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Forord 
 
Vi håber, at opdrættere og andre vil tage godt i mod dette uddannelsesmateriale, som 
er udarbejdet under MMS projektet*. Her finder du nyttige driftsorienteringer og 
baggrundsstof, som primært opdrættere på recirkulerede ørredanlæg kan bruge i 
dagligdagen til opslag, eller blive anvendt i undervisningssammenhæng på kurser 
m.v.  
 
Indholdet til kompendiet kommer fra MMS projektdeltagere og andre som venligt 
stiller deres materiale til rådighed. Noget materiale finder du i en kortfattet form, da 
det er taget direkte fra kursuspræsentationer eller temadagen afholdt under MMS 
projektet m.v. 
 
Det er vores ønske fortsat at udvikle på materialet og udbygge det til også at 
omhandle emner som fiskekvalitet, økonomi- og energistyring og andre 
miljøforhold. 
 
Materialet vil i en periode være tilgængelig på www.danskakvakultur.dk 
 
Ansvarsfraskrivelse: Vi tager forbehold for, at der kan være indsneget sig fejl i 
undervisningsmaterialet. Materialet bygger i stor udstrækning på opsamlet viden og 
erfaringer, og må således betragtes som almindelig videndeling. Anvendelse af 
driftsorienteringer og andre gode råd og resultater skal altid tilpasses forholdene i 
det konkrete tilfælde i overensstemmelse med en sagkyndig vurdering. 
 
Denne 1. udgave er samlet og bearbejdet af Flemming Larsen, Ferskvandscentret 
 
Silkeborg, maj 2008 
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 1.1 Generelt om anlæg og 
recirkulering af vand 

Peder Nielsen, ingeniør, Nielsen Consulting 11.1.2008 
 
Al erfaring viser, at jo mere simpelt og robust et fiskeopdrætsanlæg opbygges, jo 
mindre er risikoen for uheld, fiskedød og dårlig økonomi. 
 
Ørredproduktionen i Danmark har siden starten i forrige århundrede og frem til sidst 
i 1960'erne stort set udelukkende været baseret på de muligheder for opdræt, som lå 
i de naturgivne forhold ved vandløbene. 
 
Et stigende antal dambrug, problemer med vandløbenes belastning med spildevand 
og landbrugsudledninger samt ønsker om forøget produktion har i de efterfølgende 
årtier betydet, at udviklingen på mange dambrug er gået i retning af at øge og 
optimere produktionen ved hjælp af ilt- og beluftningsudstyr, 
rensningsforanstaltninger og ombygning af produktionsanlæggene.  
 
Modeldambrug er et eksempel på omlægning af traditionelle dambrug til recir-
kulerede regnbueørredanlæg med kanaler udformet som jordkanaler eller deciderede 
raceways i beton/stål. 
 
Desuden er en del kummehuse til æg- og yngelopdræt er i dag indrettet med hel eller 
delvis recirkulering med henblik på at kunne styre temperaturen i anlægget. Målet 
her er primært at sikre leverancer af yngel og sættefisk i den størst mulige del af 
året. Diskussionen om sikring af grundvandsressourcer betyder også, at recirkulering 
kan strække et beskedent grundvandsindtag, hvor tilladelse til yderligere 
grundvandsindtag ikke har været mulig. 
 
Megen af den teknologi, der anvendes i intensive recirkulerede anlæg, er kendt fra 
spildevandsrensning i øvrigt, med en mekanisk, biologisk og eventuel en kemisk del 
samt forskellige former for drifts- og produktionsstyring. Effekten af de forskellige 
dele er veldokumenteret, når det drejer sig om de færdigprojekterede anlæg, hvor de 
enkelte komponenter hænger sammen. 
 
Et recirkuleringsanlæg er kendetegnet ved, at en del af vandet returpumpes. Hvor 
stor den returpumpede vandmængde kan være af det samlede flow, afhænger af 
anlæggets muligheder for at rense vandet. 
 
I de første recirkuleringsanlæg der blev anvendt herhjemme, udskiftede man 500-
1.000 liter vand pr. kg. tildelt foder pr. dag. I dag er det muligt at udskifte kun 100- 
150 liter. vand pr. kg. tildelt foder. I visse anlæg kan niveauet ligge endnu lavere. 
 



Inden vandet returpumpes til fiskene er det nødvendigt først at fjerne de 
affaldsstoffer, der primært udskilles af fisken. Stofferne opdeles i en uorganisk del 
(især kuldioxid, CO2 og ammoniak, NH3) og en organisk del (fiskeeskrementer, 
foderrester, slim mv.). Stofferne bliver fjernet eller omsat forskellige steder i 
anlægget. 
 
Vand, der udskiftes, må ligeledes gennemgå en behandling inden udledning til en 
recipient (vandløb, sø eller fjord). Enkelte meget intensive recirkulerede anlæg er 
koblet til det offentlige rensningsanlæg, eller har tilladelse til nedsivning. 
Tilsvarende vil slam, som al dyrehold producerer, ofte gennemgå en proces inden 
det bortskaffes. 
 
I de følgende kapitler gennemgår vi de enkelte delprocesser, samt tekniske 
installationer og komponenter, der anvendes i recirkulerede anlæg. 
 

Definition af delprocesser 
Et recirkuleret anlæg kan skitseres ved nedenstående skematiske fremstilling: 

Indløb
Fisk                            Rensning

Behandling

         Udløb

    I                                  II

III

 
 

Figur: Skematisk opbygning af recirkuleret akvakulturanlæg inddelt i afdelinger til fisk (I), vandrensning (II) 
og vandbehandling (III). Tegning modificeret i forhold til version i ”Opdræt af fisk i recirkulerede systemer”, 

Statusrapport til teknologirådet, 1983. 

 
 
Det skal bemærkes, at de enkelte afsnit ikke nødvendigvis er fysisk adskilt. 
 
I et recirkuleret opdrætsanlæg er det vigtigt at sikre fiskene et stabilt og ustresset 
miljø. God vandkvalitet, der opfylder fiskenes behov, opnår vi ved at beherske 
kasserne II og III i figuren, herunder sørge for hhv.: 

 Tilstrækkelig ilt 
 Rent vand, herunder lavt indhold af affaldsstoffer (metabolitter) og organisk 

stof 



Hvor stor indsatsen skal være for at opnå en god vandkvalitet, afhænger af mængden 
og kvaliteten af friskvand. Generelt gælder det dog, at jo mindre friskvandsmængde 
man anvender, des større skal indsatsen være. 
 
Kasse II står for mekanisk og biologisk rensning, der sammen fjerner hhv.: 

a. Bundfældeligt organisk stof (partikulært materiale) 
b. Opløst organisk stof 
c. Ammoniak (og nitrit/nitrat) 

 
De mekaniske rensningsforanstaltninger, til fjernelse af partikulært materiale, kan vi 
inddele i to kategorier, hhv.: 

 Sedimentation (bundfældning) 
 Filtrering 

 
Kasse III skal regenerere vandet inden det igen sendes ud til fiskene, herunder: 

a. Iltning/afgasning 
b. Temperaturregulering 
c. Sterilisation 
d. Ion-regulering 

 
Der er mange typer recirkulerede opdrætsanlæg. Lige fra de meget ekstensive anlæg 
med kun lille vandgenbrug, til de meget intensive anlæg, med ekstrem lille 
vandudskiftning. I det følgende er vist skitsetegninger af et traditionelt dambrug og 
to modeldambrug (hhv. typer 1 og 3). Desuden er vist skematisk flowdiagram for et 
intensivt recirkuleret åleanlæg. 
 

 
Figur: Traditionelt ferskvandsdambrug med gennemstrømning af vand fra vandløb. 



 
 

        Figur: Modeldambrug, type 1, med recirkulering af vand fra vandløb og renseforanstaltninger med 
slamkegle, mikrosigte, lagune og slamanlæg. 

 
 
 
 
 
 

 
        Figur: Modeldambrug, type 3, med recirkulering af vand fra grundvandsboring og renseforan- 

staltninger med slamkegler, mikrosigte, kontaktfilter, biofilter, lagune og slamanlæg. 
 
 
 
 



 
               Figur: Skematisk flowdiagram for et intensivt recirkuleret åleanlæg (åleanlæg).  

Kilde: Perspektivplan for akvakultur i Danmark, DFU (1997) 
 

Mekanisk og biologisk rensning, samt regenerering af opdrætsvand er beskrevet i de 
følgende kapitler. Fiskebassinet og energiomkostninger ved recirkulering af vand er 
kort beskrevet herunder. 
 

Fiskebassinet 
I et fiskeopdrætsanlæg må vi tilstræbe et ustresset miljø, hvor fiskenes elementære 
krav til rent vand, ilt, temperatur og foder er opfyldt. Stressede fisk bliver nemt syge, 
og fiskevelfærd er et vigtigt element at gennemtænke ved opbygning af 
fiskeopdrætsanlæg. Eksempelvis påvirker bassinfarve og lysforhold også fiskenes 
trivsel. Svenske undersøgelser peger på, at mørke bassiner er mest egnede, men grå 
kan også anvendes. En overdækning af en del af bassinet giver fiskene mulighed for 
at søge skjul. For helt små fisk er det absolut nødvendigt at afskærme mod sollys og 
koldtlys-lysstofrør. 
 
Bassinudformningen skal opfylde følgende krav: 

 Gode iltforhold i hele bassinet 
 Mulighed for skånsom håndtering ved udfiskning 
 God selvrensende effekt 
 Mulighed for tømning og rengøring, samt desinfektion 
 Lave etableringsomkostninger 
 

Der findes forskellige bassintyper, som vi kan inddele efter strømningsforhold: 
 Bassiner med længdestrømning 
 Bassiner med cirkulationsstrømning 
 Silotypen 



 
                    Figur. Bassintyper med længdestrømning 

 
 
 
 
 

                                                                             

Figur. Bassintyper med cirkulationsstrømning   Figur. Silotype. Set fra oven (øverst) og fra 
siden (nederst) 

 



Recirkulering af vand 
Hvor stor en del af vandet, der recirkulerer i et recirkuleret anlæg, kan variere og 
cirkulationen kan holdes i gang på forskellig vis, herunder biotromler, luft (f.eks. 
airlift eller mammutpumpe) eller elektriske vandpumper (f.eks. centrifugal- og 
propelpumper). At cirkulere vand kræver energi og skal medtages i 
omkostningsberegningerne for recirkulerende anlæg. Energien der skal til for at 
flytte en given vandmængde, kan vi udtrykke ved formlen: 
 

Y = m  g  H 
 
Y = energimængde i joule (J),  1J = 1Nm (Newtonmeter) = 1 Ws (Wattsekund) 
H = løftehøjden i meter vandsøjle (mVs) 
m = massen i kg, 1 liter vand = 1kg 
g  = tyngdeaccelerationen 9.81m/s2 
 
Pumpeeffekten eller arbejdsydelsen pr. tidsenhed kan vi udtrykke ved formlen: 
 

Ppumpe = V  z  g  H 
 

Ppumpe  =  effekten i Watt (W), 1W = 1Nm/s = 1J/s 
V        =  volumenstrømmen 
z         =  vandets massefylde (ved 20C er z = 1.000kg./m3, der altid anvendes) 
 
Volumenstrømmen (V), som pumpes på akvakulturanlæg, regner vi normalt i liter 
pr. sekund (l/sek). Da vandets massefylde også kan skrives som 1000kg/1000 liter, 
hvilket som bekendt er 1, kan vi udlade z i formlen, så den bliver mere brugervenlig: 
 

Ppumpe = V  g  H = 9,81  V  H   (Watt) 
 
Kender vi den pumpede volumenstrøm (V) og løftehøjden (H) er det altså let at 
beregne den absolutte nødvendige grundeffekt, dog uden hensyntagen til 
virkningsgrad på pumpe og motor samt tab i rør. Det ser vi på i det følgende. 
 
Beregning af pumpers effekt i praksis 
Ved valg af pumpe er det særdeles vigtigt at tage hensyn til virkningsgraden, der 
afhænger af de valgte driftsbetingelser mht. volumenstrømmen (V) der pumpes og 
løftehøjden (H).  
 
En god virkningsgrad kan nedbringe pumpeomkostningerne væsentligt. 

η

P
P

pumpe
total     (Watt) 

 
 = summen af pumpens og motorens virkningsgrad 



Motoreffekten, som er påtrykt motoren, er den afgivende effekt fra motorakselen. 
Den optagne effekt fra nettet er noget større, og det er den, der betales efter. 
 
 

Grundeffekt og tilført effekt, ved forskellige 
løftehøjder, 100 l/sek virkningsgrad af pumpen 0,45
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                        Figur: Viser nødvendig grundeffekt (_______) og tilført effekt (-------) ved pumpning af 100 

liter/sek. ved 10C og summen af virkningsgraderne = 0,45 for pumpe og motor. 

 

Se bilag MMS Driftsorienteringer 
- Indretning og drift af nødanlæg for el og luft 
- Etablering og vedligehold af dræn 

Litteraturliste 
Perspektivplan for akvakultur i Danmark (1997) Danmarks Fiskeriundersøgelser  
 
Kildetekst teknisk informationsmateriale fra Hede Nielsen 



 2.1 Mekanisk rensning af 
opdrætsvand 

Peder Nielsen, ingeniør, Nielsen Consulting 11.1.2008 
 
I et recirkuleret fiskeopdræt må vi rense vandet for fiskenes affaldsprodukter og 
eventuelle foderrester, så vandet ikke ophober giftstoffer eller partikler, der generer 
fiskene. Dette gør vi ved mekanisk fjernelse og biologisk nedbrydning. 
 

Bundfældning og filtrering 
Fiskenes affaldsprodukter (ekskretionsprodukter) består dels af fækalier og dels af 
ammoniak og urinstof. Med hensyn til fækalier er det af afgørende betydning, at 
fiskebassinerne er udformet således, at der sker en øjeblikkelig - men skånsom - 
fjernelse af bundfældeligt materiale. Hvis fækalierne slås i stykker vanskeliggøres 
bundfældningen (sedimentationen). 
 
For de nedenstående metoder til fjernelse af bundfældeligt materiale er der en række 
fysiske parametre, der har betydning for effektiviteten: 

 Fækaliernes sammensætning 
 Fækaliernes synkehastighed og størrelse 
 Transporttid 
 Hydraulisk overfladebelastning 
 Oprensningshyppighed 
 Mekaniske påvirkninger af fækalierne 

 
Bundfældningssystemer 
For at opnå den bedste bundfældning, er det nødvendigt, at kende synkehastigheden 
på de partikler, der ønskes fjernet, og have et jævnt strømningsmønster i 
sedimentationsbassinet. Desuden har opholdstiden i visse situationer betydning for 
effektiviteten. 
 
Dambrugsbekendtgørelsen stiller i øjeblikket krav om en opholdstid på minimum 25 
minutter og en vandhastighed på maksimalt 2,5 cm/sek for centrale sedimen-
tationsbassiner. Der stilles ingen krav til strømningsmønstret i bassinerne. For at 
opfylde lovgivningens krav har mange dambrug med begrænsede arealmæssige 
muligheder måttet uddybe bassinerne til en ikke hensigtsmæssig dybde. Figuren 
herunder viser et sedimentationsbassin.  
 
 
 



 
Figur. Planskitse for sedimentationsbassin 

 
 
Med de opgivne dimensioner og vandflow i indløbet kan opholdstiden og vand-
hastigheden gennem bassinet beregnes til, hhv.: 

 Opholdstid: 12,5 minutter 
 Vandhastighed: 2,66 cm/sek 

 
Såfremt kravene til opholdstid og vandhastighed skal overholdes betyder det, at 
længden og/eller bredden af bassinet skal øges. Kan dette ikke lade sig gøre, skal 
bassinet uddybes til 2 m. 
 
Såfremt man i dimensioneringen af et sedimentationsbassin tilstræber en optimal 
fordeling af vandet i hele bassinets tværsnit, kan en synkehastighed på 2,5 cm./sek. 
for fækalier med fordel anvendes, når placeringen af pumpesump og eller slamgrube 
skal fastlægges. 
 
 
 
 
 
 



Indenfor en vis sikkerhedsmargen kan det antages, at samtlige fækalier befinder sig i 
overfladen ved fordelervæggen, således at placeringen af pumpesum-
pens/slamgrubens forkant kan fastlægges ud fra følgende formel: 
 

Afstanden fra fordelervæg 
til pumpesump/slamgrubes forkant (m) = 

 
Vanddybden (m)  Vandhastigheden (m/sek.) 

Synkehastigheden (0,025 m/sek.) 
 
Såfremt vi tager udgangspunkt i figureksemplet, vil placeringen af pumpe-
sump/slamgrube ikke ændre sig ved en uddybning. Bassinet opfylder derfor de 
lovgivningsmæssige krav. Hvis pumpesump/slamgrube har en bredde på 2,5 m vil 
partikler med en synkehastighed ned til 0,75 cm/sek. sedimentere i pumpe-
sump/slamgruben. Uddybes bassinet derimod til 2 meter, vil det betyde øgede 
håndteringsmæssige problemer, ved en total rengøring af bassinet. 
 
Et sedimentationsbassin som ovenstående vil med fordel kunne etableres med en 
selvkørende støvsugerpumpe eller centralt udtag for slammet. Begge løsninger egner 
sig til en intervalstyring af tømningssekvensen. 
 

Sedimentationspunkt ved synkehastighed 2,5 cm/sek
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Ved decentral sedimentation stilles følgende krav i Dambrugsbekendtgørelsen: 
 
Damme 
• Den hydrauliske overfladebelastning må ikke overstige 10 m/time 
• Afgrænsningens afstand fra udløbet skal i jorddamme være mindst 2 m 
 
 
 



Kanaler 
• Vandhastigheden i området må ikke overstige 2,5 cm/sek og opholdstiden skal 

være minimum 25 minutter. 
• Områdets areal skal udgøre minimum 15 % af kanalens overflade 
 
For decentrale bundfældningsområder i damme og kanaler gælder det, at disse skal 
etableres med slamsump.  
 
Samtlige sedimentationssystemer kan med fordel etableres med intervalstyret 
slampumpe, eller en slamrobot. En slamrobot består i en vandrende pumpe, der ved 
hjælp af pontoner ligger over slamgruben. Pumpen foretager så en tidsstyret 
vandring over slamgruben. Vandringen foretages ved hjælp af en lille drivmotor, 
tandhjul og kæder.  
 
Hvirvelsedimentation er en metode til rensning for sedimenterbart materiale. 
Metoden har aldrig fundet den store udbredelse inden for akvakulturen. De få anlæg, 
der har forsøgt sig med hvirvelseparering, har haft meget svingende resultater. Dette 
skyldes sandsynligvis, at for at få en god effekt skal fækalierne have en ensartet 
synkehastighed. Erfaringer med drift af hvirvelsepareringsanlæg i forbindelse med 
selvrensende damme indikerer en god effekt. I runde bassiner anvendes 
hvirvelsepareringsprincippet til at samle det partikulære materiale i midten af 
bassinerne. 
 
Slamkegler 
Se bilag MMS driftsorienteringer: 

- Indretning og drift af slamfang i opdrætsanlæg 
- Forebyggelse af slamansamlinger 

 
Mikrofiltrering 
Mikrofiltrering kan inddeles i to hovedgrupper hhv., overfladefiltrering (mikrosigter 
m.v.) og dybdefiltrering (sandfilter m.v.). Overfladefiltreringen er den mest 
fremherskende inden for akvakultur, grundet en større hydraulisk kapacitet. Dyb-
defiltrering kan f.eks. være filtrering gennem sand-antracit. Dybdefiltrering gennem 
et sådant filter vil normal have større effekt end overfladefiltrering, men pga. en lav 
hydraulisk kapacitet, er disse filtre ikke aktuelle ved behandling af større 
vandmængder, som anvendes på akvakulturanlæg. 
 
Herunder er vist figurer af hhv. Tromlefilter og sandfilter. En kombination af 
biologisk omsætning og dybdefiltrering, er de lecafiltre som efterhånden en række 
dambrug er etableret med. 
 
 



 
Figur. Tromlefiler/overfladefiltrering (se beskrivelse af funktion i teksten herunder) 

 
 

 

 
Figur. Sandtrykfilter/dybdefiltrering (se beskrivelse af funktion i teksten herunder) 

 
Overfladefiltrering, som den der foretages i mikrosigter, har den største hydrauliske 
kapacitet pr. arealenhed. Hurtig filtrering af partikler og dermed mindre lækage af 
næringssalte. 
 



Maskevidden i filterdugen skal være tilpasset formålet (aktuel produktion). De 
mikrosigter der i dag anvendes benytter typisk en filterdug med en lysning på 
mellem 40-100my. 
 
Følgende fordele kan nævnes ved anvendelse af mikrosigter: 

 Skånsom behandling af partikler 
 Enkel renholdelse af filterdug 
 Robust og enkel konstruktion 

 
Følgende typer af mikrosigter finder anvendelse inden for akvakultur: 
 
Triangelfiltre var den første mikrosigtetype der vandt udbredelse indenfor akva-
kultur, især i Norge og Sverige i forbindelse med produktion af yngel og sættefisk.  
 
Filtret er stationært, dvs. filterdugen bevæger sig ikke i forhold til vandstrømmen. 
Filterelementet er en skråtstillet plade, som vandet ledes ned over. Vandet løber 
gennem filterdugen og partiklerne afsættes på dugen og skubbes som en front ned i 
spulevandsrenden. En fotocelle registrerer når vandet når en vis højde. Derefter 
aktiveres et system af vandrende spuledyser, der renser filterdugen, og cyklusen 
gentager sig. 
 
Tromlefiltre er idag den mest anvendte mikrosigte indenfor akvakultur. Tromle-
filtret består af en tromle med en filterdug, hvor vandet strømmer ind i tromlen og 
ud gennem filterdugen (radiel). Det afsatte slam løftes ud af vandet via tromlens 
rotation, og spules ned i en slamrende. Filterdugens konstruktion er væsentlig for 
filtrets drift og holdbarhed. Især er to forhold vigtige at bemærke: 
 
1. Tilladelig tryktab over filterdugen 
2. Lysningen i filterdugen 
 
Ved installation af et tromlefilter skal det sikres, at det tilladelige tryktab ikke kan 
overskrides. Det tilladelige tryktab er normalt ca. 20 cm (ved normal drift ikke over 
5-10cm). Der bør etableres et overløb der træder i funktion, når et tryktab på ca. 
10cm overskrides. Forøgelsen af tryktabet sker oftest i forbindelse med stor 
vandføring, tilstopning af filterdug, eller rotationsstop på tromlen. 
 
Bemærk, at selvom to filterduge har samme maskevidde, kan der være meget stor 
forskel på deres kapacitet, der kan udtrykkes som l/m2/sek. Hovedårsagen hertil 
findes i materialevalget, se figur. 
 



 
Figur. Udsnit af filterdug 

 
Da A har tyndere tråde end B opnås et større areal til vandgennemstrømningen, 
således at kapaciteten er højere ved valg af filterdug A. 
 
For at få et tilstrækkeligt stor areal til rådighed for gennemstrømning, er det normalt 
at min. 50% af tromlen skal være neddykket. 
 
Tromlen roterer normalt med 2-5 omdrejninger/min. Kun ved meget høje stof-
koncentrationer i vandet kan kapaciteten forbedres ved at forøge omdrejnings-
hastigheden.  
 
For at minimere energiudgifterne til spulevand og rotation, har nogle producenter 
konstrueret mikrosigterne med en niveaustyring der reguleres efter vandstanden i 
tromlen. 
 
Skivefiltret består af én eller flere roterende skiver betrukket med filterdug. I 
modsætning til tromlefiltret, der renser vandet i radial retning, renser skivefiltret 
vandet i aksial retning. Vandet ledes gennem de roterende skivers filterdug, ofte er 
der to roterende skiver. Den første har større maskevidde end den sidste. På 
bagsiden af dugene er der et spulesystem, som kontinuerligt fjerner de partikler som 
hænger på dugene. Skivefiltret har ikke stor udbredelse inden for dansk akvakultur, 
da de er dyrere og mindre driftssikre end tromlefiltrene. 
 



 
Figur. Skivefilter 

 
 
På båndfiltre er filterdugen udført som et endeløst bånd, der kører omkring to 
valser. Partikler opfanges på det neddykkede bånd og transporteres med vandet til 
slamrenden, hvor et spulesystem renser filterdugen. Båndfiltret er teoretisk set mere 
skånsom mod fækalierne end tromlefiltre. Dette skyldes, at fækalierne fikseres på 
båndet ved gravitation. Der opstår samtidig en dobbeltfiltrering som følge af 
konstruktionen. Dette forhold har dog den ulempe, at den hydrauliske kapacitet 
nedsættes. Båndfiltre anvendes på en del danske akvakulturanlæg. 
 

 
Figur. Båndfilter 

 
 
 
 



Sammenligninger mellem mekaniske rensningskomponenter: 

 
 
Bemærkninger til tabellen 
Effektforbruget er angivet ud fra gennemsnitlige bestykninger ved anvendelse af de 
forskellige typer renseforanstaltninger. For sedimentation, slamrobot og slamgrube 
vil effektforbruget ikke variere synderligt ved en øget vandmængde. Ved 
mikrofiltrering må det derimod forventes, at effektforbruget fordobles hver gang 
vandtransporten øges med 600 l/sek. 
 
Driftstiden pr. 24 timer for sedimentation: 
Tidsforbrug pr. måned: 8 timer /30 dage = 0,27 time/24 timer 
 
Driftstiden pr. 24 timer for slamrobot: 
Tidsforbrug 2 gennemløb pr. uge: 4 timer/7 dage = 1,14 time/24 timer 
 
Driftstiden pr. 24 timer for slamgrube: 
2 tømninger pr. 24 timer: 10 minutters varighed = 0,3 time/24 timer 
 

 
 
 
Litteratur 
Perspektivplan for akvakultur i Danmark, Danmarks Fiskeriundersøgelser 1997 



2.2 Biologisk rensning af 
opdrætsvand 

Peder Nielsen, ingeniør, Nielsen Consulting 11.1.2008 
 
Biologisk rensning er nødvendigt i intensive recirkulerede opdrætsanlæg til ned-
brydning af både organiske og uorganiske stoffer. De organiske stoffer er primært 
fedtstoffer og proteiner, der begge typisk stammer fra fiskens fækalier (ekskretions-
produkter) og eventuel opløst foderstøv og uspist foder, som ikke bliver fanget i de 
mekaniske filtre. Ammoniak (NH3) er, på grund af sin giftighed, det uorganiske stof 
vi især ønsker biofiltret skal fjerne. NH3 stammer primært fra fiskens urinproduktion 
og den mikrobielle nedbrydning af proteiner, som foregår i biofiltret mv. Biofiltrets 
omsætning af NH3 sker sideløbende med nedbrydningen af organiske forbindelser. 
 
De iltforbrugende nedbrydningsprocesser for protein, fedtstof og kulhydrat er ud-
dybet i afsnittet ”Iltforbrug og foder”. 
 
Ammoniakfjernelse 
I intensivt recirkulerede anlæg med stor udfodring og lille friskvandstilførsel er det 
ikke tilstrækkeligt at fjerne ammoniakgas ved stripning ved kraftig beluftning af 
vandet i stripningstårne. Andelen af gasformig ammoniak (NH3) er, i forhold til dens 
vandopløste form ammonium (NH4

+), simpelthen for lille til, at en stripning bliver 
stor nok. Dette står i modsætning til nedbrydningsproduktet kuldioxid, hvor forde-
lingen imellem den gasformige form og den opløste form, under aktuelle pH 
opdrætsforhold, er mere gunstig for en stripning. 
 
Ammoniakken må vi i stedet fjerne ved bakteriel omsætning i et biologisk filter 
(biofilter) i intensivt recirkulerede anlæg. Her omdanner bakterier ammonium til 
nitrit og videre til nitrat under iltede forhold: 

NH4
+  __> NO2

- __> NO3
- 

 
Under iltfrie forhold bliver nitraten omsat videre til frit kvælstof: 

NO3
- __> N2 

 
Den giftige ammoniak fra foderomsætningen kan vi således holde nede, og i den 
sidste ende fjerne ved afgasning som N2-gas. Den sidste del af processen kræver, ud 
over biofilter, eventuel også et denitrifikationsfilter (se mere herunder). 
 
Ammoniakomsætning sker ikke med ammoniak alene. Som alle andre levende orga-
nismer skal bakterierne bruge kulstof (C) til opbygning af proteiner, fedt mv. Her er 
kulstofkilden de organiske forbindelser, der kommer via fiskens fækalier og foder-
rester. Kulstofmængden herfra er ikke altid tilstrækkelig til at holde et lavt ammo-



niakniveau i opdrætsanlægget. Derfor må vi i nogle tilfælde supplere med en ekstern 
kulstofkilde som spritprodukter, der er en letomsættelig kulstofkilde. 
 
En mere detaljeret beskrivelse af ammoniak, nitrit og nitrat og deres omsætning fin-
der du i bilaget sidst i kapitlet. 
 
Dykket biologisk filter 
Et dykket biologisk filter består af en beholder fyldt med filterelementer, hvor igen-
nem vandet pumpes eller løber af sig selv ved gravitation. Princippet i et dykket 
biologisk filter er, at der på filterelementerne etablerer sig bakterier og andre orga-
nismer, der ved deres vækst omsætter de organiske og uorganiske affaldsstoffer i 
vandet. Princippet er det samme i et sandfilter, hvor sandet udgør filterelementet. 
Det vil ofte være tilfældigt, hvilke organismer der etablerer sig i et biologisk filter, 
også selv om filtret podes med f.eks. frysetørrede bakterier. Nogle bakterier, encel-
lede og flercellede dyr vil være fiskepatogene og kan give anledning til fiskesyg-
dom. 
 
 

 
Figur. Dykket biologisk filter. Principopbygning og -funktion er vist her. Der findes mange forskellige varia-

tioner. 

 
I de fleste dykkede filtre løber vandet op gennem filtertanken (upflow type). Partik-
ler bliver fanget nederst i tanken, hvorfra de kan pumpes ud. Et dykket biologisk 
filter fungerer dog lige så godt, hvis vandet løber nedad gennem tanken (down 
flow), blot med den ulempe, at filteret lettere stopper til. Denne type dykket filter 
har forholdsvis lave etablerings- og driftsomkostninger og finder stor anvendelse 
inden for traditionel dambrugsdrift. Et eksempel er vist herunder.  
 
Løftehøjden for vandet er her lille da filtermediet kun har en tykkelse på 0,5-1,0m. I 
åleopdrætsanlæg anvendes ofte et filtermediet med en tykkelse på 3-8m. Den større 



løftehøjde bevirker at, energiforbruget til at få vandet gennem filtret er forholdsvis 
større. Der findes mange forskellige former for filterelementer til et dykket biologisk 
filter. Man bør stræbe mod at have et forhold mellem volumen og areal på 200-
400m2/m3 i de filterelementer, man anvender. Såfremt filtermaterialet beluftes hele 
tiden er det muligt at anvende filterelementer med et forhold mellem volumen og 
areal på 600-900m2/m3. Styringen af filtret består i at sikre den bedste kombination 
af iltede og iltfrie forhold i filtret uden hyppig returskylning eller på anden måde 
vedligeholde filtret ofte. Mange opdrættere vælger at belufte filtret for at hindre en 
hurtig tilgroning. 
 
 

 
 

Figur. Skitse af down flow filter med hårdbrændt leca som filtermedie. Løftehøjden for vandet er lille da 
filtermediet kun har en tykkelse på 0,5-1,0m. 

 
Rislefilter 
Et rislefilter er det samme som en kolonnebelufter, som er beskrevet i kapitlet 
”Vandbehandling”. Filterelementerne i en kolonnebelufter er i princippet som i et 
dykket filter. 
 
Denitrifikationsfilter 
Ammoniak (NH3) er mest giftig for fisk og nitrat (NO3

-) absolut mindst giftig. Men 
selv om nitrat ikke er nær så giftig for fiskene som ammoniak vil høje nitratkoncen-
trationer i vandet få fiskene til at mistrives. 
 
I et traditionelt opbygget dykket filter vil der ske en vis denitrifikation i de dybere-
liggende lag af biofilmen. Denne omsætning er i langt de fleste tilfælde tilstrækkelig 
til at holde niveauet af nitrat på et acceptabelt lavt niveau. 
 
I intensivt recirkulerede med en høj grad af genbrug af vandet er dette dog ofte ikke 
tilstrækkeligt, og vi må fjerne nitrat fra vandet. Det gør vi ved at lede vandet, eller 
en delstrøm af vandet, gennem et denitrifikationsfilter. Denitrifikationsfiltre er i 
princippet opbygget som et dykket biofilter, hvor der tilstræbes at skabe iltfrie for-



hold. I to eller flere parallelt dykkede filtre, kan vi i det ene filter belufte vandet for 
at skabe optimale iltforhold for de heterotrofe bakterier, der omsætter organisk stof 
og ammoniak til nitrat. I det efterfølgende filter skaber vi et iltfrit miljø ved at lede 
vandet langsomt igennem uden beluftning. Her vil de anaerobe bakterier stå for de-
nitrifikatiosprocessen, NO3

- til N2. I stedet for ilt får denitrificerende bakterier ilten 
fra nitrat (NO3

-) til sine stofskifteprocesser. Nitraten reduceres således til frit kvæl-
stof N2, der gasser ud af vandet. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at også de denitrificerende bakterier skal bruge en kul-
stofkilde for at processen kan forløbe, ligesom de iltkrævende bakterier i biofiltret. 

Læs mere i disse afsnit: 
- Biologisk omsætning af ammoniak 
- Sammenhæng mellem ammoniak og nitrit ved opstart af filtre 
- Vandkvalitet (Kap. 4) 

 
Se bilag MMS driftsorienteringer 

- Drift og opstart af biofiltre 
 
 
Litteratur 
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2.3 Biologisk omsætning af 
ammoniak 

Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret 30.1.2008 
 
Den biologiske omsætning af ammoniakken i opdrætsvand sker overalt, hvor de rig-
tige bakterier og iltforhold er tilstede. Da bakterierne gerne vokser på faste over-
flader er det i biofiltret, at vi finder langt den største omsætning af ammoniak, som 
tilfældet også er med organisk stof. Herunder ses den kemiske ammoniakomsætning. 
 
Omsætning af ammonium til nitrit: 

     2NH4
+  + 3O2  2NO2

- + 4H+ + 2H2O + E 
   Ammonium       Ilt  Nitrosomonas-

bakterier 
  Nitrit        Syre        Vand    
Energi 

  
 
Omsætning af nitrit til nitrat: 

     2NO2
-   + O2  2NO3

-  +  E 
         Nitrit          Ilt Nitrobacter-

bakterier 
  Nitrat       Energi 

  
 
Bakterierne Nitrosomonas og Nitrobacter udnytter ammonium som en energikilde, 
men kræver også en organisk kulstofkilde (f.eks. kulhydrat, fedt eller protein) ved 
siden af til at opbygge bakteriecellen. Bakterierne er aerobe, hvilket betyder, at ilt-
forholdene skal være gode for, at processen kører optimalt. 
 
Bakterierne i biofiltret har en optimal omsætning mellem pH 7 og pH 8. Bakterierne 
er desuden meget temperaturfølsom, og omsætningen vil gå i stå ved meget lave 
temperaturer. Bakterierne lever naturligt i både ferskvand og saltvand, men omsæt-
ningshastigheden er hurtigst i ferskvand. 
 
Den producerede syre forbruger alkalinitet (OH- + CO3

- + HCO3
-). Derfor er det i 

mange anlæg nødvendigt at neutralisere med base f.eks. i form af natriumhydroxyd 
(NaOH) eller kalk (CaCO3). 
 
Den videre omsætning af nitrat skal ske under iltfrie forhold af hensyn til de denitri-
ficerende bakterier. Disse bakterier vokser i de inderste dele af filterhuden i bio-
filtret, eller skal omsættes i et særskilt nitratfilter (denitrifikationsfilter), hvis om-
sætningen i biofiltret ikke er tilstrækkelig. 
 
Omsætning af nitrat til frit kvælstof: 

8NO3
-  + 5CH3COOH       4N2    +   10CO2   +  8OH-  +  6H2O 

Nitrat            Kulstofkilde Denitrificerende 
bakterier 

Frit kvælstof    Kuldioxid       Base           Vand 
  



2.4 Sammenhæng mellem 
ammoniak og nitrit ved opstart af 
biofilter 
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge, Dansk Akvakultur 1.11.2007 
 
Ved opstart af et biofilter varer det fra dage til flere uger før de biologiske processer, 
der skal omdanne ammoniak og nitrit kører optimalt. Jo koldere vandet er, jo læn-
gere tid tager det inden filtret kører optimalt. Ved podning af biofiltret med bakterier 
kan et biofilter være i ligevægt i løbet af ca. 10 dage, mens det kan tage mange uger, 
hvis der ikke podes. 
 
I opstartsperioden vil processen der omdanner ammoniak til nitrit være den begræn-
sende faktor. I den første perioden vil man derfor normalt se stigende ammoniak-
værdier og lave nitritværdier. 
 
I næste fase begynder ammoniak-nitrit omsætningen at fungere, mens nitrit-nitrat 
omsætningen bliver den begrænsende faktor. I denne fase ses faldende ammoniak-
værdier og stigende nitritværdier. 
 
I sidste fase vil både ammoniak- og nitritomsætningen køre optimalt og de målte 
værdier skulle gerne stabilisere sig på et fornuftigt lavt niveau. 
 

Læs mere i disse afsnit: 
- Vandkvalitet (Kap. 4) 

 

Se bilag MMS driftsorienteringer 
- Ammonium, måling og korrigerende handlinger 
- Nitrit, måling og korrigerende handlinger 
- Målinger af ammonium, nitrit og nitrat (test kits) 



 3.1  Vandbehandling  
Beluftning/iltning, UV-lys og ozon 

Peder Nielsen, ingeniør, Nielsen Consulting 11.1.2008 
 
I forlængelse af renseprocessen må vi ofte løfte vandkvaliteten inden vandet igen 
ledes til opdrætsbassinerne i et recirkuleret anlæg. Det gør vi for at tilgodese fiske-
nes trivsel og opnå god vækst. Denne vandbehandling inkluderer normalt opiltning 
af vandet og eventuel nedbringelse af smitten fra sygdomsfremkaldende organismer. 
Almindelig anvendte vandbehandlingsmetoder i fiskeopdræt er, hhv.: 

- Beluftning af vand (atmosfærisk luft) 
- Iltning af vand (ren ilt) 
- UV-belysning 
- Ozon behandling 

 
I det følgende beskriver vi de fire metoder. 

Beluftning af vand (metoder) 
Opiltning af vandet sikrer, at fiskene får tilført tilstrækkelig med ilt og at ophobede 
gasser som CO2 bliver afgasset/strippet ud af vandet. 
 
Ved beluftning af vand opnår vi den bedste effekt ved at sørge for en stor kontakt-
flade mellem vand og luft. Jo større kontaktoverflade jo hurtigere bliver ilten optaget 
og kuldioxiden afgasset. Sammenligner vi én stor vanddråbe og to små dråber med 
samme volumen, har de to små tilsammen ca. 25% større overflade. 
 
Der findes forskellige måder at belufte vandet på indenfor akvakultur. De mest an-
vendte metoder er: 

 Kolonnebelufter 
 Diffusionsbeluftning 
 Piskere 

 
Kolonnebelufter (rislefilter) 
Den mest almindelige udformning af en kolonnebelufter er et vertikalt stillet behol-
der fyldt op med et plastmateriale, som skal sikre, at vandet spredes mest muligt. 
Således bliver overfladen størst mulig, og vi opnår den størst mulige diffusionsover-
flade til den omgivne luft. Kolonnebeluftere er typisk placeret lige før fiskebassiner 
og /eller biofiltre. 

 



 
Figur. Kollonnebelufter 

 
 
Diffusionsbeluftning 
Diffusere benyttes ofte til direkte beluftning i de enkelte bassiner, eller placeret i 
beluftningsbrønde. Fordelen ved diffuserbeluftning er, at de samtidig skaber en om-
røring af vandet, hvilket øger stoftranporten. 
 

        Figur. Diffuser 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. Luftbrønd (air lift eller mamutpumpe). Kilde: www.biomar.dk 
 

 
Piskere 
Hjulpiskere og fontæner anvendes i stor stil i den traditionelle dambrugsdrift, og 
findes i et utal af varianter. I recirkulerede anlæg benyttes de sjældent. Fordelen ved 
piskere er, at hver enkelt er udstyret med motor og derfor kan flyttes derhen, hvor et 
behov opstår. De er dog dyre i drift og medvirker samtidig til at fækalierne bliver 
slået i stykker. 
 

