgivet for at starte en
samrådsproces på europæisk niveau. Hvis en hvidbog modtages positivt af rådet, kan det lede til en
handlingsplan for unionen inden for det berørte område.
COM-dokumenter: Dækker lovforslag og andre kommissionskommunikeer til rådet og/eller de andre
institutioner, og deres forberedende papirer.
SEC-dokumenter: Repræsenterer interne dokumenter i forbindelse med beslutningsprocessen og den
generelle drift af kommissionsdepartementer.
Afgørelse: En EU-afgørelse er bindende for de personer, virksomheder eller medlemsstater, der er nævnt i
afgørelsen. Den er ikke generelt bindende som det er tilfældet for en forordning.
Direktiv: Direktiver skal overføres til national lovgivning via medlemslandenes parlamenter og regeringer. I
årenes løb har EU-domstolen kundgjort mange direktiver som værende direkte anvendelige og har desuden
erklæret, at lande er erstatningspligtige, hvis de ikke har implementeret et direktiv rettidigt. Direktiver
overføres normalt til national lovgivning af de nationale parlamenter eller oftest af regeringerne med
delegerede retsakter.
Anbefaling: En ikkebindende afgørelse, som kun opfordrer medlemslande til at indvillige. Et medlemsland
kan ikke idømmes bøder for at overtræde anbefalinger.
Forordning: En EU-afgørelse, som direkte binder alle medlemslande og borgere i hele EU. Hvor direktiver
skal "overføres" til national lovgivning, er forordninger direkte anvendelige. Det er derfor forbudt at ændre
EU-forordninger, når de indføres i nationale love.
Beslutning: En beslutning er en ikkebindende erklæring, som definerer målsætninger og udtrykker politiske
erklæringer. Europarådets beslutninger udstikker retningen for fremtidige politiske initiativer. Beslutninger
kan anvendes af EU-domstolen til at fortolke love. Man kan kalde dem en form for "bløde love".
Traktat:
1. En formel aftale mellem to eller flere stater angående fred, alliancer, handel eller andre internationale

relationer.
2. Det formelle dokument, der udformer en sådan international aftale.
Dette er værktøjerne, der støtter implementeringen af EU's politikker, som er EU's første "søjle". Der er
mange fælles politikker, der har indflydelse på ferskvands-akvakulturen, men de vigtigste er sandsynligvis:

Den fælles fiskeripolitik
Politikker om miljømæssige anliggender, primært vandpolitikker
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4.1. Den fælles fiskeripolitik (FFP) og relaterede dokumenter
Den fælles fiskeripolitik (FFP) er EU's instrument til forvaltning af fiskeri og akvakultur. Den blev udarbejdet
for at forvalte en fælles ressource og opfylde den forpligtelse, der blev fastsat i den oprindelige traktat for det
daværende Europæiske Fællesskab.
Den fælles fiskeripolitik skal sikre en udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, der giver bæredygtige
økonomiske, miljømæssige og sociale betingelser. Til dette formål skal fællesskabet anvende en
forebyggende tilgang ved at træffe foranstaltninger, der er designet til at beskytte og bevare levende
akvatiske ressourcer, muliggøre bæredygtig udnyttelse og minimere fiskeriaktiviteternes påvirkning af marine
økosystemer. Hovedmålet er imidlertid en progressiv implementering af en økosystembaseret tilgang til
fiskeriforvaltning Den bidrager også til en økonomisk levedygtig og konkurrencedygtig akvakulturbranche
ved også at tage højde for forbrugernes interesser.
Der er vedtaget fælles foranstaltninger inden for følgende hovedområder:

Bevaring og begrænsning af fiskeriets miljøpåvirkning – for at beskytte fiskeressourcer ved at regulere
mængden af fisk, der tages fra havet, ved at tillade unge fisk at yngle og ved at sikre, at
foranstaltningerne bliver respekteret.
Strukturer og flådeforvaltning – for at hjælpe fiskeri- og akvakulturbrancherne med at tilpasse deres
udstyr og organisationer til begrænsningerne ved små ressourcer og markedet. Foranstaltninger
målrettet mod at skabe balance mellem fiskeriindsatsen og de tilgængelige fiskeressourcer er også på
plads.
Markeder – for at vedligeholde en fælles organisation af markedet for fiskeprodukter og tilpasse udbud
og efterspørgsel til fordel for både producenter og forbrugere.
Relationer med omverdenen – for at indgå fiskeripartneraftaler og for at forhandle på internationalt
niveau inden for regionale og internationale fiskeriorganisationer for fælles bevaringsforanstaltninger
inden for dybhavsfiskeri.

Siden 2007 foregår implementeringen af FFP parallelt med EU's integrerede havpolitik. Navnet på det
ansvarlige generaldirektorat blev GD for Maritime anliggender og Fiskeri (DG MARE).
Det primære fokus for FFP er imidlertid fangstfiskeriet på havet. Akvakultur har først opnået en vigtig rolle
over de seneste få år. De akvakulturrelaterede anliggender er nu blevet en vigtig del af de ovenstående
fælles aktivitetsområder. Som hovedforvaltningsorgan for FFP udarbejdede Generaldirektoratet for Maritime
anliggender og Fiskeri i 2002 et COM-dokument om strategien for bæredygtig udvikling af europæisk
akvakultur (COM(2002) 511). I 2007 startede GD for Maritime anliggender og Fiskeri en fælles diskussion
med akvakulturbranchen for at opdatere denne strategi. Det nye strategidokument COM(2009) 162 er netop
blevet offentliggjort i april 2009 og er tilgængeligt på alle nationale sprog i EU.

4.1.1. Kommissionens strategi for bæredygtig udvikling af den europæiske akvakulturbranche
Kommissionens strategi for bæredygtig udvikling af den europæiske akvakulturbranche sigter imod:

At skabe langsigtet sikker beskæftigelse, særligt i områder afhængige af fiskeri.
At sikre, at forbrugerne har tilgang til produkter, der er sinde, sikre og af god kvalitet samt fremmer højde
standarder for dyresundhed og -velfærd,
At sikre en miljømæssigt forsvarlig branche.

Strategien siger, at det er vigtigt at reducere den negative miljøpåvirkning fra akvakultur ved at udvikle et sæt
standarder og/eller frivillige aftaler, som forhindrer nedbrydning af miljøet. Omvendt skal visse
akvakulturudviklingers positive bidrag til miljøet anerkendes og påskønnes, også med offentlig finansiel
støtte.
Vedrørende konflikterne mellem akvakultur og miljø identificerede strategien følgende områder:

Dæmpe påvirkningen fra affaldsprodukter
Kontrollere den fortsat øgede efterspørgsel på vilde fisk
Udvikle instrumenter til at håndtere påvirkningen fra udslupne fremmede arter og GMO'er
Integreret forebyggelse og kontrol af forurening
Specifikke kriterier og retningslinjer for miljøkonsekvensundersøgelser for akvakultur
Anerkende og styrke den positive indflydelse fra ekstensiv kultur og genudsætning
Finde løsninger på rovdriften på beskyttede vilde arter

Generelt har visionen og målsætningerne for strategien fra 2002 fuld støtte og der tages højde for dem, da
de stadig er gyldige, men der fremsættes adskillige argumenter for at retfærdiggøre behovet for en
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revidering. Kommissionen startede en samrådsproces i 2007 for at opdatere denne akvakulturstrategi. Det
nyligt offentliggjorte strategidokument udpeger nye mål og understreger vigtigheden af visse elementer i den
tidligere strategi, såsom:
1. Miljøvenlig akvakulturvækst: EU er forpligtet til et højt niveau af miljøbeskyttelse og Fællesskabets

lovgivning er baseret på forebyggelsesprincippet. Teknologier til rensning af vand ved at fjerne
affaldsstoffer og forureninger er tilgængelige, og yderligere udvikling af nye teknologier til at mindske
spildevand bliver sandsynligvis også betydnignsfuldti de kommende år. Overensstemmelse med
fællesskabets vandlovgivning er også afgørende for at sikre den nødvendige vandkvalitet til at producere
sikre kvalitetsfødevarer.

2. Domesticering af dyr: Optimale opdrætsforhold, god sundhed og tilstrækkeligt foder, der er velegnet til
de opdrættede akvatiske dyrs fysiologiske behov, er afgørende for optimal vækst og produktion. Garanti
af de opdrættede fisks velførd bidrager også til et bedre image for akvakulturbranchen.

3. Jævnbyrdig konkurrent hvad angår plads: Den stigende konkurrence med landbrug, industri og turisme
om plads repræsenterer en stor udfordring for yderligere udvikling eller blot opretholdelse af
ferskvandsdambrug og akvakulturproduktionsanlæg i kystområder. Valget af område er afgørende, og
rumlig planlægning spiller en nøglerolle i at yde vejledning og pålidelige data om placeringen af en
økonomisk aktivitet.

4. Mindskelse af den administrative byrde: At mindske den administrative byrde er afgørende for at fremme
udviklingen, især for små og mellemstore virksomheder.

5. Sætte akvakulturbranchen i stand til at overholde markedets krav: EU's akvakulturindustri bør være i
stand til at imødekomme forbrugernes krav, kunne tilpasse sig ændrede markedskrav og være i stand til
at interagere på lige fod med de andre aktører i markedsføringskæden. Derfor skal akvakultursektorens
behov vurderes og tages hånd om, særligt vedrørende producentorganisationer, tværfaglige grupper,
forbrugerinformation og markedsføringsinstrumenter såsom mærkning af akvatiske fødevarer i
rammerne for den fremtidige reform af markedspolitikken for fiskeri og akvakulturprodukter.

4.1.2. Den Europæiske Udviklingsfond for Fiskeri
Indtil 2006 var det primære finansieringsinstrument, der støttede gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik,
Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF). I EU's økonomiplanlægningsperiode 2007-2013
bliver et nyt finansielt redskab benyttet, Den Europæiske Fond for Fiskeri (EFF).
Under udviklingen af EFF medførte diskussioner med medlemslande og interessenter om kommissionens
forslag en række ændringer. For eksempel begrænsede det oprindelige forslag hjælp til små og meget små
virksomheder inden for akvakultur-, forarbejdnings- og markedsføringssektorerne. Det vil nu være muligt at
give offentlige tilskud til mellemstore og visse store virksomheder, men meget små og små bliver prioriteret.
Desuden kan der tildeles ny kompensation for dambrugere, hvis virksomheder er placeret i områder
beskyttet af NATURA 2000. Støtte til dambrug inde i landet, producentorganisationer og køb af visse typer af
fiskeriudstyr for unge fiskere vil også være muligt.
EFF vil køre i syv år med et samlet budget på omkring 3,8 milliarder. Der vil være adgang til finansiering for
alle branchens sektorer – hav- og indlandsfiskeri, akvakulturvirksomheder, producentorganisationer og
forarbejdnings- og markedsføringssektorerne – samt for fiskeriområder. Det vil være op til medlemslandene
at beslutte, hvordan de allokerer midlerne mellem de forskellige opstillede prioriteter, men de skal udarbejde
en national strategiplan som grundlag for det operative program.
Om indholdet i NSP:

Generel beskrivelse af sektoren
Swot-analyse af sektoren og dens udvikling
Medlemslandenes målsætninger og prioriteter vis à vis det bæredygtige
Udvikling af fiskeri og akvakultur og vedrørende FFP
Indikation af ressourcer, der skal mobiliseres for at realisere den nationale strategi
Procedure for udvikling, implementering og overvågning af NSP'en

Økonomisk støtte til akvakulturbrugere
Strategierne og de planlagte foranstaltninger skal naturligvis harmonisere med Rådsforordningen om Den
Europæiske fond for Fiskeri. Dette dokument identificerer 5 prioritetsakser som følger:
1. Foranstaltninger til tillempning af fællesskabets fiskeriflåde
2. Akvakultur, indlandsfiskeri, forarbejdning og markedsføring af fiskeri- og akvakulturprodukter
3. Foranstaltninger af fælles interesse
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4. Bæredygtig udvikling af fiskeriområder
5. Teknisk assistance
For dambrugere, der arbejder i ferskvandsmiljøet er de vigtigste foranstaltninger beskrevet i akse 2 og 3.

Akse 2 – Akvakultur, indlandsfiskeri, forarbejdning og markedsføring af fiskeri- og akvakulturprodukter

I akse 2 er følgende foranstaltninger berettigede til finansiering i akvakultursektoren:
Produktive investeringer i akvakultur: EFF kan støtte investeringer i konstruktion, udvidelse, udstyring og
modernisering af produktionsanlæg, særlig med henblik på at forbedre arbejdsforhold, hygiejne, sundhed for
mennesker eller dyr og produktkvalitet, reducering af negative effekter eller forbedring af positive effekter på
miljøet. Investeringerne skal bidrage til en eller flere af følgende målsætninger:
a. Differentiering mod nye arter og produktion af arter med gode markedsmuligheder.
b. Implementering af akvakulturmetoder, der markant reducerer negative effekter eller forbedrer positive

effekter på miljøet sammenlignet med normal praksis i akvakultursektoren.
c. Støtte til traditionelle akvakulturaktiviteter, der er vigtige for bevaring og udvikling af såvel den

økonomiske som sociale struktur og miljøet.
d. Støtte til køb af udstyr, der er målrettet mod at beskytte dambrugene mod vilde rovdyr.
e. Forbedring af arbejds- og sikkerhedsforholdene for akvakulturarbejdere.
Vandmiljøforanstaltninger: EFF kan støtte tildeling af kompensation for brug af
akvakulturproduktionsmetoder, der hjælper med at beskytte og forbedre miljøet og bevare naturen.
For eksempel kan former for akvakultur, der omfatter beskyttelse og forbedring af miljøet, naturlige
ressourcer, genetisk mangfoldighed og forvaltning af landskabet, få støtte inden for denne foranstaltning. For
at få tildelt støtte skal de miljømæssige fordele ved sådanne engagementer demonstreres ved en
forudgående vurdering foretaget af kvalificerede udpegede organer.
Kommissionen ønsker også at opfordre dambrugere til at deltage i en fællesskabsordning for miljøstyring og
-revision, der er oprettet med Forordning (EF) nr. 761/2001 fra Europaparlamentet og fra Rådet fra 19. marts
2001, der tillader frivillig deltagelse af organisationer i fællesskabsordningen for miljøstyring og -revision
(EMAS).
Der er imidlertid stadig meget debat i branchen omkring økologisk akvakultur i betydningen i Rådets
forordning (EØF) nr. 2092/91. Økologisk produktion af fisk kan også støttes fra EFF inden for disse
foranstaltninger.
På grund af den meget strenge og omkostningsøgende regulering af økologisk akvakultur er det meget
vigtigt, at den "bæredygtige akvakultur" også kan modtage kompensation fra EFF for at skabe miljømæssig
værdi. Begrebet "bæredygtig akvakultur" betyder her, at en akvakulturaktivitet er i overensstemmelse med
bestemte miljømæssige begrænsninger som resultat af udpegelsen af NATURA 2000-områder i henhold til
Rådets direktiv 92/43/EØF fra 21. maj 1992 om bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter.
For at modtage kompensation under denne artikel, skal modtagere af kompensation en periode på minimum
fem år forpligte sig til vandmiljømæssige krav, der er mere vidtrækkende end blot at gøre brug af almindelig
god akvakulturpraksis.
Offentlig sundheds-foranstaltninger: Disse foranstaltninger vedrører primært bløddyropdrættere og
beskytter dem mod den økonomiske påvirkning fra skadelige algevækster.
Dyresundhedsforanstaltninger: EFF kan bidrage til at finansiere kontrol og udryddelse af sygdomme i
akvakulturer i henhold til betingelserne i Rådets afgørelse 90/424/EØF fra 26. juni 1990 om udgifter inden for
veterinærområdet.
Der er nogle andre foranstaltninger i akse 2, som ikke direkte påvirker ferskvands-akvakulturbrugere, men
som i visse tilfælde også kan være interessante her.
Indlandsfiskeri: Berettigede hjælpeforanstaltninger

Hjælp til indlandsfiskeri og isfiskeri i henhold til lignende bestemmelser som i den nuværende FIUF.
Hjælp til omplacering af indlandsfartøjer uden for fiskeri
Midlertidigt ophør forudset i en Fællesskabsretsakt

Forarbejdning og markedsføring : Berettigede hjælpeforanstaltninger
Forbedre arbejde, sundhed, hygiejneforhold og produktkvalitet
Reducere negative effekter på miljøet
Forbedre brugen af begrænset anvendte arter, sideprodukter og affaldsprodukter
Indføre ny teknologi, udvikle innovative produktionsmetoder
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Markedsføring af produkter (hovedsageligt fra lokale fiskeriudbytter og akvakultur)
Livslang læring

Akse 3 - Foranstaltninger af fælles interesse

Inden for akse 3 kan EFF støtte foranstaltninger af fælles interesse, som ikke kan støttes normalt af den
private sektor og som hjælper med at opfylde målsætningerne for den fælles fiskeripolitik. Ophavsmændene
til disse foranstaltninger kan være private operatorer, organisationer på vegne af producenter eller
anerkendte organisationer, under forudsætning af, at deres aktioner er af fælles interesse. Berettigede
foranstaltninger er:

Fælles aktioner
Beskyttelse og udvikling af akvatisk fauna og flora
Fiskerihavne, nødhavne og landepladser
Udvikling af nye markeder og salgskampagner
Pilotprojekter udført af en økonomisk operatør, en anerkendt handelsorganisation eller ethvert andet
kompetent organ med dette formål af medlemsstaten i partnerskab med et videnskabeligt eller teknisk
organ
Modifikation af fiskerifartøjer med henblik på omplacering

Akvakulturrelaterede fælles aktioner kan for eksempel være:
Forbedring af arbejdsforhold og sikkerhed
Markeders gennemsigtighed
Forbedring af kvalitet og fødevaresikkerhed
Udvikling, omstrukturering eller forbedring af akvakulturanlæg
Udvikling af nye uddannelsesmetoder
Fremhjælpning af partnerskab mellem videnskabsfolk og operatører
Fremhjælpning af lige muligheder
Oprettelse og omstrukturering af producentorganisationer og implementering af deres planer
Gennemførlighedsundersøgelser i forbindelse med fremhjælpning af partnerskaber med tredjelande

4.2. Miljøpolitikker med stor indflydelse på udvikling af akvakultur
En EU-miljøpolitik er ikke noget nyt. Det nuværende miljøhandlingsprogram, som vil bære EU frem ti 2012,
er det sjette i rækken. Det er baseret på 30 års aktiviteter, som allerede har givet en række fordele –
inklusive meget renere luft og vand, udvidelse af beskyttede naturtyper, bedre styring af affaldsstoffer, bedre
overvejelser på forkant af de miljømæssige konsekvenser af planlægningsbeslutninger og mere miljøvenlige
produkter. Men der resterer enorme udfordringer.
Det sjette miljøhandlingsprogram identificerer fire prioriteter:

Klimaændringer
Natur og biodiversitet
Miljø og sundhed samt livskvalitet
Naturressourcer og affaldsprodukter

Fra en akvakulturbrugers synspunkt er handlingerne inden for naturbevaring og beskyttelse af
naturressourcer (som vand) de vigtigste.

4.2.1. Naturbevaringspolitik: Biotop- og fugledirektivet, Natura 2000
EU's naturbevaringspolitik er baseret på to primære stykker lovgivning – fugledirektivet og biotopdirektivet.
Dens prioriteter er at oprette det europæiske økologiske net (af særlige bevaringsområder), kaldet NATURA
2000, og at integrere naturbeskyttelseskrav i andre EU-politikker såsom landbrug, regional udvikling og
transport.
Det er en del af Europas svar på bevaring af global biodiversitet på linje med internationale forpligtelser i
henhold til Biodiversitetskonventionen.
Målet med Natura 2000-nettet er at beskytte og forvalte sårbare arter og biotoper i hele deres naturlige
område i Europa, uden hensyntagen til nationale eller politiske grænser. Natura 2000 er dog ikke blot et
system af strenge naturreserver, hvor alle menneskelige aktiviteter systematisk udelukkes. Den tager en
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anderledes tilgang – den anerkender, at mennesket er en integreret del af naturen, og at de to fungerer
bedst i fællesskab. Ganske vist er mange lokaliteter i Natura 2000 sårbare netop på grund af den måde, de
er blevet forvaltet hidtil, og det vil være vigtigt at sikre, at disse former for aktiviteter (såsom ekstensiv
dyrkning) kan fortsætte i fremtiden.
Ved aktivt at tilknytte forskellige landbrugere i forvaltningen af Natura 2000-lokaliteter er det muligt at sikre,
at sårbare seminaturlige biotoper og arter, der er afhængigt af positiv forvaltning, bliver opretholdt.
Den nylige reform af den fælles landbrugspolitik har fjernet sammenhængen mellem betaling og produktion
og erstattet den med en enkelt landbrugsbetaling, der er baseret op gode landbrugs- og miljømæssige
forhold. Natura 2000 er også blevet inkorporeret i den fælles fiskeripolitik, og dambrugere vil modtage støtte
for at opfylde kravene til anlægsstyring i Natura 2000.
Natura 2000-nettet består af Særlige bevaringsområder (SAC'er) der er angivet for en eller flere af de 231
truede biotoptyper og 900 arter, der er anført i tillæggene til biotopdirektivet. Det omfatter også Særlige
beskyttelsesområder (SPA'er) der er klassificeret i fugledirektivet for omkring 200 truede fuglearter og
vådområder af international betydning.
Lokaliteterne vælges i tre faser.
1. første fase involverer en videnskabelig vurdering på nationalt niveau. Hvert medlemsland identificerer

vigtige lokaliteter for de arter og biotoper, der findes i deres territorium på baggrund af almindelige
videnskabelige kriterier. Disse nationale lister sendes derefter formelt til Europakommissionen.

2. Anden fase involverer udvælgelse af lokaliteter med betydning for Fællesskabet fra de nationale lister i
henhold til en af de syv biogeografiske regioner i Europa. Dette foretages af Europakommissionen på
linje med Natura 2000-støtten og i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling.
Målsætningen er ikke at stoppe økonomiske aktiviteter fuldstændigt, men i stedet at fastsætte de
parametre hvorefter disse kan finde sted samtidig med at Europas biodiversitetssamarbejde med
medlemslandene og videnskabelige eksperter beskyttes.

3. Fase tre: Når lokaliteterne er udvalgt i fase to, bliver de en del af Natura 2000-nettet. Medlemslandene
har op til 6 år til at udpege dem som særlige bevaringsområder (SAC) og om nødvendigt indføre positive
forvaltningsforanstaltninger for at opretholde eller gendanne arterne og biotoperne til en gunstig
bevaringsstatus-

Direktivet kræver, at skadelige aktiviteter i Natura 2000-lokaliteter undgås i det omfang de markant kan
forstyrre arterne eller nedbryde biotoperne, som lokaliteten er udpeget for.
Det siger, at der, hvor det er nødvendigt, skal træffes positive foranstaltninger for at opretholde og gendanne
disse biotoper og arter til en 'gunstig bevaringsstatus' i deres naturlige område.
Det er op til medlemslandene at beslutte, hvordan de opnår bevaring af lokaliteten:

Lovmæssigt (f.eks. oprettelse af en naturreservat),
Kontraktmæssigt (f.eks. underskrivelse af forvaltningsaftaler med lodsejeren) eller
Administrativt (fremskaffe de nødvendige midler til at forvalte lokaliteten).

4.2.2. Rammedirektivet for vandpolitik og ferskvandsakvakultur
Den 23. oktober 2000 blev "Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF til oprettelse af en ramme for
Fællesskabets handling inden for vandpolitikområdet" eller kort sagt EU's rammedirektiv for vandpolitik (eller
endnu kortere VRD) endelig vedtaget. Rammedirektivet for vandpolitik (VRD) udvider omfanget af
vandbeskyttelse til alle vandmasser og fastsætter klare målsætninger om at en "god status" skal opnås for
alle europæiske vandmasser før 2015 og at anvendelse af vand skal være bæredygtig i hele Europa. Dette
nye overordnede system er ret betimeligt, da Europas vandressourcer er under stigende pres.
Implementeringen af Rammedirektivet for vandpolitik fremsætter et antal fælles tekniske udfordringer for
medlemslandene, kommissionen, kandidat- og EØS-landene samt interessenter og NGO'er. Desuden er
mange af de europæiske afvandingsområder internationale og krydser administrative grænser og
territorialgrænser. Derfor er en fælles forståelse og tilgang afgørende for en vellykket og effektiv
implementering af direktivet.
Kommissionen fremsatte et forslag ti et Rammedirektiv for vandpolitik med følgende nøglemålsætninger:

Udvide omfanget af vandbeskyttelse til at omfatte alle vandmasser, overfladevand og grundvand
Opnå "god status" for alle vandmasser før en fastsat tidsfrist
Vandforvaltning baseret på afvandingsområder
"Fælles tilgang" for udledningsgrænser og kvalitetsstandarder
Få priserne rigtige
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Få borgerne tættere involveret
Strømline lovgivningen

Den bedste model for et enkelt vandforvaltningssystem er forvaltning efter afvandingsområde – den naturlige
geografiske og hydrologiske enhed – i stedet for efter administrative eller politiske grænser. Initiativer
fremsat af de relevante lande for Maas-, Schelde- og Rhin-afvandingsområderne har fungeret som positive
eksempler på denne tilgang, med deres samarbejde og fælles fastsættelse af mål eller i tilfælde af Rhinen
endda uden for EU's territorium. Selvom adskillige medlemslande allerede gør brug af
afvandingsområdetilgangen, er det i øjeblikket ikke tilfældet alle steder. For hvert afvandingsområdedistrikt –
hvoraf nogle vil overskride landegrænser – skal der oprettes en "afvandingsområdeforvaltningsplan" som
skal opdateres hvert sjette år, og denne skal danne rammen for koordinationskravene identificeret ovenfor.
For at imødegå udfordringerne på en samvirkende og koordineret måde enedes medlemslandene, Norge og
kommissionen om en fælles implementeringsstrategi (FIS) for Rammedirektivet for vandpolitik blot fem
måneder efter direktivet trådte i kraft.
FIS'en opdateres regelmæssigt af medlemslandene, og for perioden 2007-2009 blev følgende prioriteter
anset som de vigtigste af vanddirektørerne: "VRD og landbrug", "VRD og hydromorfologi", "miljømæssige
målsætninger, undtagelser og relaterede økonomiske anliggender", "vandmangel og tørke" og "biologisk og
kemisk overvågning". Yderligere må man forudse handling i forbindelse med klimaændringer, som vil
fokusere på de alternativer og muligheder som EU's vandpolitiske rammer giver for at tilpasse sig effekterne
af klimaændringer. Aktiviteterne skal derfor hænge nært sammen med andre FIS-aktiviteter med henblik på
at sammenkæde og koordinere arbejde i forbindelse med klimaændringer.
De miljømæssige målsætninger er defineret i artikel 4 – kerneartiklen – i Rammedirektivet for vandpolitik
(VRD). Målet er langsigtet bæredygtig vandforvaltning baseret på en høj grad af beskyttelse af vandmiljøet.
Artikel 4.1 definerer de generelle målsætninger i VRD, som skal opnås i alle overflade- og
grundvandmasser, dvs. god status inden 2015, og introducerer princippet om forebyggelse af yderligere
forværring af status. Der følger et andet undtagelser til de generelle målsætninger, som giver mulighed for
mindre stringente målsætninger, udvidelse af tidsfristen til efter 2015 eller implementering af nye projekter,
under forudsætning af at et sæt betingelser er opfyld.
Interkalibreringen er et vigtigt element i at gøre den generelle miljømæssige målsætning operationel på en
harmoniseret måde i hele EU. VRD-klassifikationsordningen for vandkvalitet omfatter fem statuskategorier:
høj, god, moderat, dårlig og ringe. Den generelle målsætning med VRD er at opnå 'god status' for alle
overfladevandmasser inden 2015. 'God status' betyder både 'god økologisk status' og 'god kemisk status'.
Vejledende dokumenter og tekniske rapporter er udarbejdet for at hjælpe interessenter med at implementere
VRD. Vejledende dokumenter har til hensigt at give en overordnet metodologisk tilgang, men disse skal
skræddersys til de specifikke omstændigheder i hvert EU-medlemsland. Alle disse dokumenter og andre
udarbejdet under den Fælles implementeringsstrategiproces kan findes i VFD CIRCA-biblioteket
(http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/iep/index_en.htm).
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5. Produktkvalitet og -differentiering – Markedsmuligheder for
akvakulturbrugere for deres fiskeprodukter og sideprodukter

Et meget vigtigt kriterium for at stå imod den stigende konkurrence på fiskemarkedet er fremragende
produktkvalitet vedrørende kødkvalitet og forbrugerpræferencer. Forbrugerne bliver mere bevidste om,
hvordan fisk produceres, og hvilken type foder der anvendes. EU-forordninger og -myndigheder har også
øget fokus på fødevaresikkerhed og sporbarhed af produktionen fra 'æg til bord'. De fleste
supermarkedskæder har indført meget strenge regler for fiskeriprodukter på grund af deres egne
handelsinteresser og for at opfylde forbrugernes behov, samtidig med at de opfylder lovgivningskrav. For at
sælge fisk gennem denne vigtige markedskanal skal produkterne opfylde ekstremt høje kvalitetsstandarder.
På den anden side skaber det skiftende økonomiske og sociale miljø nye markeder for sideprodukter til
ferskvands-akvakultur, og dambrugere er nødt til at finde innovative måder at udnytte akvakultur-
sideprodukter mere effektivt. Ved at få adgang til alternative og hurtigtvoksende markeder ud over
hovedmarkedet for fiskeprodukter i høj kvalitet kan europæiske akvakulturbrugere øge deres økonomiske
bæredygtighed og forbedre deres konkurrencedygtighed med det internationale akvakulturmarked, særligt
med billige importprodukter fra Asien.
Et af de primære mål for SustainAqua var derfor at analysere effekten af forskellige opdrætssystemer og
fodringsmønstre på fiskekvaliteten og at forske i potentielle markedsanvendelser for forskellige akvakultur-
sideprodukter for at komme ind på nye markeder.
I det polske case studie blev effekten af tre forskellige damkultursystemer og fodringer på kvaliteten af
almindelig karpe vurderet. I case studierne i Schweiz og Ungarn er markedspotentialet for sideprodukter til
de boomende kosmetik- og energibrancher analyseret: hydrokulturplanter og tropiske frugter i 'Tropenhaus' i
Schweiz, og forskellige vådområdeafgrøder i Ungarn.

5.1. Produktkvalitet – det polske tilfælde
Begrebet 'fiskekvalitet' er et komplet sæt egenskaber, der påvirkes af adskillige faktorer. Det omfatter:
udseende (f.eks. farver), næringsværdi (sammensætning af den spiselige del – f.eks. fedtsyrer, fedt),
organpåvirkende egenskaber (smag, aroma, lugt, konsistens), friskhed og sikkerhed (indhold af giftige
bestanddele, tungmetaller, kemikalier brugt i akvakultur og deres metabolitter, humane patogener).
Inden for rammerne af SustainAqua var det primære mål at finde ud af forskelle mellem forskellige
fiskefodrings- og kultiveringssystemers indflydelse på kvaliteten og smagen af karpe ved hjælp af
forbrugertest, sanseprofilanalyse med ekspertpaneler og kemisk analyse af protein, fedt og fedtsyrer.
Følgende spørgsmål blev analyseret:

Er der forskel i smag og kvalitet, hvis karper holdes i polykultur- eller monokultursystemer (forskelligt
foderspektrum og udnyttelseseffektivitet tilgængelig)?
Er der forskel i smag og kvalitet, hvis karper fodres med korn (majs og hvede) eller med naturligt foder?

Undersøgelsen fokuserede på almindelig karpe (Cyprinus carpio), den primære art, der opdrættes i Polen.
Følgende fiskeprøver blev analyseret:
1. Almindelig karpe avlet i traditionel monokultur - fodret med korn
2. Almindelig karpe avlet i traditionel polykultur - fodret med naturligt foder
3. Almindelig karpe avlet i monokultur - fodret med naturligt foder
Yderligere blev storhovedet karpe (Hypophthalmichthys nobilis) analyseret, også fra et polykultursystem med
naturlig fodring, for at påvise dens høje kvalitet og smag og opnå en større accept i markedet. I øjeblikket
findes der mange fordomme blandt forbrugerne om dårlig smag for denne art, hvilket medfører lave priser
(ca. 1 /kg).
Resultater viser, at karper med naturligt foder havde meget lavere fedtindhold end deres kornfodrede
modstykker. Ter er tydelige forskellige i indhold og sammensætning af fedtsyrer. Karper med naturligt foder
havde større andele af n-3- og n-6-polyumættede fedtsyrer (PUFS), som menes at have positiv effekt på
menneskets helbred. Karper med naturlig fodring blev også vurderet meget højere angående forbruger
accept på grund af deres friske, naturlige og ikke alt for syrlige smag og deres bløde, ikke kedelige, smag.
Der blev ikke fundet markante forskelle mellem karper fra monokultur- og polykultursystemer i nogen
analyse.
Det kan konkluderes, at fodringssystemet har større effekt på sansekvaliteter og kemiske kvaliteter end
kultursystemet. Den primære faktor, der styrer fedtindhold, fedtsyresammensætning og organpåvirkende
egenskaber er kosten. Om karper opdrættes i monokultur- eller polykultursystemer lader ikke til at have stor
effekt på kvaliteten af fisken.
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Vedrørende markedsføring af storhovedet karpe (Hypophthalmichthys nobilis) viser resultater af denne
undersøgelse desuden en positiv evaluering af både sansekvalitet/forbrugeraccept og kemisk
sammensætning, som når samme værdier for almindelig karpe.

5.2. Vådområdeafgrøder til bioenergibranchen – det ungarske tilfælde
Potentialet for biomasseproduktion til den boomende bioenergibranche er enormt. Lignincellulose-
sideprodukter fra akvakulturaktiviteter giver kolossale muligheder for produktion af ethanolbrændstof, varme
eller elektricitet. Kombinationen af akvakultur, spildevandsbehandling og bioenergiproduktion er en innovativ
tilgang i EU. Den kan tjene to formål med enorme fordele på samme tid:
1. Akvakulturbrugere tjener penge på to måder på samme tid: Dambrugeren sparer omkostninger til

spildevandsbehandling og sælger et nyt produkt, hvilket øger indtægterne.
2. For at imødekomme den kommende enorme efterspørgsel på biomasse i EU skal alle potentielle

områder til kultivering af biomasse anvendes, inklusive akvakulturanlæg.

Pil efter plantning i vanddækket vådområde (foto: AKVAPARK)

Potentiale
Inden for rammerne af SustainAqua blev tagrør (Phragmites australis), dunhammer (Typha latifolia/
angustifolia), pilerør (Arundo donax) og pil (Salix viminalis) specifikt analyseret deres indhold for potentiel
brug som biomasse til energiformål, f.eks. til produktion af træflis eller pellets til fremstilling af varme og
elektricitet eller til produktion af cellulosebioethanol som biobrændstof til transport (se Tabel 2).

Vandindhold – Kritisk faktor, som afgør mængden af varme, der opnås ved forbrænding
– Jo større vandindhold i planten, desto lavere er energiindholdet

Brændstofvær
di

- Energimængde frigivet i form af varme ved forbrænding af 1 kg træ

Polysaccharid
er i cellevægge

- Plantecellevægge indeholder hovedsagelig tre polymertyper: cellulose, hemicellulose og lignin.
- Cellulose og hemicellulose indeholder lange kæder af sukkerstoffer, som kan omdannes til
brændstof til transport såsom bioethanol.
- Det er vigtigt at kende andelen af enkelte sukkerstoffer (polysaccharider) for at evaluere afgrøders
begyndelsespotentiale til produktion af biobrændstof

Tabel 2: SustainAqua-analyser til at bestemme bioenergipotentiale for vådområdeafgrøder

Resultaterne af disse analyser viser tydeligt potentiale for anvendelse til bioenergi. Tallene for
polysaccharider i cellevægge viser muligheder for produktion af cellulosebioethanol af disse afgrøder, særligt
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af Arundo donax og Phragmites australis. Varmeværdien viste især lovende tal for dunhammer. Andre
internationale eksperimenter viser det store potentiale for alle de fire testede vådområdeafgrøder.
Der skal imidlertid tages højde for, at det primære mål for plantning af vådområdeafgrøder på et
akvakulturbrug er behandling af spildevand fra akvakulturaktiviteterne. Det er målet at bruge den
producerede biomasse som sideprodukt til produktion af bioenergi. Spildevandsbehandlingen vil imidlertid
altid være prioriteten for plantningen af vådområdeafgrøder, ikke bioenergiproduktionen. Det kan resultere i
følgende begrænsende faktorer, som er ufordelagtigt for effektiv og omkostningseffektiv bioenergiproduktion:
3. Placeringen af vådområdeafgrøderne giver ikke optimale vækstforhold for bioenergiproduktion.
4. Høsttidspunktet er vigtigt for optimal forbrændingskvalitet (bedst om foråret).
5. Høstcyklusser på 2 eller 3 år kunne være mere passende.
Det skal undersøges grundigt på hvilken måde vandbehandlingen og produktionen af energiafgrøder kan
kombineres så effektivt som muligt for at finde optimale betingelser for at opnå begge mål.

Markedsmuligheder
Betingelserne er i øjeblikket meget fordelagtige for udvikling af biomasse til energiproduktion. EU's ambitiøse
mål om at øge andelen af bioenergi i den europæiske energiblanding skaber en enorm efterspørgsel på
biomasseressourcer i det kommende årti. Det er også en enestående mulighed for akvakulturbrugere til at
tjene en værdifuld ekstraindkomst ved at udnytte biomasse-sideprodukter fra deres akvakulturbrug til at
levere den tvingende nødvendige biomasse til den boomende bioenergibranche.
Pil (Salix viminalis) anvendes allerede til produktion af træflis til fremstilling af varme og elektricitet, f.eks. i
såkaldte lavskove med kort omdrift-plantager (SRC). SRC indikerer nyttige oplysninger om design af arealer
med vådområdeafgrøder til brug i akvakultur. For at kunne markedsføres lønsomt skal arealet mindst være
på 1 ha, være tilgængeligt for maskiner til høst og producere minimum 8-11 t pr. tørmasse og ha pr. år.
Vedrørende de tre bundvegetationsplanter i det ungarske case studie, tagrør, dunhammer og pilerør, er
denne sektor kun lige begyndt at udvikles og komme i gang. Der ventes dog forbedringer i den nærmeste
fremtid. Mens den teknoøkonomiske udvikling af et fungerende biomasse-bioenergimarked på tværs af
Europa finder sted, hvilket burde opnås i de kommende 3-5 år, skal denne tid derfor benyttes til at optimere
betingelserne for biomasseproduktion i forbindelse med akvakulturaktiviteter uden at tilsidesætte det
primære mål med vådområdeafgrøderne, spildevandsbehandlingen og optagelse af næringsstoffer.

5.3. Hydrokulturplanter og tropiske frugter til kosmetikbranchen – det schweiziske tilfælde
Hydrokulturplanter og tropiske frugter har stort potentiale til brug som vedvarende primærprodukter i
kosmetikbranchen. Muligheden for sådanne akvakultur-sideprodukter ligger i at sælge produktets oprindelse.
Det holistiske koncept kunne være det unikke salgsargument for sådanne produkter. Særligt SMV'er kunne
være meget interesserede i fælles udvikling af nye produkter, såsom papaya- eller guavacreme.

Potentiale
Inden for rammerne af SustainAqua analyseredes andemad (Lemna sp.) – som også kunne være et muligt
sideprodukt for det ungarske vådområde-vandbehandlingssystem eller det polske kaskadesystem –
vandhyacinth (Eichhornia crassipes), guava (Psidium sp.) og papaja (Carica papaya). For de tropiske frugter
fokuserede analysen på frugter af lav og middel kvalitet, som ikke kan sælges på frugtmarkederne som et
førsteklassesprodukt. Da det ikke var muligt at søge efter nye ingredienser eller hele den kemiske
sammensætning af alle de valgte planter, blev koncentrationen af de mest lovende kendte ingredienser målt
(se Tabel 3):

Pektin - Andemad er rig på en pektin specifik for Lemna (apiogalactoronan/lemnan)
- Ekstraordinære egenskaber sammenlignet med almindelig pektin (fra æbler)
- Kan bruges til behandling af symptomer på hudældning og hudbetændelse

Carotenoider,
lycopen

- Guava og papaja er begge rige på bioaktive substanser
- ß-caroten og lycopen er kendt for positiv effekt på menneskets helbred

Polyphenoler - Guava har antioxidant-egenskaber, der tillægges dens indhold af polyphenoler
- Vandhyacinth, som indeholder polyphenol, kan beskytte huden mod skadelige effekter af
tungmetaller og forbedre cellernes ånding.
- Vandhyacinth kan også være egnet til plantebaseret oprensning, da den kan optage metaller og
giftige materialer fra spildevand til stofskiftebrug.

