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Master Management System
Driftsorienteringer

Der er udarbejdet en række driftsorienteringer i projektet Master Management (MMS).
Driftsorienteringerne har typisk taget fat på aktuelle problemer, der har vist sig ved an-
læggelse, opstart og drift af modeldambrug (anlæg med en høj grad af recirkulering).
Driftsorienteringerne er udarbejdet af projektdeltagere og eksterne eksperter.

Vi håber, at driftsorienteringerne løbende vil blive udviklet med nye aktuelle problem-
stillinger. Driftsorienteringerne kan også ses på www.danskakvakultur.dk

Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet
Juni 2008
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Emne:
2.1 Orientering om drift og opstart af biofiltre

Baggrund/drift:
Ved overgang til en driftsform, hvor der skal anvendes biofiltre, er pasningen af filtrene reelt ligeså vigtig som
pasning af fiskene. Fiskene kan ikke undvære et biofilter, og biofiltret kan ikke undvære fiskene.
Da biofiltre er baseret på omsætning i levende organismer (bakterier) fungerer de bedst under stabile miljøfor-
hold. Driftsændringer bør så vidt muligt gennemføres gradvist, så bakterierne kan nå at tilpasse sig de ændrede
miljøforhold.
Derudover kan de stoffer, der anvendes til desinfektion af vandet i anlægget være giftige for bakteriekulturen.
Anvendelse af hjælpestoffer skal således ske med omtanke. Det kan ved visse hjælpestoffer være nødvendigt,
at lede vandet forbi biofilteret i en periode. For andre hjælpestoffer er biofilteret, i lighed med fiskene, i stand
til tilpasse sig brugen. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt gradvist tilvænne filtrene til brugen af
visse hjælpestoffer.

Skab stabile forhold
Gennemfør driftsændringer gradvist, foder, besætning, tilsatte stoffer etc.
Skab mulighed for at vandet kan ledes forbi biofiltrene (omløb), i perioder hvor der er stoffer i anlægget der
er skadeligt for biofiltrene.

Opstart:
Et nyetableret biofilter kan betragtes som værende sterilt og uden nogen biologisk omsætning. Ved anlæg med
et vandskifte som tilladt for modeldambrug, kan opstart ske ved udsætning og fodring af ca. 20 % af den for-
ventede stående bestand.
I starten vil vandets indhold af ammonium stige til ca. 4 mg/l. Når ammoniumkoncentrationen begynder at fal-
de som tegn på, at nitrifikationen er startet, ses en stigning i vandets nitritindhold. Her kan det være hensigts-
mæssigt, at tilsætte en mindre mængde almindeligt kogsalt (se orientering nr. 6.2 om nitrit), så nitritkoncentra-
tionen ikke giber anledning til skade. Når nitritkoncentrationen falder, kan besætningen øges udover den aktu-
elle tilvækst i de først udsatte fisk. Udsætningen af supplerende besætning bør ske over flere gange og under
stadig kontrol af anlæggets vandkvalitet.
I mindre anlæg og anlæg med meget lav vandfornyelse kan opstart ske ved tilsætning af ammonium (salmiak-
spiritus) svarende til 1 mg/l og en mindre mængde fiskefoder i en periode før udsætning af fisk. Dette kan
kombineres med en podning af filteret med en bakteriekultur.
På nedenstående figur ses forløbet af ammoniak- og nitrit koncentrationen under en typisk filteropstart.

Vend filteret gradvist til belastning.
Overvåg koncentrationen af ammoniak og nitrit under opstart.

N H -N4

N O -N2

N O -N3

T ID

A m m o n iak

N itr it

K O N C E N T R A T IO N



MMS orientering

Ansvarsfraskrivelse: Nærværende orientering kan ikke benyttes uden forudgående rådgivning vedrørende de konkrete
forhold, idet faktiske forhold kan medføre, at den generelle orientering skal fraviges.
Orienteringen er en del af Master Management Projektet, der er finansieret af FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.

Skumdannelse
Skum dannes som følge af utilstrækkelig biologisk nedbrydning af proteinstoffer fra foder og fiskeslim. Skum
dannes i nystartede anlæg eller ved hurtige stigninger i belastningen af indkørte anlæg. Desuden kan ændringer
i foderkvalitet, foderspild mm. medføre skumdannelse. Olieindholdet i foderet kan have en skumdæmpende
effekt, hvorfor fodring kan have en skumdæmpende virkning. Skum er normalt uskadeligt, men mørkt skum er
en advarsel om dårlig filterfunktion.

Returskyldning af filtre:
Skylleproceduren skal tilpasses det enkelte anlæg og den konkrete driftssituation, men foregår i princippet som
følger:

Afspær filter tilløb/afløb.
Start luftgennemblæsning.
Åbn for slamvandsudtag.
Skyl i 10 – 30 min. Det varierer fra anlæg til anlæg.
Luk for luftgennemblæsning
Luk for slamvandsudtag
Lad filteret falde til ro i 15 – 60 min før langsom åbning af tilløb.

Problemer i forbindelse med returskyldning:
Ujævn luftforeling i filter: Dele af filterfyldningen kan være kittet sammen af slam. Beluft kraftigt i læn-
gere tid før åbning af slamvandsafløb.
Slamflugt efter skylning: Problemet kan næppe helt undgås, men begrænses ved at lade filteret henstå
uden vandgennemstrømning i en kortere periode efter skylningen. Ved stor vandspejlsforskel mellem filte-
ret ind- og udløbskanal bør en langsom åbning af filteret tilstræbes. Vandspejlsforskellen kan mindskes ved
at øge skyllefrekvensen.

Årsager til utilfredsstillende drift af biofiltrer
Forgiftning af filter: Benyt omløb ved behandling med kritiske hjælpestoffer. Reducer fodring.
Iltunderskud i filter: Kontroller ilt i afløb. Min. 2 mg/l. Øg beluftning i anlæg og/eller filter. Reducer fod-
ring.
Periodisk overbelastning: Udjævn belastningsvariationer. Fordel fodring over flere gange. Vær opmærk-
som på variationer i foderkvalitet og/eller foderspild
Tilstopning af filter: Ekstra skyllecyklus gennemføres. Beluft eventuelt kraftigt i længere tid, inden selve
skylningen iværksættes.
Manglende luftgennemstrømning i beluftede filtre: Kontroller luftgennemstrømningen (tilstopning
el.lign.)
Ujævn fordeling af vand: Kontroller, at alle kamre modtager lige meget vand.
Permanent overbelastning: Filteret er for lille. Filtervolumen bør øges. Reducer produktionen.

Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner og Kaare Michelsen, DA

Dato 14. juni 2006, Lisbeth Jess Plesner, Projektleder
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Emne:
2.2 Forebyggelse af slamansamlinger i produktionsanlægget

Formål: Undgå slamansamlinger

Baggrund:
I forbindelse med drift af recirkuleringsanlæg er det vigtigt at undgå ansamlinger af organisk stof (slam,
foderrester, fækalier, døde fisk mm.). Uomsat organisk stof kan medføre iltunderskud og/eller udvikling
af giftstoffer, herunder svovlbrinte og methan. Døde fisk og slam i anlægget kan under forrådnelse med-
føre udvikling af giftstoffer (toxiner) i vandet, hvorved de øvrige fisk kan forgiftes (fallit syge).
Ovennævnte kan forebygges dels ved indretningen af anlæg, og dels gennem den daglige drift. Organisk
stof skal fjernes så hurtigt som muligt fra produktionsanlægget. I serieforbundne kanalanlæg er der mu-
lighed for en domino-effekt. Dvs. at en hændelse i en kanal, kan medføre hændelse i næste kanal osv.

Indretning:
Opsæt tilstrækkelige ilt-alarmer og etabler nødilt.
Undgå så vidt muligt at etablere områder, hvor der kan samle sig slam, f.eks. områder med lav strøm-
hastighed, områder uden fisk, ujævnheder/”huller” i kanalens bund og sider, strømfri zoner i eller un-
der biofilter og kanaler.
Indret anlægget, så biofilteret kan renses, dvs. alt vand skal kunne ledes uden om filteret, så filteret
kan tørlægges og renses.
Indret evt. med skotter, så vandet kan komme forbi en kanal med døde fisk.

Drift:
Kontroller mindst en gang om ugen (i de første måneder efter opstart: hver anden dag) om der findes
slamansamlinger i anlægget. Dette gøres ved forsigtigt at stikke en ketcher ned de steder, hvor der kan
lægge sig slam (hjørner i kar, tomme kar, under bagriste, hvor vandet løber langsomt eller der er
strømlæ). Hvis der er slam vil bunden føles blød og der kommer bobler op. Prøv forsigtigt at fiske lidt
slam op med ketcheren og lugt til det. Lugter det råddent er man ikke i tvivl. Findes større slamlom-
mer skal de forsigtigt pumpes op med dykpumpe.
Regelmæssig skylning af biofilter. En fuldstændig rengøring af filtrene foretages ved først at tømme
alt vand ud af filteret. Derefter spules med meget store mængder vand gennem filteret fra toppen. Det
gøres bedst ved at slangen fra en stor dykpumpe (fra en kanal eller fra under filteret) føres systematisk
hen over filteroverfladen. Glem alt om højtryksspuler el. lign. Højtryksspulerens tryk er væk få cen-
timeter nede i filteret, toppen ser fin og ren ud, men 10 cm længere nede er det beskidt som før.
Tøm slamfælder regelmæssigt.
Rengør riste og kanaler systematisk.
Rengør områder uden fisk regelmæssigt samt alle andre steder, hvor der kan ophobes slam.
Fjern døde fisk regelmæssigt.

Slamophobning:
Kan medføre frigivelse af meget giftige stoffer ved ændring af forholdene i kanalerne f.eks. temperatur,
iltniveau, pH, tilsatte hjælpestoffer eller ganske simpelt fordi en slamlomme er blevet for stor og begyn-
der at gære og noget af den løsner sig.

Akut iltmangel:
Iltmangel kan medføre at fiskene brækker sig, hvorved vandkvaliteten forværres. Hermed mulighed for
dominoeffekt i serieforbundne kanaler, dels pga. uklart/forurenet vand, dels pga. at de døde fisk blokerer
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risten og medfører iltsvind i næste kanaler.
Dannelse af toxiner:
Botulisme (fallitsyge, kan forekomme fra udvikling af bakterien Clostridium botulinum) sammen med en
lang række forrådnelsesbakteriers stofskifteprodukt i døde fisk (pølseforgiftning).

Bundvending
En såkaldt bundvending udløses ved en pludselig frigivelse af gasser fra slam/sediment. I denne situation
kan der ophvirvles iltforbrugende slam og ikke mindst akut giftige gasser som svovlbrinte. En bundven-
ding indebærer oftest et næsten momentant forbrug af al tilstedeværende ilt i vandet. Bundvendinger ud-
løses tit i forbindelse med hurtige trykfald. Dette kan være en mindskelse af vanddybden eller et pludse-
ligt barometerfald, som bl.a. ses i forbindelse med tordenvejr.

Svovlbrinte [H2S]:
Under iltfrie forhold kan bakteriers omsætning af slam udvikle svovlbrinte. Svovlbrinte som frigives i
vand, vil næsten momentant omsættes med ilten i vandet. Da svovlbrinte hellere vil være i luft end i vand
er det også nemt at udlufte. Er den frigivne svovlbrintemængde så stor, at ilten bruges op, og udluftnings-
kapaciteten ikke er tilstrækkelig, er stoffet stærkt giftigt for fiskene. Svovlbrinte blokerer for fiskenes
åndedræt og de dør af kvælning. Svovlbrinte kan lugtes i meget små mængder. Lugten er den man kender
fra ”rådne” æg. Svovlbrinte-forgiftning er næsten umulig at afhjælpe, hvorfor forebyggelse er vigtig.
Undgå slamophobning.

Afhjælpning i akutte situationer:
Desværre kan der forekomme situationer der er umulige at afværge. Derfor er forebyggelse meget vigtigt.
Akut forgiftning medfører ofte voldsomt aktive, springende fisk i ca. 10 sekunder, herefter indtræder
massiv dødelighed.

Følgende kan dog i nogle tilfælde hjælpe:
Opstart nødiltanlæg (bør ske automatisk).
Tilsæt så meget ilt som muligt. Er der tale om air-lifte og døde fisk er begyndt at blokere ristene skal
man være varsom med bare at skrue op for ilttilførslen, da dette blot vil føre flere døde fisk på risten
som så igen vil blokere vandflowet.
Udskift så meget vand som muligt, evt. nødindtag af vandløbsvand.
Afspær et ramt område og by-pass vandet.

Ved uheld:
Kontakt dyrlæge/konsulent.
Dokumenter uheldet helst med billeder.
Informer miljømyndighed og forsikringsselskab.
Beskriv uheldet og find ud af årsagen, så et lignende uheld kan undgås fremover.

Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner og Kaare Michelsen, DA

Dato: 7. september 2006, Lisbeth Jess Plesner, Projektleder,
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Emne:
2.3 Driftsoptimering af slambassin

Formål:
Effektiviteten af slambassiner er af stor betydning for dambrugets samlede rensning, eftersom en stor del
af produktionen af organisk stof, fosfor samt kvælstof ledes fra renseforanstaltningerne i produktionen til
slambassinet. Med en optimal drift af slambassinerne bør stoftilbageholdelse i disse være på mindst 80 –
90 % af det tilførte stof. En så stor tilbageholdelse er vigtig, da selv den resterende stoftransport til den
nedstrømsliggende plantelagunen på 10 – 20 % vil være en væsentlig belastning af plantelagunen. En
væsentlig belastning af plantelagunen kan reducere plantevæksten og dermed plantelagunens stoftilbage-
holdelse (omsætning).
Slambassinerne bør have så stort et frit volumen, at der ikke straks, når der tilledes slam, afledes slam-
vand fra det. Slambassinerne skal have kapacitet til at vandet klares min. 1-2 timer inden udledning til
plantelagune, så det kun er opløst materiale der afledes. Selv ved afledning af opløst materiale kan kon-
centrationerne af næringsstoffer og organisk stof blive meget høje. Når vandet er klaret afledes det til
plantelagunerne, gerne fordelt på flere opstrøms-beliggende laguner.
Grundet økonomi er der på de fleste dambrug ikke mulighed for kontinuerlig slamfjernelse. Enkle anlæg,
som kendt fra automatisk oprensning af bundfældningsanlæg på renseanlæg, kan overvejes.