       
 

            Figurer. Piskere 

 

 



lltning af vand 
Da det ikke er muligt, at opnå mere end ca. 95% mætning ved beluftning, kan det i 
visse tilfælde være nødvendigt at tilføre vandet ren ilt (oxygen). Herved kan vi opnå 
en væsentlig højere iltmætning, som figurerne i det følgende viser. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur. Mulig iltmætning ved forskellige beluftersystemer (atmosfærisk luft) og ved anvendelse af ren ilt. 
Kilde: www.biomar.dk 

 
 

 
Figur. Opløseligheden af ren ilt i vand (mg. ilt pr. l) som funktion af temperaturen. 

 



Gennembobling 
Gummislanger, som er fintperforerede i et tæt mønster, er en meget anvendt iltfor-
delertype. Figuren herunder illustrerer det mest enkle system til iltning af vand med 
ren ilt. 
 

 
Figur. Iltning ved gennembobling af vandet. På bunden af vandreservoiret udlægges en oxygenfordeler, 

hvorfra iltbobler stiger op gennem vandsøjlen. Afhængig af en række forhold vil en større eller mindre del af 
ilten blive opløst undervejs. 

 
Systemer baseret på gennemboblingsprincippet anvendes fortrinsvis til at supplere 
ilttilførslen til det biologiske rensningsanlæg, eventuelt kun i spidsbelastningsperio-
der, eller til opiltning af opdrætsvandet til dækning af fiskenes iltbehov, eventuel 
kun i nødsituationer, ”nødilt” ved elsvigt, forurening mv. Ved lastbiltransport af 
levende ørreder får fiskens også tilført ren ilt på denne måde. 
 
Der skal et vist ilttryk til i slangen for, at der dannes fine bobler. Ved at udlægge 
passende længder slange i bassinet opnår man, at en stor del af vandmassen kommer 
i kontakt med boblerne. Et sådant system er enkelt at opbygge og er i forhold til sin 
kapacitet relativt billigt at installere. Da driften ikke kræver energitilførsel –eksem-
pelvis el til en pumpe – er driftssikkerheden meget stor.  
 
Udnyttelsesgraden afhænger af: 

 Dybden, hvor ilten tilsættes 
 Kontaktarealet mellem iltbobler og vand 
 Forskellen mellem ønsket iltkoncentration og vandets mætningsværdi, hvor 

vand og ilt mødes 
 Indholdet af andre opløste gasser - f.eks. nitrogen 

 
 
 
 
 
 



Iltning i rørledning 
I et system der i forvejen indeholder pumpe og rørledning for transport af vand gen-
nem systemet, kan ilten under visse omstændigheder tilsættes i rørledningen og dér 
omtrent opløses fuldstændigt. 
 

 
 

Figur. Iltning i rørledning 

 
Udnyttelsesgraden afhænger af: 

 Rørlængden 
 Trykket i ledningen 
 Turbulensen 
 Forskellen mellem ønsket iltkoncentration og vandets mætningsværdi 
 Indholdet af andre opløste gasser, f.eks. nitrogen 

 
Iltning i reaktorer 
Vil vi opnå en høj udnyttelsesgrad af ilten vil tilsætter, hvor ingen af de førnævnte 
iltningsmetoder er anvendelige, må vi installere en ekstern iltningsreaktor. I det føl-
gende er forskellige reaktortyper præsenteret. 
 
Iltning i kegle 
Det iltfattige vand ledes ind i keglens top, kommer i kontakt med iltbobler i keglen 
og forlader keglens bund i iltet tilstand. Ved vandets passage gennem keglen vil 
vandhastigheden aftage med den voksende diameter. Derved vil keglen tilbageholde 
oxygenboblerne i keglens top, hvor den nedadrettede vandhastighed er større end de 
opstigende iltbobler. På denne måde sikres det, at tilført oxygen ikke kan undslippe i 
gasformig tilstand. Vandets passage gennem keglen sker normalt ved hjælp af en 
centrifugepumpe, som samtidig sørger for det nødvendige driftstryk. 
Keglens dimensioner bestemmes af vandmængden, mens driftstrykket bestemmes af 
den ønskede grad af opiltning. Driftstrykket er desuden afhængig af vandets natur-
lige indhold af andre gasser – normalt nitrogen. 



 
Figur. Iltning i kegle 

 
I tilfælde, hvor vi kun behøver en beskeden forøgelse af vandets iltkoncentration, 
kan en eventuel eksisterende niveauforskel mellem reservoirerne mellem til- og af-
gangsvand udnyttes til at drive vandstrømmen gennem keglen. Derved opnås vi et 
el-uafhængigt og dermed meget driftsikkert iltningsanlæg. 
 

 
 

         Figur. Åben iltkegle der arbejder under lavtryk 
 
 
 
 



Iltning i søjlereaktor 
I søjlereaktoren går vandstømmen også fra top til bund. Men i modsætning til keglen 
findes der her en afgrænset oxygengas-/skumzone, hvorigennem vandet passerer i 
form af stråler og dråber. Ved denne passage optager vandet oxygen. Søjlereaktoren 
arbejder så godt som tabsfrit under de rette betingelser. Bestemmende for dimensio-
neringen er de samme, som gør sig gældende for keglen. Brug af søjlereaktor, frem-
for kegle, vil især være aktuel ved relativ høje iltkoncentrationer og store vand-
mængder. Søjlereaktoren er under disse forhold den mest energiøkonomiske. 

 
Figur. Iltning i søjlereaktor 

 
 
Deep-shaft systemet 
Deep-shaft systemet finder vi i to forskellige opbygninger. Enten bestå den af et u-
rør eller af 2 koncentriske rør, begge ført ned i jorden til en dybde af 30-40m. Van-
det drives normalt gennem systemet ved hjælp af en pumpe eller ved at udnytte luft-
pumpeprincippet (se figur). Luftpumpeprincippet er den mindst energiforbrugende 
af de to og dermed den mest anvendte. På grund af det relativt høje tryk ved bunden 
kan der opnås god udnyttelse af den tilsatte ilt ved moderat forøgelse af vandets ilt-
koncentration. Vil man undgå væsentlige tab af ilt ved iltning til højere koncentrati-
onen, må uopløst oxygen udskilles fra det iltede vand og returneres til deep-shaften. 
Deep-shaft systemet blev oprindeligt udviklet i udlandet til beluftning af spildevand 
i forbindelse med biologisk rensning. Herhjemme har systemet fortrinsvis været an-
vendt i forbindelse med anlæg til opdræt af spisefisk. 
 



 
Figur. Iltning i deep-shaft. Vandet drives her v.h.a. luftpumpesystemet. 

 
 
Iltforsyning 
I et komplet anlæg til iltning af vand indgår - udover selve iltningsudstyret også: 

 Et måle- og reguleringssystem for kontrolleret tilførsel af ilt til opløsnings-
udstyret 

 Et iltforsyningssystem 
 
Måle- og reguleringssystemet sørger for, til enhver tid, at tilføre opløsningssystemet 
den korrekte mængde ilt. I praksis kan udformningen variere fra en simpel manuel 
styring til en fuldautomatiseret styring baseret på måling af vandets iltindhold, vand-
flow m.v. Desuden kan systemet forsynes med diverse alarmfunktioner osv.  
 
Ved et mindre forbrug leveres iltforsyningen fra flasker eller batterier, som anbrin-
ges udendørs koblet til en såkaldt central. Fra centralen føres ilten med reduceret 
tryk frem til måle- og reguleringssystemet. Ved større forbrug leveres flydende oxy-
gen med tankvogn til en udendørs opstillet tank, som via en luftopvarmet fordamper 
og måle – og reguleringssystem doserer ilten. 
  
 

UV-lys og ozon 
UV-lys og ozon (O3) kan sterilisere procesvandet for levende organismer, herunder 
sygdomsfremkaldende bakterier og virus. Men om det er umagen værd at installere 
kommer meget an på kvaliteten af opdrætsvandet, der skal behandles, og af drifts-
situationen. 



 
Koncentrationen af bakterier kan være meget høj i recirkuleret opdrætsvand som 
følge af at den ophobning der sker, når vandet genbruges mange gange. Bakterierne 
stammer bl.a. fra bakteriebelægningen i biofiltret. Men en høj bakteriekoncentration 
er ikke altid ensbetydende med at fiskene bliver syge, der i stedet er bestemt af  
bakteriearter og fiskenes sundhedstilstand. Sunde og ustressede fisk kan selv over en 
længere periode modstå relativ høje koncentrationer af sygdomsfremkaldende bakte-
rier. Men ved stress kan sygdom bryde ud på få dage (se mere under afsnittet ”Syg-
domme – generelt”). 
 
Da vi sjældent kan forudsige en stress-situation og sjældent kan forudsige en op-
blomstring af farlige sygdomsfremkaldende organismer i opdrætsvandet, kan UV-
lys og ozon være med til at nedsætte risikoen for sygdomsudbrud. Helt sterilt bliver 
vandet aldrig, men bakteriekoncentrationen kan reducere så meget, at vi undgår syg-
dom blandt fiskene. UV-lys og ozon bør bruges som forebyggende installation i et 
fiskeopdrætsanlæg, men afhængig af anlægstype og driftsform er effekten meget 
forskellig. I nogle tilfælde se vi en stor forbedring af fiskeproduktionen, men i andre 
tilfælde kun en ringe effekt, specielt i gennemstrømningsanlæg. 
 
UV-lys 
UV-lys er en fælles betegnelse for lys i den kortbølgede del af lysspektret med en 
bølgelængde mellem ca. 1000 og 4000 Ångstrøm (Å). Allerede tidligt i dette år-
hundrede opdagede vi UV-lysets mange egenskaber. Noget UV-lys fremmer plante-
vækst, andet giver solbrændthed hos mennesker, og andet igen dræber mikroorga-
nismer som bakterier og virus. 
 
Gennem en lang række eksperimenter er det vist, at bølgelængden 2537Å er den 
mest effektive bølgelængde til at dræbe mikroorganismer. Dræbe er i den sammen-
hæng lidt forkert anvendt, idet mikroorganismerne ikke dræbes spontant, ved UV-
belysning, men inaktiveres, så de mister evnen til at formere sig (dele sig).  
 
Kapaciteten for en UV-steriliser afhænger af lampens effekt og afstanden mellem 
lampe og mikroorganisme. 
 

Dosis ved korrekt bølgelængde 
Effekten af UV-lampen er vanskelig at måle direkte, idet en traditionel målesonde til 
UV-lys ikke oplyser, ved hvilken bølgelængde lampen afgiver sin energi. Det er 
vigtigt, at få afgivet så megen energi som mulig ved de omtalte 2537Å for at lampen 
skal have maksimal dræbende effekt. I tilfælde af at en UV-lampe afgiver megen 
energi ved bølgelængder over 2900Å, risikerer vi at fremme væksten af mikroorga-
nismer i stedet for at hæmme den. Effekt afgivet ved bølgelængder væsentligt uden-
for de 2537Å er altså i heldigste fald spild af energi. Med hensyn til lampens kapa-



citet må vi stole på leverandørens data og eventuel bede om at se dokumentation i 
form af måleresultater. 
 
Afstanden mellem lampe og mikroorganismer er meget vigtigt, idet den lysdosis, 
som rammer overfladen af mikroorganismen afhænger af afstanden. UV-effekten 
aftager med kvadratet af afstanden. Sagt med andre ord er effekten i en afstand af 
4mm fra en lampe, kun 1/4 af, hvad den er ved 2mm. Denne regel gælder for al lys 
og stråling, og har altså intet med bølgelængden af lampen at gøre.  
 
Desuden er den samlede dosis som mikroorganismerne udsættes for afhængig af 
vandets hastighed forbi UV-lysstrålen. 
 
Den samlede dosis, som mikroorganismerne udsættes for, varierer altså med 3 for-
hold: 

1) UV-lampens effekt ved 2537Å (mængde af stråling) 
2) Afstanden mellem UV-lampe og mikroorganismer 
3) Vandets hastighed gennem UV-steriliser 

 
Det er den samlede dosis af UV-stråling, der rammer mikroorganismerne, som vi er 
interesseret i at kende. Indenfor UV-teknik kan vi bruge måleenheden mikroWatt 
sekund pr. kvadratcentimeter (mWs/cm2), som giver os størrelsen af den dosis, der 
afgives pr. cm2  pr. sekund i UV-steriliseren.  
 
Forskellige mikroorganismer tolererer UV-bestråling forskelligt. Derfor er det vigtig 
at vide hvilke(n) mikroorganisme(r) vi ønsker at dræbe, så valget af UV-steriliserens 
kapacitet bliver rigtig. Flere sygdomsfremkaldende mikroorganismer kræver noget 
mere bestråling end eksempelvis E-coli bakterien. Virus er ganske små partikler, der 
har en helt anden celleopbygning end bakteriers. Desuden kan nogle vira være ind-
kapslede, hvilket sætter dem i stand til at overleve f. eks. udtørring, men desværre 
også relativ store doser af UV-lys. Blandt fiskepatogene vira er det nok IPN-virus, 
der kan tåle den største dosis, idet den skal udsættes for 180.000-200.000mWs/cm2 
(norske data) for en effektivt effekt. For en traditionel UV-steriliser betyder dette, at 
vandflowet gennem den må reduceres til 1/8 af det flow, hvor bakterierne dræbes 
(typisk 25.000 mWs/cm2). Det skal dog bemærkes, at de norske data for IPN-virus 
ikke specifikt angiver, hvor stor en del af de 200.000 mWs/cm2, der er afgivet ved 
2537Å. 
 
UV- lampen 
UV-lampen monteres bedst i et kvartsrør, som isolerer lampens glas fra vandet. Her 
opnår vi en glastemperatur på 40-50C, hvor de fleste UV-lamper har størst effekt. 
Lampen bør aldrig være i direkte kontakt med opdrætsvandet, som sænker lampens 
temperatur. Omvendt må lampen heller ikke monteres ude af vandet, hvor afstanden 
mellem lampe og mikroorganismerne i vandet bliver unødig stor og UV-lys blive 
reflekteret på vandoverfladen. 



 
UV-lamper har kun en begrænset levetid, hvor de fungerer optimalt. Alle UV-lam-
per taber effekt med tiden, og en lampe som stadig lyser kan helt have mistet sin 
dræbende effekt. Ved køb af en UV-steriliser eller udskiftning af UV-lamper, er det 
derfor vigtigt, at kende lampens levetid for at kunne udskifte den i tide. Normalt har 
UV-lamper en levetid på ca. 8.000 timer. 
 
Vandets turbiditet 
Vandet i et opdrætsanlæg kan til tider være temmelig uklart, altså have en høj turbi-
ditet. En massiv forekomst af partikler og mikroorganismer nedsætter den dræbende 
effekt betydeligt, da UV-lyset simpelthen opbruges og ikke har effekt nok til at 
ramme de mikroorganismer, som er længst væk fra lampen. Større partikler kan 
skygge for små mikroorganismer, som befinder sig bagved og derved undgå at blive 
ramt af UV-lyset. I begge tilfælde kan formeringsdygtige organismer passerer UV-
steriliseren til mulig gene for fiskene. Problemet med større partikler i vandet kan 
løses ved at opsætte et partikelfilter før UV-steriliseren.  
 
Ozon 
Ozon (O3) er en gas, hvor tre iltatomer er bundet til hinanden. Ozon er et ustabilt 
molekyle, der vil afgive et iltatom og blive reduceret til O2, så snart muligheden by-
der sig. Det afgivne iltatom kan binde sig til et organisk eller et uorganisk molekyle, 
som bliver oxideret (nedbrudt). Således nedbringer ozon effektivt vandets indhold af 
uklarheder og mikroorganismer, som generer fiskene. 
 
Ud over at kunne sterilisere vandet, giver ozon yderligere den fordel, at mange or-
ganiske stoffer i vandet oxideres til mere simple kemiske forbindelser, som er lettere 
nedbrydelige i anlæggets biologiske filter. 
 
To fremstillingsmetoder 
Der er principielt to metoder at danne ozon på. I begge tilfælde må vi bruge energi 
for at spalte iltmolekyler (O2) til frie iltatomer (O), som binder sig til andre iltmole-
kyler, så ozonet (O3) dannes: 
 

1) Ozonproduktion ud fra højspænding – en efterligning af naturens egen 
højspænding, lynet som også producerer ozon. Højspændingsenergien spalter 
iltmolekylerne, og ozon dannes. Anvender vi atmosfærisk luft som iltkilde, 
kan højspændingen også resultere i andre iltede stoffer, eksempelvis NO og 
NO2. Disse kvælstofilter opstår, når spaltede iltatomer oxiderer luftens kvæl-
stof. 

2) Ozonproduktion ud fra lys, hvor det kortbølgede UV-lys (bølgelængder under 
2200Å) rummer energi nok til spaltning af iltmolekyler. Denne ozonproduk-
tion er også velkendt fra naturen, da UV-lys er en del af sollyset. Ozon dannet 
i stratosfæren beskytter organismerne på jorden mod en for høj dosis af UV-
lys ved at optage en del af dette lys. Denne optagelse sker dog ved en anden 



bølgelængde indenfor UV-lysspektret i forhold til bælgelængden, hvor pro-
duktionen af ozon sker. 

 
Lysproduktion af ozon baseret på luft, har to store fordele sammenlignet med høj-
spænding: 

- Ozonkoncentrationen bliver aldrig så høj, at det vil skade fiskene i opdræts-
anlægget, så avanceret styring af ozontilsætningen og eventuel fjernelse af 
restozon er ikke nødvendig 

- Energien i et lys-ozonanlæg er for svagt til at danne giftige nitrøse gasser 
(NOx) 

 
Omvendt har højspændings-ozonanlæg den indlysende fordel, at det er meget billi-
gere at producere 1 gram ozon ved højspænding sammenlignet med UV-lys. Desu-
den kan koncentrationerne i et højspændingsanlæg blive meget højere, hvilket kan 
være nødvendigt for at få desinficeret vandet tilstrækkeligt. Som tidligere nævnt må 
koncentrationen ikke blive så høj, at den skader fiskene i bassinerne. 
 
Ozons virkning 
Ozonens steriliserende effekt i et fiskeopdrætsanlæg kan være på højde med effekten 
af UV-lys, men afhænger delvis af driftssituationen. 
 
O3 er som nævnt et ustabil molekyle, og vil ved enhver lejlighed afgive et iltatom. 
Denne egenskab gør den kraftig oxiderende (nedbrydende). Oxidation med ozon har 
ydermere den fordel, at vandet bliver iltet ved den steriliserende proces, idet ozonen 
som nævnt bliver til et iltatom og et iltmolekyle. 
Ozon oxiderer (nedbryder) de fleste organiske stoffer til især kuldioxid og vand. Hos 
levende organismer oxiderer ozon først organiske stoffer på overfladen, som celle-
membranen på bakterier og virus, så de går til grunde. Ozon kan, i modsætning til 
UV-lys, ikke skygges bort, og kan derfor sterilisere vand med høj turbiditet. Ozon 
skelner ikke mellem stofferne, der skaber turbiditeten i vandet, men vil oxidere det 
først oxyderbare på sin vej. Indeholder vandet megen dødt oxiderbart stof, kan det 
forbruge så megen af ozonen at vandets levende mikroorganismer ikke bliver til-
strækkeligt ramt. 
 
I opdrætsanlæg, hvor ozonanlæg bliver monteret, bliver opdrætsvandet ofte meget 
klart efter 2-3 dage, og biofiltret begynder at fungere mere stabilt. Klarheden skyl-
des, at de mange milliarder af levende bakterier og partikler ikke længere svæver 
rundt i vandet. Det organiske stof, som udgør mange bakteriers fødegrundlag er fjer-
net og ozonen har dræbt en del bakterier. På dette tidspunkt vil det ofte være nød-
vendigt at skrue ned for ozontilførslen, idet der nu ikke vil være så meget organisk 
stof og bakterier at oxidere i vandet som i de første dage.  
Bliver ozonen ikke opbrugt, inden opdrætsbassinerne oxyderes fiskene også, hvilket 
primært går ud over gæller og finner. Det fører til dårlig trivsel hos fiskene og nedsat 



ædelyst m.m. For at undgå at føre for store mængder restozon til opdrætsbassinerne, 
kan vandet ledes gennem et aktivt kulfilter. 
 
Pas på ozongeneratoren 
Mens der sjældent sker andet med en UV-steriliser end, at den kortslutter, kan en 
ozongenerator give alvorlige problemer ved et teknisk uheld. Hvad enten vi anven-
der ren ilt eller luft ved produktion af ozon, kommer ilten under tryk i ozonkamme-
ret, så vi i princippet har et svejseapparat ved uheldig antændelse. En sikkerhedsaf-
bryder monteret på ozongeneratoren eller på el-tavle bør sikre, at der ikke er risiko 
for brand, hvis ozongeneratoren går i stykker. 
 
Hvordan skal ozon bruges? 
Der er delte meninger om, hvordan ozon bruges i forbindelse med recirkuleret op-
dræt af fisk. Nogle mener, at ozonens desinficerende virkning bør udnyttes fuldt ud, 
mens andre mener, at ozon kun bør bruges til oxidation af dødt organisk stof, og 
være et supplement til det biologiske filter. Jeg mener, at ozon bedst anvendes som 
supplement til det biologiske filter, og ikke til desinficering. Desinficering løses 
bedre med UV-lys. Ozon kan stabilisere vandkvaliteten, hvilket er grundlaget for en 
økonomisk sund produktion. 
 
I recirkulerende opdrætsanlæg kan ozon, baseret på UV-lys, benyttes efter biofiltret 
inden vandet når opdrætsbassinerne. Bruger man lys-ozon fremstillet ud fra luft, er 
det dog ikke så væsentligt præcist hvor i et recirkuleret anlæg at ozonen tilsættes. 
Fiskene tager ikke skade af lave ozonkoncentrationer i vandet. 
 
Desinficering med ozon i høje koncentrationer kræver en form for overvågning af 
processen. Her er måling af vandets redoxpotentiale mest nærliggende. Opløst ozon 
i vand forhøjer vandets redoxpotentiale, altså dets oxiderende effekt, som vi kan 
måle med et relativt simpelt måleinstrument. Man skal dog være opmærksom på at 
mange andre faktorer også kan påvirke vandets redoxpotentiale og at redoxmålere 
skal kalibreres hyppigt. 
 
I saltvand giver brug af ozon risiko for dannelse af giftige halogenider, specielt bro-
mider. Da brom findes i næsten al naturligt saltvand, dannes der bromider ved vand-
behandling med ozon i høje koncentrationer (>0,5 mg/l opløst i vandet). Eneste løs-
ning vil da være at bruge et aktivt kulfilter inden det bromidholdige vand ledes ind 
til fiskene. Det skal bemærkes at et ozonindhold på 0,5 mg/l i vandet, kræver en re-
lativ høj gaskoncentration af ozon, og problemet med bromider er derfor størst ved 
brug af højspændingsozonanlæg. Ved at bruge en anden ozonbehandlingsform, som 
ikke giver nogen risiko, man vi omvendt opnå en mere effektiv afskumning af pro-
teiner og fedt i saltvand ved at tilsætte ozon i en relativt svag koncentration sammen 
med luft i en proteinscanner. 



Læs mere i disse afsnit: 
- Gas i vand 
- Andre vandkvalitetsparametre, afsnittet ”Iltmangel og gasovermætning 

(dykkersyge)” 
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3.2 Gas i vand 
Peder Nielsen, ingeniør, Nielsen Consulting og Flemming Larsen, biolog, 
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Her får du en kort gennemgang af hvordan gas opfører sig i vand i almindelighed, og 
vi kikker på de vigtigste af interesse indenfor fiskeopdræt, herunder ilt, nitrogen, 
kuldioxid. Den viden er helt central for, at vi kan forstå og analysere det, vi måler. 
Eksempelvis er 7mg ilt/l vand godt nok for fisken i nogle tilfælde, og i andre ikke. 
 
I opdrætsvand finder vi de samme gasser som i atmosfæriske luft, altså nitrogen 
(N2), ilt (O2) og kuldioxid (CO2). Fiskeproduktion giver i recirkulerede systemer 
desuden ophobning af andre gasser, herunder ammoniak (NH3), og når uheldet er 
ude også svovlbrinte (H2S) og metan (CH4). 
 

 
Tabel: Viser fordelingen af gasser i atmosfærisk luft. 

 
I vand arbejder vi med koncentration (mg/l eller ppm). Når vi vil sammenligne lige-
vægtsforholdet i forhold til indholdet af gasarten i atmosfæren (f.eks. ilt), udtrykker 
vi det i mætningsgrad (%). Når vandets iltindhold er i ligevægt med luftens iltind-
hold, har vi en 100% iltmætning. 
 
Simple gasser som O2 og N2 finder vi i to forskellige former, hhv.: 

1) Iblandet som fri gas. Den form ser vi som større eller mindre bobler, 
der stiger op mod vandoverfladen. 

2) Som opløst gas. En usynlig form hvor gasmolekylerne fordeler sig 
mellem vandmolekylerne. 

 
Det er altid opløst gas vi mener, når vi taler om f.eks. iltindholdet i vand (mg/l eller 
%). 
 
Andre gasser som CO2 og NH3 kan både findes i de to simple former, men går også i 
kemisk forbindelse med vand. 



Generelt for alle gasser 
Gastransport mellem luft og vand 
Gas søger altid fra områder, hvor gastrykket er højt til områder med lavere gastryk. 
Dette gælder både i luft, i vand og mellem luft og vand. Gas vil altid søge mod en 
ligevægtstilstand, hvor trykket er udlignet (ens). Under stabile forhold vil der altså 
indstille sig en ligevægt mellem en gasart i luften og samme gasart i vandet. Vand 
som kun er iltmættet med eksempelvis 60% er undermættet og vil ved beluftning 
optage ilt fra luftboblerne og nærme sig en ligevægt ved 100% iltmætning. 
 
I stillestående vand er transporten af gas (diffusion) en meget langsommere proces, 
ca. 10.000 gange langsommere, end i luft for iltens vedkomne. Derfor tager det lang 
tid for ilten af nå bunden i et stillestående og iltfattigt bassin. Omrøring af vandet 
giver en meget hurtigere optagelse af ilt og udveksling af andre gasser. 
 
Opløselighed af gasser 
Opløseligheden af en gas afhænger især af: 

 Gasarten. Der er stor forskel på opløseligheden af forskellige gasser i 
vand. N2 er ca. ½ så opløseligt i vand som O2. NH3 og CO2 går i for-
bindelse med vandet, og opnår en meget høj opløselighed sammenlig-
net med O2 og N2. 

 Tryk. Jo højere tryk jo mere gas opløses. Gastrykket er proportionalt 
med antallet af gasmolekyler pr. volumenenhed, eller gastætheden. 
Ved havets overflade giver gasserne i den atmosfæriske luft (N2, O2, 
CO2 og andre) et samlet luftryk på ca. 1 bar. 1 bar = atmosfære = 750 
mmHg = 1 kg/cm3. Øger vi trykket (f.eks. ilttryk i iltkegle eller beluft-
ning på dybt vand) stiger mængden af den opløste gas i vandet pro-
portional med luftarts partialtryk (fra Henrys Lov).  

 Temperatur. Jo højere temperatur jo mindre gas opløses (se figur 
herunder) 

 Saltindhold (salinitet). Jo højere saltindhold jo mindre gas opløses. 
Opløseligheden falder omtrent lineært når saltindholdet stiger (ca. 
0,7% for hver promille, ‰). Ligevægtsindholdet af opløst luft i hav-
vand (30‰ saltholdighed) er således omkring 20% lavere end i fersk-
vand. 

 Partikulært og opløst materiale. Jo mere materiale jo mindre gas kan 
der opløses. 

 
 

 
 
 



Ligevægt for N2 og O2, som funktion af temperatur
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Figur. Ved ligevægt i naturligt mættet vand er forholdet mellem O2 og N2 ca. 1:2. I fri luft er forholdet ca. 1:4. 
Opløseligheden aftager nogenlunde lineært med øget temperatur - omtrent i samme forhold for O2 og N2. For 
begge gasser aftager opløseligheden ca. 2,5%  for hver C vandet opvarmes. F.eks. vil opvarmning  fra af 
100% mættet vand 4C til 8C resultere i en overmætning på ca. 10% for både O2 og N2, såfremt der ikke 
samtidig finder en afgasning sted. 
 

Gasser der går i forbindelse med vand 
Herunder beskriver vi kort de to gasser, CO2 og NH3, som går i kemisk forbindelse 
med vand. 
 
Kuldioxid (CO2) 
CO2 findes både opløst i vand som gas og binder sig kemisk til vandmolekyler, som 
vist i ”bicarbonatligningen”: 
 

    CO2    +   H2O   HCO3
-   +   H+     CO3

2-   +  2H+

Kuldioxidgas     Vand  Bicarbonat       Syre  Carbonat         Syre 

 
Total-CO2 indhold i vand er summen af den opløste CO2-gas og dens relaterede 
former, altså H2CO3, HCO3

-
, CO3

2-, samt eventuelle andet kemisk bundet CO2. 
 
Hvordan andelen af de enkelte former fordeler sig mellem hinanden afhænger af pH 
og temperatur (se nedenstående ligevægtskurve (=bufferkurve). 
 



 
 
Ud fra ligevægtskurven kan vi se, at i det pH- og temperatur-område der normalt er i 
fiskeopdræt, vil en mindre del af total-CO2 findes som gasformig CO2. Derfor kan 
CO2 i modsætning til ammoniak lettere beluftes ud af vandet ved gennembobling 
med luft eller i rislefilter/stribningstårn. 
 
 
Ammoniak (NH3) 
NH3 er meget vandopløselig, da den let går i forbindelse med vand i følgende lige-
vægt: 
 

     NH3     +    H2O       NH4
+    +   OH- 

Ammoniakgas       Vand  Ammonium          Base 

 
Total ammonium er summen af NH3 og NH4

+ indholdet. Hvor stor en andel der er 
tilstede som hhv. NH3 og NH4

+ afhænger især af pH og temperatur og er vist i ne-
denstående ligevægtskurve (bufferkurve). 
 
 
 



 
Indvirkning af pH og temperatur på ammoniak-ligevægten. 

 
Ligevægtskurven fortæller os, at: 
- Andelen af den giftige NH3 (gas) stiger med øget pH og temperatur 
- Under pH 7,0 og 20°C findes næsten 100% som NH4

+ 
- Ved pH 9 og 20°C er 30% NH3 og 70% NH4

+ 
- Ved pH 11,5 og 20°C er NH3-andelen næsten 100% 
 
Mellem pH 6 og pH 7 og temperaturer under 20°C er der normalt lille risiko for 
skadelige NH3 –niveauer, men opmærksomheden bør forsat været rettet mod NH4

+ 
og dets omsætningsprodukter (NO2

- og NO3
-). Havvand, som normalt har en højere 

pH 8,0-8,5, kan således i højere grad føre til skadelige NH3-niveauer 
 
Ved de pH- og temperaturniveauer, som er aktuelle i akvakultur, er det ikke muligt 
at belufte NH3 ud af vandet. Hvis denne form for afgasning skal være effektiv kræ-
ves mindst pH 11. 
 

Læs mere i disse afsnit 
- Andre vandkvalitetsparametre, afsnittet ”Ilt (O2)” og ”Kuldioxid (CO2)” 
 

Se bilag MMS driftsorienteringer 
- Totalgas, måling og korrigerende handlinger 
- Kuldioxid, måling og korrigerende handlinger 



 4.1 Ammoniak/ammonium, nitrit og 
nitrat 

Af Niels Henrik Henriksen, dyrlæge, Dansk Akvakultur 
 
Under dambrugsdrift på traditionelle gennemstrømsanlæg bliver alle opløste 
affaldsstoffer fra fisken fjernet kontinuerlig via vandudskiftningen. Der forekommer 
således kun sjældent ophobning af disse stoffer til niveauer, der er giftige for fisk.  
 
I recirkulerede opdrætssystemer forholder det sig anderledes. Her medfører en 
højere tæthed af fisk, samtidig med en lavere vandudskiftning, stor risiko for 
ophobning af opløste affaldsstoffer og deres omdannelsesprodukter i anlægget. Det 
er derfor afgørende at etablere rensesystemer, som fjerner eller omdanner de giftige 
stoffer. 
 
I fiskeopdræt er der lidt forenklet følgende input og output i anlægget: 
 
Indput: 

Æg, fisk 
Vand 
Foder 
Ilt, O2 

 
Output: 

Ammoniak, NH3 
Kuldioxid, CO2 
Fækalier 
Slim 
Foderspild 
Fiskekød (protein, fedt) 

 
De mest betydende affaldsstoffer for fisken er ammoniak (NH3) og kuldioxid (CO2) 
og ammoniakkens omdannelsesprodukter, nitrit og nitrat. Desuden kan der i slam 
dannes uheldige stoffer som svovlbrinte, der er uhyre giftige for fisken ved selv små 
koncentrationer. 
 

Ammoniak, NH3 
Forhøjede ammoniakkoncentrationer i vandet kan være meget giftigt for fisk. 
 
Når fisk omsætter proteindelen i foder, vil der altid være overskydende kvælstof, 
som må udskilles. Dette restprodukt udskiller fisken i form af ammoniak (NH3) over 
gællerne. Ammoniak dannes også ved nedbrydning af proteiner og andre 



kvælstofforbindelser i slam og lignende. Den giftige ammoniakgas (NH3) opløses let 
i vand i en ligevægt med ammonium (NH4

+), som er relativ ugiftig. Ligevægten, 
hvor langt størstedelen normalt er på ammonium-form, er afhængig af temperatur og 
pH. Jo højere temperatur og jo højere pH des mere ammoniak – og derved større 
giftighed. (se flere detaljer i kapitlet ”Rensning af opdrætsvand”) 
 
Udover temperatur og pH påvirker vandets iltkoncentration ligeledes ammoniaks 
giftighed. Jo lavere iltindhold, jo større giftighed.  
 
Ved utilstrækkelig omsætning opkoncentreres ammonium. Ved forhøjet 
ammoniakkoncentration i vandet er fiskens ammoniakudskillelse hæmmet, så fisken 
ophober ammoniak i kroppen. Dette påvirker fiskens evne til ionregulering negativt, 
med en række uheldige bivirkninger.  
 
Det er således vigtigt at følge ammonium/ammoniak koncentrationen 
regelmæssigt i hvert anlæg. 
 
Giftighed for regnbueørreder 
Akutte symptomer på ammoniakforgiftning kan for ørreder ses ved ca. 0,025mg/l 
(ved pH 7,5 svarende til mellem 2 og 8mg/l total ammonium afhængigt af 
temperaturen). Der er dog i litteraturen beskrevet kroniske skader ved betydelig 
lavere værdier. Ammoniak-gassen, NH3, er mere end 100 gange giftigere end 
ammonium-ionen, NH4

+. 
 
Symptomer 
For høje ammoniakkoncentrationer medfører irritation og skader på hud og gæller. 
Desuden giver ammoniakforgiftning skader i væv, gæller, slim og 
centralnervesystem. Ved meget høje niveauer vil fisken hurtigt dø. 
 
Akut kan ses:  

- Manglende ædelyst 
- Uro, fiskene står i overfladen 
- Gisper efter vejret 
- Lilla eller røde gæller 

 
Meget kritiske forgiftninger: 

- Gisper efter vejret, meget slim, åben mund og gæller 
- Ligger på siden – tab af balance 
- Døde fisk 

 

Forebyggelse. 
- Undgå overbelastning af anlægget med for mange fisk. Fordel fodring jævnt 

over flere gange. Vær opmærksom på foderkvalitet og foderspild.  



- Især under opstart af filter er filtrenes evne til at omsætte ammoniak nedsat. 
NH3-niveauet skal i denne periode følges intensivt og fodring justeres i 
forhold hertil. 

- Sørg for tilstrækkelig og jævn luftgennemstrømning i de beluftede filtre. 
Hermed undgås iltunderskud i filteret – Kontroller jævnligt iltindhold i afløb 
fra biofiltret. Skal være min 2-3 mg/l 

- Undgå negativ påvirkning af filter – benyt eventuel omløb ved behandling 
med kritiske hjælpestoffer.  

- Tilvænning af filteret til hjælpestoffer, medikamenter og ændringer i 
udfodring. 

- Kontrollér at alle filterkamre modtager lige meget vand 
 
Behandling.  
En akut ammoniakforgiftning kan afhjælpes ved at sænke pH eller temperatur. Dette 
er dog ikke enkelt i store recirkulerede anlæg. Derudover skal der sikres et højt 
iltindhold i vandet.   
 
Ved mistanke om kritisk høje ammoniak koncentrationer bør følgende tiltag 
igangsættes: 

- Tilsætning af rigelige mængder frisk vand. 
- Stop udfodring. 
- Sørg for tilstrækkelig ilt i vandet og jævn gennemstrømning i filtrene. 
- Evt. tilsætning af syre. 

 

Nitrit, NO2
- 

Nitrit (NO2
-) er et giftigt mellemprodukt i den bakterielle omsætning af ammoniak 

(nitrifikation og denitrifikation): 

NH3/NH4
+   __>   NO2

-  __>  NO3
-  __>  N2 

                Ammoniak/Ammonium          Nitrit          Nitrat          Kvælstof 

 
Under opstart af filtre og ved nedsat biologisk aktivitet (lav temperatur og/eller 
reduceret fodring) ses ofte at processen fra nitrit til nitrat forløber langsomt. Dette 
giver ophobning af nitrit.  
 
Nitrifikationshastigheden hos bakterien, Nitrobakter i biofiltret, er afhængig af 
temperatur og ammonium-, ilt- og bikarbonatniveauer. Lavt iltniveau kan således 
medføre ophobning af nitrit.  
 
Giftighed for ørreder. 
Litteraturen angiver forskellige niveauer før giftigheden indtræder hos ørreder, fra 
0,2 til 1,0 mg/l NO2

-. Giftigheden er mindre hos yngel (bækørreder) end hos voksne 
ørreder. Ligeledes er det vist, at regnbueørreder, som konstant går i vand med 
stabile, forhøjede nitritkoncentrationer, i et vist omfang tilvænner sig et højere 



niveau. Med andre ord, regnbueørreder som til stadighed holdes i recirkulering kan 
tilsyneladende modstå højere nitritniveauer end ørreder, som kommer direkte fra 
gennemstrømsanlæg (hvor nitrit-indholdet ofte er lavt). Der er eksempler på 
kortvarige perioder med nitritniveauer over 10 mg/l uden at det medførte akut 
dødelighed. Ved sådanne værdier bør der dog altid være salt i anlægget (se 
nedenstående). 
 
Symptomer: 
Nitrit pumpes over gællerne til fiskens blod, hvor den blokkerer for ilttransporten. 
Det sker da nitrit binder sig til hæmoglobin (som normalt transporterer ilt rundt i 
fisken) og danner stoffet methæmoglobin. Methæmoglobin kan ikke transportere ilt, 
og blodet bliver brunligt. Selv om iltindholdet i vandet er højt, oplever fisken altså 
en intern iltmangel (kvælning). Samtidig forstyrres ionbalancen. 
 
Akut kan ses: 

- Nedsat ædelyst 
- Søger op i strømmen 
- Eventuel gispende fisk 
- Mørke fisk står i kanten / ligger på risten 
- Øget dødelighed 
- Blodet er ofte brunt 

Kronisk kan ses: 
- Ofte sekundære infektioner (fiskedræber, bakterielle infektioner osv.) 
- Nedsat foderudnyttelsen pga. ringe iltforhold internt i fisken  
- Øget sygdomsforekomst (pga. nedsat immunforsvar) 

 
Forebyggelse:  

- Det vigtigste er, at tilpasse udfodringen til biofiltrets kapacitet 
- Nitrit bør måles regelmæssigt, især når der sker ændringer i anlægget, som 

kan påvirke biofiltret. F.eks. opstart, foderskift, ved behandling med medicin 
og hjælpestoffer osv. Forsøg viser at formalin-vandbehandling kan nedsætte 
nitrits omdannelse til nitrat. Der er således risiko for øget nitritniveau i 
forbindelse med formalinanvendelse! 

 
Da nitrit er et omdannelsesprodukt af ammoniak/ammonium vil man ved høje 
ammoniumværdier nogle dage senere ofte opleve et forhøjet nitritindhold. 
 
Behandling:  

- Nedsæt udfodringen ved forhøjede nitrit koncentrationer 
- For at afhjælpe problemet akut tilsættes almindelig salt (NaCl). Kloridioner i 

vandet modvirker, at nitrit overføres til fiskens blod. Som tommelfingerregel 
skal mængden af klorid være ca. 17 gange større end nitrit, for at fjerne nitrits 
giftige virkning (regnbueørreder). 

 



I nedenstående tabel er vist hvor meget almindelig fodersalt, som tilsættes ved 
forskellige nitritmålinger. Formlen er lavet ud fra at forholdet mellem mængden af 
klorid og nitrit er omkring 17:1.  
 
Husk, at saltkoncentrationen skal opretholdes lige så længe, som den forhøjede nitrit 
er tilstede. Husk også, at tage højde for vandudskiftningen. Salten i de angivne 
mængder er relativ harmløst overfor både fisk og biofilter.  
 
Tilpasning af fodertildelingen til biofiltret kapacitet bør ske sideløbende. Endvidere 
bør iltkoncentrationen være højest mulig under hele forløbet. 
 