Tabel 3: SustainAqua-analyser for at bestemme industrielt potentiale af hydrokulturplanter og tropiske frugter

Resultaterne af disse analyser viser, at akvakultur-sideprodukterne fra 'Tropenhaus'-case studiet ikke
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indeholdt større koncentrationer af kendte aktive substanser sammenlignet med andre planter. En tilføjet
værdi ved udnyttelsen af akvakultur-sideprodukter i kosmetiksektoren kan imidlertid være den holistiske og
økologiske tilgang for eksempelvis 'Tropenhaus'-produktionen eller andre bæredygtige akvakulturbrug. Et
sådant unikt salgsargument kan være fordelagtigt for visse dele af branchen, særligt små og mellemstore
virksomheder.

Markedsmuligheder
Den aktuelle udvikling inden for kosmetik, særligt naturkosmetikmarkedet, er ret fordelagtige for udnyttelse af
akvakultur-sideprodukter:

Stigende markedsvækst på op til 20 % inden for naturkosmetikbranchen
Det globale salg af økologisk kosmetik er stigende med indtægter op mod 5 mia. i 2006. Europa er en
stor vækstmotor med vækstrater på over 20 % og omsætning på 1,1 mia. Tyskland efterfulgt af Østrig
og Schweiz er langt det førende land i dette markedssegment med en omsætning på 650 mio. i 2006.
Markedsandelen i det overordnede kosmetikmarked forudses at vokse fra de nuværende 6 % til 10 % i
2012. Det franske marked er det hurtigst voksende med en vækstrate på 40 % i 2005.
Dominans af højt innovative SMV'er
I Europa er leverandørsiden meget fragmenteret og domineres af små og mellemstore virksomheder
med over 400 SMV'er, som producerer naturkosmetik.
Høj andel af nyudviklede produkter (NPD); NPD er en nøglefaktor
Kosmetikbranchen er kendetegnet ved innovation og en høj andel af produktudvikling. Innovation er
afgørende for at forbedre produkters ydeevne, sikkerhed og miljøpåvirkning. virksomheder
eksperimenterer med naturlige ingredienser og bevæger sig væk fra syntetiske kemikalier.
Produktplacering: Succesfuld markedsføring skabes med tydelig differentiering fra konkurrerende
produkter
En kritisk succesfaktor for naturkosmetik er produktplacering. Markedets vindere er de virksomheder,
der med succes kan differentiere deres produkter fra de konkurrerende, både naturlige og
konventionelle.
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6. Vandbehandling i intensive akvakultursystemer gennem
vådområder og ekstensive fiskedamme – Case studie i Ungarn

6.1. Konstruerede vådområder er en bæredygtig metode til at behandle spildevand fra
akvakultur og producere værdifulde afgrøder (Afrikansk havkat-anlæg)

6.1.1. Introduktion – Generel beskrivelse af innovationen
At opnå og opretholde god vandkvalitet i naturlige vandmasser er en fremhævet målsætning i den
europæiske og nationale lovgivning og for NGO'er, fordi kvaliteten og mængden af ferskvandsressourcer er
en af nøglefaktorerne for et mennesker kan leve sundt. Det udledte spildevand medfører eutrofiering og
nedbrydning af naturlige modtagende økosystemer. Yderligere er vandbelastningsgebyret en markant
stigende udgift i Ungarn. Disse argumenter tvinger producenterne til at finde virkningsfulde og
omkostningseffektive behandlingsmetoder.
I de seneste årtier er de konstruerede vådområder blevet genopdaget som en effektiv metode til behandling
af spildevand. I vådområde-økosystemer mindskes indholdet af forurenende stoffer med naturlige processer
ved hjælp af vandrensende planter. De afgivne suspenderede stoffer sedimenteres og omdannes til
opløselige næringsstoffer, som udnyttes af organismerne i vådområderne.
Med kombinationen af forskellige vådområdetyper, såsom stabiliseringsdam, fiskedam og makrofytdam, kan
effektiviteten for fjernelsen af næringsstoffer forbedret. Yderligere kan disse næringsstoffer omdannes til
salgbare sideprodukter ved at integrere værdifulde fiske- og plantearter. Med udsætning af fisk i en dam
bliver en vis del af de udledte næringsstoffer genanvendt i fiskekød, og det nødvendige niveau af opløst ilt
sikrer passende forhold for aerobe processer. I makrofytdammen optager adskillige makrofytter, som tåler
det anvendte vandniveau, en betragtelig mængde af næringsstoffer til biomasseproduktion, som kan være
egnet til bioenergiproduktion.

6.1.2. Principper for case studiet
Afrikansk havkat-anlægget (AHA) ligger i eksperimentaldamsystemet i forskningsinstituttet for fiskeri,
akvakultur og kunstvanding (HAKI) i Szarvas, Ungarn. Vådområde-pilotsystemerne på 1,1 ha (undersystem
‘A') og 0,4 ha (undersystem ‘B') blev konstrueret for at behandle spildevand fra et intensivt
gennemstrømningsbrug med afrikansk havkat.
Vådområde-undersystemerne blev konstrueret som en kombination af en stabiliseringsdam, en fiskedam og
en makrofytdam. Dammene blev fyldt med opdæmmet ferskvand fra den nærliggende hesteskoformede sø
afsnøret fra floden Körös ved begyndelsen af driftsperioden (maj i 2007, februar i 2008).
Spildevandet afrikansk
havkat-bruget blev ledt ind i
den gennemluftede
stabiliseringsdam med en
skovlhjulslufter, hvor
supplerende flodvand blev
tilsat. Vandet fra
stabiliseringsdammen blev
ladt ind i fiskedammen, hvor
en vis del af
næringsstofferne blev
optaget i biomasse i fisk.
Spildevandet fra
fiskedamsenheden blev ledt
videre til 4 konstruerede
vådområder med
overfladestrøm, som er
tilplantet med forskellige
energiafgrøder: tagrør
(Phragmites australis),
dunhammer (Typha latifolia
og T. angustifolia), pil (Salix
viminalis), pilerør (Arundo
donax) og tamarix (Tamarix
tetrandra) (se også Tabel 4).

A_PH

2288m2

A_TY

2728m2

B_SA
683 m2

B_AR
683 m2

Subsystem ’A’ Subsystem ’B’

B_SAi
683 m2

B_TAi
683 m2

A_SP
3072 m2

A_FP
3072 m2

B_SP 1387 m2

B_FP 1380 m2

Stabilisation pond
Fishpond
Macrophyte pond
Irrigated area

Flow-through
African catfish

farm

Figur 4: Skematisk oversigt over AHA-case studiets design
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Diagrammet for dette modul er vist i figur 4.
Yderligere to kunstvandede marker blev forbundet med undersystem ‘B' i 2008, hvor vandniveauet blev
opretholdt under overfladen, og natriumrensningskapaciteten for energipil og tamarix blev undersøgt.
Følgende principper er blevet anvendt:

Opholdstid: Beregnet hydraulisk opholdstid var 18 dage i hver vådområdeenhed.
Vanddybde: Den gennemsnitlige vanddybde i stabiliserings- og fiskedammene var 1,2m, og 0,5 m i
makrofytdammene.
Fiskeudsætning: Fiskene blev udsat i en polykultur med en udsætningstæthed på 900 kg/ha: 35
% almindelig karpe (Cyprinus carpio), 60 % sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix) og 5 % græskarpe
(Ctenopharyngodon idella) i april og maj. Denne sammensætning af fiskeudsætning blev valgt for at
opnå målene for vandbehandling og for at udnytte de forskellige naturlige fødekilder så effektivt som
muligt.
Fodring: Der blev ikke anvendt kunstig fodring i fiskedammene.
Høst: Fiskedammene blev høstet i november, vandet blev drænet, og bunden holdt tør om vinteren (fra
november til februar)

Enhed Areal Vanddybde Art Kommentarer

A_SP 3.072 m2 1,2 m Andemad (Lemna sp.) Fjernet regelmæssigt

A_FP 3.072 m2 1,2 m Karpe-polykultur Udsat i april
Høstet i november

A_PH 2.288 m2 0,5 m Tagrør (Phragmites australis), andemad Høstet i november

A_TY 2.728 m2 0,5 m Dunhammer (Typha latifolia, T.
angustifolia) Høstet i november

B_SP 1.387 m2 1,2 m Andemad (Lemna sp.) Fjernet regelmæssigt

B_FP 1.380 m2 1,2 m Karpe-polykultur Udsat i april
Høstet i november

B_SA 683 m2 0,5 m
Pil (Salix viminalis),
dunhammer (Typha sp.)

Plantet i 2006, utilstrækkelig vækst af
pil, invasion af dunhammer

B_AR 683 m2 0,5 m
Pilerør (Arundo donax), dunhammer
(Typha sp.)

Plantet i 2006, utilstrækkelig vækst af
pilerør, invasion af dunhammer

B_SAi 683 m2 ikke relevant Pil (Salix viminalis)
Plantet i 2007, kunstvandet med
udløbsvand fra fiskedammen (B_FP)

B_TAi 683 m2 ikke relevant Tamarix (Tamarix tetrandra)
Plantet i 2007, kunstvandet med
udløbsvand fra fiskedammen (B_FP)

Tabel 4: Eksperimentalenhedernes hovedegenskaber

6.1.3. Vurdering af udvalgte SustainAqua bæredygtighedsindikationer

Vandtilførsel og -udledning
Det tilførte vand blev ledt ind i eksperimentalsystemet fra to kilder:

Spildevand fra afrikansk havkat-dam til behandling og
Ferskvand fra floden Körös for at fylde damme, levere ilt og alger til stabiliseringsdammene og under
driften.

Dammene blev indledningsvis fyldt med ferskvand fra den nærliggende gren af floden Körös. Størstedelen af
flodvandet blev anvendt til opfyldning (13 829 m3 i 2007, 11 173 m3 i 2008), yderligere 10 037 m3 i 2007 og
17 089 m3 i 2008 blev tilført stabiliseringsdammene under driften. Det daglige vandforbrug var i gennemsnit
65,6 m3 og 69,5 m3 i henholdsvis 2007 og 2008. Det teoretiske daglige volumen blev beregnet, fordi friske
vandtilførsler ikke gennemførtes rutinemæssigt, kun i tilfælde af ufordelagtige iltforhold. Det specifikke
forbrug af opfriskningsvand blev beregnet for behandlingssystemet, og man fandt ud af, at for behandling af
1 m3 akvakulturspildevand blev 0,159-0,274 m3 flodvand anvendt under driften og i alt (med den indledende
opfyldning) blev 0,279-0,453 m3 anvendt.
Vandudledningen blev indsamlet ved makrofytdammenes udløbsport. Under opholdstiden mindskedes det
indtagne vandvolumen ved fordampning, udsivning. Derfor var det udledte vandvolumen 55-57 % mindre
end det samlede tilførte vandvolumen.
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Effektivitet af næringsstofudnyttelse
Den samlede kvælstofudledning var 162 kg under driftsperioden i 2007, hvilket svarer til udledning af
1,05 kg/dag for hele behandlingssystemet. I udledningsvandet blev der fundet under 10% af
nitrogenmængden i vandtilførselskilderne. Den samlede fosforudledning var 44,9 kg, og den daglige
udledning var 0,29 kg. I udledningsvandet blev der fundet 27% af fosformængden i det tilførte vand. Det
samlede kulstofindhold i vandprøverne blev beregnet til halvdelen af mængden af flygtige suspenderede
stoffer: Den samlede kulstofudledning var 3 262 kg under driften, hvilket svarer til en daglig udledning på
21,1 kg. I udledningsvandet blev der fundet mindre end 8 % af den samlede tilførsel af organisk kulstof
(Tabel 5).

N P C

Enhed
Tilført Udledt Fjernelse Tilført Udledt Fjernelse Tilført Udledt Fjernelse

kg kg % kg kg % kg kg %
A_ST 1 167 722 38.1 117 95.1 18.7 1 930 1 307 32.2
A_FI 722 404 27.2 (44.0) 95.1 69.0 22.3 (27.4) 1 307 1 022 14.8 (21.9)
A_PH 207 77.4 11.1 (62.6) 35.6 20.5 12.9 (42.4) 526 325 10.4 (38.2)
A_TY 196 46.5 12.8 (76.3) 33.4 15.1 15.6 (54.8) 495 279 11.2 (43.6)
A_Total 1 167 124 89.4 117 35.6 69.6 1 930 605 68.7
B_ST 512 235 54.1 50.0 31.9 36.2 813 561 31.0
B_FI 235 114 23.6 (51.5) 31.9 18.8 26.1 (41.0) 561 374 23.0 (33.4)
B_SA 56.4 21.1 6.90 (62.6) 9.30 5.13 8.36 (44.9) 188 108 9.82 (42.5)

B_AR 58.1 17.0 8.03 (70.8) 9.55 4.13 10.8 (56.7) 186 79.4 13.1 (57.3)
B_Total 512 38.1 92.6 50.0 9.26 81.5 813 187 77.0
Total 1 679 162 90.3 167 44.9 73.1 2 743 792 71.1

Tabel 5: Tilførsel og udledning af næringsstoffer og fjernelse af næringsstoffer for damenheder i AHA i 2007 (i
parenteser: fjernelse beregnet for damtilførsel)

N P C

Enhed
Tilført Udledt Fjernelse Tilført Udledt Fjernelse Tilført Udledt Fjernelse
kg kg % kg kg % kg kg %

A_ST 1 352 865 36.0 152 95.9 37.0 2 646 1 304 50.7
A_FI 865 376 36.1 (56.5) 95.9 48.0 31.5 (49.9) 1 304 1 143 6.07 (12.3)
A_PH 184 41.9 10.5 (77.3) 23.7 15.5 5.36 (34.4) 562 161 15.2 (71.4)
A_TY 198 37.1 11.9 (81.2) 23.3 14.7 5.66 (36.9) 522 166 13.4 (68.1)
A_Total 1 352 79.0 94.2 152 30.2 80.1 2 646 327 87.6
B_ST 717 361 49.6 78.9 40.4 48.7 1 351 554 59.0
B_FI 361 184 24.7 (49.0) 40.4 19.3 26.7 (52.2) 554 503 3.78 (9.22)
B_SA 88.3 17.3 9.90 (80.4) 9.21 2.96 7.93 (67.9) 238 68.3 12.5 (71.3)
B_AR 99.0 19.5 11.1 (80.3) 9.78 3.97 7.36 (59.4) 257 80.1 13.1 (68.8)
B_Total 717 36.8 94.9 78.9 6.93 91.2 1 351 148 89.0
Total 2 069 116 94.4 231 37.1 83.9 3 997 475 88.1

Tabel 6: Tilførsel og udledning af næringsstoffer og fjernelse af næringsstoffer for damenheder i AHA i 2008 (i
parenteser: fjernelse beregnet for damtilførsel)

Den samlede kvælstofudledning beløb sig til 116 kg under driftsperioden i 2008, hvilket svarer til udledning
af 0,48 kg/dag for hele behandlingssystemet. I udledningsvandet blev der fundet under 6 % af
nitrogenmængden i vandtilførselskilderne. Den samlede fosforudledning var 37,1 kg, og den daglige
udledning var 0,15 kg. I udledningsvandet blev der fundet 16 % af fosformængden i det tilførte vand. Den
samlede udledning af organisk kulstof var 4 812 kg under driften, hvilket svarer til en daglig udledning på
19,7 kg. I udledningsvandet blev der fundet mindre end 5 % af den samlede tilførsel af organisk kulstof
(Tabel 6). Kvælstof- og fosforudledningen var betragteligt lavere i 2008 end i 2007, særligt for de daglige
udledninger, som var næsten 50 % lavere i 2008. Udledningen af organisk kulstof var i henhold til de daglige
mængder tilsvarende i begge år.
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Næringsstof Enhed
2007 2008

N P C N P C
Tilført kg 1 679 167 2 743 2 069 231 3 997

Udledt

Vand % 9.7 27 29 5.6 16 4.3
Vand ved høst % 10 17 20 5.9 9.2 7.5
Fisk % 1.0 1.8 3.5 0.99 1.7 2.3
Planter % 4.0 9.2 i.b.* 3.7 8.5 i.b.*

*ikke beregnet

Tabel 7: Næringsstofudledning og næringsstofoptagelse i sekundære produkter

En del af næringsstofferne i AHA-modulet blev omdannet til fisk og energiafgrøder som værdifulde
sideprodukter. En lignende andel af de tilførte næringsstoffer blev omdannet til fiske- og plantebiomasse i
begge år: 1,0 %, 1,8 % og 2,3-3,5 % af henholdsvis kvælstof, fosfor og organisk kulstof blev optaget i de
høstede fisk. I energiafgrøder blev 3,7-4,0 % kvælstof og 8,5-9,2 % fosfor optaget fra af de tilførte mængder
næringsstoffer (Tabel 7).

Energieffektivitet
Under driften af AHA-eksperimentalsystemet blev der anvendt elektrisk energi til at pumpe spildevand ind i
stabiliseringsdamme (en pumpe med en effekt på 3,1 kW) til at blande og lufte vandet med luftere (2 stk.
med en effekt på 0,75 kW). Energiforbruget for elektriske pumper og luftere var 16 221 kWh og 16 997 kWh i
henholdsvis 2007 og 2008. Hvis tilførslen af spildevand til behandlingssystemet kan løses med
tyngdekraften, kan pumpernes energiforbrug elimineres. Det beregnede specifikke energiforbrug for det
behandlede akvakulturspildevandsvolumenet var henholdsvis 0,257 kWh/m3 i 2007 og 0,273 kWh/m3 i 2008.
Der blev anvendt cirka 48 L brændstof, dvs. 487 kWh til høst og transport af biomassen.
Den samlede brændstofværdi for den høstede biomasse var 81 728 MJ svarende til 22 702 kWh i 2007 og
359 207 MJ svarende til 99 780 kWh i 2008. Ved udregning af energibudgettet for eksperimentalsystemet
blev der produceret 6 000 kWh mere energi end der blev brugt under driftsperioden i 2007 og der blev
vundet 82 296 kWh mere energi i 2008 (Tabel 8).

2007 2008
kWh MJ kWh MJ

Elektrisk energiforbrug 16 221 58 396 16 997 61 189
Spildevandspumpning 10 714 38 570 9 077 32 677
Luftning 5 508 19 829 7,920 28 512
Brændstofforbrug 487 1 754 487 1 754
Effektiv brændstofværdi for
planter 22 702 81 728 99 780 359 207

Balance 5 994 21 578 82 296 296 263

Tabel 8: Energibudget for AHA

I spildevandsbehandlingssystemet blev energiafgrøderne kultiveret som værdifulde sideprodukter, da der
produceres en betragtelig vedvarende energikilde ved at udnytte dem som brændstof. Planterne blev høstet
i makrofytdammene i december 2007, og den samlede biomasse vejede 8 320 kg.
Den producerede makrofytbiomasse blev anslået til 40 900 kg i 2008. Dunhammer udviste den største
vækstrate, og den mindste rate var for pileplanteringen. I dammene med pilerør og pil opstod der en kraftig
spontan vækst af dunhammer, som undertrykte udviklingen af den plantede art. Tagrør havde den højeste
brændstofværdi med et gennemsnit på 11 372 J/g. Pil havde en værdi på 9 699 J/g. Dunhammer og pilerør
udviste sammenligneligt lave brændstofværdier på 9 214 J/g og 8 611 J/g.
Inden for årstiderne efterår, vinter og forår fordobledes opvarmningværdien næsten for tagrør, og den
voksede med 45 % for dunhammer, mens vandindholdet faldt. Disse resultater indikerer, at omkring marts
og april er den bedste tid på året at høste vådområdeafgrøderne for at opnå den største opvarmningsværdi,
da vandindholdet er lavest i denne periode, og kalorieværdien er tilsvarende høj.

Arbejdsproduktivitet
Planteudsætning, daglige driftsaktiviteter, plantehøst og fiskehøst krævede henholdsvis omtrent 64, 176, 216
og 32 mandtimer. Således var den samlede tilførte arbejdskraft under behandlingsprocessen 488 h, eller
0,00778 mandtimer/m3 spildevand, der blev anvendt til behandling i AHA.
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6.1.4. Succesfaktorer og begrænsninger
Afrikansk havkat-anlægget leverede betydelige miljømæssige og økonomiske resultater:

Genanvendelse og bevaring af næringsstoffer: Anvendelsen af det undersøgte behandlingssystemet
reducerede mængden af udledte næringsstoffer for den intensive akvakultur med 1 300 kg N/ha, 130 kg
P/ha og 7 500 kg COD/ha under hele driftsperioden fra februar til november 2008
Fiskeproduktion: I fiskedammene blev der i gennemsnit produceret 1 458 kg/ha fiskebiomasse på
naturligt foder
Biomasseproduktion: Der blev produceret 40 900 kg plantebiomasse som potentielt vedvarende
energikilde. Det kunne udligne forbrændingen af fossile gasser, og besparelsen i CO2-udledning ville
være 11 250 kg pr. år
Positivt energibudget: Under driften af det konstruerede vådområdesystem blev der brugt mindre
energi, end der blev produceret i form af plantebiomasse
Fjernelsen af næringsstoffer fra spildevandet medfører reducering af vandbelastningsgebyret og
hjælper med at undgå miljøbaserede bøder
Lavere omkostninger end industrielle teknologier til behandling af spildevand
Produktion af salgbare sideprodukter genererer yderligere indkomst

Anvendelsen af behandlingsmetoden giver nogle begrænsninger:
Klimaforholdene i Central- og Østeuropa begrænser den kontinuerlig drift af konstruerede vådområder
med samme fyldningsniveau om vinteren. Ved lave temperaturer A(under 15 ºC) anbefales det at
reducere spildevandsbelastningen ved at mindske koncentrationen (filtrering af de suspenderede stoffer)
eller volumenet af brugt vand (opmagasinering).
Overfladestrømmen (med konstant vandtilførsel) i vådområderne sikrede fordelagtige betingelser for
tagrør og dunhammer. Den åbne vandoverflade og det relativt tynde jordlag var ikke optimalt for
væksten af pil og pilerod. Våde jordlag med dybe frugtbare lag giver fordelagtige vækstbetingelser for
disse arter.
Konstruktion og succesfuld drift kræver detaljeret planlægning og kontinuerlig kontrol af vandkvaliteten i
enhederne og niveauet af opløst ilt i fiskedamme, fordi overbelastning af systemet kan medføre alvorlige
forstyrrelser af den naturlige balance i damme, der fungerer som konstruerede økosystemer.

6.1.5. Fordele ved implementering
miljølovgivningen tvinger akvakulturproducenterne til at minimere deres udledning af næringsstoffer og
forurening og bruge bæredygtige rensemetoder. Det kombinerede vådområdesystem giver en passende
behandlingsmetode, som er i stand til at opfylde de miljømæssige standarder. Konstruktions- og
driftsomkostningerne er lavere end for kunstige renseteknikker. Ved en beregning med de gennemsnitlige
vandkvalitetsparametre fra eksperimenterne ville det medføre en reduktion af vandbelastningsgebyret for
afrikansk havkat-dambruget på 34.500 (9,7 mio. HUF). Det kunne generere en ekstra indkomst på 15.000
(4,2 mio. HUF) fra produktion af dunhammer og fisk, mens de samlede driftsomkostninger ville være under

17.000 (4,6 mio. HUF).
Fiskedamsenhederne er velegnede til yderligere fiskeproduktion, for eksempel giver kulturen med pyntefisk
eller arter, der udnytter naturlige føderessourcer profitable muligheder for at udnytte spildte næringsstoffer.
Naturlige behandlingsmetoder kræver en lille mængde ikkevedvarende energi, men er imidlertid
landkrævende systemer. Baseret på resultaterne af eksperimentårene, og hvis der tages højde for de
klimatiske og økonomiske overvejelser, ville et vådområdesystem med et areal på 12 ha kunne behandle
100 % af spildevandet fra et gennemstrømningsbrug med afrikansk havkat med en kapacitet på 300 t fisk/år.
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6.2. Fra case studie til dambrug: Hvordan skal spildevandet fra et havkatdambrug
behandles?

6.2.1. Beskrivelse af det intensive dambrug
Resultaterne af AHA-case studiet ekstrapoleres til et eksisterende gennemstrømningsdambrug med en
samlet produktionskapacitet på 300 tons årligt. Afrikansk havkat (Clarias gariepinus) produceres intensivt i
udendørs tanke i geotermisk vand i dambruget. Det samlede vandvolumen i tankene er 1 200 m3 på et areal
på 3 690 m2. Det gennemsnitlige foderomdannelsesforhold for fisk i markedsstørrelse er 1,2 kg foder/kg fisk.
Ved kultivering af 1 t afrikansk havkat bliver 24 kg kvælstof (N) og 3,9 kg fosfor (P) således omdannet til
fiskebiomasse, og 52 kg N og 9,8 kg P udledes med spildevandet. Det brugte vand ledes til en afsnøret sø,
hvor det udledte spildevand medfører eutrofiering og nedbrydning af det naturlige økosystem. I henhold til
den seneste miljølovgivning opkræves vandbelastningsgebyret desuden på grundlag af nettoudlednings-
massen af næringsstoffer, og producenterne er forpligtede til at indføre en bæredygtig behandlingsteknologi.

6.2.2. Behandlingsmekanismen i vådområder
I vådområde-økosystemer mindskes indholdet af forurenende stoffer med naturlige processer. Konstruerede
vådområder er bæredygtige teknologier, fordi:

De fjerner forurenende stoffer effektivt.
Minimalt behov for fossil energi og kemikalier.
Konstruktionsomkostningerne er lavere, og drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt lavere
end for kunstige behandlingssystemer.
De passer godt ind i det naturlige miljø, og deres bemærkelsesværdige æstetiske værdi medfører større
accept i samfundet.
Oprettelse af vådområdebiotoper hjælper med at bevare sjældne vådområdearter og bidrager til
biodiversiteten.

Med kombinationen af forskellige vådområdetyper, som stabiliseringsdam, fiskedam og makrofytdam, kan
effektiviteten forbedres for fjernelse af næringsstoffer. Yderligere omdannes næringsstofferne til salgbare
sideprodukter ved integration af værdifulde arter. Ved indførelse af vådområder med overfladestrøm er det
vigtigt at overveje følgende faktorer:

Landbehovet er markant.
Klimaforholdene påvirker behandlingens effektivitet.

6.2.3. Planlægningsparametre

Spildevandsegenskaber
Spildevandet fra afrikansk havkat-bruget er kendetegnet ved et stort samlet indhold af opløste faste stoffer,
der stammer fra det anvendte geotermiske vand, og af et højt kemisk iltforbrug (COD). Det totale kvælstof er
sammensat af cirka 60 % totalt ammoniak N (TAN) og 40 % organisk kvælstof, andre former af N blev fundet
i ubetydelige mængder. Det totale fosfor indeholdt næsten 50 % orto-fosfat P, mens de flygtige
suspenderede stoffer repræsenterede 90 % af den totale mængde suspenderede stoffer. På baggrund af
gennemsnitskoncentrationerne svarede den årlige totale kvælstofudledning til 13 t, fosformassen beløb sig til
1,3 t, og der blev udledt 87 t COD årligt (Tabel 9).

Parameter
CSpild STA Belastning

mg/L kg/dag
Opløst fast stof i alt 714 62.5 857
Kemisk iltforbrug 200 89.0 239
Ammoniak N 18.7 5.84 22.4
Organisk N i alt 11.6 11.8 13.9
N i alt 29.7 11.4 35.6
Ortofosfat P 1.37 1.07 1.64
P i alt 2.90 0.92 3.48
Flygtige suspenderede stoffer 114 57.6 137

Tabel 9: Gennemsnitsværdier for vandkemiparametre og den beregnede daglige belastning for spildevandet (n=38)
(STA: standardafvigelse)
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Bevaring af næringsstoffer
Baseret på data fra et temperaturafhængigt belastningseksperiment i 2008 blev bevaringskapaciteten
beregnet for intervaller på 5 ºC. N-fjernelse viste den højeste følsomhed, og COD-fjernelse blev også
forbedret, når vandtemperaturen steg. P-bevaringen og FSS-fjernelsen var kun mere effektiv i det højeste
temperaturområde (Tabel 10). Under planlægning af systemet skal der tages højde for den mindste
fjernelseseffektivitet, og det anbefales at foretage skaleringen af arealerne for de forskellige vådområdetyper
med parallelle damenheder, som kan til- eller frakobles efter behov.

Vandtemperaturinterval
N-fjernelse P-fjernelse FSS-fjernelse COD-fjernelse

kg/ha/dag
10-15 ºC 2.96 0.36 19.48 18.99
15-20 ºC 5.71 0.37 18.68 30.92
20-25 ºC 7.41 0.75 37.66 44.46

Tabel 10: Den specifikke fjernelse for det konstruerede vådområdesystem ved forskellige temperaturintervaller

Muligheden for at tilsætte frisk vand under driften, særligt for stabiliserings- og fiskedamme, er et vigtigt
princip i behandlingsprocessen. Dammenes forsynings- og dræningskanalsystemer skal planlægges og
konstrueres så det er muligt at foretage uafhængigt opfyldning og dræning af enhederne, når det er
nødvendigt.

Fiskeudsætning
I fiskedammene valgtes karpe-polykultur for at udnytte en vis mængde spildte næringsstoffer direkte med
fisk eller via dammenes fodernet. Da almindelig karpe er bundføder, roder den op i sedimentet, hvorved
næringsstoffer og organisk stof trænger ind i vandsøjlen, hvilket forbedrer den primære produktion og øger
den tilgængelige foderpulje for filterfødere. Sølvkarpen tåler større tætheder og kan indtage en stor del af
fytoplankton og zooplankton. Det blev observeret, at sølvkarpen kan filtrere foderresterne fra det intensive
brugs spildevand. Græskarpen, der er makrofytføder, blev udsat for at kontrollere væksten af andemad i
dammene. I en eutrofisk/hypertrofisk dam vokser andemadsarterne spontant, og ville i små damme kunne
dække hele dammens overflade og blokere for den primære produktion af alger. Yderligere kan udsætning
af unge almindelige karper forhindre overvældende vækst af zooplankton.
Forskellige udsætningstætheder er blevet testet i løbet af eksperimenterne. Det bedste nettoudbytte for både
almindelig karpe og sløvkarpe blev fundet ved en total udsætningstæthed på 1 000 kg/ha og en
udsætningsforhold på 35 %:50 %:15 % (fuldendt med græskarpe). Den individuelle udsætningsvægt, dvs.
alderen af udsatte fisk, påvirker også udbyttet, efter som 1-årige fisk forventes at vokse mere intenst end
større fisk. 2-årige almindelige karper er imidlertid i stand til at resuspendere sedimentet mere effektivt.

6.2.4. Kritiske faktorer for driften
Klimaforhold: Naturlige vandbehandlingssystemer fungerer passende ved vandtemperaturer på 15-30 ºC,
dvs. fra april til oktober i Central- og Østeuropa. Fiskeproduktionsbrug er imidlertid i drift hele året. Om
vinteren er reduceret fjernelse af næringsstoffer, særligt kvælstof, karakteristisk for konstruerede vådområder
med overfladestrøm. Derfor falder belastbarheden ved lavere temperaturer, og der kræves et større areal for
at fjerne de krævede næringsstoffer. Mekanisk filtrering kan også sænke opløste blandingers
næringsbelastning.
Fiskebestande: I dam-økosytemer kræver de udsatte arter og naturligt forekommende organismer
passende styringsforanstaltninger. Fisk er følsomme over for lavt iltindhold (<1,5-2,0 mg/L) og forhøjet
koncentration af uioniseret ammoniak (>0,3-0,4 mg/L). Når solens stråler hindres permanent af skyet,
regnfuldt vejr, kan den fotosyntetiske O2-produktion blev reduceret, hvorved koncentrationen af opløst O2 i
vandet falder. højere ammoniakniveauer kan forårsages af overbelastning af dammene, særligt ved lavere
temperaturer, og når aktiviteten af salpeterbakterier undertrykkes. Under det ønskede opløst O2-niveau skal
underskuddet suppleres med luftning eller tilsætning af frisk vand. Luftning og tilsætning af frisk vand hjælper
også med at reducere uioniseret ammoniak. Regelmæssig (daglig) overvågning af O2- og
ammoniakkoncentrationen og hensyntagen til vejrforholdene kan forhindre fatal sænkning af vandkvaliteten.
Planktonblomstring: I begyndelsen af vegetationsperioden kan der opstå overvældende vækst af
zooplankton i damme. Ved filtrering af de suspenderede stoffer og fytoplankton produceres en betragtelig
biomasse. mellemstadierne af zooplankton sænker imidlertid iltkoncentrationen i vandet. For at forhindre
ufordelagtig reproduktion af zooplankton kan fjernelse af dens biomasse løses ved at udsætte ungfisk eller
ved filtrering. Der blev ikke observeret cyanobakterielle blomstringer i behandlingsenhederne.
Andemad: I stillestående vand kan der opstå forskellige arter af andemad, som under optimale betingelser
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reproduceres i overvældende grad. Hvis andemaden dækker dammens overflade hæmmer den
fytoplanktonets vækst og aktivitet, hvilket resulterer i anaerobe forhold i vandsøjlen. Da aerobe processer
foretrækkes i behandlingssystemer, anbefales det at fjerne andemad fra alle damenheder. Den bedste
løsning til kontrol af andemad i fiskedamme er udsætning af græskarper, som kan fortære andemad,
hvorved det overføres til fiskebiomasse. I makrofytdamme anbefales ligeledes manuel fjernelse af andemad
for at øge den åbne vandoverflade.
Akkumulering: Der blev observeret moderat akkumulering af slam ved tilløbet af akvakulturspildevand i
stabiliseringsdammene og efter længere tids drift (15-20 år), fjernelse af akkumuleret slam kan være
nødvendigt.

6.2.5. Design af det foreslåede vådområdesystem
På grundlag af de eksisterende resultater og den beregnede daglige belastning, der udledes fra et dambrug
med en kapacitet på 300 t/år, anbefales et vådområdesystem på 12 ha. Systemets størrelse og opbygning
designes for at sikre behandlingssikkerhed om vinteren og for at forbedre udløbsvandkvaliteten. Konstruktion
af parallelle damenheder kan øge systemets fleksibilitet, da et større område kan være nødvendigt om
vinteren end om sommeren for at overholde udledningsgrænserne (se figur 5).
Efter undersøgelse af andelen af forskellige
vådområdetyper ved fjernelse af næringsstoffer er
det anbefalede forhold for kombinationen
stabiliseringsdam: fiskedam: makrofytdam 3,5:2:1.
Således består det foreslåede vådområdesystem
af:

Tre stabiliseringsdamme på 2,2 ha,
En fiskedam på 3,7 ha og
En makrofytdam på 1,8 ha.

Udsætning af karper i polykultur foreslås i
fiskedamenhederne. Den tilrådelige
udsætningsydelse for fisk er 35 %:50 %:15 %
almindelig karpe (2å): sølvkarpe (1å): græskarpe
med en tæthed på 1 000 kg/ha og individuel vægt
på 50-300 g. Andre karpearter, f.eks. pyntefisk kan
også udsættes med en lignende
udsætningstæthed.
Ved begyndelsen af driften fyldes dammene med
flodvand (dvs. ikke forurenet overflade- eller
grundvand). Ved hjælp af parallelle
stabiliseringsdamme kan dræning og opfyldning
administreres skiftevis. I henhold til vores
antagelse vil den ene stabiliseringsdam ikke være i
drift under de varme måneder (fra april til
september), opfyldningen i denne enhed kan starte
før eller parallelt med dræning og opfyldning af
andre stabiliseringsenheder. Under dræning og
opfyldning af visse stabiliseringsdamme kan behandlingen køre i den allerede fyldte dam. Fiskedammen
høstes i slutningen af oktober eller starten af november. Efter høsten kan vandtilførslen fra
stabiliseringsdammene fortsættes. Det anbefales at høste makrofytter tidligt på foråret, i marts. når
vandindholdet i de overjordiske plantedele er lavest. Det er praktisk at have et reduceret vandniveau i
makrofytdamme under høsten. Det antages at det foreslåede vådområde i løbet af et år ville kunne fjerne

Omkring 1 000-1 100 kg fosfor,
7 000-8 000 kg uorganisk kvælstof og
70 000-80 000 kg COD fra spildevandet.

Ved en beregning med de gennemsnitlige vandkvalitetsparametre fra eksperimenterne ville det medføre en
reduktion af vandbelastningsgebyret for afrikansk havkat-dambrugene på 34.543 . Der ville tilkomme
yderligere indtjening fra fiskeproduktion i fiskedammen og dunhammerproduktion (biobrændstof) i
makrofytdammen. I henhold til vores beregning er investeringens tilbagebetalingsperiode 8 år, mens
investeringens aktuelle nettoværdi diskontosats: 5 %) er cirka 102.175 efter 15 års drift. Yderligere
beregninger er anført i nedenstående tabel. I cost-benefit-analysen antages det, at energi- og
brændstofpriserne og markedsprisen for dunhammer stiger med 6 % årligt. Inflationen på lønninger er i
modellen sat til 3 %, mens stigningen i priser på fisk og småfisk er beregnet til 2 % årligt.
(Tabel 11).
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Figur 5: Foreslået opbygning af vådområdebehandlings-
systemet for et afrikansk havkat-anlæg med en kapacitet
på 300 t/år
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Investeringsomkostninger
(land, damme, pumper,
luftere) 228 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omkostninger for ungfisk 0 4 029 4 109 4 191 4 275 4 361 4 448 4 537 4 628 4 720 4 815 4 911 5 009 5 109 5 211 5 316
Brændstofomkostninger (250
liter/år) 89 268 284 301 319 338 358 380 403 427 453 480 508 539 571 606
Elektricitetsomkostninger (35
040 kWh/år) 0 4 505 4 775 5 062 5 366 5 688 6 029 6 391 6 774 7 181 7 611 8 068 8 552 9 065 9 609 10 186
Arbejdstidsomkostninger (2
800 timer/år) 1 429 7 500 7 725 7 957 8 195 8 441 8 695 8 955 9 224 9 501 9 786 10 079 10 382 10 693 11 014 11 344
Afkast fra dunhammer (2,9
EUR/GJ) 0 3 082 3 267 3 463 3 671 3 891 4 125 4 372 4 634 4 912 5 207 5 520 5 851 6 202 6 574 6 968
Afkast fra fiskeproduktion 0 11 986 12 225 12 470 12 719 12 974 13 233 13 498 13 768 14 043 14 324 14 611 14 903 15 201 15 505 15 815
Undgåede
vandudledningsgebyrer 0 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543 34 543

Overskud -230 089 33 309 33 142 32 965 32 778 32 580 32 371 32 150 31 917 31 670 31 410 31 135 30 845 30 539 30 216 29 875
Overskud i nutidsværdi (r=5
%) -230 089 31 723 30 061 28 476 26 966 25 527 24 156 22 848 21 602 20 415 19 283 18 204 17 176 16 195 15 261 14 370
Aktuel nettoværdi -230 089 -198 366 -168 306 -139 829 -112 863 -87 336 -63 180 -40 332 -18 729 1 686 20 969 39 173 56 348 72 544 87 805 102 175

Tabel 11: Cost-benefit-analyse for det foreslåede 12 hektar vådområdesystem (tusind HUF, 1 EURO=275 HUF)
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6.3. Kombination af intensiv og ekstensiv akvakultur for bæredygtigt brug af vand og
næringsstoffer (intensivt-ekstensivt anlæg)

6.3.1. Introduktion – Generel beskrivelse af innovationen
Under udviklingen af teknikker til miljøvenlig fiskeproduktion lader det til at være den åbenlyse løsning at
intensive akvakultur er integreret i dambrugssystemer. Princippet i denne metode er at behandle
spildevandet beriget med organiske og uorganiske næringsstoffer fra intensive fiskedamme i en ekstensiv
dam. Der bliver en del af næringsstofferne udnyttet gennem forskellige biologiske produktionsprocesser, og
den anden del optages i dammens sediment. Det behandlede eller rensede vand recirkuleres til de intensive
fiskedamme. Anvendelsen af det kombinerede produktionssystem bidrager til økologisk bæredygtighed og
produktion af salgbare fisk.
Den perifytonbaserede akvakultur er en teknik til at øge den naturlige foderproduktion i dammen og
udnyttelsen af det til fiskeproduktion. Bedre udnyttelse af næringsstoffer i akvakultursystemer sigter imod at
mindske udledningen af næringsstoffer til naturlige vandmasser. Akvakulturproduktionen er større i damme,
som tilføres perifytonsubstrater, end i damme uden. Den nye primære produktion og sekundære
bundproduktion i de tilknyttede kolonier fremhjulpet af det kunstige substrat støtter et nyt fodernet, hvoraf en
del ender som fiskebiomasse. Græsning på et todimensionelt lag af perifyton er mekanisk mere effektivt end
at filtrere alger fra et tredimensionelt planktonmiljø. Hvis damalger kunne dyrkes på substrat, ville flere
fiskearter kunne høste dem, hvilket ville medføre en mere effektiv udnyttelse af den primære produktion.
Anvendelsen af perifyton i en ekstensiv dam bygget til behandling af spildevand kan også forbedre
dammenes rensekapacitet.
Det overordnede formål med "intensivt-ekstensivt anlæg"-case studiet (IEA) er at hjælpe de traditionelle
karpebrugere med at bruge deres vand mere effektivt ved at producere værdifulde arter i deres reservoir
eller ekstensivt anvendte damme for at differentiere deres produktion og øge fiskeproduktionens økonomiske
præstation.
Princippet i forskningen i IEA var baseret på at sammenkæde intensive og ekstensive
akvakulturproduktionsmetoder og forskellige arter, som udfylder forskellige nicher i fødenettet, til et enkelt
integreret system, så spildte næringsstoffer kunne genvindes. Dette resulterer i en mere effektiv udnyttelse
af næringsstoffer og reduceret udledning i miljøet. Samtidig øges produktionen pr. enhed tilført vand.
Formålet med opgaven var at udvikle en ny metode til produktion af rovfisk i damsystemer og at øge
udnyttelsen af næringsstoffer i fiskeproduktion. Målene med IEA-innovationen var at:
1. Øge produktionskapaciteten.
2. Differentiere de opdrættede arter og
3. Genbruge næringsstofferne inden for produktionssystemet.
Med disse målsætninger fokuserede forskningsarbejdet på:

At evaluere potentialet for genbrug af næringsstoffer i kombinerede akvakultursystemer
At undersøge forskellige bioteknologiske elementer (f.eks. anvendelse af perifyton, udsætning af
muslinger) på den ekstra fiskeproduktion og vandkvaliteten
At evaluere næringsbudgettet for eksperimentalsystemet

6.3.2. Principper for modulet
IEA-eksperimenterne blev udført i tre damme (areal 310 m2, dybde 1 m hver). Disse damme fungerede som
ekstensive enheder, hvor der var placeret et bur som en intensiv enhed (volumen 10 m3) i hver dam (Figur
6). Dammene var blevet fyldt med naturligt vand fra en flod mere end en uge før udsætning af fisk.
Vandniveauet blev opretholdt ved regelmæssigt at tilføre flodvand. Der blev anvendt en skovlhjulslufter (0,5
kW) i dammen for at levere en tilstrækkelig iltkoncentration og opretholde vandcirkulationen mellem de
intensive og ekstensive enheder. Medicin og kemikalier blev slet ikke brugt under eksperimentet.
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Figur 6: Oversigt over eksperimentalsystemet

Alle damme blev udsat for samme system for fodring og udsætning af fisk. Der blev tilført fiskefoder i
pilleform (45 % ren protein, C:N-forhold 6) dagligt til de intensive damme ved hjælp af en automatisk
fodringsanordning, men der blev ikke foretaget fodring i de ekstensive fiskedamme. Designet af de
ekstensive damme var den eneste forskel på systemerne, hvor effekten af anvendelse af perifyton og
udsætning af skaldyr på vandkvaliteten, fiskeudbytte og udnyttelse af næringsstoffer blev testet. Den
gennemsnitlige foderbelastning var 0,5 og 1,2 g N/m2/dag i henholdsvis 2007 og 2008 (Tabel 12). Systemets
eneste kilde til næringsstoffer var fiskefoderet, der blev anvendt i den intensive enhed. Det ekstra areal til
udvikling af perifyton svarede til 0, 100 og 200 % (dvs. 0, 1 og 2 m2 perifytonareal/m2 damoverflade) af
dammens overfladeareal (Tabel 13).