Årsager til stoftilløb til lagunen:
Manglende fri kapacitet i slambassinet, således at overførte partikler ikke bundfældes tilstrækkeligt
inden afledning dvs. at klaringsvandet ikke er tilstrækkeligt klart.
Udledning af algemåtter dannet på overfladen af slambassinet.
Afledningsrør sidder for lavt og tager aflejrede partikler med.
Frigivelse af organisk stof ved iltfri biologisk omsætning i slambassinet.
Frigivelse af opløst fosfor fra overført jernbundet fosfor i slam ved bl.a. iltfri forhold.
Dannelse af ammonium/ammoniak ved biologisk omsætning i slammet.
Stofoverførsel af opløst stof og ikke bundfældede eller resuspenderede finpartikulære partikler, der
kræver meget lang bundfældningstid (BI5, P og N).
Overløb grundet manglende tømning af slambassin, fejlbetjening mv.

Afhjælpning:
Serie forbundne slambassiner, hvor der tilføres slam længst opstrøms og efterfølgende afledes længst
nedstrøms slambassin, når slamvandet er klaret
Stoftilløb kan generelt formindskes ved hyppigere oprensninger af anlægget evt. etablering af konti-
nuerlig slamfjernelse
Afledningsrør kan placeres under overflade eller monteres med rist så algemåtter og andet partikulært
materiale, der samles på overfladen, ikke afledes til plantelaguner
Slamfældning med polyaluminiumchlorid eller ferrojern.
Etablering af kontakt/biofilter eller mikrosigte i udløbet fra slamfældningsanlægget.

verløb kan hindres ved etablering af alarm f.eks. simpel vandstandsalarm, eller etablering af ekstra
slambassin, der kan rumme et overløb uden afledning til plantelaguner/recipient.
Undgå at for tyndt vand og for store vandmængder tilledes slambassiner, dvs. optimere returskylnin-
gen, så der bruges mindst muligt vand
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Slamfældning med polyaluminiumchlorid:
Polyaluminiumchlorid (AlCl) kan tilsættes rørsystemet fra slamsumpen til slambassinet. Herved vil der i
de fleste tilfælde ske en væsentlig forbedret udfældning af især finere slampartikler. Samtidigt bindes
fosfor til aluminium og ikke som normalt til jern, hvilket indebærer at fosfordelen er bundet mere stabilt
ved lagring, eftersom aluminiumbundet fosfor ikke genopløses under iltfrie forhold hvilket er tilfældet for
jernbundet fosfor. Polyaluminiumchlorid skal doseres med varsomhed da Aluminium er et giftstof, hvis
det når frem recipienten.

Der skal tilsættes ca. 30 – 50 ml polyaluminiumchlorid pr. m3 slam afhængig af vandkvaliteten.
Fældningen er afhængig af vandkvaliteten herunder alkaliniteten på det enkelte anlæg. Jo lavere alka-
linitet jo mindre tilsætning af polyaluminiumchlorid.
For at finde den rigtige dosering anbefales at lave fældningstest på det enkelte anlæg med udgangs-
punkt i ovenstående.

Slamfældning med ferrojern
Ferrojernopløsning anvendes på samme måde som polyaluminiumchlorid og har samme fældningsmæs-
sige egenskaber. Dog har ferrojern ikke samme evne som polyaluminiumchlorid til at binde fosfor stabilt
i slammet (genopløses under iltfrie forhold), hvorfor polyaluminiumchlorid er at foretrække.
Ekstra rensning – etablering af kontakt/biofilter:
En mulighed er ligeledes at etablere ekstra rensning ved udløb af slambassinet vha. et kontakt/biofilter,
hvor vandet kan renses for ammonium, organisk stof og fosfor. Da vandet ikke skal returneres til opdræt
er fiskevelfærden ikke afhængig af dette biofilter, hvorfor det kan etableres både simpelt og avanceret.
Der kan også opstilles en mikrosigte, hvor skyllevandet ryger i slambassinet. Man burde overveje indret-
ningen af slambassiner – dybere mod midten og væk fra tilledningsstedelt og opdelt med tærskler vandet
skulle passerer over – så det meste partikulære materiale aflejres opstrøms i slambassin.
Opbevaring af slam:
Slam fra det primære slamanlæg overføres til depot. Er depotet tilstrækkelig stort kan der foretages en
kompostering af slammet i dette. Hvis dette ikke er tilfældet vil omsætningen af slammet være beskeden,
og afvandingen meget begrænset.

Afvandingen kan fremmes ved indblanding af hydratkalk under overpumpningen. Der skal anvendes
omkring 0,5 kg hydratkalk på. m³ slam. Tilsætning begrænser ligeledes lugtgener jf. nedenstående.
Ved hyppig overpumpning kan en kontinuerlig beluftning af slammet reducere slamvoluminet og
bedre afvandingsegenskaberne.
Det er muligt at koncentrere slammet mekanisk ved overpumpning fra fældningsanlæg til depot ved
brug af f.eks. sibånd. Metoden kræver tilsætning af såkaldte polymerer for at opnå en tilstrækkelig af-
vanding. Prisen på disse polymerer har hidtil ikke gjort metoden attraktiv på dambrug, men der arbej-
des i øjeblikke i regi af EU på at fremstille billige og miljøvenlige polymerer.

Begrænsning af lugtgener fra slam:
Lugten kan begrænses væsentlig ved indblanding af hydratkalk under overpumpningen fra slamfældning
til depot. Optimal pH = 10 – 11 svarende til ca. 0,5 kg hydratkalk pr. m³ slam.
Ved hyppig overpumpning kan en kontinuerlig beluftning af slammet i depotet holde dette noget nær
lugtfrit. Samtidigt reduceres slamvolumenet og afvandingsegenskaberne forbedres.
Bortskaffelse af slam:
Landbrugsjord: Alt slam som overholder gældende krav. .
Biogas: Råslam og Kalkstabiliseret slam.
Deponi ved kommunal losseplads eller specialfirma: Komposteret eller udbrændt slam fra beluftet de-
pot med indholdstoffer, der hindrer anden anvendelse.
Udarbejet af Kaare Michelsen og Lisbeth Jess Plesner, DA

Dato Lisbeth Jess Plesner, Projektleder, 4. april 2006
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Emne:
2.4 Drift af plantelaguner

Formål:
Plantelaguner etableres som efterrensningsanlæg ved dambrug. I plantelaguner sker en mekanisk rensning
ved sedimentation og kontaktfiltrering i forbindelse med undervandsplantedækkenet og rødder fra flydeplan-
ter, hvor partikelbundet stof aflejres på bunden. Denne proces er typisk den væsentligste kilde til tilbagehol-
delse af fosfor i lagunen (P). Endvidere sker der en biologisk omsætning af let omsætteligt organisk stof
(BI5), nitrat (NO3

--N) og ammonium (NH4
+-N). Organisk stof og ammonium omsættes dels i vandfasen, hvor

omsætningen er tidsafhængig, og dels af bakterier på overfladen af planternes løv og rødder (biofilm), hvor
omsætningen er afhængig af overfladearealet. Nitrat omsættes hovedsageligt i sedimentet på lagunens bund,
hvor omsætningen kræver tilstedeværelse af organisk stof under iltfrie forhold. Endelig sker der optag ved
plantevækst og alger til opbygning af biomasse.
Såfremt der siver vand ud af bunden af lagunerne vil der følge opløst stof med herunder ammonium, nitrat,
opløst fosfor og opløst organisk stof. Hvor dette stof ender og i hvor høj grad det omsættes afhænger af
strømningsforhold, jordbund, geologi mv. under og omkring lagunerne.
Drift: Omsætningen af organisk stof og ammonium foregår bedst ved høje iltmætninger, medens omsætnin-
gen af nitrat kun kan ske under forhold, hvor iltmætningen er lav eller 0. Høje iltmætninger og nitratindhold i
vandet hjælper til at binde fosfor i bundlaget, hvor fraværet af disse stoffer kan give anledning til genopløs-
ning af fosfor, hvis ikke andre stoffer kan binde frigiven fosfor.
Den bedste drift af lagunen kan således blive et spørgsmål om prioritering.
Ser man på de hidtidige erfaringer fra modeldambrugene under forsøgsordningen, har nogle anlæg en total-
rensning for fosfor og organisk stof, der ligger væsentlig over den forudsatte, medens kvælstofrensningen
kun i mindre grad overstiger forventningerne. Herved bliver kvælstofrensningen den begrænsende faktor for
en produktionsudvidelse.
En stor del af lagunens belastning kommer fra stoftilbageførsel fra dambrugenes slamanlæg, hvilket ses ved
bl.a. en høj kvælstof og organisk stof belastning af lagunen ved udløbet for returvand fra slamanlægget. Det
vil være nærliggende at søge en yderligere reduktion i udledningen af organisk stof og kvælstof (ammonium)
ved at foretage en supplerende rensning af returvandet fra slamanlægget.
En lav tilførsel af organisk stof til plantelagunen giver bedre iltforhold og et lavere indhold af organisk mate-
riale i plantelagunens bundlag, hvilket kan reducere omsætningen af nitrat til frit kvælstof. Der er derfor be-
hov for en vis mængde letomsætteligt organisk stof. Lagunen vil også lettere kunne tilbageholde partikulært
bundet fosfor fremfor det forsfor på opløst form, som der ofte kommer en del af med returvandet fra slaman-
læg. I praksis vil det således ofte være den begrænsende udledningsfaktor i dambrugets udledningstilladelse,
der kan blive afgørende for den mest optimale drift af lagunerne.
Indretning af plantelaguner:
Erfaringerne med indretning af plantelaguner er endnu begrænset, men følgende bør overvejes:

Lagunerne bør opdeles i flere systemer (parallelt), hver med et antal laguner forbundet i serie (som et
langsomt flydende vandløb). Opholdstiden bør være så lang at en stor del af det let omsættelige stof kan
blive omsat dvs. gerne 1,5 til 2 dage.
Ved lange opholdstider (over 30 timer), er det vigtigt at lagunen har karakter af et vandløb eller er dækket
af planter, der gror ud over vandfladen. Ved lange opholdstider vil der ellers være risiko for opblomstring
af svævealger, som især i sommerhalvåret vil yde et positivt BI5 bidrag ved måling i afløbet. I modsæt-
ning til trådalger og større plantedele kan svævealger ikke opsamles inden udløb.
De enkelte lagunesystemer bør på skift oprenses for slam, således at hvert system oprenses hvert tredje år
(eller oftere ved synlige større slamaflejringer). Under oprensning ledes alt vand gennem de andre dele af
lagunesystemet. Oprensningen bør foregå nænsomt, således at ikke alle levende planter med rødder bliver
fjernet. Det kan eventuelt anbefales at anvende en ”slamstøvsuger”. Det må tilstræbes, at der hurtigt etab-
leres plantedække i den oprensede del af lagunen.
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Den biologiske omsætning foregår hurtigere i strømmende end i stillestående vand, hvorfor en vis strøm-
hastighed er ønskelig. Strømhastigheden bør dog ikke være så hurtig, at sedimentationen i lagunen ned-
sættes. Endvidere skal man undgå strømkanaler igennem lagunerne, hvor noget af vandet løber hurtigt, da
dele af lagunen herved kan gøres inaktiv.
Dybden bør være mellem 0,5-0,9 m og indrettes så der er mulighed for hensigtsmæssig oprensning.
Der kan tilsættes ilt til de dele af plantelagunerne, hvor iltkoncentrationen i de frie vandmasser i længere
periode kommer under 3-4 mg/l.
For nuværende er der ikke anbefales neddykkede planter (vandranunkel, vandrankearter og vandstjerne
mm.) frem for planter, som gror ud over vandfladen (brøndkarse, græsser mm.). Men planter med stor
overflade og stor biomasse er alt andet lige bedst ift. fjernelse/omsætning af kvæstof og fosfor. Der er
hensigtsmæssigt med hårdføre planter, der under normale vinterforhold stadig har en vis biomassen.
Mangler plantedække i længere perioder kan der udsættes kunstigt plantemedie som overflade til etable-
ring af biomasse indtil planterne indfinder sig.
Deciderede flydebladsplanter som åkander og nøkkeroser kan næppe anbefales udover dekorative ind-
slag, da de spærrer for luftens adgang til vandoverfladen uden at have nævneværdigt overfladareal.

Omsætning af kvælstof
Omsætning i biofilm (af NH4+-N). Biofilmen kan især sidde på planternes overflade, dvs. tilstedeværelse
af planter med stor overflade og tilstrækkeligt med ilt er vigtigt. Denne omsætning vil også ske i det over-
fladenære sedimentareal på bunden af lagunerne, hvis der er ilt tilstede.
Denitrifikation af kvælstof i sedimentet. Der skal være ”iltfrie” forhold og let omsætteligt organisk stof
tilstede. Der skal løbende tilføres nitrat til den zone (god vandstrøm), hvor denitrifikation foregår.
Sedimentation af partikulært bundet kvælstof, dvs. tilstrækkeligt lave vandhastigheder.
Optag af nitrat i selve plantebiomassen via rødderne.
Optag af kvælstof i alger som tilbageholdes i lagunerne
I nedsivende vand under plantelagunerne (denitrifikation).

Omsætning af fosfor:
Sedimentation af partikulært bundet fosfor, dvs. tilstrækkeligt lave vandhastigheder.
Optag af opløst fosfor i selve plantebiomassen via rødder.
Optag af fosfor i alger som tilbageholdes i lagunerne.
Fosfor udveksling med lagunernes sediment, herunder redox-potentialet. Tilstedeværelse af nitrat øger
redox-potentialet og modvirker fosforfrigivelse fra sedimentet.
I nedsivende vand under plantelagunen, hvor opløst fosfor bindes til sedimentet

Omsætning af organisk stof:
Lang opholdstid og god vandstrøm for at sikre høj bakteriologisk omsætning.
Substrat for biofilm, hvori omsætningen kan ske (dvs. stor planteoverflade og bundareal).
Sedimentation af partikulært bundet organisk stof, dvs. tilstrækkeligt lave vandhastigheder
Høj denitrifikation i sediment, der kræver omsætning af organisk stof (bakterierne anvender organisk stof
som energi kilde i denitrifikationsprocessen) og stadigt tilførsel af nitrat til zonen, hvor det kan omsættes
(god vandstrøm)
Omsætning af opløst organisk stof i nedsivende vand under plantelagunen.