Bemærk, at saltet ikke fjerner nitrit. Måling af nitrit i vandet viser altså det samme 
resultat før og efter salttilsætning. 
 

Nødvendig mængde salt kg/m3 for at ophæve 
Nitrits giftvirkning
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    Figur: Nødvendig mængde salt (NaCl) kg/m3, for at ophæve nitrits (NO2) giftvirkning  ved forskellige 

koncentrationer af nitrit. 
 

 



 
 
Regneeksempel:   
Vi måler en nitritkoncentration på 1,5 mg/l i 
et anlæg på 1000 m3 produk-tionsvolumen. 
Af grafen/tabellen fremgår det, at vi ved 
denne koncen-tration skal anvende 0,042 kg 
salt/m3. Den samlede mængde salt vi skal 
an-vende for at ophæve nitrits gift-virkning 
er derfor: 1000 m3* 0,042 kg salt/ m3 = 42 
kg salt til hele anlægget. 
 
Bemærk, at den nødvendige dosis (her 0,04 
promille) ligger langt under den dosis, som 
normalt anvendes ved gælle- og parasit-
problemer (1-9 promille). 
 

Nitrat, NO3
- 

Nitrat betragtes ofte i opdrætssammenhæng som værende ikke-giftig for fisk og bør i 
de fleste tilfælde ikke udgøre et alvorligt problem i intensive opdrætsanlæg. En 
vandudskiftning på kun ganske få procent om dagen holder niveauet nede på et 
acceptabelt niveau. 
 
Nitrat er et mellemprodukt i den bakterielle omsætning af ammoniak. Omsætningen 
af nitrat foregår især i biofiltrets iltfrie zoner ved denitrifikation (Nitrosomonas-
bakterier), som omsætter nitrat til frit kvælstof (N2), der kan afgasses fra vandet. Se 
mere i kapitlet ”Rensning af opdrætsvand”). 
 
Tålegrænser for nitrat er i litteraturen angivet meget forskellige. Normal giver 
niveauer på 50-250mg/l ikke give anledning til negativ påvirkning. Akut dødelighed, 
ved hurtig stigning i nitratindholdet, er set ved værdier over 500- 1.000mg/l. 
Sådanne forhøjede niveauer forårsager skade på fiskens salt-vand balance, og svarer 
i princippet til et for højt salt-indhold. 
 
Ved lukning af vandet, i en kortere eller længere periode, bør nitrat-niveauet 
kontrolleres regelmæssigt. 
 
Ved forhøjede værdier øges vandudskiftningen. 

[NO2] mg/l Kg salt/m3

0,5 0,014 

0,75 0,021 

1,0 0,028 

1,25 0,035 

1,5 0,042 

1,75 0,049 

2,0 0,056 

2,25 0,063 

2,5 0,070 

2,75 0,077 

3,0 0,084 

3,25 0,091 

3,5 0,098 

3,75 0,105 

4,0 0,112 



4.2 Måling af ammoniak, nitrit og 
nitrat 

Af Niels Henrik Henriksen, dyrlæge, Dansk Akvakultur 1.11.2007 

Måling 
Ved normale betingelser er forholdet mellem ugiftigt ammonium (NH4

+) og 
ammoniak (NH3) omkring 100:1, altså omkring 1% af den totale mængde udgøres af 
ammoniak. 
 
Det samlede indhold af ammonium og ammoniak (populært kaldet ”Total 
ammonium”) kan måles med forskellige målekits. Ud fra den fundne ammonium-
koncentrationen [NH4

+ + NH3], pH og temperaturen kan ammoniak-koncentrationen 
udregnes således, 
 

          [NH4
+    +  NH3] 

[NH3]    = 10 (10.07 - 0,033xT - pH) + 1 
 
Figuren herunder viser det indbyrdes forhold mellem ammonium og ammoniak ved 
pH 6 – pH 8, og det ses at pH´s betydning er ekstra udtalt ved pH over 7,5. Ud fra 
figuren kan ammoniakkoncentrationen ligeledes udregnes. Begge metoder kan 
anvendes. Udregningen ved formlen er mest præcis. 
 

 
 
 



Regneeksempel 
Ved hjælp af test kits måles en ammoniumkoncentration på 5 mg/l ved 15 ˚C og pH 
7. I tabellen ses at 
forholdet mellem ammoniak og ammonium er ca. 0,24% ved pH 7 og 15˚C. Dette 
medfører at ammoniak koncentrationen i vandet er 0,012mg/l (beregnet 5*0,24%). 
Tilsvarende beregnes vha. formlen at ammoniakkoncentrationen er 0.011mg/l 
 

Udtagning af prøver 
Overvågning af niveauer for ammoniak/ammonium, nitrit og nitrat er helt afgørende 
for at kunne optimere sin produktion i recirkulerede anlæg. Ikke kun for at undgå 
dødelige niveauer, men i ligeså høj grad for at lære at optimere sit anlæg kapacitet 
og at sikre fiskene optimal vækst. 
 
Der findes på markedet en lang række forskellige testmuligheder. Lige fra simple 
sticks til meget dyre elektroniske metoder. Ved valg af system er det vigtigt at gøre 
sig klar hvad ens behov er, hvad det koster og testens måleusikkerhed. Det er ikke 
nødvendigvis det mest avancerede testudstyr, som er mest aktuel i danske 
recirkulerede ørredanlæg. 
 
Det vigtigste er at finde en testmetode, som passer til ens temperament og 
pengepung, samtidig med, at man husker at det ikke drejer sig om at finde værdier 
med en masse decimaler. Det drejer sig primært om i grove træk at vide, hvilket 
niveau man ligger på. 
 
Man er nødt til at udtage prøverne og registrere regelmæssigt. Gerne hver dag eller 
flere gange om ugen. Uden disse værdier har man ingen chancer for at vurdere om et 
niveau er på vej op eller ned. Kun ved regelmæssige målinger har man mulighed for 
at kende sit anlæg og lære, hvordan man skal reagerer i forskellige situationer. 
 
Bemærk, at flere af testmetoder påvirkes af eksempelvis saltvand og eksempelvis 
formalin. Læs vejledningen grundigt. 
 
Vær også opmærksom på, at nogle af testene ikke direkte måler ammonium (NH4

+), 
nitrit (NO2

-) eller nitrat (NO3
-), men kun måler N-delen af stofferne. Her skal du 

altså gange med en given faktor for at få det rigtige resultat, dvs. 
 

Måling af N Faktor der skal ganges med
Ammonium-N 1,2 
Nitrit-N 3,3 
Nitrat-N 4,4 

 
 



I det følgende er nævnt nogle testmetoder og i skemaform er det forsøgt at 
sammenligne de forskellige metoder. 
 
Bemærk, at nogle af stofferne kræver gifttilladelse!!! 
 
Sticks 
Flere firmaer laver simple teststicks. Dette er en papirstrimmel som kortvarigt 
dyppes i vandet. Metoden er ikke særlig præcis, men giver for nitrit og nitrat en 
udmærket fornemmelse af niveauet i opdrætsenheden. Er lidt dyrere end de andre 
metoder. 
 
Simpel farve skala 
Man blander væsker og/eller pulver med vandprøven. Efter et antal minutter aflæses 
værdien på en farveskala. Mere præcis end sticks.  
Ved nogle at testene medfølger farvet ”hjul” som letter aflæsningen. 
 
Fotometer 
Som ovenstående blandes der nogle forskellige stoffer i vandprøven. Denne aflæses 
her vha. et instrument der kan omsætte farveintensiteten til en værdi. Er forholdsvis 
dyr i anskaffelse, men billig i brug. Meget præcis. 
 
Elektroniske metoder 
Disse er meget dyre at anskaffe. Problemet er også at de efterfølgende meget tit skal 
kalibreres. Bruges ikke under danske forhold andet end i forskellige 
forskningsprojekter. 
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Total Ammonium (NH4
+ + NH3) 
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Hach Lange 
Nr.: 2755325 

Sticks 
0-6 

0-0,25-0,5-1-3-6 
30 sekunder 95,- for 25 test 4,- 

Visocolor ECO 
Nr. 20.01.40 

Simpel 
farveskala 

0,2 – 3 
0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3 

15 minutter 250,- for 50 test 5,- 

Merck Ammonium-test, 
Aquamerck 
Nr. 111117 

Simpel 
farveskala 

0 – 10 
0-0,5-1-3-5-10 

Få minutter 420,- for 150 test 3,- 

Visocolor ECO 15 
Nr. 20.01.39 

Simpel 
farveskala 

0 - 15 
0,5-1-2-3-5-7-10-15 

15 minutter 330,- for 50 test 7,- 

Merck Ammoniumtest, 
Microquant 

Simpel 
farveskala 
med hjul 

0,2 - 8 
0,2-0,5-0,8-1,3-2,0-3,0-

4,5-6,0-8,0 

13-15 
minutter 

1200,- for 250 test + hjul 
(herefter koster 850,- for 500 

test) 

2,- 
(1200,- for ops

Palintest 
Ammonium (tabletter) 

(kræver fortynding) 

Simpel 
farveskala 
med hjul 

0 – 1 
 

10 minutter 

400,- for grundsæt. 
475,- for opstartssæt med 50 

prøver + hjul 
(herefter 400,- for 250 prøver) 

2,- 
(875,- for ops

 

Aquanal-plus 
til fotometer 
Nr. 20.09.40 

Fotometer 
0,1 – 3 

Meget præcis i hele skala. 
13 – 15 
minutter 

6000,- for fotometer 
(herefter 500,- for 250 prøver) 

2,- 
(6000,- for ops

 
 
Hach Lange købes Hach Lange, 36 77 29 11 
Merck købes eksempelvis hos VWR International, 43 86 87 88 
Palintest købes eksempelvis hos Actichem, 56 14 14 14 
Visocolor og Aquanal (+ fotometer) købes eksempelvis hos Gundlach, 86 94 13 88 
 
 
 
 
Skema udarbejdet af Christian Skaaning Laursen, Dansk Akvakultur 
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Nitrit / Nitrat 

 
 

Stof Navn på test Metode Skala (mg/l) Tid Anskaffelsespris (kr) Ca. pris pr. prøv

N
itr

it 
(n

itr
at

) 

Hach Lange Nitrit/nitrat 
Nr. 2745425 

Sticks 

Nitrit: 0 - 3 
0,15-0,3-1-1,5-3 

Nitrat: 0 – 50 
0-1-2-5-10-20-50 

Få sekunder 95,- for 25 sticks 4,- 

Merck Nitrittest 
Merckoquant 
Nr. 110007 

Sticks 
2 – 80 

2-5-10-20-40-80 
15 sekunder 220,- for 100 sticks 2,20,- 

Visocolor ECO 
Nr. 20.01.44 

(kræver ofte fortynding) 

Simpel 
farveskala 

0,02 – 0,5 
0-0,02-0,03-0,05-0,07-

0,1-0,2-0,3-0,5 
Få minutter 250,- for 150 test 2,- 

Merck Nitrittest, Microquant 
Nr. 114774 

Simpel 
farveskala 
med hjul 

0,1 - 10 
0,1-0,2-0,4-0,6-1,0-1,8-3-

6-10 
3 minutter 

1150,- for 400 test + hjul 
(herefter 970,- for 1000 test) 

1,- 
(1150,- for opsta

 

Palintest 
Nitrit (tabletter) 

(kræver ofte fortynding) 

Simpel 
farveskala 
med hjul 

0 – 0,5 
 

Få minutter 

400,- for grundsæt. 
450,- for opstartssæt med 50 

prøver + hjul 
(herefter 400,- for 250 prøver) 

2,- 
(850,- for opsta

 

Aquanal-plus 
til fotometer 
Nr. 20.09.32 

Fotometer 
0,02 – 1 

Meget præcis i hele skala. 
3 minutter 

6000,- for fotometer 
(herefter 500,- for 250 prøver) 

5,- 
(6000,- for opsta

Nitrat Merck Nitrattest 
Merckoquant 
Nr. 110020 

Sticks 
10 - 500 

10-25-50-100-250-500 
1 minut 220 for 100 sticks 2,20,- 

 
 
Hach Lange købes Hach Lange, 36 77 29 11 
Merck købes eksempelvis hos VWR International, 43 86 87 88 
Palintest købes eksempelvis hos Actichem, 56 14 14 14 
Visocolor og Aquanal (+ fotometer) købes eksempelvis hos Gundlach, 86 94 13 88 
 
 
Skema udarbejdet af Christian Skaaning Laursen, Dansk Akvakultur 
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4.4 Andre vandkvalitetsparametre 
Af Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret 

Ilt (O2) 
Den maksimale mængde ilt, der kan opløses i vand afhænger af adskillige parametre 
inklusiv temperatur, salinitet, højde og tryk. Iltindholdet udtrykkes ofte i procent 
mætning i forhold til den naturlige maksimale opløselighed, der angives som mgO2 
pr. liter. F.eks. 100% mætning ved 10C rent ferskvand svarer til et iltindhold på ca. 
11 mg/l, mens en tilsvarende mætningsgrad ved 20C svarer til ca. 9 mg/l. 
 
I nedenstående iltomregner er det muligt at finde iltprocenten (%) ud fra iltindhold 
(mg/l) og temperaturen i ferskvand, og omvendt fra mg/l til %. 
 

 

 
Figur: Iltomregner til at finde iltmætningen i procent i ferskvand ud fra iltindholdet i mg/l og aktuel 

vandtemperatur. Læg en linial fra målt mgO2/l til målt vandtemperatur og aflæs iltmætningen. Eksempel er 
vist for iltindhold (mg/l) ved hhv. 1 og 15C for 50% iltmættet vand. 
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I opdrætsvand skelner vi ofte mellem 3 iltsituationer, hhv.: 
1) Normale iltforhold, hvor fiskens normale vækst og adfærd er tilgodeset 
2) Lavt iltniveau, hvor fisken må regulere fysiologisk for at skaffe sig 

tilstrækkelig ilt til normale funktioner, som foderomsætning, vækst og 
svømning. Meget lave iltniveauer påvirker dog også basale funktioner som 
fiskens salt-vand balance. 

3) Ilt- og kvælstofovermætning, hvor vandet er mere end 100% mættet med 
gas 

 
2) og 3) kan have uheldige effekter på fiskens trivsel, og beskrives nærmere 
herunder. 
 

Lavt iltniveau (hypoxi) 
Lavt iltniveau forekomme i fiskeopdræt især som følge af: 

- Reduceret vandtilførsel 
- Høj fisketæthed 
- Høj udfodring og foderomsætning 
- Højt indhold af organisk stof i vandet (foderrester, fækalier eller indført med 

indløbsvand) 
- Temperaturstigning 
- Døgnvariation i forholdet mellem fotosyntese (iltproduktion) og respiration 

(iltforbrug) 
 
Endvidere, hvis gællerne har en overproduktion af slim, som følge af irritation af 
partikler eller ændring i vandkemi, kan gællerne slimes så meget til, at slimen bliver 
en barriere for iltoptagelsen, og giver fisken problemer i selv veliltet vand. 
 
Ved et pludseligt iltdyk i vandet oplever fisken iltmangel, og vil straks forbedre sin 
iltoptagelse til blodet. Vi oplever, at gællerne ventilerer hurtigere, fisken stiller sig 
måske i indløbsvandet eller snapper efter luft. Er det ikke tilstrækkeligt opbygger 
kroppen en ”iltgæld”, som kommer til udtryk ved, at musklerne syrer til med 
mælkesyre. Normaliseres iltforholdene går der mange timer, inden iltgælden er 
betalt tilbage, ca. ½ døgn inden mælkesyren igen ligger på sit normalt lave niveau. 
 
Fisk kan dog tilvænne sig langvarige lave iltforhold. Antallet af røde blodlegemer 
(hæmatokrit) stiger, og blodet iltoptagelse fra vandet bliver mere effektiv. Det tager 
uger inden fisken fuldstændig er tilvænnet et lavere iltindhold. 
 
Sker ændringerne langsomt over flere uger til måneder, som fra vinter til sommer, 
vænner fiskens krop sig gradvis uden problemer til de lavere iltforhold. Dog oplever 
mange på gennemstrømsanlæg, uden iltstyring, at fiskene får iltproblemer på den 
første rigtige varme forårsdag. Den pludselige temperaturstigning både sænker 
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vandets iltindhold indenfor få timer, og øger fiskens iltkrav som følge af øget 
stofskifte. En situation som fiskens blod endnu ikke er ”gearet” til. 
 
Fiskearter oplever pludselige iltdyk meget forskelligt. Laksefisk bliver ofte nervøse 
og går i panik, hvilket kun er med til at forværre situationen. Karpefisk håndterer et 
iltdyk langt bedre, idet de falder til ro på bunden og venter på bedre ”ilttider”. 
Desuden optager karpefisk ilten fra vandet mere effektivt. Ålen supplerer sin 
iltoptagelse ved også at ånde over huden. 
 
Skadevirkning 
Ved iltdyk er der stor risiko for en forringet foderomsætning til skade for miljø og 
økonomi. For fisken kan iltdyk desuden føre til reaktioner som: (se også figur) 

- Stress, der nedsætter appetit og modstandsdygtighed overfor sygdom 
- Dannelse af mælkesyrer, der yderligere hæmmer ilttransporten til kroppens 

celler 
- Kvælning og død 

 

 
Figur: Fiskens iltforbrug er ikke påvirket af iltniveauer, der ligger over fiskens kritiske iltgrænse. Under dette 
kritiske niveau falder iltforbruget gradvist indtil fisken kun formår at optage den iltmængde, som dækker 
fiskens helt basale iltkrav. Falder iltindholdet yderligere vil fisken dø af kvælning. 
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Anbefalede minimale iltniveauer for hvornår skadevirkningerne af lavt iltindhold 
indtræder er kompliceret af en række omgivende faktorer som: 

- Temperatur. Stigende temperatur øger fisks stofomsætning og dermed iltkrav 
- Fiskestørrelse. Øget fiskestørrelse reducerer gradvis iltforbruget per kg fisk 
- Foderniveau. Jo højere udfodring jo højere er fiskens iltforbrug 
- Kuldioxid (CO2). Stigende CO2 -koncentration øger fiskens iltkrav, da CO2 

reducerer blodets iltbærekapacitet 
- Ammoniak (NH3). Stigende NH3 -koncentration øger iltkravet som følge af 

ammoniaks giftighed 
- Andre giftstoffer øger generelt også fiskens krav til vandets iltindhold 

 
Fisk kan altså sagtens opleve iltmangel, selv om vandet iltforhold tilsyneladende er i 
orden, men ikke er det som følge af en ugunstig faktor. 
 
Tolerancer 
Generelt gælder det, at laksefisk ikke tager føde til sig ved iltniveauer under ca. 5 
mg/l - formentlig en adfærd der skal forhindre den normale stigning i iltoptagelse, 
som følge af fodring og fordøjelse. Det minimale iltniveau for overlevelse ligger hos 
laksefisk på ca. 2 mg/l (Wedemeyer 1996a). 
 
Da fisks iltbehov i høj grad afhænger af kroppens foderomsætning, stiller de 
moderne energirige fodertyper specielle krav til vandets iltindhold. Dette betyder, at 
selv relativ ny videnskabelig litteratur i denne sammenhæng er forældet.  Med 
udgangspunkt i bedst mulig foderudnyttelse hos regnbueørred anbefales af 
foderfirma eksempelvis iltniveauer på minimum 5,5 ved 5C og 8,3 mg/l ved 20C, 
svarende til hhv. 42 og 91% iltmætning (se figur). 
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Figur: Bedst mulig foderudnyttelse fra regnbueørred i relation til vandets iltindhold ved forskellige 
temperaturer. Den stiplede linie illustrerer minimale iltniveauer for fuldt iltmættet blod ved forskellige 
temperaturer. Den fuld optrukne linie viser, hvor meget ilt der er til rådighed i vandet ved 100% mætning 
Kilde: BioMar A/S 

 
Ud fra fiskenes omtrentlige iltbehov, som vi kan beregne ved Jon Form og Gorm 
Rasmussen model, og faldet i vandets iltindhold, som vi tillader for at fiskens trivsel 
og foderomsætning fortsat opretholdes, f.eks. aflæst i den foregående figur, kan vi 
beregne vandmængden et fiskebassin som minimum skal have tilført. BioMar har 
udviklet tabellen på den følgende side, som tager udgangspunkt i fodrede fisk og et 
iltfald på hhv. 30 og 40%. 
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    Kilde: BioMar A/S 
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Ilt- og kvælstofovermætning (dykkersyge) 
Gasovermætning er en situation, hvor vandets totale gastryk, overstiger 100%.  
I fiskeopdræt er det hovedsagelig ilt og kvælstof (N2), der under visse 
omstændigheder forårsager overmætning og risiko for dykkersyge. Der er dog stor 
forskel på, om det er atmosfærisk luft eller ren ilt, der er årsag til gasovermætning i 
vandet. Se ”Tolerancer” herunder. 
 
Under normale forhold er det samlede gastryk i vandet i balance med trykket af 
atmosfærens luftarter (ilt, kvælstof, argon og kuldioxid) – et tryk på i alt ca. 760 
mmHg ved havoverfladen. Denne balance ændrer sig let i vand under forskellige 
naturlige eller kunstige forhold: 

- Kraftig opiltning med ren ilt 
- Beluftning med atmosfærisk luft ved stor vanddybde 
- Kilde eller borevand overmættet med kvælstof 
- Utætte pumper og rør suger ”falsk” luft 
- Hurtig opvarmning af koldt vand (f.eks. blandingsblanding med kold og 

varmt vand). En tommelfingerregel er, at for hver 1C stigning stiger 
mætningsgraden med 2%-point. Dvs. opvarmning af luftmættet vand med 
5C vil resultere i overmætning på ca. 110% 

- Flytning af fisk fra vand med høj mætningsgrad (N2 og O2) til vand med lav 
mætningsgrad 

- Alger og vandplanters fotosyntese i vandløbet 
 

Hvad er dykkersyge? 
Blod og væv indstiller sig hurtig i en ligevægt med trykket af opløste gasser i Sker 
der en gasovermætning af vandet, vil blod og væv også blive overmættet. Hvis det 
omgivende gastryk falder for hurtigt til, at transporten (diffusion) af overmættet gas 
fra blodet til vandet og videre op i atmosfæren ikke sker hurtig nok, dannes der 
gasbobler - samme princip som når en sodavand åbnes og kulsyren bobler ud. 
Gasbobler dannet i fiskens væv og blod er årsag til dykkersyge.  
 
Skadevirkning 
Gasbobler udvikles først i blodsystemet og bliver hurtigt transporteret til hud, finner 
og mund, hvor boblerne kan ses. Bobler dannet i hjertet eller vitale organer kan 
blokere blodcirkulationen give dødelighed. 
 
På kort sigt medfører dykkersyge dødelighed. De mindste fisk er mest følsomme. 
Dødelighed og skader er set ned til 102-103% overmætning (total gastryk). Lang-
tidseffekter er problemer med at regulere salt-vandbalancen og ophobning af 
affaldsstoffer i fisken. Ved akut dykkersyge ses ofte gasblærer i tyndhudede områder 
som gæller, øjne, gane, finnestråler. 
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Tolerancer 
Overmætning med ren ilt er normalt et meget mindre problem end overmætning med 
kvælstofgas (N2), da fiskens stofskiftet med tiden vil fjerne alle iltbobler. N2 er en 
inaktive gas, der ikke forbruges i fiskens stofskifte og som ved ophør af 
overmætning altid må finde vej ud af fiskens krop i gen. Herunder skelner vi således 
mellem ”Total gasovermætning” og ”Iltovermætning”. 
 
Total gasovermætning 
Mange anbefalinger om grænseværdier for gasovermætning (total gastryk) ligger på 
maksimalt mellem 103 og 110% (Barton 1996; Braaten 1986). Æg, yngel og larver 
af laksefisk er de mest følsomme, dernæst smolt og med voksne som de mest 
robuste overfor gasovermætning (Wedemeyer 1996a). 110% anses dog for at være 
for høj ved kronisk overmætning på lavt vand og være for lav på vand-dyber over 1 
m. 
 
Iltovermætning 
Mange fiskearter er robuste overfor et højt iltniveau. Tilvæksten stiger dog generelt 
ikke under iltovermætning, og den kan i modsat fald hæmmes hos nogle arter 
(Wedemeyer 1996a). Hurtige skift i ilttrykket bør dog undgås, især fra overmætning 
til lavere iltmætning (Colt et al. 1991). 
 
Resultater fra forsøg med opdræt af regnbueørred i iltovermættet vand har kun vist 
dødelighed ved ekstremt høje niveauer, som i et forsøg over 7 dage ved >42-46 mg 
O2/l (ca. 400%) ved 15C (Colt et al. 1991). I et andet forsøg er der fundet nedsat  
modstandsdygtighed overfor rødmundssyge ved opdræt i 150% iltmættet vand 
(Wedemeyer 1996a).  
 
I mange andre forsøg er der ikke vist nogen effekt ved selv meget høje ilt-niveauer. I 
et forsøg var der ingen forskel i vækst, overlevelse eller adfærd ved hhv. 70, 147 og 
220% mætning. Fiskene tilpassede antallet af røde blodlegemer efter iltforholdene 
(Jewett et al. 1991). I et andet forsøg over 10 uger blev vækst og foderomsætning 
ikke påvirket hos store regnbueørreder ved iltovermætninger op til (130%) ved 13-
15C (Caldwell og Hinshaw 1994). Hos små regnbueørreder (ca. 6 g) opdrættet ved 
>180% iltmætning, hvor N2 -mætningen var reduceret til 80% og et total gastryk på 
max. 105-110%, blev der ikke observeret problemer med dykkersyge (vækst, 
foderkvotient eller dødelighed) (Edsall og Smith 1990).  
 

Behandling / forebyggelse 
For fisk, som går i overmættet vand, er det vigtigt med en gradvis langsom sænkning 
af gasovertrykket. På den måde frigives gassen, som er opløst i fiskens krop, 
langsomt, og vi undgår, at der dannes dødelige bobler i blodet. 
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Der er udviklet forskelligt afgasningsudstyr, der kan reducere overmætning til 
acceptable værdier ved at: 

- Opblande vandet ved omrøring 
- Beluftning med diffuser eller ”slå vandet i stykker” over rist, pisker eller 

lignende Begge øger vandets overflade så overmætningen gasser af 
 
Se bilag MMS driftsorienteringer: 

- Totalgas, måling og korrigerende handlinger 
 

Temperatur 
Hver fiskeart har et temperaturområde, som de trives indenfor. Dette 
temperaturinterval er hovedsagelig genetisk bestemt, men påvirkes også af miljøet, 
herunder aktuelle temperaturforhold, foder- og iltniveau, samt type og mængde af 
opløste stoffer i vandet. Advarsler om dødelige temperaturer kan derfor variere med 
adskillige grader, afhængig af historik og omgivende forhold. 
 
Laksefisk og andre intensiv opdrættede koldvandsarter har et relativt snævert 
temperaturtoleranceområde og er relativ følsomme overfor hurtige skift i 
vandtemperatur selv indenfor dette område (Wedemeyer 1996a). 
 
Skadevirkning 
Om et temperaturskift forårsager problemer for fisken, afhænger meget af, hvor 
hurtig ændringen sker. En gradvis vandtemperaturændring på 10C eller mindre 
over flere timer giver sjældent fisk problemer. I modsætning hertil giver en ændring 
på 10°C over få minutter stress hos laksefisk, og kræver ca. 24 timers restitution. 
Hvor hurtig vandtemperaturen må skifte uden, at overskride en fysiologisk 
tolerancegrænse er ikke klar. I dag anbefaler de fleste opdrættere, at fisk gradvis bør 
tilvænnes til varmere eller koldere vand over en periode på to eller flere timer, hvis 
temperaturforskellen er højere end 10°C (Wedemeyer 1996a). 
 
Ud over den direkte temperatureffekt, kan høje temperaturer fremme udbrud af 
infektiøse sygdomme og øge giftigheden af opløste stoffer (f.eks. NH3). Hurtige 
temperaturskift på 10°C eller mere kan få latent hvilende infektioner til at bryde ud. 
Fisk der bærer bakterien Aeromonas hydrophila (ferskvandsrødsyge) uden, at vise 
tegn på sygdom, er langt mere følsomme overfor temperaturændringer 
sammenlignet med ikke-inficerede fisk. Sådanne aktiverede infektioner er ofte årsag 
til dødelighed som følge af hurtig temperaturstigning (Wedemeyer 1996a). 
 
Kollaps af fiskens saltregulering over gæller og nyrer er en sandsynlig dødsårsag 
ved både ekstrem høj og lav temperatur. Adskillige andre faktorer bidrager også, 
herunder et jævnt fald i blodets iltindhold med øget temperatur. Øget salinitet med 
natrium-, magnesium- og kalcium-ioner giver en vis grad af beskyttelse mod 
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effekterne af høj temperatur hos de fleste ferskvandsfisk ved at hjælpe fisken til at 
opretholde sit indre saltindhold (Wedemeyer 1996a). 
 
Tolerancer 
I litteraturen finder vi både optimale temperaturer og minimale/maksimale 
grænseværdier for fiskenes toleranceområde.  
 
Optimale temperaturer 
Barton (1996) har indsamlet anbefalede optimale temperaturer for produktion af 
regnbueørred: 
 

Optimal temperatur for 
regnbueørred (C) 

Kilde  
(iflg. Barton 1996) 

13 - 22 Coutant 1977 
10 - 22 Elliot 1981 

16,5 - 17,2 Jobling 1981 
10 - 16 Piper et al. 1982 
12 - 18 Raleigh et al. 1984 

10 Pauley et al. 1986 
 
 
Optimal vandtemperatur for gydning, æg- og smoltudvikling er generelt lavere end 
den optimale temperatur for vækst (Wedemeyer 1996a).  
 
Regnbueørredens naturlige gydevandløb er kolde, klare og godt iltede, og 
vandtemperaturen spænder fra 4 til 13ºC og er gennemsnitlig 8ºC. Optimal 
temperatur for ægudvikling er mellem 7 og 12ºC (Groot 1996). Temperaturer op til 
20,5C har vist at have negative effekter for de senere stadier af moderfiskens 
ægudvikling og den efterfølgende ægkvalitet (Davies og Bromage 2002). 
 
For optimal smoltudvikling af regnbueørred bør temperaturen, i månederne inden 
overførsel til havvand, være mellem 7 og 10ºC, men fisken kan dog tolerere mellem 
5 og 12ºC (Groot 1996). Smoltudviklingen er næsten hæmmet fuldstændig ved 
≥13°C (Wedemeyer 1996a). Temperaturen i ferskvand har vist sig vigtig ved 
overførsel til saltvand. Forsøg har vist en højere dødelighed ved direkte overførsel 
fra 8ºC ferskvand til 1ºC saltvand sammenlignet med en temperaturneutral 
overførsel fra 8 til 8ºC. I en sammenligning mellem tre forskellige temperaturer var 
overlevelsen desuden bedst ved temperaturneutral overførsel af regnbueørredsmolt 
fra 11ºC til 11ºC, sammenlignet med fra 5 og især 17ºC (Clarke et al. 1996). 
 
Optimal temperaturinterval for vækst i havvand for 55 g regnbueørred fundet at 
være 8-14ºC (Jürss et al. 1987 fra Clarke et al. 1996). 
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Øvre og nedre temperaturtolerancer 
Fisk er naturligt i stand til at tolerere temperaturer, der ligger langt udenfor det 
optimale niveau for produktion. I litteraturen er følgende generelle øvre og nedre 
temperaturtolerancer fundet hos regnbueørred: 
 

Temperatur (C) Min. Maks. Bemærkning Kilde 
Regnbueørred 0 26  Wedemeyer 1996a 

Regnbueørred  24,9-26,3 Iflg. Charlon et al. 1970 
Tilvænnet til 12-24C 

Alabaster og Lloyd 
1980 

Regnbueørred  26,5 Iflg. NAS 1972 Barton 1996 

Regnbueørred  23,9 Iflg. Pauley et al. 1986 Barton 1996 

 

pH 
pH værdien angiver vandets surhedsgrad, hvor pH 7 er neutral, pH<7 er surt 
(overskud af H+) og pH>7 er basisk (overskud af OH-). pH bestemmes på en 
logaritmisk skala. Eksempelvis er pH 6, 10 gange surere end pH 7 og 100 sange så 
surt som pH 8. Således skal opdrætteren være meget opmærksom på større pH skift. 
En tommelfingerregel er, at pH ændringer på mere end én pH-enhed fra normal pH 
7, kræver flere dages tilvænning. 
 
                        Stærk syre            Svag syre    Neutral    Svag base                   Stærk base 

.  -                                                                                         . 

1     2     3     4     5     6     7    8     9    10   11   12   13   14 
 
I vandløb og ferskvandssøer, med megen plante- og algevækst, kan der på meget 
solrige dage naturligt forekomme store pH-udsving pga. fotosyntesen som er 
dominerende om dagen (basisk) og organisk stofomsætning om natten (surt). Disse 
pH ændringer mærker fiskene på gennemstrømsanlæg 
 
I intensiv fiskeopdræt er vandets pH især afhængig af kuldioxid (CO2) og ammoniak 
(NH3), der er affaldsstoffer fra fiskens foderomsætning. CO2 er en svag syre, der ved 
opløsning i vand sænker vandets pH, hvorimod NH3 hæver pH. Det betyder, at et 
højt CO2 -indhold kan reducere giftigheden af NH3 ved at holde pH nede.  
 
Især CaCO3 (dvs. høj hårdhed og alkalinitet) øger vandets bufferkapacitet ved at 
minimere pH-udsving. Hvis vandets hårdhed er lav (<50 mg/l som CaCO3), kan der 
i bassiner med høj fisketæthed forekomme større pH-fald, men selv ved gode 
bufferegenskaber (>100 mg CaCO3/l) kan pH variere med én eller to enheder som 
følge af fiskenes CO2 -produktion (Pennell og McLean 1996 og Wedemeyer 1996a).  
 
Fisk i saltvand oplever normalt ikke lav pH, idet saltvand har en naturlig høj 
bufferkapacitet (Wedemeyer 1996a). 
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Skadevirkning 
I meget surt vand snapper fisken efter luft i overfladen, eller vil ligefrem forsøge at 
springe ud af vandet. Den lave pH ”svitser” gællerne og giver kraftig slimdannelse, 
samt eventuel misfarvning og blødninger i gællerne (Christensen 1986). 
Ødelæggelserne hæmmer fiskenes iltoptagelse og salt-vandbalance (bl.a. Na+ og Cl-

), og kan føre til osmoregulatorisk kollaps og død (Wedemeyer 1996a; McDonald og 
Milligan 1997). Laksefisk synes dog ikke at lide permanente syreskader ved akut 
lave pH-niveauer, der ikke straks giver dødelighed (Alabaster og Lloyd 1980).  
 
I meget basisk vand sker der skader på gællerne med ætsninger og sår på gællelåg, 
ligesom huden ofte bliver mørk (Christensen 1986). 
 
Vandets pH påvirker giftigheden af mange kemikalier og metalforbindelser som 
jern, aluminium og kobber (Christensen 1986; Wendelaar Bonga 1997).  
 
Tolerancer 
Fisk er til en vis grad i stand til at tilvænne sig højere og lavere pH. I løbet af en 72 
timers periode kan fisken kompensere for et større pH-fald ved at optage bikarbonat 
(HCO3

-) fra vandet (Colt et al. 1991). 
 
Fisks øvre og nedre tolerancegrænse for pH varierer mellem arter og livsstadier (Colt og 
Orwicz 1991). For laksefisk er et optimalt niveau pH 6,5–8.0, men    fiskene tåler minimum 
pH 6 og maksimum pH 9 (Barton 1996, Braaten 1986 iflg. EIFAC anbefalinger).  
 
Ved forskellige udviklingstrin er det dog let at finde afvigelser fra de generelle 
anbefalinger: 

- Yngel af regnbueørred har under forsøg i en pH-gradient vist at foretrække en 
pH 9,0 (Peterson et al. 1989) 

- I en undersøgelse blev der ikke fundet vækstforskelle hos regnbueørred (18 
mdr.) mellem pH 5,5-6,3 (Wickins 1980) 

- I et forsøg med regnbueørred (14-23 cm) var der 50% dødelighed ved en akut 
pH-stigning fra pH 8 til 9,5 indenfor 6 timer ved 17ºC, mens en omtrent 
tilsvarende stigning over 5 dage ikke gav anledning til ændringer i hverken 
appetit eller svømmeadfærd (Murray og Ziebell 1984) 

 
Desuden skal opdrætteren være opmærksom på andre stoffer i vandet. Giftvirkningen af 
mange forbindelser er pH-afhængige, eksempelvis Ca, Fe, Al, NH3, H2S og humus 
(Wedemeyer 1996a). Derfor er effekten af pH alene mange gange vanskelig at registrere. 
 

Kuldioxid (CO2) 
Overfladevand, kilde- og borevand indeholder naturligt opløst CO2, der stammer fra 
atmosfæren og mikrobiel nedbrydning af organisk materiale. I fiskeopdræt er 
hovedkilden til CO2 dog oftest fiskenes stofskifte i forbindelse med foderomsætning. 
Som en tommelfingerregel producerer laksefisk ca. 1,4 mg CO2 for hvert mg ilt de 
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forbruger (Wedemeyer 1996a). Den samlede CO2 -produktion kan således blive stor 
i et opdrætsanlæg og dens høje opløselighed forårsage en kraftig ophobning af CO2, 
med mindre der tages skridt mod at forhindre det. I gennemstrømsystemer bliver 
CO2 kontinuerligt fjernet ved vandudskiftning. I recirkulerede systemer, hvor CO2 i 
højere grad ophobes, afgasses CO2 ofte ved beluftning eller over rislefilter 
(Wedemeyer 1996a og Smart 1981). 
 
Målinger foretaget af Dansk Akvakultur i produktionsvandet på forskellige 
modeldambrug viste niveauer i opdrætsvandet fra 5 til 20 mg/l. I ét tilfælde blev der 
målt højere værdier (25-30 mg/l). Efterfølgende blev det anbefalet, at tilsætte kalk, 
for at øge alkaliniteten og dermed vandets bufferegenskaber. Dette medførte 
øjeblikkelig et fald til ca. 10 mg/l (Statusrapport for 1. års drift af modeldambrug 
2007). 
 
I modsætning til atmosfærens ilt og kvælstof reagerer CO2 kemisk med vand og 
danner en opløsning af CO2, H2CO3, og ikke giftige HCO3

- og CO3
2- ioner ved flg. 

ligevægt, 
 

CO2 + H2O    H2CO3    H+ + HCO3
-     2H+  + CO3

2- 
 
Under pH 5 eksisterer det meste af den opløste kuldioxid som CO2, mellem pH 7-9 
som ikke giftigt HCO3

- og over pH 11 som CO3
2-. Andelen af CO2 påvirkes til en vis 

grad også af vandets temperatur og hårdhed. Højere temperatur øger CO2 -indholdet, 
mens øget hårdhedsgrad mindsker mængden og dermed giftigheden af CO2 
(Wedemeyer 1996a). 
 
Én positiv virkning af CO2 er, at giftigheden af ammoniak (NH3), som er et meget 
giftigt basisk stof, reduceres som følge af en lavere pH (Colt og Orwicz 1991). 
 
Skadevirkning 
Et forhøjet CO2 niveau giver flere skadevirkninger hos opdrættede. En akut stigning 
i CO2 sænker blodets pH og dets evne til at transportere ilt til vævene (Wedemeyer 
1996a). Endvidere er der kronisk dannelse af kalkaflejringer i nyrerne 
(nephrocalcinosis), der svarer til nyresten hos dyr (Colt og Orwicz 1991). Fisk er 
dog i stand til at overleve og vokse trods svære nyreskader (Smart et al. 1979). 
 
Hvis vandets iltmætning ligger højt må CO2 -indholdet i vandet samtidig holdes 
nede. Tilsætning af ren ilt øger nemlig ikke nødvendigvis fiskens sundhed, vækst og 
overlevelse. Forklaringen er, at iltovermætning bidrager til et endnu højere CO2 -
niveau i blodet, stresshormoner frigøres og tarmens blodkar trækker sig sammen, så 
foderomsætningen reduceres. (Wedemeyer 1996a). I de nuværende modeldambrug 
anvendes der ikke rent ilt, da opiltningen af vandet udelukkende sker ved airlifte, 
altså indløsning af atmosfærisk luft under tryk i en vis vanddybde. Denne metode 
udlufter CO2 (Statusrapport for 1. års drift af modeldambrug 2007). 
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Tolerancer 
Tabellen viser anbefalinger fra litteratur, der opsamler resultater fra forsøg og 
udokumenterede erfaringer om grænseværdier for kuldioxid. 
 

CO2
  (mg/l) Optimal Maks. Bemærkning Kilde 

Laksefisk <10-20  Herover skadelig Wedemeyer 1996a 

Laksefisk <10  Iflg. Piper et al. 1982 Barton 1996 

Laksefisk  12  Klontz 1993 

Regnbueørred  15-20 
Iflg. ”Statusrapport for 
1. års drift af model-
dambrug” (juli 2007) 

Fivelsted, Svobodová 
1991 m.fl. 