Kvælstof Fosfor Organisk kulstof
Gennemsnit Maksimum Gennemsnit Maksimum Gennemsnit Maksimum

2007 0.51 0.72 0.08 0.12 3.1 4.4
2008 1.2 1.8 0.19 0.28 7.3 10.6

Tabel 12: Daglig foderbelastning for IEA

IEA/1 IEA/2 IEA/3
Gennemsnitlig
foderbelastning 0,5
g N/m2/dag (2007)

Ingen perifyton PA 1 m2/m2 PA 1 m2/m2 +
udsætning af skaldyr

Gennemsnitlig
foderbelastning 1,2
g N/m2/dag (2008)

Ingen perifyton PA 1 m2/m2 PA 2 m2/m2

PA: Perifytonareal

Tabel 13: Eksperimentopsætning

Drift af systemet i 2007
I de intensive enheder blev europæisk havkat (Silurus glanis L.) opdrættet og fodret med piller – den
indledende udsætningsbiomasse var 100 kg (10 kg/m3) – mens der i de ekstensive enheder blev opdrættet
almindelig karpe (Cyprinus carpio L.) og nil-tilapia (Oreochromis niloticus L.) uden nogen kunstig fodring –
den indledende udsætningsbiomasse var 60 kg (udsætningsforhold 1:1). Der blev foretaget en yderligere
udsætning af ferskvandsmuslinger (Anodonta cygnea L.) med en tæthed på 1 stk./m2 (størrelse 109±69
g/individ) i den tredje enhed. Skaldyrene blev placeret i nedsænkede plasticnetposer 10 cm over dammens
bund. Der blev lagt 10 skaldyr i hver pose, og i alt 30 poser blev placeret i IEA/3. I to behandlinger (IEA/2 og
IEA/3) blev den ekstensive enheds produktivitet forbedret med perifyton udviklet på kunstigt substrat og uden
ekstra substrat i kontrolopsætningen (IEA/1). Pilegrene blev anvendt som substrat til dyrkning af perifyton.
Pilesubstratet tilføjede et ekstra overfladeareal på omkring 300 m2 per. dam, svarende til hele dammens
vandoverfladeareal. Grenenes overflade blev imidlertid løbende nedbrudt under driften, og ved slutningen af
produktionssæsonen blev det antaget til blot 70 m2. Eksperimentalsystemet var i drift i 22 uger fra 10. maj til
11. oktober 2007.
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Drift af systemet i 2008
I det andet driftsår blev udsætningstætheden (20 kg/m3) i intensive og ekstensive enheder fordoblet
sammenlignet med 2007, hvorfor den gennemsnitlige foderbelastning steg til 1,2 gN/m2/dag. For at sikre
driften blev der i den intensive enhed udsat afrikansk havkat (Clarias gariepinus L.) som en modelfisk, der er
en mere robust art end sit europæiske modstykke. Eksperimentopsætningen for IEA/3 er ændret i 2008, der
blev ikke udsat skaldyr, og den kunstige substratoverflade blev øget til 600 m2 (2 m2 perifytonareal/m2

damoverflade). Årsagen til at fjerne skaldyrene fra eksperimentopsætningen var, at skaldyrdødeligheden var
høj det første år. Derfor var akkumuleringen af næringsstoffer i skaldyrbiomassen ikke så høj som forventet.
Yderligere medførte dette parasitproblem, som
opstod i eksperimentalenheden, høj dødelighed
blandt fiskene i den intensive enhed. I det andet
driftsår blev kunstigt plasticsubstrat anvendt til
dyrkning af perifyton i stedet for pilegrenene på
grund af det konstante areal. Driften varede 16
uger fra 21. naj til 10. september 2008.
I begge årene var nettofiskeudbyttet for hele
systemet (intensiv og ekstensive enhed samlet)
højest i disse damme, hvor perifytonarealet var
100 % af dammens overflade (Tabel 14).

6.3.3. Vurdering af udvalgte SustainAqua bæredygtighedsindikationer

Energieffektivitet
Der blev udelukkende anvendt elektrisk energi til at blande og lufte vandet i hver eksperimentaldam med
skovlhjulsluftere (0,5 kW effekt) under driften. Det
samlede energiforbrug var domineret af
elektricitetsforbruget, hvorimod brændstof-
forbruget kun udgjorde 2-3 % af det samlede
energiforbrug. Det daglige energiforbrug var 12,2
oh 12,4 kWh i henholdsvis 2007 og 2008.
Energiforbruget til fiskeproduktion er opsummeret
i Tabel 15. Det specifikke energiforbrug var meget
højere i 2007 end i 2008 på grund af det lavere
fiskeudbytte i det første forskningsår.
Energieffektiviteten blev forbedret med den
yderligere fiskeproduktion i den ekstensive enhed
med 35 % og 21% i henholdsvis 2007 og 2008.

Vandtilførsel og -udledning
Dammene blev fyldt med ferskvand fra den
nærliggende gren af floden Körös. Der blev
regelmæssigt kompenseret for fordampning og
udsivning i de ekstensive damme under
eksperimentalperioden (Tabel 16). Der blev ikke
udledt spildevand til miljøet under kulturperioden.
Vandet blev kun drænet fra dammene ved
fiskehøsten.

Næringsstofudnyttelse
Den samlede tilførsel af næringsstoffer (udsatte fisk, tilført vand, fiskefoder) og udførsel (høstet fisk og
drænet vand) er opsummeret i Tabel 17. Den primære kilde til næringsstoffer var fiskefoderet, som
repræsenterede 80 % af den samlede tilførsel af kvælstof, 75 % af fosfor og 85 % af kulstof. Optagelsen af
næringsstoffer var 6 300 kg/ha for organisk kulstof, 1 000 kg/ha for kvælstof og 180 kg/ha for fosfor i 2008.
Belastningen med næringsstoffer i 2008 var meget højere end det foregående år. De optagne næringsstoffer
repræsenterede i gennemsnit 65 og 57 % af kvælstoffet, 66 og 58 % af fosforet og 75 og 64 % af det
organiske kulstof, der blev tilført systemet i henholdsvis 2007 og 2008. Det kombinerede system var i stand
til at behandle 1.400 kg/ha kvælstof fra fiskefoder.
Udnyttelsen af næringsstoffer fra fiskeproduktion i IEA udtrykt i procentdelen af de tilførte næringsstoffer i
fiskefoder præsenteres i Tabel 18. Den kombinerede fiskeproduktion resulterede i en 26 % højere udnyttelse

IEA/1 IEA/2 IEA/3
2007 Intensiv enhed 3,173 5,747 2,747

Ekstensiv enhed 3,619 2,078 4,044
Hele systemet 6,792 7,825 7,083

2008 Intensiv enhed 13,221 12,788 12,811
Ekstensiv enhed 2,789 5,048 2,718
Hele systemet 16,010 17,837 15,529

Tabel 14: Nettofiskeudbytte i IEA (kg/ha)

IEA/1 IEA/2 IEA/3
2007 Brugt energi 1857 1857 1857

EF intensiv enhed (kWh/kg) 18.8 10.4 21.6
EF hele systemet (kWh/kg) 8.76 7.61 8.40

2008 Brugt energi 1384 1384 1384
EF intensiv enhed (kWh/kg) 3.35 3.47 3.46
EF hele systemet (kWh/kg) 2.76 2.48 2.85

EF: Energiforbrug til fiskeproduktion (kWh/kg nettofiskeproduktion)

Tabel 15: Energiforbrug for IEA (kWh)

IEA/1 IEA/2 IEA/3
2007 Vandtilførsel 735 518 848

Vandudledning 248 242 225
VF (m3/kg fisk) 3.5 2.1 3.8

2008 Vandtilførsel 956 890 850
Vandudledning 245 256 260
VF (m3/kg fisk) 1.9 1.6 1.8

VF: Vandforbrug til fiskeproduktion (vandtilførsel/kg fisk)

Tabel 16: Vandbudget for IEA (m3)
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af protein. Med anvendelse af perifyton kan dette forhold forøges med 40 % i 2008. Den samlede udnyttelse
af næringsstoffer i fiskeproduktionen var højest, hvor perifytonarealet var 100 % af dammens overflade i
begge årene, og udnyttelsen af næringsstoffer faldt for det højeste perifytonforhold. Det indikerer, at et
perifytonforhold på 100 % var tilstrækkeligt til at udnytte metabolitterne fra foderbelastningen på
1,8 g N/m2/dag. Det gennemsnitlige FOF var 3,3 og 1,6 i den intensive enhed i 2007 og 2008. For den
kombinerede produktion blev FOF forbedret med 51 % og 44 % (til 1,6 og 0,9) på grund af det yderligere
fiskeudbytte i den ekstensive enhed.

IEA/1 IEA/2 IEA/3
N P C N P C N P C

2007 Tilført (kg/ha) 930 160 5400 930 150 5400 950 160 5500

Udledt (kg/ha) 330 55 1200 350 59 1600 310 55 1300
Optaget (%) 65 65 78 63 67 72 67 65 76

2008 Tilført (kg/ha) 1790 310 9700 1800 320 9700 1800 310 9700

Udledt (kg/ha) 760 130 3100 840 140 3900 720 130 3200
Optaget (%) 58 60 67 53 55 59 60 60 67

Tabel 17: Næringsstof-delbudget for IEA

PA 0% PA 100 % PA 100 %+SD (2007), PA
200 % (2008)

N P C N P C N P C
2007 Intensiv 8.5 7.8 5.6 17 17 11 6.4 5.6 4.1

Ekstensiv 11 13 7.8 6.5 6.9 4.2 13 17 9.2
Total 20 21 13 24 24 16 19 24 13

2008 Intensiv 23 23 16 22 22 15 22 22 15

Ekstensiv 6.1 3.3 4.4 10 8.9 7.3 5.9 3.3 4.2
Total 29 26 20 33 31 22 28 25 19

PA: Perifytonareal, SF: skaldyr

Tabel 18: Akkumulering af næringsstoffer i fiskebiomasse i procent af fodertilførslen (%)

Fra eksperimentaldammene blev der udledt 2,6-8,3 g kvælstof, 0,20-0,53 g fosfor og 9-46 g organisk kulstof
ved produktionen af 1 kg fiskebiomasse (Tabel 19). Anvendelse af perifyton og foderbelastning havde ingen
effekt på spildevandets indhold af næringsstoffer. Kun var kvælstofkoncentrationen lavere i spildevandet ved
et perifytonforhold på 200 %.

IEA/1 IEA/2 IEA/3

N P C N P C N P C
2007 8.3 0.48 9.2 5.1 0.48 30 5.1 0.32 25
2008 4.2 0.20 16 5.8 0.53 46 2.6 0.27 20

Tabel 19: Udledning af næringsstoffer for fiskeproduktionen i IEA (g/kg nettofiskeudbytte)

Und over optagelse af algenæringsstoffer og nedbrydning af bakterier har indtagelse af heterotrofiske
organismer og denitrificeringsprocesser en markant rolle i drift af vandbehandlingssystemer. Derfor er styring
af iltforhold for at skabe aerobe betingelser ved kunstig luftning vigtigt for effektiv fjernelse af næringsstoffer
under vandbehandling.
Piloteksperimentalkombinationen af en intensiv fiskeproduktionsenhed og en ekstensiv fiskedam beviste
anvendeligheden af sådanne systemer. Det kombinerede system kunne behandle den betydelig del af de
overskydende næringsstoffer fra den intensive fiskeproduktion. Den maksimale mængde næringsstoffer
genbrugt af den ekstra fiskeproduktion i fiskedammen repræsenterede 13 % af kvælstoffet, 17 % af fosforet
og 9 % af det organiske kulstof.
Den ekstensive enheds effektivitet blev forbedret med perifyton udviklet på kunstige substrater, da perifyton
kan levere særligt foder ti fisk. Indholdet af tørstof i perifyton udviklet i forskellige lag var markant højere i
prøverne, der blev indsamlet fra de øverste dele af pælene, end prøverne, der blev taget fra de nederste
dele. Ved sammenligning af de årlige gennemsnitlige mængder af tørstof i perifyton var der ingen markant
forskel på de to damme. Den større mængde af perifyton indtaget af fisk resulterede imidlertid i et højere
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fiskeudbytte i den ekstensive enhed. Ved at følge de kvantitative og kvalitative ændringer af perifyton får vi
mere detaljeret viden om systemets funktion, næringsstofkredsløbet og energistrømme i det akvatiske
økosystem og muligheder for at øge systemets effektivitet, hvilket igen kan anvendes til drift og yderligere
udvikling af teknologien.
Undersøgelser af systemets næringsbudget demonstrerede, at en passende størrelse af den ekstensive
fiskedam effektivt kan behandle spildevandet fra intensiv fiskekultur og muliggøre genbrug af vand til intensiv
fiskeproduktion.

Arbejdsproduktivitet og økonomisk bæredygtighed
Der blev brugt 31,3 og 37,3 mandtimer til fiskeproduktion i hver eksperimentalenhed. Således var det
gennemsnitlige arbejdsforbrug 0,13-0,15 og 0,07-0,08 timer/kg nettofiskeudbytte i henholdsvis 2007 og
2008.
Da bege driftsår påviste den bedste ydeevne i IEA/2-undersystemet kan det fremsættes, at anvendelse af 1
m2 kunstig overflade til perifyton pr. 1 m2 damoverflade medfører den bedste økonomiske levedygtighed.
Resultaterne viser, at opdræt af afrikansk havkat (2008) er mere fordelagtigt end opdræt af europæisk
havkat (2007).

6.3.4. Succesfaktorer og begrænsninger
Resultaterne viste, at kombination af intensive og ekstensive dambrugssystemer er et effektivt redskab til at
reducere miljøforurening ved intensivt dambrug og øge ekstensiv fiskeproduktion som sideprodukt.
Den ekstensive enheds effektivitet kan forbedres ved udvikling af perifyton på kunstige substrater. Den
kombinerede fiskeproduktion resulterede i en 26 % højere proteinudnyttelse. Med anvendelse af perifyton
kan dette forhold øges med 40 %. Disse substratbaserede kolonier giver et nyt fodernet, og en del af dette
genvindes som fiskebiomasse. Vandkvaliteten var egnet til vækst for fisk.
Det generelle fiskeudbytte er omkring 1 t/ha i traditionelle damme, men i kombinerede systemer kan det
forhøjes til 20 t/ha. Dog er udledningen af næringsstoffer fra de traditionelle dambrug meget lave på grund af
den mere effektive udnyttelse af næringsstoffer.

6.3.5. Fordele ved implementering
Kombinationen af den intensive og ekstensive
akvakultur udnytter fordelene ved traditionelt
dambrug og intensive fiskekultursystemer.
Værdifulde rovfiskearter kan produceres i den
intensive del af systemet, mens integration af en
ekstensiv dam som behandlingsenhed resulterer i
mindsket miljøbelastning i form af næringsstoffer og
øget genvinding af næringsstoffer i fiske-
produktionen. Det intensive opdræt kan foretages i
bure eller i flydetanke i damme, som placeres i det
ekstensive dammiljø. I den intensivt styrede del af
systemet kan værdifulde kødædende fisk optrættes
under kontrollerede forhold og fodres med kunstigt
foder. Det uspiste foder og de metaboliske
fiskeaffaldsprodukter kan udnyttes i den ekstensive
del og kan øge fiskeudbyttet. Sammenlignet med
effektiviteten af næringsstofudnyttelse på omkring
20-25 % i de fleste intensive kultursystemer ville den
kunne øges til 30-35 % i integrerede damsystemer,
hvilket ville resultere i mindre udledning af
næringsstoffer til de modtagende vandmasser.
Anvendelsen af det kombinerede intensive-
ekstensive system til dambrugsproduktion vil kunne bidrage til bedre anvendelse af vandressourcer og
akvakulturs bæredygtighed. Resultaterne af case studiet påviste, at kombination af intensiv akvakultur med
ekstensive dambrug effektiviserer udnyttelsen af næringsstoffer og forbedrer fiskeproduktionen i et
kombineret system. De vigtigste bæredygtighedsindikationer er opsummeret i Tabel 20.

IEA/1 IEA/2 IEA/3
Energiforbrug for fiskeproduktion (kWh/kg)
Intensiv enhed 3.4 3.5 3.5
Hele systemet 2.8 2.5 2.9
Vandforbrug for fiskeproduktion (m3/kg)
Vandtilførsel 1.8 1.6 1.6
Udledning af spildevand 0.5 0.4 0.5
Udledning af næringsstoffer pr. kg produceret fisk
(g/kg)
N 4.2 5.8 2.6
P 0.20 0.53 0.27
C 16 46 20
Genbrug af næringsstoffer fra ekstra fiskeproduktion
(% af tilførsel)
N 6.0% 10% 5.8%
P 3.2% 8.6% 3.2%
C 4.3% 7.2% 4.1%

Tabel 20: Bæredygtighedsindikationer for IEA i 2008
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6.4. Fra case studie til dambrug: Design af et teoretisk kombineret system

6.4.1. Teknologi generelt
Den anvendte teknologi i IEA er enkel: En sektionsopdelt enhed til intensiv produktion placeret i en
traditionel fiskedam. Bure eller tanke kan anvendes som intensiv enhed med tæt vekselvirkning med
fiskedammen. Fiskedammen fungerer som biologisk filter og behandler affaldsstoffer fra den intensive
enhed.
Fiskeudbyttet i den ekstensive fiskedam kan forbedres ved at skabe ekstra overflade til øget produktion af
perifyton. Baseret på vores resultater var den yderligere fiskeproduktion i den ekstensive enhed størst, hvor
perifytonarealet fra 100 % af dammens overflade.
Nøglen til sikker drift af systemet er balancen mellem næringsstofbelastningen af den intensive enhed og
den ekstensive dams behandlingskapacitet. Med en passende størrelse på den ekstensive dam, kan den
rette vandkvalitet til fiskeproduktion opretholdes, og udledningen af næringsstoffer til de modtagende
naturlige vandmasser kan minimeres.
Skovlhjulsluftere kunne bidrage til tilstrækkelig vandcirkulation mellem den intensive og den ekstensive
enhed og opretholde det optimale iltindhold.
Damsystemet fungerer som et lukket system. Der er ingen udledning af spildevand til miljøet under
kulturperioden, og vandet drænes kun fra dammene ved fiskehøsten. Der skal blot kompenseres
regelmæssigt for fordampning og udsivning. Fordampningen er større i et konstant luftet damsystem end i
traditionelle fiskedamme, og det forventede omfang af vandkompensationen kunne være 150 % af det
samlede volumen årligt.

Fordele Ulemper
Enkel teknologi med lave investerings- og
driftsomkostninger

Mindre kontrollerbare produktionsforhold (f.eks.
temperatursvingninger)

Forbedret effektivitet for udnyttelse af næringsstoffer og
yderligere indtægter fra den yderligere fiskeproduktion

Vandkvaliteten påvirkes primært af naturlige biologiske
processer

Lav udledning af næringsstoffer til de naturlige vandmasser Begrænset vækstperiode (fra april til oktober i Ungarn)
Lavt energiforbrug til fiskeproduktion Vinteropbevaring af fisk skal løses
Lavere vandforbrug sammenlignet med andre
dambrugsmetoder

Koncentreret produktion mindsker tab forårsaget af rovdyr

Tabel 21: Fordele og ulemper ved anvendelse af IEA

6.4.2. Planlægningsparametre
Den maksimale foderbelastning for systemet er 1,8 gN/m2/dag (det svarer til anvendelse af fiskefoder, der
indeholder 11,2 g rent protein eller 2 kg stående fiskebestand i den intensive enhed).
Den foreslåede fiskeudsætning: Karpe-polykultur er tilrådeligt i den ekstensive dam baseret på almindelig
karpe som altædende bundføderart sammen med filterfødende fiskearter (dvs. tilapia, sølvkarpe). I tilfælde
af monokultur med almindelig karpe i den ekstensive dam anbefales en blanding af forskellige aldersgrupper
for karper (1- og 2-årige).
Det forventede nettofiskeudbytte er omkring 18 t/ha med stimulerende perifytonproduktion (13 t/ha fra den
intensive produktion og 5 t/ha fra den ekstensive fiskedam), og 16 t/ha uden overflade til perifyton (13 og 3
t/ha fra henholdsvis den intensive og den ekstensive produktion). Det anbefalede yderligere areal til
perifytonudvikling svarer til omtrent 100 % af dammens overfladeareal.
Vores resultater påviste, at den ekstensive enheds effektivitet kan forbedres ved perifytonudvikling på
kunstige substrater. Den kombinerede fiskeproduktion resulterede i en 25 % højere proteinudnyttelse end for
den intensive akvakultur alene. Med anvendelse af perifytonoverflade kan dette forhold endda øges med 40
%.
Produktionssystemets iltforbrug er højere end for de traditionelle damsystemer på grund af den høje
næringsstofbelastning og fiskeudsætning. Den overordnede hastighed af koloniens respiration er 1,5
gO2/m2/time og dækkes fra iltproduktion fra alger i dagtimerne, men kunstig tilførsel af ilt er nødvendigt om
natten. Der blev anvendt skovlhjulsluftere til at opretholde det tilstrækkelige iltindhold og vandcirkulationen i
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vores eksperiment. I henhold til vores beregning er en samlet effekt på 1 kW tilstrækkelig kapacitet til at
opretholde iltindholdet i en dam på 1500-2 000 m2 i nattetimerne med skovlhjulsluftere. I dagtimerne –
særligt i solrige timer – er lufterens primære funktion at opretholde en tilstrækkelig vandcirkulation mellem de
intensive og ekstensive dele af systemet og skylle affaldsprodukter væk fra den intensive del. Blanding er
vigtigt for at sikre, at algeceller holdes suspenderet i vandsøjlen for at forbedre den primære produktion. Den
passende hastighed for vandcirkulationen er 5-10 cm/sek.

6.4.3. Kritiske faktorer for driften
Hovedrisikoen ved riften er den uregelmæssige renseeffektivitet, der skyldes uforudsigelige udsving i
fytoplankton-biomasse og artssammensætning af plankton i behandlingsdammen.
Derfor er de vigtige praktiske faktorer i dette system homogen blanding af vandet i behandlingsdammen og
opretholdelse af et passende iltindhold for at tilfredsstille fiskenes iltforbrug, nitrificeringen og
nedbrydningsprocesserne.
Det kritiske iltindhold er 4 mg/L. Det er også vigtigt at undgå udvikling af permanent iltmangel nogen steder
i systemet. Den totale koncentration af ammoniak-kvælstof (TAN) og nitrit-kvælstof skal være lavere end
0,5 mg/L. forekomst af høje ammoniakniveauer indikerer utilstrækkelig nitrificering eller overbelastning af
systemet. I tilfælde af højt ammoniakniveau skal foderbelastningen reduceres, og den kunstige luftning skal
betjenes intensivt, indtil ammoniak- og nitritniveauet falder til det tålelige niveau.
For at undgå akkumulering af næringsstoffer i dammens sediment er periodevis dræning med luftning
påkrævet. Det anbefales at holde dammen tør om vinteren, da mineralisering med kvælstof og organisk
kulstof finder sted i denne årstid, og den tørre periode minimerer forekomst af parasitter og andre
smitsomme midler.
Foderniveauet skal tilpasses udsvingene i temperaturen, da produktionssystemet er udsat for disse.

6.4.4. Design af et teoretisk anlæg med produktion på 80 t/år
Herunder er et teoretisk dambrug beskrevet, som er kendetegnet ved et forventet bruttoudbytte på cirka 50 t
intenst producerede rovfisk og 30 t almindelig karpe. Med et forventet overskud på 22.000 (6,2 mio. HUF)
kan det betragtes som et mindre brug eller et familiebrug (Tabel 22).
Baseret på resultaterne af eksperimentalårene og med hensyntagen til økonomiske overvejelser foreslår vi
etablering af et intensivt-ekstensivt damsystem på 2,5 ha. Systemet skal bestå af 2 damme, som begge
indeholder 4 bure som enheder til intensivt opdræt af rovfisk (udsætningstæthed: 20 kg/m3, FOF: 1.5). I den
ekstensive del af dammene tilrådes det at opdrætte karper uden fodring (udsætningstæthed: 6 t/ha) og at
bruge kunstigt substrat til at fremme produktion af perifyton (10 000 m2substrat/hektar). Vandet skal
cirkuleres med 4 skovlhjulsluftere i hver dam (2 kW hver)

Intensiv enhed Ekstensiv dam Kombineret
Udsætning
total (t) 16 15 31
enhed 2 t/bur (100 m2) 7,5 t/dam (1,25 ha)
ha (t/ha) 6.4 6 12.4

FOF 1.5 - 1.0
indtaget foder 51 t - 51 t
Høstning
total (t) 50 27.5 77.5
enhed 6,25 t/bur (100 m2) 15 t/dam (1,25 ha)
ha (t/ha) 20 13.75 31

Nettoudbytte
total (t) 34 t 12.5 46.5
ha (t/ha) 13.6 5 18.6

Tabel 22: Udsætning og udbytte for det teoretiske dambrug
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Figur 7: Oversigt over det teoretiske dambrug

De beregnede investeringsomkostninger består af anskaffelse af 3,5 ha land (5.000 , 1,4 mio. HUF),
konstruktion af et damareal på 2,5 ha (54.000 , 15 mio. HUF) med et 800 m3 bur (3.000 , 0,8 mio. HUF*),
udsætning af kunstigt substrat til produktion af perifyton (4.000 , 1,2 mio. HUF) og oprettelse af driftsmidler
til opstart (2.000 , 0,6 mio. HUF). Yderligere beregninger er anført i nedenstående tabel. I cost-benefit-
analysen antages det, at priserne er konstante. Investeringerne er tilbagebetalt i det 4. år, mens
investeringens aktuelle nettoværdi (med % diskontosats) er 74.000 (20,7 mio. HUF) efter 10 års drift.

Tabel 23: Cost-benefit-analyse for det teoretiske dambrug (EUR, beregningen er baseret på en vekselkurs på 280
EUR/HUF)

0. år 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7. år 8. år 9. år 10. år
Investering 67 857
Bogført restværdi efter 10 år 17 857
Foderomkostninger 36 643 36 643 36 643 36 643 36 643 36 643 36 643 36 643 36 643 36 643
Yngelomkostninger 62 857 62 857 62 857 62 857 62 857 62 857 62 857 62 857 62 857 62 857
Arbejdsomkostninger 7 857 7 857 7 857 7 857 7 857 7 857 7 857 7 857 7 857 7 857
Energiomkostninger og
vandgebyrer 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714
Omkostninger i alt 114 071 114 071 114 071 114 071 114 071 114 071 114 071 114 071 114 071 114 071
Overskud i alt 136 071 136 071 136 071 136 071 136 071 136 071 136 071 136 071 136 071 136 071
Cash flow -67 857 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 39 857
Diskonteret cash flow (r=10 %) -67 857 20 000 18 182 16 529 15 026 13 660 12 418 11 289 10 263 9 330 15 367
Kumulativt diskonteret cash
flow -67 857 -47 857 -29 675 -13 146 1 880 15 540 27 959 39 248 49 511 58 841 74 208

Totalt damareal: 1,25 hektar

Intensiv
fiskeproduktion

senhed

Intensiv
fiskeproduktion

senhed

Intensiv
fiskeproduktion

senhed

Intensiv
fiskeproduktion

senhed

Intensiv
fiskeproduktion

senhed

Intensiv
fiskeproduktion

senhed

Intensiv
fiskeproduktion

senhed

Intensiv
fiskeproduktion

senhed

Totalt damareal: 1,25 hektar
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7. Forbedret naturlig produktion i ekstensive fiskedamme – Case
studie i Polen

7.1. Nye arter og metoder i dambrugskultur: Modul POLYKULTUR

7.1.1. Generel beskrivelse af case studiet
Størstedelen af dambrugene i Polen køres som en monokultur af almindelig karpe. Andre fiskearter, der
produceres sammen med karpe har lav markedsværdi på grund af begrænset efterspørgsel. Derfor tillader
dårlig produktionsdifferentiering ikke kompensation for økonomiske tab forårsaget af faldende efterspørgsel
på karper. Derudover er bestandene i disse monokulturbrug ikke effektive med hensyn til udnyttelse af
næringsstoffer. For at forbedre karpebrugenes rentabilitet og mindske deres miljøpåvirkning er en ny
polykulturbestand derfor ønskelig.
Indførelsen af nye fiskearter ville øge produktdifferentieringen for dambrug og gøre det muligt for dem at
konkurrere bedre med andre fiskeproducenter ved at levere fisk med større efterspørgsel hos forbrugerne.
På grund af karpedambrugs natur er en erstatning for plante- og planktonædende karpefisk den mest
fornuftige løsning. Litteratursøgning og praktiske observationer udpegede amerikansk spadestør (Polyodon
spathula) som en af de mulige arter for introduktion. Spadestøren er en størfisk, der lever naturligt i
langsomtstrømmende floder i de tempererede zoner i Nordamerika. Spadestøren lever i modsætning til
andre stører udelukkende af planktonorganismer i hele sin levetid og bliver 2 m lang. Den er efterspurgt for
sit velsmagende kød og sine æg. Spadestør er blevet importeret til Polen i 1980'erne, men blev aldrig en
populær art. Spadestøren er et filtrerende dyr, og på grund af sin store vækstrate lader den til at være en
fremragende erstatning for storhovedet karpe. Ud over de økonomiske fordele øger tilstedeværelsen af
filtrerende dyr i damme næringsstoffernes dynamik og optagelse af N og P i fiskebiomasse, hvilket resulterer
i en lavere akkumulering i miljøet.

7.1.2. Principper for modulet
Teknologien uviklet under Polykultur-modulet bringer nye muligheder til nuværende dambrugere, der driver
dambrug af karpetypen. Den foreslåede teknologi involverer spadestør i karpeakvakultur som en erstatning
for storhovedet karpe. Sammensætningen af polykulturbestanden er beskrevet sammen med den forventede
produktion og økonomiske resultater samt praktiske observationer om teknikker til produktion af spadestør.
Teknologien kræver ingen investeringsomkostninger, undtagen køb af nye fiskebestande.

Fiskebestand
Standard monokultur- og polykulturfiskebestande er blevet sammenlignet med to eksperimentalbestande
med spadestør og stør. Fiskebestandene var designet til at sikre, at alle fiskenes fødespektre (bundfødere,
filtrerende dyr og planteædere) havde samme biomasse af fisk (Tabel 24). Disse behandlinger (forskellige
fiskebestande) blev kørt i to eksemplarer. Fiskene blev udsat i dammene ved udgangen af april og blev der i
5 måneder.

Art Monokultur Polykultur suder Polykultur karpe Polykultur stør

Græskarpe
(Ctenopharyngodon idella) - 30 kg/ha

500 g
30 kg/ha
500 g

30 kg/ha
500 g

Sølvkarpe
(Hypophthalmichthys molitrix) - 60 kg/ha

500 g
60 kg/ha
500 g

60 kg/ha
500 g

Storhovedet karpe
(Aristichthys nobilis) - 72 kg/ha

100 g - -

Spadestør
(Polyodon spathula) - - 72 kg/ha

500 g
72 kg/ha
500 g

Suder
(Tinca tinca) - 45 kg/ha

250 g - -

Almindelig karpe
(Cypriunus carpio)

150 kg/ha
250 g

105 kg/ha
250 g

150 kg/ha
250 g -

Stør
(Acipenser baerii) - - - 150 kg/ha

250 g

Tabel 24. Designet fiskebestand undersøgt i Polykultur-modulet (indledende biomasse og gennemsnitlig individuel
fiskevægt)
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Damme
Et toårigt piloteksperiment, som introducerer spadestør i jorddamme af karpetypen blev udført. Alle
eksperimenter blev udført på et anlæg med eksperimentelle jorddamme i det sydlige Polen (18°45’E,
49°53’N). Dammene er 1 500 m2 hver. og gennemsnitsdybden er 1 m, således er rumfanget anslået til
1 500 m3. Dammene kan drænes fuldstændig og forsynes med vand fra floden Vistula.

Gødskning
Dammene blev gødsket med urinstof (46 % N) og superfosfat (20 % P) på ugentlig basis. Dette resulterede i
en gødskningsintensitet på 147 kgN/ha og 25 kgP/ha pr. sæson.

7.1.3. Vurdering af udvalgte SustainAqua bæredygtighedsindikationer

Fiskeproduktion
Under alle de testede behandlinger i modulet 'Polykultur' tillod fiskebestandene med spadestør og almindelig
karpe den største samlede vækst i fiskebiomasse. De opnåede resultater præsenteres i Tabel 25. Stigningen
i spadestørbiomasse var omkring 30 % større end stigningen i karpebiomasse, hvor væksten i
karpebiomasse i monokultur og polykultur med spadestørbestand var sammenlignelige. Spadestør i
behandlingernes ‘Polykultur karpe'- og ‘Polykultur stør'-bestande var ansvarlige for størstedelen af den
samlede fiskeproduktion (se Figur 8). Lav produktion af almindelig karpe i ‘Polykultur suder'-behandlingen
blev forårsaget af den store dødelighed i forbindelse med udbrud af KHV. tilvæksten i biomasse for
storhovedet karpe i denne behandling nåede imidlertid kun 53 % af biomassetilvæksten for spadestør.
Den anslåede værdi af tilvæksten i fiskebiomasse i alle de testede behandlinger præsenteres i Figur 9. De
gennemsnitlige detailpriser i Polen, der er benyttet til beregningen, præsenteres i Tabel 26. Hvis det antages,
af den benyttede pris er korrekt, var værdien af produceret spadestør (en sæsons tilvækst i biomasse)
omkring tre gange højere end hvad andre arter producerede tilsammen i polykultur.

Art Monokultur Polykultur suder Polykultur karpe Polykultur stør

Græskarpe - 85 kg/ha, 95 % 100 kg/ha, 100 % 91 kg/ha, 100 %

Sølvkarpe - 65 kg/ha, 65 % 99 kg/ha, 70 % 91 kg/ha, 70 %

Storhovedet karpe - 280 kg/ha, 83 % - -

Spadestør - - 567 kg/ha, 65 % 488 kg/ha, 67 %

Suder - 24 kg/ha, 87 % - -

Almindelig karpe 438 kg/ha, 95 % 49 kg/ha, 37 % 426 kg/ha, 65 % -

Stør - - - 102 kg/ha, 89%

Tabel 25: Tilvækst i fiskebiomasse og overlevelsesfrekvens i Polykultur-modulet

Art Pris (PLN/kg) Pris ( /kg)
Almindelig karpe 10,04 2,23
Suder 13,30 2,95
Stør 26,87 5,97
Sølvkarpe 8,43 1,87
Storhovedet karpe 8,43 1,87
Spadestør* 26,87 5,97
Græskarpe 9,00 2,00
* anslået værdi baseret på prisen for andre stører (faktiske data ikke tilgængelige)

Tabel 26. Gennemsnitlige detailpriser på fiskearter anvendt i Polykultur-modulet
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Figur 8: Gennemsnitlig tilvækst i fiskebiomasse for undersøgte bestande

Figur 9: Anslået værdi af tilvækst i fiskebiomasse under den undersøgte sæson

Spadestørerne, der blev anskaffet ved begyndelsen af projektet blev opbevaret under ekstensive forhold i
damme af karpetypen uden supplerende foder. Fiskene levede udelukkende af plankton. Den individuelle
kropsvægt efter 10., 18. og 30. produktionsmåned præsenteres i Figur 10.

Primær produktion
Den højeste gennemsnitlige primære nettoproduktion af plankton (0,349 mgO2/L·h) er blevet rapporteret i
damme med udsatte polykulturer med almindelig karpe og spadestør. Den har været 53 % højere
sammenlignet med monokultur af karper. Forskellen forårsaget af modifikationen af planktonspektret, som er
forårsaget af spadestørens spisemønster. Spadestør lever hovedsageligt af zooplankton. Derfor påvirker
deres tilstedeværelse i en fiskebestand den kvalitative sammensætning af plankton. Græsning af
zooplankton favoriserer autotrofisk algevækst, og dermed den primære nettoproduktion for dammens
vandmasse. I modsætning hertil resulterede den mindre effektive resuspension af bundsediment i Polykultur
stør-damme i en 24 % lavere primær produktion sammenlignet med polykultur med almindelig karpe (Figur
11).
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Figur 10: Gennemsnitlig individuel kropsvægt (±standardafvigelse) for spadestør i tre på hinanden følgende år

Figur 11: Sæsongennemsnitlig primær nettoproduktion i dam med undersøgte bestande

Energieffektivitet
Energiforbruget til dambrug er hovedsagelig forbundet med transport og håndtering af fisk. Energiforbruget
er meget anlægsspecifikt og afhænger i høj grad af dambrugets størrelse, damkonstruktionen og det
anvendte udstyr. Disse faktorer påvirker energiforbrugets størrelse meget mere end den anvendte
produktionsteknologi. Derfor er energieffektiviteten i det undersøgte damproduktionssystem ikke blevet
beregnet.