Plantelagunerne tilbageholder ikke kun organisk stof, men producerer det også via vækst af plantebiomasse
og alger, der kan tabes som partikulært stof, såfremt det ikke opsamles før afløb. Planternes optag af især
kvælstof er beskedent i forhold til de øvrige omsætninger, men kan være ret betydelig for fosfor. Hvis planter
ikke høstes men henfalder, vil stofferne med tiden igen indgå i omsætningen eller blive udledt i afløbet fra
dambruget. Der kan både tilføres eller tabes opløst kvælstof, fosfor og organisk stof ved netto ind- eller ud-
sivning gennem lagunernes bund eller sider.
Udarbejdet af Kaare Michelsen, DA

Dato 5. december 2006, Lisbeth Jess Plesner, Projektleder
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Emne:

2.5 Orientering om indretning og drift slamfang i opdrætsan-
læg

Baggrund:

Fækalier afgivet fra ørreder har, afhængig af de anvendte råvarer, ofte en god stabilitet over længere tid.
Kan fækalierne indfanges medens de er sammenhængende, fjernes en væsentlig del af den partikulære
organiske og mineralske belastning fra fiskenes foderomsætning inden denne resuspenderes og dermed
belaster opdrætsvandet med fine partikler og iltforbrugende stoffer.

For opdræt er et lavt indhold af suspenderede stoffer i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel,
idet høje værdier af suspenderede stoffer øger risikoen for gælleproblemer.
Næst efter ilt er mængden af suspenderede stoffer begrænsende for det mulige genbrug af vand uden
rensning.

Alt andet lige begrænses opdrætsanlæggets eksterne miljøpåvirkning samtidig mest effektivt ved en hur-
tig og effektiv fjernelse af væsentlige forureningskomponenter så tæt ved kilden som muligt. Dette kan
gøres simpelt ved indretning af slamfang i direkte forbindelse med den enkelte opdrætsenhed, hvilket
sker ved at anbringe en række kegler på tværs af enheden efter en afgitring, som holder fiskene væk fra
sedimentationsområdet. Afgitringen bør indrettes så gitterrammen er forsænket i bassinbunden, idet
transporten af fækalier hovedsageligt sker langs bassinbunden.

Slamkegler:

Disse er oftest udformet som en omvendt pyramide med et øvre kvadratisk tværsnit på 1 x 1 m. Nogle er
rektangulære med et øvre tværsnit på 1,2 x 1 m. Keglerne er typisk 1 m dybe og afsluttes med et Ø 110
mm afgangsrør. Dette giver en sidehældning på ca. 72o. Hældningen er nødvendig for at slam kan flyde
til afgangsrøret ved tømning af keglen. Keglerne er produceret i PEL- plast, glasfiberarmeret polyester
eller rustfast stål, og leveres normalt samlet i batterier svarende til den aktuelle bredde på opdrætsenhe-
den. I den forbindelse føres Ø 110 mm afløbene fra keglerne til et fælles Ø 160 mm afløbssrør, der kan
kobles på anlæggets slamrør.
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Forsøg udført på Aalborg Universitet viser, at en kegle, der øverst er kvadratisk, men hvor tværsnittet
gradvis gøres cirkelformet ned mod afløbet, har de bedste tømningsegenskaber. En sådan kegle kan fås
udført i presset PEL-plast.

Under normal drift afspærres slamudløbet i keglerne enten af et standrør eller af en betonprop med gum-
mitætning, der løftes ved snoretræk. Ved den sidste løsning er det vigtigt, at slamrørsystemet er effektivt
udluftet, idet der ellers vil forekomme opskydning af nærliggende propper ved lukning af et afløb.

Tømning af keglerne bør ske rutinemæssigt og udføres typisk manuelt ved løftning af prop eller standrør i
få sekunder. Herved sikres et højt tørstofindhold i det slam, som overføres til slamdepot. Slamoverførslen
sker normalt via en mellemliggende pumpebrønd.

Andre udformninger af slamfang:

Enkelte anlæg er udformet som simple rektangulære fordybninger i kanalbunden efter en rist. Disse fun-
gerer fuldt tilfredsstillende og oprenses med transportable ”støvsugere”, der pumper slammet til slamde-
pot via en fastmonteret rørledning. Håndteringen vil dog oftest være mere tidskrævende end en kegleløs-
ning, og systemet kræver mere påpasselighed.

Et anlæg har slamfangene udformet som to rækker V-formede fordybninger placeret på tværs efter risten.
I bunden af det enkelte V er der ført et perforeret rør på langs af udskæringen, og hele enheden renses ved
åbning af et skydespjæld på en fælles afløbsledning. I det aktuelle tilfælde er der ingen indikation på, at
systemets effektivitet skulle afvige fra den mere traditionelle løsning med kegler. Oprensningen er her
mere enkel end oprensning af keglerne. For nuværende må der dog forventes at være en stor risiko for en
fejldimensionering, der fører til ufuldstændig tømning af dette system, med medfølgende risiko for vand-
kvalitetsforringelser.

Drift:
Enhver form for akkumulering af slam i et opdrætsanlæg udgør en potentiel risiko for anlæggets besæt-
ning. Dette gælder også for slam samlet i slamkegler. For at minimere denne risiko er en hyppig oprens-
ning af slamkeglerne altid tilrådelig. I sidste ende vil der ofte være tale om et kompromis mellem ønsket
om at overføre mindst muligt vand til slamdepotet og ønsket om mindst muligt slam i keglerne. Tømning
hver anden dag vil ofte være et sådant kompromis. Specielle strømforhold kan medføre en uens fyldning
af keglerne. Observeres dette, kan en hyppigere tømning af særligt belaste kegler være aktuel.

I kanalanlæg har brugen af slamkegler en helt klar berettigelse og er centrale elementer i stoffjernelsen og
dermed også i funktionen af biofiltrene. I mere traditionelle kummeanlæg er berettigelsen ikke altid så
udtalt. Kan de intakte fækalier hurtigt og effektivt bringes til en renseforanstaltning, der kontinuerligt
fjerner disse, undgås ophobning af slam i anlægget. Er renseforanstaltningen en mikrosigte, kan sigten
dog generere en del finpartikulært materiale, så i denne sammenhæng må fordelene opvejes mod ulem-
perne i det enkelte tilfælde.

Udarbejdet af Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur

Dato 14. marts 2008: Lisbeth Jess Plesner, projektleder
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Emne:
2.6 Orientering om indretning og drift af nødanlæg for el og luft

Baggrund:

I takt med stigende krav til begrænsning af dambrugenes vandforbrug øges anlæggenes afhængighed af
mekaniske hjælpemidler i form af pumper og blæsere. Manglende funktion af disse kan, i intensivt drev-
ne anlæg, føre til besætningstab på få minutter. En fornuftig sikring af driften er derfor en absolut nød-
vendighed.

Traditionelt er de fleste dambrug sikret mod strømudfald på elnettet med nødgeneratorer, ofte med auto-
matisk opstart. Dette vil fortsat være en god, men ikke tilstrækkelig sikring. Ved fejl i den interne strøm-
forsyning, f.eks. som følge af lynnedslag i strømtavlen, sættes nødgeneratoren oftest ud af drift. En direk-
te sikring af vital pumpe- og blæserdrift er derfor at foretrække.

Sikring af pumpe og blæserydelse:

Pumper og blæsere, der er vigtige i anlæggets drift, sikres bedst ved dublering med motordrevne enheder,
hvor der sker en automatisk opstart ved fejl på det daglige udstyr. Ved blæseranlæg skal det sikres, at der
ikke går luft til de blæsere, der er gået i stå, idet luften herved kan undvige uden om anlæggets belufter-
system. Dette kan sikres ved simple mekaniske modstrømsventiler, som ikke kræver styring. Samme ven-
tiler kan bruges til fordeling af luft fra et nødanlæg til flere separate luftsystemer, idet lufttildelingen af-
passes med almindelige afspærringsventiler. Dette kan indebære en dårlig driftsøkonomi, hvilket dog
normalt vil være uden betydning i en nødsituation.

Ved dublering af pumper med motordrevne enheder er det ligeledes vigtigt at sikre pumperne mod tilba-
geløb ved hjælp af modstrømsklapper, hvor der ikke sker pumpning over vandspejlsniveau i modtagere-
servoiret. Ved små pumper kan erstatning af den normale elmotor med en forbrændingsmotor være ufor-
holdsmæssig dyr. Her kan anvendelse af en mindre motordrevet standardgenerator være en god løsning,
hvis generatoren kobles direkte til reservepumpens elmotor. Hermed har man også en reservepumpe, der
kan tilsluttes elnettet, hvis den daglige pumpe får nedbrud.

Yderligere sikring:

Uanset ovennævnte tiltag vil en væsentlig risiko, specielt i forbindelse med drift af kanalanlæg med flere
serieforbundne opdrætsenheder, være blokering af udløbsriste med f.eks. døde fisk. Her vil en mulighed
være at forsyne de enkelte opdrætsenheder med keramiske iltdiffusorer. Er anlægget i forvejen indrettet
med ilttank, kan diffusorene kobles til denne. Ellers kan en sikkerhedsreserve etableres med et iltflaske-
batteri, eller en palletank med ilt. Som følge af en begrænset driftstid for sådanne arrangementer, bør der
indgås en aftale om hurtig levering af suppleringsilt. Anlægget bør aktiveres ved alarm for lavt iltindhold
eller lavt vandflow. Et tilkoblet, velfungerende alarmsystem med telefon-backup er herudover i alle til-
fælde en nødvendighed.
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Drift af nødanlæg:
Driften af nødanlæggene indskrænker sig til en ugentlig afprøvning, herunder specifikt den automatiske
indkobling. Afprøvningen bør i videst mulig omfang ske ved simulering af de forhold, som skal starte
nødanlæggene. En væsentlig alarmtype er alarm for ændret strømforbrug på anlæggets motorer. Her kan
en sprængt kilerem på en blæser f.eks. simuleres ved at åbne for blæserens sikkerhedsventil. Strømudfald
simuleres ved at aktivere en afbryder o.s.v.

Udarbejdet af Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur

Dato 14. marts 2008: Lisbeth Jess Plesner, projektleder
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Emne:
2.7 Orientering om etablering og vedligehold af dræn
Baggrund:
I forbindelse med konstruktion af et betonanlæg, drænes byggearealet. Drænvandet bruges som supple-
ment eller erstatning for vand indhentet fra boring. Hvor man ønsker at indhente mere drænvand til dam-
brugets drift kan arealer nær lagune eller åløb ligeledes drænes.

Ved anlæg af et betonanlæg etableres der altid dræn under anlægget. Den primære grund er at holde
grundvandspejlet under anlæggets niveau for at beskytte anlægget, da der ellers vil kunne opstå proble-
mer ved tømning for vand (anlægget vil stige op af jorden). Derudover vil en effektiv dræning af dam-
brugsarealet sikre gode arbejdsforhold.

Drænvandet kan være et godt supplement/alternativ til vand indhentet ved boring, hvis drænvandet er af
en passende kvalitet. Derudover vil drænvand ofte være billigere at indhente grundet en reduceret løfte-
højde.

Etablering af dræn, pumpebrønde mm.:
I forbindelse med udgravning og dræning af byggearealet findes der ud af, hvor meget vand der kan ud-
vindes (drænes) under dambrugsarealet. Den mængde vand, der drænes for at holde byggearealet tørt,
bestemmer således antallet af og dimensioneringen af drænrør. Drænlag bestående af sand og grus samt
drænrør udlægges før støbning af anlæggets bund.

Det er vigtigt at drænrør så vidt muligt lægges uden bøjninger og sving, da dette udgør en risiko for til-
stopning af rørene og samtidigt besværliggør rensning. Drænrør samles i brønde, og flere brønde kan for-
bindes til en fælles pumpebrønd.

Ved etablering af dræn anvendes korrugerede plastrør. Disse kan være med eller uden omvikling alt af-
hængigt af jordbundstype samt drænlag. Drænrør kan nedlægges maskinelt sammen med drænlag.

Ved konstruktion af dræn og pumpebrønde skal man sikre sig at placering og udformning gør det muligt,
af udføre vedligeholdelses arbejde såsom spuling af dræn samt udskiftning af pumper.

Dykpumper eller propelpumper kan anvendes i pumpebrønde alt afhængigt af løftehøjde. Ved anvendelse
af andre pumper end dykpumper skal elmotoren naturligvis sikres mod vandindtrængning.

Vandindvinding fra dræn:
Dræn udelukkende til vandindvinding kan med fordel placeres i umiddelbar nærhed af åløb, plantelagune
eller andre steder med højt grundvandsniveau.

Der er ikke muligt at forudse, hvor meget vand der kan indvindes ved dræning af et givent areal.

Vandmængden, der kan drænes, er afhængig af jordbundsforhold og terræn. Visse jordbundstyper kan
give problemer specielt lerjord eller siltet jord.

Hvis jorden indeholder ler eller silt er det vigtigt at man er omhyggelig med ikke at få blandet denne jord
med i drænlaget, da det vil medføre, at drænrørene meget hurtigt stopper til på en måde, hvor rensning
ikke er mulig.
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Arbejde i brønde
Ved arbejde i brønde skal man sikre sig at brønden er ordentligt ventileret for at undgå svovlbrinte for-
giftning og kvælning grundet iltmangel.

Vedligehold
Med tiden vil de udlagte drænrør give mindre og mindre vand på grund af tilstopning. Drænrør kan renses
ved spuling. I forbindelse med rensning af dræn bør pumper afbrydes og afløb afspærres, for at undgå at
store mængder okkerslam og lignende ender i opdrætsanlægget.