Laks og ørred  20 Yngel. Iflg. SECL 1983 Colt og Orwicz 1991 

Laksefisk 1,5-15  Iflg. Iflg. Daily og 
Ecnonom 1983 

Braaten 1986 

Regnbueørred  22 Tolereres i veliltet vand Wickins 1980 

 

Kronisk 
Erfaringer har vist, at fisk under opdrætsforhold kan tolerere en kronisk forhøjet 
CO2 -koncentration på 15-20 mg/l, hvis stigningen sker langsomt. Herved kan 
blodets buffersystem nå at stabilisere blodets pH og forhindre forsuring ved at 
optage bikarbonat fra vandet. Et maksimalt niveau på 15-20 mg/l forebygger 
desuden normalt dannelsen af nyresten (Wedemeyer 1996a). Dette er dog ikke 
korrekt i alle tilfælde, idet ca. 10% regnbueørreder efter 275 dages opdræt netop 
viste tegn på nyresten ved CO2 -niveauer på 15-20 mg/l (Smart et al. 1979). 
 
I tre måneders vækstforsøg med regnbueørred (262 g) faldt væksthastigheden ved 
øget CO2 -niveau fra 25 til 45 mg/l (Danley et al. 2001). Endvidere kan lav pH ved 
selv en mindre mængde opløst CO2 reducere fiskens overlevelse betydeligt. Hos 
unge regnbueørreder forekom dødelighed efter 15 dage ved pH ca. 5,7 og >20 mg 
CO2/l (Alabaster og Lloyd 1980). 
 
Se bilag MMS driftsorienteringer: 

- Kuldioxid måling og korrigerende handlinger 

Alkalinitet 
Alkalinitet er et mål for den totale koncentration af opløste basiske forbindelser i 
vand og angiver således vandets bufferkapacitet til at neutralisere syrer (H+-ioner). 
Størsteparten af bidraget til alkalinitet kommer fra opløste bikarbonater (HCO3

-), 
carbonater (CO3

2-) og minerale hydroxider. De fleste vandtyper med høj alkalinitet 
er også alkalisk (basisk) pH>7 og har en høj koncentration af totale opløste 
forbindelser. Alkalinitet kan måles ved titrering og udtrykkes som mekv/l. I mange 
tilfælde er der en god sammenhæng mellem total hårdhed og alkalinitet, hvorfor 
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alkalinitet i opdrætssammenhæng ofte udtrykkes som hårdhed (som mg CaCO3/l) 
(Wedemeyer 1996a). 
 
Gavnlige effekter 
Vandets alkalinitet påvirker fiskesundheden direkte og indirekte. Alkalinitet giver en 
nødvendig bufferkapacitet til at beskytte intensivt opdrættede fisk mod store pH-
udsving, der ellers vil forekomme som følge af fiskenes stofskifte og omsætning af 
organisk stof (Wedemeyer 1996a). Hvis alkaliniten kommer under 10 mg/l (som 
CaCO3), kan produktionen af CO2 fra stofskiftet reducere pH til et giftigt niveau 
(Colt og Orwicz 1991).Alkalinitet modvirker også høj pH og dermed risikoen for 
NH3 -forgiftning. Der er desuden fundet en god korrelation mellem lav alkalinitet og 
øget finneerosion (Bosakowski og  Wagner 1994). 
 
Tolerancer 
Tabellen viser anbefalinger om grænseværdier for alkalinitet ud fra forsøg og 
erfaring: 
 
Alkalinitet Optimal Min. Bemærkning Kilde 

Generelt >20 mg/l  som CaCO3 Wedemeyer 1996a 

Laksefisk 10-400 mg/l  Iflg. Piper et al. 1982 
som CaCO3 

Barton 1996 

Laksefisk >100 mg/l  som CaCO3 Klontz 1993 

 
I intensiv fiskeopdræt anbefales en alkalinitet på 100-150 mg/l (som CaCO3) for at 
give den nødvendige bufferkapacitet til at forhindre større pH udsving og forebygge 
udvaskning af tungmetaller (Wedemeyer 1996a). 
 
 

Hårdhed 
Hårdhed i opdrætsvand er primært et mål for mængden af kalcium(Ca2+)- og 
magnesium(Mg2+)-ioner. Andre opløste metaller som jern, kobber og bly kan også 
bidrage til hårdheden, men da disse typisk kun er tilstede i meget små mængder i 
opdrætsvand, er bidraget fra disse som regel minimal (Wedemeyer 1996a). 
Almindeligvis måler vi hårdhed som hårdhedsgrad (ºdH), men i praktisk fiskeopdræt 
angiver vi ofte hårdhed som mg CaCO3 pr. liter. Ligesom alkalinitet er vandets 
hårdhedsgrad ofte et mål for vandets bufferkapacitet. Blødt vand er typisk surt (lav 
alkalinitet), mens hårdt vand er basisk (høj alkalinitet).  
 
 
 
Naturligt vand kan klassificeres efter hårdhedsgrad på flg. måde (Wedemeyer 
1996a): 
 

Hårhedsgrad mg CaCO3/l 
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Blødt          0 - 75 
Moderat        75 - 150 
Hårdt      150 - 300 
Meget hårdt >300 

 
Gavnlige effekter 
Hårdt vand har vist sig at have fordele for fiskesundheden, hvor Ca2+ spiller en 
central rolle: 
- Ca2+ aflaster fiskens regulering af salt-vand balancen (osmoreguleringen), der er 

nødvendig for at erstatte kroppens salte, som især ferskvandsfisk konstant taber 
gennem urinen (Wedemeyer 1996a). 

- Ca2+ dæmper virkningen af mange stressfaktorer hos ferskvandsfisk ved at 
hæmme gennemtrængeligheden af stoffer over bl.a. gællerne (Wendelaar Bonga 
1997). Undersøgelser har vist, at Ca2+ nedsætter virkningen af lav pH, forhøjet 
NO2

- samt metaller som kobber og zink (Pennell og McLean 1996). 
- Hårdt vand kan gøre fisk en smule mindre modtagelige overfor sygdomme 

(Wedemeyer 1996a). 
- Forsøg har vist, at Ca2+ modvirker graden af dykkersyge hos ørredyngel (Pennell 

og McLean 1996). 
- Ved at hæve hårdhedsgraden i naturligt blødt vand til ca. 50 mg/l (CaCO3) ved 

tilførsel af CaCl2, kan overlevelsen forbedres hos inkuberede æg. Tilsætning af 
NaCl, KCl eller andre kilder af kloridioner kan også hjælpe (Wedemeyer 1996a). 
Meget hårdt vand (ca. 520 mg Ca2+/l eller højere) har dog vist også at reducere 
overlevelsen hos regnbueørredæg under hærdningen (vandsugning) betydeligt 
(Ketola et al. 1988). 

 
Tolerancer 
Se tabel under ”Alkalinitet”. 
 
Blødt vand har et lavt indhold af Ca2+ og andre mineraler, der er nødvendige for 
fiskesundheden, men blødt vand kan tolereres, hvis fødeindtagelse er tilstrækkelig 
stor (Wedemeyer 1996a), og pH ikke for lav. 
 
Forsøg har vist, at laksefisk opdrættet i hårdt vand, ved pludselig akut udsættelse for 
blødt vand stresser fisken i flere dage, med et forhøjet niveau af stresshormon og 
forstyrrelser i reguleringen af salt-vand balancen. En situation der kræver op til flere 
ugers restitution (McDonald og Milligan 1997). 
 

Svovlbrinte, H2S 
Svovlbrinte dannes under iltfrie forhold fra organisk materiale (f.eks. foder, 
fækalier, døde fisk). Ved drift af recirkulerede anlæg kan der dannes svovlbrinte ved 
slamansamlinger. Derfor er det vigtigt med rengøring. 
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Havvand indeholder megen sulfat og dannelse af sulfid er derfor stor ved ”iltsvind” i 
havet. 
 
Et niveau af H2S på 2 µg/l er fundet at skade fisk ved længere tids udsættelse. 
 

Butulisme 
Også kaldet pølseforgiftning eller fallitsyge. Sygdommen opstår ved forgiftning med 
et toxin fra stofskiftet hos bakterien Clostridium botulinum. Bakterien blomstrer kun 
op i iltfrie områder, f.eks. i død fisk eller bassinbunden. Når fisk æder af en død fisk 
med bakterien i sig får de også det uhyre gifte toxin med. Spredning af giften 
modvirkes derfor ved omhyggelig opsamling af døde fisk. Endvidere må fodringen 
være tilstrækkelig til at fiskene ikke æder af de døde. 
 

Litteratur 
Henvisninger med forfatter og årstal se litteraturlisten i rapporten: Undersøgelse af 
fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt. Rapport udarbejdet 
af Ferskvandscentret, Silkeborg 2004 
 
Statusrapport for 1. års drift af modeldambrug (2007), Dansk Akvakultur 
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 5.1  Håndtering af slam og rensning 
af udløbsvand 

 

Håndtering af slam  
 
Se bilag MMS driftsorienteringer 

- Forebyggelse af slamansamlinger 
- Indretning og drift slamfang i opdrætsanlæg 
- Driftsoptimering af slambassin 

 
 

Plantelaguner 
Plantelaguner anvendes i stor udstrækning til rensning eller efterpolering af udløbs-
vand, inden det ledes i recipienten. De er ikke udbredte som primær renseenhed, 
hvilket vil kræve et stort areal og muligvis en temperaturkontrol for at holde gang i 
omsætningen i årets kolde perioder. 
 
I plantelaguner udvælges planter, der egner sig til at stå i vand, planter der vokser 
hurtigt og indbygger store mængder kvælstof og samtidig er tilpasset de aktuelle 
miljøforhold. 
 
Plantelaguner er både et mekanisk og biologisk filter med sedimentation og filtre-
ring af suspenderet materiale, optagelse af næringssalte i planter og bakterier, ned-
brydning af organisk stof, samt nitrifikation og denitrifikation af kvælstofforbindel-
ser. Plantelaguner som filter fungerer således i princippet som vådområder ved 
vandløb og har en række fordele. Først og fremmest er de billige og nemme at etab-
lere og drive uden brug af væsentligt energi. Ulempen er primært det store arealkrav. 
 
Se bilag MMS driftsorienteringer 

- Drift af plantelaguner 
 
 

Litteratur 
Rapport: Optimering af slutrensning på jorddambrug. Fase 1. 
Af forskningsadjunkt Ole Grønborg og Lektor Jens-Ole Frier, Aalborg Universitet 



) 

 6.1 Vækst - hvad afhænger den af? 
Af Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret, 3.12.2007 
 
God vækst eller tilvækst er nødvendig for succes i fiskeopdræt. Men at forudsige 
væksten præcist er ikke simpelt, da tilvækst afhænger af mange faktorer, som 
fodermængde, temperatur, fiskestørrelse, iltindhold og lys. Med vækstformler i 
driftsjournalprogrammer, regneark eller tabeller fra foderfirmaer, er det dog muligt 
at fremskrive fiskens tilvækst og give et kvalificeret bud på en fremtidig vægt. Det 
bruger vi eksempelvis til at oplyse om et forventet leveringstidspunkt for den 
fiskestørrelse vi ønsker. 
 

Hvad afhænger væksten af ? 

Foderindtagelse 
Fiskens tilvækst forklarer vi kort ved mængden af spist foder, minus det tab der er i 
form af fækalier og N-udskillelse (især ammoniak), samt energiforbrænding. Vi kan 
skitsere det således (– er minus): 
 
Vækst  =  Spist foder  –  Fækalier  –  N-tab  –  Stofskifte/Bevægelse (svømning) 
 
Forholdet mellem vækst og udfodring er skitseret i de følgende figurer. 
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Forholdet mellem foderindtagelse, vækstrater og 

foderudnyttelse.  
a) Ved nul udfodring (R = 0), sulter 

fisken og taber i vægt. Herefter stiger 
kurven stejlt til vedligeholdelse 
Rvedligeh, hvor fisken hverken tager på 
eller taber i vægt. Stiger 
foderindtagelsen afbøjer kurven og 
topper ved maksimal foderindtagelse 
og maksimal vækstrate Rmax. 
Yderligere udfodring er direkte tab af 
foder til omgivelserne. 

 

 

 
   

b) Den bedste foderudnyttelse til vækst sker ved 

moderat udfodring (Ropt), mens både lavere og 

højere udfodringer giver dårligere 

foderudnyttelse. Kurven viser fiskens tilvækst 

pr. mængde indtagen foder, dvs. omvendt 

forløb af foderkvotient  (kg foder/ kg tilvækst). 

Figurerne vises med tilladelse fra Malcolm 

Jobling, Fish bioenergetics, 1994, Cambridge 

University Press 
 
 
 
 
 

 

 

Fiskestørrelse 
Store fisk spiser normalt mere og tager mere på end mindre artsfæller. Almindelig 
praksis er dog at beskrive foderindtagelse og tilvækst relativt i procent (%) per kg 
fisk per dag. Så forholder det sig lige omvendt, at fiskens maksimale foderindtagelse 
og væksthastighed falder med fiskens størrelse (se figur). 
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Figuren viser udviklingen i vægten (størrelse) med fiskens alder under normale opvækstforhold. 
 

 
 

 
 
Figuren viser princippet i hvordan fiskens maksimale væksthastighed udvikler sig med alderen under normal 
opvækst. Med øget fiskestørrelse falder den % daglige tilvækst (% dgl. tv.). 
 

Temperatur 
Som vekselvarmt dyr afhænger fiskens appetit og vækst i høj grad af vandtempe-
raturen. Højere vandtemperatur giver større appetit og dermed vækst, op til fiskens 
øvre tolerancegrænse (se figur a). 
 
Højere temperatur giver dog også fisken et større energitab til fordøjelse og dens 
basale stofskifte (vist som en stiplet linie i figur a). 
 
Den mest optimale temperatur for vækst er meget forskellig fra art til art. De fleste 
laksefisk opnår størst væksthastighed mellem 12 og 17C, mens mange karpefisk 
(cyprinider) har maksimal vækst ved ca. 20C eller endnu højere. 
Ligeledes ændrer den optimale temperatur for vækst sig med fiskens udviklings-
stadier. Fiskelarver og yngel har typisk en optimal vækst ved højere temperaturer 
end større artsfæller. 
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a) Temperatureffekten på 
foderindtagelse, E(Ind), og 
forbrug af energi til 
stofskiftet, E(Ud). For-
skellen mellem de to linier, 
E(Ind) - E(Ud), er den 
energi, der er tilgæn-gelig 
for vækst, E(P), se figur b. 
Den lodrette stip-lede linie 
viser fiskens øvre 
temperaturtolerance-
grænse. Figuren vises med 
tilladelse fra Jobling, 1994. 
 
 
 

 
 
 

 

b) Figuren viser mængden af føde-
energi, der er til rådighed til vækst, 
E(P) = E(Ind) - E(Ud). Bemærk at 
temperaturen for maksimal vækst 
(Opt. temp) er få grader lavere end 
temperaturen for størst mulig fode-
rindtagelsese, E(Ind)max. Figuren 
vises med tilladelse fra Malcolm 
Jobling, Fish bioenergetics, 1994, 
Cambridge University Press 
 
 
 
 
 
 

Ilt 
Når vandets iltindhold kommer under grænsen for fiskens evne til at levere til-
strækkelig med ilt til de energikrævende fordøjelsesprocesser falder fiskens appetit 
og vækst. Er det ikke muligt at øge ilttilførslen, må vi reducere udfodringen.  
 
En præcis iltgrænse for nedsat appetit er vanskeligt at fastsætte præcist, da den 
afhænger af især vandtemperatur og hvad fisken har ”oplevet” før, samt dens 
sundhedstilstand og livsstadium. Med tidligere ”oplevelse” menes om fisken er 
opdrættet under stabile forhold, eller om den er udsat for store udsving i temperatur, 
ilt og vandkvalitet generelt. Fisk tilvænner sig stabile forhold over tid (også til lav 
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iltniveau), og har langt større forudsætninger for at opretholde sin vækst, modsat fisk 
der oplever pludselige ændringer, eksempelvis store døgnsvingninger i iltniveau. 
Her når fisken ikke at tilvænne sig en ændring. 
 
Laksefisk er noget mere følsomme overfor pludselige iltdyk end eksempelvis 
karpefisk. Regnbueørreder får allerede nedsat appetit ved iltmætninger under ca. 
70% ved 15C. 
 

Figur: Påvirkning af vandets iltindhold på vækst hos fisk fodret ved forskellige foderniveauer, højt foder-
niveau (R1), middel (R2) og lav (R3). De kritiske iltgrænser hvortil fisken opretholder en maksimal vækstrate, 
er angivet med hhv. K1, K2 og K3. Figuren vises med tilladelse fra Malcolm Jobling, Fish bioenergetics, 1994, 
Cambridge University Press 
 
Ilt og temperatur 
De følgende figurer viser forholdet i mellem iltniveau og temperatur. 
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Figur: Døgnmåling af fiskenes iltforbrug i en ”fodret dam” og i en ”ikke fodret dam”. Det skraverede område 
viser en periode (ca. kl. 8-10), hvor vandets iltindhold i den fodrede dam ikke var højt nok til at opflyde 
fiskenes behov. Perioden falder sammen med fodringstidspunktet og en periode i døgnet, hvor vandets 
iltindhold er meget lavt. I fodringsperioden er fiskenes svømmeaktivitet høj og de iltkrævende 
fordøjelsesprocesser topper. Kilde: BioMar A/S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Ved stigende temperatur falder den vandets iltindhold, alt i mens fiskens stofskifte skal bruge mere ilt 
til sine iltforbrugende processer. Disse to modsatrettede forhold betyder, at opdrætteren må ”skrue op” for 
ilttilførslen ved øget temperatur for at sikre et iltniveau i vandet for økonomisk vækst. Kilde: www.biomar.dk 

Salt 
Laksefisk og andre arter, som naturligt lever i både fersk- og saltvand, opnår 
hurtigere vækst i saltvand, som er deres naturlige vækstområde. Tidspunktet for en 
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vækstfordel i saltvand, afhænger af udviklingsstadie og årstid. Når laksefisk er 
smoltificeret, kan vi overføre den direkte fra ferskvand til fuldstyrke saltvand 
(35%0), som er en normal procedure i havbrugsdrift. 

Lys 
Forholdet mellem døgnets lyse og mørke timer, som ændrer sig med årstiden, 
påvirker appetit og vækst. Ved en stigende dagslængde, som det naturligt sker i 
sommerhalvåret, er tilvæksten bedre end når lysperioden er faldende, som i 
vinterhalvåret. Ved kunstigt at forlænge lysperioden gradvis i vinterhalvåret, kan vi 
øge laksefisks appetit, da den så vil ”tro” det er forår-sommer. Det er den stigende 
lysperiode og ikke en konstant lang lysperiode der giver vækstfordelen. 

Hormoner 
I forbindelse med vækst er der et kompliceret sammenspil mellem forskellige 
hormoner. Hidtil er følgende hormoner fundet at have betydning for væksten: 
somatotropin (også kaldet væksthormon), thyroidhormoner, insulin og forskellige 
anabolske steroider (testosteron m.fl.). Man har ved forsøg kunnet øge fisks 
væksthastighed ved at give fisk forskellige væksthormoner. Det er IKKE lovligt at 
bruge kunstige væksthormoner i opdræt af spisefisk i Danmark eller i resten af EU. 

Andre 

Hierakier i fiskegrupper 
Fisk i grupper opretter naturlige sociale (dominerende) hierarkier, hvor den do-
minerende fisk gør sig stærk ved at true, jage og bide de lavest rangerende individer. 
Når et hierarki er etableret, forbliver det ofte stabilt i en længere periode.  
 
En konsekvens af dette rangsystem er, at ressourcer som foder og plads ofte bliver 
ulige fordelt. Det resulterer i meget forskellig vækst mellem de enkelte fisk. 
Undertrykkelsen af svage individer forekommer selv om fiskene umiddelbart synes 
at få foder nok. Derfor er det ofte nødvendigt jævnligt at sortere fiskene i 
størrelsesklasser i deres opvækst. 
 
Fodring over lang tid med lidt foder ad gangen giver de dominerende fisk optimale 
forhold for at kontrollere og tilkæmpe sig foderet. Omvendt er det mere besværligt 
for enkelte fisk at herske over fodret, hvis foderet spredes og gives over relativ kort 
tid (som ved håndfodring). 
 
Svømmeaktivitet 
Laksefisk opnår forbedret vækst når de svømmer med moderat hastighed i en 
vandstrøm. Årsagen til den forhøjede vækstrate er en bedre foderudnyttelse og kun i 
mindre grad, at fiskens appetit øges. Andre fordele ved moderat svømning er, at 
fiskene orienterer sig mod strømmen og danner stimer. Det reducerer den aggressive 
adfærd og spontane svømning. Den samlede energigevinst er altså større end de 
energiomkostninger, der er ved svømning i sig selv. 
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Sult og kompensationsvækst 
I en fasteperiode bruger fisken den oplagrede energi, som er bundet i især fedtvæv 
omkring indvolde, i lever og/eller svømmemuskulatur. Når fedtdepoterne er tomme 
kommer energien primært fra nedbrydning af protein i svømmemuskulaturen. Fasten 
er en slankekur, der gør fiskekroppen smallere i et tempo, der især afhænger af 
temperaturen. Fisk overlever normalt lange fasteperioder, som mange arter naturligt 
praktiserer under gydevandring m.v. 
 
Kompensationsvækst 
Fisk der ikke har taget foder til sig eller fodret i en periode, kan efterfølgende 
indhente den tabte vægt igen. Dette kaldes kompensationsvækst (se figur). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Den fuldoptrukne kurve viser den “ideelle” vækstkurve ved normal fodring. Den stiplede kurve viser 
vækststop under pludselig faste. Når fastende fisk igen får appetit eller foder, indhenter de den tabte vækst 
med en større væksthastighed og tilnærmer sig den ideelle kurve. Figuren vises med tilladelse fra Malcolm 
Jobling, Fish bioenergetics, 1994, Cambridge University Press. 
 

Lakse-, karpe- og torskefisk har alle vist kompensationsvækst, ved fuldt ud eller 
delvist at kunne indhente den tabte vægt efter en fasteperiode. Efter faste grovæder 
de i en periode samtidig med, at foderudnyttelsen bliver højere (lavere fo-
derkvotient). Den forbedrede foderudnyttelse forklarer vi ved at vækstprocesserne 
(især proteinsyntesen) stiger mere sammenlignet med nedbrydningsprocesserne. 
Endvidere tager det tid, inden det basale stofskifte når samme niveau som før fasten, 
hvorved en større andel af foderenergien går til vækst. 
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6.2 Vækstligninger 
Af Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret, 3.12.2007 
 

Absolut vækst 
Når vi kender fiskens startvægt (V0) og slutvægt (V) finder vi let dens absolutte 
vækst,  
 

Absolut vækst  =  V - V0 
 

Væksthastighed 
Ved vi hvor lang tid fisken har vokset, er det også muligt at beregne fiskens vækst-
hastighed, altså vækst over tid (f.eks. gram pr. dag), 
 
 
 
 
 
Små og store fisk vokser normalt ved meget forskellig hastigheder. Som yngel er 
væksten relativt hurtig, hvorefter hastighed aftager med størrelsen. Det gør det i 
princippet irrelevant at sammenligne vækst på tværs af fiskestørrelser. Den relative 
tilvækst kan vi beregne i en logaritmisk formel, som procent daglig tilvækst (% dgl. 
tv.), 
 

eller 
 

 

Væksthastighed  =       V - V0___   

                                  Antal dage 
 

100%
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LnVLnV
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6.3 Foderudnyttelse 
Af Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret, 3.12.2007 
 
Fiskeopdrætteren ønsker selvfølgelig den højest mulig udnyttelse af foder til vækst. 
En 100% udnyttelse er dog aldrig muligt at opnå, idet der altid går foderenergi tabt 
ved foderomsætning og det basale stofskifte, samt foder der passerer ufordøjet gen-
nem tarmkanalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Af det totale energiindhold i fodret (100%) optages ikke alt over tarmen og 
sendes igen ud med fækalier. Tilbage er den fordøjelige energi. Af den optagne 
energi tabes noget i proteinudnyttelsen (N-tab). Tilbage er den omsættelige energi, 
som kan udnyttes til vækst. Men af denne pulje skal kroppens basale funktioner 
(salt-vand regulering, hjerte m.v.) også hente deres energi, ligesom fiskens 
svømmeenergi. Af det totale energiindhold i fodret er normalt under halvdelen 
tilbage til netto tilvækst. 
 

Foderkvotienten 
Foderkvotienten (FK eller FQ) er vores vigtigste mål for, hvor godt fisken har omsat 
fodret til vækst i en periode: 
 

 
Med FK kan vi beregne foderudnyttelsen efter enkelte dage og op til hele fiskens liv. 
Eneste forudsætninger er, at holde styr på den udfodrede mængde og fiskens start- 
og slutvægt. Den udfodrede mængde er summen af alle dages fodringer i perioden 
(fodermængde dag 1 + dag 2 + dag 3 +…..dag x). Fiskens tilvækst er differencen 

ller tonves i kg ebegge angi           
tilvækstFiskenes

mængdeUdfodret 
 FK 
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mellem fiskenes slutvægt og startvægt inklusiv vægten af døde fisk i perioden (vægt 
af fisk dag x + døde i alt – dag 0). 
 

Eksempel 1 
I en produktion med 50.000 fisk á 10 gram vokser til 40 gram på 1.200 kg foder. 
Hvad er FK? 

Svar: 80,0
)010,0040,0(000.50

200.1





kg

kg
FK  

 

Eksempel 2 
I en produktion med 50.000 fisk á 10 gram vokser overlevende fisk til 40 gram på 
1.500 kg foder. Undervejs dør 5.000 fisk á 25 gram i gennemsnit. Hvad er FK? 
 

Svar: 84,0
)010,0025,0(000.5)010,0040,0(000.45

200.1





kg

kg
FK  

 
Husk! Døde skal medregnes i FK 
 
En lav FK er det samme som, at foderudnyttelsen har været god. Modsat viser høj 
FK en dårlig foderudnyttelse, eller viser et stort foderspild til omgivelserne, og der-
med uhensigtsmæssig ringere vandkvalitet og eventuel miljøbelastning. 
 
Ved opdræt af regnbueørreder, op til almindelig portionsstørrelse, er FK normalt 
gennemsnitlig <1, altså mere end ét kilo tilvækst per kilo foder. Foderudnyttelsen er 
god hos rovfisk i sammenligning med planteædende fisk og pattedyr. Samtidig giver 
det tørre foder anledning til vandoptagelse i fisken ved tilvækst. I åleopdræt er FK 
gennemsnitlig ca. 1,5 op til almindelig portionsstørrelse, altså højere end hos ørred. 
Én forklaring er, at ål er en federe fisk med et lavere vandindhold (højt energiind-
hold), og ikke opnår samme væksthastighed som domesticeret ørred. 
 
En række faktorer påvirker FK hos en fiskeart, især: 

- Fodermængde og –kvalitet 
- Vandets iltindhold 
- Fiskestørrelse 
- Vandtemperatur 

 
I det følgende kommer vi nærmere ind på de enkelte faktorer. 
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Fodermængde og -kvalitet 
FK afslører, hvor godt fiskeopdrætteren har fodret sine fisk i perioden. Hvis FK lig-
ger lavt, er der udfodret tilpas. Er FK høj er der udfodret for meget eller for lidt. En 
høj FK giver i heldigste fald kun tab af økonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren viser, at væksten stiger med en øget udfodringsprocent med en aftagende kurve indtil 100% (max 
fodring). Samtidig falder FQ (=FK) indtil mellem 60 og 70 % udfodring, hvorefter FK igen stiger, som følge 

af en dårligere foderudnyttelse. Kilde: Aller Aqua 
 
Sunde fisk har det som hunde og katte. Fodrer vi dem efter appetit, altså efter hvor 
meget de overhovedet orker, overfylder de sig med mad. Desværre giver den sidste 
del af fodringen ikke kun en minimal hurtigere vækst, men resulterer også i en dårlig 
foderomsætning og større miljøbelastning. Fodret når simpelthen ikke at blive omsat 
i den tid det opholder sig i tarmen og passerer ud som fækalier. 
 
En lille udfodring resulterer ligeledes i en uhensigtsmæssig høj FK. Den første del af 
fodret bruger fisken på at dække sit energibehov til opretholdelse af kroppens basale 
funktioner. Herefter vil ”overskydende” foderenergi kunne gå til vækst. 
 
Den effektivitet hvormed fodret optages over tarmen afhænger af især foderets 
sammensætning. Rovfisk, der lever af naturlig føde, optager mellem 70 og 95%. 
Plantedele er langt vanskeligere at omsætte end dyrisk føde. Således udnytter plan-
teædende fisk kun mellem 40 og 80% af føden. Planteædere kompenserer ved at 
have en længere tarm til at omsætte og optage den vanskeligt omsættelige føde. 
 
Hvilke råvarer der er anvendt og kvaliteten af dem, betyder meget for foderets om-
sættelighed i tarmen. Desuden betyder en afstemt balance i foderets aminosyre- og 
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fedtsyreprofil meget for, hvor godt fisken kan udnytte fodret til vækst. En del er 
nødvendige (essentielle) for fisken af få gennem fodret, og for lidt af én ”bygge-
klods” vil være begrænsende for yderligere vækst. 
 
 
 

Vandets iltindhold 
Når vandets iltindhold bliver lavt og falder under en vis grænse, går det ud over 
foderomsætningen. Under denne iltgrænse forringes foderomsætningen lineært med 
faldende iltniveau, på samme måde som væksten (se afsnittet ”Vækst”). Eksempel 
fra forsøg med og uden tilstrækkelig ilttilførsel er vist herunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. Eksempel fra forsøg med og uden tilstrækkelig ilttilførsel. Kilde: DIFTA, fra www.biomar.dk 

 

Temperaturen 
Højere temperaturer giver en hurtigere foderomsætning og optagelse over tarmen. 
Men endnu ved vi ikke om højere temperaturer også giver en mere effektivt omsæt-
ning. Forskellige undersøgelser har nemlig ikke givet entydige resultater. 
 

Fiskestørrelse 
Under normal vækst falder foderudnyttelsen med fiskens størrelse. Som yngel opnår 
eksempelvis regnbueørreder en meget høj vækstrate, f.eks. 10% per dag, der under-
støttes af stor appetit og en meget lav FK, f.eks. 0,3. Som voksen falder vækstraten 
til f.eks. 1% per dag, og samtidig er FK øget til f.eks. 0,9. 
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Ud over at appetitten naturligt falder med øget fiskestørrelse, er en primær årsag til 
en stigning i FK, at opbygningsprocesserne i fisken, der giver tilvækst, falder i for-
hold til nedbrydningsprocesserne. 
 
Undersøgelser har vist, at der også er forskel på hvor godt forskellige fiskestørrelser 
optager foderet over tarmen. Men da resultaterne ikke er entydige, kan vi ikke kon-
kludere noget sikkert her. 
 

 

 
 

Figur: Når en fisk vokser op på normal vis stiger foderkvotienten (FK) med dens alder. Foderudnyttelsen 
bliver altså ringere. 
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6.4 Produktionsplanlægning 
Af Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret, 3.12.2007 
 
Som det er beskrevet i afsnittet om vækst afhænger væksten af adskillige faktorer 
som fiskestørrelse/-stadium, vandtemperatur, iltindhold, salinitet, lys m.fl. Disse 
faktorer er sjældent konstante ret længe ad gangen, hvorfor udviklingen af formler, 
der i praksis kan forudsige fiskens vækst ret præcist, er meget kompliceret. Seriøse 
vækstformler findes derfor kun for populære opdrætsarter som regnbueørred, og 
tager kun højde for de vigtigste faktorer som fiskestørrelse, temperatur og udfodring. 
I en række EDB styrede driftsprogrammer er det muligt at forudsige udviklingen af 
fiskens vækst på en nem måde. Det er dog altid vigtigt også at medtage sin sunde 
fornuft. Jo bedre opdrætteren kender sine fisk og opdrætsforhold, jo nøjagtigere 
bliver forudsigelserne. 
 
Ved at bruge nedenstående relativ simple produktionsplanlægningsformler, kan vi 
”lege” med forudsigelser af fiskens slutstørrelse og leveringstidspunkt. Og står vi 
overfor en aftale om fast leveringstidspunkt, kan vi regne ud, hvor stor udfodringen 
skal være for at kunne levere til tiden. 
 

Forventet slutstørrelse 
Med denne formel kan vi beregne hvor mange dage der går indtil fisken opnår en 
bestemt størrelse: 
 

hvor 
V0 er startvægt 
V  er slutvægt 
P   er procent daglig vækstrate i 1/100 dele, dvs. 1% = 0,01  
     Se flere omregninger herunder 
n   er antal dage 
 

 

Eksempel 
Hvad er den forventede vægt (V) for fisk med en startvægt (V0) på 11 gram, der 
fodres over 19 dage (n) med gennemsnitlig 2,30% pr. dag? Forventet foderkvotient 
er 0,75. 
 

nP)  1(
0

V  V 

eller,
entFoderkvoti

udfodring daglig %
  P % 

entFoderkvoti

100udfodring/ daglig %
  P 
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V = V0
 (1 + P)n = 19)

75,0

0,023
(111  = 19,53 gram 

 

Forventet antal dage (n) 
Med denne formel kan vi beregne hvor mange dage der går indtil fisken opnår en 
bestemt størrelse: 
 

 
Ln er den naturlige logaritme med grundtallet e, som mange lommeregnere har en 
tast til at beregne. Ln kan også bruges i alle regneark, som Excel. 
 

Eksempel 
Hvor mange dage tager der at en fisk at vokse fra 100 gram (V0) til 300 gram (V), 
ved en gennemsnitlig udfodring på 1,2% pr. dag? Forventet foderkvotient er  0,9. 
Bemærk! Foderfri dage medregnes ikke. 
 

 

P)+Ln(1

LnV - LnV
=n 0   =  

0,0133)+Ln(1

Ln100 - Ln300
  =  

0,0132

4,6052-5,7038
  =  ca. 83 dage 

 
 

Forventet % daglig vækstrate (%P) - ikke så relevant! 
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6.5 Iltforbrug og foder 
Af Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret, 7.12.2007 

Foder giver energi og vækst, men kræver ilt 
Fiskens energi kommer fra de tre næringsstoffer i foderet: fedt, protein og kulhydrat. 
Hos rovfisk er det især fedt og overskudsprotein, der giver fisken energi. Energien 
frigøres ved omsætning af én eller flere af næringsstofferne, og bliver først her til-
gængelig for fisken. Den fuldstændige nedbrydning af de tre energigivende nærings-
stoffer kan vi skitsere således: 
 
  Energiudbytte (ca.): 

         Fedt  + O2  
__>  CO2 + H2O + Energi 9,4 kgcal. pr. gram 

     Protein  + O2 
__>  CO2 + H2O + NH3 + Energi 5,6           - 

Kulhydrat  + O2 
__>  CO2 + H2O + Energi 4,1           - 

 
Det er altså i omsætningen af næringsstoffer, at den livsvigtige ilt (O2) bliver for-
brugt. Slutproduktet er kuldioxid (CO2), vand (H2O) og energi, samt ammoniak 
(NH3) i proteinomsætningen. 
 
Bemærk! Forbrænding af fedt giver omtrent dobbelt så megen energi sammenlignet 
med protein og kulhydrat. Fedt er som en kompakt energireserve til fasteperioder, 
derfor dyrs foretrukne strategi, enten ved fedtaflejring i muskler og bughule, som 
hos laksefisk, eller fedtdepoter i lever som hos torsken. 
 

Energi- og iltforbrug hænger sammen 
Fisk bruger eksempelvis energi til svømning, til biokemiske processer ved foderom-
sætning og vækst, samt til at holde kroppens salt-vand-balance stabil. Fiskens gene-
relle energibehov ændrer sig dog også over tid fra yngel til stor fisk -  en udvikling 
der sker gradvis. 
 
Når fisken skal bruge mere energi, trækker den på sine energireserver fra foderom-
sætningen. Fra ovenstående ved vi, at energiproduktion også kræver mere ilt. Ved 
måling af iltforbruget har vi således et indirekte mål for fiskens energiforbrug. Ilt-
optagelsen kan måles på flere måder, eksempelvis i kilo forbrugt ilt per bassin per 
time, eller gram ilt per kilo fisk per time (g O2/ kg fisk/ time). 
 
Fiskestørrelsen 
Energibehovet og dermed iltbehovet er naturligvis større for en stor fisk sammenlig-
net med en mindre artsfælle. Laver man derimod en relativ sammenligning således, 
at ét kilo store fisk sammenlignes med ét kilo små fisk, forholder det sig lige om-
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vendt. Her har små fisk et højere energiforbrug per vægtenhed. Ifølge From og 
Rasmussen’s vækstmodel (1984) har en 10 grams fisk, som ikke er fodret, et iltfor-
brug ved 12C ca. 150 mgO2 per kg fisk pr. time. En 100 grams fisk bruger ca. 90 
mgO2 per kg fisk per time. Det er udviklingen af fiskens forskellige vævstyper, som 
ikke har samme iltforbrug, der beskriver faldet i iltbehovet. Eksempelvis har svøm-
memuskulaturen (kødet) normalt en højere tilvækst end tarmen og leveren. Men da 
tarmen og leveren er meget mere energikrævende end svømmemuskulaturen, er det 
den primær forklaring på de små fisks relativt højere iltforbrug. Mavetarmkanalen 
og leveren udgør samlet kun ca. 10% af hele kroppens vægt, men står for 40% af 
fiskens totale energiforbrug. Svømmemuskulaturen udgør ca. 50% af kropsvægten, 
men bruger kun ca. 20% af det totale energiforbrug. 
 
Temperaturen 
Da fisk er vekselvarme dyr, er vandtemperaturen af stor betydning for dens svøm-
meaktivitet og for hastigheden af hundredvis af kroppens livsprocesser. Ved lave 
temperaturer er aktiviteten lille, og dermed også foderomsætningen og iltoptagelsen. 
Aktiviteten stiger med øget temperatur indtil en vis tålegrænse (temperaturtoleran-
cegrænse). 
 
En tommelfingerregel siger, at en pludselig temperaturstigning på 10C fordobler 
unge og voksne fisks iltforbrug indenfor fiskens temperaturtolerancegrænse. Æg- og 
larvestadiet hos laksefisk er noget mere følsom for temperaturændringer. En tempe-
raturstigning på 10C betyder nemlig et 3-5 gange højere iltforbrug. 
 

Fisks foretrukne temperatur er meget forskellige fra art til art. Laksefisks foretrukne 
temperaturer ligger typisk mellem 8 og 14C, men tåler temperaturer mellem 2 og 
20C. Det betyder ikke, at en laksefisk kan flyttes direkte fra 2C til 20C, da så 
store temperaturspring kræver en langsom tilvænning. Arktiske og antarktiske arter 
har en overraskende lav varmetolerance. Nogle dør allerede ved 6C. Guldfisk tåler 
derimod et langt større temperaturspring fra 0 til 42C. 
  
Svømmeaktivitet 
Fisk i naturen bruger relativt lidt tid og energi på svømmeaktivitet, normalt kun ca. 
10% og sjældent mere end 20% af fiskens totale energiforbrug (f.eks. regnbueørred, 
bækørred, torsk, bars og gedde). Meget aktive arter, som vandrende laks og ørreder, 

Tilvænning til en ny temperatur varer fra adskillige dage til flere uger, afhængig 
af hvor stor temperaturændringen er, og om det er et temperaturfald eller stig-
ning. Fiskens livsprocesser tilvænner sig generelt hurtigere til en pludselig stig-
ning i vandtemperatur end et tilsvarende temperaturfald. 
 
Tilvænning til en ny temperatur flytter også fiskens temperaturtoleranceområde, 
opad ved tilvænning til en højere temperatur, og nedad ved en lavere temperatur. 
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makrel og tun bruger, dog noget mere energi på svømning. Vedvarende moderat 
svømning øger iltkravet med 3-7 gange hvileniveauet hos vandrende fiskearter, for 
de fleste vedkomne i den lave ende. Svømning kan dog være meget energikrævende. 
Ved maksimal hastighed (f.eks. ved flugt) stiger energiforbruget 10-15 gange hvile-
niveauet, en hastighed som fisken kun opretholder i meget kort tid. 
 
Omsætning af foder  
Foderfirmaer og konsulenter har lavet tabeller og regneark til beregning af fiskens 
iltforbrug under fodring, så opdrætteren kan sikre at vandet har et tilstrækkeligt højt 
iltindhold. Kort tid efter et måltid topper iltforbruget sædvanligvis ved et 2 til 3 hø-
jere gange højere niveau end før. Eksempler på energislugende processer i foderom-
sætningen er fordøjelsen i mave-tarmkanal, optagelse over tarmen, forøget protein-
syntese/-nedbrydning og tilvækst. Hvor længe iltoptagelsen er forhøjet afhænger af 
måltidets størrelse, sammensætning og temperaturen, men typisk tager det 1-2 døgn 
inden iltoptagelsen falder til et stabilt hvileniveau. 
 