Vandudnyttelse
Ekstensivt karpebrug involverer store vandmængder, der indhentes under opfyldning af dammene om
foråret. Vandudnyttelsen (tilført) udtrykt i liter pr. kg produkt er ti til hundrede gange større end for intensiv
fiskeproduktion. Vandet, der udnyttes i damsystemer er imidlertid ikke udelukkende forbundet med fiske-
produktion. De store vandmasser (damkomplekser) er vigtige elementer i miljøbidraget til vandoptagelsen i
det lokale dræningssystem og det lokale vandkredsløb.
Alle damme, der anvendes i Polykultur-modulet lå i det samme damkompleks, placeret ved siden af
hinanden, således at de blev udsat for de samme klimatiske forhold. Der blev anvendt de samme
vandforhold til alle behandlinger. Således blev nedenstående beregninger foretaget for hele damkomplekset,
ikke for individuelle damme. De observerede forskelle mellem behandlingerne skyldes udelukkende
fisketilvæksten.
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Vandtilførsel: L/kg produkt
Den mest optimale bestand, der blev undersøgt under Polykultur-modulet krævede 8,4 m3/kg produceret
fisk. Dette er en vigtig forbedring sammenlignet med standard monokultur, hvor vandforbruget pr. kg produkt
kan være dobbelt så højt (Tabel 27).

Vandudledning: L/kg produkt
Generelt svarer vandudledningen fra et damsystem til
volumenet af den høstede dam. Under produktions-
sæsonens nedbør vil overløb imidlertid bidrage til den
samlede vandudledning, hvis der kompenseres for tab
forårsaget af evapotranspiration og udsivning. I sådanne
tilfælde ligner vandet, der forlader dammen, mere dam-
vand end regnvand, hvad angår indhold af næringsstoffer.
Til beregning af vandudledning er det samlede volumen af
det undersøgte system og nedbør benyttet. Afhængigt af
den anvendte bestand varierede værdierne mellem 13,81

og 43,65 m3/kg råprodukt (Tabel 28).

Effektivitet af næringsstofudnyttelse
Der er identificeret fire hovedkilder til næringsstoffer i det
undersøgte modul:

Gødskning (urinstof og superfosfat) – hovedkilde for
mængden af N og P leveret til system
Tilløbende vand – flodvandet, der anvendes til at fylde
dammen, indeholdt næringsstoffer modtaget fra flodens
regnvandsnet. Mængden af næringsstoffer er lille men
ikke ubetydelig. Til beregningerne blev kun dammens
enkle volumen benyttet.
Bundsedimentaflejringer – der er en stor mængde
næringsstoffer akkumuleret i bundsedimentet, som er bio-tilgængeligt. De udgør hovedkilden til N
særligt P, da en stor del af mineralfosfat-gødningsstoffer bindes i sedimentet efter tilsætning.
Kvantitative analyser af P og N i bundsedimentet i Polykultur-modulets damme før og efter
produktionssæsonen afslørede imidlertid ikke vigtige ændringer i koncentrationerne. Stigningen i
mængden af disse blandinger blev anslået til +0,84 % og +0,45 % for henholdsvis N og P. Det giver en
stigning på 1,57 kgP/ha sammenlignet med 26,9 kgP/ha tilføjet med gødskning, og et plus på
19,35 kgN/ha sammenlignet med 159 kgN/ha tilføjet med gødskning. Derfor blev bundlaget ikke
medtaget i beregningerne.
Nedbør og luftafstrømning – eksterne, ukontrollerede kilder til næringsstoffer. For Polykultur-modulet var
afstrømningsmængden ubetydelig sammenlignet med nedbørsmængden. Nedbøren blev imidlertid ikke
analyseret for indhold af P og N og er derfor udeladt i beregningerne.
Kvælstofbinding – visse blågrønalger og bakterier kan optage molekylært kvælstof i organiske
forbindelser, hvilket beriger økosystemet med biotilgængeligt kvælstof. Betydningen af denne proces
kan imidlertid være vigtigt i varme vandmasser, men er ubetydelig under de undersøgte klimatiske
forhold, hvis den sammenlignes med gødskning. På grund af denne hypotese er kvælstofbinding
udeladt i beregningerne.

Beregningerne af udnyttelseseffektivitet for næringsstoffer blev baseret på næringsstofferne tilført med
gødskning og vand til opfyldning af dammene som de eneste kilder til N og P. For den mest optimale
'Polykultur'-bestand er optagelseseffektiviteten for næringsstoffer anslået til 20,9 % og 10,8% for henholdsvis
N og P (Tabel 29). For kvælstof er der ikke taget højde for N2-binding og N2-fordampning forårsaget af
denitrificering.

KVÆLSTOF FOSFOR

TILFØRT
OPTAGET

TILFØRT
OPTAGET

kg/ha % kg/ha %
MONOKULTUR KARPE 159,1 10,6 6,6 30,9 1,1 3,4
POLYKULTUR KARPE 159,1 33,3 20,9 30,9 3,3 10,8
POLYKULTUR STØR 159,1 18,1 11,4 30,9 1,8 5,9
POLYKULTUR SUDER 159,1 14,0 8,8 30,9 1,4 4,6

Tabel 29. Optagelse af kvælstof og forfor i fiskebiomasse

m3/kg

MONOKULTUR KARPE 26,5

POLYKULTUR KARPE 8,4

POLYKULTUR STØR 15,4

POLYKULTUR SUDER 19,9

Tabel 27. Vandtilførsel udtrykt i volumen pr.
produceret vægt

m3/kg

MONOKULTUR KARPE 43,65

POLYKULTUR KARPE 13,8

POLYKULTUR STØR 25,4

POLYKULTUR SUDER 32,8

Tabel 28. Vandudledning udtrykt i volumen pr.
produceret vægt
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Den eneste eksterne kulstofkilde i damsystemet var urinstof. Der kan imidlertid ses bort fra mængden af C
tilført med gødning samt mængden af organisk C eller CO2 tilført systemet med afstrømning eller tilført vand.
Organisk kulstof til stede i damsystemet stammer fra primær produktion. Det CO2, der overføres til vandet fra
atmosfæren, er hovedkilden til organisk kulstof i biomassen udviklet i en dam. Organisk kulstofs processer i
et damøkosystem er meget komplekse og varierer inden for en produktionssæson. Mængden af organisk
kulstof i en vandmasse kan beregnes (baseret på COD).

Udledte næringsstoffer
Et korrekt vedligeholdt damsystem udleder ikke vand under produktionssæsonen, da ethvert tab af
næringsstoffer er uønsket. Dette gælder også ekstensivt kultiverede damme såsom dem, der anvendes i
Polykultur-modulet. I løbet af produktionssæsonen udledes kun næringsstoffer ved udsivning. Det er
imidlertid meget situationsspecifikt og udgør kun en mindre brøkdel af den samlede udledning af
næringsstoffer under produktionssæsonen. Størstedelen af næringsstofferne udledes ved dræningen af
dammene ved høsttid. Mængden af
næringsstoffer, der udledes fra systemet er
blevet anslået under antagelse af, at den
udledte mængde svarer til koncentrationen
i damvandet før høsten multipliceret med
dammens rumfang.
På samme måde som vandtilførslen er
forskellene på de registrerede værdier
mellem behandlingerne hovedsagelig
relateret til tilvækst i fiskebiomasse.
Koncentrationen af næringsstoffer i udledt
vand bidrog langt mindre til de observerede
forskelle. I dette tilfælde er kun mængden
af kvælstof og fosfor blevet anslået (Tabel
30).

At øge produktiviteten pr. arbejdsenhed
Grundlæggende ændrer den foreslåede teknologi (introduktion af spadestør) ikke de involverede teknikker
og udstyr til fiskeproduktion. Observationerne foretaget under høsten af eksperimentaldamme anvendt ilt
Polykultur-modulet antyder imidlertid en stigning af den påkrævede arbejdskraft til høstning, især under
sortering. Høstning af dammens bestand i polykultur krævede cirka 10 % mere tid eller arbejdskraft ved
sammenligning med monokulturdamme. Mængden af arbejdskraft vil afhænge kraftigt af de anvendte
faciliteter og udstyr samt personalets antal og erfaring. Dammenes størrelse og antallet af høstede damme
vil også spille en væsentlig rolle.

7.1.4. Succesfaktorer og begrænsninger
De vigtigste succeser og opdagelser for eksperimenterne udført i Polykultur-modulet er:

Introduktion af amerikansk spadestør i polykultur med almindelig karpe i damkultur.
Spadestøren muliggør som erstatning for storhovedet karpe i bæredygtig, ekstensiv karpedamkultur en
forøgelse af tilvæksten i fiskebiomasse.
Høj markedsværdi på spadestør kan øge dambrugets rentabilitet under forudsætning af høj
produktkvalitet.
Tilstedeværelsen af filtrerende fiskearter øger næringsstoffernes dynamik i damme og optagelse af N og
P i fiskebiomasse, hvilket resulterer i en lavere akkumulering i miljøet.

På trods af prospekteringen er der også begrænsninger for produktion af spadestør:
Høj pris på udsætningsmateriale svingende omkring 8 euro pr. 1-årig (~100 g) fisk (skyldes
vanskeligheder med dens reproduktion).
Begrænsninger vedrørende produktionsteknikker:
o Unge spadestører er let bytte for fugle, hvorfor produktionsdammene skal dækkes med net.
o Ved sammenstimling og høstning skal fiskene håndteres med stor forsigtighed, da de er meget
følsomme

o Under klassificering og sortering kræves ekstra plads og vandgennemstrømning for at forhindre
kvælning

EU-lovgivning, som begrænser introduktion af fremmede arter i akvakultur: Derfor kan der opstå
problemer med produktion af spadestør i forskellige EU-lande. En stigende efterspørgsel på
akvakulturprodukter i EU kan imidlertid gennemtvinge udvikling af teknologier, der tillader produktion af
fremmede arter (inklusive spadestør) på en miljømæssigt sikker måde.

Udledt næringsstof

kgN/kg produkt kgP/kg produkt

MONOKULTUR KARPE 0,39 0,079

POLYKULTUR KARPE 0,1 0,023

POLYKULTUR STØR 0,22 0,045

POLYKULTUR SUDER 0,29 0,059

Tabel 30. Tab af næringsstoffer på grund af udledt vand pr. kg
produceret fisk.
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Markedsrelaterede spørgsmål:
o Spadestøren er ikke en anerkendt art på EU's fiskemarked
o ukendt efterspørgsel medfører usikre detailpriser
o Meget lidt tilgængelig information om produktbehandling og -kvalitet.

Ovenstående spørgsmål kræver yderligere undersøgelser.

7.1.5. Fordele ved implementering
Introduktion af spadestør som erstatning for plante- pg planktonædende karpefisk er ønsket for at forbedre
rentabiliteten af dambrug. Spadestøren virker på grund af sin hurtige vækstrate og populære kød og rogn til
at være en glimrende erstatning for storhovedet karpe. Den giver større tilvækst i biomasse med en meget
højere markedsværdi end andre filtrerende fiskearter. Indførelsen af den nye art ville øge produkt-
differentieringen for dambrug og gøre det muligt for dem at konkurrere bedre med andre fiskeproducenter
ved at levere fisk med større kundeefterspørgsel.

7.2. Praktiske anbefalinger og konklusioner for udsætning af spadestør i dam-polykultur

7.2.1. Vækstydeevne for spadestør
Spadestørs vækstydeevne i damme af karpetypen er blevet observeret. Kropsmassen og dødeligheden er
blevet registreret i 24 måneder under hver høst. Den indledende gennemsnitlige kropsmasse for ~10
måneder gamle fisk var cirka 90 g og øgedes til cirka 2 700 g under den første opdrætssæson. Fiskeprøver
blev slagtet for at vurdere maveindhold før overvintring i 2008. I modsætning til almindelig karpe var
spadestørs maver fyldt med materiale fra plankton. Det indikerer en længere fødesæson sammenlignet med
almindelig karpe. Takket være dette mistede spadestør ikke kropsvægt under overvintring i modsætning til
almindelig karpe.

7.2.2. Spadestør-dødelighed
Over perioden på 24 måneder nåede den gennemsnitlige akkumulerede dødelighed for spadestør næsten
50 %. Den registrerede overlevelsesfrekvens ser sammenlignelig med almindelig karpes. Men da spadestør-
bestandens værdi er større end for almindelig karpe, er indvirkningen mere alvorlig med hensyn til
dambrugets økonomiske præstation. Derfor kan dette være en af de større ulemper ved at introducere
spadestør i damkulturer.
Observationer foretaget under høsten, der er en del af både produktionssæsonen og overvintringen,
resulterede i nogle få praktiske konklusioner i forbindelse med spadestørdødelighed for at mindske fisketab
under virkelige produktionsforhold:

Arbejderne. der høster damme, er meget ofte vant til at håndtere karper, som er en langt mere
modstandsdygtig fisk end spadestør. Derfor skal der udvises ekstrem forsigtighed ved håndtering af den
nye art. Det vedrører både manuelt netfiskeri og sortering eller klassificering. Personalet skal være
opmærksomme på den nye arts egenskaber.
Der skal udvises særlig opmærksomhed under netfiskeri og sammenstimling. Spadestørenes snuder har
en tendens til at blive filtret ind i vod, der anvendes til høstning. Stillestående fisk kan blive kvalt. Det
anbefales at anvende net med en passende størrelse huller.
Længere tids sammenstimling med andre arter i et vod kan medføre kvælning af spadestør. Det er
særlig vigtigt, hvis der er en pause inden den efterfølgende fisketransport.
Efter høsten fra dammene opmagasineres fiskene i ferskvand for at skylle gæller tilstoppet med
bundsediment. Det er blevet observeret, at spadestør bruger meget længere tid på at komme sig end
almindelig karpe eller storhovedet karpe. Derudover kræver det tilstrækkelig plads til at svømme, da den
ikke bruger gællelåg til at skabe vandgennemstrømning gennem gællerne. Derfor skal der udvises ekstra
opmærksomhed ved gælleskylningen.
På grund af snudens aflange form passer spadestør ikke til de fleste håndnet. Derfor er det sandsynligt,
at det beskadiger snuden eller gællerne. Det anbefales at benytte håndnet i passende størrelse for at
undgå sønderrivelse af krop eller gæller.
Unge spadestører er nemt bytte for kødædende fugle. Derfor skal damme med bestand af spadestør op
til to 300-500 g beskyttes mod fugle med net eller snore monteret over dammen.

7.2.3. Økologisk præstation
Tilstedeværelse af filtrerende fisk forbedrer den primære produktion i dammens økosystem. På grund af den
øgede damproduktivitet og fiskebestandens sammensætning af arter med ikkeoverlappende fødespektrum,
blev den overordnede systemproduktion næsten tredoblet i polykulturbehandlinger sammenlignet med
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monokultur. De forskellige fiskebestandes indflydelse blev også observeret i tilfælde af hydrokemiske og
fysiske vandparametre relateret til produktion af planktonorganismer. vandgennemsigtighed og
klorofylkoncentration. Samtidig var den gennemsnitlige koncentration af opløst ilt i damme med
monokulturbestande lavere og mere svingende end observeret for de andre behandlinger. Tilstedeværelse
af filtrerende fisk reducerer overskud af zooplankton og dermed risikoen for ukontrolleret vækst af denne,
som kan medføre overgræsning af autotrofiske alger, som er ansvarlige for produktion af ilt og dermed den
primære produktion.
Almindelig karpes fødeadfærd medfører effektiv resuspension af bundsediment og dermed bedre udveksling
af næringsstoffer med vandet.
Da der ikke blev hentet andre afgrøder fra systemet, er det udelukkende tilvæksten i fiskebiomasse, der er
ansvarlig for de observerede forskelle mellem behandlingerne. Langt størstedelen af de spildte biogene
blandinger aflejres i bundsedimentet. Derefter kan det under damhøsten (med mekanisk resuspension) blive
frigivet til spildevandet, der udledes fra dammen og endelig bidrage til eutrofiering af naturlige vandmasser.
Forbedret udnyttelse af næringsstoffer ved brug af polykulturbestande eliminerer ikke dette fænomen, men
mindsker det drastisk.

7.2.4. Økonomisk præstation
Introduktionen af spadestør i traditionel damkultur, baseret på almindelig karpe, er en mulig løsning for at
forbedre karpebrugenes rentabilitet. Da spadestørens kød svarer til andre stører, må det antages, at det vil
have samme popularitet hos forbrugerne og derfor efterspurgt. Desuden kan spadestør, hvis den får lov til at
blive voksen, levere meget værdifuld og efterspurgt rogn (kaviar).
Den testede polykulturfiskebestand med spadestør, almindelig karpe, sølvkarpe og græskarpe uden
supplerende fodring i damme, der kun modtager landbrugsgødskning, kan levere tilvækst i fiskebiomasse,
som svarer til almindeligt brugte monokulturbestande af almindelig karpe fodret med korn (hvede og majs).
Eliminering af foderomkostningerne sammen med den øgede værdi af produceret fisk giver en markant
fordel over almindelig monokulturproduktion.
En økonomisk dimensionering af polykulturen skal også tage højde for den øgede arbejdsmængde, der
særligt er relateret til høsten. Der er behov for flere mandtimer til ekstra sortering af høstede fisk. Yderligere
faciliteter eller udstyr kan være nødvendigt til netfiskeri, håndtering, transport og opmagasinering af
spadestør.

7.2.5. Anbefalet fiskebestand
Baseret på resultaterne, der blev opnået under undersøgelsen, kan en fiskebestand med spadestør
anbefales. Nedenstående anbefalinger vedrører fiskebestande, der skal produceres på en semiekstensiv
måde i jorddamme af karpetypen, uden supplerende fodring og gødsket med landbrugsgødskning.

Der kan anvendes forskellige aldersklasser for alle de anvendte arter, men nogle få grundlæggende
krav skal være opfyldt.

Effektiv resuspension af bundsediment, som giver en effektiv cirkulation af næringsstoffer i vandsøjlen,
kræver en tilstrækkeligt stor biomasse af bundfødere og størrelse af deres individuelle kropsvægt. Derfor
foretrækkes almindelig karpe kun til bestanden i anden og tredje produktionssæson.

Udsætningstætheden skal beregnes i henhold til den planlagte gødskningsintensitet og dammens
frugtbarhed. Den anslåede tilvækst i almindelig karpe-biomasse fra en dam gødsket med 40 kgP/ha og 240
kgN/ha pr. sæson er 450 kg/ha.

Udsætningstæthed og individuel vægt
skal beregnes i henhold til den ønskede
endelige individuelle vægt. Der gælder
lignende regler, inklusive aldersklasser,
for andre karpefisk.
Der kan forventes en tilvækst i
spadestørens biomasse på omkring 600
kg/ha og i den individuelle kropsvægt på
1750 og 3500 g efter henholdsvis anden
og tredje produktionssæson. Udsæt-
ningstætheden for spadestør, præsen-
teret i Tabel 31, blev udelukkende
beregnet ud fra dens registrerede
vækstpræstation under det udførte
eksperiment. De givne værdier bestem-
mer ikke den maksimale vækstrate for
spadestør under produktionsforhold.

Art

Anslået
biomassetil
vækst

Ønsket
endelig
individuel
vægt

Indleden
de vægt

Udsætni
ngstæth
ed

[kg/ha] [kg/ind] [kg/ind] [ind/ha]

Almindelig
karpe

400 0,3 0,05 1 600

400 1,2 0,2 400

Spadestør
600 1 0,1 667
600 2 1 600

600 3 2 600

Sølvkarpe
70 1,5 0,5 70

70 0,5 0,1 175

Græskarpe
100 1,5 0,5 100

100 0,5 0,1 250

Tabel 31. Eksempel på design af fiskeudsætningstæthed
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Baseret på disse anbefalinger er et eksempel på design af fiskebestand præsenteret i Tabel 31.

7.2.6. Vigtigste begrænsninger ved introduktion af spadestør
Selvom der er mange positive aspekter relateret til introduktion af spadestør, er der også visse
begrænsninger:

I øjeblikket reproduceres spadestør ikke i Polen i kommerciel skala. Alt tilgængeligt udsætningsmateriale
importeres som befrugtede æg eller fiskeyngel. Dette er hovedårsagen til den høje pris på
udsætningsmaterialet. Prisen svinger omkring 8 pr. 100 g fisk. Der rapporteres imidlertid om fremgang i
reproduktionen fra visse polske dambrug. Så snart spadestør reproduceres på kommerciel vis, vil prisen
falde markant. Inden for EU er der allerede rapporteret om vellykket reproduktion af spadestør i Tjekkiet
og Rumænien.
Begrænsninger vedrørende produktionsteknikker: Introduktionen af nye arter kræver nye teknikker, som
primært er relateret til fiskehåndtering og uddannelse af arbejdere. De vigtigste anbefalinger er anført i
de tidligere kapitler.
Spadestøren er en eksogen (fremmed) art i Europa. EU's lovgivning begrænser introduktion af nye arter
til akvakultur. Derfor kan der opstå forskellige problemer med produktion af spadestør i forskellige EU-
lande. EU-direktivet giver imidlertid medlemslandene en vis frihed til vedtagelsen. Et vigtigt faktum er, at
andre fiskearter, der produceres i Polen og andre EU-medlemslande også er eksogene arter i henhold ti
direktivet. Blandt arterne, der anvendes i Polykultur-modulet, er kun suderen en indfødt art. Stigende
efterspørgsel på akvakulturprodukter i EU kan gennemtvinge udvikling af teknologier, der tillader
produktion af eksogene arter (inklusive spadestør) på en miljømæssigt sikker måde.
Der er nogle markedsrelaterede spørgsmål. Spadestøren er ikke en anerkendt art på EU's fiskemarked.
Det angår især men ikke kun Polen. Den lange snude gør spadestøren interessant for nogle mennesker,
men gør den definitivt ikke velegnet til hjemmeslagtning eller tilberedning. Salg af levende eller kun
rensede fisk virker ikke som en optimal løsning på grund af fiskens udseende. Det overordnede indtryk af
spadestøren kan reduceres efterspørgslen og værdien. Der kan imidlertid forventes en lille men konstant
efterspørgsel på hele fisk.
Detailprisen vil afhænge kraftigt af prisen på udsætningsmateriale og forbrugernes opfattelse af
spadestøren. Der kan dog forventes en pris i nærheden af andre størarter på grund af den tilsvarende
kødkvalitet.
Størstedelen af spadestør bør udbydes som forarbejdede fisk, men der kan forventes visse tekniske
vanskeligheder på grund af spadestørens usædvanlige form. Der er ingen eller meget sparsom
information tilgængelig om forarbejdning af spadestør og kvaliteten af slutprodukterne. Der findes ingen
videnskabelige oplysninger om holdbarhed og kundepræferencer.
Forbrugernes stigende opmærksomhed angående fiskevelfærd er en vigtig overvejelse. Hver art har
særlige miljømæssige krav. Under eksperimentet præsterede spadestøren imidlertid meget godt hvad
angår vækstrate, men fiskedamme er ikke dens naturlige miljø. Der er potentiel fare for, at de
miljømæssige betingelser i karpedamme er suboptimale for spadestør. Det samme vedrører håndtering
og transport af spadestør. Dette spørgsmål kræver yderligere undersøgelse.

7.3. Brug af næringsstoffer fra landbrugsaffald i dambrugskultur: Modul KASKADE i Polen
7.3.1. Generel beskrivelse af case studiet
Progressiv specialisering af landbrug i Centraleuropa resulterer i monokulturelle dyreproduktionslandbrug
uden mulighed for at udnytte overskydende næringsstoffer. Derfor bliver udledning af produceret gødning
eller udnyttelse på stedet et problem på grund af juridiske og tekniske begrænsninger. Derfor er der et stort
ønske om billige, bæredygtige, miljøvenlige og vedligeholdelsessvage redskaber, der muliggør udnyttelse af
gødningen. En fiskedam er et økosystem, der består af meget forskelligartede miljøer, som tilgodeser et stort
antal biokemiske processer, der støttes af fiskes spiseaktiviteter. Det gør det muligt at omdanne organisk
materiale til blandinger, der optages i dammens fødenet, hvilket medfører en stigning i primær produktion og
endelig i fiskebiomasse. Denne energi- og næringsstofkilde kan være overskydende gylle fra et landbrug.
Integration af et landbrug med fiskedamme som et af elementerne er et skridt hen imod et meget fremmet og
højt ønsket integreret landbrug. Udnyttelse af ressourcerne, der skabes på landbruget, på det samme
landbrug er et vigtigt element i dets bæredygtighed.
Den foreslåede løsning er primært dedikeret til små landbrug, der drives økologisk eller er villige til at
forbedre deres bæredygtighed. Et gennemstrømningssystem opbygget af fiskedamme, der forsynes med
ferskvand, udnytter betydelige mængder kvælstof, fosfor og organisk materiale. En betydelig mængde af
disse forbindelser optages i systemet eller omdannes til gasser. Den samlede næringsstofbelastning, der
udledes fra systemet i løbet af sæsonen, er mindre end den tilførte. Ud over økologiske fordele kan
fiskeproduktion være en ekstra indtægtskilde.
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7.3.2. Principper for modulet
Modulet er baseret på sæt af fire serieforbundne
damsektioner, der forsynes med ferskvand, der fungerer
som bærer af næringsstofferne. Den eneste kunstige
kilde til næringsstoffer er gylle og supplerende vand.
Disse forbindelser er, afhængigt af deres form (mineralsk
eller organisk), ansvarlige for udvikling af biomasse i de
respektive dele af kaskaden. Hver del af damsystemet
udnytter de tilførte næringsstoffer via forskellige
økologiske processer.
Der blev konstrueret et gennemstrømningssystem
baseret på damme af karpetypen. Den eksperimentelle
opsætning bestod af to identiske serieforbundne
jorddamme forbundet med en rørledning (35 m lang, ØIN
15 cm) (areal i alt 0,3 ha). Hver dam blev opdelt i to dele
med et net (3x3 cm), hvilket resulterede i fire sektioner
(se Figur 12). Sektionerne udførte hver sin opgave i det
konstruerede kaskadesystem (se Tabel 32).

Systemdel Beskrivelse

A
Zooplankton-sektion

Sektion forsynet med gylle
Organisk materiale afledt af gylle var den primære energikilde for udvikling af zooplankton
og bakterioplankton
Ingen fisk udsat
33 % af hele systemets samlede areal

B
Filtreringssektion

Filtrerende fisk udsat for at udnytte plankton udviklet i sektion A
17% af kaskadens samlede areal

C
Polykultur-sektion

Bestand med polykultur af almindelig karpe, storhovedet karpe, sølvkarpe og græskarpe
Næringsstoffer og fisk for at udnytte plankton udviklet i sektion A
25 % af kaskadens samlede areal

D
Sedimenterings-

sektion

Fungerer som sedimenteringstank for suspenderede stoffer fra del C
25 % af kaskadens samlede areal

Tabel 32: De respektive sektioners roller i
kaskadesystemet

Dammene fik tilført ferskvand med en
gennemsnitlig flowhastighed på 4,23 L/s·ha
(15,3 m3/h·ha). Systemet har modtaget
kvæggylle hver anden uge. Gyllen blev tilført
zooplankton-sektionen ved siden af
vandforsyningen. I løbet af sæsonen modtog
systemet 25 m3/ha (7,5 m3 pr. kaskade), hvilket
svarede til 571 kgTS/ha. Mængden af
næringsstoffer modtaget af kaskaden under
produktionssæsonen præsenteres i Tabel 33.

Forbindelse
Kilde Total

[kg/ha]Gylle [kg/ha] Vand [kg/ha]
C 402,5 144,3 546,8
N 39,7 78,2 117,8
P 16,3 1,1 17,4

Tabel 33: Næringsstofbelastning leveret til kaskaden med
gylle og supplerende vand

Figur 12: En oversigt over det designede kaskadesystem
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Hovedegenskaber for gødning anvendt i eksperimenterne
For at muliggøre effektiv omdannelse af næringsstoffer og energi til biota-biomasse er en nemt
bionedbrydelig kilde til organisk materiale nødvendig. Forskellige typer af dyregødning er i århundreder
blevet anvendt til fiskekultur som næringskilde for fiskekulturen på grund af flere årsager: (1) det er relativt

billigt, (2) nemt tilgængeligt på landbruget og (3) egnet til flere
forskellige fisk i en polykultur. Yderligere er mængden af
gødning, der må spredes på land, for nylig blevet begrænset af
nationale bestemmelser. De fleste fiskedamme i Polen er
placeret i landområder med stor tæthed af landbrug med
husdyrbesætninger, hvor gylle er den primære type af
landbrugsaffald, som bliver en gene, hvis den ikke udnyttes. Til
brug i damkulturer som energi- og næringskilde for zooplankton
lader gylle fra kvæg eller svin til at være passende.
Sammensætningen af al gødning udvalgt til eksperimenterne
udført under Kaskade-modulet er angivet i Tabel 34.
Sammensætningen og kvaliteten af gylle kan imidlertid variere
hen over en produktionssæson afhængigt af art, størrelse og
alder, foder- og vandindtagelse samt miljømæssige faktorer.

Derfor skal analyse af den tilførte gødning gentages regelmæssigt under anvendelsen.

7.3.3. Vurdering af udvalgte SustainAqua bæredygtighedsindikationer
Kaskade-modulet er blevet undersøgt i to på hinanden følgende sæsoner. Foreløbig dataanalyse afslørede
imidlertid, at designet undersøgt i 2007 præsterede dårligt. Derfor er opsætningen blevet ændret i 2008.
Kaskadesystemet blev begge sæsoner kørt i to eksemplarer for at sikre tilstrækkelig kvalitet af de
indhentede data.
Produktionssæsonen er blevet opdelt i fem perioder (hver fire uger) startende fra 12. maj. Gødningen er kun
blevet tilsat i de første fire perioder. Lysforhold og temperaturfald i den sidste periode tillod ikke introduktion
af yderligere organisk materiale, som kunne have medført iltsvind.

Vandtilførsel: L/kg produkt
Vandforsyningen havde kun til hensigt at transportere næringsstoffer gennem kaskaden og var ikke en
nødvendig ressource for fiskeproduktionen. Den nødvendige vandtilførsel for fiskeproduktion kan alligevel
beregnes. Den er blevet anslået til 66,9 m3/kg.

Vandudledning: L/kg produkt
Det samme princip som ovenfor gælder beregningen af vandudledningen. Forskellen mellem tilførsel og
udledning skyldes udsivning, evapotranspiration og nedbør. Vandudledningen fra systemet blev anslået til
44,07 m3/kg fisk.

Energieffektivitet
Det undersøgte system udnyttede ikke energi til at vedligeholde kaskaden. Den eneste anvendte energi var
relateret til transport af fisk før og efter produktionssæsonen. Der er knyttet andre krav til vedligeholdelsen af
dambrugenes faciliteter. I tilfælde af, at der ikke kan leveres vand til systemet ved hjælp af tyngdekraft, kan
det være nødvendigt at cirkulere vandet i kaskaden med en pumpe. Hvis det er tilfældet, kan energiforbruget
for at genbruge vandet udgøre betydelige omkostninger for at få modulet til at fungere.

Fiskeproduktion
Systemet er i princippet designet til at udnytte næringsstoffer i vand. Fiskeproduktion i kaskaden er en ekstra
men alligevel vigtig aktivitet. Systemet kan producere en betydelig biomasse af fisk. Selvom der er mange
variable, kan den samlede fiskeproduktion anslås til 380 kg/ha. Fordelingen af produktionen (en sæsons
tilvækst i biomasse) i fiskearter præsenteres i figur 13.

Parameter Enhed Værdi

Tørstof (DM) [%] 8,0

Kvælstof i alt (N) [%TS] 0,48

Fosfor i alt (P) [%TS] 0,15

Kalium (K) [%TS] 0,26

BOD5 [gO2/ts
3] 5,0

COD [gO2/ts
3] 14,0

Tabel 34: Sammensætningen af blandet
kvæg-/svinegylle (~50/50 v/v)
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Figur 13: Opnået tilvækst i fiskebiomasse i det undersøgte modul

Effektivitet af næringsstofudnyttelse: kg næringsstof (N, P, COD) optaget i produkt/kg tilført
næringsstof [%]
Hovedmålsætningen for kaskaden var at optage de tilførte næringsstoffer. To primære kilder til kvælstof,
fosfor og organisk kulstof er blevet medtaget i beregningerne:

Ferskvandstilførsel – systemet blev konstant forsynet med vand fra floden. Under den undersøgte
periode (20 uger) bidrog det tilførte vand med en betydelig belastning af næringsstoffer til systemet. I alt
blev 424 kgC/ha (organisk C), 39,7 kgN/ha og 16,3 kgP/ha i løbet af 20 uger introduceret til systemet
med supplerende vand.
gødningsforsyning – hver anden uge blev systemet forsynet med gødning, som var den primære kilde til
kvælstof. I alt blev 78,1 kgN/ha og 1,1 kgP/ha gødning leveret til systemet pr. hektar kaskade i løbet af
20 uger.
Kvælstofbinding – som det var tilfældet med polykulturmodulet, er denne N-kilde udeladt i
beregningerne.

På grund af Kaskade-modulets grundlæggende funktion er optagelse af næringsstofferne i både
fiskebiomasse og i hele kaskadesystemet vigtigt. Angående optagelse af næringsstoffer i fiskebiomasse er
der kun taget højde for kvælstof og fosfor. Selvom gødningen introducerede en betydelig mængde organisk
kulstof, er det ukendt, hvor meget tilvækst fiskene har haft på zooplankton eller bakterioplankton udviklet på
dette materiale. Størstedelen af organisk materiale i fiskebiomasse stammer fra primær produktion.
Mængden af kvælstof og fosfor i den høstede fiskebiomasse er blevet sammenlignet med den samlede
tilførsel af disse forbindelser. Kun optagelse af kvælstof og fosfor i fiskebiomasse er blevet beregnet (Tabel
35).

Tilført [kg/ha·sæson] Optaget
Vand Gødning I ALT kg/ha %

Kvælstof 39,7 78,1 117,8 10,4 8,8

Fosfor 16,3 1,1 17,4 1,0 5,8

Tabel 35. Effektivitet af næringsstofudnyttelse af fisk i Kaskade-modulet

Igennem produktionssæsonen har kaskadesystemet optaget betydelige mængder af næringsstoffer.
Belastningerne af alle målte parametre var mindre ved udledning end ved tilførsel. Belastningerne af
organisk kulstof, kvælstof og fosfor, der tilføres og udledes af systemet præsenteres inddelt i fire ugeperioder
(I til IV) for sæsonen (i alt 16 uger).
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Figur 14: Organisk kulstof-belastning ved tilførsel og udledning fra kaskadesystemet

Figur 15: Nitrogenbelastning ved tilførsel og udledning fra kaskadesystemet

Figur 16: Fosforbelastning ved tilførsel og udledning fra kaskadesystemet
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Optagelsen af næringsstoffer er blevet beregnet ude
fra forskellen mellem den samlede næringsstof-
belastning introduceret til systemet (med tilført vand og
gødning) og næringsstoffer udledt over hele sæsonen
baseret på koncentrationen af næringsstoffer i vandet,
der forlod systemet. Resultaterne præsenteres i Tabel
36.

Udledte næringsstoffer
Kaskadesystemet blev konstant forsynet med vand.
Derfor var den samlede næringsstofbelastning høj, på trods af høj optagelse af N, og nåede 0,125 kg N og
0,018 kg P pr. kg produceret fisk.

næringsstoffer genbrugt til fiskefoder: kg optaget næringsstof i det sekundære produkt pr. kg tilført
næringsstof til systemet som helhed [%]
I det undersøgte modul er der udført forsøg med produktion af ekstra planteafgrøder. Testen mislykkedes
imidlertid på grund af tekniske årsager. Den benyttede dams egenskaber favoriserede udvikling af uønskede
plantearter i stedet for den ønskede. På trods heraf er produktion af potentielt nyttige planter, som kan
udnyttes in situ, muligt. Produktion af Azolla (vandbregne) som foder for planteædende fisk og som alternativ
kilde til kvælstof kan overvejes.

At øge produktiviteten pr. arbejdsenhed
Introduktion af kaskadesystemet kræver en ekstra arbejdsmængde i forbindelse med vedligeholdelse af
systemet (inklusive høst). Systemet forbedrer ikke forholdet produktivitet/arbejdstid.

7.3.4. Succesfaktorer og begrænsninger
Forskning foretaget under Kaskademodulet resulterede i udvikling af en miljøvenlig teknologi, som udnytter
organiske affaldsstoffer fra andre grene af landbruget (kvæg- og svinebesætninger).
Systemets hovedbegrænsninger er:

Vandforbrug - Systemet kræver betydelige vandmængder for at næringsstoffer kan strømme gennem
kaskaden. Vandtilførslen og udførslen til naturlige vandmasser kan være begrænset i visse lande,
særligt hvis der kun tages højde for udledningen af næringsstofbelastning i stedet for forskellen mellem
tilførsel og udledning.
Det designede system er begrænset til at fungere korrekt i omtrent 7 måneder mellem forår og efterår,
mens vandtemperaturen og solstrålingen er stærk nok til at opretholde hydrobiologiske processer på
tilstrækkelige niveauer.

7.3.5. Fordele ved implementering

Damkaskaden kan fungere som en multifunktionel sektion af et integreret landbrug.
Systemet skaber muligheder for at reducere omkostningerne for udnyttelse af spildevand ved at optage
det i et kontrolleret økosystem i en damkaskade.
Den foreslåede teknologi mindsker et landbrugs påvirkning af det naturlige miljø.
Det designede system gør det muligt at producere fisk på ekstensiv vis ved at udnytte overskydende
næringsstoffer.
Fiskene produceret på naturligt foder kan have højere ernæringsmæssig kvalitet og være mere
efterspurgte af forbrugere (se kapitel 5).
Ud over de nyttemæssige fordele ved kaskadesystemet beriger konstruktionen eller blot
vedligeholdelsen af damsystemet det naturlige miljø på forskellige niveauer: biologisk diversitet,
grundvandsniveau eller optagelse af yderligere vand. Ejerskabet af dammen kan berettige landmanden
til EU-tilskud eller nationale tilskud i forbindelse med dens miljømæssige værdi. Da dammene er et
kaskadesystem kan de også fungere som lystfiskerfacilitet og bringe ekstra indtægter.

Forbindelse
Belastning Optaget

[kg/ha] kg/ha %
C 571,61 291,44 50,99
N 117,85 88,72 75,28
P 17,33 8,64 49,86

Tabel 36: Optagelse af C,N og P introduceret til
systemet med vand og gødning i kaskaden
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7.4. Fra case studie til dambrug: Designe et kaskademodul

7.4.1. Målgruppe og grundlæggende teknologiske krav
Den foreslåede løsning er primært henvendt til små husdyrhold, der køres som økologiske landbrug og/eller
er villige til at forbedre deres bæredygtighed og har mulighed for at samarbejde med dambrug. Kvæg-
og/eller svinebesætninger, som indsamler og fermenterer deres gødning er undtaget.
Landbruget, som er villigt til at indføre teknologien, bør besidde damme eller kunne opføre et damsystem og
forsyne det med vand. Systemet kræver meget land og skal bruge omkring 1 ha damareal for hver 150 kg
organisk kulstof afledt fra gødning. Samtidig skal systemet forsynes med en vandgennemstrømning, der gør
det muligt at opretholde cirka 45 dages hydraulisk optagelsestid.

7.4.2. Planlægningsparametre for en kaskade
Det undersøgte system er designet til at kombinere fordelene ved dambrug med dyreholds behov for at
udnytte overskydende gødning.
Modulet er baseret på sæt af fire serieforbundne damsektioner, der forsynes med ferskvand, der
fungerer som bærer af næringsstofferne.
Den eneste kilde til næringsstoffer og organisk materiale er gylle og supplerende vand. Disse
forbindelser er, afhængigt af deres form (mineralsk eller organisk), ansvarlige for udvikling af biomasse i
de respektive dele af kaskaden.
Hver del af damsystemet er ansvarligt for forskellige processer, der medvirker til udnyttelse af
overskydende næringsstoffer på forskellige trofiske niveauer.
Når der udvikles planktonbiomasse i de respektive dele af kaskaden, bliver der produceret
fiskebiomasse. Fiskeproduktionen kan være en ekstra indtægtskilde.

For optimal ydeevne bør
kaskadesystemets design
bestå af fire sektioner med
forskellige areal og rolle i
systemet. Det givne relative
areal af hver sektion skal
bevares med kun mindre
afvigelser. Der er ingen
generelle begrænsninger
angående en bestemt sek-
tions dimensioner, selvom
aflange former foretrækkes
for at opretholde vand-
gennemstrømningen i
systemet. Systemet kan
bestå af to eller tre damme,
men de første to sektioner
skal være placeret i én dam
og kun være adskilt af et net
for at kunne transportere
zooplankton. Den foreslåede
opsætning af kaskaden
præsenteres i Figur 17.
Nedenstående dele af
systemet behøver ikke at
være placeret på linje. Det
er muligt at anvende
rørledninger mellem
sektionerne B-C og C-D.
Hver sektion i systemet
udnytter forskellige
ressourcer og spiller
forskellige roller i kaskaden.

A.