Ved rensning og spuling af drænrør anvende en slamsuger udstyret med højtryksrenser, der samtidigt kan
pumpe slam op af brønden. Rensevand ompumpes efterfølgende til slamdepot eller andet bassin

Udarbejdet af Christian Skaaning Laursen, Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur

Dato april 2008: Lisbeth Jess Plesner, projektleder
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Emne:
3.1 Orientering om målinger af ammonium nitrit og nitrat (test kits)
Formål:
Effektiviteten af biofiltre er af stor betydning for driften af recirkulerede anlæg. En kontrol af denne effekt
kan være medvirkende til at effektivisere produktionen på anlægget samt forbygge fiskedød. Kontrol foregår
bl.a. ved målinger af ammonium, nitrit og nitrat vha. test kits. Se også driftsorientering 6.1 og 6.2. Prøver
der ikke er udført ordentligt er intet værd.

Prøvetagning:
Det er vigtigt at være omhyggelig når man udtager sin vandprøve (ensartet og repræsentativ).
Forurening af prøven med slim, slam, fækalier osv. kan give et falsk resultat.
For at følge en udvikling er det afgørende at prøverne måles på samme måde (samme tid af døgnet, før
eller efter fodring, ensartede reaktionstid mm.)

Valg af målemetode:
Det er vigtigt at vælge den målemetode der passer ud fra dels til det aktuelle anlæg, dels den tid der vil blive
anvendt til prøvetagning, og dels den ønskede nøjagtighed. Der findes stort antal af forskellige test kits på
markedet, forskellen mellem dem ligger i:

Måleområde og nøjagtighed: Test kits virker i et bestemt område og har en bestemt nøjagtighed.
Prøvetagningstid: De fleste test kits kræver at man tilsætter kemikalier til vandprøven efter en opskrift.
Der kan forekomme ventetid mellem både tilsætning af kemikalier, ligesom der er en reaktionstid fra få
sekunder til timer.
Temperatur: De kemiske reaktioners hastighed er temperatur afhængige. De fleste test kits regner med
at man arbejder ved 20 o C. Hvis man måler udendørs om vinteren kan dette give problemer.
Præcision: Inden man anskaffer sig et test kit bør man overveje hvordan man vil anvende resultaterne
fra de udførte tests.
Interferens: Interferens skyldes et eller flere opløste stoffer i vandet, hvilket kan resulterer i forkerte
resultater. Visse hjælpestoffer såsom formalin og kogsalt kan interferere. Disse forhold vil være forskel-
lige fra testkit til testkit.
Pris: Prisen pr. test ligger typisk mellem 1-7 kr. pr. test alt afhængigt af hvilken type der vælges. Nogle
metoder kræver en større investering til opstart men vil derefter være billigere i drift.
Gifttilladelse: I nogle test kits anvendes giftige stoffer som f.eks. kviksølv, hvilket medfører at man
skal have en gifttilladelse til at anvende dem. Derudover skal kemikalieaffald opsamles og indleveres
på en modtagerstation.
Fortynding: Hvis der sker kraftig farvereaktion bør prøverne fortyndes med rent vand.

Test typer:
Sticks: er den mest enkle metode til at foretage kontrol af vandkvaliteten. Metoden går ud på at man
dypper en stick i vandet, hvorefter man venter i den angivne reaktionstid (15-60 sek.), derefter kan man
aflæse resultatet i forhold til en skala.
Simpel farveskala: Vandprøven behandles i henhold til den medfølgende forskrift. Efter endt reakti-
onstid sammenlignes prøvens farve med et farve kort der følger med test kitet.
Simpel farveskala med hjul: Vandprøven behandles i henhold til den medfølgende forskrift. Efter
endt reaktionstid aflæses prøven ved hjælp af et farvehjul. Metoden er mere præcis end en simpel farve-
skala, metoden er dyrere i anskaffelse, men prisen pr. test er lavere.
Fotometer: Vandprøven behandles i henhold til den medfølgende forskrift. Efter endt reaktionstid af-
læses prøven i fotometret. Metoden er den mest præcise. Metoden er dyr i anskaffelse men prisen pr.
prøve er forholdsvis lav, udstyret kan også bruges til et stort antal af andre tests.
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Eksempler på test kits til ammonium

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

Hach Lange
Nr.: 2755325

Sticks 0-6
0-0,25-0,5-1-3-6

30 sek 95 kr for 25 test 4 kr

Visocolor ECO
Nr. 20.01.40

Simpel
farveska-

la

0,2 – 3
0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-
2-3

15 minut-
ter

250 kr for 50 test 5 kr

Merck Ammonium-test,
Aquamerck
Nr. 111117

Simpel
farveska-

la

0 – 10
0-0,5-1-3-5-10

Få minut-
ter

420 kr for 150 test 3 kr

Visocolor ECO 15
Nr. 20.01.39

Simpel
farveska-

la

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

15 minut-
ter

330 kr for 50 test 7 kr

Merck Ammoniumtest,
Microquant

Simpel
farveska-

la 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 kr for 250 test +
hjul

(efterfølgende koster
850 kr for 500 test)

2 kr
(1200 kr for

opstart)

Palintest
Ammonium (tabletter)

(kræver fortynding)

Simpel
farveska-

la med
hjul

0 – 1 10 minut-
ter

400 kr for grundsæt.
475 kr for opstartssæt
med 50 prøver + hjul

(400 kr for 250 prøver)

2 kr
(875 kr for op-

start)

A
m

m
on

iu
m

Aquanal-plus
til fotometer
Nr. 20.09.40

Fotome-
ter

0,1 – 3
Meget præcis i hele

skala.

13 – 15
minutter

6000 for fotometer
(500 kr for 250 prøver)

2
(6000 kr for

opstart)

Eksempler på test kits til Nitrit
Stof Navn på test Metode Skala (mg/l) Tid Anskaffelsespris Ca. pris pr.

prøve
Hach Lange Ni-

trit/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 sek 95 for 25 sticks 4 kr

Merck Nitrittest
Merckoquant
Nr. 110007

Sticks 2 – 80
2-5-10-20-40-80

15 sek 220 kr for 100 sticks 2,20 kr

Visocolor ECO
Nr. 20.01.44

(kræver ofte fortyn-
ding)

Simpel
farveska-

la

0,02 – 0,5
0-0,02-0,03-0,05-
0,07-0,1-0,2-0,3-
0,5

Få minut-
ter

250 kr for 150 test 2 kr

Merck Nitrittest,
Microquant
Nr. 114774

Simpel
farveska-

la med
hjul

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

3 minutter 1150 kr for 400 test +
hjul

(efterfølgende koster
970 kr for 1000 test)

1 kr
(1150 kr for

opstart)

Palintest
Nitrit (tabletter)

(kræver ofte fortyn-
ding)

Simpel
farveska-

la med
hjul

0 – 0,5 Få minut-
ter

400 kr for grundsæt.
450 kr for opstartssæt
med 50 prøver + hjul

(400 kr for 250 prøver)

2 kr
(850 kr for op-

start)

N
itr

it
(n

itr
at

)

Aquanal-plus
til fotometer
Nr. 20.09.32

Fotome-
ter

0,02 – 1
Meget præcis i hele

skala.

3 minutter 6000 for fotometer
(500 kr for 250 prøver)

5 kr
(6000 kr for

opstart)
Nitrat Merck Nitrattest

Merckoquant
Nr. 110020

Sticks 10 - 500
10-25-50-100-
250-500

1 minut 220 for 100 sticks 2,20 kr

Bemærkninger:
De nævnte priser er cirka priser august 2006. Forhandlere af test kits kan være behjælpelige med valg af test
kit og eventuelle sikkerheds foranstaltninger.
Udarbejdet af Christian Skaaning Laursen, DA

Dato 14. december 2006, Lisbeth Jess Plesner, Projektleder
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Emne:
4.1 Fiskedræber (Ichthyophthirius multifiliis), biologi og livscyklus

Sygdom fremkaldt af parasitten:
Fiskedræberinfektion (ichthyphthiriose eller ichhtyophthiriasis).

Sygdomsfremkaldende organisme (patogen):
Ichthyophthirius multifiliis også benævnt ”Ich” eller ”Fiskedræber”. Ichthyophthirius er en parasit (snyl-
ter), som angriber fiskens hud (eller gælleoverflade), hvorfor den betegnes en hudsnylter. Parasitten be-
står af en enkelt celle og er således en en-cellet parasit (en protozo). Den hører til den gruppe af encellede
organismer, som betegnes fimredyr eller ciliater pga. at de besidder et stort tal fimrehår (cilier) på celle-
overfladen. Fimrehår gør organismen i stand til at svømme frit i vandet.

Miljø: Parasitten er en organisme, som foretrækker ferskvand. Den tåler generelt ikke mere end 10 pro-
mille salt (10 g salt pr. l vand). Den tåler altså ikke rigtigt havvand (30-35 promille, som i Atlanterhavet),
men kan klare sig i fortyndet brakvand (1-5 promille). Ved 7,5 promille er udviklingen af sværmere
stærkt hæmmet.

Parasittens værter: Parasitten (snylteren) kan inficere alle de arter af ferskvandsfisk, som er testet indtil
nu. Det gælder altså ikke kun regnbueørred, men tillige andre laksefisk og eksemplevis karpefisk, maller,
aborrefisk og ål.

Organismens livscyklus: Ichthyophthirius multifiliis har fire stadier i sin livscyklus. Livscyklus er vist
skematisk på figur 1.

1. Trofont:
Stadiet i fiskens hud kaldes trofont-stadiet. Stadiet indkapsles i fiskens hud og som kan ses med det blotte
øje som hvide pletter. Det kaldes også ernæringsstadiet, fordi trofonten æder af fiskens hudceller. Faktisk
er navnet trofont afledt af det græske ord ”trophos”, der betyder næring. Trofonten er typisk omkring 0,5-
1,0 mm i diameter uafhængig af temperaturen.
2. Tomont:
Når trofonten har nået en vis størrelse på 0,5-1,0 mm trænger den ud af fiskens hud og svømmer rundt i
vandet, som et stort fimredyr på 0,5-1,0 mm. Dette stadium kaldes tomont-stadiet. Denne udtrængen af
huden kan skabe huller i fiskens hud, hvilket antageligt kan ødelægge fiskens evne til at regulere sin salt-
balance og giver mulighed for bakterie- og svampeangreb.
3. Tomocysten:
Når tomonten finder et egnet sted at sætte sig fast dannes en tynd gele-agtig skal omkring cellen, hvorved
der dannes en cyste, som klæber sig til underlaget. Dette stadium kaldes tomocyste-stadiet. Cysten klæber
meget effektivt til underlaget. Tomocysten er omkring 0,6-1,2 mm.
4. Theront (tomit):
Inde i tomocysten forekommer dernæst en lang række celle-delinger (antallet afhænger af temperaturen),
hvorved der kan fremkomme op mod 1000 små celler, der også er fimrehårsklædte. Disse små celler
trænger ud af cysten som små sværmere, der i kort tid – som regel mindre end et døgn – svømmer rundt i
vandfasen og leder efter en fisk. Disse sværmere benævnes enten tomitter eller theronter. Det er disse små
sværmere, som borer sig ind i fiskens hud. Når de i meget stort tal trænger ind i huden generes ørreden
betragteligt, som blev den stukket af utallige nåle. En normal reaktion fra fiskens side på et sådant angreb
kan være heftig spring-aktivitet op af vandet. Dannelsen og størrelsen på Theronten er meget afhængig af
temperaturen.
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Figur 1: Livscyklus for fiskedræber Ichthyophthirius multifilis. Tegningen er fra Buchmann & Bresciani
(2001). An introduction to parasitic diseases of freshwater trout. DSR-publishers, Frederiksberg.

Udarbejdet af Kurt Buchmann, KVL.

4. april 2006, Lisbeth Jess Plesner, projektleder

Trofont i fiskens hud

Tomont som
svømmer i
vandfasen

Tomocyste som sidder
klæbet fast til underlaget
(bund, sten osv.)
Indeni tomocysten sker
celledeling og danner op
til 1000 nye fiskedræbere
(theronter/tomitter)

Theronter eller tomitter som
frigives til vandfasen hvor de
svømmer rundt på jagt efter
nye fisk.
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Emne:
4.2 Fiskedræber (Ichthyophthirius multifiliis), parasittens udseende
Parasittens udseende:
Snylteren har flere stadier i sin livscyklus.
Således opererer man med:

1) Trofont-stadiet i fiskens hud,
2) Tomont stadiet, der er trængt uf huden og som endnu ikke har sat sig fast,
3) Tomocyste-stadiet, som er indkapslet og fasthæftet til faste overflader og endelig
4) Theronter eller tomitter, der kommer ud af cysten i stort tal for at opsøge og inficere en

fisk.

De frit bevægelige celler er fimrehårsklædte, medens der findes en gelekapsel udenom cellen i cystestadi-
et. De forskellige stadier er vist på figur 1-5.

Når man undersøger finner, gæller eller et hudskrab af fisken med lysmikroskop, vil man observere de
store trofont-stadier, som lidt mørkere celler indeholdende en lys hesteskoformet kerne (makrokerne). De
stadige fimrehårsbevægelser på cellens overflade sammenholdt med den store hesteskoformede kerne er
som regel en god indikation på en fiskedræberinfektion.

Figur 1 - 5 er fra Buchmann & Bresciani 2001: An introduction to parasitic diseases of freshwater trout.

Figur 1: Trofonter inde i fiskens hud, som set i lysmikroskopet. Parasitterne er ca. 0,5 mm i diameter, har en
lys hesteskoformet kerne og udøver betydelig fimrehårsaktivitet.
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Figur 2: Trofont netop trængt ud fra ørredhud.
Scanning –elektronmikroskopi

Figur 4: Theront også kaldet tomit er ved at bryde
ud af tomocystens kapsel.

Figur 3: Tomocyste. I dette stadium er parasitten
omgivet af en gele-kapsel, som klæber til underla-
get. I cysten foregår en lang række celledelinger.

Figur 5: Theronten er trængt ud af cysten og er klar
til at inficere fiskens hud ved at bore sig ind.

Udarbejdet af Kurt Buchmann, KVL.