Ørredens ilforbrug afhængig af fodringsintensitet
Ved 15 grader 
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Figur. Regnbueørredens iltforbrug falder med fiskestørrelsen ved ens temperatur. Iltbehovet stiger ved øget 
fodringsintensitet ( f=0,5; f=0,8; f=1,0 efter From og Rasmussen vækst mode (1984). Kilde:  Peder Nielsen, 

Nielsen Consulting 

Omsætning uden ilt 
I situationer hvor fisken ikke får ilt nok ”syrer” kroppen til og kommer i ilt-
underskud - et underskud, som senere må tilbagebetales. Typiske situationer med 
iltunderskud er et lavt iltindhold i vandet, at fisken tvinges til anstrengende svøm-
meaktivitet, sygdom eller dårlig vandkvaliteten hvor gællerne irriteres og blokeres af 
slim. Da fiskens har et konstant energiforbrug, må vævene supplere sit energibehov 
fra en iltfri nedbrydning af næringsstoffer (anaerob omsætning). Et uheldigt slutpro-
dukt fra denne omsætning er mælkesyrer, som ”syrer” musklerne til. Der går mange 
timer inden syren igen er nede på et acceptabelt niveau, efter en normalisering af 
iltforholdene. 
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7.1 Driftsjournalen 
Af Peder Nielsen, Ingeniør, 1998  
 
En opdateret driftsjournal er et vigtigt værktøj for opdrætteren til at styre den dag-
lige drift, og som Dambrugsbekendtgørelsen stiller krav om.  
 
Styringssystemer til daglige og periodevise registreringer på et opdræt er enten ud-
viklet af opdrætteren selv eller er kommercielle softwareløsninger. I det følgende 
gennemgår vi de betydende faciliteter i de kommercielle softwareprogrammer, som 
typisk anvendes danske dambrug: 
 
- Monitering af bestand 

- Fodertabeller 

- Udskrivning af foderforslag 

- Temperatur ilt og foderkoficienter 

- Registrering af foderforbrug  

- Registrering af vækst 

- Registrering af døde fisk 

- Registrering af flytning af fisk, salg og indkøb 

- Registrering af forbrug af hjælpestoffer 

- Historik for de enkelte produktioner 

- Fremregning  

- Foderprognoser 

- Lagerbeholdninger 

- Rapportgenerering 

 

Monitering af bestand: Fiskene indsættes i de enkelte bassiner med angivelse af, 
fiskestørrelse (stk.) mængde i kg, samt en produktionskode for efterfølgende identi-
fikation af fiskene, denne produktionskode følger fiskene gennem hele produktions-
forløbet, for senere identifikation og dokumentation. Samtidig med at fiskene ind-
sættes i bassinet oplyses ligeledes pris for fisken, valgt fodertype, foderniveau, og 
forventet salgspris.  

 

Fodertabeller: tager for samtlige programmers vedkommende udgangspunkt i From 
og Rasmussens vækstmodel (1984) for regnbueørreder, samt omsættelig energi i det  

anvendte foder. Ved angivelse af energiindhold kan der udskrives fodertabeller for 
forskellige fiskestørrelser ved forskellige temperaturer, under ideelle forhold.  
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Udskrivning af foderforslag, kan tilpasses det enkelte dambrug således, at der op-
nås størst mulig præcision. Udgangspunktet for foderforslagene er fodertabellerne. 
Ud fra de fisk der er sat i de enkelte bassiner, samt den fodertype der anvendes ved 
den enkelte produktion, udskrives et foderforslag for den pågældende dag eller peri-
ode. Ved udskrivning af fodersedler angives forhold omkring ilt og temperatur, så-
fremt disse falder uden for de opstillede kurver.  

  

Desuden er det muligt at angive en reduktionsfaktor typisk fra 0,7 - 1,7 såfremt der 
er forhold, der taler for en mindre eller større tildeling af foder. Dette kan 
eksempelvis være tilfældet, hvis man ønsker at bremse væksten grundet 
afsætningsmæssige problemer eller gunstige afsætningsmæssige vilkår. 

 

Det er ligeledes muligt at få en foderseddel udskrevet, ud fra ønsket om en bestemt 
procentuel tildeling af den stående bestand 

 

Temperatur, ilt og foderkoefficienter: Disse tabeller opstilles for hvert enkelt 
dambrug, ved daglig registrering af ilt og temperatur tilpasses tabellerne løbende den 
aktuelle situation. For foderkoefficienternes vedkommende angives denne i tabel-
form ud fra fiskestørrelse. Samtlige tabeller anvendes ved fremregning af besætnin-
gen og ved foderprognoser. 

 

Registrering af foderforbrug: Efter fodringen opdateres foderforbruget ud fra den 
faktisk udfodrede mængde såfremt der har været ændringer i forhold til foder-
forslaget, korrigeres dette inden opdateringen. Efter opdateringen korrigeres lager-
beholdningerne af de anvendte fodertyper automatisk. 

 

Registrering af vækst: Ud fra registreringen af foderforbruget og foderkoefficien-
ten for den pågældende fiskestørrelse, akkumuleres væksten dagligt. 

 

Registrering af døde fisk: Ved den daglige registrering af foderforbruget indtastes 
mængden af døde fisk som kg eller stk. 

 

Registrering af flytning af fisk, salg og indkøb: Ved indkøb af fisk indsættes disse 
som beskrevet under monitering af bestand og tildeles et produktionskode. evt. op-
rindelse angives. Ved indkøb af foder indføres dette i lagerbeholdningen af foder.  

 

Når fiskene flyttes fra et bassin som følge af sortering salg eller samling af bestemte 
størrelser af fisk, er procedurerne forskellige. Generelt kan det dog nævnes, at bassi-
net tømmes, gennemsnitsvægt for de forskellige grupperinger angives, sammen med 
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mængderne og produktionskode, derefter overflyttes fiskene til de nye bassiner, 
hvorefter der beregnes en ny gennemsnitsvægt samt total vægt i bassinet hvor fiske-
ne er tilført. Ved flytningen sker der en automatisk registrering af den realiserede 
produktion og foderforbrug i den periode fiskene har været i bassinet, dette sam-
menholdes med den kalkulerede mængde fisk, der skulle være i bassinet. Herved får 
man et godt udgangspunkt til optimering af foder og foderkoefficienttabellen. Ved 
salg af fisk, angives aftager, samt de parametre som ovenfor beskrevet, hvorefter 
salget automatisk akkumuleres i salgsfilen. 

  

Registrering af forbrug af hjælpestoffer: Såfremt der behandles med medika-
menter angives dette samtidig med opdateringen af foder, som medikament, 
mængde og behandlingsmetode. 

 

Historik for de enkelte produktioner: Når en produktionskode er afsluttet er det 
efterfølgende muligt at få en oversigt over denne produktion, hvad angår vækst, fo-
derforbrug, forbrug af hjælpestoffer og produktionsperiodens længde. Herved er det 
faktisk muligt at give en næsten fuldstændig deklaration på de enkelte produktions-
numre. Endvidere kan andre hændelser som registrering af vand-forbrug og 
sortering oplyses. Efterfølgende vil disse historikfiler have stor be-tydning for den 
fortsatte optimering af driften. Personlig kunne jeg forestille mig, at deklarationen af 
den leverede fisk, vil kunne give anledning til en højere pris, og lettere afsætning, 
hvad erfaringer også indikerer. 

  

Fremregning : Fremregningen baserer sig p fodertabel, foderkoefficienttabel, 
fodertyper, temperaturtabel og fiskestørrelse. Ved en fremregning er det muligt at 
estimere bestandens størrelse og sammensætning på et givet tidspunkt i frem-tiden. 
Det er også muligt at fremregne enkelte produktionsnumre, eksempelvis i forbin-
delse med en forespørgsel om på hvilket tidspunkt en bestemt fiskestør-relse kan le-
veres. Ligeledes er det muligt at fremregne en fiktiv bestand, dette anvendes primært 
i forbindelse med produktionsplanlægning. Ved samtlige typer af fremregning vil 
omkostninger og værditilvækst, også blive fremregnet. 

 

 Det er i et vist omfang muligt at afbryde fremregningen og korrigere udvalgte fakto-
rer. 

 

Foderprognoser: I stedet for at fokusere på udviklingen af bestanden gives her et 
estimat for hvilke fodertyper og mængder der skal bruges i forbindelse med den 
forespurgte produktion. Der kan også forespørges, hvorledes der skal fodres, for at 
man på et givet tidspunkt kan have en fisk af en bestemt størrelse klar, der vil her-
efter blive oplyst om den procentuelle fodring i forhold til fodertabel, under hen-
syntagen til øvrige tabeller.  
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Fremregningerne og foderprognoserne er programmæssigt integreret. 

Det bedes bemærket at jo længere fremregningen er jo mere unøjagtig vil den være.  

 

Lagerbeholdninger: Ud fra de daglige registreringer er det muligt at få ud-skrifter 
af aktuelle lagerbeholdninger af fisk og fodertyper. For fiskenes ved-kommende kan 
der forespørges efter en specifik fiskestørrelse eller såfremt dette ønskes kan der 
forespørges efter bestandens sammensætning sorteret efter størrelsesklasser. 

 

Rapportgenerering: Ud fra de foretagende registreringer er det muligt at gene-rere 
rapporter, på kryds og tværs i de forskellige registreringer. Rapportgene-reringen 
kan foregå inden for produktionsforløb, angivede perioder og delperi-oder. For en 
stor del af de registrerede data's vedkommende vil disse også kunne genereres som 
grafik eller filer til videre bearbejdning.  

 

For alle tre programmers vedkommende udbydes ligeledes et samleprogram, hvor 
data fra flere dambrug kan bearbejdes. 

 

Bemærkninger:  

Ovenstående gennemgang omhandler manuelle registreringer, som dambrugeren 
fodrer sit driftsprogram med. Der er ikke direkte mulighed for datalogning i pro-
grammerne. Den daglige registrering oplyses ved forespørgsel hos en række dam-
brugere at tage mindre end 1/2 time dagligt. Det skønnes ikke, at en mere automati-
seret registrering vil være ønskeligt, da antallet af fejlkilder herved vil øges. Hoved-
parten af brugerne af disse programmer anvender pendulautomater til udfodringen, 
som egner sig dårlig til en automatisk registrering af foderforbruget. Netop i forbin-
delse med fodringen vil en række af de faktorer som dambrugeren lægger til grund 
for sin fodring, dårligt lader sig registrere automatisk, eksempelvis forventede vejr-
forhold og fiskens stressniveau, der er afgørende for udfodringen. 

 

Der er dog en del systemer som anvendes, specielt i indendørs yngelanlæg, der har en høj 
grad af autoregistrering. Disse systemer er typisk opbygget med en central computer og en 
eller flere decentrale registreringsenheder ude ved bassinerne. Herved opnås en høj grad af 
kontrol, men samtidig også muligheden for fejl. I forbindelse med disse 
registreringssystemer anvendes automatiske fodersystemer, der doserer foderet i afmålte 
doser inden for angivne tidsintervaller, foderautomaterne er typisk motordrevne eller drevet 
ved hjælp af trykluft. 

Litteratur 
Nielsen, Peder (1998) Annex 3: Styringssystemer i dambrug. Fra: Rapport ”Rede-
gørelse vedr. det tekniske grundlag for miljøgodkendelse af dambrug”, Danmarks 
Fiskeriundersøgelser, Danmarks Miljøundersøgelser, Dansk Dambrugerforening, 
Miljøstyrelsen 
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8.1 Forebyggelse af sygdom 
 
Af Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret, 1.12.2007 
 

Forebyggelse er det bedste middel mod sygdomme! 

Stress 
At en sygdomsfremkaldende organisme (patogen) får succes med at etablere sig på 
fisk, hænger ofte sammen med, at fisken i forvejen er stresset af én eller flere ydre 
faktorer. Stress af fisk er derfor uhyre vigtigt at undgå, eller skal reduceres til det 
mindst mulige. 

 
Figur: Fisk-Miljø-Patogen trekant. Viser at det omgivende miljø påvirker fisk og sygdomsfremkaldende 

organismers tilstedeværelse og antal. Er fisken stresset, har patogene organisme således lettere ved at smitte 
fisken. 

 
Stressede fisk opstår typisk ved: 
- Pludselig ændring i temperatur, ilt, pH, lys, vandkvalitet eller andre omgivende 

faktorer 
- Fysisk stress ved håndtering under sortering, strygning, transport m.v. Kan 

desuden ødelægge slimlag og give sår 
- Anden sygdom eller ved behandling af en sygdom 
- For høj eller for lav fisketæthed, aggressiv adfærd mellem fisk, kønsmodning, 

pludselig ophør med fodring, m.fl. 
 
Stress har bl.a. følgende konsekvenser: 
- Reducerer antallet af hvide blodlegemer (immunforsvar) 
- Nedsætter appetit og foderudnyttelse 
- Øger iltforbruget 
- Påvirker væske- og mineralbalancen 
- Øger hormonudskillelsen 
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Hygiejne i dagligdagen 
Erfaringen fra akvakulturbrug er, at der ikke skal så meget til for at undgå smitte-
spredning mellem anlæg eller afsnit. Desinfektion af støvler/støvleskift mellem 
afsnit. Undgå fælles redskaber, hvert afsnit skal have sin rensekost, ketchje, spand 
m.v. Sådanne simple foranstaltninger kan gøre underværker. 
 
Rutiner for hyppig fjernelse af døde og syge fisk nedsætter smittetrykket i en 
produktionsenhed effektivt. Al opbevaring af døde fisk skal ske i lukkede beholdere 
i god afstand fra de områder hvor den daglige drift foregår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Desinfektion af støvler. Kilde: Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur 
 
Rengøring og desinfektion 
De fleste kender til den positive effekt, som rengøring og kalkning kan have overfor 
produktionsoptimering i jorddamme. I recirkulerings anlæg tyder alt på, at denne 
strategi med fordel også kan anvendes her. Et nyt, rengjort og desinficeret anlæg 
virker altså bare bedre. Dette ved vi også fra al anden husdyrproduktion, hvor 
rengjorte og desinficerede stalde altid giver bedre produktionsresultater. 
Regelmæssig tørlægning og desinfektion skal derfor altid være en praktisk mulighed 
i alle anlæg. Alle overflader som gulv og vægge, samt opdrætsudstyr bør være lavet 
af let vaskbart materiale og bestandigt mod desinfektionsmidler. 
 
Hvis en desinfektion skal have nogen værdi, må udstyr og overflader først være 
rengjort. Forskrifterne kræver grundig mekanisk rengøring med kost/børste eller 
højtryksrenser, og vandet gerne tilsat 20g kautisk soda pr. 10 liter. Alternativt kan du 
bruge højtryksrenser med varmt vand (mindst 60ºC). Når udstyr og flader er tørre, 
overhældes de med en egnet desinfektionsmiddelopløsning. Lad det indtørre helt 
inden du skyller med rent vand. 
 
Mindre udstyr kan lægges i et desinfektionsbad i en passende tid, som afhænger af 
opløsningstype og koncentration. Varmebehandling f.eks. kogning, er også et 
udmærket alternativ til udstyr som kan tåle dette. 
For de fleste kemiske desinfektionsmidler gælder det, at deres effekt falder med 
faldende temperatur. Hvis produktet du bruger, ikke har en temperaturafhængig 
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dosering, bør du alligevel øge koncentrationen og/eller virketiden ved lave tem-
peraturer. 
 
Mange desinfektionsmidler kan, særligt i koncentreret form, være sundhedsska-
delige. Du bør derfor altid bruge beskyttelsesudstyr (briller, handsker, ånde-
drætsværn m.v.). Mange midler er også giftige for fisk og æg. Så brugte opløsninger 
skal derfor altid hældes ud i sikker afstand fra fisk. 

Vaccination 
Vacciner er svækkede eller dræbte bakterier, vira eller toksiner, der aktiverer 
immunforsvaret til at danne antistoffer mod sygdommen. På markedet findes der 
endnu kun fiskevacciner mod bakteriesygdomme, men forskningen arbejder for 
økonomieffektive vacciner mod virussygdomme og fiskedræber, som en dag måske 
ser dagens lys.  
 
Dambrugerens fordele ved vaccination: 
- Forebyggende arbejde i stedet for behandling 
- Alle fisk behandles 
- Ingen resistente mikroorganismer dannes 
- Undgår tilbageholdelsestid da ingen kemikalierester afsættes i fisken  
- Ingen udslip af kemikalier til det omgivende vand 
- Langtidsvirkning 
- Forhåbentlig mindre medicinforbrug 
- Bedre sundhed hos fiskene 
- Bedre økonomi 
 
I dag er to typer vaccinationer almindelige i dansk ørredopdræt, hhv. badevacci-
nering af små ørreder mod rødmundsyge og stikvaccinering af store ørreder mod 
rødmundsyge-furunkulose-vibriose (triblevaccine) til udsætning i havbrug. 
 
Effektivitet 
Vaccination kan give en høj grad af beskyttelse mod sygdom, men beskyttelsen 
bliver aldrig 100%. For optimal effekt er det vigtigt at overholde alle forholdsregler 
(f.eks. vaccinationstidspunkt i fiskens liv og i forhold til forventet smitte). Selv om 
der er opnået en høj grad af beskyttelse, vil der alligevel kunne udvikles sygdom, 
hvis fiskene udsættes for kraftig smittepåvirkning, eller den stresses eller svækkes på 
anden måde. 
 
Vaccinationen bør, hvor det er muligt, gives mindst én måned før fisken udsættes for 
smitterisiko, da immuniteten først topper 1-2 måneder efter vaccinationen.  
 
Vaccinationseffekten vil gradvis fortabe sig med tiden. Et forhold der bør tages 
hensyn til ved overførsel til saltvand, så vaccinationen i forbindelse hermed ikke 
foretages for tidlig. 
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Figur: Ved vaccination opnår fisk en vis beskyttelse mod sygdomsangreb. Kilde: Intervet Norbio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Når vaccinationen (antistof) er givet går der nogen tid inden der er fuld effekt. Revaccination anden 
gang giver en større virkning. Kilde: Intervet Norbio. 

 
Tidspunktet for udvikling af fiskens immunapparat afhænger mere af fiskens 
størrelse end af alderen. Laksefisk på 1 gram kan give et betydeligt immunologisk 
svar, men først når de er ca. 5 gram opnås fuld vaccinationseffekt med længere 
varighed af beskyttelse. Det kan altså være vanskeligt at bekæmpe infektioner hos 
yngel med vaccination. 
 
Immunsystemet er også påvirket af omgivelsernes temperatur. Det forventes derfor 
at den bedste respons ved vaccination stiger med øget temperatur, og den bedste 
effekt opnås ved den optimale foretrukne temperatur for den enkelte fiskeart. 
 
Enhver stresspåvirkning af fisken hæmmer immunresponset, og dette må undgås i 
forbindelse med vaccination. Derfor bør fiskene have mest mulig ro både før og 
efter vaccineringen. 

Litteratur 
Vaksinehåndboken – Vaksinasjon af fisk (1992), Norbio A/S 
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8.2 Ekstern og intern hygiejne 
Af Niels Henrik Henriksen, dyrlæge, Dansk Akvakultur 1.11.2007 

Smitteforebyggelse generelt 
Hindring eller styring af smitte med sygdomsfremkaldende organismer er helt 
centralt i alle former for husdyrproduktion. Jo mere intensivt systemet er, jo større er 
behovet for at kontrollere smitterisikoen. Industrialiseringens effektivisering af især 
produktionen af landbrugsdyr i de sidste 50 år, har bragt megen fokus på indsatsen 
for smitteforebyggelse. 
 
Akvakulturerhvervet i Danmark har i mange årtier i større eller mindre omfang 
ligeledes forsøgt at styre smitterisikoen. Af central betydning kan vi nævne avls-
dambrugsprincippet med isolerede moderfisk og bekæmpelsesprogrammet overfor 
VHS med tørlægning og genbesætning med uinficerede fisk. 
 
Tendensen med højere grad af recirkulering af produktionsvand betyder, at smit-
testyring bliver langt vigtigere end hidtil. Erfaring viser, at en manglende smitte-
styring i recirkulerede anlæg med høj bestandstæthed og store muligheder for 
opformering af parasitter, hurtigt kan få katastrofale følger. Det er derfor vigtigt, at 
kende baggrunden for smitteforebyggelsen og nogle almindelige metoder til at 
hindre smitte og smittespredning. 
 

Smitteforebyggelsen i landbruget 
Som en naturlig konsekvens af effektivisering har kyllinge- og svineproduktionen 
undergået meget store ændringer. Fra det enkeltstående hønsehus med få dyr til 
effektive slagtekyllinge-haller med mange tusinde dyr. Lignende udvikling er set 
indenfor svinehold med ekstrem effektive og specialiserede bedrifter i dag. 
Altafgørende for disse produktionsformers succes har været indførelse af smitte-
forebyggelse og –styring, som f.eks. 

 Avlsprogrammer med smittefrie moderdyr 
 Introduktionen af ”SPF” systemer 
 Ekstern smittebeskyttelse (forrum, besøgsregler, skadedyrsbekæmpelse osv.) 
 Intern smittebeskyttelse (alt ind - alt ud, multi-sites produktion, rengøring + 

desinfektion) 
 

Smitteforebyggelse i akvakulturbruget 
Den øgede effektivisering indenfor akvakulturerhvervet med recirkulerede op-
drætsanlæg og højere bestandstætheder kræver ligeledes optimering af smittebe-
skyttelsen. At have styr på eksempelvis avlsmaterialet og den interne og eksterne 
smittebeskyttelse adskiller sig ikke væsentlig fra det, som vi kender for landbruget. 
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En del veterinære forhold er reguleret af lovgivning (Bekendtgørelse 755 af 28. juli 
2005 om bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme), men langt de fleste forhold 
er noget den enkelte akvakulturbruger selv skal have ”styr på”. 
 
Ét af fundamenterne i smittestyring er at forstå hvordan de enkelte fiskesygdoms-
fremkaldende organismers smitter fisk og gør dem syge. Nogle organismer, som 
f.eks. VHS, giver altid sygdom, når særlige betingelser er opfyldt, mens andre 
sygdomme kommer i udbrud, hvis fiskene er svækket. Derfor skal opdrætteren gøre 
alt for at hindre nogle organismer i at komme ind på sit anlæg, men det for andre er 
vigtigere at kunne håndtere det internt på anlægget. 
 
Det er meget vigtigt at erkende, at sammenblanding af fisk med forskellig im-
munstatus for det meste bør undgås. Det hjælper således ikke at producere en fisk 
helt fri for diverse bakterier og parasitter, hvis fisken efterfølgende skal udsættes i et 
miljø, hvor de pågældende organismer lever. Her er den tabsvoldende fiskedræber i 
recirkulerede anlæg et godt eksempel. Mange gange gælder det netop om at sørge 
for at fiskene møder de rigtige parasitter/bakterier/vira under de mest optimale 
forhold for fisken. Andre gange er det en fordel at undgå smitte så længe som muligt 
i fiskens liv. Dette gælder eksempelvis BKD. 
 
Herunder er nævnt nogle vigtige forhold omkring smitteforebyggelse. 
 
Ekstern smittebeskyttelse 
Med ekstern smittebeskyttelse vil vi undgå at smitten kommer ind på (introduceres) 
på anlægget. Forholdene er reguleret i lovgivningen, men opdrætterens for-
anstaltninger er også vigtige. 
 
Lovgivning 

 Registrering af dambrug 
o Primært VHS, IHN, BKD og IPN 
o Regler for hvorledes fisk må flyttes fra anlæg til anlæg (zoner, enkelt-

vis registrering) 
 Regler for hindring af smittespredning via grødeskæring, sejlads osv. 
 Regler for flytning af vand ved transport 
 Regler for udledningen fra opskæringsvirksomheder 
 Regler for udsætning af fisk i frivand 
 Regler om tvungen desinfektion af øjenæg 
 Regler for desinfektion af transportvogne 
 Regler for afskærmning både over og ned langs sider på akvakulturanlæg 
 Regler for læssepladser 
 Regler for hvad der sker når smitte er konstateret (handelsforbud osv.) 

Egne foranstaltninger 
 Indkøb af fisk (kend sygdomsstatus) 
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 Støvledesinfektion (iodprodukter eller Virkon S) 
 Desinfektion af køretøjer (især brugt i England) 
 Forrum til indendørs anlæg 
 Skadedyrsbekæmpelse 
 Besøgslister 

 
Intern smittebeskyttelse 
Med intern smittebeskyttelse vil vi styre smittespredningen inde på anlægget så-
ledes, at vi helt undgår smitte eller, at smitten sker på de mest optimale tidspunkter. 
Ved intern smittebeskyttelse bør vi især overveje følgende indsatsområder: 
 

 Alt ind - alt ud produktion 
o Giver den fordel, at alle fisk har samme immunlogiske status hele ti-

den. Hovedprincippet ved ”Alt ind – Alt ud” er at alle fisk i en 
produktion eller afsnit flyttes på én gang fra én afdeling til den næste, 
og ikke frem og tilbage mellem forskellige afdelinger. Ved rengøring 
og desinfektion efter hver tømning kan smitte isoleres og tab 
begrænses ved sygdomsudbrud. Denne produktionsform praktiserer 
opdrætteren ofte, når visse sygdomsfremkaldende organismer er 
introduceret på opdrætsanlægget, f.eks. til at styre fiskedræber-
infektioner og andre hud- og gælleparasitter. 

 
 Isolering af de enkelte produktioner (multi-sites) 

o Når vi vil eller skal holde en smitte væk fra en vis aldersgruppe kan 
opdrætteren med fordel bruge denne produktionsform. Den bliver 
eksempelvis anvendt i kummehuse, hvor ynglen bliver isoleret fra den 
øvrige produktion, indtil de opnår en vis størrelse, hvor smitten kan 
introduceres med ingen eller minimale tab. Isolering kan eksempelvis 
være en fordel for små immunsvage fisk som risikerer YDS smitte, og 
før vaccination imod rødmundsyge inden fisken møder den 
sygdomsfremkaldende organisme. 

 
 Vandbehandling 

o Forskellige systemer, som UV, ozon og mikrosigter, kan medvirke til 
at hindre eller nedsætte belastningen af sygdomsfremkaldende 
organismer. Med de fordele og begrænsninger som hvert af disse 
systemer besidder, er det vigtigt at udvælge system ud fra hver enkelt 
produktion og opdrætsanlæg. 

 
 
 

 Styring af vand 
o Recirkulering af vandet kan opkoncentrere sygdomsfremkaldende 

organismer i anlægget, og således skabe et stort smittepres. Samtidig 
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giver recirkulering af vandet en mulighed for styring af vandstrømmen 
og separering af vandforsyningen. Dette kan opdrætteren bruge 
konstruktivt for at forhindre smitte, eller det modsatte ved bevidst 
ønske om smitte. De fleste recirkulerede anlæg får friskvand fra boring 
og/eller dræn, som eliminerer smitterisikoen fra overfladevand. Dette 
giver en unik mulighed for smittestyring. 

 
 
ET GODT RÅD 
Mange af ovenstående forhold er noget der skal tages hensyn til inden bygning af 
nye anlæg. Opdrætteren bør derfor aldrig påbegyndes nybygning før forholdene er 
diskuteret med egen praktiserende dyrlæge og/eller andre akvakulturbrugere. 
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8.3 Ægdesinfektion i praksis 
 

Generelt 
Desinfektion af æg er en billig forsikring mod smittespredning. Desinfektionen kan 
foregå på forskellige tidspunkter i æggets udvikling: 

- Før hærdning af æg i forbindelse med befrugtning (”grønæg”) 
- Under hærdning, inden æggene lægges i klækkebakker 
- Under øjenægstadiet, f.eks. ved flytning eller indkøb af æg 

 
Se bilag med MMS Driftsorienteringer 

- Desinfektion af øjenæg 
- Desinfektion af ørred æg umiddelbart efter befrugtning 

 
Se fotos på de følgende sider af procedurer for hhv. modtagelse af importerede æg 
og desinfektion af modtagne æg. 
 

Desinfektion af æg mod YDS (F. psychrophilum) 
Konklusion fra undersøgelser af Inger Dalsgaard og Lone Madsen, Danmarks 
Fiskeriundersøgelser: 

- YDS bakterien blev fundet uden på æg 
- Observationer gjort af andre med påvisning af YDS bakterien inde i æg 

kunne ikke bekræftes 
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Modtagelse af importerede æg  
(fotos: Torben Nielsen, dyrlæge, AquaSearch Vet.) 
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Desinfektion af modtagne æg 
(fotos: Torben Nielsen, dyrlæge, AquaSearch Vet.) 
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9.1 Introduktion til fiskesygdomme 
Af Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret, 1.12.2007 

Hvorfor bliver fisk syge? 
Sygdom er en del af naturen, og en række fiskesygdomme er således udbredt både 
hos vildfisk og opdrætsfisk. Det er dokumenteret, at vigtige fiskesygdomme som 
furunkulose og vibriose var almindelig forekommende i europæiske fiskebestande 
længe før udviklingen af opdrætserhvervet (Øivind Bergh, 2007). 
 
Baggrunden for sygdom hos fisk er mange, men undersøger vi fisken finder vi ofte 
én eller flere årsager fra listen herunder: 

- Bakterier og virus 
- Én- og flercellede dyr 
- Svampe og alger 
- Ernæring og miljøbetingede (okker, pH, temperatur m.v.) 
- Skader ved håndtering og aggressiv adfærd mellem fisk 

 
Fisken må leve med mange gange flere mikroorganismer i vandet, sammenlignet 
med det antal som luften vi indånder indeholder. Det skyldes, at vand naturligt 
opløser mange flere stoffer, som mikroorganismer kan leve af. Langt de fleste 
mikroorganismer er dog uskadelige i det antal, der normalt er til stede i vandet og 
lever i fredelig sameksistens med fisken. 
 
Nogle få mikroorganismer er helt afhængige af, at der er en fisk til stede for at de 
kan formere eller udvikle sig. Disse kaldes snyltere eller parasitter og kan i større 
eller mindre antal påvirke fiskens sundhedstilstand negativt. Andre mikroorganismer 
eksploderer i antal ved ændring i miljøet (temperatur, pH, organisk indhold m.fl.) og 
kan fremkalde sygdom hos stressede fisk. 
 
Fiskens naturlige forsvarsmekanismer er slim og hud, som udgør et mekanisk 
uigennemtrængeligt lag for de fleste organismer. Slimen besidder desuden et 
uspecifikt immunforsvar. Er fiskens naturlige ”barrierer” svækket (ødelagt slimlag, 
skæl, sår, stresset fisk m.v.) får mikroorganismer lettere adgang og måske held til at 
trænge ind i fisken. Blodets specifikke immunforsvar vil forsøge at bekæmpe 
”indtrængerne”, men lykkes det ikke, er der stor risiko for at fisken blive syg.  
 
Sygdomsfremkaldende organismer kalder vi også patogene 
 

Smittespredning 
Nogle sygdomme smitter fra fisk til fisk i et bassin. Denne vertikale smitte er den 
hyppigste spredningsvej mellem fisk, og gælder eksempelvis rødmundsyge, fu-
runkulose, vibriose og VHS, samt alle én- og flercellede dyr.  
 



) 

Andre sygdomme smitter fra moderfisk til afkom via æg eller sæd. Her ligger 
smitten indlejret i det befrugtede æg, og sygdommen kan komme i udbrud under 
dens gunstige betingelser. Denne smitte kalder vi vertikal smitte, og gælder 
eksempelvis IPN og BKD. Disse sygdomme kan vi ikke desinficere os ud af, og 
begge er af samme årsag anmelderpligtige overfor de veterinære myndigheder. 
 
 

Horisontal smitte 

 
Figur: Horisontal smitte fra fisk til fisk 

 
 
 

Vertikal smitte 

 
Figur: Vertikal smitte fra moderfisk til afkom 

 
 

Litteratur 
Øivind Bergh (2007) The dual myths of the healthy wild fish and the unhealthy farmed fish, 
DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS Vol. 75: 159–164 
 
Vaksinehåndboken – Vaksinasjon af fisk (1992), Norbio A/S 
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9.2 Immunforsvar 
Af Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret, 3.12.2007 
 
Huden udgør en fysisk barriere, ligesom slim på hud, gæller og i mave-tarmkanal. 
Desuden indeholder slimen et uspecifikt immunforsvar, som ”skyder i blinde” ved at 
virke generelt mod organismer, der forsøger at etablere sig på fisken. Ofte kan en 
sygdomsfremkaldende organisme stoppes allerede her, så sygdom ikke opstår. Men 
hvis barrieren er ødelagt af sår, eller det på anden måde lykkes organismen at trænge 
igennem eller snyde det uspecifikke forsvar, må kroppens immunforsvar tage over i 
bekæmpelsen. 
 
Kroppens immunforsvar er et specifikt forsvar, som aktiveres langsommere, men 
”skyder præcist”, når angriberen er identificeret. Dette forsvar består af forskellige 
typer af hvide blodlegemer, som på mange måder kan sammenlignes med forskellige 
militærenheder. De enkelte soldaterenheder varetager forskellige opgaver indenfor 
det totale forsvar, hvor de hjælper og støtter hinanden i kampen mod bakterier, virus, 
svamp m.v.  
 
Et specifikt immunrespons kan vi inddele i tre trin: 
 
1) Identificering af angriberen 
Lymfocytter er én type hvid blodlegeme som danner nogle specielle proteiner, der 
kaldes immunoglobuliner (antistoffer). Der menes at være flere millioner forskellige 
varianter af B-lymfocytter, som hver især danner sin specifikke proteinforbindelse. 
Denne variation er vigtigt, fordi de infektioner, som for eksempel skyldes bakterier 
og vira selv, har vidt forskellige proteinforbindelser på deres overflader. Specifikke 
immunoglobuliner kobler sig sammen med den specifikke sygdomsfremkaldende 
organismes overfladeprotein. 
 
2) Bekæmpelse 
De B-lymfocytter, der havde det rigtige antistof, bliver nu stimuleret til at starte en 
hurtig og effektiv celledeling, så de nye celler danner store mængder af det 
pågældende antistof. Antistoffet frigives til blodet, så det kan klistre sig på de alle de 
indtrængende organismers overfladeproteiner. De vil derefter blive angrebet og 
destrueret af immunforsvarets øvrige celler, herunder granulocytter og monocytter 
som også indgår i det generelle immunforsvar. 
 
3) Hukommelse og immunitet 
Når infektionen er bekæmpet, vil nogle B- lymfocytter og T- lymfocytter gemme 
opskriften på det gode antistof, så der hurtigt bliver produceret store mængder af det 
ved næste infektion med samme mikroorganisme. Organismen er beskyttet mod at få 
den samme infektion flere gange, og er blevet immun overfor den pågældende 
sygdom. Når man vaccinerer mod en sygdom, sprøjter vi en svækket 
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sygdomsfremkaldende organisme ind i kroppen. Det starter et immunrespons og 
dermed en produktion af hukommelsesceller, som er det ønskede resultat af 
vaccinationen. 
 
Et sundt immunforsvar bekæmper mange organismer, inden fisken overhovedet får 
problemer med dem. Modsat er et svækket immunforsvar en åben invitation til at 
sygdomsfremkaldende organismer kan etablere sig og give sygdom. Stress påvirker i 
høj grad immunforsvaret negativt, hvorfor håndtering af fisk, dårlig vandkvalitet, 
iltdyk skal undgås eller minimeres mest muligt (se mere under afsnittet stress). 
 
I et fiskebassin ser vi ofte en stor forskel i de enkelte individers modtagelighed 
overfor en sygdom. Den forskel oplever vi også mellem forskellige familier indenfor 
samme art. Årsagen finder vi i den arvelige genvariation, som findes mellem alle 
fisk og familier. Således kan vi fremavle familier, som er mere modstandsdygtige 
overfor specifikke sygdomme og med tiden måske udvikle sygdomsresistens. Både 
det danske og norske avlsprogram for regnbueørred er baseret på en kombination af 
valg af individer og familier med indsamling af informationer om hel- og 
halvsøskene og udsortering af de bedste familier.  
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10.1 Gællens mange funktioner 
Af Niels Henrik henriksen, dyrlæge, Dansk Akvakultur, 2.11.2007 
 
Gællerne må betegnes som værende et af fiskens vigtigste organer. Gællen bruges 
således både til at optage og udskille en lang række stoffer. Vigtigst af alt er 
selvfølgelig gællernes evne til at overføre ilt fra vand til fiskens blod. Denne proces 
sker konstant hele fiskens liv og stopper processen bare kortvarig medfører det 
undværligt fiskens død. 
 
For at forstå gællernes betydning fuldt ud er det vigtig at kende lidt til deres op-
bygning og deres grundlæggende funktioner. Gennem evolutionen har der fundet en 
vis specialisering sted afhængig af hvor fisken lever og hvad den lever af. I det 
nedenstående refereres derfor udelukkende til opbygningen af og funktionen hos 
laksefisk. 

Gællens opbygning 
Laksefisk har to sæt gæller. En på hver side af hoved bagerst i svælget. Hver gælle 
består af 4 gællebuer. Mellemrummene som omgiver gællebuerne hedder 
gællespalter, og der er altså i alt 5 af disse. 
 
Den enkelte gællebue er opbygget med en basis som består af brusk/ben og blodkar. 
På den side af gællebuen som vender ind mod mundhulen er der nogle pigge som 
kaldes gællegitter stave. Modsat disse er der på hver gællebue to rækker ”frynsede 
vedhæng”. Disse kaldes de primære gællelameller og er fæstet til gællebuen på en 
sådan måde at de ved hjælp af små muskler kan bevæges i forhold til hinanden.  
 
Udfra de enkelte primære gællelameller sidder de sekundære gællelameller i tæt-
siddende rækker. Det er i disse sekundære gællelameller at alle gællen specielle 
funktioner (udveksling af gas, salte, syrer og udskillelse af affaldsprodukter) finder 
sted. 
 
Sekundære lameller 
Den enkelte sekundære gællelamel er opbygget af såkaldte ”søjleceller” som er 
støtteceller for blodkarrene og de specialiserede overfladeceller som udgør barrieren 
mellem vand og blod. Der er tre typer celler af ”overflade celler”: 

1. Helt tynde celler (epitelceller) som medvirker i uvekslingen af ilt, CO2  osv.. 
2. Slimceller som kan udskille slim 
3. Kloridceller som aktivt kan udskille salte (primært Na+ og Cl-) 
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De sekundære lameller opbygning gør, at gællen hovedfunktion kan finde sted: 

 At bringe blodet i så nær kontakt med det omgivende vand, at der kan ske 
en udveksling med diverse stoffer. 
o Afstanden mellem vand og blod er fra 0,5 til 4 m (0,0005-0,004 mm) 
o Overfladen på gællerne er flere gange større end overfladen af selve 

fisken 
Gællerne er opbygget således, at vand passerer modsat blodets retning, og kaldes 
”modstrømsprincippet”. Dette optimerer muligheden for udveksling af stoffer 
mellem vand og blod. 
 

Illustrationer af gælleopbygning pillet ud.  
Tilladelse endnu ikke givet fra forlag. 

 
 

Gællens funktioner 
Gællens hovedopgave er at optage ilt fra det omgivende vand og overføre det til 
blodet, hvorfra det så kan transporteres rundt i fiskens krop og bruges i de fleste af 
fiskens celler. Herudover har gællerne dog en lang række andre funktioner. 
Nedenstående redegøres kort for processerne. 
 
Udveksling af gasser 
Udvekslingen af ilt og kuldioxid sker primært som passiv diffusion over gælle-
overfladen i de enkelte sekundære gællelameller.  
Iltoptagelsen sker via modstømsprincippet, hvorved blodet kan optage helt op til 80-
90 % af vandets iltindhold. 
Ilten bæres i blodet primært via hæmoglobin, herved kan der bindes optil 100 gange 
mere ilt i blodet end i vand. 
Ved større iltbehov kan fisken gøre 2 ting: 

 Øge vandgennemstrømningen gennem gællerne (øge svømmeaktiviteten / 
pumpe med gællelågene) 

 Øge mængden af blod gennem gællerne (hurtigere hjerteaktion) 
 
 
Styre osmoregulering 
Da fiskens indhold at salte ikke er ens med det omgivende vand, skal der være en 
proces der kan styre dette forhold, ellers ville fiskens væv komme til at indeholde 
for meget eller for lidt vand. Opretholdelsen af det korrekte saltindhold i fisken er 
komplicerede processer, som primært afhænger af om fiskene går i salt- eller 
ferskvand. Regnbueørreder hører til den gruppe af fisk (anadrome) som både har 
livsstadier i fersk- og saltvand. I gællerne kan der både foregå en passiv optagelse og 
aktiv udskillelse af Na+ og Cl-. Den aktive udskillelse sker blandt andet i de såkaldte 
kloridceller. 
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Styre syre-base reguleringen 
Gællerne bidrager også væsentlig til opretholdelse af korrekt syre/base forhold i 
fisken. Sker primært gennem udskillelse af CO2 og HCO3

-. 
 