B.
Figur 17: Mulig opsætning af kaskadesystemet: A- todamssystem, B- tredamssystem
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Sektion A – Zooplankton-del: Denne sektion forsynes direkte med vand og gødning. Den hydrauliske
optagelsestid i denne sektion bør sættes til to uger. Denne periode giver tilstrækkelig tid til udvikling af
zooplankton. Zooplankton og bakterioplankton ernærer sig direkte af organisk materiale afledt fra den tilførte
gødning. Biogene forbindelser fra gødning, tilført vand eller bundaflejringer støtter den primære produktion,
men stort overskud af zooplankton undertrykker udviklingen af fytoplankton. Derfor er den primære
nettoproduktion minimal eller negativ. Dette faktum er den primære begrænsende faktor for udnyttelse af
gødning. Den tilførte ilt fra vandet, udtrykt i mol, skal være mindst dobbelt så stor som mængden af organisk
kulstof modtaget fra gødningen for at bevare iltede forhold i dammen. Zooplankton-sektionen bør ikke have
en fiskebesætning, men små bundfødere (op til få dusin kg/ha) er tilladt. Fiskebesætningen må ikke medføre
resuspension af bundsediment, derfor foretrækkes karpefisk ikke i modsætning til unge stører (<50 kg/ha, 1-
3-årige fisk anbefales). Besætningen af græskarpe på <100 kg/ha ønskes for at kontrollere vækst af
makrofytter.
Sektion B – Filtreringsdel: Sektionens besætning består hovedsagelig af filtrerende fiskearter. Planktonet
udviklet i Sektion A, der overføres med vandflowet, udnyttes af planktonædende fisk. En besætning
bestående af spadestør og/eller filtrerende karper foreslås. En udsætningstæthed på 150 kg/ha af spadestør
eller storhovedet karpe og 150 kg/ha af sølvkarpe er tilstrækkeligt til at udnytte planktonet (anbefalet
individuel fiskevægt 0,5–3 kg). Sektionen skal kun være adskilt fra Sektion A med et net for at muliggøre
effektiv overførsel af plankton. Brug af rørledninger nedsætter overførselseffektiviteten.

Systemdel Beskrivelse

A
Zooplankton-sektion

Sektion forsynet med gylle
Organisk materiale afledt af gylle var den primære energikilde for udvikling af
zooplankton og bakterioplankton
Ingen fisk udsat
33 % af hele systemets areal

B
Filtreringsdel

Filtrerende fisk udsat for at udnytte plankton udviklet i sektion A
17% af kaskadens areal

C
Polykultur-sektion

Bestand med polykultur af almindelig karpe, storhovedet karpe, sølvkarpe og
græskarpe
Næringsstoffer og fisk for at udnytte plankton udviklet i sektion A
25% af kaskadens areal

D
Sedimenteringssektion

Fungerer som sedimenteringstank for suspenderede stoffer fra del C
25% af kaskadens areal

Tabel 37. Beskrivelse af de respektive sektioner i kaskadesystemet

Sektion C – Polykulturdel: Systemdelen er ansvarlig for udnyttelse af biogene forbindelser, der kommer fra
foregående forbindelser, der er den eneste eksterne kilde til kvælstof og fosfor. tilstedeværelsen af
almindelig karpe som hovedart forbedrer omsætningen af næringsstoffer og den primære produktion. Derfor
skal sektionens volumen give en hydraulisk optagelsestid i nærheden af 12 dage. Denne sektion er ansvarlig
for størstedelen af kaskadens biomasseudbytte. Fiskebestanden dækker en bred vifte af den naturlige
fødeforsyning, der udvikles i sektionen. Den anbefalede fiskebestand består af karpefisk, selvom brug af
spadestør i stedet for storhovedet karpe forslås (Tabel 38).

Art Individuel indledende vægt
[g] Udsætningstæthed [kg/ha]

Almindelig karpe 200 - 300 g 300
Storhovedet karpe OR
Spadestør* 500 - 1.000 g 150

Sølvkarpe 500 - 1.000 g 150
Græskarpe 750 - 1.500 g 100
*anbefalet erstatning for storhovedet karpe

Tabel 38. Anbefalet fiskebestand for Sektion C

Sektion D – Sedimenteringsdel: Den side del af sektionen fungerer som sedimenteringstank. Fisk udsat i del
B medfører en alvorlig resuspension af bundsedimenter, som medfører en stor uklarhed og koncentration af
suspenderede stoffer. Da det suspenderede materiale indeholder både næringsstoffer og organisk kulstof,
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bør det ikke udledes til miljøet. Kaskadens Sedimenteringsdel giver på grund af den lange optagelsestid og
ingen fiskebestand gode betingelser for sedimentering af suspenderede stoffer. Vandoverfladen kan bruges
til at producere yderligere planteafgrøder eller kan anvendes til rekreative formål. Mangel på fisk og høj
vandgennemsigtighed favoriserer avl af vandplanter, som udnytter opløste næringsstoffer fra vandet. I
tilfælde af en målrettet planteproduktion skal der udvikles relevant udstyr og relevante teknologier.

7.4.3. Driftsparametre
Der er to hovedfaktorer, som påvirker designet af kaskaden: vandflow og gødningsforsyning. Balancen
mellem et landbrugs krav til udnyttelse af gødning og det tilgængelige vand og land skal udregnes. De
økonomiske beregninger skal imidlertid også tage højde for miljømæssig værdi og fordele ved systemets
bæredygtighed.

Vandflow
Vandforsyningens effektivitet kan i visse tilfælde være den hovedsagelige begrænsende faktor. I dette
tilfælde afhænger det samlede areal, og dermed gødningsforsyningskapaciteten, af vandforsyningen. Hvis
en gennemsnitlig damdybde på 1 m antages, bliver systemets samlede volumen, (og dermed arealet) At,
bestemt ved at multiplicere optagelsestiden, OT (15 dage = 360h) og muligt vandflow, q [m3/h]): At=OT·q
[m3=~m2]

Gødningsforsyning
Hvis vandforsyningen ikke er den begrænsende faktor, skal systemet dimensioneres i henhold til forsyningen
af organisk materiale, der er afledt fra gødningen. Der er et stærkt forhold mellem vandstrøm og forsyning af
organisk kulstof. Da den primære produktion i Zooplankton-delen er meget begrænset eller negativ på grund
af udvikling af zooplankton, er vand i værste fald systemets eneste kilde til ilt. Hvert gram organisk kulstof
afledt fra gødning kræver ~2,7 g ilt. Hvis det antages, at tilført vand indeholder ~7 gO2/m

3, kan der kun
tilføres 2,5 g organisk kulstof pr. kubikmeter vand for at opretholde iltede forhold i A-sektionen. Derfor skal
indholdet af organisk kulstof i gødningen bestemmes for at designe kaskaden. Hvis den anvendte gødning
indeholder 5 kgC/m3 (gsn), skal der dermed bruges omkring 2000 m3 vand til 1 m3 gylle. Denne værdi kan
imidlertid variere afhængigt af lysforhold og temperatur. Midt på sommeren kan der leveres mindre vand
(~20 %) (eller ~20% mere gødning), men da solens intensitet falder, bør den givne værdi bevares.
Forholdet mellem koncentrationerne af C, N og P forbliver inden for et vist område for gødning. foretagne
undersøgelser afslørede ingen begrænsninger vedrørende N og P. Derfor er belastningen af kvælstof og
fosfor leveret med gødningen sjældent den begrænsende faktor for det designede system.

7.4.4. Forventede resultater
Brugen af gødning til fertilisering af karpedamme har en lang historie, men den er faldende og er blevet
erstattet af mere praktiske former for landbrugsgødning. Derudover reducerede intensificeringen af
produktionen efterspørgslen på primær produktion i dammene og favoriserede foder. Den nyeste tendens til
ekstensivering vender tilbage til udnyttelse af organisk affald og lukkede produktionskredsløb. Foretaget
forskning resulterede i udvikling af en miljøvenlig teknologi, som udnytter organiske affaldsstoffer fra andre
grene af landbruget (kvæg- og svinebesætninger).
Opsætningen med fire sektioner præsterede meget godt og muliggjorde at udnytte 25 m3 kvæggødning pr.
hektar samlet kaskadeareal. Den hovedsagelige begrænsning af systemet er imidlertid vandforbruget.
Systemet kræver betydelige vandmængder for at næringsstoffer kan strømme gennem kaskaden. Systemets
størrelse og kapacitet afhænger kraftigt af vandforsyningens effektivitet, som lader til at være en
begrænsende faktor. Særligt hvis vandtilførslen og udledningen af det til naturlige vandmasser er begrænset
i visse lande.
Det designede system er begrænset til at fungere korrekt i omtrent 7 måneder mellem forår og efterår, mens
vandtemperaturen og solstrålingen er stærk nok til at opretholde hydrobiologiske processer på tilstrækkelige
niveauer.
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8. Nye metoder til ørredopdræt for at reducere spildevand – Case
studie i Danmark

8.1. Introduktion – Generel beskrivelse af case studiet
Opdræt af regnbueørred (Onchorhynchus mykiss) har fundet sted i Danmark i mere end 100 år, og
regnbueørred er den mest dominerede art i dansk akvakultur. Den totale årlige produktion er omkring 33 000
tons i ferskvand og omkring 7 000 tons i havvand, hvilket svarer til omkring 20 % af det danske fiskeri til
indtagelse. Men værdien af akvakulturproduktionen er omkring 25 % af den samlede værdi i den danske
fiskerisektor.
Den danske produktion af regnbueørred i ferskvand finder sted på omkring 250 dambrug. Heraf drives
omkring 200 dambrug som traditionelle gennemstrømningssystemer, som de er blevet drevet i årtier med
tilførsel af vand fra en fiskegård og med relativt begrænset brug af energiforbrugende udstyr (pumper osv.).
Vandet passerer igennem dambruget ved hjælp af tyngdekraften og ender i et sedimenteringsbassin
(sedimentering af partikler), før det returneres til vandvejen. Indtil 1980'erne var den danske produktion af
regnbueørred i ferskvand generelt uden behandling af spildevand.
Efter øget offentlig opmærksomhed om miljømæssige spørgsmål, såsom udledning af næringsstoffer fra
ørredbrug eller blokering af faunaens mobilitet langs vandvejene gennem fiskegårdene, trådte en ny
miljølovgivning i kraft i Danmark i 1989. Derfor modtog hver ørredbruger en begrænset foderkvote, og
kvaliteten af foderet skulle opfylde visse specifikationer. Det blev obligatorisk for alle ørredbrugere at
kontrollere et sedimenteringsbassin for at fjerne organiske partikler og næringsstoffer, før vandet blev ledt
tilbage til vandvejen. Dambrugerne skulle også følge et vandprøveprogram for at levere dokumentation for
deres omtrentlige udledning af næringsstoffer.

For at overholde lovgivningen udviklede en del af de traditionelle dambrug sig til mere teknologiske dambrug,
som brugte varierende grader af vandrensning, genbrug af vand, luftning, iltning osv. Yderligere fandt en
betydelig udvikling af effektiv foder sted, med høj udnyttelse af næringsstoffer, foderteknologi,
vandbehandling, reduceret vandtilførsel og dambrugsstyring. Derfor er den producerede mængde fisk pr. kilo
foder samt reduktionen af udledt forurening blevet forbedret markant.
Miljølovgivningen blev imidlertid efterfulgt af en ny lovgivning, der satte en maksimumgrænse for tilladt
tilførsel af vand fra vandvejen. I henhold til lovgivningen skal mindst halvdelen af vandgennemstrømningen i
vandvejen passere forbi dambruget. For at fortsætte produktionen tvinger denne lovgivning dambrugerne til
at blive mere uafhængige af vandvejen, hvilket betyder at reducere forbruget af nyt ferskvand samt rense og
genbruge vandet.
Som en konsekvens af de begrænsede foderkvoter, miljølovgivninger, restriktioner for vandtilførsel fra
vandveje og EU's Rammedirektiv for vands standarder for vandkvalitet i recipienterne, opstod der et akut
behov for afklaring af ørredbrugs fremtidige betingelser i Danmark. Under de efterfølgende diskussioner
mellem akvakulturorganisationer, miljømyndigheder og NGO'er, blev ideen om "Modeldambrug" undfanget
omkring år 2000.

Modeldambrugskonceptet sigter imod at mindske tilførslen af ferskvand og øge optagelsen af næringsstoffer
ved brug af recirkulationsteknologi. Nogle af de vigtigste parametre, der beskriver modeldambrugene, er
opsummeret i Tabel 39 nedenfor. Alle data er baseret på brug af 100 tons foder pr. år.

Parameter Modelørredbrug

Dammateriale Beton
Recirkulation af vand (min. %) 95
Vandforbrug (maks. L s-1) 15
Indsamling af slam Ja
Filtre til partikelfjernelse Ja
Biofilter Ja
Plantelaguner Ja

Tabel 39: Parametre for dansk modeldambrug
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Et modelørredbrug (Ejstrupholm Dambrug): I baggrunden til venstre er plantelagunerne, som består
af tidligere jorddamme, tilførsels- og udledningskanaler (Foto: DTU-Aqua)

Modelørredbrugsstrategien involverer betydelige miljømæssige fordele og perspektiver:
Modeldambrugene har gjort sig uafhængige af vandtilførsel fra vandvejene, da de kan opsamle vand fra
dræn under produktionsanlægget og/eller nærliggende boringer og recirkulere vandet (op til 97 %
recirkulationsgrad).
Vandforbruget blev reduceret til omkring 0,15 L/sek./t foder eller omkring 3 900 L pr. kg produceret fisk,
svarende til 1/13 af forbruget i traditionelle gennemstrømnings-ørredbrug
Fri passage langs hele vandvejen for den vilde fauna
En betydelig mængde af de letnedbrydelige substanser (BOD), de samlede organiske substanser
(COD), fosfor, ammoniak-N og total-N blev fjernet af renseenhederne inde i dambruget og i
plantelagunerne
Brug af plantelaguner til avl af kommercielle havedamplanter, spiselige afgrøder som brøndkarse eller
andre arter kan give en fordel som en integreret del af et modelørredbrug
Stabile dambrugsforhold (vandkvalitet osv.)
Potentiel øgning i ørredproduktionen uden tilsvarende stigning i miljøpåvirkningen

Implementering af modeldambrugsteknologien kræver imidlertid omfattende viden og erfaring angående:
Biologiske krav for den opdrættede art
Omfattende viden om design og funktion af hver enhed i dambruget, f.eks mekanisk filtrering, biofilter,
luftere, pumper osv.
Omfattende viden om implikationerne ved fiskeopdræt ved brug af recirkulationsteknologi
Faglært erfaring i fiskeopdræt og drift af systemer, der bruger recirkulationsteknologi
Tilstrækkelig vandkvalitet
Fiskefoder og fodringsstrategier i høj kvalitet

Fra en miljømæssig såvel som kommerciel synsvinkel er modeldambrugene succesfulde. Nogle dambrugere
rapportere om lavere produktionstid og, foruden det store fald i udledning af næringsstoffer, muliggøres
migrering af fauna i den nærliggende vandvej. Systemerne skal imidlertid optimeres, særligt i forbindelse
med sænkning af kvælstofudledning. Derfor undersøgte det danske SustainAqua case studie forskellige
aspekter/moduler i modelørredbrugene medhenblik på yderligere optimering:
1. Foder og fodring – Miljøpåvirkning fra modelørredbrug
2. Energiforbrug i modelørredbrug
3. Kultivering af damplanter i laguner på modelbrug
4. Kultivering af alternative fiskearter i laguner på modelbrug
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8.2. Foder og fodring – Miljøpåvirkning fra modelørredbrug
Foder er den vigtigste parameter vedrørende fiskevækst og miljøpåvirkning samt for
produktionsomkostninger. For at anslå den miljømæssige præstation for modelbrug er det afgørende at
foretage en nøjagtig kvantificering af foderets bidrag til produktionsvandet, det såkaldte "bidrag fra
produktion", før vandet sendes videre til behandling i dambrugets renseenheder.
De forskellige renseenheder, der anvendes i modelbrug, har forskellig renseeffektivitet afhængigt af de
modtagne affaldskomponenters størrelse og sammensætning. Derfor skal udvikling af en overordnet
beregning kunne forudsige et systems miljømæssige præstation udtrykt i affaldskomponenter – kvælstof (N),
fosfor (P) og organisk materiale – der overføres til vandvejen. Modellen skal tage højde for relevante
produktionsparametre (fodertype, fodermængde, fiskeproduktion osv.), driftsparametre (temperatur,
iltindhold osv.) og systemopsætning (komponenter, flowhastigheder og dimensioner).

8.2.1. Generel beskrivelse af innovationen
Affaldskomponenters fysiske form (opløst, suspenderet, partikelformigt) og kemiske struktur (N, P, BOD5
[biologisk iltforbrug], COD [kemisk iltforbrug]) kan bestemmes ved laboratorieeksperimenter. Baseret på
resultaterne af disse eksperimenter kan der udvikles en forudseende laboratoriebaseret model (modul af den
overordnede beregningsmodel) for det direkte bidrag af affaldsprodukter fra relevante kommercielle
fodertyper anvendt i intensive akvakultursystemer. Laboratoriemodellen er en vigtig oplysning for den
overordnede beregningsmodels nøjagtighed.

Figur 18: Opsætning til bestemmelse af affaldsstoffers fysiske form og kemiske struktur og direkte bidrag af affaldsstoffer
fra relevante kommercielle fodertyper anvendt i intensive akvakultursystemer.

8.2.2. Principper for modulet
Beregningsmodellen er primært baseret på data, der er opnået med et dokumentations- og måleprogram der
blev udført på otte "modeldambrug" i Danmark i årene 2005 – 2007. Disse modelørredbrug var alle udstyret
med slamfælder, biofiltre og konstruerede vådområder, mens nogle få også havde installeret mikrosier. Data
om vandforbrug, koncentration af næringsstoffer i vandet på flere steder i ørredbruget, anvendte
fodermængder og ingredienser i foder, biomassetilvækst osv. er blevet indhentet fra alle dambrug, og de
vigtigste resultater er blevet integreret i den overordnede beregningsmodel.
Yderligere er data fra traditionelle ørredbrug i Danmark (data fra By- og Landskabsstyrelsen, 2007) benyttet i
modellen. Disse dambrug er typisk uden de faciliteter, der kendetegner modelørredbrugene, men i henhold
til dansk lovgivning (Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug) skal ørredbrug have et sedimenteringsbassin
installeret lige efter produktionsenheden eller -enhederne.
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Ved at integrerede data i beregningsmodellen fra både modelørredbrug og traditionelle dambrug med mindre
teknologi, giver modellen mulighed for at opstille estimater for udledning fra ørredbrug på forskellige
teknologiske niveauer. Efter integrationen af data i modellen er blevet verificeret og justeret tilsvarende for at
svare optimalt til de faktiske målte udledninger. På denne måde er den blevet målrettet mod at optimere
modellen så meget som det var muligt på dette tidspunkt.
Laboratorieeksperimenterne blev udført i 18 gennemstrømningstanke i termoplastic med et volumen på 189
L. Tankene blev monteret i et modificeret Guelph-system, hvor den nederste tredjedel af tankene var koniske
og adskilt fra resten af tanken med et gitter. Dette design muliggjorde hurtig sedimentering og opsamling af
uforstyrrede fækale partikler i afkølede, delvist separerede sedimenteringssøjler.
Regnbueørred på cirka 50 g hver blev indhentet fra lokale danske dambrug og overført til DTU Aquas
forskningsanlæg i Hirtshals, Danmark. Foderforbruget blev registreret gennem hele eksperimenterne, og
fæces blev indsamlet fra sedimenteringssøjlerne. Sedimenteringssøjlerne blev tømt dagligt forud for
fodringen, og fæcesprøverne blev opbevaret ved -20 °C indtil analyse af protein, lipid, N-frit ekstrakt (NFE),
aske, træstof og P.
De tre anvendte fodertyper havde følgende gennemsnitssammen-
sætning og kan ses i Tabel 40 til højre:
Der blev udtaget prøver til bestemmelse af bidraget af henholdsvis N-
og P-affaldsstoffer i partikelform og af opløste/suspenderede N- og P-
affaldsstoffer. Fiskenes optagelse af N og P blev bestemt ved at
analysere N- og P-koncentrationen i fisken ved starten og i slutningen
af hele eksperimentet.
Der blev opstillet et specifikt eksperiment til bestemmelse af bidraget
af opløste BOD5- og COD-affaldsstoffer samt partikelformige BOD5-
og COD-affaldsstoffer.
Den tilsyneladende fordøjelseskoefficent (AFK) for næringsstoffer og
mineraler i føden blev beregnet ved hjælp af følgende ligning:

100iiii consumedexcretedconsumedADC lign. 1

hvor i var procentdelen af protein, lipid, NFE, P, aske eller TS.
Den specifikke vækstrate (SVR, % d-1) blev beregnet ud fra biomassetilvæksten i tankene, hvor det blev
antaget at de unge fisk voksede eksponentielt inden for den relativt korte eksperimentalperiode:

100/)()( 00 tttWtWLnSGR ii lign. 2

hvor W(ti) og W(t0) var biomassen ved slutningen (ti) og starten (t0) af testperioden, og (ti - t0) var
testperiodens varighed i dage.
Foderomdannelsesforholdet (FOF, g g-1) blev beregnet på grundlag af tilvæksten i biomasse i tankene, den
administrerede fodermængde og det registrerede foderspild under de 9 dages fodring i henhold til:

00 ttgainbiomassttconsumedfeedFCR ii lign. 3

Dataene blev udsat for envejs ANOVA ved brug af Sigma Stat til Windows version 3.10. Holm-Sidak-testen
blev brugt til parvise sammenligninger, hvor fødebehandlingerne var markant forskellige. En sandsynlighed
for P < 0,05 blev betragtet som markant i alle analyser.

8.2.3. Vurdering af udvalgte SustainAqua bæredygtighedsindikationer
Mindsket næringsstofudledning
Den målte fordøjelse (ADC) var i gennemsnit: Protein: 93,5 %; lipid: 91,2 %; NFE: 66,9 %; aske: 51,9 %;
fosfor: 64.2 %. Den registrerede specifikke vækstrate (SVR) var i gennemsnit: 1.97 % . d-1 og det
gennemsnitlige foderomdannelsesforhold (FOF) var 0,76 (kg foder . kg vægttilvækst). Optagelsen af kvælstof
of fosfor af fiskene var i gennemsnit henholdsvis 49,1 % og 57,6 % (Tabel 41).

Protein: 46.3 %
Lipid: 27.5 %
NFE: 12.6 %
Aske: 6.9 %
Træstof: 1.4 %
Tørstof: 94.6 %
Fosfor: 0.98 %
Energiindhold: 23,8 kJ. g foder

Tabel 40: Fodersammensætning
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Føde-
komponent

BioMar
Ecolife 20

Aller Aqua
576 BM XS

Dana Feed
Dan-Ex2844 F2,6 P

Protein 93.9 ± 0.4a 92.8 ± 0.2b 93.7 ± 0.3a 10.81 0.010
Lipid 91.4 ± 0.6ab 88.4 ± 1.8a 93.7 ± 1.0b 14.22 0.005
NFE 66.6 ± 1.1a 67.2 ± 0.9a 67.0 ± 1.0a 0.36 0.711
Aske 46.7 ± 1.8a 57.2 ± 0.4b 51.7 ± 0.8c 62.69 <0.0001
Fosfor 60.9 ± 0.7a 71.0 ± 0.9b 60.6 ± 0.7a 177.83 <0.0001
TS 84.7 ± 0.6a 84.4 ± 0.5a 85.6 ± 0.6a 4.09 0.076
TS beregnet2 85.7 ± 0.5 85.2 ± 0.5 86.3 ± 0.6 - -

1) Værdier i rækker, der ikke har et fælles hævet bogstav var markant forskellige (ANOVA, Tukey HSD, P < 0,05).
2) Fordøjelsen af tørstof blev beregnet som summen af den målte fordøjelse af protein, lipid, NFE og aske.

Tabel 41: Tilsyneladende fordøjelseskoefficenter (ADC) for protein, lipid, NFE, aske, fosfor og tørstof (TS) (%, gsn ± std.
afv., n = 3) for føden samt den beregnede fordøjelse af tørstof1.

Beregninger af BOD5- og COD-bidrag viste, at gennemsnitligt 55 % af de totale BOD5-affaldsstoffer blev
optaget som opløste/suspenderede affaldsstoffer, hvorimod gennemsnitligt 45 % blev optaget som
partikelformige BOD5-affaldsstoffer. Gennemsnitligt 71 % af de totale COD-affaldsstoffer blev optaget i
partikelform, mens 29 % blev optaget som opløse/suspenderede COD-affaldsstoffer, og forholdet mellem
opløst/suspenderet BOD5/COD var 0,51.
Størstedelen af det totale N-spild blev optaget som opløste/suspenderede TN-affaldsstoffer (88 %), mens
gennemsnitligt 12 % blev optaget i den partikelformige andel. Næsten alt fosfor P-spildet blev optaget som
partikelformigt spild (gennemsnitligt 98 %), mens kun en meget lille del (gennemsnitligt 2 %) blev optaget
som opløst/suspenderet P-spild.

8.2.4. Succesfaktorer og begrænsninger
Resultaterne af laboratorieeksperimenterne var vigtige oplysninger for nøjagtigheden af den overordnede
beregningsmodel. Ved at integrerede data i beregningsmodellen fra både modelørredbrug og traditionelle
dambrug med mindre teknologi, giver modellen mulighed for at opstille estimater for udledning fra ørredbrug
på forskellige teknologiske niveauer. Det bør imidlertid bemærkes, at nedenstående forudsætninger
forefindes for at opnå acceptable estimater ved brug af beregningsmodellen:
1. Fiskearten skal være regnbueørred (Oncorhynchus mykiss Walbaum)
2. Det anvendte foder skal være af god kvalitet, dvs. indeholde tilstrækkelige niveauer af vitaminer og

mineraler til at underbygge god vækst og sundhed, og fordøjelse af protein og lipid må ikke være mindre
end 85 %.

3. Hvis der anvendes vand-recirkulation, skal vandet forefindes i produktionsenheden eller -enhederne i
mindst 18,5 timer og mindst 20 timer i det konstruerede vådområde.

4. Hvis dambruget er udstyret med mekaniske filtre (tromlefiltre eller lignende) og/eller biofiltre, så skal
filtrene være tilstrækkeligt store for at optimere vandbehandlingen.

5. Den daglige fodermængde må ikke overstige 800 kg.
6. Forudsat at disse forudsætninger er opfyldt, fungerer den overordnede beregningsmodel som et praktisk

redskab til estimering af udledning af vigtige næringsstoffer fra ørredbrug.
Det skal imidlertid fremhæves, at beregningsmodellen kun fungerer som et redskab til at estimere
udledningen af næringsstoffer fra ørredbrug, dvs. modellen kan ikke benyttes til dokumentation af udledning.

8.3. Energiforbrug i modelørredbrug
modeldambrugene er afhængige af transport af vand i dambruget (recirkulation) samt luftning/iltning af
vandet på grund af det lave forbrug af nyt ferskvand. Yderligere affaldsgasser som CO2 og N2 skal fjernes fra
produktionsvandet.
Det vigtigste spørgsmål i modelørredbrugene er implementeringen af recirkulationsteknologien, dvs.
pumpning af vand og vandrensning for at minimere vandforbrug og miljøpåvirkning. Denne teknologi kræver
energitilførsel og er derfor en vigtig parameter, der skal tages i betragtning for en bæredygtig produktion.

8.3.1. Generel beskrivelse af innovationen
Pumpning af vand i modelørredbrugene samt indsprøjtning af luft/ilt i dambrugssystemerne kræver energi.
Derfor er det vigtigt at evaluere behovet for ilt under produktionen og i overensstemmelse hermed justere
indsprøjtningsniveauet/energiforbruget. Behovet for luft/ilt er størst under fodring og fordøjelse af foder, dvs.
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under de metaboliske processer. Yderligere afhænger behovet for ilt af fiskestørrelsen og den stående
fiskebestand.

8.3.2. Principper for modulet
De aktuelle teknologier til luftning af vandet er:

Bassinlufter
Lavtryks-diffusionsapparat
Overfladelufter
Sandfilter
Væskepumpe

For effektiv iltning/afgasning skal det huskes, at:
Gassers opløselighed/vandmætning stiger med trykket, dvs. at vand under tryk kan indeholde mere
ilt/CO2 end ved overfladen.
Jo større kontaktfladen mellem gas- og vandfasen er, desto hurtigere bliver gassen opløst i vandet, dvs.
at luftbobler dannet med diffusionsapparater med forskellige størrelser huller, som igen påvirker
størrelsen af modtrykket.

Bassinlufter

Bassinluftere kan være designet som et simpelt diffusionsapparat, der er placeret omkring 50 cm over
bunden i en produktionsenhed med passende forhold mellem bassinets længde og dybde for at sikre
ordentlig cirkulation.

Lavtryks-diffusionsapparat

Et lavtryks-diffusionsapparat kan have flere diffusionsrør monteret på en stålramme. Diffusionsapparatet har
et relativt lavt modtryk ved moderat vanddybde, dvs. omkring 80 cm. Iltningseffektiviteten er god ved lavere
iltmætninger og er egnet til afgasning på grund af den lave luftindsprøjtningsdybde.

Overfladelufter

Overfladeluftere bruges ofte i traditionelle dambrug. Vandet slynges op i luften, hvilket skaber en god
kontaktflade med luften og blanding i dammen. Overfladeluftere er effektive til at holde fisk i live under
iltfattige betingelser og til afgasning.

Sandfilter

I et sandfilter bliver vandet pumpet hen over et fordelingsgitter oven på filteret. Derfra føres vandet ned
gennem et filtermedie (f.eks. bioblokke), som giver en stor kontaktflade til luftning (O2) og afgasning
(N2/CO2). Sandfilteret kræver imidlertid energi (pumpning) på grund af løftehøjden (ofte mindst 1 m).

Væskepumpe ("mammutpumpe")

Den mest almindelige metode til
transport af vand og luftning i
modelørredbrug er ved brug af
væskepumper. En væskepumpe
fungerer ved både at pumpe og
lufte vandet. Væskepumpen
består af en brønd/et hulrum, der
er udstyret med en skillevæg
(Figur 19). På den ene side (til
venstre i Figur 19) er der monteret
et antal diffusionsapparater
(indsprøjtning af trykluft med
kompressorer). Drivkraften i en
væskepumpe er forskellen i
specifik tyngdekraft mellem vandet
og luft/vand-siden.
Væskepumpens design
bestemmer både dens evne til at
kontrollere luftstrømmen (undgå
kollaps) og den maksimale Figur 19: Skitse over væskepumpe (efter Lokalenergi, 2008).
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løftehøjde. Den optimale løftehøjde kan være omkring 10 cm ved en vanddybde på 2 m.

8.3.3. Vurdering af udvalgte SustainAqua bæredygtighedsindikationer

Energiforbrug
Indsprøjtningen af luft i dambrugssystemerne er energikrævende, og det er derfor vigtigt at evaluere behovet
for luft under produktionen og justere indsprøjtningsniveauet/energiforbruget i overensstemmelse hermed.
Behovet for luft/ilt er størst under fodring og fordøjelse af foder, dvs. under de metaboliske processer.
Yderligere er behovet for ilt afhængigt af fiskestørrelsen og den stående fiskebestand.
Men for at opnå optimal udnyttelse af den indsprøjtede luft, skal der tages højde for forholdet mellem
luftstrøm, luftningsprincip, valg af diffusionsapparat og vanddybde for at opnå:

Stor kontaktflade mellem luftbobler og vand
Længst mulig opholdstid for vandbobler i vandsøjlen, før de når overfladen
Lavest mulige modtryk/tryktab i systemet.

Den vigtigste faktor for optimal effektivitet af væskepumpen er et passende forhold mellem luftens og
vandets flowhastighed. Ved for kraftig indsprøjtning af luft i forhold til vandflowet, kan væskepumpen miste
effektivitet, dvs. kollapse. Eksperimenterne viste et direkte forhold mellem energiforbruget og
luftningseffektiviteten for vandet. Væskepumpens energiforbrug i forhold til det resulterende tryk i
luftforsyningssystemet kræver imidlertid yderligere overvejelse for at optimere energiforbruget. I gennemsnit
blev energiforbruget anslået til 1,7 kWh/kg produceret fisk.
Luftningen kræver energi til komprimering af luft og den samtidige temperaturstigning afslører et energitab,
dvs. yderligere energiomkostninger. Under eksperimentet blev væskepumpens energiforbrug målt til at være
5 802 W til komprimering af luften, og inklusive energien til opvarmning af luften var det totale energiforbrug
10 199 W.
Til sammenligning kan det tilsvarende energiforbrug ved en almindelig nedsænket skruepumpe, der løfter
vandet op til 0,4 meter og en total effektivitet, total = 0,4 beregnes som: Q x dp / total, hvor Q = 1 300 m3/h
= 0,362 m3/s; dp = 0,25 mVs = 2 500 Pa, dvs. = 0,362 x 2 500 / 0,4 = 2 260 W.
Beregningerne viste, at en nedsænket skruepumpe muligvis kan flytte vandet ved et energiforbrug på kun ¼
af væskepumpens. Brug af en skruepumpe kræver imidlertid energi til luftning men en alternativ metode.

8.3.4. Succesfaktorer og begrænsninger
Ved opsummering af resultaterne for undersøgelserne af energiforbrug på tre forskellige modelørredbrug
kan følgende konkluderes:

Væskepumpens funktion afhænger i høj grad af et balanceret forhold mellem luftens og vandets
flowhastighed, dvs. at luftindsprøjtningshastigheden skal justeres efter vandflowet.
Der var et lineært forhold mellem energiforbruget ved indsprøjtning af luft og den resulterende
iltkoncentration i vandet efter luftning i væskepumpen.
Energiomkostningerne til inter transport af vand med nedsænkede skruepumper var ¼ af
energiomkostningerne ved brug af væskepumpen.
Selvom det er billigere at flytte vandet med skruepumpen end med væskepumpen, skal der tillægges
energiomkostninger til luftning med en anden metode (f.eks. bassinluftere).
En svag luftstrøm luftede mere effektivt i forhold til omkostningerne end en kraftig luftstrøm.
Tilføjelse af små luftbobler i henhold til det tilsigtede iltindhold, dvs. indsprøjtningshastighed og lang
kontakttid mellem luft og vand er vigtigt for omkostningseffektiv luftning.
Jo højere niveau af luftindsprøjtning i vandsøjlen, desto kraftigere skal luftflowet være for at opnå en vis
mængde ilt pr. tidsenhed.
Energiomkostningerne til luftning var i høj grad afhængige af luftningsmetoden, dvs. diffuserapparatets
geometri.
Der skal tages højde for energitabet på grund af den betydelige temperaturstigning ved brug af
roterende blæsere.
Den omkostningseffektive luftningsproces skal overvåges og administreres i henhold til de aktuelle
dambrugsforhold (døgnvariation, årstid osv.).
Ved brug af skruepumper som erstatning for væskepumper skal der tages højde for
investeringsomkostninger til pumper samt reserveløsninger for at sikre pålidelig drift.
Tilsyneladende var det lettere at forbedre energiomkostningerne til transport af vand end til luftning.
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8.4. Kultivering af damplanter i laguner på modelbrug
I forbindelse med modelørredbrugene efterlades de gamle jorddamme ofte forbundet med de gamle kanaler
og udgør dermed et laguneområde med vilde planter.
Efter behandling i dambrugets renseenheder (slamfælder, biofiltre) passerer vandet langsomt igennem
laguneområdet, hvor yderligere næringsstoffer fjernes af planterne, dvs. afsluttende spildevandsbehandling,
før det returneres til vandvejen. Plantelaguner er vigtige for opdannelse af nitrat, BOD og udfældning af
organisk materiale og fosfor. Lagunerne er imidlertid ikke effektive til omdannelse af ammoniak til nitrat. På
grund af omdannelse af organisk materiale kan der opstå anaerobe forhold i bundområder, som gavner
denitrificering, dvs. omdannelse af nitrat til gasformigt kvælstof. Derfor kan anaerobe forhold i
plantelagunerne fremme fjernelse af organisk materiale og nitrat.

8.4.1. Generel beskrivelse af innovationen
Vegetationen i plantelagunerne er meget vigtige for rensningsprocessen og er blevet undersøgt i
Ejstrupholm. Den vigtigste observerede plantearter i lagunerne med en dækningsgrad på op til 80 % i
Ejstrupholm modelørredbrug var mannagræs, liden andemad, vandpest, trådalge og vandstjerne.
Planterne er interessante både i forhold til fjernelse af næringsstoffer og omdannelse af næringsstoffer.
Derfor fungerer planterne som overfladeareal for mikroorganismer (biofilm), og de er involverede i
omdannelse af ammoniak og optagelse af opløst kvælstof og fosfor i plantebiomassen. Endelig påvirker
planterne vandstrømmene og fremmer sedimenteringen af partikler.
Ud over deres funktion med at mindske miljøpåvirkningen fra ørredproduktionen, kan plantelagunerne
muligvis anvendes til sekundær produktion af kommercielt værdifulde plantearter, der kan supplere
indtægten fra ørredproduktionen. Markedspotentialet for forskellige kommercielle planter som sideprodukter
til fiskeindustrien er allerede blevet undersøgt.

8.4.2. Principper for modulet
De vigtigste undersøgte arter var flerårige havedamplanter, som ud over deres potentielt højde optagelse af
næringsstoffer kan nå rimelige markedspriser. Ni arter blev undersøgt, fire tilhørende Iridacaea, en
Butomaceae og en til Nymphaecea, og brøndkarse (Nasturtium officinale), Menyanthes trifoliata og
engkabbeleje (Caltha palustris). Undersøgelserne blev foretaget forskellige steder i en plantelagune ved
Ejstrupholm modeldambrug, Denmark. De valgte steder var kendetegnet ved forskellige parametre for
vandflow, næringsstofbelastning og vandkvalitet.
Fordi den tætte oprindelige vegetation fortrænger damplanterne på bredderne og i dammene, anvendtes
særlige konstruktioner, dvs. flydende polystyrenrammer, til dyrkning af planterne.

Flydende have-metoden på ubrugte damme i modelørredbrug (Foto: DTU-Aqua)

8.4.3. Succesfaktorer og begrænsninger
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Lagunerne (konstruerede vådområder) repræsenterer et godt potentiale for at mindske udledning af
næringsstoffer fra dambruget. Således var fjernelsen af kvælstof mere end 1 g pr. m2 pr. dag. Vandets
opholdstid i lagunerne er imidlertid vigtig for fjernelsen af næringsstoffers effektivitet.
Undersøgelsen viste imidlertid, at den naturlige vegetation i en etableret plantelagune skaber problemer med
at etablere testplanterne i damme og kanaler samt på bredderne. Derfor kræver det indledningsvis en stor
del manuel bortlugning, for at planterne kan etablere sig. Sumpplanter af Iris-familien er forholdsvis tolerante,
hårdføre og forholdsvis nemme at dyrke, men selv disse blev indledningsvis fortrængt af hurtigere voksende
arter på plantelagunernes skrænter og bredder.
Yderligere blev en betydelig dem af planterne (rodstokke) ædt af mosegrise.
Plantearterne brøndkarse (Nasturtium officinale), Menyanthes trifoliata og engkabbeleje (Caltha palustris),
som kan spredes hurtigt, blev dyrket i en af de gamle jorddamme i midtersektionen af plantelagunen. Visse
af disse arter overlevede og voksede. Væksthastighederne var imidlertid lavere end forventet, hvilket kan
have forbindelse med de anaerobe forhold i jorddammene. Den ene art blev imidlertid ædt helt op af
mosegrise.
De studerede planter spredte sig nemt enten naturligt via rodstokke eller kunne deles manuelt ved at dele
rodstokke/kimplanter.
Ud over den vegetative reproduktion producerede Iris-arten frø. Planter dyrket fra frø kan imidlertid have
andre genetiske egenskaber end planter, der mangfoldiggøres med deling eller rodskydning, hvilket kan
have negative konsekvenser ved salg på grund af fenotypiske forskelle (dvs. hybrider, farve på blomster
osv.)
Flydende have-konceptet var relativt succesfuldt, og flydende rammer kan bygges sammen til større
enheder, der dækker hundredvis af kvadratmeter. Ørredbrug i Danmark er imidlertid kendetegnede ved
adskillige forladte jorddamme, som er forholdsvis små og trange. Som følge heraf er vandmasserne i disse
områder fuldstændig dækkede med naturlig vegetation, som kan være en fordel for optagelse af
næringsstoffer, men gør det vanskeligt at introducere større enheder af det flydende koncept.
For at optimere kommerciel produktion af damplanter i plantelagunerne på Ejstrupholm modelørredbrug kan
det være en fordel at omstrukturere dele af plantelagunen. Det medfører etablering af større områder med
lavvandet uopdyrket land fri for eksisterende vegetation, og derefter enten bruge flydende have-konceptet
eller dyrke planterne direkte i dammene afhængigt af arten.
Der skal også tages højde for visse aspekter af plantedamskonstruktion ved eventuel opførelse af nye
dambrug. Disse overvejelser skal også indebære kombineret brug af plantelaguner til både havedamme og
til en mere tæt og bundbaseret vegetation såsom tagrør (Phragmites australis) eller andre optagende
planter. Disse planter kan bidrage til at øge iltmangel i dammene. I øjeblikket har de fleste af
plantelagunerne i Ejstrupholm ret anaerobe forhold, hvilket kan mindske væksten af forskellige kommercielle
planter. Derudover skal det bemærkes, at større enheder af flydende rammer kan blokere for ilttransport/-
diffusion og kan skabe anaerobe forhold for rødderne.
Undersøgelsen viste god vækst for visse arter af damplanter, især Iridacaea, men den potentielle indtægt
ved salg af planterne kan sættes over styr ved en indledende periode med høj arbejdsintensitet (bortlugning)
og senere ved høst.