Dato: 4. april 2006 Lisbeth Jess Plesner, projektleder
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Emne:
4.3 Orientering om kontrol af fiskedræberinfektioner (Ichthyophthirius multifiliis)
Behandling af fisken:
Der findes til opdrætsfisk til konsum i dag ingen godkendte midler, som kan behandle fiskedræber stadiet på
fisken. Al behandling og forebyggelse må derfor baseres på at dræbe eller reducere mængden af de stadier
som lever uden for fisken. (Mht. livssyklus se orientering 4.1)

Forebyggelse af infektion ved hjælp af vandbehandling:
Det er i laboratoriet dokumenteret at stoffer som formalin, natriumpercarbonat, natrium-klorid og hvidløgs-
saft kan dræbe sværmerstadiet i vandet og derved reducere infektionspresset på fisken. Andre desinfektions-
stoffer som pereddikesyre, Virkon S mm. kan have samme effekt.
Tomocyst-stadiet i dammen berøres ikke nævneværdigt af stofferne. Der vil derfor hele tiden udgå nye
sværmerstadier fra cysten, hvorfor vandet skal behandles hyppigt for at ramme disse.

Effektive koncentrationer af miljøvenlige stoffer:
I laboratoriet ved korttidsbehandling har flg. Stoffer vist sig i stand til at dræbe sværmere (theronter) fra
Ichthyophthirius multifiliis.

Natrium- percarbonat: 20 mg/l
Formaldehyd: 10 mg/l
Natrium-klorid: 10 g/l
Hvidløg: 62,5 mg/l

Blåsten har ved lave doser (0,1 mg/l) været brugt til rensning for ciliater mm. i vandfasen og må antages også
at virke på Ich-sværmere.
Generelt ses effekten på Ich-sværmere på mindre end 60 minutter. Stofferne nedbrydes dog hurtigt samtidigt
med at nye sværmere frigives, hvorfor man nødsages til at gentage behandlingen mindst hver dag over 1-2
uger.
Det skal dog understreges, at disse stoffer kun er afprøvet i laboratoriet og ikke i dambrug. Enhver brug af
stofferne i produktionsanlæg sker således på eget ansvar.

Nyere forskning fra Storbritannien tyder på at stadiet på bunden (tomocysten) kan bekæmpes ved at opret-
holde en natriumklorid koncentration på 15 g/l (15 promillen) i bare 4 timer. Denne viden kan måske anven-
des i dele af året (eksempelvis forår/sommer) for at få smittetrykket reduceret betydeligt.

Recirkulering:
I recirkulerede fiskeanlæg har man haft stor succes med 14 dages kontinuerlig saltbehandling [NaCl] i kon-
centrationer på 7,5-10 g/l (promille). Herved kan både sværmere og tomocyster i livscyklus rammes, og para-
sitten udryddes på omkring 14 dage. (afhængig af temperatur se orientering 4.4).

Hjælpestoffers effekt på trofonten:
Forskellige vævsdyrkningsmedier har vist sig at kunne få hudsnylteren til at forlade fiskens hud. Hermed kan
det tænkes, at forbehandling af fisken med selv mindre mængder natriumklorid evt. kan reducere mængden
af trofonter i huden og gøre disse tilgængelige for behandling i vandfasen.
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Mekanisk filtrering af vand:
Det er teoretisk muligt at nedsætte infektionstrykket ved at fjerne tomonterne samt sværmerne fra opdrætsan-
lægget ved at filtrere vandet i mekaniske filtre. Afhængig af stadierne og vandtemperaturen har parasitterne
forskellig størrelse.

Tomonterne vil kunne frafiltreres ved brug af sigtestørrelser på 100 m, medens sværmerne produceret
ved højere vandtemperatur kan fjernes ved brug af filtre med maskevidde på 25-50 m, alt afhængig af
temperaturen.

Tomocyster er vanskelige at udrydde, men et nyt engelsk system anbefaler coating af damme med en ny pa-
tenteret belægning, som forhindrer cysterne i at fasthæfte sig. Ved daglige støvsugninger af dammene kan
cysterne elimineres. Hvis sådanne investeringer foretages i opdrætsanlægget, og der afsættes mandskab til
håndtering af udsugning forekommer det ny system som anvendeligt. Der er dog ikke foretaget afprøvning og
økonomisk analyse af metoden under danske forhold.
Immunitet:
Fisken er i stand til at reagere på infektionen med sit immun-forsvar. Således kan det påvises, at en lav-gradig
infektion, som bringes til ophør, ved f.eks. at bringe fisken i rent vand eller behandle den, kan inducere en
modstandskraft mod nye infektioner af begrænset omfang. Selv immune fisk kan dog ikke modstå utallige
angreb fra sværmere, hvorfor en stadig kontrol af infektionsniveauet i vandet er ønskelig. Det er også blevet
påvist, at arvemæssige forhold spiller ind ved opbygning af modstandskraft. Således er visse stammer mere
modstandsdygtige end andre, hvorfor der kan tænkes at ligge et avlspotentiale i disse fisk.
Vaccination:
Forsøgsvacciner har været anvendt mod fiskedræbersygdommen, med nogen men dog begrænset beskyttelse.
Der forefindes pt. ikke nogen tilgængelig kommerciel vaccine.
En infektion tidligt på sæsonen vil dog teoretisk kunne give fisken en vis immunitet, der kan medvirke til
delvis beskyttelse senere i forløbet.
KVL har gennemført forsøg med immunisering af regnbueørred mod Ich. Man kan se beskyttelse 2-4 uger
efter at fisken er renset for den første infektion.
Integreret indsats for at bekæmpe infektionen:
Som angivet ovenfor eksisterer der ikke en let og enkel metode til at kontrollere infektionerne hos opdræts-
fisk. Der er dog i snylterens biologi en del forhold, der betyder at man kan sætte strategisk ind i bekæmpel-
sen.
Nedenfor er nævnt nogle af de forhold/tiltag som indgå i forebyggelsen og bekæmpelsen af parasitten.
Ikke alle forhold er endelig afklaret, så der vil også i fremtiden være brug for at undersøge i hvilken grad til-
tagene kan have effekt på fiskedræberparasitternes forekomst i dambrug:

Tidlig diagnose er afgørende. Denne kan forholdsvis enkelt stilles vha. mikroskopi.
Bekæmpelse af især sværmere ved brug af hjælpestoffer f.eks. formalin og/eller salt..
Bekæmpelse af fritlevende sværmere i vandfasen især i det tidlige forår ved hjælp af mekanisk filtrering.
Således er sværmere produceret tidligt på sæsonen store og fjernes ved grove sigter, medens sværmere
produceret om sommeren er mindre og kræver mindre maskevidder.
Evt. forbehandling (med salt) af fisk, således at trofonternes forlader fiskene
Udvikling af vacciner mod fiskedræberparasitten
Fremavl af resistente stammer af fisk
Kan infektionen ikke undgås kan det med fordel forsøges at indføre system hvor fiskene inficeres (og
dermed immuniseres) under kontrollerede betingelser.

Udarbejdet af Kurt Buchmann, KVL
Dato: 4. april 2006 Lisbeth Jess Plesner, projektleder
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Emne:
4.4 Temperaturens indflydelse på fiskedræberparasitten størrelse og udvik-
ling

Temperaturens betydning for størrelse:

Parasitten har som nævnt flere stadier i sin livscyklus, der omfatter:
1. Trofonten, som er et ernæringsstadium og typisk er omkring 0,5-1,0 mm i diameter uanset temperatur.
2. Tomontstadiet, der er en trofont, som er trængt ud af fiskens hud, og cellen er derfor også 0,5 - 1,0

mm i diameter.
3. Tomocysten er en tomont som har dannet en gelekapsel udenom sig. Diameteren er derfor blot en

anelse større end tomonten, altså 0,6 - 1,2 mm.
4. Theronten. Dannelse af theronter i cysten afhænger i høj grad af temperaturen. Ikke alene har tempe-

raturen indflydelse på delings-hastigheden i cysten, men lav temperatur fremmer dannelse af store
theronter, medens høj temperatur fører til dannelse af små theronter. Således er sværmere dannet ved
30 ºC omkring 29 m, ved 25 ºC omkring 38 m, og ved 20 °C omkring 44 m i længden. Ved tem-
peraturer på omkring 10 - 12 °C er diameteren omkring 49 m. Ved 5 °C er størrelsen helt oppe på
57 m i længden.

tørrelsen ved forskellige temperaturer ses i tabel 1.

Variationen i størrelsen har naturligvis betydning for en eventuel mekanisk fjernelse af parasitstadier ved
filtrering af vand med mikrosigter.

Temperaturens betydning for udviklingshastigheden:
Derudover er varigheden af livscyklus også stærkt temperaturafhængig. Hele livscyklus varer således
mellem få dage til måneder afhængig af den omgivende temperatur se tabel 2.

Dette forhold har stor betydning for en eventuel fjernelse af infektive stadier fra vandet ved hælp af diver-
se hjælpestoffer, som rammer de fritsvømmende sværmere (theronter, tomitter).

Tabel 1. Temperaturens indflydelse på størrelsen af theronter (tomitter, sværmere)

Temperatur 5 C° 12 C° 20°C 25°C 30 °C

Størrelse 57 m 49 m 44 m 38 m 29 m
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Tabel 2. Temperaturens indflydelse på livscyklus

Temperatur:

Stadium

3 °C 5 -7 °C 10-12 °C 15-17 °C 20-21 °C 25-30 °C

Tid fra trofont til svær-
mer afgiver sværmere

- 9 dage 51 timer 28 timer 21 timer 18 timer

Ophold af trofont i fi-
skens hud

90 dage 20 dage 14 dage 12-14 dage 7 dage 4 dage

Livslængde af theront i
vand

- > 30 h > 30 h > 30 h < 30 h < 30 h

Livscyklus længde i alt > 90 dage 30 dage < 18 dage < 16 dage < 9 dage < 6 dage

Udarbejdet af Kurt Buchmann, KVL

Dato: 4. april 2006 Lisbeth Jess Plesner, projektleder,
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Emne:
Orientering YDS (Yngeldødelighedssyndromet), forebyggelse og behandling
Baggrund:
Sygdommen YDS (Yngeldødelighedssyndrom) forårsager høj dødelighed hos regnbueørreder, primært
yngel. Årsagen til sygdommen er bakterien Flavobacterium psychrophilum. I Danmark blev bakterien
isoleret for første gang i 1985 fra sættefisk med sår og blødninger i øjnene.

Sandsynligvis findes bakterien på alle danske ferskvandsdambrug. Fisk kan være raske smittebærere af
bakterien, dvs. huse bakterien uden selv at vise sygdomstegn. Dette ses hos moderfisk, yngel og sættefisk,
hvor bakterien er fundet både på huden og gæller og indeni fisken (ofte i hjernen) uden sygdomstegn.
Sygdom med dødelighed kan så måske udløses ved stress-tilstande (dårlig vandkvalitet, høj fisketæthed,
intensive fodringsstrategier, anden sygdom). Bakterien kan også findes på overfladen af nystrøgne ørre-
dæg.

Den sygdomsfremkaldende organisme:
Flavobacterium psychrophilum er en Gram-negativ bakterie, som kun vokser på specielle næringsfattige
substrater, hvor den danner gule kolonier. Det er karakteristisk for bakterien, at den er langsomt-voksende
og ikke vokser på substrater tilsat blod, som ellers anvendes til isolering af de fleste andre fiskepatogene
bakterier.

Bakterien kan ikke vokse ved saltprocenter over 1 (10 promille), og af den grund er bakterien også kun et
problem i ferskvand og ikke i det marine miljø. Den kunne muligvis blive et problem i brakvand.

Psychrophilum betyder kuldeelskende, og som navnet antyder, så ses sygdomsudbrud normalt kun ved
lave vandtemperaturer – under 15 °C. Sygdommen giver overvejende problemer hos laksefisk.

Symptomer:
Yngel: Høj dødelighed (op til 80%), forårsaget af blodforgiftning (bakterier i blodet). Fiskene er sløve,
går fra foderet, har blege gæller (blodmangel), udspilet bug, forstørret milt, grålig nyre, rødlig tarm. Der
er mistanke om, at bakterien kan føre til misdannelser af hvirvelsøjlen. Hos ynglen kan sygdommen op-
træde allerede få uger efter startfodring, med maximale dødeligheder hos yngel op til 2 gram.

Figur 1. Regnbueørred-yngel med udspilet bug Figur 2. Yngel med blege gæller

Sættefisk: Normal lavere dødelighed (2-10%). Sygdommen er også kaldt ”vintersår”, da der kan ses sår
på overfladen af fisken. Endvidere ses udstående øjne, evt. med blødninger, lys gullig lever og formind-
sket forreste del af nyren.
Diagnose:
Ved observation af ændret adfærd, nedsat ædelyst, blege gæller, øget dødelighed, bør der tilkaldes dyrlæ-
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ge.
Den foreløbige diagnose kan normalt stilles ud fra symptomer, mikroskopi (bakterier i blodet). Diagnosen
bør verificeres ved dyrkning af bakterien med efterfølgende resistensbestemmelse.

Forebyggelse:
Der eksisterer endnu ingen registrerede vacciner mod YDS. Det springende punkt er også at fiskene
oftest er meget små når de får sygdommen, og deres immunforsvar er ikke fuldt udviklet på dette sta-
dium. Teoretisk kunne større fisk vaccineres for på den måde at holde smittepresset nede og dermed
hindre en spredning af bakterien.

Opdræt af YDS-fri yngel. Det er muligt at producere yngel fra øjenæg-stadiet op til mindst 4 gram
uden at der optræder YDS-udbrud (vist på et dambrug med recirkuleringsanlæg, med separat enhed til
yngel, med borevand og UV-behandling af vand). Det afgørende er god hygiejne og desinfektion af
æg.

Desinfektion (iodofor-behandling) af æg er vigtig, da F. psychrophilum ofte ses som en del af bakte-
riefloraen på æg (smitten kan komme fra kronisk inficeret moderfisk). Udgangspunktet for YDS-fri
yngelopdræt er, at øjenæg ikke har bakterien med, når de lægges ind i et F. psychrophilum-frit anlæg.
Desinfektionen foretages normalt på øjenæg-stadiet, men der kan med fordel også desinficeres på
grønæg-stadiet.

