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1 INTRODUKTION 

Projektet Dambrugsteknologi handler bl.a. om optimering af kvælstofomsættende pro-

cesser på modeldambrug, type 3.  

I delprojektet ”Optimeret kvælstofomsætning i biofiltre” er der blevet dannet et projekt-

hold med personer fra akvakulturbranchen og spildevandsbranchen. Idéen med denne 

sammensætning er, at man på tværs af fagskel kan få et dybere indblik i situationen på 

modeldambrugene i relation til biofiltrenes drift og effektivitet samt belysning af, hvilke 

problemer og optimeringsmuligheder der foreligger. 

”Projektholdet”, som hurtigt blev omdøbt til ”Tæskeholdet”, skulle besøge modeldam-

brugene, spørge ind til driften, samle oplysninger og inspicere anlæggene visuelt for at 

finde oplagte optimeringsmuligheder, der kunne føre til en mere optimal drift af anlæg-

gene.  

”Tæskeholdet” består af: 

 Per Bovbjerg Petersen, leder af akvakulturafdelingen ved DTU Aqua i Hirtshals, 

som har medvirket i talrige modeldambrugsprojekter, både i felten og ved forsøgs-

centret i Hirtshals 

 Kaare Michelsen (Dansk Akvakultur), modeldambrugenes arkitekt og hovedudvik-

ler  

 Bjarne Hald Olsen (Billund Akvakulturservice ApS repræsenterende Aquacircle), 

systembygger af komplette recirkulationsanlæg med mange års erfaring indenfor re-

cirkulerede akvakulturanlæg 

 Kenneth Janning (DHI, projektleder og hovedforfatter til dette dokument) spilde-

vandsspecialist med 20 års erfaring indenfor biologisk rensning i biofiltre 
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2 BAGGRUND 

Recirkulation i akvakultur er en opfindelse, der muliggør et meget lille vandforbrug til 

landbaseret fiskeopdræt samtidig med, at dambruget kan beskyttes bedre fra en ind-

kommen kontaminering af patogener mv. Recirkulation indebærer imidlertid, at produk-

tionsvandet skal renses effektivt kontinuerligt for at undgå skadelig stofakkumulering. 

Det stof, som er mest problematisk i denne sammenhæng, er kvælstof (urea, ammonium 

og partikulært organisk kvælstof), som udskilles fra fisk. En stor del af det udskilte 

kvælstof omdannes i processen til ammonium, hvilket i høje koncentrationer er skade-

ligt for fisk.  

Fra litteraturen vides (Ortega et al., 2005), at kortvarig (1-4 døgn) eksponering til am-

monium (7-10,5 NH4-N/l) resulterer i signifikant nedsat ædelyst, hvilket fører til forøget 

ammoniumindhold i blodet. Fiskenes afgiftningsmekanismer formodes desuden at være 

ret energikrævende, hvilket vil kunne influere på foderkonverteringen. Dette faktum er 

særdeles relevant for dambrug, idet foderkonverteringen er den væsentligste driftsfaktor 

for økonomien i dambruget og i øvrigt for stofbelastningen i anlægget. 

Der er således al mulig grund til at sikre, at nitrifikationsprocessen i biofiltrene forløber 

optimalt. Nitrifikationsprocessen er imidlertid en følsom biologisk proces, der kræver 

gode drifts- og anlægsbetingelser, og dette kan selv for professionelle spildevandsfolk 

være en udfordring. Opgaven for dambrugsejerne bliver ikke mindre af, at de også har 

en produktion, der skal tilgodeses og optimeres kontinuert. Det er således essentielt at få 

belyst situationen omkring modeldambrugsdriften, som den ser ud 4-5 år efter type 3 

modeldambrugskonceptet blev etableret i Danmark med fokus på effektiviteten af nitri-

fikationsprocessen i biofiltrene.  
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3 FORMÅL 

Det primære mål med projektet ”Optimeret kvælstofomsætning i biofiltre” er at få vur-

deret driften af de biologiske biofiltre i modeldambrug, type 3 med henblik på, hvilke 

driftsoptimeringsmuligheder der måtte kunne implementeres, og hvilke anlægsforbed-

ringer der dels kan foretages på eksisterende som på nye modeldambrugsanlæg. Formå-

let med kvælstofoptimeringsprojektet er at: 