8.5. Kultivering af alternative fiskearter i laguner på modelbrug
Efter behandling i dambrugets renseenheder (slamfælder, biofiltre) passerer vandet langsomt igennem
laguneområdet, hvor yderligere næringsstoffer fjernes af planterne, dvs. afsluttende spildevandsbehandling,
før det returneres til vandvejen.

8.5.1. Generel beskrivelse af innovationen
Ud over deres funktion med at mindske miljøpåvirkningen fra ørredproduktionen, kan plantelagunerne
muligvis også anvendes til sekundær produktion af kommercielt værdifulde ungfisk, der kan supplere
indtægten fra ørredproduktionen.

Den generelle idé var at øge dambrugets rentabilitet ved at optimere produktionen uden at skade den
primære ørredproduktion og systemets overordnede drift. Yderligere indebar det, at produktionen
udelukkende var baseret på de eksisterende forhold i lagunerne uden ekstern forsyning (f.eks. foder).

8.5.2. Principper for case studiemodulet
Ekstensiv produktion af fiskelarver og ungfisk skulle være baseret på den naturlige produktion af zooplankton
i plantelagunerne. Derfor blev det indledningsvis undersøgt, om produktionen af zooplankton forskellige
steder i lagunen var tilstrækkeligt fødegrundlag for fiskelarverne, f.eks. aborre- og sandartlarver.
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Baseret på resultaterne af zooplanktonprøverne blev det konkluderet, at lagunerne var mindre egnede til
opdræt af fiskelarver. Dog kunne produktion af ungfisk i f.eks. netbure (med egnede placeringer i lagunen)
være en attraktiv metode til at producere forskellige fiskearter til salg til videreopdræt, put and take-søer,
akvarier osv.
For at undersøge ydeevnen for netbure blev der foretaget eksperimenter både i lagunen ved Ejstrupholm
modeldambrug og ved to put and take-søer, hvor vandkvaliteten og zooplanktonproduktionen blev betragtet
som mere fordelagtige for larverne. Aborre- og sandartlarver blev anvendt til eksperimenterne.

8.5.3. Vurdering af udvalgte SustainAqua bæredygtighedsindikationer: Udnyttelseseffektivitet
for næringsstoffer, vand og plads
Resultaterne af zooplanktonprøvetagningen i foråret (larvesæson) viste, at planktonkoncentrationerne var
meget varierende og generelt under det niveau, der blev betragtet som nødvendigt, for at fiskelarver kan
overleve og vokse. Yderligere var vandkvaliteten ustabil med perioder med lavt iltindhold og forekomst af
dannelse af giftig svovlbrinte. Derfor blev lagunerne betragtet som mindre egnede til larveopdræt.
I de efterfølgende netbur-eksperimenter blev aborre- og sandartlarver udsat i burene. Resultaterne viste, at
produktion af ungfisk i plantelagunerne ved Ejstrupholm modelørredbrug ikke var muligt på grund af lavt
iltindhold og høj produktion af trådalger i lagunerne. Luftning af vandet i netburene var ikke tilstrækkeligt til at
øge iltindholdet til acceptable niveauer.
Eksperimenterne i put and take-søerne demonstrerede imidlertid, at fiskelarver kan opdrættes fra
udklækning til en størrelse på 2-3 cm (en måned) i netbure uden menneskelig indgriben under produktionen.

8.6. Opsummering – Succesfaktorer og begrænsninger
Sammenfattet gav resultaterne fra case studiet Danske Modelørredbrug værdifulde oplysninger og værktøjer
i forbindelse med:

Mindskelse af tab af næringsstoffer og organisk materiale, dvs. mindskelse af miljøpåvirkning
Optimering af energiomkostninger
Bæredygtighed ved kultivering af damplanter og opdræt af yderligere, alternative ungfiskesorter i
laguneområderne i modeldambrugene.

Specifikt kan følgende succesfaktorer og begrænsende faktorer indikeres:
Brug af plantelagunerne ved Ejstrupholm modeldambrug til opdræt af ungfisk var ikke muligt på grund af
lave iltindhold og høj produktion af trådalger i lagunerne. Parallelle eksperimenterne i put and take-søer
demonstrerede imidlertid, at fiskelarver kan opdrættes fra udklækning til en størrelse på 2-3 cm i netbure
uden menneskelig indgriben under produktionen.
Væskepumpens funktion afhænger i høj grad af et balanceret forhold mellem luftens og vandets
flowhastighed, dvs. at luftindsprøjtningshastigheden skal justeres efter vandflowet
Energiomkostningerne til luftning afhænger i høj grad af luftningsmetoden, dvs. diffuserapparatets
geometri
Der skal tages højde for energitabet på grund af den betydelige temperaturstigning ved brug af
roterende blæsere
Den omkostningseffektive luftningsproces skal overvåges og administreres i henhold til de aktuelle
dambrugsforhold (døgnvariation, årstid osv.)
Øget udledning af CO2

Principperne i modelørredbrug-konceptet med brug af recirkulationsteknologien kan indføres generelt i den
europæiske akvakultursektor.



SUSTAINAQUA HÅNDBOG
Case studie i Danmark

69/112

8.7. Fra case studie til dambrug: Sådan administreres et modelørredbrug, som producerer
500 t fisk årligt (Ejstrupholm Modelørredbrug)

8.7.1. Beskrivelse af modelørredbruget
Ejstrupholm modeldambrug ligger ved Holtum Å (vandvej) i Midtjylland, Danmark. Dambruget er konstrueret
med to identiske produktionsenheder, som hver er inddelt i 8 sektioner. I Figur 20 findes en skitse af
modeldambruget.
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Figur 20: Skitse over Ejstrupholm Modelørredbrug. Pilene angiver vandets strømretning.

Recirkulationen og luftningen af vandet udføres af væskepumper. En væskepumpe fungerer ved både at
pumpe og lufte vandet. Væskepumpen består af en brønd/et hulrum, der er udstyret med en skillevæg. På
den ene side af skillevæggen er der monteret et antal diffusionsapparater (indsprøjtning af trykluft med
kompressorer). Drivkraften i en væskepumpe er forskellen i specifik tyngdekraft mellem vandet og luft/vand-
siden. Kombinationen af indsprøjtningen af luft og luftningen løfter vandet nogle få centimeter og skaber
dermed recirkulationsstrømmen.
Det partikelformige materiale fra produktionen opsamles i slamkegler i bunden af produktionsenhederne, og
slammet pumpet til sedimentering i slambassiner. Det recirkulerede vand passerer igennem et biofilter, hvor
omdannelsen af ammoniak til nitrit/nitrat finder sted.
Det udledte vand fra produktionsenhederne og det rensede vand fra slambassinerne ledes til
plantelagunerne, dvs. de tidligere jorddamme, som ofte stadig er indbyrdes forbundet med de gamle kanaler
og derefter udgør et laguneområde med vilde planter. Efter behandling i dambrugets renseenheder
(slamfælder, biofiltre) passerer vandet langsomt igennem laguneområdet, hvor yderligere næringsstoffer
fjernes af planterne, dvs. afsluttende spildevandsbehandling, før det returneres til vandvejen.

8.7.2. Beskrivelse af dambrugets spildevand
I nedenstående tabel sammenlignes det specifikke bidrag fra produktionen, nettoudledningen og
renseenhedernes renseeffektivitet i Ejstrupholm Modelørredbrug med den gennemsnitlige specifikke
udledning (g næringsstof pr. kg. produceret fisk) for danske ørredbrug.

Næringsstof Bidrag fra
produktion

Netto-
udledning

Rensningsgrad, % Gennemsnitlig
udledning Danmark

Ejstrupholm i %
af gsn. Danmark

Total kvælstof 33.7 15.8 53 31.2 51
Total fosfor 4.3 0.39 91 2.9 13
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BOD 78.7 3.2 96 93.6 3
COD 224.9 - -

Tabel 42: Specifikt bidrag fra produktion, nettoudledning (gennemsnitligt g næringsstof pr. kg produceret fisk) og
rensningsgrad fra Ejstrupholm Modelørredbrug sammenlignet med den gennemsnitlige specifikke udledning fra danske
ørredbrug.

Resultatet dokumenterer en meget høj effektivitet for fjernelse af næringsstoffer fra produktionsvandet i
modelørredbruget. Specifikt blev den specifikke udledning af fosfor og organisk materiale markant reduceret
sammenlignet med den gennemsnitlige udledning fra danske ørredbrug. Ammoniak, fosfor og organisk
materiale fjernes i slamfælderne og biofiltrene, hvorimod plantelagunerne effektivt fjerner organisk materiale,
fosfor (især suspenderet) og total-N (især nitrat).
Beregninger af BOD5- og COD-bidrag viste, at gennemsnitligt 55 % af de totale BOD5-affaldsstoffer blev
optaget som opløste/suspenderede affaldsstoffer, hvorimod gennemsnitligt 45 % blev optaget som
partikelformige BOD5-affaldsstoffer.
Gennemsnitligt 71 % af de totale COD-affaldsstoffer blev optaget i partikelform, mens 29 % blev optaget som
opløste/suspenderede COD-affaldsstoffer, og forholdet mellem opløst/suspenderet BOD5/COD var 0,51.
Størstedelen af de totale N-affaldsstoffer blev optaget som opløste/suspenderede TN-affaldsstoffer (88 %),
mens gennemsnitligt 12 % blev optaget i den partikelformige andel.
Næsten alle fosfor P-affaldsstofferne blev optaget som partikelformige affaldsstoffer (gennemsnitligt 98 %),
mens kun en meget lille del (gennemsnitligt 2 %) blev optaget som opløste/suspenderede P-affaldsstoffer.

8.7.3. Dambrugets vandbalance
Vandet til produktionen indhentes fra dræn under produktionsanlægget og/eller boringer i nærheden.
Vandtilførslen har været omkring 45 L/sek., og opholdstiden i dambruget har været omkring 35 timer.
Energiforbruget til pumpning og luftning (ilt) vandet har været omkring 1,7 kWh/kg produceret fisk.

8.7.4. For og imod traditionelle ørredbrug og modelørredbrug
Sammenlignet med traditionelle dambrug har modeldambrugskonceptet følgende:

Fordele: Ulemper
Vandforbruget mindsket fra omkring 50.000 L/kg
fisk til omkring 3.900 L/kg produceret fisk

Øget behov for reservesystemer: elektricitet, ilt,
pumper osv.

Uafhængigt af vandvejen Øget udledning af CO2

Stabile produktionsforhold Risiko for akkumulering af ammoniak
Mindre variationer i vandkvalitet Øget behov for vejledning og styring
Forbedret effektivitet for renseenheder Højere energiforbrug/kg fisk
Reduceret miljøpåvirkning
Brug af vand fra boringer medfører mindre
årstidsvariationer i temperatur
Forbedret kontrol med styring og produktion
Reduceret ekstern risiko for infektion med
patogener
Reduceret behov for medicin og behandling
Forbedret arbejdsmiljø

Etableringsomkostninger for et modelørredbrug som beskrevet ovenfor koster omkring 3 – 3,5 EURO/kg
foder, dvs. omkring 1,6 mio. EURO for et 500 ton modelørredbrug som Ejstrupholm.
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9. Tilapiaopdræt i recirkulerende akvakultursystemer (RAS) - Case
studie i Holland

9.1. Modul - Denitrificeringsreaktor til gødning (MDR)
I Holland bliver fisk hovedsagelig opdrættet i recirkulations-akvakultursystemer (RAS). For at forbedre
bæredygtigheden for fiskeopdræt i RAS yderligere forsøger dambrugere at:
1. Reducere energi- og vandforbrug.
2. Reducere mængden af udledt spildevand (omkostninger til gødningstransport og udledning af

affaldsprodukter).
3. Forbedre fiskenes udnyttelse af næringsstoffer ved hjælp af veldesignet kost og optimale

opdrætsforhold.
4. Reducere gebyrer for forureningsenheder, som er baseret på mængden af udledt COD, Kjeldahl-N og

fosfor.
For at opnå disse målsætninger skal der udvikles såkaldte interne systeminnovationer, som mindsker
udledningen af opløst og partikelformigt kvælstof, COD og organisk materiale. I dette case studie blev
integrationen af en opstrøms denitrificeringsreaktor til gødning med slamleje (USB-MDR) i RAS undersøgt
for at reducere vandforbruget, det tilhørende energiforbrug til opvarmning og udledning af næringsstoffer.
Forskningsmålene i det Hollandske case studie var at bestemme: Effekten af opstrøms strømhastighed på
USB-MDR-ydeevne, effekten af C:N-forhold i kosten på fjernelse af nitrat og vandkvalitet; effekten af en kost
baseret på planteprotein på fjernelse af nitrat og systemets vandkvalitet; opskaleret reaktorydeevne; effekten
af Geotube®-system på USB-MDR's reducering af spildevandsudledningsmængden, effekten af USB-MDR
på fiskenes sundhed og velvære i et pilot-RAS og hvis integration af en USB-MDR i et RAS forhindrer
tilstedeværelsen af forbindelser med afsmag. Afslutningsvis blev forskningsresultaterne og de kommercielle
data (ZonAquafarming BV) overført til et case studie, som sammenligner et hypotetisk 100 MT RAS med og
uden USB-MDR for betydningen på bæredygtighedsindikationer.

9.1.1. Generel beskrivelse af case studiet
Designet af et dambrug starter med at vælge den fiskeart, der skal opdrættes. Valget af fiskeart bestemmer
også i høj grad kravene til vækstkurve, opdræt og vandkvalitet, og produktionen af affaldsprodukter.
Produktion af fisk forårsager uundgåeligt produktion af affaldsstoffer. Disse affaldsstoffer udskilles til vandet,
hvor fiskene lever, hvorved vandkvaliteten forringes. Derfor er et konstant vandflow påkrævet for at fjerne
disse affaldsstoffer fra fiskene. I et gennemstrømningssystem er gennemstrømningen i fisketankene lig med
systemets vandudveksling (Figur 21).

Figur 21: I et gennemstrømningssystem er gennemstrømningen i fisketankene lig med systemets vandudveksling. I et
Recirkulations-AkvakulturSystem (RAS) bliver vandflowet fra fisketankene renset og genbrugt. Forskellige
behandlingsenheder kan kræve forskellige flow og betjenes somme tider i et separat kredsløb i systemet.

I et Recirkulations-AkvakulturSystem (RAS) bliver vandflowet fra fisketankene renset og genbrugt (Figur 21).
Faste stoffer fjernes ved sedimentering eller sigtning, ilt tilsættes ved luftning eller iltning, kuldioxid fjernes
med afgasning, og ammoniak konverteres hovedsagelig til nitrat (NO3) ved nitrificering i aerobe biologiske
filtre. Hvert behandlingstrin mindsker udvekslingen af systemvand til det næste begrænsende
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affaldskomponent. I det konventionelle RAS dikteres systemvandudvekslingen således af
nitratkoncentrationen (Figur 2). I den seneste generation af RAS konverteres nitrat til kvælstofgas (N2) ved
denitrificering i iltfri biologiske filtre. I disse denitrificeringsreaktorer oxideres organisk materiale (fortrinsvis af
intern oprindelse, dvs. uspist foder og fæces fra fjernelsen af affaldsstoffer) ved hjælp af ilten fra
nitratmolekylet. Disse RAS af seneste generation reducerer derved ikke kun vandforbruget og udledningen
af kvælstof (mindre nitrat skal udledes), men også udledningen af organisk materiale.
For alle sektioner i et RAS, fisketankene og behandlingsenhederne, er der for fundamentale spørgsmål: 1)
Hvor meget vand skal der ledes igennem og 2) hvad er de påkrævede dimensioner (dvs. volumen og form).
For fisketankene skal flowet være stort nok til at fjerne den producerede mængde affaldsstoffer og
opretholde en acceptabel vandkvalitet for fiskene. For hver behandlingsenhed skal flowet være stort nok til at
forsyne den med den mængde næringsstoffer (affaldsstoffer), der skal fjernes. Forskellige
behandlingsenheder kan kræve forskellige flow og betjenes somme tider i et separat kredsløb i systemet
(Figur 1).
Det påkrævede volumen for fisketankene afhænger af den maksimale fisketæthed for den pågældende
fiskeart. Det påkrævede volumen og form for behandlingsenhederne afhænger af deres funktionskendetegn.
Til fjernelse af faste stoffer afhænger det hovedsagelig af partiklernes størrelsesfordeling. For biologiske filtre
afhænger volumenet af den specifikke aktivitet udtrykt i g affaldsstof/m3/d fjernet.
Ud fra ovenstående følger, at det er afgørende for designet af et RAS at kende den daglige mængde af
producerede affaldsstoffer. Eftersom alle affaldsstofferne stammer fra foderet, dvs. at foder, der ikke
optages, bliver affaldsstof, gælder det altså om at kende fodermængden pr. dag. På grund af den varierende
fiskebestand i dambruget, der skyldes høstning og genudsætning, varierer den tilførte mængde foder også.
Designet af dambruget skal baseres på den maksimale forventede foderbelastning for at realisere den
planlagte årlige produktion. Dette kan igen beregnes fra opdrætsplanen. Afslutningsvis kan produktionen af
affaldsstoffer bestemmes ud fra den maksimale foderbelastning med næringsstofbudgetmodellen, som
bruger fodersammensætningen, foderfordøjelsen, fiskesammensætningen og fiskenes respiration til at
beregne fast stof (fæces) og opløste affaldsstoffer (udskilning via gæller og urin).

9.1.2. Principper for denitrificeringsmodul til gødning
En USB-MDR er en cylinderlignende iltfri (intet frit ilt) reaktorer, der forsynes med en strøm af affaldsstoffer
fra enheden til fjernelse af fast stof (Figur 2) og som indeholder opløste og partikelformige fækale organiske
affaldsstoffer, bakteriefnug og uorganiske forbindelser. Strømmen af affaldsstoffer kommer ind i reaktoren
midt i bunden og skaber en opadgående strømhastighed. Den opadgående strømhastighed i reaktoren er
designet til at være mindre end sedimenteringshastigheden for størstedelen af de partikelformige
affaldsstoffer for at danne et slamleje i den nederste sektion af reaktoren, som indeholder sedimenterbare
partikelformige affaldsstoffer. I slamlejet fordøjes de fækale kulstofholdige partikler af de denitrificerende
bakterier og resulterer i: (1) produktion af bakteriebiomasse og (2) reduktion af nitrat til kvælstofgas og
produktion af kuldioxid (3) produktion af alkalitet og (4) produktion af varme. De partikelformige affaldsstoffer
i slamlejet fungerer også som medie, som de denitrificerende bakterier kan vokse på. Forsedimenteret vand
forlader reaktoren gennem en V-formet, takket overløb i reaktorens øverste sektion. Sammenlignet med et
konventionelt RAS gør et RAS udstyret med en USB-MDR det muligt at: Reducere kompenserende
vandforsyning til kontrol af nitrat, reducere udledning af nitrat-kvælstof, reducere energiforbruget på grund af
en lav kompensationsvandforsyning og varmeproduktion fra bakteriebiomassen i USB-MDR, koncentrere
tromlefiltrenes flow af fast stof, reducere størrelsen/volumenet af efterbehandlingen, da USB-MDR
forkoncentrerer og fordøjer de faste stoffer i forvejen, reducere gebyrer for udledning af næringsstoffer (TAN,
nitrat, org-N og organisk materiale (COD)), øge alkalitetsproduktionen og tillade drift af et pH-neutralt
fiskeopdræt. Ulemperne er: større investeringer, større behov for viden for at drive systemet, akkumulering af
opløste faste stoffer i alt (TDS).
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9.1.3. Vurdering af udvalgte SustainAqua bæredygtighedsindikationer
De anvendte SustainAqua-bæredygtighedsparametre i dette modul for et hypotetisk 100 MT RAS uden
(konventionel RAS) og med USB-MDR er ressourceforbrug pr. kg høstet, udnyttelse af næringsstoffer som
% af tilførsel, og udledte affaldsstoffer pr. kg høstet (se Tabel 43).

Konventionel
RAS

USB-MDR
RAS

Konventionel
RAS

USB-MDR
RAS

Ressourceforbrug Udledning af
affaldsstoffer

Småfisk (#/kg) 1.2 1.2 Kvælstof
Foder (kg/kg) 1.22 1.22 Fast stof (g/kg) 8.5 2.6
Elektricitet (kWh/kg) 1.8 2.2 Opløst (g/kg) 37.4 5.9
Varme (kWh/kg) 3.4 0.0 Fosfor
Vand (L/kg) 238 38 Fast stof (g/kg) 4.5 7.2
Ilt (kg/kg) 1.18 1.26 Opløst (g/kg) 3.8 1.3
Bicarbonat (g/kg) 252 107 a COD
Arbejde (h/MT) 12.5 13.1 Fast stof (g/kg) 189 84

Opløst (g/kg) 40 9
Næringsstofudnyttelse TOD

Fast stof (g/kg) 227 95
Kvælstof (% af tilførsel) 32 32 Opløst (g/kg) 48 11
Fosfor (% af tilførsel) 43 43 CO2 (kg/kg inkl. gas) 1.58 1.10
COD (% af tilførsel) 32 32 TDS (g/kg) 62 28
TOD (% af tilførsel) 32 32 Ledeevne ( S/cm) 1060 2000

a) I praksis er behovet for bikarbonat (alkalitet) faktisk nul, når denitrificering anvendes.

Tabel 43: Vurdering af SustainAqua bæredygtighedsindikationer i MDR-modulet

9.1.4. Succesfaktorer og begrænsninger
I case studiet "Holland" indikerer integration af en denitrificeringsreaktor til gødning (MDR) i et konventionelt
RAS følgende:
Succesfaktorer

Vand-, energi- og alkalitetsforbrug kan reduceres markant i konventionelle RAS
energiforbruget reduceres kraftigt sammenlignet med konventionelle RAS, fordi: (a) mindre vand skal
udveksles og dermed opvarmes for at kontrollere nitratkoncentrationen, og (b) der produceres en
betydelig mængde varme af bakteriebiomassen ved genbrug og oxidering af ellers spildte
næringsstoffer.
Sammenlignet med konventionelle RAS reduceres (fordøjelse) og koncentreres (ved valg af
behandlingsproces) udledningen af affaldsstoffer i MDR inden for recirkulationskredsløbet. Yderligere
koncentration af affaldsstoffer er muligt ved behandling af det udledte MDR-slam med et Geotubes®-
system.

Muligheder
For fremtidige dambrugsforhold, hvor nitrat-N ikke kan kontrolleres med en USB-MDR, kan
(om)formulering af kosten, som resulterer i et højere C/N-forhold i de producerede fiskeaffaldsstoffer,
blive et profitabelt redskab til at kontrollere akkumulering af nitrat ved denitrificering. Som følge heraf vil
vand-, energi- og alkalitetsforbruget blive reduceret.
Planteproteinkost kan muligvis anvendes i fremtiden til yderligere at forbedre bæredygtighedsprofilen for
fisk opdrættet i RAS. Denne undersøgelse viste ingen betydelig effekt af planteproteinkost på USB-
MDR-ydeevne. Koncentrationen af ortofosfat-P var imidlertid betydeligt højere i RAS, når fiskene blev
fodret med planteproteinkost sammenlignet med RAS, hvor fiskene blev fodret med fiskemelsbaseret
kost.

Begrænsninger
Nil-tilapia op til ±150 g kan opdrættes i næsten lukkede recirkulationssystemer med vandudvekslings-
hastighed på 30 L/kg foder/dag (er med MDR) uden at hæmme fiskenes velfærd. I modsætning lader
større individer (±300g) til at udvise nedsat vækst (tendens) ved opdræt i pilot-RAS udstyret med en
USB-MDR ved en lignende vandudvekslingshastighed. Denne effekt blev imidlertid ikke observeret i
kommercielle RAS (info ZonAquafarming BV)
Større investeringer og et større vidensniveau er påkrævet for at drive systemet.
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9.1.5. Fordele ved implementering
De opsummerede fordele og ulamper ved indførelse af en USB-MDR i et konventionelt recirkulations-
akvakultursystem er baseret på et case studie for et hypotetisk 100 MT tilapiadambrug (= årligt salg på 100
MT) med integration af forskningsdata (AFI-WUR) og kommercielle dambrugsdata i RAS
(ZONAQUAFARMING BV). De indikerede fordele og vanskeligheder er baseret på en sammenligning af et
konventionelt RAS med et RAS med USB-MDR-innovationen.
Anslåede fordele og vanskeligheder ved anvendelse af en USB-MDR og Geotube®-system i RAS ved
sammenligning med et RAS uden USB-MDR og et Geotube®-system er:

Fordele

Ressourceforbrug: - Reduktion i energiomkostninger på 3 kWh/kg høstet

- Reduktion i vandforbrug 200 L/kg høstet

- Reduktion i bikarbonatforbrug 252 g/kg høstet

Genbrug af
næringsstoffer:

- Genbrug af næringsstoffer via bakterier og konverteret til 0,5 kWh/kg
produceret fisk

Næringsstofudledning:
- Reduceret med 81 % for N,

59 % for COD,

61 % for TOD,

30 % CO2 1)

58 % for TDS

Slamvolumen: - Reduktion i slamvolumen 7,3 L kg foder ved brug af systemer med Geotube®-
system

Vanskeligheder

- Større investeringer (± Euro 52800,--, USB-MDR'er og yderligere biofilter
materiale og volumen) sammenlignet med konventionelt RAS

- Et tromlefilter med større kapacitet til fjernelse af TSS kan være nødvendigt, da
ikke alt TSS optages i USB-MDR. I piloteksperimenter var TSS-
behandlingseffektiviteten (%) for USB-MDR på 65 ± 18 (middel ± S.D; N=7).

- Større vidensniveau for drift af et RAS med USB-MDR
- C:N-forhold i fiskeaffaldsstoffer kan begrænse nitratfjernelseshastigheden

1) Reduktion i udledning af kuldioxid på grund af besparelser i forbrug af fossilt brændstof.

Overordnet indikerer case studiet for de økonomiske betingelser i Holland 10 % lavere
produktionsomkostninger pr. kg høstet fisk ved sammenligning af et RAS med USB-MDR med et RAS uden.
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9.2. Fra case studie til dambrug: Integration af en denitrificerende USB-MDR i et 100 MT
tilapia-RAS

9.2.1. Introduktion
I dette case studie demonstreres effekterne på bæredygtighedsindikationerne ved at integrere en
denitrificerende USB-MDR i et 100 MT Tilapia-RAS. Et konventionelt RAS bliver sammenlignet med et RAS
med en USB-MDR. Konceptet og resultaterne for ZonAquafarming B.V. med intensivt tilapia-dambrug i RAS
vil være udgangspunktet (Figur 22).

Figur 22: I dette case studie sammenlignes et konventionelt RAS og et RAS med en USB-MDR, begge i henhold til
ZonAquafarming B.V.-konceptet.

Case studiet er sat op i håndbogsformat for at give retningslinjer for udvikling af et kursus i design og drift af
n USB-MDR. De nødvendige trin for design af et RAS er vist i Tabel 44. Disse trin bliver diskuteret i de
følgende afsnit.
Fiskeart Tilapia Produktion af affaldsstoffer
Vækstkurve Fiskesammensætning
Udsætningsvægt 70 gram Fødesammensætning
Markedsvægt 845 gram Fordøjelse
Tid 24 uger Iltforbrug fisk
Fødeindtag Flowhastigheder
Fødeomdannelse 1.34 Vandkvalitetsgrænser
Maks. fisketæthed 140 kg/m3 Fisketanksudveksling
Dødelighed 0.5 % Systemudveksling

Opdrætsplan Behandlingsflow
Produktionsmål 100 MT/år Behandlingssystemer
Vækstfaser 2 Resultater
Udsætnings-/høstskema 3 uger N-, P- og COD-udsving
Maksimal fødemængde 349 kg/d Bæredygtighedsindikationer

Tabel 44: Trin i design af et RAS

9.2.2. Implementering

Fiskeart
Det første valg, der skal træffes, fiskearten, der skal opdrættes, er allerede foretaget her, Nil-tilapia
(Oreochromis niloticus). Dette valg foretages ofte på grundlag af fiskens markedspris. For økonomisk
bæredygtighed bør margenen mellem markedspris og omkostningspris, som i intensive systemer
hovedsagelig afgøres af produktiviteten (kg/m3/år), være den primære overvejelse.

Vækstkurve
Med valget af fiskeart og dens markedsposition bestemmer man stort set også vækstkurven, dvs.
udsætnings- og salgsvægten. Vækstkurven for fisken kendetegnes ved tiden til at nå salgsvægt, som igen
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MDR

bevæg
eligt
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bestemmes af fødeindtaget og fødeomdannelsen, som begge afhænger af kropsvægten. Dødeligheden
afhænger også af kropsvægten og er nødvendigt for at beregne antallet af fisk, der skal udsættes pr. cyklus.
Afslutningsvis bestemmer valget af fiskeart også de krævede opdrætsbetingelser, såsom maksimal
fisketæthed og den krævede vandkvalitet (vandkvalitet bliver diskuteret i afsnittet Flowhastigheder).
I dette case studie vælges en udsætningsvægt på 70 g og en høstvægt på 845 g baseret på vækst- og
fødeindtagskarakteristika for ZonAquafarming B.V.-tilapia som givet i Figur 23. Det bør bemærkes, at
ZonAquafarming B.V.-tilapiaracen er udviklet gennem flere generationer af selektiv avl. De fleste
kommercielle tilapiaracer vokser langsommere og har især vanskeligt ved at nå størrelser over 600-700 g
under intensive forhold.
Tilapiaerne i dette case studie når salgsstørrelse på 24 uger med en kumulativ overlevelse på 99,5%. Se
yderligere beregninger i boks 1 i afsnittet Opdrætsplan.

Figur 23: Vækst og opdrætsegenskaber for ZonAquafarming B.V. tilapia.

Opdrætsplan
Efter valget af fiskeart og vækstkurve skal man bestemme opdrætsplanen. Dette inkluderer produktionsmålet
(her 100 MT/år), antallet af vækstfaser (her 2 med inddelingen efter halvdelen af tiden, dvs. efter 12 uger) og
udsætnings-/høstskemaet (her hver 3. uge). Bemærk! Med et 100 MT-dambrug menes et dambrugsudbytte
på 100 MT fisk i markedsstørrelse. Da dette er baseret på en tilførsel af 8,3 MT småfisk, er den faktiske
produktion kun 91,7 MT.
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Fra opdrætsplanen kan man bestemme, hvor mange grupper af fisk, der vil være til stede i dambruget på
samme tid. Og med fiskenes antal og vægt pr. gruppe kan man beregne den totale foderbelastning i kg/dag.
I opdrætsplanen for ZonAquafarming B.V. anvendes 12 fisketanke (24 uger / 2 vækstfaser). Tankene drives i
blokke på 3 tanke, som er forbundet via svømmeveje, der kan lukkes. På denne måde kan fiskene i en tank
deles over to tanke ved at åbne svømmevejen til en tilstødende tom tank. Hver 3. uge udsættes 6,862 fisk på
70 g i en af de 3 tanke (ikke den midterste af de 3). Efter 12 uger, når fiskene vejer ca. 370 g, bliver fiskene
delt over 2 tanke som beskrevet ovenfor. Samtidig udsættes en ny gruppe på 70 g fisk i den 3 af tankene.
Efter 24 uger høstes de 2 tanke med fisk i markedsstørrelse. Fiskene i den 3. tank deles over 2 tanke, og en
ny gruppe af 70 g fisk udsættes i den 1. tank. Denne opdrætsplan er vist i Tabel 45 sammen med den
resulterende dambrugsopsætning, tankform, tankenes vandvolumen, systemets vandvolumen og forbrug af
arbejdskraft.

Efter opstart af dambruget vil biomassen af de tilstedeværende fisk gradvis øges på grund af fiskenes vækst
og udsætning af nye grupper. Samtidig vil foderbelastningen, den forsynede mængde i kg/d, også øges
(Tabel 46). Den maksimale foderbelastning nås i det øjeblik den første gruppe når markedsstørrelse efter 24
uger. Derefter vil foderbelastningen følge et såkaldt savtakmønster (Figur 24). Design af dambruget er
baseret på den maksimale foderbelastning, i dette case studie 349 kg/d.

Figur 24: Den maksimale foderbelastning nås i det øjeblik den første gruppe når markedsstørrelse efter 24 uger. I
øjeblikket (se tabel 45) er der 8 grupper til stede i dambruget. Når den første gruppe høstes og erstattes af en ny gruppe
små fisk, mindskes foderbelastningen først, hvorefter den stiger igen på grund af fiskebestandens vækst. Denne proces
fortsætter, og foderbelastningen vil følge et savtakmønster.

Boks 1. Beregninger opdrætsplan.
Antallet af høstede fisk er 100.000 (kg/år)/0,845 (kg/fisk) = 118.343 stk./år eller 118.343*(3/52) = 6.828 stk./gruppe. 3/52
er antallet af høste/udsætninger pr. år.
Antallet af udsatte fisk er da 118.343/0,995 (kumulativ overlevelse) 118.946 stk./år eller 118.946*(3/52) =
6.862 stk./gruppe.
I den første uge er dødeligheden 1,75*70 -0,8 = 0,058 %, og antallet pr. tank efter 1 uge er da 6.862*(1-0,00058)=6.858.
Det påkrævede tankvolumen tages som maksimum for de krævede volumener i slutningen af fase 1 og 2. Her er dette
det påkrævede volumen efter 12 uger, 2.516 (kg/tank) / (35*ln(368)-80) = 19,8 m3. På grund af designovervejelser er det
faktiske tankvolumen 20,5 m3, og tankenes totale vandvolumen er 246 m3.
Efter 1 uge er biomassen pr. tank 6.858*0,087 (kg/fisk) = 597 kg. Fisketætheden er da 597/20,5 = 29 kg/m3.
Fiskenes vækst efter 1 uge er 87 * (46*87 -0,61)/100 = 2,6 g/fish/d. Den totale prooduktion for denne tank er 0,026*6,858
= 18 kg/d.
Med en foderomdannelse på 0,57*87 0,14 = 1,07 er den totale foderbelastning for denne tank 18*1,07 = 19 kg/d.
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Fisketanke
Antal tanke (blokke med 3 tanke) 12 # Antal fisk høstet 6,828 stk./gruppe 118,343 stk./år
Påkrævet tankvolumen 238 m3
Påkrævet volumen pr. tank 19.8 m3 Antal fisk udsat 6,862 stk./gruppe 118,946 stk./år

Tankdybde i alt 1.6 m
Tankvæggens tykkelse 0.2 m Arbejdskraft generelt 3 h/dag
Vanddybde i tank 1.3 m udsætning 3 h/gruppe

høst 6 h/gruppe
Påkrævet overflade pr. tank 15 m2
Forhold længde:bredde 4 i alt 1251 h/år
Designet længde afrundet til 0,1 m 7.90 m
Designet bredde afrundet til 0,1 m 2.00 m

Tankens vandoverflade 190 m2 Tankenes vandvolumen 246 m3 Systemets volumen 384 m3
Total tankoverflade inkl. vægge 239 m2

SYSTEMDIMENSIONER OG VÆKSTYDEEVNE TILAPIA BLOKKE MED 3 TANKE
Volumen: 20.5 m3/tank Tanke: 12 # OPDELT FISK OVER 2 TANKE

Tid Vægt Tæthed Bestand Udsætning Vækst Produktion
Foder-

belastning Tank 1 Tank 2 Tank 3
uger gram/fisk kg/m3 kg/tank stk./tank gram/fisk kg/t/dag FC kg/dag stk./tank stk./tank stk./tank
1 87 29 597 6858 2.6 18 1.07 19 6858 3418 3418
2 106 35 727 6855 2.8 19 1.10 21 6855 3417 3417
3 126 42 863 6852 3.0 21 1.12 24 6852 3417 3417
4 147 49 1007 6849 3.2 22 1.15 25 6849 3417 3417
5 169 56 1157 6847 3.4 23 1.17 27 6847 3416 3416
6 193 64 1321 6845 3.6 25 1.19 30 6845 3416 3416
7 218 73 1492 6843 3.8 26 1.21 31 6843 3415 3415
8 245 82 1677 6842 3.9 27 1.23 33 6842 3415 3415
9 273 91 1868 6840 4.1 28 1.25 35 6840 3415 3415
10 303 101 2073 6839 4.3 29 1.27 37 6839 3414 3414
11 335 112 2291 6838 4.4 30 1.29 39 6838 3414 3414
12 368 122 2516 6836 4.6 31 1.30 40 6836 3414 3414
13 403 67 1377 3418 4.8 16 1.32 21 3418 3418 6858
14 439 73 1500 3417 4.9 17 1.34 23 3417 3417 6855
15 476 79 1626 3417 5.1 17 1.35 23 3417 3417 6852
16 514 85 1756 3417 5.2 18 1.37 25 3417 3417 6849
17 553 92 1889 3416 5.4 18 1.38 25 3416 3416 6847
18 592 98 2022 3416 5.5 19 1.39 26 3416 3416 6845
19 633 105 2162 3415 5.7 19 1.41 27 3415 3415 6843
20 674 112 2302 3415 5.8 20 1.42 28 3415 3415 6842
21 716 119 2445 3415 6.0 20 1.43 29 3415 3415 6840
22 759 126 2591 3414 6.1 21 1.44 30 3414 3414 6839
23 802 133 2738 3414 6.2 21 1.45 31 3414 3414 6838
24 845 140 2884 3414 6.4 22 1.46 32 3414 3414 6836

Tabel 45: Opsætning for ZonAquafarming B.V. tilapia-opdrætsplan. Totalt arbejde og systemvolumen er for det konventionelle RAS.
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GSN. 333 kg/d UDSÆTNING Nye fisk 1 tank hver 3. uge

MIN. 318 kg/d
HØSTNING Fisk i markedsstørrelse 2 tanke pr. 3
uger

MAKS. 349 kg/d
uge kg foder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 19 19
2 21 21
3 24 24
4 44 25 19
5 48 27 21
6 53 30 24
7 76 31 25 19
8 81 33 27 21
9 88 35 30 24
10 113 37 31 25 19
11 120 39 33 27 21
12 129 40 35 30 24
13 155 21 21 19 37 31 25
14 165 23 23 21 39 33 27
15 175 23 23 24 40 35 30
16 204 25 25 25 21 21 19 37 31
17 215 25 25 27 23 23 21 39 33
18 228 26 26 30 23 23 24 40 35
19 258 27 27 31 25 25 25 21 21 19 37
20 271 28 28 33 25 25 27 23 23 21 39
21 285 29 29 35 26 26 30 23 23 24 40
22 318 30 30 37 27 27 31 25 25 25 21 21 19
23 332 31 31 39 28 28 33 25 25 27 23 23 21
24 349 32 32 40 29 29 35 26 26 30 23 23 24
25 318 19 21 21 30 30 37 27 27 31 25 25 25
26 332 21 23 23 31 31 39 28 28 33 25 25 27
27 349 24 23 23 32 32 40 29 29 35 26 26 30
28 318 25 25 25 19 21 21 30 30 37 27 27 31
29 332 27 25 25 21 23 23 31 31 39 28 28 33
30 349 30 26 26 24 23 23 32 32 40 29 29 35
31 318 31 27 27 25 25 25 19 21 21 30 30 37
32 332 33 28 28 27 25 25 21 23 23 31 31 39
33 349 35 29 29 30 26 26 24 23 23 32 32 40
34 318 37 30 30 31 27 27 25 25 25 19 21 21
35 332 39 31 31 33 28 28 27 25 25 21 23 23
36 349 40 32 32 35 29 29 30 26 26 24 23 23
37 318 21 21 19 37 30 30 31 27 27 25 25 25
38 332 23 23 21 39 31 31 33 28 28 27 25 25
39 349 23 23 24 40 32 32 35 29 29 30 26 26
40 318 25 25 25 21 21 19 37 30 30 31 27 27
41 332 25 25 27 23 23 21 39 31 31 33 28 28
42 349 26 26 30 23 23 24 40 32 32 35 29 29
43 318 27 27 31 25 25 25 21 21 19 37 30 30
44 332 28 28 33 25 25 27 23 23 21 39 31 31
45 349 29 29 35 26 26 30 23 23 24 40 32 32
46 318 30 30 37 27 27 31 25 25 25 21 21 19
47 332 31 31 39 28 28 33 25 25 27 23 23 21
48 349 32 32 40 29 29 35 26 26 30 23 23 24
49 318 19 21 21 30 30 37 27 27 31 25 25 25
50 332 21 23 23 31 31 39 28 28 33 25 25 27
51 349 24 23 23 32 32 40 29 29 35 26 26 30
52 318 25 25 25 19 21 21 30 30 37 27 27 31

Tabel 46: Udvikling af foderbelastningen fra opstart. Maksimum foderbelastning er efter 24 uger (rød kasse)
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Figur 25: Næringsstofbudgetmodel til
beregning af affaldsstofproduktion (N, P og
COD) fra det tilførte foder.