Optimering af drift og miljøet, herunder ikke for høj fisketæthed, optimal ernæring, vandkvalitet samt
hygiejne.

Behandling:
Antibiotika: YDS behandles normalt med antibiotika. Bakterien er resistent over for lægemidlerne
oxolinsyre og trimethoprim/sulfadiazin. Under danske forhold anvendes p.t. florfenicol, dog kræves
der at dyrlægen har en speciel tilladelse for at anvende dette antibiotikum. Florfenicol findes ligesom
de to godkendte antibiotika til fisk som foderlægemiddel. I alle tilfælde er det dyrlægen der træffer det
endelige valg af antibiotika ud fra kendskabet til tidligere sygdomsproblemer på dambruget samt resi-
stensforholdene.

Temperatur: Som behandling er alternativt brugt forhøjelse af vandtemperaturen til 18 - 22°C i nogle
dage, dvs. man udnytter at bakterien ikke vokser godt ved høje temperaturer. Vandtemperaturforhøjel-
se som behandling kan dog have den negative virkning, at der introduceres andre infektioner. Denne
form for behandling vil kun være mulig i recirkuleringsanlæg, hvor anlægget ikke er større end at
vandet kan varmes op.

Salt: En anden form for alternativ behandling er salt. Bakterier udenfor fisken er følsom over for salt.
Smittespredning fra fisk til fisk kan måske derfor minimeres ved opretholdelse at højt saltindhold i
opdrætsvandet (kræver formentlig over 9 promille salt). Effekten under praktiske forhold kendes ikke.

Udarbejdet af Lone Madsen og Inger Dalsgaard
Dato 14. juni 2006, Lisbeth Jess Plesner, Projektleder



MMS orientering

Ansvarsfraskrivelse: Nærværende orientering kan ikke benyttes uden forudgående rådgivning vedrørende de konkrete
forhold, idet faktiske forhold kan medføre, at den generelle orientering skal fraviges.
Orienteringen er en del af Master Management Projektet, der er finansieret af FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.

Emne:
4.6 Orientering om Rødmundsyge: forebyggelse og behandling

Baggrund:
Sygdommen Rødmundsyge (på engelsk Enteric Redmouth, deraf forkortelsen ERM) er en akut til kronisk
infektion i ferskvandsopdrættede regnbueørreder. Årsagen til sygdommen er bakterien Yersinia ruckeri.
I Danmark blev bakterien isoleret for første gang i august 1983 i forbindelse med sygdomsudbrud på
dambrug. Sygdommen blev påvist i USA i 1950, og først i 1980erne blev sygdommen påvist i det meste
af Europa.

Det er en økonomisk vigtig sygdom som ubehandlet forårsager høj dødelighed. Sandsynligvis findes bak-
terien på alle danske ferskvandsdambrug.

Fisk kan være raske smittebærere af bakterien, dvs. huse bakterien uden selv at vise sygdomstegn. Dette
ses hos moderfisk, yngel og sættefisk, hvor bakterien er fundet både på huden og gæller og indeni fisk
uden sygdomstegn. Sygdom med dødelighed kan så muligvis udløses ved stress-tilstande (dårlig vand-
kvalitet, høj fisketæthed, intensive fodringsstrategier, anden sygdom og i forbindelse med flytning til
havbrug).

Den sygdomsfremkaldende organisme:
Yersinia ruckeri er en Gram-negativ bakterie, som ses i mikroskopet som en kort stavformet bakterie.
Bakterien kan være bevægelig men den er også beskrevet som ubevægelig (bl.a. norske isolater). Bakteri-
en vokser på almindelige næringssubstrater, hvor den danner grålige kolonier, med en karakteristisk lugt.
Der er beskrevet flere forskellige serotyper, men i Danmark forårsages sygdomsudbrud af serotype O1,
som findes i de kommercielle vacciner.

Der er de senere år opstået andre varianter af bakterien. De bakterier der tidligere blev isoleret fra syg-
domsudbrud var bevægelige ved mikroskopisk undersøgelse, men nu er der sket et skift, så hovedparten
af de bakterier der isoleres fra sygdomsudbrud er ubevægelige, bakterierne hører dog alle til serotype O1,
så vaccinen bør stadig være effektiv.

Bakterien kan under laboratorieforhold vokse ved saltprocenter op til 3 %, og undersøgelser har vist at
bakterien kan overleve i flere uger i ferskvand, brakvand og saltvand.

Flest sygdomsudbrud ses ved vandtemperaturer på 15 - 18° C. Sygdommen rammer laksefisk og giver de
største problemer hos regnbueørred, men også bækørred kan angribes. Bakterien er påvist fra klinisk ra-
ske vildtlevende fisk bl.a. ål, helt, stalling, ulk og gedde.

Symptomer:
Akut: Høj dødelighed, forårsaget af blodforgiftning (bakterier i blodet). Fiskene er sløve, går fra foderet,
forstørret milt, punktformige blødninger i de indre organer, blødninger i munden, ved basis af finnerne og
i den bagerste del af tarmen. Sår kan forekomme.

Kronisk: Mere moderat dødelighed, afmagring, mørkfarvning af huden, udstående øjne evt. med blød-
ninger.
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Regnbueørred med ERM, punktformige blødninger på svømmeblære

Diagnose:
Ved observation af ændret adfærd, nedsat ædelyst, øget dødelighed, bør der tilkaldes dyrlæge.
Den foreløbige diagnose kan normalt stilles ud fra symptomer, udbredte punktformige blødninger, mi-
kroskopi (bakterier i blodet). Diagnosen bør verificeres ved dyrkning af bakterien med efterfølgende resi-
stensbestemmelse. Differentialdiagnose: symptomerne kan forveksles med virussygdommen VHS.
Forebyggelse:
Der findes følgende kommercielle vacciner mod rødmundsyge:

AQUAVAC® ERM Vet. Schering-Plough
Formalindræbte Yersinia ruckeri O1 (Hagerman), dyp/bad 100 kg fisk/liter
AQUAVAC® ERM ORAL Vet. Schering-Plough
Formalindræbte Yersinia ruckeri O1 (Hagerman), 4-6 mdr. efter bad vaccination
ERMOGEN® Vet. Aller Aqua (Aqua Health)
Formalindræbte Yersinia ruckeri, dyp 100 kg fisk/liter

Anvendelsen af de nævnte vacciner vil fremgå af en speciel driftorientering herom.
Desinfektion (iodofor-behandling) af æg er vigtig, da det er kendt at visse fiskepatogener kan være en
del af bakteriefloraen på æg. Desinfektionen foretages normalt på øjenæg-stadiet, men der kan med
fordel også desinficeres på grønæg-stadiet.
Vær opmærksom på ved flytning / nyindkøb, at symptomfri fisk kan udskille bakterien og derved
sprede smitten.
Optimering af drift og miljøet, herunder ikke for høj fisketæthed, optimal ernæring, vandkvalitet samt
hygiejne.

Behandling:
Antibiotika: Rødmundsyge behandles med antibiotika. Bakterierne er normalt følsomme over for
lægemidlerne oxolinsyre og trimethoprim/sulfadiazin, som anvendes under danske forhold efter dyr-
lægens ordination. De godkendte antibiotika til fisk findes som et forblandet foderlægemiddel. I alle
tilfælde er det dyrlægen der træffer det endelige valg af antibiotika ud fra kendskabet til tidligere syg-
domsproblemer på dambruget samt resistensforholdene.

Udarbejde af Inger Dalsgaard, DTU Aqua

Dato 5. maj 2008, Projektleder Lisbeth Jess Plesner
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Emne:
4.7 Orientering Furunkulose, forebyggelse og behandling

Baggrund:
Sygdommen Furunkulose kan forårsage høj dødelighed hos regnbueørreder, bækørreder og andre laksefisk.
Årsagen til sygdommen er bakterien Aeromonas salmonicida. Bakterien var den første fiskepatogene bakterie
der blev isoleret i Danmark engang i 1950erne. Furunkulose var den mest betydningsfulde bakterielle infek-
tionssygdom i danske dambrug. Efter midten af 80erne, hvor andre bakterielle sygdomme som rødmundsyge
og yngeldødelighedssyndrom blev udbredt på ferskvandsdambrug, forårsager Aeromonas salmonicida sjæl-
dent alvorlige sygdomsudbrud i ferskvand.
Bakterien forekommer stadig på ferskvandsdambrug. Fisk kan være raske smittebærere af bakterien, dvs.
huse bakterien uden selv at vise sygdomstegn.

Aeromonas salmonicida blev oprindeligt opfattet som en ferskvandsbakterie. Men efter at vi i 70erne be-
gyndte at flytte regnbueørreder ud i havbrug, har bakterien vist sig at være et stort problem i saltvand. Aero-
monas salmonicida blev første gang isoleret fra syge havbrugsfisk i Danmark i 1980.

Sygdom med dødelighed kan i regnbueørreder udløses ved stress-tilstande (flytning af fisk til havbrug, dårlig
vandkvalitet, høj fisketæthed, anden sygdom). Bakterien kan forårsage sygdom hos alle aldersgrupper af fisk.
Sygdommen kan udvikle sig akut (blodforgiftning) med pludselige dødsfald eller kronisk med fu-
runkler/bylder i muskulaturen, sår og finneråd.

Den sygdomsfremkaldende organisme:
Aeromonas salmonicida er en Gram-negativ bakterie. Den vokser på de fleste dyrkningsmedier bl.a. på blo-
dagar, hvor den danner små gråhvide kolonier, som kan skubbes hen over agarpladen med en podepind. Det
er karakteristisk for bakterien, at den danner et brunt farvestof, som trænger ud i agaren omkring kolonierne
(den anvendte agar skal indeholde tyrosin). Desuden er den stavformede bakterie ubevægelig.

Bakterien kan under laboratorieforhold vokse ved saltprocenter op til 3 %, og undersøgelser har vist at bakte-
rien kan overleve i flere uger i ferskvand, brakvand og saltvand.

Salmonicida betyder laksedræber, og som navnet antyder, så ses sygdomsudbrud overvejende hos laksefisk,
og det nævnes at kildeørred og bækørred er mest modtagelig, og i mindre grad laks og regnbueørred.
Sygdommen optræder oftest ved vandtemperaturer over 15-18 °C.

Symptomer:
Akut: Høj dødelighed forårsaget af blodforgiftning (bakterier i blodet). Fiskene bliver mørkfarvede og har i
nogle tilfælde udstående øjne, er sløve, går fra foderet, har forstørret milt, rødlig tarm og ofte småblødninger
ved finnebasis, i bughulen og på overfladen af organerne. Furunkler/bylder kan ses, men ofte dør fiskene før
disse udvikler sig og de ses derfor oftest når sygdommen har et længerevarende forløb (kronisk).

Kronisk: Lav dødelighed, men med udbredte forandringer i muskulaturen visende sig som bylder/furunkler.
Disse kan eventuelt bryde op til overfladen og give anledning til sår på overfladen af fisken. Endvidere ses
udstående øjne, evt. med blødninger, finneråd, blødninger på de indre organer og forstørret milt. Desuden er
det karakteristisk, at brystfinnerne bliver sæde for dybtgående betændelse.
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Figur 1. Regnbueørred med furunkler, sår og finneforandringer Figur 2. Furunkel/byld i muskulatur samt rødt gat

Latente smittebærere: Fisk kan være raske smittebærere af bakterien, og sygdommen kan komme til udbrud
når f.eks. regnbueørreder i havbrug udsættes for vandtemperaturer omkring 20 °C.

Diagnose:
Ved observation af ændret adfærd, nedsat ædelyst, mørkfarvning, øget dødelighed, furunkler og/eller sår, bør
der tilkaldes dyrlæge.
Den foreløbige diagnose kan normalt stilles ud fra symptomer og mikroskopi (bakterier i blodet, små ubevæ-
gelige kokkoide stave ofte liggende i klumper). Diagnosen bør verificeres ved dyrkning af bakterien med
efterfølgende resistensbestemmelse.

Forebyggelse:
Der findes kommercielt tilgængelige kombivacciner mod furunkulose og vibriose. Injektionsvac-ciner
som administreres i bughulen og anvendes til regnbueørreder der skal udsættes i havbrug.

Desinfektion (iodofor-behandling) af æg er vigtig, da det er kendt at visse fiskepatogener kan være en del
af bakteriefloraen på æg. Desinfektionen foretages normalt på øjenæg-stadiet, men der kan med fordel
også desinficeres på grønæg-stadiet.

Optimering af drift og miljøet, herunder ikke for høj fisketæthed, optimal ernæring, vandkvalitet samt
hygiejne.

Behandling:
Antibiotika: Furunkulose-udbrud behandles med antibiotika. Bakterierne er normalt følsomme overfor
lægemidlerne oxolinsyre og trimethoprim/sulfadiazin som anvendes under danske forhold efter dyrlægens
ordination. De to godkendte antibiotika til fisk findes som et forblandet foderlægemiddel. I alle tilfælde er
det dyrlægen der træffer det endelige valg af antibiotika ud fra kendskabet til tidligere sygdomsproblemer
på dambruget samt resistensforholdene.

Udarbejdet af Morten S. Bruun og Inger Dalsgaard, DTUAqua.

Dato 7. maj 2008, Lisbeth Jess Plesner, Projektleder
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Emne:
6.1 Orientering om ammoniak, måling og korrigerende handlinger
Baggrund:
Forhøjede ammoniak (NH3) koncentrationer i vandet kan være meget giftigt for fisk. Ammoniak udskilles
over fiskenes gæller samt dannes ved nedbrydning af proteiner og andre kvælstof forbindelser i slam og lig-
nende. Ammoniak, der er en basisk gas, opløses i vandet og danner ligevægt med ammonium (NH4

+) som er
en svag (ugiftig) syre.