1. Få indsigt i driften af modeldambrugene og de driftsmæssige optimeringsmulig-

heder af biofiltrene i modeldambrugene, der bør kunne opnås 

2. Foretage en samlet vurdering af vandkvalitetsdata og driftsrutiner i forhold til 

biofilterdrift og anlægsdrift generelt for vurdering af forbedringsmuligheder 

3. Vurdere og prioritere, hvilke forbedringer der kan opnås ved omlægning af drif-

ten af biofiltrene 

4. Vurdere, om ændringer i konstruktion og design af modeldambrugene vil kunne 

optimere driften af biofiltrene 

5. Afprøve (med aktiv deltagelse af modeldambrugeren) ændrede driftsrutiner af 

biofiltrene for vurdering af optimeringsresultater 

6. Beskrive, hvordan der kan etableres et bedre videngrundlag om de eksisterende 

modeldambrug (type 3)’s biofilterdrift, der kan medvirke til og bidrage med viden 

og forslag til, hvordan fremtidige og muligvis mere intensivt recirkulerede model-

dambrug (type 4) vil kunne designes 

7. Give anbefalinger til ændrede driftsrutiner, der kan medvirke til optimering af 

driften af biologiske filtre i de etablerede model type 3 anlæg, som kan forbedre 

driften og vandkvaliteten af opdrætsanlægget 
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4 PARAMETRES INDFLYDELSE PÅ 
NITRIFIKATIONSPROCESSEN 

Nitrifikationsprocessen er som bekendt en følsom biologisk proces, der påvirkes af 

mange faktorer. Når en nitrificerende biofilm er etableret, er den imidlertid meget robust 

og vil kunne tåle mange påvirkninger fra miljøfremmede stoffer og belastningsvariatio-

ner, som gør processen parat, når det er påkrævet. En ”konditioneret” nitrificerende bio-

film kræver imidlertid, at biofilmen udsættes for det korrekte næringsindhold, og at bio-

filmen renligholdes ved returskyl, som kan forhindre overbegroning af biofilmen. Den 

nitrificerende biomasse vokser nemlig meget langsomt og vil blive udkonkurreret af he-

terotrof vækst samt alger (når biofiltret er udsat for sollys). 

Hovedproblemstillingen omkring nitrifikationsprocessen er, hvor stor en kapacitet den 

nitrificerende biofilm har i forhold til ammoniumbelastningen fra anlægget. Da ammo-

niumbelastningen varierer over døgnet afhængigt af fodringsintensitet og varighed, vil 

biofilmens nitrificerende kapacitet skulle opsluge den opkoncentrering af ammonium, 

som bygges op i anlægget. Hvor hurtigt ammoniumdannelsen kan omsættes, afhænger 

ene og alene af biofiltrets nitrifikationshastighed. Mange faktorer påvirker nitrifika-

tionshastigheden, som illustreret i Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Væsentligste faktorer der påvirker nitrifikationshastigheden i et nitrificerende biofilter. 

4.1 Returskylning (biofilmkontrol) 

I 1970’erne og de efterfølgende 20 år blev matematikken omkring processer i biofilm-

reaktorer for alvor udviklet (Harremoës, 1978), og forståelsen for, hvordan stoftranspor-

ten begrænses af diffusion, blev erkendt. Dermed kunne det dokumenteres, at biofilm 

kun behøver at være meget tynde – slet og ret fordi stofferne ikke transporteres ret langt 

ind i biofilmen. Tykke biofilm (millimeter tykke) viste sig at være unødvendige og i 

mange tilfælde direkte hæmmende for biofiltres omsætning, idet de havde tendens til at 

stoppe systemet til. I et tilstoppet biofilmsystem vil nitrifikationshastigheden nedsættes 

væsentligt. Nitrifikationsprocessen forløber bedst i sidste trin af den biologiske rensning 
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(ofte kaldet tertiær nitrifikation), hvor den letomsættelige organiske stofkoncentration er 

minimal. Af samme grund vil biofilmen vokse langsomt, og behovet for returskylning 

er ikke særligt stort. I Danmark blev biofiltre som rislefiltre førhen i stor stil benyttet til 

organisk stoffjernelse fra spildevand, men det viste sig, at det var svært at kontrollere 

biofilmens vækst, og mange anlæg stoppede til (se Figur 4-2). I dag er moderne biofiltre 

konstrueret, så de effektivt kan oprenses, da overbegroning er særdeles uønsket. Særligt 

i de nitrificerende biofiltre vil overbegroning få negativ indflydelse på omsætningsha-

stigheden, fordi de nitrificerende bakterier, som sidder dybt inde i biofilmen, ikke får 

tilført nødvendig næring (ilt, alkalinitet og ammonium) til at fremme deres vækst. 

 

Figur 4-2 De første renseanlæg i Danmark til biologisk organisk stoffjernelse blev etableret som risle-
filtre, der gradvist stoppede til på grund af manglende returskylning (biofilmkontrol). Rislefil-
tre benyttes nu med succes, fordi det i dag bedre forstås, hvor hårdt filtrene kan belastes, og 
hvor stor den hydrauliske påvirkning skal være. Typisk benyttes rislefiltre i dag kun som ter-
tiær nitrifikation (3. step i den biologiske renseproces, hvor stort set alt organisk stof er fjer-
net). Foto taget fra (Henze et al., 1990).  