Produktion af affaldsstoffer
Produktion af fisk forårsager uundgåeligt produktion af
affaldsstoffer. Eksempler er fæcesproduktion, udskilning af
ammoniak (NH3) og kuldioxid (CO2), og forbrug af ilt (O2).
Disse affaldsstoffer udskilles til vandet, hvor fiskene lever,
hvorved vandkvaliteten forringes. Derfor er et konstant
vandflow påkrævet for at fjerne disse affaldsstoffer fra
fiskene. For at beregne de påkrævede flowhastigheder (se
afsnittet Flowhastigheder) skal man kende den
producerede mængde affaldsstoffer pr. tidsenhed.
I dette case studie gøres dette ved hjælp af
næringsstofbudgetmodellen (figur 25) for kvælstof (N), fosfor
(P) og kemisk iltforbrug (COD). COD er den nødvendige
mængde ilt til oxidering 1 kg materiale, og den kan dermed
bruges som fællesnævner til at kendetegne det organiske
indhold i fisk, foder, affaldsstoffer og bakterier. Den
organiske del består af protein, fedt og kulhydrater. Protein
oxideres ikke fuldstændigt, organisk kvælstof oxideres ikke.
COD kan beregnes fra sammensætningen af det organiske
stof som summen af 1,38 * protein, 2,78 * fedt og 1,21 *
kulhydrater. Bemærk! Organisk kvælstof kan også oxideres,
og det samme kan NH4-N, til NO3-N. Dette kræver i teorien
4,57 g O2 /g N. Hvis dette lægges til mængden af COD fås
det totale iltforbrug (TOD). Under udnyttelsen af foderet og
mens de vokser oxiderer fiskene selv også en del af foderets
organiske stof. Fiskenes iltforbrug (respiration) kan derfor
udtrykkes direkte i COD (1).

Fiskevægt Protein Fedt Aske P E COD DigN DigP DigCOD

Udsætnin
g Høstning % % % % kJ/g g/kg % % %

70 845 38 11 11.1 1.2 18.4 1 192 0.90 0.60 0.85

Tabel 47: Fodersammensætning og fordøjelse for N, P og COD.

For at beregne mængden af producerede affaldsstoffer ved indtagelse af 1 kg foder skal man kende foderets
sammensætning og fordøjelse (Tabel 47) og fiskenes sammensætning (Figur 26). Udskilningen af N og P
kan beregnes som forskellen mellem fordøjelig indtagelse (foder minus fæces) og vækst. Fiskenes iltforbrug
kan beregnes som:

CODrespiration = (OEm + [1-kg] * ED) / OCE (1)

hvor:
OEm = energiforbrug for opretholdelse for tilapia 65 kJ/kg0,8/d
ED = energideponering (vækst i energi, kJ/fisk/d)
kg = marginaleffektivitet af energideponering for tilapia 0,7
OCE = oxykalorisk ækvivalent, 14,2 kJ/g O2

Baseret på disse trin er affaldsstofproduktionen ved den maksimale foderbelastning i 100 MT
tilapiadambruget i det aktuelle case studie givet i Tabel 48. Selvom der ikke er nogen direkte udskilning af
COD fra fiskene, mangler der stadig en lille mængde COD i budgettet (CODrest). Denne mængde, som
formentlig stammer fra uopløst uindtaget foder og fæces, behandles som 'CODudskillelse'.
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Figur 26: Sammensætning af hele kroppen for ZonAquaculture B.V. tilapia som påvirket af kropsvægten.

Boks 2. Beregning af affaldsstofproduktinen ved den maksimale foderbelastning.

Kropssammensætningen for fiskene i gruppe 8 er: Nfisk = 0,16 * 13,5 * 126 0,03 * 10 = 25,0 gN/kg, Pfisk = 0,17 * 4,2 * 126 -
0,006 * 10 = 6,9 gP/kg, CODfisk = 275 * 126 0,1 = 446 gCOD/kg og Efisk = 4,5 * 126 0,09 = 7,0 MJ/kg. Bemærk! Fiskeprotein
indeholder 16 % N og fiskeaske indeholder 17 % P.
Foderets sammensætning og fordøjelighed findes i tabel 4. Foderprotein indeholder også 16 % N.
Mængderne af N, P og COD i foder kan beregnes f.eks. Nfed = 24 (kg tilført) * 0,0608 (kgN/kg foder) 1,43 kgN/d.
Mængderne af N, P og COD i fæces kan beregnes fra fordøjeligheden som f.eks. Nfæces = (1 – 0,9) * 1,43 = 0,14
kgN/d.
Mængderne af N, P og COD i væksten kan beregnes som f.eks. Nvækst = 21 (kg vækst) * 0,025 (kg Nfisk/kg) 0,52
kgN/d.
For N og P kan udskilningen beregnes som f.eks. Ntilført – Nvækst – Nfæces = 1,43 – 0,52 – 0,14 = 0,76 kgN/d.
For at beregnes COD respireret af fiskene skal man først beregne energideponeringen: ED = 21 (kg vækst)* 7,0 (MJ/kg)
= 147 MJ/d. CODrespFisk er da [(65/1000 * 0,126

0,8 * 6852) + (1 – 0,7) * 147 ]/14,2 9,6 kgCOD/d.
CODrest er da CODtilført – CODvækst – CODfæces – CODrespFisk = 28,1 – 9,4 – 4,2 – 9,6 = 4,9 kgCOD/d.

protein = 13.5 bw 0.03

ash = 4.2 bw -0.006

fat = 3.1 bw 0.19

energy = 4.5 bw 0.09

COD = 275 bw 0.1
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Tank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Gruppe 1a 1b 5 2a 2b 6 3a 3b 7 4a 4b 8

Uger 24 24 12 21 21 9 18 18 6 15 15 3

Kropsvægt 845 845 368 716 716 273 592 592 193 476 476 126 24.5
maks. bestand
(MT)

Antal 3414 3414 6836 3415 3415 6840 3416 3416 6845 3417 3417 6852
Foder 32 32 40 29 29 35 26 26 30 23 23 24 349 kg/d
FC 1.46 1.46 1.30 1.43 1.43 1.25 1.39 1.39 1.19 1.35 1.35 1.12 1.34 -
Vækst 22 22 31 20 20 28 19 19 25 17 17 21 261 kg/d

Nfisk 26.4 26.4 25.8 26.3 26.3 25.6 26.2 26.2 25.3 26.0 26.0 25.0
Pfisk 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
CODfisk 540 540 496 531 531 482 521 521 465 509 509 446
Efisk 8.3 8.3 7.7 8.1 8.1 7.5 8.0 8.0 7.2 7.8 7.8 7.0

Nfoder 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8
Pfoder 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
CODfoder 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192

DigN 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
DigP 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
DigCOD 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Ntilført 1.96 1.96 2.46 1.74 1.74 2.13 1.61 1.61 1.81 1.40 1.40 1.43 21.2 kg/d
Nvækst 0.58 0.58 0.80 0.53 0.53 0.72 0.50 0.50 0.63 0.44 0.44 0.52 6.8 kg/d 32 % indtaget
Nfæces 0.20 0.20 0.25 0.17 0.17 0.21 0.16 0.16 0.18 0.14 0.14 0.14 2.1 kg/d 6 g/kg foder
Nudskilning 1.18 1.18 1.41 1.04 1.04 1.20 0.95 0.95 1.00 0.82 0.82 0.76 12.3 kg/d 35 g/kg foder

Ptilført 0.39 0.39 0.48 0.34 0.34 0.42 0.32 0.32 0.36 0.28 0.28 0.28 4.2 kg/d
Pvækst 0.15 0.15 0.21 0.14 0.14 0.19 0.13 0.13 0.17 0.12 0.12 0.15 1.8 kg/d 43 % indtaget
Pfæces 0.15 0.15 0.19 0.14 0.14 0.17 0.13 0.13 0.14 0.11 0.11 0.11 1.7 kg/d 5 g/kg foder
Pudskilning 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.02 0.7 kg/d 2 g/kg foder

CODtilført 38.4 38.4 48.2 34.1 34.1 41.7 31.6 31.6 35.5 27.4 27.4 28.1 416 kg/d
CODvækst 11.9 11.9 15.4 10.6 10.6 13.5 9.9 9.9 11.6 8.7 8.7 9.4 132 kg/d 32 % indtaget
CODfæces 5.8 5.8 7.2 5.1 5.1 6.3 4.7 4.7 5.3 4.1 4.1 4.2 62 kg/d 179 g/kg foder
CODrespFisk 18.1 18.1 19.9 16.0 16.0 16.2 14.0 14.0 12.9 11.9 11.9 9.6 179 kg/d 512 g/kg foder
CODrest 43 kg/d 124 g/kg foder

Tabel 48: Affaldsstofproduktion ved maksimal foderbelastning



SUSTAINAQUA HÅNDBOG
Case studie i Holland

83/112

Flowhastigheder
Et konstant vandflow gennem fisketankene er nødvendigt for at fjerne affaldsstofferne og genskabe
iltniveauet i en sådan udstrækning, at vandkvaliteten forbliver inden for de acceptable grænser for fiskene.
Behandlingsenhederne kræver også et vandflow for at forsyne dem med de affaldsstoffer, der skal
behandles. Den generelle formel til beregning af de påkrævede flowhastigheder er:

Flo (2)

Flow = Flow gennem den pågældende sektion (m3/tid)
k = en faktor til at korrigere for den daglige variation i produktionen af affaldsstoffer (k 1)
P = produktion (eller forbrug af O2) for affaldsstoffer (g/tid)

= forskellen mellem Cgrænse (den begrænsende (=udledning) koncentration af det pågældende
affaldsstof) og Cind (indløbskoncentrationen for affaldsstoffet), begge i g/m

3.

Fordi visse produktioner er negative og koncentrationsforskellen har modsatte fortegn for fisketankene og
behandlingsenhederne, anvendes den absolutte værdi. Denne formel virker kun for mere eller mindre ideelt
blandede substanser, og gælder derfor ikke for suspenderede stoffer, som kan opstå i mange forskellige
partikelstørrelser, fra helt foder og fækalkugler på flere mm til partikler med μm-størrelse. Der kan også
opstå visse afvigelser under ekstreme tilstoppede flowforhold, for eksempel i lange, rektangulære tanke med
stor hydraulisk opholdstid. I Tabel 49 gives vandkvalitetsgrænserne og k-værdierne for tilapia sammen med
de foretagne valg i det aktuelle case studie og nogle vandkvalitetsparametre for nitrificering og denitrificering
(se også afsnittet Behandlingssystemer) .

Vandkvalitetsparametre Fisk k-værdi Nitrificering Denitrificering
Område Valg Område Valg

Temperatur (°C) 24-28 27 27 27
pH (-) 5.5-7.5 7 7 7
NH3-N (g/m3) 0.01-0.1 0.01

TAN (g/m3) 1.5 1-2 1.4
NO2-N (g/m3) 0.05-1 1
NO3-N (g/m3) 100-200 165 1-2 1 10
O2 (g/m3) 4-6 4.5 1-1.2 1.2 4.5

CO2 (g/m3) 15-20 15 1-1.2 1.2
COD opløst (g/m3) 100-300 200 1-2 1
Suspenderede stoffer (g/m3) 25

Tabel 49: Vandkvalitetsgrænser og k-værdier til korrigering for daglig variation i affaldsstofproduktion

Da det i afsnittet Affaldsstofproduktion, at affaldsstofproduktionen (P) bedst kan udtrykkes pr. kilo foder,
følger det, at flowhastighederne også udtrykkes pr. kg foder. Flow gennem de forskellige sektioner af et
akvakultursystem, afhængigt af konfiguration (gennemstrømning, genbrug, RAS), vises i tabel 8. Det kan
ses, at et gennemstrømningssystem kræver store mængder vand, fordi systemudvekslingsflowet er lig med
flowet gennem fisketankene. Ved at tilføje behandlingssystemer kan systemudvekslingsflowet mindskes på
bekostning af øgede flow gennem disse behandlingssystemer. For visse behandlinger, der foretages i
fisketankens indløb (iltning) eller i selve fisketanken (luftning) kræves intet ekstra flow. Iltning og luftning
mindsker faktisk flowet gennem fisketankene og dermed også systemudvekslingsflowet. Systemer med
reduktioner af systemets vandudvekslingsflow på ned til 15 % af i et gennemstrømningssystem kaldes for
genbrugssystemer, for større reduktioner taler vi om recirkulerende systemer (RAS). Det kan ses, at hvor et
konventionelt RAS reducerer det påkrævede vandudvekslingsflow for systemet til 1 % af i et
gennemstrømningssystem, giver integration af en USB-MDR en yderligere reduktion ned til 0,15 %.
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Gennemstrømning Genbrug Konventionel USB-MDR
Fisketank-udveksling

TAN 32 32 61 74
O2 204 59 59 59
CO2 94 37 70 74
Suspenderede stoffer ? ? ? ?

Valg (maksimum af ovenstående) 204 59 70 74

Systemudveksling
Fisketanksudveksling 204 59
NO3-N 0.187 0.029

Flow fjernelse af suspenderede stoffer
Fisketanksudveksling n/a n/a 70 74

Flow nitrificering
Fisketanksudveksling n/a n/a 70 74

Flow denitrificering
NO3-N n/a n/a n/a 0.210

n/a = ikke relevant

Tabel 50: Vandflow gennem systemets sektioner i m3/kg foder.

Behandlingssystemer
I afsnittet Flowhastigheder blev det vist, at tilføjelse af behandlingssystemer kan mindske systemets
vandudvekslingsflow. Valget af hvilken behandling, der skal tilføjes, er baseret på den første begrænsende
affaldskomponent. For eksempel kan man i tabel 8 se, at det nødvendige systemudvekslingsflow ved at
tilføje iltning til et gennemstrømningssystem reduceres fra 203 til 94 m3/kg foder, dvs. det første
begrænsende affaldsstof er ilt (-svind). Det første begrænsende affaldsstof derefter er CO2 og så videre. I
dette afsnit bliver behandlingssystemerne diskuteret i rækkefølgen bestemt af næste begrænsende
affaldsstof. For de fleste behandlingssystemer bliver kun det grundlæggende dækket. Denitrificering, især
med brug af en USB-MDR, vil blive diskuteret mere tilbundsgående. To behandlingssystemer, der ikke
reducerer systemvandudvekslingen men øger dambrugssystemets bæredygtighed, varmeveksling for
ventilation og slambehandling, bliver også kort beskrevet.

Iltning
Ilt kan tilføres opdrætsvandet med luftning, at bringe vand i kontakt med luft, og med iltning, at bringe vandet
i kontakt med iltberiget gas (teknisk ilt). Med luftning kan iltindholdet kun øges op til mætning. Med iltning kan
indløbsvandet overmættes. Det betyder ikke, at vandet i fisketankene er overmættet. I fuldstændig blandede

Boks 3. Beregning af flowhastigheder i et RAS med en USB-MDR.

Fisketank-udveksling
For TAN i gennemstrømnings- grænse (hvis ingen TAN i tilførsel antages), og derfor
er Flow = abs[1,5 * 35 / 1,5] = 35 m3/kg foder. I RAS er flowet gennem fisketankene for TAN det samme som det
nødvendige flow gennem nitrificeringsfiltret (boks 7), 61 m3/kg foder for det konventionelle RAS og 75 m3/kg foder
for RAS med en USB-MDR.
For O2, P = -512 gO2 -10,5 g/m3 (boks 4), så Flow = abs[1,2 * -512 /-10,5] 59 m3/kg foder.
For CO2, P = 633 gCO2/kg foder (RQfisk 3 (boks 5), så Flow = abs[1,2 * 633 / 10,3] = 74
m3/kg foder.
Systemudveksling
For NO3-N, er P resterende efter spontan og USB-MDR-denitirificering = 4,8 gN/kg foder (= 1,7kg N/349 kg foder)

– 0 = 165 g/m3, så Flow = abs[1 * 4,8 / 165] = 0,029 m3/kg foder
Flow denitrificering
For NO3-N, er P resterende efter spontan denitrificering = (15800/349) * 0,85 = 38,5 gN/kg foder (boks 10) hvoraf

– 165 = -155 g/m3, så Flow = abs[1 * (38,5 * 0,85) /-155] 0,210 m3/kg foder.
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systemer svarer vandet i tankene til udløbskoncentrationen (se afsnittet Flowhastigheder). I det aktuelle
case studie iltes vandet ved indløbet til fisketankene i iltningsapparater med lav løftehøjde med et
gas/væske-forhold (G/L-forhold) på 0,05.

Kontrolparametre

Kontaktoverflade, kontakttid, gas/væske-forhold.

Fjernelse af kuldioxid
Fjernelse af kuldioxid foretages ved at afgasse eller strippe. Stripning kan foretages ved luftning eller ved at
pumpe vandet hen over et sandfilter. I dette case studie anvendes bobleluftning, både i fisketankene og i
nitrificeringsfiltret med bevægeligt leje.

Kontrolparametre

Kontaktoverflade, kontakttid, gas/væske-forhold.

Fjernelse af suspenderede stoffer
Fjernelse af suspenderede stoffer fra akvakulturvand foretages ved gravitetsmetoder (sedimentering,
flydning, hydrocyklon) eller filtrering (vandvejsfiltre, mikrofiltre). For alle typer affaldsstoffer dikterer
partikelstørrelsesfordelingen designet, indirekte gennem partiklernes vægtfordeling for gravitetsmetoderne
og direkte for filtreringsmetoderne. I dette case studie anvendes et mikrotromlefilter (80 μm net).

Kontrolparametre

Partikelstørrelsesfordeling

Nitrificering
Fjernelse af TAN fra kulturvandet i akvakultursystemer foretages generelt ved hjælp af nitrificering.
Nitrificering er den biologiske oxidering af ammoniak (NH3) til nitrat (NO3) ved hjælp af bakterier. Denne
reaktion foregår i to trin ved hjælp af forskellige bakteriegrupper med nitrit (NO2) som mellemprodukt. Den
overordnede reaktionsligning er

1g NH3-N + 4,25g O2 + 5,88g NaHCO3 0,26g COD + 0,98g NO3-N + 2,72g CO2 (3)

Fra denne reaktion kan det ses, at processen forbruger ilt og alkalitet, og producerer, ud over NO3,
bakteriebiomasse og CO2. For hvert g TAN behøves 4,25 g O2 og omkring 1 ækvivalent alkalitet, og der
produceres omkring 0,26 g COD. I akvakultursystemer dyrkes de nitrificerende bakterier generelt på
plasticmedier som såkaldt biofilm. Reaktionshastigheden udtrykkes derfor pr. plasticmediets størrelse i

Boks 6. Tromlefilter

til design af tromlefilteret kan en specifik type vælges (http://www.hydrotech.se/en/solutions/drumfilters) baseret på
matricen af flow (L/s), temperatur (°C), forventet belastning af suspenderede stoffer (g/m3) og netstørrelse ( m).

Boks 5. CO2-stripning

Luftning i fisketankene øger det effektive grænse – Cind for CO2, eller da grænse er fast (15 g/m
3), mindsker den

effektive Cind – SE). I et RAS kender vi ikke det
faktiske Cind, men fra fiskenes CO2-produktion (boks 3) og det faktum at et flow på 70 m3/kg foder i praksis er
tilstrækkeligt i det konventionelle RAS, kan vi beregne en stripningseffektivitet på 0,4 og en effektiv Cind = 4,2 g/m

3

3). I RAS med en USB-MDR produceres mere CO2 i de biologiske filtre, og den effektive Cind for
fisketankene bliver Cind = 4,7 g/m3 3).

Boks 4. Iltning

Med iltnignsapparater med lav løftehøjde bringes O2-koncentrationen i fisketankens indløb op til 200 % mætning =
15 g/m3 . Med en begrænsende O2-koncentration (= udløbskoncentration) for fiskene på 4,5 g/m3 -10,5 g/m3 .
Bemærk! Fra brug af teknisk ilt i praksis antages det, at alle O2-behov, både for fisk og bakterier, opfyldes ved
iltning, og at den tekniske ilt tilføres med en effektivitet på 80 % (dvs. iltforbrug = 1,25 * O2-behov)
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Figur 27: Nitrificeringshastighed (g TAN/m2/d) som påvirket af
koncentrationerne af TAN og O2. Den gennemsnitlige nitrificeringshastighed i
100 MT tilapiadambruget i dette case studie vises også.

g/m2/d. Da reaktionens substrater, TAN og O2, skal diffundere ind i biofilmen, afhænger
reaktionshastigheden af koncentrationen af det begrænsende substrat. På grund af diffusionskinetik har
denne afhængighed form som en ½-ordens reaktion. Hastigheden afhænger af koncentrationen i ½ potens
½ (eller [koncentration]).

Nitrificeringshastighed r (g/m2/d) = a * [TAN] + b (4)

Værdierne af a og b afhænger af
den anvendte nitrificeringsreaktor-
type. For filtret med bevægeligt leje,
der blev anvendt i dette case studie,
a = 0,65 og b = -0,1.
Koncentrationsforholdene for O2 og
TAN, hvorved en af dem bliver det
hastighedsbegrænsende substrat,
er 3,6. Disse forhold vises i figur 27,
hvor det kan ses, at ved lave TAN-
koncentrationer afhænger reaktions-
hastigheden af denne TAN-
koncentration, mens dette ikke er
tilfældet ved højere koncentrationer.
TAN-koncentrationen, hvor over-
gangen finder sted, samt den
maksimale nitrificeringshastighed
afhænger af O2-koncentrationen.
Bemærk! Hvis Cgrænse for TAN er
tæt på [O2]/3,6, bliver den
gennemsnitlige TAN-koncentration
lavere end [O2]/3,6 under en del af
dagen, og den gennemsnitlige
nitrificeringshastighed bliver også lavere. Man kan korrigere for dette ved at tage [TAN]gsn = Cgrænse / k (for
k se ligning 2 i afsnittet Flowhastigheder). Det påkrævede flow gennem nitrificeringsfiltret er:

Flow (m3/tid) = P / C (5)

Kontrolparametrene for design af nitrificeringsreaktoren er derfor gennemsnitskoncentratinerne af TAN og
O2. De bestemmer den faktiske nitrificeringshastighed og dermed den krævede totale nitrificeringsoverflade
og det påkrævede flow gennem nitrificeringsreaktoren. Med den specifikke overflade på biofiltermaterialet
(m2/m3) kan det påkrævede volumen af biofiltermateriale beregnes.

Kontrolparametre

Koncentrationerne af TAN og O2 i nitrificeringsreaktoren.

Boks 7. Nitrificeringsfilter med bevægeligt leje.

Med Cgrænse for TAN = 1,5 g/m
3 og [O2 ] = 4,5 g/m

3, er [O2] / [TAN] tæt på 3,6, og derfor er den gennemsnitlige
[TAN] i nitrificeringsreaktoren [TAN]gsn = 1,5 / 1,4 1,1 g/m3 og nitrificeringshastigheden r = 0,65 * [1,1] – 0,1
0,58 gN/m2/d.
Filtret med bevægeligt leje er fyldt med bioringe med en specifik overflade på 800 m2/m3, så med den mængde N,
der skal oxideres ved den maksimale foderbelastning på 12,6 kgN (for det konventionelle RAS, se boks 9),
behøves 12600 / 0,58 / 800 = 28 m3 bioringe. Filtret med bevægeligt leje er fyldt med en fyldningsfaktor på 0,4 , så
det totale volumen bliver 27 / 0,4 = 71 m3. Det antages yderligere, at 95 % af det totale volumen er vand, så
nitrificeringsvandvolumenet er 0,95 * 75 = 67 m3.
Det påkrævede flow gennem filtret med bevægeligt leje er Flow = 12600 / 0,59 21360 m3/d eller 21360 / 349 =
61 m3/kg foder. Bemærk! C og flowet blev bestemt samtidigt ved iteration.
For RAS med en USB-MDR skal der oxideres mere N (15,8 kgN/d, boks 10), og derfor kræves 34 m3 bioringe (85
m3 totalt volumen, 81 m3 vandvolumen), og det påkrævede flow gennem filtret med bevægeligt leje bliver 74 m3/kg
foder.
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Figur 28: Opstrøms slamleje –
Denitrificeringsreaktor til gødning (USB-
MDR).

Denitrificering
Fjernelse af nitrat (NO3) fra kulturvandet kan foretages ved denitrificering. Denitrificering er den biologiske
reduktion af NO3 til N2-gas ved hjælp af bakterier. Denitrificering foretages med fakultativt aerobe heterofobe
bakterier. Denitrificeringsreaktionen foregår over et antal trin med NO2, NO og N2O som mellemprodukter.
Den overordnede reaktionsligning er

1 g NO3-N + 4,4 g COD 1,54 g COD + 1 g N2 + 0,085 g NH4-N + 5,49 g NaHCO3 + 0,88 g CO2
(6)

Fra denne reaktion kan det ses, at processen forbruger COD
og ud over N2 producerer alkalitet og bakteriebiomasse. Hvert
g NO3-N kan 'oxidere' 2,86 g COD, mens 0,91 ækvivalent
alkalitet og 1,54 g COD produceres (0,35 g COD/g COD). Det
totale COD-forbrug er derfor 2,86 / (1 – 0,35) = 4,4 g COD / g
N. Hvis der er mindre COD tilgængelig, bliver
reaktionshastigheden imidlertid lavere (figur 29). Bemærk!
Selv hvis der ikke er COD tilgængeligt vil der stadig
forekomme en lille endogen fjernelse ('udsultning') af NO3-N.
Den udnyttede COD af denitrificeringsbakterierne kan have
internt (fæces og uindtaget foder) eller eksternt (f.eks.
metanol) ophav.
Denitrificerende bakterier kan dyrkes på plasticmedier som
såkaldte biofilm eller ved suspenderet dyrkning som
bakteriesuppe (slam). I dette case studie anvendes en "Upflow
Sludge Bed" (USB - opstrøms slamleje)-reaktor. Reaktoren
rystes for at gøre det muligt for kvælstofgassen at slippe fra
slamlejet. Der anvendes internt COD, også kaldet gødning
(manure), USB-Manure Denitrifying Reactor (Denitrifi-
ceringsreaktor til gødning) (USB-MDR) (figur 28).
Det påkrævede slamvolumen til denitrificeringsreaktoren
bestemmes af slammets specifikke kapacitet til at fjerne NO3-
N (gN/m3/d). Denne specifikke fjernelseskapacitet afhænger af
de tilførte affaldsstoffers COD/NO3-N-forhold (figur 30) og på
den tilstedeværende mængde bakterier, slamtætheden (gVSS/m3), som igen afhænger af
opstrømshastigheden (m/h) (figur 29).
Reaktorens totale volumen bestemmes af forholdet slamvolumen/totalt volumen. Reaktorens diameter og
højde kan beregnes ud fra det totale volumen og opstrømshastigheden.
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påvirket af COD/NO3-N-forholdet i de tilførte affaldssoffer.
Med COD-affaldsstofferne i et intensivt tilapiadambrug er
den maksimale fjernelseshastighed 45 gN/kgVSS. Den
endogene fjernelseshastighed er 16 gN/kgVSS. For
nemheds skyld antages det, at slammets
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Kontrolparametre

COD/NO3-N-forhold i de tilførte affaldsstoffer, opstrømhastighed.

Varmevekslingsventilation
Et intensivt tilapiadambrug skal ventileres for at holde CO2-koncentrationen i luften inden for acceptable
niveauer. Varmetabet via ventilationsluft kan være markant, 40 kW i det konventionelle RAS i det aktuelle
case studie, hvilket svarer til 44000 m3 gas/år. Anvendelse af varmeveksling på ventilationsluften ville spare
ca. 11 kW (12000 m3 gas/år) og samtidig mindske mængden af vandfordampning fra 2,7 til 0,5 L/kg foder.

Slambehandling
For at hindre en stor udledning af fortyndede affaldsstoffer (nedskylningsflowet i et tromlefilter indeholder
mindre end 0,1 % fast stof) og mindske omkostningerne til bortskaffelse af slam, kan der anvendes
slamfortykning. Det kan udføres med metoder til fjernelse af fast stof som beskrevet ovenfor, sedimentering
(fordøjelsesbassin), flydning og mikrofiltrering. En anden filtreringsmetode er brug af Geotubes, kraftige
vævede geotekstilposer af polypropylen, der ofte anvendes til opbevaring og afvanding af slam.
I dette case studie fortykkes tromlefiltrets nedskylningsslam fra det konventionelle RAS med flydning, hvilket
giver et endeligt indhold af tørstof i slammet på 2 %. USB-MDR-slammet fra USB-MDR RAS'et er fortykket
ved hjælp af Geotubes og polymer, hvilket giver et endeligt indhold af tørstof i slammet på 9 %.

9.2.3. Vurdering af resultater for konventionelt RAS sammenlignet med RAS med MDR-modul

Resultater for det konventionelle RAS
Affaldskomponenternes udsving og skæbne ved den maksimale foderbelastning i det konventionelle RAS
vises i Figur 31. Fra den observerede vandkvalitet i et konventionelt ZonAquaculture RAS kunne det sluttes,
at 98 % af det opløste N og 50 % af det opløste COD oxideres. Yderligere antages en spontan denitrificering
på 10 % af det oxiderede N.

Boks 8. Opstrøms slamleje – Denitrificeringsreaktor til gødning (USB-MDR).

COD/NO3-N-forholdet i de tilførte affaldsstoffer i USB-MDR er 5.1 (boks 10), hvilket er iver 4,4 (ligning 6), så
slammets fjernelseshastighed er maksimal ved 45 gN/kg VSS/d (figur 9).
I dette case studie har vi valgt en opstrømhastighed på 0,38 m/h, så slamtætheden er -22,6 * 0,38 + 26,8 = 18 kg
VSS/m3 (figur 10), og slammets specifikke fjernelseshastighed er 0,045 * 18 0,82 kg N/m3/d.
Med 11,3 kg NO3-N tilgængeligt efter spontan denitrificering behøves 11,3 / 0,82 = 13,9 m3 slam. Det totale
volumen af USB-MDR er 2 * 13,9. = 27,7 m3, hvilket giver den hydrauliske opholdstid på HOT = 27,7 / (349/24 *
0,210) = 9 h. Slammets opholdstid kan beregnes ud fra mængden af tilstedeværende slam (13,9 m3 * 18 kg VSS/m3

= 250 kg), og den daglige mængde af produceret slam (14,9/1,42=10,5 kg, boks 10), som SRT = 250 / 10,5 = 24d.
Diameteren af USB-MDR kan beregnes ud fra tværsnitsarealet, som igen kan beregnes ud fra flowet gennem USB-
MDR (boks 3) og opstrømhastigheden. For fleksibiliteten vælger vi at installere USB-MDR som 3 enheder, hver
med en diameter på 2* [(349/24 * 0,210/3) / ] = 1,8 m. Højden af USB-MDR bliver da (27,7/3)/[(1,8/2)2 * ] 3,4
m.
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Figur 31: Udsvingsdiagram for N, P og COD i det konventionelle RAS.
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Resultater for RAS med en USB-MDR
Affaldskomponenternes udsving og skæbne ved den maksimale foderbelastning RAS med en USB-MDR
vises i Figur 32. Fra den i praksis observerede vandkvalitet i et ZonAquaculture RAS med denitrificering
kunne det sluttes, at 56 % af det opløste COD oxideres. Yderligere antages en spontan denitrificering på 15
% af det oxiderede N, mens 85 % af det resterende NO3-N denitrificeres. Systemets vandudveksling kunne
reduceres yderligere, der er stadig tilgængeligt NO3 og COD. Akkumulering af alle kendte og ukendte
substanser øges imidlertid eksponentielt, når vandudvekslingen sænkes yderligere.

Boks 9. Beregning af N- og COD-udsving i det konventionelle RAS.

De 2,1kg Nfæces fjernes af tromlefiltret med en effektivitet på 0,65, hvilket giver 1,38 kg Nfast og 0,74 kg N
(gen)opløst. Sammen emd de 12,3 kg Nudskilning er der 13,1 kg Nopløst, som antages at være fuldstændig oxideret.
Nitrificering har et CODudbytte på 0,26 g COD/g N, hvoraf igen 65 % opsamles af tromlefiltret, hvilket tilføjer
0,65*12,6*0,26*0,077 = 0,16kg N tilbage til Nfast. Resten af det tilførte 1,0 kg til Nfast kommer fra udbytte
(biomassetilvækst) fra den spontane denitrificering og COD-oxideringen (se nedenfor). Af Noxideret bliver 10 % (1,3
kg) spontant denitrificeret, hvilket efterlader en rest på 10,7 kg NO3-N. For at opretholde en NO3-N-koncentration i
systemet på 165 g/m3, skal systemets vandudveksling være 10700/165 = 65 m3/d, eller 65000/349 186 L/kg foder.

De 62 kg CODfæces fjernes af tromlefiltret med en effektivitet på 0,65, hvilket giver 41 kg CODfast og 22 kg COD
(gen)opløst. Sammen med de 43 kg CODrest er der 72 kg CODopløst, hvoraf 50 % (36 kg) er oxideret.
Heterofobiske bakterier har et CODudbytte på 0,30 g COD/g COD, hvoraf igen 65 % opsamles af tromlefiltret, hvilket
tilføjer 0,65*36*0,30/(1-0,30) = 10 kg COD tilbage til CODfast. Yderligere 3 kg CODfast kommer fra udbytte af
nitrificeringen (se ovenfor) og den spontane denitrificering, hvilket giver en total udledning af fast COD-affaldsstof på
54 kg. Med et COD-indhold i slammet på 21,3kg/m3 (20 kg/m3 tørstof, askeindhold 25 %), resulterer dette i et
slamflow på 54/21,3 = 2,5 m3/d, eller 2500/349 7,3 L/kg foder.
Baseret på systemets totale vandudveksling på 65 m3/d vil systemets CODoløst-koncentration være 12000/65 177
g/m3.
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Figur 32: Udsvingsdiagram for N, P og COD i RAS med USB-MDR
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Boks 10. Effekt af denitrificering på udsvingene i N, P og COD i RAS med USB-MDR.

I RAS med en USB-MDR genopløses 2,7 kg mere N i USB-MDR (se nedenfor), hvilket bringer det totale Nopløst på
15,8 kg, som antages at blive fuldstændig oxideret. Efter spontan denitrificering (15 %, 2,4 kg) og med hensyntagen
til alt N indarbejdet i bakteriebiomasse (2,1 kg) antages det resterende NO3-N (11,4 kg) at være 85 % denitrificeret,
hvilket efterlader 1,7 kg NO3-N. For at opretholde en NO3-N-koncentration i systemet på 165 g/m

3, skal systemets
vandudveksling være 1.700/165 = 10 m3/d, eller 10.000/349 = 30 L/kg foder. Bemærk! Tallet 85 % blev reelt valgt
for at opretholde en systemvandudveksling på ca. 30 L/kg foder som observeret i praksis.

I RAS med en USB-MDR er der også lidt mere CODfast tilgængeligt (58 kg). COD/NO3-N-forholdet i de tilførte
affaldsstoffer i USB-MDR er 58/11,4 = 5,1 gCOD/gN. Bemærk! Det kan også ses, at CODfast i de tilførte
affaldsstoffer i USB-MDR består af 70 % (41 kg/58 kg) 'friske' (fæces) affaldsstoffer og 30 % 'genbrugte'
(bakteriebiomasse) affaldsstoffer.
De 9,7 kg denitrificeret NO3-N 'oxiderer' 28 kg COD (9,7 * 2,86) og producerer [2,86/(1-0,35)-2,86] * 9,7 = 14,9 kg
CODudbytte, hvoraf igen 65 % (ca. 10 kg) opsamles i tromlefiltret. Sammen med det resterende CODfast på 15 kg
giver det en total udledning af faste COD-affaldsstoffer på 25 kg. I en Geotube opsamles omkring 95 % af dette.
Med et COD-indhold i slammet på 95,9kg/m3 (90 kg/m3 tørstof, askeindhold 25 %) resulterer dette i et slamflow på
(25*0,95)/95,9 = 0,25 m3/d, eller 250/349 0,7 L/kg foder.
Fra den i praksis observerede vandkvalitet i et ZonAquaculture RAS med denitrificering, en COD-koncentration på
ca. 200 g/m3 og en fosfat P-koncentration på ca. 35 g/m3 kan det sluttes, at 56 % af CODopløst bliver oxideret, men
også at der ska være et fald af fosfor i systemet, da det påkrævede Pudbytte for at opretholde en sådan
koncentration (P USB-slam = 0,21 gP/gCOD) ikke ses i praksis.
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9.2.4. Bæredygtighedsparametre
Bæredygtighedsparametrene, ressourceforbrug pr. høstet kg, næringsstofudnyttelse som % af tilførsel,
udledning af affaldsstoffer pr. kg høstet, for det konventionelle RAS og RAS med USB-MDR vises i Tabel 51.
Det kan ses, at RAS med USB-MDR har markant lavere krav til varme, vand og bikarbonat. Selvom RAS
med USB-MDR har noget højere krav til elektricitet, ilt, arbejdskraft (og investeringer), er de faktiske
produktionsomkostninger pr. kg høstet 10 % lavere ned for det konventionelle RAS. Udledningen af
affaldsstoffer reduceres ved integration af en USB-MDR med 81 % for N, med 59 % for COD, med 61 % for
TOD, med 30 % for CO2 og med 58 % for TDS.

Konventionel USB-MDR Konventionel USB-MDR

Ressourceforbrug Udledning af
affaldsstoffer

Småfisk (#/kg) 1.2 1.2 Kvælstof
Foder (kg/kg) 1.22 1.22 Fast stof (g/kg) 8.5 2.6
Elektricitet (kWh/kg) 1.8 2.2 Opløst (g/kg) 37.4 5.9
Varme (kWh/kg) 10.0 0.0 Fosfor
Vand (L/kg) 238 38 Fast stof (g/kg) 4.5 7.2
Ilt (kg/kg) 1.18 1.26 Opløst (g/kg) 3.8 1.3
Bicarbonat (g/kg) 252 107 a COD
Arbejde (h/MT) 12.5 13.1 Fast stof (g/kg) 189 84

Opløst (g/kg) 40 9
Næringsstofudnyttelse TOD

Fast stof (g/kg) 227 95
Kvælstof (% af tilførsel) 32 32 Opløst (g/kg) 48 11
Fosfor (% af tilførsel) 43 43 CO2 (kg/kg inkl. gas) 1.58 1.10
COD (% af tilførsel) 32 32 TDS (g/kg) 62 28
TOD (% af tilførsel) 32 32 Ledeevne ( S/cm) 1060 2000

a) I praksis er behovet for bikarbonat (alkalitet) faktisk nul, når denitrificering anvendes.

Tabel 51: Bæredygtighedsparametre, ressourceforbrug pr. kg høstet, næringsstofudnyttelse som % af tilførsel, udledte
affaldsstoffer pr. kg høstet.
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9.3. Modul – Perifyton bundskrubber (PTS)

9.3.1. Generel beskrivelse af case studiet
En perifyton bundskrubber (PTS) er en naturligt udviklet heterogen samling af mikroorganismer, herunder
mikroalger og bakterier, som koloniserer en nedsænket overflade i et fototropisk miljø. Mikroorganismerne
har en høj relativ væksthastighed og regenererer hurtigt efter forstyrrelser. Dambunden domineres af en
række bundkiselalger (centriske, vingeformede, encellede og trådformede), coccoide og trådformede
cyanobakterier og trådformede bundgrønalger. En afart af bakterier, protozoer og metazoer (f.eks.
nematoder, små annelider og mikrokrebsdyr) er også tilknyttet bunden.
Perifyton er en fremragende fødekilde for mange fiskearter i naturligt vand. Jo flere næringsstoffer, der er
tilgængelige i opdrætsmiljøet, desto højere er perifytonens næringsmæssige kvalitet. Mens den vokser,
indfanger perifyton partikelformige og opløste stoffer, både organiske og uorganiske, og opretholder således
en vandkvalitet, der er fordelagtig for vandorganismer. På grund af konstant luftning, der induceres af
bølgeaktivitet over PTS'en, udvikles den perifytiske biofilm i et iltrigt miljø, som forbedrer nitrificeringen. Kort
fortalt inkluderer fordelene ved en PTS produktion af perifyton som en ekstra fødekilde og forbedring af
vandkvaliteten.
Brug af en PTS i et recirkulations-akvakultursystem (RAS) er innovativt. I dette projekt blev designkriterierne
for en PTS i RAS undersøgt. PTS-teknologi til vandrensning i RAS er ikke kommercielt bæredygtigt, fordi en
stor oplyst indendørs overflade er nødvendig, og bunden herfra skal høstes regelmæssigt, hvilket gør
tilførsel af elektricitet og arbejdskraft meget dyrt. Ikke desto mindre er indikationen, at algebunde reducerer
coliforme bakterier i tertiært spildevand og som sådan kan hjælpe med at opretholde en fordelagtig mikrobiel
vandkvalitet i opdrætstanke i RAS. Sidstnævnte kan opnås ved at integrere en lille PTS i RAS for at
forhindre overdreven bakterieudvikling, mens enheder til fjernelse af fast stof og biofiltrering anvendes til at
opretholde en fordelagtig vandkvalitet. Derfor vil designparametrene udviklet til et intensivt RAS gøre det
muligt at integrere PTS-teknologi enten som en lille enhed i RAS eller som en større enhed i udendørs
systemer.