NH3 + H2O - NH4
+ + OH- . [Total ammonium = NH3 + NH4

+ ] (i forholdet ca.1:100)
Ligevægten, hvor langt størstedelen er på ammonium-form, er afhængig af temperatur og pH. Jo højere tem-
peratur og jo højere pH des mere ammoniak – og derved større giftighed. Udover temperatur og pH påvirker
iltkoncentrationen i vandet ammoniaks giftighed. Jo lavere iltindhold, jo større giftighed.
Ammoniak/ammonium kan fjernes i et biofilter ved nitrifikation til nitrit og nitrat. Ved utilstrækkelig omsæt-
ning opkoncentreres ammonium. Ved forhøjet ammoniak koncentration hæmmes fiskens ammoniakudskillel-
se og fisken optager ammoniak i stedet. Herved påvirkes fiskens evne til ionregulering negativt, men en ræk-
ke uheldige bivirkninger.
Det er således vigtigt at følge ammonium/ammoniak koncentrationen regelmæssigt i hvert anlæg, således
at ammoniak forgiftninger kan undgås.
Symptomer
For høje ammoniak koncentrationer medfører irritation og skader på hud og gæller. Ammoniak optages over
gællerne til blodet, og ammoniakforgiftning ses bl.a. i form af skader på væv, gæller, slim samt skader på
centralnervesystemet.
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. Fordel fodring jævnt over flere gange. Vær opmærksom på
foderkvalitet og foderspild.
Især under filter opstart er filtrenes evne til at omsætte ammoniak nedsat. Derfor skal niveauerne 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 evt. omløb ved behandling med kritiske hjælpestoffer.
Tilvend filteret til hjælpestoffer, medikamenter og ændringer i foder.
Kontroller at alle filtrekamre modtager lige meget vand.

Behandling: En akut ammoniak forgiftning kan afhjælpes ved at sænke pH eller temperatur. Dette er dog
ikke enkelt i store recirkulerede situationer. Derudover skal der sikres et højt iltindhold i vandet.
Følgende tiltag bør igangsættes ved mistanke om kritisk høje ammoniak koncentrationer:

Tilsætning frisk vand.
Stop udfodring.
Sørg for tilstrækkelig ilt i vandet og jævn gennemstrømning i filtrene.
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Måling: Ved normale betingelser er forholdet mellem ugiftigt ammonium [NH4
+] og ammoniak [NH3 ] om-

kring 100:1, d.v.s. omkring 1 % af den totale mængde udgøres af ammoniak.
Måling af total ammonium [NH4

+ +NH3 -] kan udføres ved forskellige måle kits (feks. Merck, Hack, Lisocou-
lor og lign.). Ud fra den fundne ammonium-koncentrationen, pH og temperaturen kan ammoniak-
koncentrationen udregnes vha. flg. Formel:

NH4
+ + NH3

NH3 =
10 (10.07 - 0,033T - pH) + 1

På ovenstående figur ses forholdet mellem ammonium og ammoniak ved pH 6 – pH 8, og det ses at pH´s be-
tydning er ekstra udtalt ved pH over 7,5. Ud fra figuren kan ammoniak- koncentrationen ligeledes udregnes.
Begge metoder kan anvendes. Udregningen vha. formlen er mest sikker.

Regneeksempel:
Ved hjælp af test kits måles en ammoniumkoncentration på 5 mg/l ved 15 C og pH 7. I tabellen ses at for-
holdet mellem ammoniak og ammonium er ca. 0,24 % ved pH 7 og 15 C. Dette medfører at ammoniak kon-
centrationen i vandet er 0,012 mg/l (beregnet 5 * 0,24 %).
Tilsvarende beregnes vha. formlen at ammoniakkoncentrationen er 0.011 mg/l
Giftighed for fisk:
Akutte symptomer på ammoniakforgiftning kan for ørreder ses ved ca. 0,025 mg/l (ved pH 7,5 svarende til
mellem 2 og 8 mg/l total ammonium afhængigt af temperaturen). Der er dog i litteraturen beskrevet kroniske
skader ved betydelig lavere værdier.
Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner og Niels Henrik Henriksen, DA

Dato 3. marts 2006Lisbeth Jess Plesner, projektleder
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Emne:
6.2 Orientering om nitrit (NO2

-), måling og korrigerende handlinger
Baggrund:
Ved omsætning af protein fra fiskefoder udskilles der bl.a. ammoniak (NH3). Dette stof er giftigt for ørreder,
og for at hindre ophobning i recirkulerings systemer etableres ofte biologiske filtre. Den bakterielle aktivitet i
disse filtre vil omdanne ammoniak (NH3) til nitrit (NO2

-) og videre til nitrat (NO3
-). [ NH3 -> NO2

- ->
NO3

-]
Under opstart af filtre og ved nedsat biologisk aktivitet (lav temperatur og/eller nedsat mængde af tilført or-
ganisk materiale) ses ofte at processen fra nitrit (NO2

-) til nitrat (NO3
-) forløber langsomt, hvorved nitrit

(NO2
-) ophobes, der i større mængder er giftig for ørreder. Nitrifikationsraten i biofiltre er afhængig af tem-

peratur, koncentrationen af ammonium, ilt og bicarbonat. Lave iltforhold kan således medføre ophobning af
nitrit.
I litteraturen angives forskellige niveauer før giftigheden indtræder hos ørreder (fra 0,2 - 1,0 mg/l NO2

-). Gif-
tigheden af nitrit er for yngel (bækørreder) mindre end for voksne ørreder. Det er ligeledes vist at regnbueør-
reder som konstant går i vand med stabile, forhøjede nitritkoncentrationer til en vis grad kan tilvænnes til
niveauet. Med andre ord er der noget der tyder på at regnbueørreder som til stadighed holdes i recirkulering
kan modstå højere nitrit niveauer end ørreder som kommer direkte fra gennemstrømsvand (hvor nitrit-
indholdet ofte er lavt).
Symptomer:
Nitrit overføres via gællerne til fiskens blod. Her bindes nitrit til hæmoglobin (som normalt transporterer ilt
rundt i fisken) og danner stoffet met-hæmoglobin. Met-hæmoglobin kan ikke tranportere ilt og blodet bliver
brunligt. Symptomerne beror derfor på intern iltmangel i fisken og forstyrrelse af ionbalancen. Dette selvom
iltindholdet er højt i vandet!
Akut kan ses:

Nedsat ædelyst
Søger op i strømmen.
Evt. gispende fisk
Sorte fisk i kant / på rist
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

Forebyggelse:
Det vigtigste er at udfodringen tilpasses 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 har vist at formalin-
vandbehandling kan nedsætte nitrits omdannelse til nitrat. Der er således risiko for stigning i nitrit-
indholdet i forbindelse med formalin anvendelse!
Nitrit er et omdannelsesprodukt fra ammoniak/ammonium. Dvs. at hvis man måler høje ammonium vær-
dier kan man nogle dage senere risikere et forhøjet nitritindhold.

Behandling:
Ved forhøjede nitrit koncentrationer bør udfodringen nedsættes.

For at afhjælpe problemet akut bør, bør der tilsættes almindelig kogsalt (NaCl). Klorid-ioner i vandet hindrer,
at nitrit overføres til fiskens blod. Som tommelfingerregel skal koncentrationen af klorid være ca. 17 gange
større end nitrit, for at fjerne nitrits giftige virkning (regnbueørreder).
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I nedenstående tabel er vist hvor meget almindelig kogsalt, som skal tilsættes ved forskellig mængde målt
nitrit. Formlen er lavet ud fra at forholdet mellem koncentrationen af klorid og nitrit skal være omkring 17:1.

Husk at saltkoncentrationen skal opretholdes lige så længe, som nitrit er forhøjet, og at tage højde for vand-
udskiftningen. Salt i de angivne mængder er relativ harmløst overfor både fisk og biofilter.

Salts positive effekt aftager dog formentlig over tiden. Saltbehandlingen bør derfor ikke stå alene. Tilpasning
af fodertildelingen til biofiltret kapacitet skal derfor ske sideløbende. Endvidere bør ilt koncentrationen hol-
des så høj som mulig under hele forløbet.

Nødvendig mængde salt (NaCl) kg/m3, for at ophæve nitrits (NO2) giftvirkning ved forskellige
koncentrationer af nitrit.

Nødvendig mængde salt kg/m3 for at ophæve
Nitrits giftvirkning
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Regneeksempel:
Der måles en nitritkoncentration på 1,5 mg/l i et anlæg på 1000 m3

produktionsvolumen. Af grafen/tabellen fremgår det at der ved denne
koncentration skal anvendes 0,042 kg salt/m3. Den samlede mængde
salt der skal anvendes kan herefter beregnes til: 1000 m3* 0,042 kg
salt/ m3 = 42 kg salt til hele anlægget, for at ophæve nitrits giftvirk-
ning.

Bemærk at den nødvendige dosis (her 0,04 promille) ligger langt un-
der den dosis, som normalt anvendes ved gælle- og parasitproblemer
(1-9 promille).

Udarbejdet af Niels Henrik Henriksen, DA

Dato: 9. februar 2006 Lisbeth Jess Plesner, projektleder

[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
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Emne:
6.3 Orientering om Total Gas (O2+N2+CO2+Argon), måling og korrigerende handlinger

Baggrund:
Gas-overmætning i vandet kan give dykkersyge i fisk. Når fisken ånder i gas-overmættet vand vil fiskens
blod således blive gas-overmættet.

Atmosfærisk luft er opløseligt i vand, men det indbyrdes forhold af luftens bestanddele er anderledes i
vandet. Ilt er således mere opløseligt i vand end f.eks. kvælstof. Atmosfærisk luft indeholder 78,08 %
kvælstof, 20,95 % ilt, 0,033 % kuldioxid og 0,937 % argon mm.

Ved 10 ° C og 1 atm. tryk indeholder 1 liter ferskvand i mættet tilstand 11,3 mg ilt, 17,7 mg kvælstof og
0,77 mg kuldioxid på gasform.

Symptomer:
Overmætning med frit kvælstof (N2) kan hurtigt føre til alvorlige dykkersyge-problemer, som starter alle-
rede ved 103-104 % overmætning. Forsøg viser, at ørred ikke i sin adfærd vil forsøge at undgå gasover-
mættet vand.

Gasovermætning skal forhindres gennem almindelig dambrugspraksis håndhævet af fiskemesteren.

Ved akut dykkersyge kan ses:
Sløvhed/balanceforstyrrelser
Appetitløshed
Mikroskopiske gasbobler i blodbanerne i gællerne
Gasbobler under skind og øjenhinde

Kronisk kan ses:
Ofte gælleinfektioner (startende med sprængte blodkar i de sekundære gællelameller)
Nedsat foderudnyttelse pga. ringe iltforhold internt i fisken
Blege gæller
Dødelighed optræder stedvis og uden sygdomstegn

Forebyggelse:
Ved vandboringer med højt indhold af frit kvælstof i grundvandet bør man afgasse vandet over ko-
lonne, der er mindst 1,0 m høj. Der er aftagende effekt af afgasningen/beluftningen jo nærmere ga-
sindholdet kommer de 100 % mætning. Netop med kvælstof, skal indholdet være tæt på 100 % mæt-
ning, derfor skal udstyret overdimensioneres (i forhold til hvis vandet bare skal iltes)
Eksempelvis en dyb luftbrønd (airlift / mammutpumpe) skal der ikke ventes afgasning i betydende
grad. Omvendt kan beluftning på stor dybde medføre dykkersyge.
Tørt opstillede løftepumper - eksempelvis til iltkegler - må ikke suge falsk luft (utætte haner, paknin-
ger, samlinger etc.)
I recirkulerede anlæg med fast biofilter kan der optræde denitrifikation (bakterier i områder med ilt-
svind omdanner nitrat til frit kvælstof). Jævnligt skyl af fastfilter er påkrævet for at undgå iltfrie zoner
i filteret.
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Behandling:
Nitrogen overmætning bestemmes ud fra totalmætning, temperatur og iltmætningen i vandet. Se ek-
semplet på nedenstående kurveblad. CO2 indholdet skal være væsentligt før det påvirker kvælstoftal-
lene. Ved 12 grader skal der 15 mg CO2/l til for at flytte blot 1 % point på kvælstoftallet.
Akut kan indsættes overflade belufter i rigelige mængder eller der kan installeres store arealer med
luftmåtter (luft tilsat i 80 cm’s dybde).
I recirkuleret anlæg med dybe belufterkar (3 m’s dybde), kan en del af belufterkaret med fordel ud-
lægges med en iltmåtte. Anvendelse af ren ilt driver mere kvælstof ud af vandet (ingen aftagende ef-
fekt fordi afgasningen nærmer sig 100 % kvælstofmætning).

Diagramtitel
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Kurveblad for Nitrogenmætning 10 mgCO2/l 12 °C
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Nitogen % = Total gas % - Ilt % - Kuldioxid %

Bestemmelse af Nitrogen:
Målt : 106 % og 12 mg O2/l

Aflæst: 104 % Nirogen (N 2),
når temperatur er 12 °C og Kuldioxid er 10 mg/l

Udarbejdet af Anders Andreasen, BioMar A/S

Dato: 4. marts 2008, Lisbeth Jess Plesner, projektleder
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Emne:
6.5 Orientering om Kuldioxid (CO2), måling og korrigerende handlinger

Baggrund:
Kuldioxid dannes i forbindelse med stofskiftet i fiskene. Derudover er der også et ikke ubetydeligt kuldi-
oxid bidrag fra ansamlinger af slam og fra stofomsætning i biofiltre.

Kuldioxidtransporten i fisken og afgivelsen til vandet kan inddeles i faser:
Diffusion fra celler i organer/væv til blod
Transport via blod
Diffusion fra blod til vand, via gæller

Fiskens iltforbrug kan nå op på 1 kg O2 per kg fordøjet foder. Produktionen af kuldioxid tilsvarer 1,4 kg
CO2 pr. kg fordøjet foder. Ofte ophobes kuldioxiden i vandet, hvilket kan påvirke fisken.

Korttidseffekt af højt kuldioxid i vandet hos fisken:
Reducerer fiskens kuldioxid-udskillelse (bruger unødig energi til hyperventilering)
Reducerer fiskens iltoptagelse
Forsurer fiskens blod
Iltovermætning i vand kan yderligere reducere fisken respiration, idet ventilationsraten er styret af
ilttrykket, og det får en forstærkende virkning på fiskens syre-base problemer.

Øget fisketæthed, lav vandskifte og ringe afgasning øger CO2-niveauet, hvilket kan sænke systemets pH
og hæmme biofiltret funktion.