Udskillelse af nitrogenholdige forbindelser 
Når fisken omsætter foder til energi og vækst vil der altid være en vis rest/overskud 
af nitrogenholdige forbindelser som fisken skal af med. For fisk vil de fleste optræde 
i form af ammoniak (NH3) og/eller ammonium (NH4

+). Disse stoffer udskilles også 
via gællerne. 
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10.2 Fiskens gælleforsvar 
Af Niels Henrik Henriksen, dyrlæge, Dansk Akvakultur og Thomas Bjerre Larsen 
Cand. Scient. Københavns Universitet 2.11.2007  
 
Ved enhver ydre påvirkning fra vandet beskytter fisken sig selv (gællerne) ved at 
øge afstanden fra vand til blod. Fisken reagerer på f.eks.: 

 Partikler fra regnskyl m.v. 
 Organisk materiale (støv fra foder, ikke omsat stof m.v.) 
 Ætsende stoffer (blåsten m.v.) 
 Dårlig vandkvalitet (affaldsstoffer som ammoniak og nitrit) 
 Lav vandudskiftning (iltmangel m.v.) 
 Gælle- og hudparasitter, samt bakteriel infektion 
 Kemikalier og metaller (formalin, kloramin, jern (okker), kobber, aluminium 

mv.) 
 
Gællens reaktioner, som øger afstanden mellem vand og blod: 

 Hypertrofi (cellerne bliver tykkere) 
 Hyperplasi (der dannes flere celler oven på hinanden) 
 Danner mere slim, bl.a. ved at lave flere slimproducerende celler 
 Ødem (væskeansamling) mellem cellerne 

 
Undersøgelser under MMS projektet indikerer, at der kan være en sammenhæng 
mellem effektiviteten af biofiltrene og gællernes tilstand. Der er i flere tilfælde 
konstateret meget slimede gæller i forbindelse med en utilsigtet høj mængde af 
ammonium/ammoniak. Udgangspunkt i tre tilfælde. Ligeledes er det set, at hvis 
mængden af organisk materiale i enhederne er høje, er der et øget problem med slim 
og eventuelt efterfølgende parasitter. Udgangspunkt i to tilfælde. 
 
Afstødning af celler ses tydeligt ved brug af formalin i koncentration på 200-300 
ppm i en time. 
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af modeldambrug” (juli 
2007) 
Modeldambrugene har oplevet en varierende grad af gælleproblemer. Problemerne 
er på flere anlæg set  hele året rundt. Der ses gællebetændelse, tilslimning og fund af 
parasitter og bakterier. 3 ud af de 8 anlæg har sjældent problemer. Årsagen er ikke 
klarlagt og skyldes formentlig mange faktorer. Svingende vandkvalitet (forhøjede 
ammonium/nitrit værdier og høj belastning med organisk materiale) og anvendelsen 
af hjælpestoffer kan have stor betydning. Hvorledes samspillet er mellem 
gælleproblemerne og patogener kendes ikke. Der er allerede iværksat yderligere 
undersøgelser (histologiske undersøgelser af gæller osv.) som forventes at kunne 
belyse problemstillingen yderligere. 
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Kontrol og forebyggelse er primært foregået ved vanddesinfektion med formalin 
og/eller kobbersulfat. Normalt med udmærket effekt, men symptomer vender ofte 
tilbage hurtigt. Der er fra efteråret 2006 sat større fokus på dette område. 
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10.3 Typiske, sygelige forandringer i 
 gæller 
Af Ellen Lorenzen, Ph.D. biolog,Veterinærinstituttet, DTU, 14.2.2008 
   
Sygdom i gællerne bevirker som oftest reduceret iltoptagelse og derfor står fiskene 
højt i vandet og snapper eventuel luft, bevæger gællelågene kraftigt eller har udstå-
ende gællelåg og afgiver slim, der kan ses som skum i vandet eller som en uklarhed 
omkring gællelåget. Fiskene kan samle sig langs siderne af bassinet eller ved indløb, 
hvor vandflowet er størst. Hvis der er toxiner i vandet, samles fiskene dog ved udlø-
bet, hvor koncentrationen kan være lavere. 
 
Der findes i gællerne kun få celletyper (epithelceller, støtte- og endothelceller, blod-
celler, slimceller, klorid-celler og mastceller + få andre), og derfor har fisken et 
begrænset reaktionsmønster, dvs. forskellige påvirkninger/infektioner kan give de 
samme forandringer. Der findes groft set 3 typer af årsager til gælleforandringer:  

- Irritation 
- Forgiftning  
- Belægning 

 

Irritation 
Når fiskens gæller irriteres af fx parasitter, partikler i vandet eller andre ugunstige 
miljøforhold, vil de yderste celler (epithelcellerne) mod vandet ændre deres gen-
nemtrængelighed for vand og svulme op og evt. løsne sig fra de underliggende cel-
ler (støtteceller/pillar celler). Allerede på dette stadium bliver fiskens evne til at op-
tage ilt reduceret. Opsvulmningen vil udløse en øget slim-produktion, så hele gæl-
len vil virke meget tilslimet og får et lidt grå-hvidt udseende. Døde epithelceller og 
slim er fin grobund for bakterier, som kan forværre tilstanden. 
 
Hvis irritationen fortsætter og bliver værre, vil epithelcellerne begynde at dele sig, 
således at gællens fineste strukturer, som den "trækker vejret" med (sekundær-
lamellerne), efterhånden bliver tykkere og kan vokse sammen. Gællens overflade 
bliver mindre, og afstanden mellem vand og blod bliver mange gange større. Herved 
bliver det vanskeligere for fisken at optage ilt og udskille affaldsprodukter, og efter-
hånden kan områder af gællen begynde at dø. 
 
Dét at gællens overflade bliver mindre, kunne synes som en uhensigtsmæssig reak-
tion for fisken i forhold til iltoptagelsen. Men for fisken er det en fordel, at der bliver 
mindre areal for patogener som bakterier og parasitter at hæfte sig fast på og for tok-
siske stoffer at irritere. 
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I forbindelse med bakteriel gællebetændelse kan også fiskens gællelåg blive angre-
bet og undergå irreversible forandringer i form af forkortede gællelåg. Dette redu-
cerer fiskens evne til at overrisle/ventilere gællerne optimalt, hvilket medfører  
 
 
dårlig vækst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raske gællefilamenter (enkelte artefakter)  BGD, ”svømmehud”, clubbing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakteriel gælleinfektion (BGD),   BGD: epithelcelle hypertrofi & fusion af  
syge og raske områder af syg fisk  sekundær lameller 
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BGD: Total fusion af sekundær lameller, nekroser Trichodina (oversigt): syge og raske 
områder – ligner BGD, Costia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saprolegnia  (detaljer): kraftig invasion af gællefilament Toksisk påvirkning: formalin, epithelløftning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneurismer/teleangiektasi: håndteringsskade, aflivningsskade, kraftig irritation 
 

Forgiftning 
Hvis der opstår en akut forgiftning, eksempelvis i form af overdosis af formalin eller 
brintoverilte (hydrogenperoxid) i forbindelse med en behandling mod parasitter, 
eller ved opblomstring af giftige alger, tilførsel af visse pesticider, tungmetaller eller 
andre giftstoffer til vandet m.v., vil de yderste epithelceller  svulme op som ved 
irritation beskrevet ovenfor, og efterhånden løsne sig meget fra de underliggende 
celler. Der opstår herved et hulrum mellem de yderste celler og blodkarrene, som 
gør det vanskeligt for fisken at optage og overføre ilt fra vandet til blodet (og 
komme af med affaldsstoffer en modsatte vej), og  fisken kan således dø af kvæl-
ning. 
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Belægning 
Okker, aluminium, svamp, alger: Ved skift fra høj til lav pH kan der bl.a. frigøres 
jern og aluminium, hvoraf navnlig jern er mest aktuelt herhjemme. De frigjorte jern- 
/ aluminiums forbindelser kan fælde ud på fiskens gæller, som herved lukkes til og 
ilt-optagelsen hindres, fisken kvæles. Tilsvarende kan store mængder af svamp 
(Saprolegnia) og alger lægge sig på gællerne med samme resultat. 
 

Restitution / rekreation 
Hvis fisken går i vand med lav temperatur og højt iltindhold kan den klare sig i rela-
tivt lang tid selv med ret dramatiske forandringer i gællerne, men ved høj temperatur 
og lavt iltindhold kan der hurtigt opstå høj dødelighed. Hvis det, som generer gæl-
lerne, kan fjernes fra vandet, kan fisken som regel (afhængigt af hvor intenst og hvor 
længe påvirkningen har stået på) relativt hurtigt rette sig og gællerne blive raske 
igen, ofte i løbet af en månedstid. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fremstilling af et vævssnit 
Det materiale fra fisk der modtages på Veterinærinstituttet, Sektion for Fiskesyg-
domme, i Århus til histologi (= undersøgelse af væv), er som regel fixeret i en let 
saltet formalin-opløsning, for at strukturerne i fiskens organer, fx gællerne, kan be-
vares i lang tid efter at prøven er taget ud. Det er vigtigt, at materialet er taget ud 
og fixeret umiddelbart efter at fisken er aflivet (< 20 sek.) da nogle af de foran-
dringer der kan ses i en fisk, der har været død blot i 5-10 minutter, kan ligne foran-
dringer som følge af en infektion eller anden påvirkning. 
 
Formalin-fixeret væv kan støbes ind i paraffin og snittes i ganske tynde snit (3-5 
m), farves og studeres i mikroskop ved 20-1000 x forstørrelse. Inden vævet kan 
støbes ind i paraffin, skal det afvandes gennem en række bade med stigende kon-
centration af alkohol og til sidst petroleum. I denne proces kan elementer, der ikke 
sidder særligt godt fast i eller på vævet som fx parasitter, bakterier, alger, par-
tikler, plantedele mv, blive vasket af. Derfor er det ikke altid muligt at finde årsa-
gen til de forandringer, man kan se på et snit i mikroskopet, man kan blot se resul-
tatet af en påvirkning. 
 
Anvendelse af histologi, begrænsninger 
Undersøgelse af syge fisk ved fremstilling af vævssnit vil meget ofte blot være et 
supplement til en felt-undersøgelse, dvs. undersøgelse af de syge fisk på stedet, og 
kan ikke erstatte denne. Ved feltundersøgelsen kan konsulenten/dyrlægen få mis-
tanke om, at der er tale om en infektion / en forgiftning / belægning, som måske kan 
blive bekræftet ved en vævsundersøgelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at den hi-
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stologiske teknik giver begrænset mulighed for at fastslå årsagen til eventuelle for-
andringer, fordi årsagen simpelthen er forsvundet under fremstillingen af præparatet! 
 
Endvidere, hvis vævet ikke er udtaget og fixeret i formalin straks (få minutter) efter 
at fisken er aflivet, er det meget usikkert, om eventuelle forandringer skyldes en 
sygelig tilstand eller blot for sen fixering af vævet, og man kan således komme til at 
stille en forkert diagnose. Dette gælder i særdeleshed gællerne, hvis fine struktur 
ændrer sig meget hurtigt, når de får kontakt med luft idét fisken tages op af vandet. 
 
Endelig er de morfologiske/histologiske synlige forandringer i gællerne altid forsin-
kede i forhold til de fysiologiske forandringer, der opstår i forbindelse med gælle-
sygdomme, fx ubalance i osmoregulering (salt-vand balance), syre-base regulering, 
optagelse af ilt og afgivelse af CO2 , skift i sammensætningen af blodceller etc. 
Selvom man måske ud fra et vævssnit kun kan se meget begrænsede forandringer, er 
det således ikke nogen garanti for, at fisken ikke fejler noget. De fleste tydelige 
vævsforandringer kommer blot lidt senere, bortset fra de helt akutte forandringer. 
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1100..44      BBeehhaannddlliinngg  aaff  ggæælllleelliiddeellsseerr  
 
Af Torben Nielsen, dyrlæge, AquaSearch Vet., 21.3.2007 
 
 

Hjælpestof Diagnose Dosering 

Blåsten MGD / div. parasitter ? 

Formalin 24 / 37 % Div. parasitter / 
bakteriel gællesyge  

Gælleamøber 

1: 2500 / 4000 i 30 min 

1: 5000 / 8000 i  ? min 

Max. 25 ppm langtidsbeh.

Kloramin Bakteriel gællesyge 5 g / m3 

Salt Samtlige diagnoser 0,1 – 1,5 % 

Benzalkoniumklorid 50 % ”Gællesvamp” 4 ml / m3,gentagne beh. 

Oxyderende midler 

Divosan, PerAqua m.fl. 

Div. parasitter 

Fiskedræber? 

Ca. 10ml / m3 

H2O2 Div. parasitter 

Fiskedræber? 

? 

 
 
 

FFaakkttoorreerr  aaff  bbeettyyddnniinngg  vveedd  bbeehhaannddlliinngg  aaff  ggæælllleelliiddeellsseerr  

 Diagnose 
 Hidtidige erfaringer 
 Vandvolumen 
 Fiskestørrelse 
 Vandudskiftning 
 Biologisk materiale / omsætning 
 Vandkvalitet 
 Temperatur 
 Årstid 
 Omkostning 
 Fodring 
 m.m. 
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11.1 Hud- og gælleparasitter m.fl. 
Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret 1. dec. 2007 

Generelt 
Parasitter der etablerer sig på fiskens hud og i gæller er dyr eller svamp. Størrelsen 
af hud- og gælleparasitter varierer meget, fra de små éncellede dyr på få m (1m = 
0,001mm), til de største flercellede dyr på flere centimeter (f.eks. igler). De 
éncellede dyr tilhører gruppen af protozoer, mens de flercellede dyr er orme eller 
krebsdyr. En svamp som skimmelsvamp tilhører en gruppe for sig. 
 
Alle hud- og gælleparasitter er absolut ikke lige farlige. Der er stor forskel på, hvor 
aggressive de er. 
 
Nogle kan leve på mange forskellige fiskearter (skimmelsvamp, fiskedræber m.fl.). 
Men ofte er de særdeles kræsne i deres valg af vært, og mange snylter kun på én 
eller få fiskearter. De har forskellige livscyklusser. Nogle er afhængige af at snylte 
på en fisk i kortere eller længere tid af deres liv. Her lever de af fiskens slim, 
hudceller eller suger blod. Andre lever frit i vandet, og optræder kun som snyltere 
under særlige betingelser, eksempelvis når de forekommer i stort antal. Andre igen 
bruger kun fisken som fodfæste til at fange partikler i vandet, og udgør kun et 
problem ved stort antal.  
 
Hud- og gælleparasitter behøver ikke i sig selv give anledning til sygdom, men kan 
bidrage til en svækkelse af fiskens sundhed. Eksempelvis ved at irritere og skade 
hud og gæller, som resulterer i nedsat iltoptagelse og osmoregulering (salt-
vandbalancen). Øget slimlag og sår giver desuden grobund for bakterier og svamp. 
Se mere under gælleafsnittet. 
 
Formeringen hos små éncellede dyr er simpel celledeling (ukønnet), hvor én bliver 
til to, til fire osv. Flercellede dyr har en kønnet formering (han og hun) eller er 
hermofroditter, hvor de kan befrugte sig selv. De lægger æg eller føder levende 
unger. Mange hud- og gælleparasitter er modstandsdygtige overfor tørlægning, idet 
de har et hvilestadium som cyste eller spore. 
 
Formeringshastigheden vokser med stigende temperatur indenfor parasittens 
foretrukne temperaturområde. Således ses meget tabsvoldende udbrud ved de høje 
temperaturer. 
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Normalt fremmes parasitter af lav pH, dog bortset fra Trichodina der fremmes af høj 
pH. Ved pH <6 er der iagttaget kraftig formering af parasitter. Om det er den lave 
pH i sig selv, eller fordi fiskenes slim ødelægges og derfor udgør et godt substrat for 
parasittens vækst kan diskuteres (kilde ?). 
 

Éncellede dyr 

Éncellede dyr kaldes også protozoer og er i bland de mindste dyr, ofte kun få m 
(mikrometer 1 m = 0,000001m). I fiskeopdræt herhjemme er det især relevant at 
fokusere på følgende grupper af éncellede dyr: 
- Flagellater 
- Cilliater 
- Sporedyr 
- Amøber 
 
Nogle er bevægelige og svømmer rundt i vandet og ”springer på” fisk de møder. 
Flagellater bevæger sig hurtigt rundt med flageller, som udgør én eller få lange 
pisketråde. Ciliater har mange små fimrehår (cilier), som de anvender til bevægelse 
eller fødefangst. Fimrehårene kan være ligeligt spredt eller samlet i særlige mønstre. 
Ciliater er de hurtigste éncellede dyr og flytter sig op til 2mm pr. sek. Nogle ciliater 
udgør de mest skadelige organismer indenfor fiskeopdræt. Amøber bevæger sig ved 
at krybe sig frem (amøboide bevægelser). 
 
Formeringen hos flagellater, ciliater og amøber sker ved simpel celledeling 
(ukønnet), hvor én bliver til to, til fire osv. Hvor hurtigt cellen deler sig og skaber 
problemer afhænger især af temperatur og andre vandparametre som pH. 
 
Sporedyr mangler bevægelsesorganer. De fleste sporedyr er snyltere inde i værtens 
celler, hvor de lever af opløst cellemateriale. Smitte sker via yderst mod-
standsdygtige sporer, eller ved hjælp af et andet dyr (vektor), som regel leddyr 
(arthropoder). Alle sporedyr har en kompliceret livscyklus. 
 
Mange éncellede parasitter kan indkapsle sig med en ”tyk væg” (cyste), der 
overlever udtørring, forurening og fødemangel i længere tid. Under indkapslingen 
foregår der ofte en mangedeling. 
 
I skemaet er nævnt nogle typiske éncellede dyr, som bliver beskrevet kort på de 
følgende sider: 
 



) 

Gruppe Navn / Sygdom Systematisk navn 

Flagellater 
Costia necatrix Ichthyobodo necator 

 Tarmsnylter 
Hexamita salmonis (Octomitus) 

  
 

Ciliater Trichodina 
 

 Chilodonella 
 

 Glossatella (schyphidia) 
 

 Epistylis 
 

 Fiskedræber Ichthyophthirius multifilis 

   

Amøber Gælleamøbe  

   

Sporedyr Drejesyge Myxosoma cerebralis 

 PKD PKX 

 

Costia 
Ichthyobodo necator, Costia necatrix 
Hud- og gælleparasit i ferskvand. 
Lever af hudceller (epithelvæv). 
 
Flagellat, én kort fremadrettet og én lang bagudrettet flagel. 
10-12µm lang og 4-6µm bred. 
Roterende bevægelser – hvis koldt ingen eller langsomme bevægelser. 
 
Især et problem ved stor bestandstæthed (yngelbassiner). 
Angreb ses fra 0 til 29°C, optimal temperatur ca. 25°C. 
Parasitten kan svømme frit i vandet, men dør indenfor en time, hvis den ikke finder 
en værtsfisk. 
Kan danne cyster som et modstandsdygtig hvilestadium. 
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Figur: Costia. Fra Jon From (1993). 

 
 
 

Iagttagelser: 
Angrebne fisk gnubber sig, hopper og “blinker” meget i vandet. 
Fisken har forøget slimproduktion på hud og/ eller gæller. Huden får et gråblåt skær 
som følge af ødelagt hud. 
 
Ses i lysmikroskop ved ca. 400 x forstørrelse. 
Bevæger sig i langsomme spiralbevægelser. Hvis det er koldt er den ubevægelig og 
kan let forveksles med hud- og slimceller. Der kan gå op til et minut inden Costia 
kan ses i mikroskop da varmen gør den aktiv. Nogle livsstadier bevæger sig ikke 
men sidder fast på hudcellerne. Ligner da små kommaer. 
 

Trichodina  
Beslægtede arter: Trichodinella, Tripartiella, Foliella, Parathrichodina. 
Hud- og gælleparasit i både ørred- og åledambrug, samt i havbrug, dvs. parasit i 
både fersk- og saltvand. Mest almindelige hudparasit hos saltvandsfisk.  
 
Omfatter adskillige arter. Bestemmelse af snylteren til slægt og art er tidskrævende. 
Derfor plejer man i fiskeopdræt i Danmark at skelne mellem to typer hhv. for som 
en flad tallerken (lever på huden) og form som en dyb tallerken/klokkeformet (lever 
på gællerne, er mindre). 
 
Ciliat, har tre ciliekranse og en ring af kroge med tandlignende fremspring. 
30-100µm i diameter. Har sugeskive som skader fiskens hud. 
Bevæger sig meget hurtigt rundt (ligner flyvende UFO’er). 
 
Begunstiges af høj pH (specielt da de fleste hud- og gælleparasitter stimuleres af lav 
pH).  
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        Figur: Trichodina – tværsni  Figur: Trichodina – set fra siden.  
        Fra Jon From (1993).                                                Fra Jon From (1993). 
 
Iagttagelse: 
Fisken gråligt skær pga. slimproduktion og ødelagt hud. 
Ses i lysmikroskop ved ca. 100 x forstørrelse. 
Ciliekranse i kanten er tydelige. 
Bevæger sig meget hurtigt omkring (ligner flyvende UFO’er). 
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af modeldam-
brug” (juli 2007) 
Trichodina sp. har vi set meget høj hyppighed af i vinterhalvåret, men denne parasit 
har på ingen måde kunne tilskrives tilnærmelsesvis de samme problemer som 
fiskedræber. Den observerede opblomstring af Trichodina i vinterhalvåret kan 
hænge sammen med en nedsat vandbehandlingsfrekvens (formalin 
mm.) i denne periode med lavere temperatur. 
 

Chilodonella 
Findes på hud og i gæller af fersk- og brakvandsfisk, hvor den lever af og beskadiger 
epitelceller. 
 
Op til 70µm, oval formet. 
Cilier ordnet i parallelle rækker. 
Bevæger sig langsomt rundt. 
 
Kraftigt formering ved 5-10°C, ophører ved 20°C.  
Danner modstandsdygtige cyster under ugunstige forhold. 
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Figur: Chilodonella. Fra Jon From (1993). 

 
Iagttagelser:  
Ses i lysmikroskop ved ca. 100 x forstørrelse. 
Dens ovale form er tydelig, bugsiden er flad med cilier ordnet i parallelle rækker. 
Bevæger sig langsomt rundt. 
 

Ambiphrya og Epistylis 
Ambiphyra er tidligere kendt som Glossatella. 
Fæstner sig med en “fod” på hud og i gæller. Kan også hæfte sig fast til fiskeæg. 
Epistylis findes kun på ferskvandsfisk, men glossatella også på saltvandsfisk. 
 
Op til 100μm lange tragt- eller kræmmerhusformet med en flad “fod” som de hæfter 
sig fast til værten med. Øverst er munden besat med en krans af cilier som bruges til 
at fange næringspartikler fra vandet. 
 
Formen at foden er af betydning for bestemmelse af art/udviklingstrin. 
I modsætning til Ambiphrya er Epistylis kolonidannende og sidder flere på samme 
stilk.  
 
Kun i stort tal når vandet indeholder mange bakterier og organiske partikler. 
Både kønnet (m/larvestadie) og ukønnet (celledeling) formering.  
Kun et problem i stort antal - mekanisk irritation 

            
Figur: Epistylis.     Figur: Glossetella 

Fra Jon From (1993).                                                          Fra Jon From (1993). 
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Iagttagelse: 
Ses i lysmikroskop ved ca. 100 x forstørrelse 
Dens tragtform er tydelig, ligesom cilierne i kanten der aktivt fanger partikler i 
vandet.  
Bevæger sig ikke rundt. 
 

Fiskedræber  
Også kaldet hvidpletsyge og forårsages af Ichthyophthirius multifilis. 
Foretrækker ferskvand og tåler normalt ikke saltvand højere end 10 promille (eller 
1%). 
Angriber hud og gæller hos alle undersøgte ferskvandsfisk og kan give store tab i 
ørredopdræt, specielt høj vandtemperatur og lav vandgennemstrømning. Også 
udbrud hos nyindkøbte glasål. 
 
Ciliat 
0,2-1,0mm i diameter, små hvide pletter i huden kan ses med det blotte øje. 
Roterer langsomt 
Hesteskoformet struktur 
 
Det fritlevende stadium gennemborer hud og gæller. Hudceller overvokser den kan 
udvikle og formerer sig under beskyttelse. Her roterer den langsomt, hvorved 
næringsrige epitelkomponenter frigøres. 
 
Kompliceret livscyklus: parasitstadium + hvilestadium + cystestadium + sværme-
stadium med op til 1.000 individer pr. fiskedræber. Tiden for en hel livscyklus er 
meget temperaturafhængig, fra <6 dage v/ 25-30ºC til >90 dage v/ 3ºC. 
 
Overlevende fisk udvikler god immunitet 
 
Se bilag med MMS Driftsorienteringer for flere detaljer om fiskedræberen. 
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Figur: Fiskedræber. Fra Jon From (1993). 

 
Iagttagelse:  
Fisken er urolig og springer og gnider sig mod bund/ sider pga. hudirritation.  
Mister appetit og ofte livet 
 
Eneste protozoo-parasit hos fisk, der kan ses med det blotte øje. Ses som små hvide 
pletter i huden eller gællerne. 
 
Ses tydelig i lysmikroskop ved 40-100 x forstørrelse 
Brun-gullig og beklædt med cilier, som minder om en bølgende kornmark. 
Roterer langsomt. 
Ofte ses en hesteskoformet struktur inde i cellen. 
 
 

Se bilag MMS driftsorienteringer 
- Fiskedræber, biologi og livscyklus 
- Fiskedræber, parasittens udseende 
- Kontrol af fiskedræber infektioner 
- Temperaturens indflydelse på fiskedræber 
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af modeldam-
brug” (juli 2007) 
Fiskedræber er fundet på alle 8 dambrug, og har i forår/sommerhalvåret medført en 
del problemer. Gælleproblemer observeres altid i forbindelse med fiskedræ-
berinfektioner. Det betyder dog ikke at gælleproblemer udelukkende skyldes 
fiskedræber, men de velkendte skader forårsaget af parasitternes udtrængen af 
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gællerne skaber sandsynligvis grobund for bakterier og svampe, som er observeret 
med lavere frekvens. 
 
Fiskedræberinfektioner har været kostbare (døde fisk og driftstab) og resulteret i 
brug af meget hjælpestof specielt formalin. Ved indførelse af nye forbedrede 
forebyggelses- og behandlingsstrategier er der dog opnået en situation, hvor denne 
infektion kan håndteres rimeligt på det enkelte anlæg. 
 
Parasitten er primært introduceret via indsatte fisk, men parasitten medførte også 
udbrud på anlæg, som ikke indsatte fisk fra jorddamme. Parasitten har således vist 
sig at være ualmindelig svær at holde ude. 
 
Fiskedræber, var især et stort problem i første produktionssommer (2005), da der 
ikke var rutiner og erfaring med brug af hjælpestoffer på anlæggene, og der blev 
fejldoseret og fejlbehandlet i starten. Større fokus på sygdommen sammenholdt med 
større viden om parasittens livscyklus gav i sommeren 2006 langt færre alvorlige 
udbrud. Dette på trods af meget varmt vejr især i juni og juli. 
 
Erfaringen er, at behandling af fiskedræber skal iværksættes så tidlig som muligt. 
Får parasitten først lov til at etablere sig i stort antal, er det svært at afhjælpe pro-
blemet. Vandbehandling med især formalin og salt har været den bedste løsning til 
at forebygge og behandle udbrud. Immunisering er afgørende. Ved indsættelse af 
nye fisk er det vigtigt at holde fokus på disse. Hvis nyindsatte fisk ikke har mødt 
parasitten før, kan der forventes et udbrud ca. 14 dage efter indsættelse. Størrelsen af 
udbruddet vil afhænge af vandtemperatur og fiskens generelle immunstatus. 
 
Det har vist sig, at et af de anlæg som har mikrosigte har færre problemer end de 
andre anlæg. Om dette udelukkende skyldes mikrosigten er dog uafklaret, da dette 
anlæg også har et anderledes fiskeflow. Undersøgelser på KVL tyder på at nogle af 
parasitstadierne kan sigtes fra vha. mikrosigter, og der er håb om at mikrosigterne 
kan indgå aktivt i bekæmpelsen af fiskedræber. 
 

Gælleamøbe 
Amøber har ingen flageller eller cilier. De lever af bakterier, slim og afstødte celler. 
 
Det man mener er en gælleamøbe, blev fundet første gang i Danmark i forbindelse 
med gælleproblemer lige efter årtusindskiftet. Siden da er gælleamøber fundet på 
adskillige akvakulturanlæg, hvor de kan forårsage store problemer med 
gælletilslimning og -forandringer. Arten kendes endnu ikke, og der er fortsat tvivl 
om eksistensen af gælleamøber. 
 
Iagttagelse: 
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Amøber er vanskelige at se i lysmikroskop, da den ikke er særlig bevægelig og kan 
forveksles med hudceller. Amøber indeholder ofte nogle små prikker (granula). 
Gællerne vil ofte være særdeles tilslimede og med forandringer (sammen-
voksninger). 
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af modeldam-
brug” (juli 2007) 
Det er ikke laboratoriemæssigt verificeret at forekomsten af amøber har kunnet 
kædes sammen med de gælleproblemer, der har været på de 8 dambrug. 

Tarmsnylter 
Hexamita salmonis, Octomitus salmonis, Octomitus truttae. 
Snylter i tarmen og sjældnere i galdeblæren og -gangene hos både fersk- og salt-
vandsfisk. 
Kun yngel og mindre sættefisk, aldrig dødelighed over 20 gram. 
 
8-12µm lang og ca. 4µm bred (på størrelse med costia) 
 
I mange tilfælde ses tarmsnylter og YDS samtidig 
 

 
Figur: Tarmsnylter. Fra Jon From (1993). 

 
Iagttagelse: 
Hårdt angrebne fisk er afmagrede (lang krop med store hoveder) 
Tarmen gulligt slim (betændelse) 
 
Ses i lysmikroskop ved ca. 100 x forstørrelse 
Bevæger sig hurtigt rundt ”på må og få” (flageller er derfor vanskelige at se) 
Parasitten findes især i den øverste del af tyndtarmen (lige efter mavesækken). 
 

Drejesyge  
Myxosoma cerebralis. 
Angriber laksefisk, specielt regnbueørreder, og kun yngel op til tidspunktet hvor 
skelettet forbener. 
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Sporer kommer ned i fiskens tarm. Her udvikles et bevægeligt (amøboid) stadium, 
som gennemtrænger bruskskelet hos yngel, især kraniet som delvis nedbrydes, bl.a. 
buegange m/ ligevægtsorgan. En cyste dannes og sporer udvikler sig over tid 
afhængig af temperaturen. Hos regnbueørred, hhv. 
  2 måneder ved 19°C 
  3 måneder ved 12°C  
11 måneder ved   0°C 
 
Smitte sker ved frigørelse af sporer fra døde fisk og måske fækalier. Sporerne er 
meget modstandsdygtige og kan overleve i 15 år i en tørlagt jorddam.  
Kun et problem i jorddamme, da livscyklussen er afhængig af passere tarmen på en 
tubificid (en ormeart) inden smitte kan ske. 
 
Med indførelse af kummehuse med fast bassinbund og -sider er sygdommen ikke 
længere så udbredt som tidligere. Skelettet forbener ved ca. 5-6cm længde, hvor 
ynglen normalt bliver udsat i jorddamme. Udbrud opleves dog i tilfælde hvor IPN 
tvinger dambrugeren til for tidligt at flytte ynglen ud i jorddamme. 
 

Ingen behandling findes, kun forebyggelse ved at slå tubifider ihjel ved at over-
sprede dambunden med f.eks. kalkkvælstof (CaCN2) efter tømning. 
Ved at holde ynglen i kummer eller bassiner indtil de er 5-6cm (2-3gr.) inden de 
udsættes i damme er skelettet forbenet så snylteren ikke kan trænge igennem. 
 
Iagttagelse: 
Skræmmes fisken drejer den meget hurtigt rundt om sig selv (jagter sin hale). 
Bageste del af halen sort. 
Gællelåg kan være forkortede, hvirvelsøjlen krum og kranium deform. 
 

PKD (Proliferative Kidney Disease) 
PKX – formentlig et sporedyr.  
Typiske PKX-celler er store, over 20µm. 
Har en kompliceret livscyklus som involverer flere mellemværter og et sporestadie. 
 
Specielt nyre og milt, men også andre organer bliver angrebet. 
Især regnbueørred, men også andre laksefisk. 
Især i sensommeren ved >16ºC, forsvinder oftest ved faldende temperatur. 
 
Dødeligheden behøver ikke være stor, men fisk tåler ikke håndtering. 
Tabsvoldende udbrud kan undgås, hvis ørredyngelen sættes sent ud i damme (efter 
5. juli), der forsynes med PKD-inficeret vand.  
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Kan undgås ved at benytte grundvand/borevand, eller sænke temperaturen til under 
15°C (begrænser angrebet). 
Fisk med PKD lider gerne af blodmangel (anæmiske), og ekstra ilttilførsel kan øge 
overlevelsen hos moderat inficerede individer. 
Fisk, der overlever sygdommen, udvikler en immunitet, der giver fuld beskyttelse. 
I Danmark er der anmelderpligt ved forekomst eller mistanke om forekomst af PKD. 
 
Iagttagelse:  
Fiskene opsvulmede. Udspilede gællelåg og blege og svulmede gæller. 
Bageste del af nyren stærk svulmet. 
Lys nyre, overfladen ujævn og knudret. 
Ofte lav blodprocent. 
Appetitten ofte uændret, men reduceret tilvækst. 
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af modeldam-
brug” (juli 2007) 
Der er ikke observeret udbrud af PKD i nogle af de 8 modeldambrug. Ifølge en 
engelsk forsker kan livscyklus for parasitten ikke foregå uden at der i systemet 
findes andre (endnu ukendt) fiskearter end regnbueørreden. Modeldambrugenes 
vandforsyning via borevand (ikke å-vand) skulle altså teoretisk beskytte fiskene mod 
infektionen. Der er dog i enkelte laboratoriesvar bemærket, at der i undersøgte fisk 
kunne ses kroniske skader efter PKD-infektionen. Hvorvidt denne infektion stammer 
fra fiskenes liv før indsættelse i modeldambrugene og betydning heraf er dog 
ukendt. 

Flercellede dyr 
De almindeligste flercellede fiskeparasitter kommer fra flg. grupper: 

- Ikter 
- Ledorme 
- Bændelorme 
- Rundorme 
- Krebsdyr (f.eks. lakse- og karpelus) 

 
Enkelte specielt problemvoldende flercellede parasitter vil blive beskrevet i det 
følgende, herunder: 
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Gruppe Navn / Sygdom Systematisk navn 

   

Monogene ikter Gyrodactylus  

 Dactylogyrus  

 
Pseudo-dactylogyrus 

 

   

Digene ikter Øjenikten 
Diplostomum spathaceum 

   

Ledorme Fiskeigle Piscicola geometra 

 

Monogene ikter 
De unge individer er i udseende identiske med de ældre. Selvbefrugtning sker, men 
krydsbefrugtning er mest almindelig. 
 
Larven søger aktivt sin specifikke værtsfiskeart. Her udvikler parasitten sig frem til 
kønsmodning og formering. 
Det anses for sandsynlig, at bakterier på parasitten og fra vandet kan overføres til 
fisken via de skader som krogene giver. Angrebne fisk kan få osmoregulatoriske 
problemer, som følge af de mange sår parasittens aktivitet medfører. 
 
Iagttagelse:  
De fleste er så små at de ikke kan ses med det blotte øje, men nogle bliver op til 5 
mm. 
 
Ses i lysmikroskop ved ca. 40 – 100 x forstørrelse. 
Ormeagtig. 
De har 2 til 4 store kroge som fungerer som et fasthæftningsorgan (haptor). På 
haptoren er der desuden 14 til 16 små kroge i kanten af haptoren. Både de store og 
små kroge anvendes til at hæfte sig fast til værten.  

Gyrodactylus 
Angriber hud og sjældnere gæller hos fersk- og saltvandsfisk, især laksefisk. 
0,3-1,2 mm, 2 centrale kroge omgivet af 16 små.  
Lever af slim og epithelceller.  
Ofte ses 3 generationer: voksen med foster som allerede bærer på et lille foster. 
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Figur: Gyrodactylus. Fra Jon From (1993). 

 
Bemærk især: 
Mangler øjenpletter. 
Føder levende unger. 
 

Dactylogyrus og Pseudo-dactylogyrus 
Dactylogyrus omfatter mere end 300 arter. 
Angriber kun ferskvandsfisk og ses næsten udelukkende i gæller. Almindeligst hos 
varmtvandsfisk, eksempelvis karpefisk.  
 
Nogle Dactylogyrus arter har optimal formering v/ 20-25°C (Dactylogyrus vasator) 
og lever et par uger. Andre har optimal formering <15°C (Dactylogyrus solidus), og 
lever i mere end to år. 
 
Pseudo-dactylogyrus anguillae og Pseudo-dactylogyrus bini angriber ål, både i 
fersk- og saltvand. 
Op til 2 mm lange. 
Lever af slim og epithelceller og eventuel også partikler fra vandet. 
Lever omkring 200 dage ved 10°C og ned til 14-17 dage ved 34°C. 
Klækketiden er 6-8 dage ved 20-25°C. Det fritsvømmende stadium skal finde en fisk 
inden for 3-4 timer. 
 

 
Figur: Dactylogyrus. Fra Jon From (1993). 

 
Bemærk især: 
Har 4 øjenpletter. Begge lægger æg 

Digene ikter 
Har 2-4 værter, hvor første mellemvært næsten altid er et bløddyr (ofte snegl). Kan 
let skelnes fra monogene ikter i lysmikroskop på grund af deres relativ simple ydre 
struktur, især ved manglen på et kompliceret fasthæftningsorgan, der er kun simple 
sugeskåle til stede. Er som regel hermofroditter (tvekønnet). 
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Ud over øjenikten findes andre ikter som har fisk som vært. Disse opholder sig bl.a. 
i mave-tarmkanal, underhud, gællernes primærlameller og nyrernes to urinkanaler. 

Øjenikten 
Diplostomum spathaceum borer sig ind i fisken og vandrer op til fiskens øje, hvor 
den i linsen formerer sig til en parasit på ca. 0,4mm.  
 
De fleste typer ferskvandsfisk og også i brakvandsområder. 
 
Har tre værter: snegl, fisk og fiskeædende måge: 
I mågens tarm lever den voksne snylter (1), afgiver æg (2), æg spredes med måge 
ekskrementer. Efter ca. 14 dage klækker ægget, hvis befinder sig i vand, og inden 12 
timer skal larven (3-4) finde lungesnegl og borer sig ind i og danne en sporocyste 
(5). Fra disse afgives nye larver, haleikter (7), trænger ud af sneglen og opsøger fisk. 
Når cercarien rammer en fisk, afkastes parasittens hale, borer sig gennem huden og 
vandrer via lymfekarsystem til fiskens øje, hvor den i linsen udvikler sig til en 0,4-
0,5mm lang metacercarie (8). Hvis fisken ædes aktiveres ikten i fordøjelsessystem 
og udvikler sig til voksne stadie (1). Ringen er sluttet. 
 
Ved masseinfektion bliver fisken blind og kan ikke finde føde, og kan ikke indstille 
farven til omgivelserne. Optræder cercarierne i store mængder dør fisken af 
indtrængningsskader over gællerne. Angrebene er størst i den varme periode, da 
afgivelse af cercarier fra sneglen er temperaturafhængig. 
 
Øjenikten forebygges ved at holde mågerne borte med de lovbefalede mågetråde 
over dambrugene, eller ved at dræbe mosesneglene med formalin 24,5% (1 liter pr. 
40 m3) (husk værnemidler herunder åndedrætsværn). 
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Figur: Øjeniktens livscyklus. Pilerækken angiver snylterens fritlevende stadier. Bollerækken angiver passiv 

overførsel. Tre pile angiver opformering. Fra Jon From (1993). 
 

Iagttagelse: 
Ved kraftige infektioner vil øjelinsen blive uklar.  
Mørkfarvning af huden. 
 

Ledorme 

Fiskeigle  
Piscicola geometra. Suger sig fast på hud af især moderfisk, hvor den suger blod i 
op til én måned.  
Op til 10 cm lang og 3 mm bred. 
Hermofrodit (tvekønnet). 
 
Æg (ca. 2 mm) hæftes til vandplanter og i bunden, hvor den klækker. Iglen venter på 
vandplanter eller bund og angriber fisk der svømmer forbi. 
Æggene er omgivet af hylster af størknet slim (en kokon), som beskytter dem mod 
tørlægning.  
 