9.3.2. Principper for modulet
Der blev anvendt fire identiske recirkulations-akvakultursystemer (RAS) i laboratorieskala i eksperimenterne.
Hvert system bestod af en 70 L fisketank, en 70 L sump med en nedsænket pumpe (type Eheim 1250219,
28 W, 230 V/50 Hz, maksimal kapacitet på 20 L/m, som forsyner sandfilteret med et vandflow på 6 L/m) og
et elektrisk varmelegeme (type Heizer 300, 300 W, 230 V, som opretholder vandtemperaturen på 25 ± 2 °C)
og en 40 L PTS-tank. Fisketanken blev placeret således, at vibrationerne fra PTS'en (på grund af vandsprøjt
fra vippespanden i PTS'en) ikke nåede fisketankene. Hvert system blev forsynet med luft ved hjælp af
luftsten. Et lille sandfilter blev føjet til hvert system for at undgå spidser i NO2

--koncentrationer. Hvert system
havde et totalt volumen på 185 L.
For alle systemer havde PTS-tanken et overflade areal på 1,96 m2 og en vanddybde på omkring 1 cm. Hver
PTS-tank blev udstyret med en rustfri stålskærm med 3 mm net, som støttede perifytonvæksten og en
vippespand af plastic, som blev fyldt og tømt 4 gange i minuttet for at danne bølger over skærmene (6
L/min).
Vand fra fisketankenes udløb blev ledt in i PTS-tanken og derefter ind i sumptanken, hvor vandet blev
opvarmet og pumpet ind i sandfiltret, før det blev ledt tilbage til fisketanken.
Nil-tilapia (Oreochromis niloticus) blev udsat i hvert system med en tæthed svingende mellem 2 til 5 kg pr.
system, og fiskene blev fodret med 8 – 11 g kg-0,8 d-1 af en 43-47 % kommerciel proteinkost. Fiskene blev
udsat med en individuel gennemsnitsvægt på 30-70 g.

9.3.3. Succesfaktorer og begrænsninger
Studierne af HSL- og C/N-forholdene blev udført ved lav lysintensitet. Eksperimentet til sammenligning af høj
og lav lysintensitet viste, at lys i høj grad påvirker vandkvaliteten i systemet, men i mindre omfang end
mængden af produceret perifyton.
I damme ophobes intet slam, og det meste af slammet vil synke til bunds, når der gror perifyton på pæle eller
på bunde med lav vandstand. Der er mindre ilt tilgængeligt på bunden af damme end i PTS'en, og høj
akkumulering af organisk stof vil hurtigt gøre bunden iltfri. Ved at øge C/N-forholdet fra 10 til 20 sker
mineraliseringen af organisk stof hurtigere, og mindre organisk stof akkumuleres på bunden. Derfor kan det
anbefales at drive perifytonsystemer ved et højt C:N-forhold.
Pr. kg foder (91 % tørstof) blev 70 g AFDM perifyton høstet ved lav lysintensitet og 158 g AFDM ved høj
lysintensitet. 52 % af det indsamlede TS af perifyton var protein, hvilket indikerer, at det producerede
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perifyton er fiskefoder i god kvalitet. Der kan opnås et foderomdannelsesforhold på 1,34 for perifyton AFDM,
og hvis der tages højde for perifytonproduktiviteten, kan der i en 1 ha dam ned et substratareal, der svarer til
dammens areal opnås en tilapiaproduktion på 5000 kg ha-1 år-1 (hvis en perifytonproduktivitet på 2,5 g m-2 d-1

og en udnyttelse på 75 % antages.
I alle eksperimenter var kombinationen af PTS og sandfilter tilstrækkeligt til at opretholde en fordelagtig
vandkvalitet for produktion af nil-tilapia. Nitrificering i både sandfilter og PTS bidrog betragteligt til nitrificering
i systemet, og i alle tilfælde var vandudveksling påkrævet for at holde NO3-N-koncentrationen under 150 mg
L-1. Af det tilførte N fra fodring blev 20-30 % stadig udledt med udvekslingsvandet.
En lille mængde af det tilførte P og N blev optaget gennem det høstede perifyton: 3 % i C/N-forhold-
eksperimentet, 9 % i HSL-studiet og 5,6 – 9,0 % i lysintensitetsstudiet. For fosfor var de genvundne
mængder 1,6 % i C/N-forholdsstudiet, 12 % i HSL-studiet og 3,2 – 4,9 % i lysintensitetsstudiet.
tilsyneladende var perifytonproduktionen meget forskellig i de tre studier, selv ved samme lysintensitet. Især i
C/N-forholdsstudiet faldt perifytonproduktionen under studiet, mens dette ikke var tilfældet i
lysintensitetsstudiet. Årsagen til dette er ikke klar.

9.3.4. Fordele ved implementering
Det akkumulerede slam i systemet var et vigtigt dræn til næringsstoffer. Godt og vel omkring 50 % af
slammet blev akkumuleret i PTS'en, de andre 50 % i sumpen. Fjernelse af slammet fra PTS'en udelukkende
ved eksperimentets slutning eller med ugentlige intervaller resulterede i ens akkumuleringshastigheder. Hvis
man ser på kvælstofmassebalancen blev 7 % af det tilførte N fjernet med slammet fra PTS'en i HSL-studiet
sammenlignet med 10 % i C/N-forholdsstudiet og 5-9 % i lysintensitetsstudiet. For tilført P blev 11, 7-8 og 13-
17 % af det tilførte P fjernet i henholdsvis PTS-, C/N-forholds- og lysintensitetsstudiet. Når fjernelse af slam
og perifyton fra PTS'en blev kombineret, blev omkring 15-30 % af det tilførte N eller P høstet og kunne
bearbejdes til yderligere brug. Dette er en fordel i forhold til åbne systemer, hvor næringsstofferne forsvinder
fra systemet uden mulighed for at genbruge dem.

9.4. Fra case studie til dambrug: Sådan administreres en modelfiskedam, som producerer
5 tons fisk pr. år, ved hjælp af PTS-modulet

Med PTS-studiet blev produktionen af perifyton og effekten på vandkvaliteten beregnet pr. m2 biofilm.
Perifytons effekt på produktionen i ekstensive damme er blevet testet ekstensivt af Wageningen-
forskningsteamet. Præstationsparametrene for PTS-case studiet blev anvendt til at koncipere en intensiv
dam som del af en recirkulationsenhed.

9.4.1. Beskrivelse af produktionsenheden
Parametre for en intensiv almindelig karpedam
som del af en recirkulationsenhed er givet i Tabel
52. Den maksimale fisketæthed i fisketanken/dam-
men er 15 kg/m3, størrelsen er 333 m3.
Vanddybden er 80-100 cm. Luftning, cirkulation og
overløb for fisketanken/dammen foretages med
væskepumper (trykluftdrevet). Vandløftehøjden
skabt med væskepumperne er tilstrækkelig til at
cirkulere vandet gennem hele systemet. Fra
fisketanken/dammen ledes vandet til en
sedimenteringsdam men en sedimenteringsgrav.
Sedimenteringsgraven tømmes ugentligt (et volumen på cirka 10 m3 m). Det indsamlede slam kan bruges
som gødning. Via en overløbstank ledes vandet med tyngdekraften til en perifytondam. Dette er en dam med
et installeret overfladeareal, der er dobbelt så stort som dammens overfladeareal. Den maksimale
fisketæthed i perifytondammen er 0,5 kg/m2.
Opdrætsvarigheden er omkring 6 måneder. Almindelig karpe udsættes med en tæthed på 28 50 g fisk m3.
Fiskene vokser til 500-550 g på 180 dage. Den høstede biomasse er ± 5000 kg. Der anvendes en kost med
40 % protein. Den indledende foderbelastning er 10,1 kg d-1, den afsluttende belastning er 67,8 kg d-1.
Omring 1,5 måneder efter udsætning af de almindelig karper udsættes 25 g tilapia af hankøn i
perifytondammen med en tæthed på 2 fisk m-2. Fiskene vokser til en maksimumstørrelse på 300 g på 4,5
måneder. Der tilføres intet foder.

Dambrugets næringsstofbudget
Det fjernede slam fra bunden af dammen vil være rigt på N og P, og vil være velegnet som gødning for
landbrugsafgrøder.

Fisketank 333 m2
Sedimenteringsdam 300
Perifytondam 1000
Substratareal 2000
Vandflow 15 L/sek.
Fiskeproduktion Fisketank: almindelig karpe

Perifytondam: tilapia/karpe

Tabel 52: Parametre for produktionsenhed
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Foderet, der tilføres systemet, er 6200 kg 40 % proteinfoder. 17 % af det tilførte N og 23 % af det tilførte P vil
blive optaget i slammet. I perifytondammen bliver N og P optaget af fytoplankton og perifyton. som følge af
græsning af tilapia forbliver plankton og perifyton i produktiv tilstand (Tabel 53).

Vandforbrug
Undtagen slammet forlader intet vand dambruget. Yderligere
kompenseres der for vandtab fra fordampning. Ved
nykonstruktion er alle damme forede for at eliminere tab ved
udsivning til et minimum. Det totale overfladeareal er tæt på
2000 m2, og det forventede fordampningstab er 3000 m3.

9.4.2. Fordele og ulemper ved intensiv dam/perifyton-
systemet

Fordele:
Optagelse af næringsstoffer og genvinding af N og P i
systemet er meget høj: 38 % af det tilførte N og 60 % af det
tilførte P opstages i fisk. Derudover genvindes en betragtelig
del af det tilførte N og P i slammet, som kan være en
glimrende gødning.
Den store biofilteroverflade i systemet (dammens
overfladeareal + areal på pæle) stabiliserer vandkvaliteten.
Omsætningshastigheden i fisketanken/dammen er 4 gange
om dagen, mens opholdstiden i perifytondammen er 1,6
dage. For udvikling af fytoplankton er dette et kort tidsrum,
som forebygger store planktonblomstringer, mens det ikke er noget problem for biofilmene.
Meget lille miljøpåvirkning
Lav risiko for infektioner med patogener og parasitter
Lille behov for medicin og kemisk behandling
Årlig produktionscyklus med udsætning af tilapia i årets varmeste måneder.
Hvis der er tilgængeligt land ved siden af sedimenteringstanken, kan der genereres yderligere indtægt
fra planteafgrøder.
Ubetydelig risiko for ammoniakforgiftning.
Produktion 5 til 10 gange højere end ved traditionelt ekstensivt dambrug, derfor mindre behov for land.
Mere land tilgængeligt til naturudvikling eller andre aktiviteter.

Ulemper:
Behov for ret stort produktionsareal med høj indledende investering.
Konstant luftning nødvendigt, hvilket betyder store energiomkostninger.
Reservestrømkilde nødvendig.
Behov for pålidelig kilde til småfisk hvert forår.
En 5 MT enhed er stadig meget lille. Pilotdambrug bør testes i praksis.

Beskrivelse kg
Totalt foder (40 % prot, 1,2 % P) 6 200
Totalt N i foder 397
N i slam 77
N i perifyton 40
N i fytoplankton 24
Totalt P i foder 74
P i slam 17.5
P i perifyton 3.6
P i fytoplankton 3.3
N genvundet i almindelig karpe 136
P genvundet i almindelig karpe 40
N genvundet i tilapia 16
P genvundet i tilapia 4.8 %
Ikke redegjort N 104 26
Ikke redegjort P 5.7 8

Tabel 53: N- og P-data for intensiv
almindelig karpe-/tilapia-produktionsenhed
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Figur 34: Funktionsoversigt over Tropenhaus Ruswil

10. Tropisk polykulturproduktion med integreret "Tropenhaus"-koncept
- Case studie i Schweiz

10.1. Introduktion – Generelt koncept for Tropenhaus i Schweiz
Tropenhaus-konceptet blev udviklet for at udnytte overskydende varme fra en gaskompressorstation, der
driver naturgaspipelinen, som kører fra Holland til Italien, økonomisk. Den ligger i kantonen Lucerne i
Schweiz. Den årlige produktion af overskudsvarme er omkring 100 GWh pr. år.
Tropenhaus producerer friske, økologisk dyrkede papaja, guava, bananer, stjernefrugter og tilapia fra
overskydende varme og økologiske råmaterialer, hvorved det er et forbillede for økologisk ingeniørarbejde
og bæredygtighed. Hovedformålene med projektet er:

At overveje spildprodukter som en ressource.
At søge økosystembaserede designkoncepter.
At sigte efter differentiering på højt niveau.
At sigte efter systemintegration på højt niveau og
Anvende vedvarende og CO2-neutral energi.

Figur 33: Fortætningsanlæg som kilde til overskudsvarme til Ruswil Polykultur

I 1999 blev en integreret produktion af fisk og tropiske frugter oprettet i et 1 500 m2 drivhus baseret på den
Sydasiatiske polykulturproduktionstilgang. Lige siden er målrettet udviklings- og forskningsarbejde blevet
udført for at optimere produktionen med hensyn til kvalitet og kvantitet.
Et af kerneelementerne i Tropenhaus er det bæredygtige akvakulturmodul til tilapiaproduktion. Vandet til
tilapiaproduktionen, som er rigt på næringsstoffer, anvendes til kunstvanding og fungerer som gødning for de
tropiske frugter, der dyrkes i drivhuset.
10 års indsamlede førstehåndserfaringer med
Tropenhaus Ruswil-projektet beviser tydeligt, at
bæredygtigt opdrættet fisk og dyrket frugt i høj
kvalitet kan produceres på et økonomisk levedygtigt
grundlag ved brug af overskudsvarme som den
primære energikilde. Som følge af optimering af
høsttider og korte transportafstande mellem
Tropenhaus og slutkunden (privatpersoner,
restauranter, supermarkeder osv.) er produkternes
kvalitet (med hensyn til smag) højere sammenlignet
med importerede tropiske fisk og frugter.
Baseret på de lovende resultater af pilotprojektet er
der for nylig blevet udviklet to større projekter med
en samlet investering på ca. 40 mio. Begge
projekter er i øjeblikket i konstruktionsfasen og
forventes at starte driften i midten af 2009. Coop, en
af de to største detailhandlere i Schweiz, er
overbevist om Tropenhaus-konceptet og
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SustainAqua-projekttilgangen, og promoverer aktivt Tropenhaus-produkter. På denne måde kan der indledes
en markedsudvikling til at støtte dambrugeres beslutning om at investere i mere bæredygtig fiskeproduktion.
Det nye Tropenhaus vil i sig selv fungere som en platform til at udbrede konceptet bæredygtig akvakultur og
resultaterne af SustainAqua til et bredere publikum i de kommende år. Som en meget attraktiv "model for
bæredygtighed" bidrager det dermed til at skabe opmærksomhed om bæredygtig fiskeproduktion blandt
dambrugere, forbruger, detailhandlere osv.
Forudsætninger for implementering af et "Tropenhaus-system":

Overskudsvarme baseret på procesvarme fra industrianlæg, biogasbaserede varmekraftværker,
geotermiske installationer osv. (1,5 – 2 MW / 10 000 m2)
Adgang til marked for tropiske frugter og fisk
Undergrund: Ingen specifikke krav, men grundvand som ikke er koldt anbefales
Topografi: Fladt til let skrånende
Stråling: God eksponering for solskin

I SustainAqua-projektet blev Tropenhaus-systemet undersøgt og udviklet yderligere. Forskningen
fokuserede på følgende emner:

Integration af krebsdyr i tilapiaproduktionen
Fiskefoder af biomasse produceret som sideprodukter i Tropenhaus
Anvendelighed af akvaponisk filter

Efter en kort præsentation af resultaterne angående krebsdyr og fiskefoder, som endnu ikke er
færdigudviklet til kommerciel opskalering, bliver det akvaponiske filter præsenteret i detaljer.

10.2. Integration af krebsdyr i tilapiaproduktion og fiskefoder fra tropiske planter

10.2.1. Generel beskrivelse af innovationen

Krebsdyr
De tropiske planter (blandt andet papaja, guava, banan, stjernefrugt), der dyrkes i Tropenhaus, trives og
producerer derfor en masse plantemateriale, som ikke hidtil er blevet anvendt intensivt. Integration af
krebsdyr i den eksisterende tilapiaproduktion har potentiale til at:

differentiere produktionen
forbedre administrationen af næringsstoffer
bruge vandet mere intensivt og
forøge systemets økonomiske præstation

Isopodkrebsdyret Asellus aquaticus er meget tolerant over for dårlig vandkvalitet og iltmangel. Opdræt af
dem i tanke integreret i genbrugssystemer, der forsynes med akvakulturspildevand, er forholdsvis nemt og
kan supplere fiskefoderet til opdrættede fisk med naturligt foder, der er rigt på bioaktive forbindelser. De
udledte affaldsstoffer fra den intensive akvakultur såsom suspenderede stoffer og opløste næringsstoffer kan
blandt andet bidrage til næring til fisk som supplerende foder. Naturlig føde indeholder vigtige aminosyrer,
fedtsyrer og andre næringsstoffer, der er nødvendige for hensigtsmæssig udvikling af en fiskeorganisme.
Studier af regnbueørreds udvikling i dambrugskultur baseret på kunstigt foder med en mindre andel af
naturlig føde påviste en markant forbedring af fiskenes kødkvalitet og vitalitet sammenlignet med intensive,
landbaserede gennemstrømningssystemer med kost fuldstændigt baseret på kunstige piller.

Fiskefoder fra Tropenhaus-biomasse
Klimaforholdene i drivhuset er ikke fordelagtige til kompostering af sideprodukter fra planter. Dette medfører
ekstraomkostninger til håndtering og kompostering af dette materiale. Brug af materialet som fiskefoder kan
potentielt forbedre næringscyklussen i drivhuset og mindske mængden af anvendt kommercielt fiskefoder.

10.2.2. Principper for modulerne

Krebsdyr
Asellus aquaticus blev holdt i en lavvandet tank sammen med trådalger. En lille del af vandet, der
cirkulerede i fisketank/filter-systemet blev afledt til Asellus-tanken, hvorfra det blev drænet tilbage til
fiskevandkredsløbet. Asellus blev fodret med slammet (fiskefæces, fiskefoder osv.), der blev akkumuleret i
fiskevandet, med trådalgerne, der voksede i selve Asellus-tanken, og med nedfaldspapaja.
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Figur 35: Flowskema for Asellus-systemet

Figur 36: Resultater af biomassefodringseksperiment

Fiskefoder fra Tropenhaus-biomasse
Forskellige plantesideprodukter fra de tropiske
planter, der dyrkes i Tropenhaus, blev hakket i
småstykker eller forbehandlet ved kompostering. I
fodringseksperimenterne blev dele af de
kommercielle foderpiller erstattet med dette
materiale til at fodre fisk eller krebs.

10.2.3. Vurdering af eksperimenterne

Krebsdyr
Asellus-bestanden udvikledes godt og var stabil.
Sammenligningen af forskellige egnede substrater
til denne kultur viste, at integration af krebsdyropdræt i genbrugsdambrugsenheder også kan give andre
fordele. Langt den største produktion af Asellus blev registreret ved brug af trådalger (Cladophora) som
substrat. Fordelen ved dette substrat ligger også i dets egnethed til direkte fodring af Tilapia sammen med
de tilhørende Asellus, som vokser på algerne. Derudover kan tætte klumper af Cladophora også fungere
som et effektivt middel til fjernelse af suspenderede stoffer (organiske partikler). Optagne organiske partikler
giver et fremragende fødegrundlag for Asellus (og er også egnet som føde til Tilapia ved brug af den ekstra
biomasse af Cladophora, der sidder direkte fast på Asellus, til fodring).
Der blev opnået en lavere med stadig effektiv produktion af Asellus ved brug af slammet fra filtrene som
substrat. Fordelen ved slammet som substrat består i effektiv behandling og udnyttelse af visse RAS-
affaldsstoffer, men i meget lille udstrækning. Der blev også opnået en lignende produktion af Asellus med
akvarie- og prydplanterne Ludwigia og Eichhornia som substrat. Ud over fordelene ved Asellus-produktion
og en vis optagelse af suspenderede stoffer (især af Eichhornia) og fjernelse af næringsstoffer, tilhører disse
planter også de salgbare sideprodukter.

Fiskefoder fra Tropenhaus-biomasse
Figur 36 opsummerer resultaterne af
denne opgave. Erstatning af Skretting
med kompost, EM-kompost, bokashi, taro
eller papaja viser bemærkelsesværdige
resultater. Ikke desto mindre anbefales
det kun at anvende dette
biomassebaserede foder som ekstra
"sidefoder" til Skretting.

10.2.4. Succesfaktorer og begrænsninger
For begge moduler er yderligere forskning påkrævet. Mulige succesfaktorer og begrænsninger er angivet
nedenfor.

Krebsdyr
Erfaringen i Tropenhaus sammen med substrateksperimenterne viser, at produktion af Asellus aquaticus er
muligt i en akvakultur med varmt vand såsom Tropenhaus. Den kan bidrage til at producere naturligt foder,
som er rigt på bioaktive forbindelser som supplement til den sædvanlige kost for opdrættede fisk. Asellus
kan fodres med slammet, der er suspenderet i fiskevandet, men også med planterester. Ved brug af
trådalger som substrat kan det bruges som foder for fiskene sammen med de fastsiddende Asellus. Tætte
klumper af Cladophora kan også fungere som et effektivt middel til fjernelse af suspenderede stoffer
(organiske partikler). Optagne organiske partikler giver et fremragende fødegrundlag for Asellus-produktion
og også egnet føde til tilapia ved brug af den ekstra biomasse af Cladophora med fastsiddende Asellus til
direkte fodring.

Fiskefoder fra Tropenhaus-biomasse
Brug af plantebiomasse produceret i Tropenhaus som fiskefoder er en lovende mulighed for at variere
fiskenes kost. Det kan imidlertid ikke erstatte det konventionelle foder. Det kan dog stadig være ekstra
naturligt foder, som er rigt på bioaktivt indhold. Da mavekapaciteten for Tilapia ikke bliver nået med
konventionel fodring, konkurrerer den ekstra, friske føde ikke med tørfoderet men kan komplettere kosten.



SUSTAINAQUA HÅNDBOG
Case studie i Schweiz

100/112

10.3. Akvaponisk varmtvandsfilter i et "tropisk" polykultursystem

10.3.1. Generel beskrivelse af innovationen
Hvert akvakulturmodul i Tropenhaus består af:

en fisketank,
et damfilter til vandbehandlingsenheden og
en pumpe til cirkulering af vandet.

I et af modulerne blev et nyt
akvaponisk filter installeret og vurderet.
Det akvaponiske filter består af
opslidsede plastickasser fyldt med
udbredte lerkugler, hvorpå der dyrkes
tropiske planter. Vandet fra
fisketankene påfyldes i toppen af
kasserne, hvorfra det siver igennem de
udbredte lerkugler. Slidserne, der er
placeret i bunden og siderne af
kasserne muliggør lufttilførsel til filtret
og forhindrer dermed anaerobe
forhold. Planterødderne, som dannes i
bunden af filtret, hjælper med til at
forbedre filtrets mekaniske ydeevne og
fungerer som biotop for
mikroorganismer.

Akvaponisk filtersystem med tropiske frugtplanter (Foto: IEES)

10.3.2. Principper for modulet
Et system med et akvaponisk filter og et system med det tidligere benyttede damfilter blev anvendt for at
sammenligne de enkelte resultater. Hvert af disse systemer havde en rund ståltank med en membran og et
gulvvarmesystem. Tankene havde en diameter på 5,5 m og blev fyldt med 10 m3 vand. Vandets
temperaturniveau var 25 °C. Vandet blev pumpet gennem filtersystemenhederne to gange i timen.
Dagtemperaturniveauet var 23 °C, og nattemperaturniveauet 18 °C. Vandet i fisketankene blev anvendt til
kunstvanding i drivhuset. Tankene blev genopfyldt med regnvand indsamlet på taget af drivhuset.
Det akvaponiske filter består af 40 plastickasser med opslidsede sider og bund. Hver kasse blev fyldt med
60 L udbredte lerkugler med en diameter på 13 mm – 20 mm. Det totale filtervolumen var 2,4 m3. Et rør
fylder hver kasse med vand, der kommer fra fisketanken.
Det akvaponiske filter indeholder følgende principielle innovationer:

Vandbehandling: Udvidede lerkugler erstatter vandmassen
Afgrødeproduktion: Vandplanter erstattes med frugt og grøntsager
Konstruktion: Installation på overfladeniveau er muligt

System et er illustreret i følgende figur.
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Figur 37: Flowskema for det akvaponiske filtersystem sammenlignet med det "gamle" damfilter

10.3.3. Vurdering af udvalgte SustainAqua bæredygtighedsindikationer
Tabel 54 opsummerer resultaterne angående SustainAqua-bæredygtighedsindikationerne ved
sammenligning af det innovative akvaponiske filter med damfiltret. Det viser tydeligt forbedringen angående
henholdsvis effektivitet og udledning af næringsstoffer, og produktionsstigningen resulterer i lavere
omkostninger til arbejdskraft.

Resultater System med akvaponisk System med damfilter

Energieffektivitet Energiforbrug pr. produceret
tilapia [kWh/kg]

Energiforbrug pr. produceret
tilapia [kWh/kg]

Total 214.43 Total 157.41

Varme 214.38 Varme 157.36

Elektrisk 0.05 Elektrisk 0.05

Vandtilførsel Vandtilførsel pr. produceret
tilapia [m3/kg]

1.4 Vandtilførsel pr. produceret
tilapia [m3/kg]

1.4

Vandudledning Vandudledning pr. produceret
tilapia [m3/kg]

1.4 Vandudledning pr. produceret
tilapia [m3/kg]

1.3

Næringsstoffer:
Udnyttelseseffektivitet

N i tilapiabiomasse /
N tilført [kg/kg] 0.28 N i tilapiabiomasse /

N tilført [kg/kg] 0.24

P i tilapiabiomasse /
P tilført [kg/kg] 0.32 P i tilapiabiomasse /

P tilført [kg/kg] 0.27

Udledte næringsstoffer
N-belastning i
udledningsvand /
N tilført (fiskeben) [kg/kg]

0.21
N-belastning i
udledningsvand /
N tilført (fiskeben) [kg/kg]

0.22

P-belastning i udledningsvand
/
P tilført (fiskeben) [kg/kg]

0.17
P-belastning i
udledningsvand /
P tilført (fiskeben) [kg/kg]

0.29

Genbrug af næringsstoffer til
værdifulde sideprodukter

N-indhold i sideprodukter /
N tilført (fiskeben) [kg/kg]

0.01 N-indhold i sideprodukter /
N tilført (fiskeben) [kg/kg]

0.00

P-indhold i sideprodukter /
P tilført (fiskeben) [kg/kg] 0.01 P-indhold i sideprodukter /

P tilført (fiskeben) [kg/kg] 0.00

Øget produktivitet pr.
arbejdsenhed

Tidsforbrug til systemdrift /
produkter [h/kg] 0.04 Tidsforbrug til systemdrift /

produkter [h/kg] 0.27

Tabel 54: Nøgleresultater for akvaponisk filter

Udsving i Ammoniak, Nitrit, Nitrat, O2 og COD
Ammoniakkoncentrationerne er de samme og forbliver relativt lave i begge fisketanke over et langt stykke
tid. I slutningen af august steg ammoniakniveauet pludselig i begge bassiner. De målte
ammoniakkoncentrationer i fisketanken med damfilter viste sig imidlertid at være højere end i tanken med
det akvaponiske filter. Nitritkoncentrationerne er generelt også på et lavt niveau. Men også her er der nogle
spidser i fisketanken med damfilter, hvorimod nitritkoncentrationen i tanken med akvaponisk filter er mere
balanceret. Nitratkoncentrationerne udviser variationer i cirka samme størrelse i begge bassiner.
Iltkoncentrationen varierer mellem 1,5 og 7,2 i fisketanken med damfilter og mellem 5,9 og 7,9 i fisketanken
med akvaponisk filter. COD-niveauerne er omtrent de samme i begge tanke med undtagelse af en spids i
den akvaponiske tank i midten af april.
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Figur 38: Sammenligning af udsving i nitritkoncentrationen

10.3.4. Succesfaktorer og begrænsninger
Det akvaponiske filter viste sig at være en omkostningseffektiv metode til vandbehandling i systemer som
Tropenhaus, hvor akvakulturen er kombineret med planteproduktion. Det kan installeres i det opdyrkede
område af drivhuset, hvis der er den samme planteproduktivitet som i det resterende opdyrkede område.
Sammenlignet med et damfilter kræves der mindre arbejde til vedligeholdelse (især slamfjerning) af
behandlingssystemet. Til dyrkning af planterne kræves der ikke mere arbejde end for den normale
planteproduktion. Det akvaponiske filter viser også en bedre biologisk præstation end damfiltret, især for
parametrene ammonium og nitrit, som begge er giftige for fisk.
Hvis det akvaponiske filter ikke kan integreres i det opdyrkede område, kan det ekstra pladsbehov vare en
ulempe sammenlignet med et damsystem, der hænger over fisketanken. Et andet minus er den nødvendige
vandfordeling til hver enkelt kasse i filtret, som medfører et komplekst fordelingssystem.

10.3.5. Fordele ved implementering
Sammenlignet med damfiltret har det testede akvaponiske filter nogle grundlæggende fordele:

Tilføjet værdi som følge af større økonomisk udbytte fra afgrøden
Mindre udsving i koncentrationerne af næringsstoffer i fisketanken
Nemt at integrere i et eksisterende system uden dyre konstruktioner
Filtervedligeholdelse er mindre arbejdskrævende

Det nye akvaponiske filter er et modeleksempel på økologisk ingeniørarbejde, hvor "økosystem-koncepter
anvendes til at tjene samfundet" og " affaldsstoffer betragtes som en ressource". Dyr manuel eller teknisk
slamfjerning erstattes med gratis naturlige processer. Spildevand fra tilapiadammene anvendes til produktion
af sideprodukter i høj kvalitet (tropiske frugter og grønsager) og forbedrer det integrerede
produktionssystems økonomiske ydeevne. Forretningsplanen for det nye, udvidede Tropenhaus-projekt,
som inkluderer den nye frugtproduktion baseret på det akvaponiske filter, beviser dette.
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10.4. Fra case studie til dambrug: Design af akvaponisk filtersystem med varmt vand i
"Tropenhaus Wolhusen"

10.4.1. Introduktion: "Tropenhaus Wolhusen"
"Tropenhaus Wolhusen" er baseret på de 10 års erfaring i Tropenhaus Ruswil, hvor industriel
overskudsenergi anvendes til at drive et tropisk indendørs polykultursystem. "Tropenhaus Wolhusen", der er
bygget i 2009, har et drivhusareal på 5 400 m2, som fungerer som produktionsenhed. Der er også en
eventbygning til omkring 55 000 besøgende årligt.
Den tropiske polykultur består både af en tropisk have, hvor der dyrkes papaja, bananer og andre tropiske
afgrøder, og en akvakultur med akvaponiske filtre til tilapiaproduktion. Polykulturen drives med en
overskudsvarmekilde og solenergi, og fiskefoder anvendes til forsyning af næringsstoffer. Regnvand
indvindes på drivhusets tag. Fiskevandet, der er beriget med det resterende fiskefoder, anvendes til
kunstvanding af den tropiske have og gøder dermed planterne. Udbyttet af dette system er tropisk frugt, fisk
og plantebiomasse.
Eventbygningen dækker et areal på 2 100 m2 og indeholder en tropisk have, en tilapiaakvakultur, en
restaurant og faciliteter, hvor gæsterne kan se tropiske prydplanter samt de samme planter, der anvendes i
produktionsdrivhuset.
Tropenhaus Wolhusen ligger i en højde af 680 m over havet i et bakket område i en præalpin zone i det
centrale Schweiz. Regionen er kendetegnet ved landbrug, og drivhuset er omgivet af marker. Klimaforholdet
kan betragtes som tempereret. Det årlige antal solskinstimer er omkring 1 300-1 400 h. Det gennemsnitlige
årlige nedbør i regionen er cirka 1 200 mm.
Drivhuset er forbundet med en kilde til industriel overskudsvarme, som leverer varmt vand på cirka 60 °C,
som anvendes til at opvarme drivhuset og fiskevandet. Måltemperaturen for drivhuset er 23 °C i dagtimerne
og 18 °C om natten. Fiskevandets temperatur er 26 °C.
Det opdyrkede område er omkring 4 000 m2, og den årlige produktion af tropiske frugter (hovedsagelig
papaja og bananer) er cirka 60 t eller derover.

Figur 39: Plan over Tropenhaus Wolhusen med akvakulturen

10.4.2. Beskrivelse af akvakulturenheden
Fiskeproduktionskomponenten består af seks akvakulturmoduler, som hver er udstyret med to fisketanke og
to akvaponiske filtre. Det nødvendige areal til et modul er cirka 180 m2, inklusive de 32 m2, der er nødvendigt
til det akvaponiske filter.
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Figur 40: Skema over akvakulturmodulet

De to fisketanke i et modul er indbyrdes forbundet med et
rør til hydraulisk kompensation. Vandet til kunstvanding af
drivhuset tages fra en af fisketankene, hvor regnvandet
også tilføres. Udvindingen af vand til kunstvanding styres af
en kunstvandingscomputer, og gentilførslen af vand af en
niveauføler i fisketanken.
Fisketankene er runde ståltanke med en PE-membran.
Diameteren er 5,5 m, og højden er 1,6 m. Vanddybden er
1,3 m og vandvolumenet 30 m3. Udsætningstætheden er
20 kg fisk pr. kubikmeter vand, og høsten er 920 kg pr. år
pr. tank.

10.4.3. Det akvaponiske filter udviklet i henhold til resultaterne af case studiet
Det akvaponiske filter er bygget af plastickasser og fyldt med udbredte lerkugler. Kassernes bund og vægge
er opslidsede for at muliggøre gennemstrømning af luft og vand. Der dyrkes tropiske planter i kasserne. De
primære afgrøder er papaja og bananer som i resten af drivhuset, men også chili, citrongræs, tarot og
galangarod. Afgrødeproduktionen på filteroverfladen er mindst den samme pr. kvadratmeter som på
drivhusets resterende areal.
Filteret til en fisketank har 56 filterkasser. Filteret forsynes konstant med en belastning på 1 m3 pr. minut eller
omkring 18 L pr. minut pr. kasse. Plastickasserne har en størrelse på 60 x 40 x 32, slidserne i siderne og
bunden er 5 mm brede. Kasserne er fyldt med 60 L udvidede lerkugler, der er 8 – 16 mm i størrelse. Vandet
pumpes fra fisketankene til en fordeler, hvorfra vandet ledes via rør til hver kasse i filtret.

En fisketank under konstruktion (Foto: IEES)

Akvakulturmodul under konstruktion (Foto: IEES)
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venstre: Filterkasser med vandrør og chili, højre: en bananplante dyrket i en filterkasse (Fotos: IEES)

Figur 41: Flowdiagram for akvakulturmodulet i Tropenhaus Wolhusen

Akvakulturen er placeret på en skråning, så filteret er over fisketanken, og vandet kan strømme direkte
tilbage til fisketanken.

Figur 42: Tværsnit gennem akvakulturen
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10.4.4. Omkostninger og mandtimer
Følgende tabel viser omkostningerne for konstruktion af et akvakulturmodul som beskrevet tidligere.
Udgifterne til konstruktion af et sådant modul er opdelt i omkostninger til materialer og i mandtimer til
installationen. Installationen bør foretages af en faglært arbejder støttet af ufaglærte arbejdere. Udgifterne til
ingeniørarbejde og det nødvendige jordarbejde med at grave fisketankene ned i jorden er ikke iberegnet.
Materialeomkostningerne er angivet i uden moms men kan inkludere visse toldafgifter.

Tabel 55: Udgifter til et akvakulturmodul

% h %
Fisketank med isolering, indløb og udløb 12'048 45% 71 29%
Akvaponisk filter 3'611 14% 83 34%
Filterpumpe, armaturer og rør 7'138 27% 59 24%
Opvarmning: omformer, pumpe, armaturer 3'891 15% 32 13%

Total 26'687 100% 245 100%

10.4.5. Fordele og ulemper ved det akvaponiske filter
I systemer som Tropenhaus, hvor akvakultur er kombineret med planteproduktion, er det akvaponiske filter
en omkostningseffektiv måde til vandbehandling. Det kan installeres i det opdyrkede område af drivhuset,
hvis der er den samme planteproduktivitet som i det resterende opdyrkede område. Sammenlignet med et
damfilter kræves der mindre arbejde til vedligeholdelse (især slamfjerning) af behandlingssystemet, og til
dyrkning af planterne kræves der ikke mere arbejde end for den normale planteproduktion. Det akvaponiske
filter viser også en bedre biologisk præstation end damfiltret, især for parametrene ammonium og nitrit, som
er giftige for fisk.
Hvor det akvaponiske filter ikke kan integreres i det opdyrkede område, kan det ekstra pladsbehov vare en
ulempe sammenlignet med et damsystem, der hænger over fisketanken som i Tropenhaus. Den nødvendige
vandfordeling til hver enkelt kasse i filtret medfører et komplekst fordelingssystem.

Det nye akvaponiske filter efter syv måneders drift (Foto: IEES)
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Takord
Denne håndbog er et af resultaterne af det
kollektive forskningsprojekt SustainAqua -
finansieret af europakommissionen som en del af
dets Sjette Rammeprogram (FP6). Forksning og
uddannelse er blevet udført af et konsortium af
treogtyve partnere:
ttz Bremerhaven (ttz), Tyskland; Den internationale
organisation for udvikling af fiskeri i Øst- og
Centraleuropa (EUROFISH), Danmark; Akvapark
Association (AKVAPARK), Ungarn; Verband der
Deutschen Binnenfischerei e.V. (VDBi), Tyskland;
Vattenbrukarnas Riksförbund (VRF), Sverige;
Stowarzyszenie Producentów Ryb Lososiowatych
(PTBA), Polen; Organización de Productores
Piscicultores (OPP), Spanien; Österreichischer
Fischereiverband (ÖFV), Østrig; Su Ürünleri
Tanitim Dernegi (BTG), Tyrkiet; Organisationen
Dansk Akvakultur (ODA), Danmark; International
Ecological Engineering Society (IEES), Schweiz;
AquaBioTech Ltd. (ABT), Malta; Aranyponty
Halászati Zrt. (ARANY), Ungarn; Aquakultur Kahle
(KAHLE), Tyskland; Hodowla Ryb "SALMO"
(SALMO), Polen; Liman Enegre Balikçilik Sanayii
ve Ticaret Ltd.STI. (LIMAN), Tyrkiet; Viskwekerij

Royaal B.V. (ROYAAL), Holland; University of
South Bohemia i Ceske Budejovice (USB),
Tjekkiet; Wageningen University - Aquaculture and
Fisheries Group (WU-AFI), Holland; Polska
Akademia Nauk, Zak ad Ichtiobiologii i Gospodarki
Rybackiej (GOLYSZ), Polen; Martin-Luther-
University Halle Wittenberg (MLU), Tyskland;
Research Institute for Fisheries, Aquaculture and
Irrigation (HAKI), Ungarn; Danmarks Tekniske
Universitet - Institut for Akvatiske Ressourcer
(DTU-AQUA), Danmark

Arbejdet, der ligger bag ved produktionen af denne
håndbog er en fælles indsats fra adskillige
personer, der er for mange til at takke enkeltvis,
men vi vil nævne følgende personer for deres
exceptionelle indsats:
Tamás Bardócz (AKVAPARK), Alexandra
Oberdieck (ttz), Dénes Gál (HAKI), Alfred
Jokumsen (DTU-AQUA), Maciej Pilarczyk
(GOLYSZ), Ep Eding & Marc Verdegem (WU-AFI),
Johannes Heeb & Philippe Wyss (IEES)
Vi takker dem for deres dedikerede arbejde.
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