Niveauer:
Fisks evner at tilpasse sig vandets pH og respirationen styres efter tilgængeligt ilt i vandet. Er der højt
CO2 i vandet er CO2 tilsvarende højt i fiskeblodet og kan i værste fald være hæmmende for at få afleveret
ilten til organer /væv. Iltindholdet skal da være højt i vandet! Ved højt CO2 tryk opleves at fisken gælle-
ventilere også selvom iltspændingen er høj. Højeste anbefalet CO2 niveau for ørred er normalt opgivet til
8 – 15 mg/l. Det anbefalede niveau afhænger dog af vandets pH.
I danske modeldambrug er der målt værdier på typisk mellem 5 – 20 mg/l.

Symptomer:

Ved forhøjede CO2 niveauer ses:
Akut:

Gispende fisk grundet iltnød (grundet syrebase forstyrrelser)
Evt. springende fisk

Kronisk:
Nefrokalsinose (kalkaflejring i nyren)
Appetitløshed
Reduceret vækst
Sløvhed
Blodmangel

Øget dødelighed



MMS orientering

Ansvarsfraskrivelse: Nærværende orientering kan ikke benyttes uden forudgående rådgivning vedrørende de konkrete
forhold, idet faktiske forhold kan medføre, at den generelle orientering skal fraviges.
Orienteringen er en del af Master Management Projektet, der er finansieret af FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.

Forebyggelse:
Undgå iltstress, da denne overanstrengelse udvikler store CO2 mængder.
CO2 er lettest at afgasse efter biofiltret inden det når fiskene igen. CO2 indgår i vandets karbonatsy-
stem og bindes eksempelvis kemisk i vandet som bikarbonat. Kemien gør, at det bliver svært at afgas-
se vandet for CO2.
I systemer hvor der tilsættes ilt (airlift / flydende ilt) kan der være behov for teknisk afgasning af CO2.
Eksempelvis kan en dyb luftbrønd (airlift / mammutpumpe) i recirkuleret anlæg have en akkumule-
rende effekt på mængden af CO2 i vandet. Atmosfærisk luft indgivet i mindre dybe (eksempelvis un-
der 1 m) afgasser CO2 bedre.
Bedste afgasning opnås normalt ved at øge vandets overflade til atmosfærisk luft over vandoverfla-
den. Eksempelvis ved at lade vandet falde ned gennem et bioblok element. I modsætning til il-
topløsning, kræver CO2-afgasningen en relativ stor gas:væske udveksling – eksempelvis åbne, brudte
flader ved overrisling.
Nogle steder kan problemer også afhjælpes ved at justere vandets alkalinitet / pH, eksempelvis ved at
tilsætte kalk eller soda til anlægget.

Behandling:
Kuldioxid bør i recirkulerede anlæg regelmæssigt måles (med CO2 sonde eller tabelopslag med pH og
alkalinitet), så man kender sit vands evne til at binde/afgasse fri CO2 set i forhold til den pågældende pro-
duktion. Stiger kuldioxid niveauet i perioder af døgnet til over 20 mg fri CO2 per liter bør det overvejes
at:

Forbedre afgasning, eksempelvis ved at indsætte overflade belufter, bruge såkaldte luftmåtter (luft
tilsat i 80 cm’s dybde) eller overrisle bioblokke.
Justere pH ved kalk- tilsætning
Øge vandskiftet
Reducere fodringsmængden
Sikre at organisk materiale (foderrester/fækalier) fjernes fra systemet hurtigst muligt

Udarbejdet af Anders Andresen, BioMar A/S

Dato: Lisbeth Jess Plesner, projektleder



MMS orientering

Ansvarsfraskrivelse: Nærværende orientering kan ikke benyttes uden forudgående rådgivning vedrørende de konkrete
forhold, idet faktiske forhold kan medføre, at den generelle orientering skal fraviges.
Orienteringen er en del af Master Management Projektet, der er finansieret af FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.

Emne:
6.5 Desinfektion af øjenæg med Actomar K30 (jodofor)

Baggrund:
Formålet med at desinficere øjenæg er at forebygge risiko for spredning af sygdomme fra dambrugsmil-
jøet til næste generation. Øjenæg er modstandsdygtige overfor bland andet jod-holdige desinfektionsmid-
ler. Desinfektionsmidlet Actomar K30 er en jodofor med 1 % aktivt jod, der er virksom over for bakteri-
er, svampe og virus.

I følge bekendtgørelse 755 af 28. juli 2005 om bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos fisk § 15
gælder følgende regler: Øjenæg til afsætning skal inden forsendelsen til andre dambrug eller eksport des-
inficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Desinfektion er en billig forsikring mod smittespredning.

Ikke alle virus, svampe og bakterier vil dog dræbes ved desinfektion idet det gennem eksperimentelle
forsøg og ved praktisk erfaring har vist sig at bl.a. Renibacterium salmoninarum der forårsager BKD og
IPN virus kan spredes vertikalt (fra moderfisk til æg) trods desinfektion ved at ligge beskyttet inde i æg.
Desinfektion vil dog inaktivere langt hovedparten af de sygdomsfremkaldende organismer, der ligger på
overfladen af æg og dermed nedsætte smittepresset også for IPN og BKD.

Se også orientering ang. desinfektion af ørredæg umiddelbart efter befrugtning nr. 6.4

Anvendelse:
Proceduren anvendes på øjenæg, og bør foretages senest en uge før klækning (må ikke bruges under
og efter klækning).
Anvend altid rent vand. Jodophorer nedbrydes af organisk materiale og vil hurtig miste effekt i be-
skidt vand.
Tjek pH i desinfektionsopløsningen (6,5 – 7,5). Hvis pH er for lavt (<6.5) bliver behandlingen toksisk
for æggene. Hvis pH er > 8 nedsættes effekten af behandlingen
Husk at være opmærksom på en enstrenget arbejdsgang således at overførsel af bakterier, parasitter
og virus via hænder, tøj og redskaber undgås (jf. afsnittet: Organisering af arbejdet).

Reagenser:

Desinfektions middel: Actomar K30
Rent vand.
Evt. natriumbikarbonat (bagepulver). Vandet må ikke være for surt eller basisk. Hvis pH er under
6.5 eller ukendt kan tilsætte en teskefuld natriumbikarbonat (bagepulver) pr 10 liter vand for at
sikre at pH holdes i det optimale område.

Udstyr:
Kurve, baljer (f.eks. opvaskebaljer), bassiner eller skåle, gerne med låg.
Evt. beholder til at fremstille fysiologisk saltopløsning.
Engangsudstyr til omrøring. Eller plastik sleve der kan vaskes og desinficeres efterfølgende.
Klækkebakker.



MMS orientering

Ansvarsfraskrivelse: Nærværende orientering kan ikke benyttes uden forudgående rådgivning vedrørende de konkrete
forhold, idet faktiske forhold kan medføre, at den generelle orientering skal fraviges.
Orienteringen er en del af Master Management Projektet, der er finansieret af FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.

Udførsel:
Desinfektionen skal foretages umiddelbart før æggene pakkes og transporteres ud af klækkeriet el-
ler før de ilægges anlæggets eget kummehus.
Til desinfektion skal følgende præparation anvendes:
Jodofor Actomar K30.
Anvend i følge brugsanvisningen:

1 dl Actomar K30 pr 10 liter rent vand
Alle æg skal være dækket af desinfektionsopløsningen under hele desinfektionsperioden.
Desinfektionstid: 10-15 minutter.
Den færdige jodopløsning kan bruges indtil farveomslag (dog max ½ dag).
10 liter jodopløsning kan anvendes til behandling af ca. 5-7 liter æg.

Organisering af arbejdet:
Hele processen med rensning og desinfektion skal foretages i en ”produktionslinie” med passende
afstand mellem hver opgave.
Arbejdet skal udføres således at der er mindst mulig kontakt frem og tilbage mellem de forskellige
trin i processen.
Der skal være en tydelig fysisk opdeling mellem urent (før desinfektion) og rent område (efter
desinfektion).
Opdelingen skal være af en sådan karakter at den forhindrer person trafik og vandforurening m.v.
mellem ren og uren afdeling.
Det er optimalt at anvende forskelligt personale ved samtidig anvendelse af både ren og uren afde-
ling. Hvis personalet skal arbejde i begge afdelinger skal der være strikte forholdsregler inklusiv
skift af arbejdstøj, fodtøj og håndvask i desinficerende sæbe.

Udarbejdet af Niels Jørgen Olesen, seniorforsker, Veterinærinstituttet, DTU

Dato 5. maj 2008, Projektleder Lisbeth Jess Plesner



MMS orientering

Ansvarsfraskrivelse: Nærværende orientering kan ikke benyttes uden forudgående rådgivning vedrørende de konkrete
forhold, idet faktiske forhold kan medføre, at den generelle orientering skal fraviges.
Orienteringen er en del af Master Management Projektet, der er finansieret af FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.

Emne:
6.6 Desinfektion af ørredæg umiddelbart efter befrugtning (før hærdning)
med Actomar K30 (jodofor)

Baggrund:
Formålet med at desinficere ørredæg er at forebygge risiko for spredning af sygdomme fra moderfisk til
næste generation.

Fordelene ved allerede at desinficere i forbindelse med befrugtning er at rene, desinficerede æg straks kan
lægges ind i kummehus efter befrugtning. Dermed undgås evt. kontamination af vandet og deraf følgende
risiko for smittespredning i huset.

Ørredæg er umiddelbart efter befrugtning og før hærdning /opsvulmning modstandsdygtige overfor jod-
holdige desinfektionsmidler, såfremt der altid anvendes en saltkoncentration på min. 0,9 %. Lavere kon-
centrationer af salt vil medføre en opsvulmning af æggene.

Det er vigtigt at ægvæske skilles fra æg og æggene skylles i fysiologisk saltopløsning lige inden desinfek-
tion, da ægvæske kan indeholde store mængder af bakterier, svampe og virus. Endvidere er ægvæske me-
get rigt på protein og andet organisk materiale, hvilket kan nedsætte jodens effektivitet. Se i øvrigt frem-
gangsmåde for desinfektion af øjenæg orientering nr. 6.3.

Anvendelse:
Proceduren anvendes på æg umiddelbart efter befrugtning og før hærdning.
Da behandling foretages før ilægning i kummehus og inden hærdning, er det vigtigt at vandet til rens-
ning af æg og til desinfektionen tilsættes salt (90 g almindelig køkkensalt til 10 liter vand) for at opnå
en saltholdighed på 0,9 % (fysiologisk saltopløsning).
Anvend altid rent vand. Jodoforer nedbrydes af organisk materiale og vil hurtigt miste effekt i beskidt
vand.
Tjek pH i desinfektionsopløsningen (bør være 6,5 – 7,5). Hvis pH er for lavt (<6.5) bliver behandlin-
gen toksisk for æggene. Hvis pH er > 8 nedsættes effekten af behandlingen.
Husk at være opmærksom på en enstrenget arbejdsgang, således at overførsel med hænder, tøj og red-
skaber undgås (jvf. afsnittet: Organisering af arbejdet).

Reagenser:

Desinfektionsmiddel: Actomar K30 (1 dl/10 l saltvand = 100 ppm frit jod).
Patogen frit rent vand.
Køkkensalt 90 g salt/10 liter vand til 0,9 % saltholdighed.

Udstyr:
Kurve, baljer (f.eks. opvaskebaljer), bassiner eller skåle, gerne med låg.
Beholder til at fremstille fysiologisk saltvandsopløsning.
Engangsudstyr til omrøring. Eller plastik sleve der kan vaskes og desinficeres efterfølgende.
Anvend en ny ske for hver batch, skål, balje og lign.
Klækkebakker.



MMS orientering

Ansvarsfraskrivelse: Nærværende orientering kan ikke benyttes uden forudgående rådgivning vedrørende de konkrete
forhold, idet faktiske forhold kan medføre, at den generelle orientering skal fraviges.
Orienteringen er en del af Master Management Projektet, der er finansieret af FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.

Udførsel:

Forbehandling
Afstryg æggene i beholder der skiller æg fra ægvæske.
Skyl æggene minimum 2 gange (30 - 60 sekunder) i saltopløsning. Saltkoncentrationen skal være
minimum 0,9 %.
Tilsæt sæd (mælk) og omrør. Befrugtning i 5-15 min.
Efter befrugtning skylles æggene minimum 1 gang (30-60 sekunder) i saltopløsning. Dette trin vil
yderligere nedbringe mængden af mikroorganismer, organisk materiale på æggene samt oversky-
dende sæd.

Desinfektion
Desinfektionen skal foretages hurtigst muligt efter sidste skylning og før æggene begynder at
hærde.
Anvend Actomar K30 i fysiologisk saltvand
Anvend i følge brugsanvisningen:

1 dl Actomar K30 + 90 g køkkensalt pr 10 liter rent vand
Alle æg skal være dækket af desinfektionsopløsningen under hele desinfektionsperioden.
Desinfektionstid: 10 – 15 minutter
Skyl æggene med rent vand (borevand eller rent kildevand).
Den færdige jodopløsning kan bruges indtil farveomslag (dog maks. ½ dag)
10 liter jodopløsning kan anvendes til behandling af ca. 5-7 l æg.

Organisering af arbejdet:
Hele processen med rensning og desinfektion skal foretages i en ”produktionslinie” med passende
afstand mellem hver opgave.
Arbejdet skal udføres således at der er mindst mulig kontakt frem og tilbage mellem de forskellige
trin i processen.
Der skal være en tydelig fysisk opdeling mellem urent (før desinfektion) og rent område (efter
desinfektion).
Opdelingen skal være af en sådan karakter at den forhindrer person trafik og vandforurening m.v.
mellem ren og uren afdeling
Det er optimalt at anvende forskelligt personale ved samtidig anvendelse af både ren og uren afde-
ling. Hvis personalet skal arbejde i begge afdelinger skal der være strikte forholdsregler inklusiv
skift af arbejdstøj, fodtøj og håndvask i desinficerende sæbe.

Udarbejdet af Niels Jørgen Olesen, seniorforsker, Veterinærinstituttet, DTU

Dato 5. maj 2008, Projektleder Lisbeth Jess Plesner