Ved heftige angreb af >1.000 igler, dør fisken af blodmangel. En voksenigle suger 
ca. 80 mm3 blod pr. dag.  
 
Ved mere moderat angreb bliver fisken afkræftet og mere modtagelige overfor 
sygdom. Når igle slipper bid efterlades et blødende sår, ideelt for bakterier og 
skimmelsvamp. 
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Selv om man både får dræbt både igler og de hårdføre æg, tilføres der ofte nye igler 
og æg med indløbsvandet. 
 

Figur: Fiskeigle. Fra Jon From (1993). 
 
Iagttagelse: 
Man kan ofte iagttage en mængde små røde pletter på fisk, hvor igler har suget blod. 
 

Svamp 
Svampe (fungi) er en stor gruppe af éncellede eller flercellede planter, der mangler 
klorofyl (grønkorn), der er nødvendig for fotosyntesen. Størrelsen på svampe 
varierer meget, nogle er mikroskopiske, mens andre (især paddehatte) opnår en 
betydelig størrelse. 
 
Svampenes celler danner næsten altid lange tråde (hyfer). Hele svampens hyfe-
system kaldes mycelium. Svampene formerer sig ved at sprede bevægelige sporer i 
stort tal. Sporerne produceres i frugtlegemer der dannes som knopskydninger fra 
hyfesystemet. 
 
Svampe lever af enten dødt plante- eller dyrevæv eller som parasitter på planter eller 
dyr. De udskiller enzymer der nedbryder cellerne på dens vært. 
 
Mange af de fiskepatogene svampe findes i klassen Oomycetes, som bl.a. omfatter 
Saprolegnia og Aphanomyces astaci (årsag til krebsepest). En enkel inddeling er 
ikke-trådformede og trådformede. Saprolegnia tilhører de trådformede.  
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Skimmelsvamp 
Forårsages af Saprolegnia. Findes i næsten alle ferskvandsmiljøer. 
 
Angriber døde æg, sår på huden eller gæller ved gællesyge, samt især gamle 
ørredhanner. Ål angribes i mindre omfang end ørreder. 
 
Skimmelsvamp angriber først dødt væv og breder sig derfra til det levende væv som 
kvæles. Dvs. sår på fisk og æg der ikke pilles regelmæssigt angribes af 
skimmelsvamp, som breder sig til levende æg omkring. 
 
Skimmelsvamp udvikles kun i ringe omfang ved temperaturer over 18ºC. 
 

Litteratur 
Fiskeopdræt 1 & 2, Jon From (1993), Ferskvandscentret 
Diagnosticering og bekæmpelse af sygdomme, Frank Bregnballe, Opdræt af 
regnbueørred-yngel nr. 5, Meddelelse fra Forsøgsdambruget nr. 78, april 1990 
Fiskehelse, Poppe, T.T. (1991), Griegs Forlag (Oslo) 
Håndbog i ålesygdomme, S. Mellergaard og I. Dalsgaard (1989), DF&H rapport 
Perspektivplan for akvakultur i Danmark (1997), Danmarks Fiskeriundersøgelser 
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12.1 Bakterielle sygdomme 
Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret 1. 12.2007 

Generelt 
Det skal understreges, at ikke alle bakterier er sygdomsfremkaldende. Mange arter 
er helt harmløse og flere indtager en vigtig rolle i fiskens tarm i foderomsætningen 
og i vandmiljøet. 
 
Bakterier er éncellede organismer, der af og til danner kolonier i form af tråde eller 
klumper. Bakterier formerer sig ved simpel deling, hvor én bliver til to, til fire osv. 
Delingen kan ske flere gange i timen, hvor smitten bliver eksplosivt. 
 
Der findes både bevægelige og ikke-bevægelige bakterier. Bevægelige bakterier har 
flageller, som de svømmer med. 
 
Bakterier kan inddeles på forskellig måde, efter deres form, om de kræver ilt eller et 
iltfrit miljø, eller efter deres stofskifte eller biokemiske og fysiske egenskaber. 
Bakterier kan inddeles i 3 hovedgrupper efter deres form: 
1) Kuglebakterier (kokker), ofte 1m i diameter 
2) Stavbakterier (baciller), ca. 0,5-10m lange og op til 2m brede 
3) Skruebakterier (spiriller), ca. 0,5-10m lange og op til 2m brede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegning: Stav-bakterie med flageller til bevægelse.  
Kilde: Intervet Norbio. 

 
Nogle bakterier kræver ilt for at leve, disse kaldes aerobe bakterier. Andre tåler ikke 
ilt, disse kaldes anaerobe bakterier. Hovedparten af bakterier som fremkalder 
fiskesygdomme er aerobe. 
 
Bakterietypen eller deres fysiske opbygning bestemmes ofte ved gram-farvning 
(gram-positiv og gram-negativ). 
 
Temperaturen er væsentlig for bakterievækst, både for den enkelte bakterie og 
mellem arter. En hurtigvoksende bakterie, der deler sig hvert 20 minut bliver til én 
milliard bakterier i løbet af 10 timer (hvis ingen dør undervejs). Arter har forskellige 
temperaturtolerancer og foretrukne temperaturer for mest optimal vækst. 
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Eksempelvis deler koldtvandsvibriose-bakterien sig hurtigst ved 15°C, mens 
furunkulose-bakterien har optimum ved 25°C.  
 
Under ugunstige forhold overlever bakterier ved at omslutte sig med en tyk skal og 
danner en såkaldt spore. Mange sporer tåler både kogning og udtørring. I det rette 
miljø revner skallen og bakterien begynder igen at dele sig. 
 

Bakterielle sygdomme 
Mange bakterielle sygdomme trives bedst inde i fisken, hvor de formerer sig og 
angriber organer. Desuden udskiller de ofte giftige æggehvidestoffer (toksiner), som 
forårsager en infektion. Andre bakterielle sygdomme giver anledning til infektion 
uden på fisken, hvor gæller og finner ofte er udsat. 
 
Bakterielle sygdomme overføres fra én fisk til en anden fisk, hvor især tæthed og 
temperatur afgør hvor hurtig smitten spreder sig. Enkelte arter kan smitte direkte fra 
én generation til den næste via inficeret æg eller sæd fra moderfisken. 
 
En nøjagtig bestemmelse af hvilken bakterieart, der skaber problemer kræver  
dyrkning af bakterien i blod og lignende på kunstige næringsmedier (agarplader). 
 
Symptomer for bakterielle sygdomme der går i blodet minder om hinanden 
(septikæmi): 
- Nedsat appetit 
- Mørkfarvning 
- Udstående øjne 
- Blødninger i hud, øjne, ved basis af parrede finner, i fedtvæv og organer 
- Væskefyldt bughule 
- Anæmi (=blodmangel), herunder bleg lever og blødning fra gæller 
 
Inkubationstiden er den tid der går fra fisken får smitten til sygdommen bryder ud. 
Inkubationstiden er meget temperaturafhængig, fra få dage (akut) til én til flere uger 
(kronisk). 
 

Furunkulose (byldesyge) 
Aeromonas salmonicida (salmonicida = den der æder laksen), gram negativ, ube-
vægelig kort stavbakterie 
 
Angriber først og fremmest laksefisk i opdræt og vilde fisk. 
 
Kan forekomme hele året, men er typisk en sygdom, der fremmes af høje tempe-
raturer. 
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Bakterien findes normalt overalt i vandmiljøet i dens udbredelsesområde, så fisken 
har sandsynligvis bakterien i sig konstant, men sygdommen bryder først ud ved 
stress. 
Bakterien producerer et giftstof der ødelægger betændelsesreaktionen hos fisk, 
således at den ikke kan beskytte sig mod bakterien. 
Specielt furunkulose forekommer ved stresspåvirkning, som stor bestandstæthed, lav 
iltindhold, sortering, strygning, dårligt foder, transport og tilstedeværelse af organisk 
stof i vandet (giver også opblomstring af bakterier). 
Efter et sygdomsudbrud udvikles en relativ god beskyttende immunitet. 
Betydningen af sygdommen er i ferskvandsdambrug i Danmark relativ lille. I 
havbrug kan den stadig være en betydende tabsvoldende faktor, specielt lige efter 
overførsel fra ferskvand til havvand. I opdræt af laks har sygdommen forvoldt 
alvorlige tab. 
 
Smittevej:  
Via vand fra fisk til fisk (f.eks. vildfisk). Trænger ind gennem sår og rifter eller over 
tarmen. 
 
Inkubationstid: 
Fra 2-4 døgn (akut) til én til flere uger ved lave temperaturer (kronisk). 
Oftest over 8ºC, men jo varmere desto kraftigere udbrud. 
 
Symptomer: 
- De der karakteriserer septikæmi (se start af kapitel) 
- Hos bækørred og sjældnere hos regnbueørred forekommer der bylder (furunkler) 

i huden 
- I nogle tilfælde, når bakterien trænger ind gennem en rift, udvikles der ingen 

septikæmi, men kun en byld. Bylden kan briste og give åbne sår 
- Betændte punktformede blødninger i kropshulen, muskulatur og fedtet om 

tarmene 
- Milten, der normalt er meget mørkerød, kan være nærmest kirsebærrød 
- Det bageste af tarmen kan være blodigt (rødt) og fyldt med sekret. Gattet rødt og 

udstående 
- I akutte tilfælde bløder det fra gællerne (ses når man presser på gællelågene). 

Gællerne er lyse til næsten hvide (anæmiske) 
- Efter udbrud af sygdommen udvikles en relativ godt beskyttende immunitet 
 
 
 

Illustrationer af syge fisk pillet ud.  
Tilladelse fra forlag endnu ikke givet. 
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Forebyggelse og behandling: 
Der findes gode dyp- og badevacciner. Til store fisk findes en forholdsvis god 
beskyttende vaccine, der injeceres i bughulen. 
 
Behandlingsforslag, se afsnittet ”Behandling af bakterielle sygdomme”. 
Tilbagevendende sygdomsudbrud med 3-4 ugers mellemrum er almindelig. 
 
Se MMS driftsorienteringer 
- Furunkulose, forebyggelse og behandling 
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af model-
dambrug” (juli 2007) 
Aeromonas salmonicida fandtes på 3 af dambrugene og i få fisk, uden der blev 
registeret sygdom. De isolerede Yersinia ruckeri og Aeromonas salmonicida var 
ikke resistente overfor oxolinsyre og Tribrissen. 
 

Ferskvandsrødsyge 
Aeromonas hydrophila, bevægelig stav. Almindelig forekommende bakterie i 
vandmiljøer. 
 
I Danmark påvist både hos regnbueørred og ål. Også i saltvand. 
Angriber især stressede fisk i kombination med høje bakterietal i vandet. Inden de 
moderne bakterietests blev udviklet troede man, at sygdommen skyldes furunkulose. 
 
Inkubationstid:  
5-7 døgn eller længere. 
 
Symptomer:  
De der karakteriserer septikæmi. Minder om furunkulose.  
 
Ål får nedsat appetit, de går sløvt i overfladen, punktformede blødninger på bugen, 
langs nederste finnebræmme og omkring gattet (fig. 16, Ålesygdomme DF&H). I 
enkelte tilfælde sårdannelse. Blødninger i indre organer, især bageste del af tarmen. 
Milt og nyre opsvulmede. Let forhøjet dødelighed. 
 
Forebyggelse og behandling:  
Behandlingsforslag, se afsnittet ”Behandling af bakterielle sygdomme”. 
Ål kan behandles ved at tilsætte salt til 0,5-0,8% (i recirkulerende anlæg er der risiko 
for at biofiltret ødelægges ved antibiotikabehandling). 
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Rødmundsyge (ERM = enteric red mouth disease) 
Yersinia rukeri, bevægelig stav der er tykkere og normalt kortere end Flavobac-
terium psychrophilum (forårsager YDS). Meget modstandsdygtig der overlever i 
vand uden fisk i flere måneder, og passere uskadt gennem tarmsystem hos fugle og 
pattedyr. 
 
Ses hos ål, bækørred, regnbueørred og andre laksefiskearter, både i opdræt og blandt 
vildfisk. 
Sygdommen er udbredt i fersk- og saltvand i Europa. Stort set kun enkelte væld-
dambrug er fri for sygdommen. Typisk stressbetinget sygdom hvor bl.a. sortering, 
lav iltindhold, dårlig vandkvalitet trigger sygdommen. Forekommer hele året, men 
vandtemperaturer over 15ºC synes at fremme udbrud hos regnbueørred. Der er dog 
også observeret en del udbrud i milde vintre. 
 
Smittevej:  
Gennem vandet via fækalier, opgangsfisk, redskaber, fugle m.v. Ved Indkøb af 
smittede fisk og udesinficerede æg. Smitten menes at være indført til Europa fra 
USA via sportsfiskers agn. Da sygdommen ofte ses gentagne gange efter behandling 
anses vildfiskearter at udgøre et reservoir for sygdommen i opdræt. 
 
Inkubationstid:  
Ca. 5 dage. 
 
Symptomer:  
De der karakteriserer septikæmi, men generelt kraftigere end ved andre bakterie-
sygdomme. F.eks. forekommer der ofte blødninger i svømmeblæren og udstående 
øjne, hvilket almindeligvis ellers kun forekommer ved VHS. Af synlige (kliniske) 
symptomer adskiller rødmundsyge sig fra VHS ved 
- En forstørret milt (specifik for rødmund) 
- Blodig tarm (ved VHS er tarmen bleg og indeholder lyst sekret) 
- Bleg lever med blødninger 
- Fisken kan ikke fanges med hænderne (mere sløv fisk ved VHS-udbrud) 
Et specifik karaktertræk ved rødmundsyge er blødninger i og omkring mundhulen. 
Ved tvivlstilfælde kan man måle pH i mavesækken: Ved VHS stiger pH til f.eks. 6-
7. Ved rødmundsyge forbliver pH ved normale 3-5. 
 
 
 

Illustrationer af syge fisk pillet ud.  
Tilladelse fra forlag endnu ikke givet. 

 
 
 
Forebyggelse og behandling:  



) 

Rødmundsyge kan være vanskelig at kurere da tilbagevendende udbrud ofte op-
træder med 3-4 ugers mellemrum. Fiskene udvikler kun en ringe beskyttende 
immunitet, så vildfisk kan smitte bestanden igen efter en behandling.  
 
Dyp- og badevaccination af yngel anvendes i stigende grad, og med god effekt. 
Vaccinationen giver almindeligvis beskyttelse i et års tid. Til større fisk, f.eks. til 
udsætning i havbrug findes stikvacciner. 
Smitte fra moderfisk til afkom forhindres ved desinfektion af æg. 
 
Behandlingsforslag, se afsnittet ”Behandling af bakterielle sygdomme”. 
 
Se bilag MMS driftsorienteringer 
- Rødmundsyge, forebyggelse og behandling 
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af model-
dambrug” (juli 2007) 
Yersinia ruckeri (rødmundsyge) forekom på 7 af dambrugene, hvor bakterien 
fandtes på huden og gæller samt i indre organer ved prøveudtagning, hvor der ikke 
var diagnosticeret sygdomsudbrud. Bakterien blev også isoleret ved prøveudtagning 
i forbindelse med sygdomsudbrud på et dambrug. Samtlige Yersinia ruckeri 
reagerede med serotype O1, som findes i de vacciner der anvendes. De isolerede 
Yersinia ruckeri var ikke resistente overfor oxolinsyre og Tribrissen. 
 
Rødmundsyge er ofte et væsentligt problem i traditionel dambrugsdrift. Ved 
omlægning til modeldambrug er problemerne generelt blevet mindre. 
 
Specielt i det første år (2005) var der meget få problemer med rødmundsyge på 
anlæggene. Der blev kun medicinsk behandlet på få anlæg og kun en begrænset 
mængde fisk. På ét af anlæggene blev der dog tidligt i 2005 erkendt BKD, og man 
kunne i den forbindelse finde en hel del fisk, som samtidig også udviklede 
rødmundsyge. Hvorvidt rødmundsygen kun optrådte som sekundær infektion til 
immunsvækkede BKD fisk vides ikke, men det var meget påfaldende, at dam-
brugeren erfarede at antibiotikabehandling ikke havde den forventede effekt. 
Lignende forhold blev set på 3 af de 4 anlæg som fik konstateret BKD i 2006. Altså 
en stigende tendens til fund af fisk med klinisk rødmundsyge, men reduceret effekt 
af antibiotikabehandling. 
 
Forklaringen kan ligge i at BKD inficerede fisk i sygdomsudviklingen normalt 
bliver immunsvækkede, og rødmundsyge-bakterien dermed vil få gode infektions 
betingelser, hvorved kliniske symptomer kan opstå. Bemærk at selv om disse 
rødmundsyge-udbrud er forsøgt medicinsk behandlet så er mængden af anvendt 
antibiotika i modeldambrugene relativt lavt (22 mg/kg) i forhold til niveauet i det 
samlede erhverv (65 mg/kg). Indsættelse af korrekt vaccinerede fisk mod rød-
mundsyge, er formentlig stadig afgørende for forekomst af sygdommen. 
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Vibriose (saltvandssyge) 
Vibrio anguillarum, en gram negativ bevægelig V-formet stavbakterie. Må ikke 
forveksles med Vibrio salmonicida, som fremkalder koldtvandsvibriose i lakse-
opdræt i Norge. 
 
Er sammen med furunkulose den mest almindelige bakteriesygdom i saltvand. 
Er både påvist i havbrug (i Danmark især regnbueørred og pighvar) og åleopdræt. 
Forekommer i salt- og brakvand, hvor den kan findes overalt. En typisk stressbe-
tinget sygdom, og udbrud ses ofte kort tid efter overførsel til havbrug. 
 
Smittevej:  
I ålebrug er bakterien indført med glasål fra brakvand. Ofte ses udbrud i karan-
tæneanlægget ved saltbehandling mod fiskedræber. 
 
Regnbueørreder smittes først efter overførsel til saltvand. 
 
Inkubationstid :  
3-5 døgn. 
 
Symptomer:  
De der karakteriserer septikæmi. 
Hos ål er der betændelse i bughulen, som er opspilet og fyldt med væske, forstørret 
milt. 
 
 

Illustrationer af syge fisk pillet ud.  
Tilladelse fra forlag endnu ikke givet. 

 
 
Forebyggelse og behandling:  
En effektiv stikvaccine ved injektion i bughulen kan gives inden overførsel til 
havbrug, almindeligvis som kombivaccine mod både rødmundsyge, furunkulose og 
vibriose. 
 
I havbrug er vibriose og furunkulose de sygdomme som hyppigst kræver behandling 
med medicin. 
 
Behandlingsforslag, se afsnittet ”Behandling af bakterielle sygdomme”. 
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Yngelsyndrom (yngeldødelighedssyndrom = YDS) 
Flavobacterium psychrophilum, (tidligere Cytophaga psychrophila / Flexibacter 
psychrophilus), lang trådagtig ubevægelig gram negativ stavbakterie. Forårsager 
også vintersår hos større regnbueørreder, specielt i koldt vand. 
 
Er det største yngelsygdomsproblem i Danmark, med høj dødelighed og store 
udgifter til medicinering. Er i dag vidt udbredt i det meste af verdenen. Er endvidere 
isoleret fra en syg vildål og fra syge opdrættede karper. Tarmsnylteren (Hexamita) 
og/eller gælleinfektion forekommer i mange tilfælde samtidig med YDS. 
 
Inkubationstid:  
Normalt 3-4 uger efter startfodring, men både tidligere og senere udbrud kan 
forekomme. Er observeret hele året, dog oftest efter en varm periode og ved tem-
peraturer mellem 8-14ºC. 
 
Symptomer:  
Symptomer som ved septikæmi. 
Specifik for sygdommen er: 
- Udpræget mørkfarvning og udstående øjne 
- Meget blege gæller, næsten hvide da fiskene er stærkt anæmiske (=blodmangel) 
- Opsvulmet bug (væskefyldt) 
- Stor og udflydende milt 
- Tarmen skør og hvid. Tarmen som er fodertom går let fra ved maven 
- Formindsket grålig nyre 
 
 
 

Illustrationer af syge fisk pillet ud.  
Tilladelse fra forlag endnu ikke givet. 

 
 
Forebyggelse og behandling:  
Ingen vaccine findes endnu på markedet, men foregår på forsøgsbasis. YDS kan 
vanskelig at kurere da tilbagevendende sygdomsudbrud ofte optræder med 3-4 ugers 
mellemrum. Der udvikles en dårlig immunitet hos yngel, hvis immunsystemet endnu 
ikke er fuld udviklet. 
 
Desinficering af æg på grønæg- og øjenægstadie nedsætter smittepres, men fjerner 
ikke det ikke. Andre forebyggende tiltag er at fjerne æggeskaller fra blomme-
sækyngel hurtigst muligt, og eventuel give ekstra vitamintilskud i fodret. 
 
Behandlingsforslag, se afsnittet ”Behandling af bakterielle sygdomme”. 
Se bilag MMS driftsorienteringer 
- YDS, forebyggelse og behandling 
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Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af model-
dambrug” (juli 2007) 
Flavobacterium psychrophilum fandtes på samtlige 8 dambrug fortrinsvis i slim og 
gæller, men blev også fundet i sår samt indre organer. Hvilken betydning fundet af 
Flavobacterium psychrophilum har, ved vi ikke på nuværende tidspunkt. 
Bakterierne skal nærmere karakteriseres bl.a. skal resistensforholdene kortlægges og 
resultaterne skal sammenholdes med oplysninger om eventuelle 
sygdomsudbrud på dambruget. 
 
Der er ikke observeret YDS udbrud i store fisk i modeldambrugene. Påfaldende er 
det dog, at bakterien Flavobacterium psychrophilum, som potentielt kan give YDS 
og/eller vintersår, er fundet på og indeni hovedparten af de undersøgte fisk. 
Symptomer på vintersår (fisk med sår uden blødning + let anæmi) er set blandt store 
fisk, men hvilken betydning bakterien reelt har, ved vi endnu ikke. 
 

Vintersår (koldtvandssyge) 
Flavobacterium psychrophilum, (tidligere Cytophaga psychrophila / Flexibacter 
psychrophilus), ubevægelig gram negativ stavbakterie. Samme bakterie som for-
årsager YDS. 
 
Sygdommen rammer blommesækyngel og sættefisk hos en række laksearter: 
Sølvlaks (Oncorhynchus kisutch er mest modtagelig), sockeye (O. nerka), kongelaks 
(O. tshawytscha), regnbueørred, cutthroat (O. clarki), amerikansk søørred (Canada-
røding) (Salvelinus mamaycush) og kildeørred (S. fontinalis). 
 
Sygdommen giver kun ringe dødelighed blandt regnbueørreder i dansk opdræt. 
 
Inkubationstid:  
Kendes ikke. 
 
Symptomer:  
Viser sig som bylder uden rødme og siden som sår på fisken. Udstående øjne, 
efterhånden med blødninger. 
Indre symptomer er gullig lys lever, og undertiden er den forreste tredjedel af nyren 
formindsket. Sygdommen forløber langsom, så fisken kan svømme rundt med åbne 
sår i lang tid, inden den dør. 
Symptomerne optræder ved lave vandtemperaturer, oftest under 10ºC. Er ikke set 
ved temperaturer over 12ºC. 
 
 

Illustrationer af syge fisk pillet ud.  
Tilladelse fra forlag endnu ikke givet. 
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Forebyggelse og behandling:  
Behandlingsforslag, se afsnittet ”Behandling af bakterielle sygdomme”. 
Da dødeligheden hos sætte- og større fisk ofte er begrænset, behandles der som regel 
ikke. 
 

BKD (bakteriel kidney disease =  bakteriel nyresyge) 
Renibacterium salmoninarum, gram positiv stavbakterie. 
 
Er en kronisk infektionssygdom hos laksefisk. Giver meget varierende dødelighed, 
men endnu har der ikke været alvorlige tab her i landet. Kan smitte laksefisk på alle 
udviklingstrin, fra moderfisk til æg og sæd til smitte mellem voksne fisk. 
 
Der er anmelderpligt ved mistanke om forekomst af BKD. 
 
Bakterien synes ikke at producere giftstof, da fisken kan leve længe med store 
mængder bakterier i vævene. Bakterien er udbredt i de fleste europæiske lande, 
opdaget i Skotland 1930, USA 1933, Norge 1980, og 1997 i Danmark. Er observeret 
under vidt forskellige miljøforhold, temperaturer og i fersk- såvel som i saltvand. Et 
ugunstigt miljø har stor betydning for opblussen af sygdommen. Smoltificering og 
især kønsmodning ser ud til at have en sammenhæng med øget sygelighed. 
 
Smittevej: 
Bakterien kan overføres med desinficerede æg, da bakterien kan findes inde i selve 
fostret. Dette er sandsynligvis den væsentligste årsag til smitte. Også smitte gennem 
vand, fækalier, døde fisk m.m. og passerer sandsynligvis over hud og tarm. 
 
Inkubationstid: 
Fra 2 uger til flere måneder, afhængig af bakterieantal, smittevej og temperatur. 
 
Symptomer:  
Rognvæske får et blakket udseende. Omkring et halvt år efter klækning er der 
synlige symptomer med svømmeforstyrrelser. I ferskvand er bugen ofte udspilet 
med væske og et eller begge øjne kan være udstående. Punktblødninger på hud og i 
organer. Hele nyren er lysere end normalt og mere eller mindre opsvulmet med fra 
små til store lyse kornede ansamlinger. Små delvis blodige blærer langs sidelinien. 

Illustrationer af syge fisk pillet ud.  
Tilladelse fra forlag endnu ikke givet. 

 
 
Forebyggelse og behandling:  



) 

Ingen anbefalet behandling i Danmark. Inficerede brug bør undgå enhver form for 
stress af fisk.  
 
Ingen effektive vacciner. Derfor er den bedste forebyggelse at frasortere 
kønsprodukter fra smittede moderfisk, udrydde moderfisk og indkøbe BKD-fri 
æg/yngel.  
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af modeldambrug” 
(juli 2007) 
I undersøgelsesperioden (1. september 2005 til 31. august 2006) er BKD bakterien 
erkendt på 5 af de 8 anlæg. Sygdommen giver dødelighed på de ramte anlæg, men 
der kan ikke umiddelbart konstateres forskel i dødelighed mellem de dambrug, hvor 
sygdommen er påvist, og der hvor den ikke er. Efterfølgende er BKD konstateret på 
alle dambrug og den manglende forskel i dødelighed kan skyldes manglende 
påvisning af BKD på faktisk inficerede anlæg. Det bliver vigtig at følge sygdommen 
i det kommende år for at afgøre dens betydning for fremtidig drift i nuværende og 
kommende recirkulerede anlæg. 
 
Bakterien er sandsynligvis introduceret via indkøbte fisk. På et enkelt af anlæggene 
er smitteruten dog ikke klarlagt. 
 
I de BKD-inficerede dambrug er der i flere tilfælde set en forøget dødelighed, som 
efter al sandsynlighed skyldes BKD. Der har ikke været sygdomsudbrud med massiv 
dødelighed, men derimod jævnlige fund af fisk med de karakteristiske BKD 
symptomer (anæmi, væske i bughulen, forstørrede nyrer) og ofte ses andre 
infektioner. 
 
BKD har tidligere vist at kunne give store problemer i andre recirkulerede anlæg, 
med forøget dødelighed og nedsat tilvækst. 
 
Teoretisk er den bedste måde at håndtere sygdommen på, at indkøbe BKD frie æg 
og fisk, og at hindre smitte fra ældre til nye fisk. Sidstnævnte medføre at 
opdrætsanlægget bør indrettes, så vandet ikke recirkuleres mellem forskellige 
aldersgrupper eller hold. Der er dog for få resultater til at konkludere noget om 
sektionsopdeling i forhold til BKD. 
 

Bakteriel hæmorrhagisk septikæmi (hæmorrhagisk = blødende) 
For nogle bakteriers vedkomne, har den sygdom, de forårsager, ikke fået noget 
speciel navn. Man henfører den blot til eller bakteriel hæmorrhagisk septikæmi 
(infektion i fisken). Dette kan bl.a. skyldes, at man ikke kan identificere én bestemt 
bakterie. Forskellige Pseudomonas arter, f.eks. Pseudomonas fluorescens og 
Pseudomonas multosida, der er gram negative, bevægelige stave er nævnt som 
årsager. Er relateret til stress. 
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Smittevej:  
Via vandet fra fisk til fisk. 
 
Inkubationstid:  
5-7 døgn eller længere. 
 
Symptomer:  
De der karakteriserer septikæmi. 
 
Forebyggelse og behandling:  
Behandlingsforslag, se afsnittet ”Behandling af bakterielle sygdomme”. 
 

Bakteriel gællesyge (gælleinfektion) 
Forårsages af bl.a. Cytophaga og Flexibacter sp., gram negative ubevægelige stave 
og et stort antal kokkoide bakterier.  
 
Se også afsnittet ”Gæller” 
 
Gællesyge er primært en miljøbetinget sygdom, der opstår ved irritation af gællerne, 
som følge af én eller flere parametre, især: 
- Uklart vand med organiske partikler 
- Foderstøv 
- Gælleparasitter 
- Høj ammoniakindhold 
- Okker 
 
Ved irritation producerer gællerne ekstra slim, der kan slime så meget til at gæl-
lelamellerne smelter sammen. Dette nedsætter iltoptagelsen, så fisken lider af 
iltmangel. 
 
Organiske partikler som foderstøv er vækstmedium for forskellige bakterier, så 
gællesygen udvikler sig til bakteriel gælleinfektion. Andre partikler som irriterer 
gællerne kan være jord og sand fra større regnskyl. Ammoniak kan beskadige 
gælleepitelen. 
 
Gællesyge rammer hyppigst ynglen ved store bestandstætheder i vand med mange 
foderpartikler fra den intensive fodring. Desuden viser undersøgelser, at større fisk 
ikke er så modtagelige for sygdommen. Den højere recirkuleringsgrad har dog vist 
sig også at give større fisk gælleproblemer. 
 
Sygdommen forekommer hele året, men oftere ved højere temperaturer.  
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Symptomer:  
Appetitten er nedsat. Fisken svømmer højt vandet og søger de iltrige områder, som 
indløb. Gællerne er tilslimede og ventilerer kraftigt. I svære tilfælde er gæl-
lelamellerne helt sammensmeltede. Alle fisk i kummen rammes oftest samtidig, da 
sygdommen er miljøbetinget. 
 
Forebyggelse og behandling:  
Forebyg gællesyge med et godt vandmiljø med minimum af foderspild og hindre 
partikler i at komme ind på anlægget. Eventuel suppler med velfungerende sedi-
mentationsbassin/ filtre. Desuden bør okkervand undgås. 
 
Behandling med blåsten løsner slim fra gællerne og dræber bakterier. Kloramin-T 
dræber bakterierne. Alternativer er brintoverilte eller formalin, især ved samtidig 
problemer med gælle- og hudparasitter. 
 

Finneråd, finnesvind 
Forårsages af Cytophaga, Flexibacter, Vibrio og  Aeromonas sp.,  gram negative 
stave. Også skimmelsvamp der opstår efter sår fra bid og slid mod cementkummer. 
 
Forebyggelse og behandling:  
Overvej en anden foderstrategi der minimer aggressiv adfærd. En udtynding af fisk 
kan hjælpe mod at fiskene napper hinanden. 
 
Behandling med kloramin-T mod bakterier og formalin mod skimmelsvamp. 
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13.1 Virus og virale sygdomme 
Flemming Larsen, biolog, Ferskvandscentret 20. 5. 2008 

Generelt 
Virus (vira i flertal) er de mindste af alle kendte mikroorganismer, fra 1-300 nm 
(1nm = 0,000001mm). Den mest anvendte metode til at bestemme (diagnostisere) 
virus hos fisk er derfor ved dyrkning i cellekulturer. De to mest sygdoms-
fremkaldende fiskevira i dansk opdræt har følgende størrelse: 
- IPN   :  ca. 60nm 
- VHS :  ca. 180x60nm 
 

                                            
 
 
 
IPN og VHS er beskrevet i de følgende afsnit. Først lidt mere generel viden om 
virus.  
 
Alle vira er parasitter, men langt fra alle er sygdomsfremkaldende. 
I dag kendes mere end 50 forskellige fiskevira. Nogle forårsager alvorlige syg-
domme med høj dødelighed til følge. Andre er relativ harmløse. Fiskens alder ved 
smittetidspunktet, temperatur og stress er ofte faktorer som har betydning for 
dødeligheden størrelse. Det er ikke usædvanligt, at fisk forbliver bærer af virus efter 
en infektion. 
 
En virus har ikke et selvstændigt stofskifte som andre celler. Derfor er den afhængig 
af en værtscelle, hvor den kan udvikle og formere sig. Virus har alle gener, der skal 
til for at danne viruspartikler. Den har imidlertid ikke de stoffer der skal til for at 
“læse” disse gener. Det får den værtscellen til. 
 
Når et virus trænger ind i sin værtscelle opløses dens ydre proteinskal. Arvemate-
rialet, DNA eller RNA er da frit og bliver “aflæst” af værtscellen. Viruset overtager 
kontrollen i værtscellen ved at blokkere cellens almindelige arbejdsopgaver og 
værten hjælper med at producere viruspartikler. Værtscellen vil derefter oftest dø og 
de nye viruspartikler bliver frigjort. Klar til at angribe nye celler. 

Skitse af virus med RNA som 
genmateriale. 
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Figur: Angreb af virus på kropscelle, f.eks. fisk. 
 
Der er ingen behandling eller vaccine kommercielt til rådighed til bekæmpelse af  
virussygdomme. Det foregår endnu på forsøgsbasis. Nogle antiviramidler kan dog 
reducere dødeligheden. Indtil videre er forebyggelse mod indførsel og spredning af 
virus vigtigst i kampen mod udbrud. Virusramte dambrug bliver registreret, og en 
koordineret nedslagtning af inficerede opdrætsfisk i hele åløb er foreløbig den eneste 
effektive bekæmpelse. 
 
 

Virale sygdomme 

IPN (Infektiøs Pankreas Nekrose) 
Infectious Pancreatic Necrosis Virus. Flere typer findes. 
 
Regnbueørred og specielt kildeørred er modtagelige, men øvrige laksefisk er også, 
ligesom bl.a. pighvar, havbars, gedde, aborre og karpefisk. Er fundet i naturlige 
glasålebestande, men endnu ikke rapporteret om egentlige sygdomsudbrud i danske 
åleanlæg. Der gennemført forsøg på at smitte ål med IPN og rhabdovirus, men det 
har ikke været muligt at udvikle sygdommen hos fiskene. 
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Hos regnbueørred kommer sygdommen kun i udbrud hos yngel i kummer, før den 
udsættes i større damme/bassiner. Ofte ca. 6 uger efter klækning, og ofte i 
forbindelse med startfodring. Dødeligheden kan være meget stor, men varierer fra 0-
100%. Hos regnbueørred ældre end 6 måneder ses der sjældent dødelighed. Hos 
andre laksearter er der dog rapporteret om udbrud hos ældre fisk (f.eks. under 
smoltificering). 
 
På dambrug med IPN kan sygdommen helt, eller næsten helt, udeblive nogle år, og 
så et år pludselig slå op til 100% af ynglen ihjel. Erfaringsmæssigt er det i de år, 
hvor vandet er varmere end normalt. 
 
IPN-virus er meget modstandsdygtigt overfor fysiske og kemiske påvirkninger 
(mere end VHS). Det tåler lav pH, f.eks. pH 2,5 i flere timer, indtørring i et par uger, 
overlever både fersk- og saltvand i flere måneder og nogle typer tåler dybfrysning i 
flere år. Da det tåler lav pH, kan det passere uskadt gennem fiskeædende fugles 
tarm. 
 
Smittevej:  
Overføres fra moderfisk til æg og sæd (vertikal smitte). IPN er beskyttet inde i 
ægget og kan spredes med desinficerede øjenæg. 
Smitter fra fisk til fisk via fækalier, fugle, opgangsfisk, agn eller redskaber. 
Overlevende fisk har en normal tilvækst, foderudnyttelse og kønsmodning, men 
forbliver symptomfri smittespreder. 
 
Ved konstatering eller mistanke om IPN har opdrætteren pligt til at anmelde syg-
dommen til de veterinære myndigheder.  
 
Inkubationstid: 
2-4 uger. 
 
Symptomer:  
Pludselig kraftig dødsfald hos yngel i bassiner, kar og kummer. Især blandt de 
største individer (de hurtigst voksende). Nogle af de angrebne fisk drejer spiral-
formet rundt om deres egen længdeakse. Senere optræder der mørkfarvning af 
huden, udstående blodige øjne, blødninger ved basis af parrede finner og i huden, 
dvs. symptomer der er karakteristiske for septikæmi. Dette gælder også for de indre 
symptomer, altså blødninger i de forskellige organer og i muskulatur og fedtvæv. 
Lever og nyre er bleg. 
Specifikt for IPN er, at ynglen har en kugleformet, opsvulmet bug. Åbnes maven 
indeholder den et sejtflydende slim. Endvidere er tarmen og bugmuskulaturen skør. 
 
 

Illustrationer af syge fisk pillet ud.  
Tilladelse fra forlag endnu ikke givet. 
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Behandling:  
Der findes ingen behandling mod IPN. 
 
Tørlægning af damme og desinfektion med kalk er ikke så effektiv mod IPN som 
mod VHS. Dette skyldes sandsynligvis, at IPN virusen lettere smitter fra vildfisk og 
er mere modstandsdygtig overfor tørlægning og kalkning. 
 
Mere plads til ynglen ved f.eks. at flytte dem fra yngelanlægget til større bassi-
ner/damme, ophører sygdommen. I jorddamme kan der dog især opstå andre 
sygdomsproblemer som drejesyge (se afsnittet  ”Parasitter”).  
 
Danmark har udviklet et bekæmpelsesprogram, som har stor anerkendelse i ud-
landet. Her er målet er at fastholde et antal beskyttende IPN-fri avlsdambrug. Disse 
brug kan sammenlignes med SPF-svinebesætninger, der kendes fra landbruget. 
Smitteforebyggelsen i de IPN-fri avlsdambrug består i, at forsyne anlægget med 
smittefrit vand, dvs. vand fra væld, boring eller fra et af veterinærmyndighedens 
godkendte vandløb. Produktionen skal drives lukket på grundlag af egen 
moderfiskebestand, uden tilførelse af hverken fisk eller æg udefra. Frihed for IPN 
Kontrolmyndigheden besøger dambruget 2 gange årligt og tager prøver af fisk og 
yngel til laboratorieundersøgelser. De ca. 35 danske IPN-fri avlsdambrug udgør 
rygraden i både det danske sygdomsbekæmpelsesarbejde, og i en række dambrug i 
de lande, hvortil der eksporteres æg. I udlandet har det danske IPN-program vakt så 
megen tillid, at Danmark er verdens største eksportnation af øjenæg af regnbueørred. 
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af model-
dambrug” (juli 2007) 
IPN (infektiøs pancreas nekrose) virus blev påvist på 5 ud af de 8 anlæg. IPN-virus 
menes dog ikke at have nogen sygdomsmæssig betydning, idet fundene udelukkende 
har været tilfældige og ikke nødvendigvis i forbindelse med sygdomsudbrud. 
 

VHS (Viral Haemorrhagisk Septikæmi) 
Viral Haemorrhagic septicaemia virus. Flere undertyper findes. 
 
Sygdommen blev først observeret og årsagen fundet i Egtved i vinteren 1949-50, og 
bliver også kaldt Egtvedsyge.  
Rammer først og fremmest regnbueørred i ferskvand, men også bækørred, stalling, 
helt, gedde og pighvar. Kan også angribe regnbueørred i saltvand, men infektionen 
er kommet med fiskene i ferskvand. Er ikke påvist i ål.  
I Danmark findes sygdommen især i Skjernå-systemet. EU-kommisionen har 
godkendt nogle VHS fri zoner i Danmark, og et antal enkeltbrug i ikke godkendt 
zone. Opdrætteren har anmelderpligt ved konstatering eller mistanke om forekomst 
af VHS. 
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I de europæiske lande syd for Danmark, er VHS almindelig udbredt (inklusiv i det 
tidligere Sovjet). VHS er ikke påvist udenfor Europa. 
 
VHS ses især hos portionsfisk, men sygdommen angriber helt fra spæd yngel op til 
moderfisk. En typisk vintersygdom som kulminerer i foråret og ebber ud i løbet af 
sommeren. Dens foretrukne temperaturområde er 7-11ºC. Ingen udbrud er set ved 
temperaturer >16ºC. Dødeligheden er ofte 100% hos yngel, og varierer mellem 30 
og 70% hos større fisk. 
 
Smittevej:  
Smitte foregår fra fisk til fisk gennem vandet (horisontal spredning). F.eks. ned-
strøms i vandløbene, men også ved indkøb af smittede sættefisk, nystrøgne æg, 
agnfisk og opgangsfisk. 
 
VHS overføres med rognvæsken fra inficerede moderfisk. Er ikke fundet inden i æg, 
kun på æggens overflade. Nystrøgne æg fra smittede moderfisk er derfor altid 
smittefarlige. Desinficerede æg eller æg inkuberet i smittefrit vand indtil 
øjenægstadiet, er renset for smitte. 
 
Inkubationstid: 
7-12 døgn. 
 
Symptomer:  
De der karakteriserer septikæmi. 
 
Hos yngel vil ofte et helt muskelsegment være blodigt (ses ved at holde fisken op 
mod lyset). I typiske tilfælde med udstående blodige øjne og blødninger i svøm-
meblæren, er det sædvanligvis kun rødmundsyge som VHS kan forveksles med. 
VHS adskiller sig fra rødmundsyge ved: 
- Bageste del af tarmen er bleg - ved rødmundsyge blodig (rød) 
- Ved rødmundsyge er milten mere forstørret 
- Ved VHS kan fisken fanges med hånden - ikke tilfældet ved rødmundsyge 
 
 
 
 

Illustrationer af syge fisk pillet ud.  
Tilladelse fra forlag endnu ikke givet. 

 
 
 
 
Behandling:  
Der eksisterer ingen behandling. 
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Overlevende fisk får en beskyttende immunitet, og kan produceres færdig uden 
yderligere nævneværdig dødelighed. Overlevende fisk er symptomfri smittebærer, 
og kan overføre sygdommen til raske fisk. 
 
Ægdesinfektion kan i høj grad anbefales (se Driftsorienteringerne: ”Desinfektion af 
øjenæg 1” og ”Desinfektion af øjenæg umiddelbart efter befrugtning 2” af Niels 
Jørgen Olesen, 2007) 
 
Danmark har et officielt VHS bekæmpelsesprogram, som følges og godkendes af de 
veterinære myndigheder. Programmet består i slagtning af hele besætningen, 
tørlægning og kalkning af damme. Efter en tørlægningsperiode på 6 uger kan 
dambruget genbesætte med VHS fri fisk og æg. Det er frivilligt for dambrugeren at 
medvirke ved en sådan bekæmpelse. Efter bekæmpelse ses nogle gange tilbagefald, 
hvilket kan skyldes smitte fra vildfisk. 
 
I 1965 var ca. 80% af de danske dambrug smittet med VHS. En indsats for at be-
kæmpe sygdommen siden 1970 har resulteret i, at kun ca. 10% dambrug er ramt af 
sygdommen. 
 
Erfaringer fra MMS projektet: ”Statusrapport for 1. års drift af model-
dambrug” (juli 2007) 
Der er ikke observeret udbrud af VHS i modeldambrugene. Med modeldambrugenes 
vandindtag, der er uafhængig af vandløb, er risikoen for at introducere sygdommen 
dog betydelig mindre end i traditionelle dambrug. Flere af modeldambrugene er 
imidlertid placeret i områder hvor risiko for VHS udbrud er forholdsvis stor. Derfor 
har smittebegrænsende foranstaltninger, som beskyttelse mod indtrængning af fugle, 
begrænsning af person adgang, indretning af læssepladser og forsigtighed ved 
indkøb af sættefisk meget stor betydning for fortsat VHS frihed. 
 

Litteratur 
Fiskeopdræt 1 & 2, Jon From (1993), Ferskvandscentret 
 
What should I do? A practical guide for the fresh water fish farmer, Schlotfeld, H,-J. 
og Alderman, D.J, European Association of Fish Pathologists. 
 
Fiskehelse, Poppe, T.T. (1991), Griegs Forlag (Oslo) 
 
Perspektivplan for akvakultur i Danmark (1997) 
Danmarks Fiskeriundersøgelser 
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14.1 Diagnosticering af 
 fiskesygdomme - generelt 
Flemming Larsen, Biolog, Ferskvandscentret og Niels Henrik Henriksen, dyrlæge, 
Danskakvakultur 1.6.2006  

Hvilke sygdomsorganismer kan ses? 
Mange fiskeopdrættere er i stand til, alene på fiskens adfærd, at se hvad fiskene 
fejler. Springer ørrederne meget i en dam har de sikkert fiskedræber, eller svømmer 
de sløvt rundt med udstående øjne og har blodudtrækninger, er årsagen nok bakterie- 
eller virusangreb. De færreste sygdomsorganismer er så store, at vi kan se dem med 
det blotte øje, dog er fiskeigle og skimmelsvamp relativ let at spotte, og fiskedræber 
og gyrodactylus hvis vi kikker godt efter. Langt de fleste organismer er så små, at 
mikroskopet er et uundværligt redskab for at bestemme dem. Ofte må vi dog også ty 
til mere avancerede laboratoriemetoder for at være helt sikre. At have vished for 
hvilken sygdomsorganisme, der forårsager problemer, er vigtigt inden en eventuel 
behandling igangsættes. 
 
Som hovedregel kan vi med mikroskop relativt let bestemme hud-, gælle- og 
tarmparasitter ud fra deres form, størrelse og bevægelsesmønstre, mens det kræver 
noget mere træning i brugen af mikroskop for at se de noget mindre bakterier. Dog 
vil vi ofte kunne bestemme bakterierne så langt, at det kan indkredses, hvilket 
antibiotika der skal anvendes. Men det kræver mere avancerede laboratorieteknikker 
for at bestemme bakterien ned til slægt/art. Virus kan med dens meget lille størrelse 
slet ikke ses med et almindeligt lysmikroskop. 
 

Hvad er vigtigt at observere? 
Når vi kikker efter sygdomsorganismer, må vi vide, hvordan et normalbillede ser 
ud. Så kan vi nemlig koncentrere os om at lede efter det unormale. 
 
Et normalbillede af skrap fra fiskens hud i mikroskop viser skæl, hudceller og slim. 
I et gællepræparat er der normalt gællebuer, primære- og sekundære lameller, slim 
og ofte blod. Skrab af tarmindhold viser slim, grøn galdesaft og ofte store mørke 
kantede foderpartikler, samt bakterier. I en normal blodprøve vil der være mange 
tallerkenformede røde blodlegemer og få asymmetriske hvide blodlegemer.  
 
Da mange sygdomsorganismer bevæger sig på en let genkendelig måde, er det 
meget vigtigt at kikke efter bevægelige ”punkter” i præparatet. Du må lære at skelne 
mellem parasitter, som er enkelte bevægelige ”punkter”, og væskestrømme i 
præparatet som dækglasset skaber (ses især ved blod- og tarmpræparat). 
De fleste sygdomsorganismer har en karakteristisk form, og de bevægelige har 
vedhæng som fimrehår, flageller, kroge o.lign., som er vigtig at bide mærke i. Da de 
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forskellige sygdomsorganismer har forskellig størrelse, er det også en god in-
formation at bruge, når vi skelner organismerne fra hinanden. 
 
Ofte ser vi, at fisk har flere forskellige sygdomsorganismer på sig, f.eks. tarmsnylter 
og YDS samtidig. Da én sygdom ofte fremmer andre sygdom, er det vigtigt at finde 
alle de mulige organismer, der kan forårsager problemerne, så den rigtige 
behandling kan igangsættes. Ligeledes giver mikroskopiundersøgelsen os et godt 
indtryk af omfanget af angrebet, altså tætheden af parasitter i præparatet. Dette skal 
også indgå i overvejelserne om en eventuel behandling. Alle sygdomsorganismer er 
nemlig ikke lige farlige for fisken. 
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14.2 Mikroskopi-vejledning 
 Procedure for undersøgelse af fisk  
Flemming Larsen, Biolog, Ferskvandscentret og Niels Henrik Henriksen, dyrlæge, 
Danskakvakultur 1.6.2006  
 
Brug så vidt mulig kun levende fisk, gerne de der ser ud til at være mest påvirket 
(sorte i kanten eller fisk på risten). 
 
Aflivning bør foregå umiddelbart før undersøgelsen. 
Først tildeles fisken et slag i hovedet (bedøver fisken) hvorefter fisken aflives ved at: 
 
1) Skære hovedet delvist over så nakkehvivlerne bliver skåret over. 
2) Stikke en sylespids genstand gennem kraniet ind i hjernen, røre rundt, fortsætte 

ind bag hovedet til hvirvelsøjlen samtidig med der røres rundt. 
 
Begge metoder kapper nerveforbindelserne til kroppen. Fordelen ved brug af metode 
2) er et noget mindre blodbad. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur: Regnbueørreder i forskellige 
størrelser klar til undersøgelse. 
Skrab fra huden og gæller lagt på 
objektglas til mikroskopering 
 
Kilde: Faglig DMU rapport nr. 659 



) 

Hud 
1) Med kniv skrabes slim og skæl fra kroppens sider, finner og hvor finner tilhæfter. 
2) Skrabet placeres på objektglas. 
3) Læg et dækglas over og tryk let så skrabet spredes. 

a. Mange hud- og gælleparasitter kan ses ved en forstørrelse på 100 x, men de mindste 
flagellater kan først med sikkerhed skelnes ved 400 x. 

b. Store hudparasitter (ca. >200µm) kan ses ved forstørrelsen 40 x, middelstore ved 
100 x, mens de mindste flagellater (5-10µm) først med sikkerhed kan skelnes ved 
400 x. 

 

Gæller 
1) Klip én eller flere gællebuer ud. Hos meget små fisk kan hele gælleblokken 

trækkes ud med pincet. 
2) Gællen placeres på objektglas.  
3) Tilsæt et par vanddråber (bør være så rent vand som muligt). 
4) Gælle-lamellerne spredes ved at presse dækglasset ned over. 

a. Da det ofte er vanskeligt at have plads til både gællebue og dækglas, kan 
man undlade dækglas, eller undlade gællebuen ved at skære en række 
gællelameller af som  så undersøges. 

b. Store gælleparasitter (>100µm) kan ses ved forstørrelsen 40 x, middelstore 
ved 100 x, mens de mindste flagellater (5-10µm) først med sikkerhed kan 
skelnes ved 400 x. 

c. Der skrabes slim fra gælleoverfladen (anvend den anden side af fisken). 
Slimen lægges på objektglasset, dækkes med dækglas og undersøges som 
hudskrabet. 

Blod 
Her er det vigtigt at bruge rene redskaber så præparatet ikke forurenes med bakterier 
udefra. 
 
1) Små fisk: Skær halen af efter gattet med skarp skalpel/ kniv og hold fiskens 

hoved opad mens fisken presses let så blodet kommer frem. 
Store fisk: Da det kan være vanskeligt at skære/klippe en tyk hale over, kan 
fisken sprættes op så blod tages fra milt eller hjertehule. 

2) Placer kun en lille dråbe blod på objektglasset. Der behøves kun meget lidt blod. 
Vand må ikke tilsættes blod, da blodcellerne vil sprænge. 

3) Læg dækglas over. Undgå at fange bobler. 
4) Bakterier skal ses ved mindst 400 x. Det kan være en fordel at bruge fasekon-

trast. 
 

Tarm 
1) Træk tarmen ud i fuld længde. 
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2) Klip tyndtarmen over lige efter mavesækken og pres tarmindhold ud på objekt-
glasset med en skalpel. 

3) Læg dækglas over. 
4) Tarmsnyltere ses ved 100 x. 
 

  
Figur: Indre observationer: Fisken åbnes langs sidelinien således, at de indre organer og gatregionen ikke 
skades. Gællelåget afklippes. Kilde: Jon From (1993) 

 

Andet 
Tag syge fisk op og tjek hud, gæller, øjne og skær fisk op så indre organer kan 
undersøges.  
 
Ved en undersøgelse af fisk finder man ofte flere sygdomsorganismer og syg-
domsbilleder samtidig, f.eks.: 
- Parasitter + Bakterier 
- Svamp + Bakterier 
- Mekaniske gælleskader + Forøget slim + Bakterier 
Spørgsmålet er hvad der kom først? Hvad er den primære årsag til fiskens tilstand? 
Hvad skal man behandle mod først (prioriteres højest)? 
Bakterier kommer sandsynligvis ofte ind i fisken via sår, skader efter svamp eller 
hudparasitter (f.eks. gyrodactylus), gælleskader efter behandling med blåsten eller 
kloramin (kan “svitse” gællerne ved for høje doser), over tarmen i forbindelse med 
problemer med hexamita. Dvs. hvis årsagen til bakteriernes passage ikke fjernes 
kommer der sandsynligvis i løbet af kort tid endnu et bakterieangreb. 
 
Diagnosticering kan være vanskelig i tilfælde efter at en behandling er sat i gang. 
F.eks. hvis formalin er tilsat om formiddagen, kan man godt glemme alt om at finde 
parasitter på hud og gæller om eftermiddagen. 
 
Ved mistanke om sygdom relateret til vand- eller foderkvalitet kan en undersøgelse 
af vandet eller foder også være nødvendig. 
 
 
Det er vigtigt at danne sig et billede af sygdomsudviklingen: 
- Hvor stort er problemet? 
- Hvor mange fisk dør? 
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- Dør fiskene over kort tid eller forholdsvis lang tid? 
- Kan sygdommen sprede sig i anlægget? 
- Har fiskene været udsat for ændringer i miljøet på det sidste? 
 
Ved at tænke over fiskeart og alder, årstid, temperatur, salinitet, vandkvalitet m.m. 
kan årsagen til sygdommens opståen oftest afgrænses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Laksefiskenes indre anatomi. Kilde: Jon From (1993) 
 
 
 

Litteratur 
Fiskeopdræt 1 & 2, Jon From (1993), Ferskvandscentret 
 
Faglig rapport fra DMU nr. 659, 2008. Optimering af behandlings-effekten i 
akvakultur. 
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14.3 Indstilling af mikroskop 
Flemming Larsen, Biolog, Ferskvandscentret 1.4.2008 
 
Der findes flere typer forstørrelsesapparater : 

- Lup 
- Stereolup 
- Lysmikroskoper (ned til bakterier) 
- Elektronmikroskoper (ned til virus) 

 

Gennemgang af lysmikroskop 
 
A. Objektivet. 
Vigtigste del af mikroskopet der "indfanger lys" og forstørrer billedet. Består af flere 
linser, som bør være af god kvalitet. 
 
Gå efter mikroskoper (dvs. objektiver) der giver  

- God skarphed  
- God kontrast så mindste detaljer ses tydeligt (kanter står skarpe)  
- Ensartet skarphed fra centrum til randzone 

 
Objektivet kan f.eks. være mærket med en række tal: 4/0,1 og 160/0,17. 
Tallene betyder: 
4 = Objektivet forstørrer 4 gange. 
0,1 = Angiver objektivets evne til at gengive små fine detaljer = opløsningsevnen. 
Største teoretiske værdi for lysstyrke er 1,0 ved almindelige objektiver. Det skal dog 
understreges, at opløsningsevnen alene ikke er tilstrækkelig til at give et tydeligt og 
skarpt billede. Det kræver også, at objektivet kan gengive detaljerne med stor 
kontrast. 
160 = Tubuslængden, er afstanden fra objektiv til okular. 
0,17 = Den tykkelse, som dækglasset på det præparat, man betragter, skal have. 0,17 
mm er standardtykkelsen for dækglas i det meste af verden. 
 
De tal, som findes på objektivet, giver således nyttige oplysninger om såvel ob-
jektivets ydelse som om de forhold, der må være i orden, for at objektivet kan yde sit 
bedste. 
 
Objektivtyper. 
Grundlæggende inddeler man objektiver til mikroskoper i tre grupper: 
 
A1. Standard (akromatiske) objektiver. Giver et skarpt billede i midten af synsfeltet, 
tiltagende uskarphed ud imod synsfeltets rand. Standardobjektiver er gode til de 
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fleste emner, som ikke er helt flade, og hvor der ikke stilles de store krav til samtidig 
skarphed over hele synsfeltet. 
 
A2. Semiplan (akromatiske) objektiver. En væsentligt bedre type objektiver, specielt 
ved objektiver med forstørrelser fra 40x og højere tegner skarpt næsten ud til kanten 
af synsfeltet. Semiplanobjektiver er gode til langt de fleste typer præparater. 
 
A3. Plan (akromatiske) objektiver. Den bedste type akromatiske objektiver. Så god, 
at man generelt får et tindrende skarpt billede fra synsfeltets centrum til rand. 
Planobjektiver bør vælges i alle de tilfælde, hvor der stilles de største krav om en 
detaljeret og skarp gengivelse af selv de mindste objekter i et helt fladt præparat, 
uanset hvor i synsfeltet de befinder sig. 
 
B. Okularet. 
Okularet virker som lup og forstørrer billedet, som dannes af objektivet. Okularer 
forstørrer oftest fra 5 - 20x. Forstørrelsen er angivet på okularet. 
 
Man finder mikroskopets forstørrelse ved at gange okularets forstørrelse med 
objektivets forstørrelse. F.eks. 40x objektiv x 10x okular = 400x forstørrelse. 
 
Okularer kan have højt øjepunkt (fokuseringspunkt), hvilket vil sige, at de fleste 
brillebærere kan se i mikroskopet og have et godt stort synsfelt uden at behøve at 
tage brillerne af. 
 
C. Grovindstilling af skarpheden 
Anvendes til at finde den omtrentlige skarphedsindstilling af billedet. Grov-
indstillingen er for de fleste tilstrækkelig ved forstørrelser op til 100 - 150x. Ved 
større forstørrelser bliver det vanskeligere og vanskeligere for ikke at sige umuligt at 
indstille skarpt bare med denne indstillingsknap. Man får da brug for finindstilling. 
 
D. Finindstilling af skarpheden 
Med finindstillingen kan man indstille helt skarpt også ved de største forstørrelser. 
Bør være forsynet med en præparatsikring, som gør det umuligt ved fejlbetjening af 
mikroskopet at skrue objektivet ned i præparatet med deraf følgende risiko for 
beskadige linser og præparat. 
 
E. Objektbord. 
Bordet som præparatet lægges på. Objektbordet er ofte forsynet med et krydsbord, 
der fastholder præparatet og kan bevæges rundt. Ved at dreje på krydsbordets to 
fingerskruer kan man flytte sit præparat helt ned til nogle få tusindedele millimeter 
ad gangen. Stor hjælp når man leder efter bestemte ting i et præparat under større 
forstørrelse. 
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F. Belysningsanordning. 
Mange mikroskoper har en indbygget lampe i mikroskopets fod. Vigtig at indstille 
lysstyrken så det bliver behageligt at kikke på præparatet. Husk justere undervejs 
ved skift imellem forskellige objektiver, dvs. mere lys ved større forstørrelse. 
 
G. Kondensor. 
Mellem lyskilden og præparat er der anbragt en kondensor, som leder lyset til 
præparatet og objektivet således, at dette yder sit bedste. Ved forskellig blæn-
derindstilling bliver forskellige ting tydelige i et præparat. 
 
1) Gøre hullet, som lyset slipper igennem, større eller mindre = Irisblænderen er 
bedst, da denne type regulerer lyset trinløst.  
2) Blænderen kan i nogle tilfælde køres op og ned, der samler og spreder lyset 
 
I kondensoren kan der være indbygget en holder til et filter, der kan farve lyset. 
Visse præparater ses bedst i farvet lys. 
 

Sådan laver jeg et præparat 
Objektglas + præparat + evt. vand + dækglas 
 

Sådan indstiller jeg mikroskopet 
1.   Fastgør objektglas m/ præparat på objektbordet, med bordet helt nede 
2.   Juster afstanden mellem de to okularer, så de passer til din øjenbredde 
3.   Start med objektiv med mindst forstørrelse (f.eks. 4x) og kør bordet op med  
      grovindstillingen til fokus 
4.   Juster lysstyrke og blænde så præparatet står så skarpt som mulig  
5.   Juster fokus med finindstillingen for hvert øje på samme måde som med alm. 
      kikkert, dvs.  

a) luk dit øje som ser gennem okularet med indstillingsmulighed og stil helt 
skarpt med finjusteringen kun med det ene øje åbent  
b) luk dit andet øje og stil skarpt ved at skrue på okularet med  

           indstillingsmulighed så billedet på dette øje står skarpt 
6.   Juster evt. igen afstanden mellem okularer, så de passer til din øjenbredde, 
 dvs. du skal se ét samlet billede med begge øjne, IKKE ét billede med hvert 
 øje (to billeder) 
7.   Skift trinvis til objektiver med større forstørrelse. Fokuser og juster lysstyrke 
 og blænde for hver gang. 
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Figur: Mikroskop. Kilde: www.gundlach.dk 
 
 

Litteratur 
”Mikroskopets opbygning”, fra hjemmesiden www.gundlach.dk, Gundlach A/S 
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14.4 Generelt om behandling af fisk 
Flemming Larsen, Biolog, Ferskvandscentret 1.12.2007 

Skal der behandles? 
Behandling skal ske inden det er for sent, men ikke før du er 99% sikker på, hvad årsagen 
er til fiskens tilstand. Ved usikkerhed tilkald hjælp fra de praktiserende fiskedyrlæger. 
Måske er der flere årsager, f.eks. både lav iltniveau og gællesyge, eller YDS og tarmsnylter. 
En behandling stresser fisken, så det er vigtigt at bruge den rigtige medicin første gang, og i 
den rigtige rækkefølge. Ellers skader behandlingen langt mere end den gavner.  
 
Inden en sygdomsbehandling sættes i gang bør du overveje: 
- Hvor stor er dødeligheden?  
- At nedsætte fodertildelingen og give fiske ro er måske bedre end medicinering 
- Få parasitter på hud og gæller er normalt ikke skadelig for fisken, men følg 

udviklingen!! 
- Få sekundære bakterier (kokkoide) i blodet kan fisken måske klare selv 
 

Når det er besluttet at behandle 
Faktorer som påvirker succesen for behandlingen: 
- Dosis 
- Temperatur 
- Tid 
 
Flere mediciner/ hjælpestoffer har samme virkning, f.eks. kan både formalin, brintoverilte 
og Aktomar B100 anvendes til at slå hud- og gælleparasitter ned. Hvilken én der vælges 
afhænger af hvilken erfaring der med succesen på dambruget. Dette kan afhænge af 
vandtype, fisk, pH, temperatur osv. 
 
Behandling med medicinfoder (f.eks. antibiotika) skal ske inden fiskene helt mister 
appetitten. Foder fiskene med medicinfoder om morgenen og suppler med almindelig foder, 
hvis de fortsat er sultne. 
 
Regler du bør overholde inden medicinering: 
- Mediciner kun fodertomme fisk (ikke fodret mindst 24 timer før) 
- Sørg for gode iltforhold i vandet 
- Behandl først én kumme/dam, for at se fiskenes reaktion på dosis/stof 
- Ved badebehandling skal fiskene gå i kemikaliet et stykke tid for at få fuld virkning 

(træk eventuel skodder og stem igen op inden behandlingen). Følg fiskens opførsel 
under en vandbehandling. 

- Anvend ikke samme antibiotika i tre behandlinger i træk. Risikoen for resistens 
minimerer vi ved at skifte mellem flere mulige 

- Undgå overdosering 
- Anvender du flere medikamenter i samme behandling, skal du tænke over rækkefølgen 
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14.5 Generelt om brug af antibiotika 
Flemming Larsen, Biolog, Ferskvandscentret  
 
Når pulver skal blandes i fodret er det en god idé at: 
- Blande medicinen godt op i fodret da det ofte er små mængder. Der kan godt blandes 

medicinfoder til flere dages forbrug, da det godt kan holde sig en uge hvis det står tørt 
og køligt 

- Tilsætte en velsmagende fiskeolie (f.eks. levertran) så pulveret binder til fodret. Dog 
risiko for at fodret klumper sammen og klistrer til foderautomaten. 

 
Pas på resistensproblemer ved at undgå gentagen brug af samme antibiotika. 
 
Antibiotika slår bakterier ihjel, dvs. også bakterierne i biofiltret som risikeres at blive slået 
ud af balance. Derfor skal man så vidt mulig lede vandet udenom et biofiltret inden 
behandling med antibiotika. 
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14.6 Brug af hjælpestoffer 
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge, Danskakvakultur 1.10.2007  
 
Brugen af hjælpestoffer i akvakulturerhvervet bygger ikke kun på teoretiske viden, 
men i ligeså stor grad på praktisk erfaringer. Stofferne opfører sig meget forskellige 
og vandbehandlingskoncentrationer og tiden hvori den udføres afhænger derfor af en 
lang række faktorer, som er langt mere kompliceret end anvendelse af eksempelvis 
antibiotika. Faktorer som fiskeart, fiskestørrelse, vandtemperatur, vandets 
hårdhedsgrad og indhold af organisk materiale spiller alle ind og medfører at én 
vanddesinfektion, som forløber perfekt på ét anlæg, vil kunne få katastrofale følger 
på et andet. Den enkelte akvakulturbruger må på denne baggrund selv finde frem til 
doser og behandlingstider, som passer netop til de givne forhold på det enkelte 
akvakulturbrug. Det drejer sig simpelthen om at finde den metode som mest effektiv 
bekæmper hud- og gælleparasitter, bakterier, svamp og slim, uden at værten (i dette 
tilfælde fisken) påvirkes væsentlig og i værste fald dør. 
 
I forbindelse med opførelsen af de 8 modeldambrug og driften gennem de første par 
år er der dog gjort en lang række erfaringer, som modelanlæg, der ventes at følge 
efter, vil kunne bruge. Det vi har lært her vil kunne supplere de erfaringer, der er 
gjort på en lang række andre recirkuleringssystemer gennem tiden. Ikke alle 
erfaringer går i samme retning, og vi må derfor pointere at de doseringer m.v., som 
vi oplyser i det følgende, kun er at betragte som vejledende, og at ingen 
konsulenter/dyrlæger kan påtage sig et ansvar, hvis noget går galt. 
 
I forbindelse med overholdelsen af de eksisterende miljøkrav vil flere behand-
lingstyper være vanskeliggjort på en række anlæg. Traditionel brug af eksempelvis 
formalin i gennemstrømsanlæg vil mange steder være vanskelig at gennemføre og vi 
må se efter alternativer. Det kan være andre stoffer (substitution) eller måske en 
ændret praksis. I øjeblikket arbejder vi med alternative metoder, herunder længere 
behandlingstid, lavere dosering, pulse og længere opholdstid på det enkelte anlæg. 
Udgangspunktet for undersøgelserne er den miljømæssige side, men vi håber at de 
også fører til forbedrede behandlingsmetoder. Afrapportering af forsøgene vil ske 
løbende de kommende år. 
 

Forhold som gør behandlingen i recirkulering anderledes 
Brugen af hjælpestoffer i recirkulerede anlæg afviger på flere måder fra det vi 
kender fra traditionelle anlæg. Vi må blandt andet tage hensyn til følgende faktorer: 

 Biofilter 
Når der indgår et biofilter i recirkuleringssystemet er der faktisk endnu 
(udover fiskene) en levende ”organisme” vi skal tage hensyn til. Biofiltret 
omsætte jo primært den, for fiskene, giftige ammoniak til den mindre 
giftige nitrit og videre til den ”forholdsvis” ugiftige nitrat. En påvirkning 
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af biofiltret vil derfor kunne påvirke fiskene negativt. Nogle af 
hjælpestofferne er potentielt farlig for bakterierne i biofilmen. Nogle mere 
end andre. De brintoveriltebaserede produkter og kloramin er kan 
erfaringsmæssigt have stor negativ effekt på biofiltret. Mange 
recirkulerede anlæg har derfor valgt slet ikke at anvende disse. Omvendt 
er det også muligt at ”lære” sit biofilter at kunne håndtere og ligefrem i 
enkelte tilfælde leve af nogle hjælpestoffer. Det ser vi eksempelvis mes 
formalin, som filtret kan ”vænne” sig til. For nogle stoffer er det altså en 
god idé regelmæssig at tilsætte lidt af det pågældende stof således, at 
filtret under en behandlingssituation indeholder nogle af de 
mikroorganismer, som er i stand til at håndtere et bestemt stof. 
 

 Behandlingstid/koncentration 
I et recirkuleringssystem forsvinder hjælpestoffet ikke så hurtigt ud af 
anlægget som i et gennemstrømsanlæg. Tiden hvor fisken er i kontakt med 
stoffet bliver altså forlænget, hvilket både kan være en fordel (større effekt på 
slim/parasitter) men også en ulempe hvis fiskens evne til at modstå 
hjælpestoffet giftvirkning bliver overskredet. Den enkelte fisk vil ikke have 
mulighed for at søge væk, som et gennemstrømsanlæg. Den effektive 
behandlingskoncentration har gennem enkelte forsøg vist sig at være lavere 
end tidligere erfaringer fra gennemstrømsbehandlinger. Endnu har vi kun en 
begrænset viden på området, som vi dog håber at udbygge i de kommende år. 
  

 Omsætning i biofilter. 
Gennem forsøg er det vist, at biofiltret omsætter hjælpestofferne. Dette kan 
være positivt således at stoffet forsvinder fra systemet, både set ud fra 
fiskenes og miljøet synspunkt. Omvendt kan det være en ulempe, hvis vi 
gennem længere tid ønsker at opretholde en vis koncentration i anlægget. Her 
kan det være nødvendig at spæde op nu og da. 

 
 Forsyning af friskvand 

Det er vigtigt, at man i sit recirkuleringssystem ser på mulighederne for 
friskvandforsyning. Ved meget stor grad af recirkulering er det nemlig ikke 
altid muligt med en hurtig vandudskiftning, hvilket i kritiske tilfælde vil være 
rart. Omvendt kan vi i nogle tilfælde spare på hjælpestofferne ved at mindske 
”udvaskningen” ved høj grad af recirkulering. 

 
 Parasitter 

I recirkulerede systemer ”udvaskes” parasitterne kun i begrænset omfang. En 
vandbehandling mod parasitter bør derfor omfatte alt vand og alle overflader 
i hele anlægget (bund, biofilter, mikrosigte osv.). I overvejelserne skal det 
derfor også indgå hvor og hvordan vi tilsætter hjælpestoffet. Skal det være en 
prop, eller en kontinuerlig tilsætning over eksempelvis nogle timer? Nogle 
parasitter har rigtig gode muligheder for en ukontrolleret opformering i et 
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recirkuleringssystem. Derfor bør alternative bekæmpelsesmetoder overvejes 
(mikrosigter, UV eller lign.). 

 
 Forebyggende behandlinger 

For at få fordel af forebyggende behandlinger, må flere ting indgå i over-
vejelserne. Eksempelvis vandmængden, påvirkning af filtre, stoftype osv. 
En erfaring fra recirkuleringssystemerne er, at tidlig indsat behandling er 
absolut nødvendig. Hvis fiskene først begynder at dø, er det mange gange for 
sent.  

 
 Udledning til miljøet. 

Hvordan produktionen overholder de gældende miljøkrav, er vigtige at 
medtage i sine overvejelser. Plantelaguner, som dem vi kender fra model-
dambrugene, har vist sig særdeles effektive i omsætningen af eksempelvis 
formalin før udledning. 

 
 
Valg af hjælpestof 
Valg af hjælpestof afhænger helt af den konkrete situation. Er gællerne påvirket? 
Finder vi parasitter? Hvordan kører biofiltret? Hvad har jeg på lager m.v.? Der 
findes ikke nogen facitliste, men vi har heldigvis flere muligheder for mange typer 
af problemstillinger. 
 
I modeldambrugene er der anvendt mange forskellige hjælpestoffer. Mest udbredt er 
formalin, hvorimod brintoverilteprodukterne sjældent er blevet anvendt. anvendt. 
 
Herunder er en kort gennemgang af de enkelte stoffers brug. 
 
Formalin 
Bruges primært mod parasitter (fiskedræber, ”gælleamøber”, trichodina), men har 
også vist effekt ved gælletilslimning eller –svamp. 
 
Der er stor variation i dosering, fra ca. 15 til 40 mg/l. Denne koncentration er 
udregnet for hele vandmængden i anlægget. 20-30 mg/l er mest anvendt. Dette 
svarer til 55 – 80 liter 37 % formalin i 1.000 m3 vand.  
 
Tilsættes på de fleste anlæg på en gang, ét sted i anlægget. Her bliver koncentra-
tionen forholdsvis høj men der rapporteres kun sjældent om problemer. Ingen af 
anlæggene shunter vandet forbi biofilterne. 
 
Forsøg i 2007 viste, at en relativ lille koncentration, der opretholdes i enheden i 3-4 
timer dræber mange parasitstadier (eksempelvis 15 mg/l). Den nødvendige tid er dog 
afhængig af temperaturen, jo lavere temperatur jo længere behandlingstid. I øvrigt 
har forsøgene vist at formalin kun omsættes langsom i opdrætsenhederne. Det er 
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derfor forholdsvis nemt at opretholde en kendt koncentration i anlægget i mange 
timer. 
På flere anlæg er der testkit, som måler formalinniveauet (f.eks. Merck testkit). 
 
Blåsten 
Bruges primært mod gælletilslimning. Flere anlæg bruger det forebyggende flere 
gange ugentligt. Dosering er meget varierende (ligesom på traditionelle dambrug). 
Der bruges ca. 25-100 g blåsten pr. 1000 m3 pr. dag. Der er endda rapporteret om 
dosering helt op til 350 g pr 1000 m3. Stoffet tilsættes normalt flere steder i anlægget 
på samme tid. 
Stoffet kan formentlig påvirke biofiltret i negativ retning, men der er ikke rap-
porteret om uheld. 
 
Salt 
Der anvendes primært fodersalt. Anvendes mod diverse parasitter og i enkelte 
tilfælde mod gælletilslimning. 
 
For fiskedræbers vedkommende har forsøg på KVL vist, at en koncentration på 10 
g/l (10 promille) har dræbende effekt overfor de stadier som sværmer i vandfasen. I 
England er der rapporteret om effekt ved 15 g/l i få timer overfor de stadier som 
sidder på bunden. 
 
Salt er forsøgt anvendt i meget forskellige doser. Fra mindre end 1 promille (1 kg pr 
m3) og op til ca. 15 promille (15 kg/m3). Ved fiskedræberangreb er der erfaring for, 
at selv få promille salt hjælper fiskene og ædelysten går op. 
 
Saltet er i sig selv lidt uhåndterlig i de store mængder, så der anvendes lige fra skovl 
til gummiged for at løse opgaven. 
 
Gennem det første forsøgsår er der i to konkrete tilfælde rapporteret om massiv 
dødsfald i forbindelse med saltbehandlingen. I begge tilfælde har den tilsatte 
mængde været relativ lille (få procent). Forklaring på uheldene kan vi endnu ikke 
give, da ørrederne skulle kunne være i stand til at håndtere højere koncentrationer. 
Men i øjeblikket går anbefalingen på at man ved dosering over 5 promille gør dette 
trinvis (gerne over mange timer) og, at man sørger for at anlæggene er fuldstændig 
fri for slam inden en behandling. Salt vil kunne løsne slamansamlinger og måske 
medvirke til en forgiftning. 
 
 
 
Benzalkoniumklorid 
Anvendes ved gælletilslimning og bakterielle gælleinfektioner. 
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Anvendt dosering: Som tommelfingerregel skulle der kunne behandles med op til 4 
ml. pr m3 én gang dagligt. Erfaringerne er dog, at man anvender stoffet lidt mere 
forsigtigt. Rent praktisk anvendes der fra 7 – 10 dl pr 1.000 m3 fordelt på 1-2 
behandlinger. 
 
Der findes intet vandkvalitetskriterie for stoffet. 
 
Kloramin 
Dette er forsøgt brugt i enkelte anlæg i forbindelse med gælleproblemer. 
 
Der har været anvendt følgende dosering: ca. 600 g pr 1.000 m3. Tilsat længst væk 
fra biofilteret. 
 
Pas på biofiltret. Stoffet kan formentlig påvirke dette meget negativt. 
 
Brintoverilte 
Der er ikke mange erfaringer. De fleste dambrugere, der har forsøgt midlet (især 
gennem pereddikesyre), fortæller at midlet er usikkert. Selv meget mindre dose-
ringer end de der anvendes i gennemstrømsanlæg kan give en stor reaktion med 
dødelighed til følge.  
 
Pas på biofiltret. Stoffet kan formentlig påvirke dette meget negativt. 
 
Stofferne opsat i et skema: 
Stof Indikation Typisk anvendt koncentration 

(pr 1.000 m3) 
Formalin Parasitter, gæller 55 – 80 l (37 %) 
Blåsten Gæller, parasitter 25 – 100 g 
Salt Parasitter, gæller 100 -  9.000 kg 
Benzalkoniumklorid Gæller 7 - 10 dl 
Kloramin Gæller (600 g ?) 
Brintoverilte Gæller, parasitter ? 
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15.1 Lovgivning og 
myndighedsforhold 

Lisbeth Jess Plesner, konsulent, Dansk Akvakultur 1.9.2007 

Indledning 
Et dambrug skal havde en række godkendelser og tilladelser, herunder bl.a. Miljø-
godkendelse, Udledningstilladelse, Vandindvindingstilladelse, Opstemmerettighed 
og Byggetilladelse. 
 

Miljøgodkendelse 
Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder 
skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige tek-
nik under økonomisk bæredygtige forhold (BAT).  
 
Fra 1998 skulle alle dambrug havde en miljøgodkendelse. Herefter er det kun nye 
anlæg og ændringer, der skal godkendes. Specifikke krav til dambrugsdrift kan ses hhv. 
dambrugsbekendtgørelsen og modeldambrugsbekendtgørelsen. 
 
En miljøgodkendelse er en rammegodkendelse, der angiver en ramme for en virk-
somheds aktivitet. Den indeholder en række vilkår, som en virksomhed skal over-
holde. Samt et egenkontrolprogram, der skal sikre at virksomheden overholder gæl-
dende krav.   
 
En miljøgodkendelse gælder normalt i 8 år, dvs. at en miljøgodkendelse giver virk-
somheden en retssikkerhed for hvad virksomheden må i 8 år. Herunder er angivet, 
hvad en godkendelse skal indeholde jf. godkendelsesbekendtgørelsen nr. 943 af 16. 
september 2004. 

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksom-
heder, jf. § 6 (kortfattet version) 
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold  
B. Oplysninger om virksomhedens art  
C. Oplysninger om etablering  
D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed  
E. Tegninger over virksomhedens indretning  
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion  
G. Oplysninger om valg af teknologi  
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger  

- Luftforurening, spildevand, støj, affald, jord og grundvand 
I. Forslag til vilkår og egenkontrol  
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Ændringer der kræver godkendelse 
Alle ændringer der har betydning for miljøforholdene på virksomheden skal anmel-
des til miljømyndigheden. Miljømyndigheden vurderer så, om ændringen kan ske 
inden for rammerne af den eksisterende godkendelse, eller om der skal udarbejdes 
en tillægsgodkendelse eller en ny godkendelse.  
 
Såfremt man er i tvivl om en aktivitet skal anmeldes, er det altid en god ide at an-
melde aktiviteten. Eksempler på aktiviteter: udvidelse af et slambassin, etablering af 
ekstra beluftning, anvendelse af nye hjælpestoffer og lign.  
 

Udledningstilladelse 
Samtidigt med miljøgodkendelse af et dambrug, skal dambruget havde en udled-
ningstilladelse. Hovedparten af alle dambrug udleder direkte til ofte højt målsatte 
vandløb som punktkilde (indeholdt i miljøbeskyttelseslovens kap. 4). Stort set kun 
rensningsanlæg og regnvandsoverløb udleder til vandløb som punktkilder.  
 

Vandindvindingstilladelse 
Inden udløb af en vandindvindingstilladelse skal der på ny ansøges om vand. Nor-
malt gives der 10 års tilladelser til indvinding af overfladevand og 15 års tilladelser 
til indvinding af grundvand. Grundvand dækker udover grundvand også kildevæld 
og drænvand.   
 

Planlov, VVM , landzonetilladelse/byggetilladelse 
Ved en ansøgt ændring eller nyetablering skal myndigheden vurderer om ændringen 
kræver en VVM- screening eller vurdering, samt om et nyanlæg kræver byggetilla-
delse og/ landzonetilladelse.  
 

Øvrig lovgivning – lovgivning er ligestillet 
Veterinærloven 
Arbejdsmiljøloven 
Vandløbsloven 
Naturbeskyttelsesloven, habitatregler, §3 områder mm.  
Planloven, f.eks. vandløbsmålsætninger 

Generelle forvaltningsregler 
 Afgørelser kræver begrundelser. 
 Såfremt der ikke gives tilladelse til det ansøgte, skal der altid foregå en parts-

høring inden endelig afgørelse, dvs. at der skal fremsendes et udkast til afgø-
relse. 
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 Pligtmæssigt skøn - ikke skøn under regel. Der må ikke træffes afgørelser 
kun med henvisning til generelle forvaltningsmæssige regler, der skal foregå 
en individuel vurdering.  

 Propornalitet - væsentlighed 
 Officialprincippet – myndigheden er forpligtet til tilstrækkelig belysning af 

en sag. 
 Materielle specialitetsprincip – myndigheden kan ikke inddrage hensyn efter 

anden lovgivning. 
 
Alle love kan findes på www.retsinfo.dk 
Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk 
By- og landskabsstyrelsens hjemmeside www.blst.dk 
 