I modeldambrug, type 3 benyttes typisk et ikke-bevægeligt biofiltermedie, hvorfor re-

turskylning er særlig vigtig. Dels tilføres kontakt- og biofiltre letomsætteligt organisk 

stof, og dels er filtrene udsat for sollys, der fremmer algevækst øverst i biofiltrene. Et 

overbevokset biofilter vil således kunne risikere at reducere nitrifikationshastigheden 

permanent, og desuden vil en ændring af de hydrauliske forhold kunne medvirke til ka-
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naldannelser og forkert flowfordeling imellem biofiltersektioner. Endelig forbruger et 

biofilter med tyk biofilm mere ilt til endogen respiration, hvilket nedsætter iltkoncentra-

tionen i den nitrificerende del af biofiltret og dermed nitrifikationshastigheden. De mil-

limeter tykke biofilm, som observeres på overfladen af kontakt- og biofiltre, medvirker 

derfor til en uoptimal drift af den nitrificerende proces. 

4.2 O2-koncentration 

Nitrifikationsprocessen kræver som bekendt ilt – meget ilt! Der medgår teoretisk 4,57 g 

O2/g NH4-N ved oxidation af ammonium til nitrat, hvilket betyder, at et biofilter kun re-

ducerer ammoniumkoncentrationen ganske lidt for hver gang, vandet passerer biofiltret, 

idet der typisk kun er 6-7 mg O2/l i det indkomne vand. Da biofiltre styres af stoffernes 

inddiffusion, skal diffusionshastigheden af ilt og ammonium medregnes i procesbereg-

ningerne, når det skal afgøres, hvilket af de to stoffer der reelt styrer nitrifikationspro-

cessen. Det stof, som penetrerer biofilmen kortest, vil være det styrende stof for nitrifi-

kationsprocessen. Nedenstående formel beskriver denne situation.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4-3 Inddiffusion af ilt og ammonium i en biofilm (uden påvirkning fra hydraulisk filmdiffusion). 

Med disse formler kan det beregnes, hvornår ilten er begrænsende for nitrifikationspro-

cessen, idet: 

Rensning ned til 1 mg TAN/l    3,4 mg O2/l i afløbet fra biofiltret 

Rensning ned til 2 mg TAN/l    6,8 mg O2/l i afløbet fra biofiltret 

Rensning ned til 3 mg TAN/l    10,2 mg O2/l i afløbet fra biofiltret 
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Da TAN-niveauet i perioder med høj produktivitet formodes at ligge omkring eller over 

2-3 mg TAN/l, vil ilten altid være styrende for omsætningen i biofiltrene. 

Disse beregninger forudsætter, at der ingen heterotrof omsætning forekommer i det ni-

trificerende biofilter, og at der ikke er indflydelse af hydraulisk filmdifffusion (se senere 

beskrivelse), hvilket i praksis nok ikke er opfyldt. Der er derfor ingen tvivl om, at ilten i 

hovedparten af tiden vil være styrende for omsætningshastigheden, og at en iltregule-

ring vil kunne styre omsætningshastigheden af ammonium direkte, såfremt der er god 

nitrificerende aktivitet i biofilmen. I dag beluftes kun få biofiltre på modeldambrug, 

hvilket retter fokus på iltens betydning for nitrifikationsprocessen. 

I selve biofilmen ville det kunne måles, at stofferne rent faktisk kun penetrerer biofil-

men delvist, hvilket fremgår af Figur 4-3. Beregninger forudsætter, at ilten udelukkende 

forbruges til nitrifikation, hvilket i praksis desværre ikke er tilfældet.  

4.3 NH4-koncentration 

Ammonium er reelt den energigivende næring til nitrifikationsprocessen (elektrondono-

ren) og samtidig dette stof, der skal fjernes som forureningskilde. Som det fremgår af 

beregningerne i afsnittet ovenfor, vil ammonium meget sjældent være styrende for om-

sætningshastigheden – kun hvis der indtræder kraftige døgnvariationer, kan det tænkes, 

at ammoniumkoncentrationen bliver lav, hvorfor ilten vil være i overskud. Opstår denne 

situation, vil iltkoncentrationen reelt kunne reduceres, da iltning i en sådan situation vil 

være spildt. Styring af iltning ved en ammoniumbegrænset omsætning vil imidlertid 

kræve online-måling af ilt og ammonium, hvilket er økonomisk umuligt at forestille sig 

på modeldambrug. Der er imidlertid meget lidt viden om dynamikken i ammoniumkon-

centrationen, og om der periodevist indtræder ammoniumbegrænsning i anlæggene efter 

lang tids fodringspause. 

 

Figur 4-4 Belastning af COD og ammonium til produktionsvandet efter fodring i et recirkuleret op-
drætsanlæg. Bouvendeur et al., (1990). 

4.4 COD-belastningen 

COD-frigivelsen opstår i forbindelse med fodring (opløsning af uindtaget foder) og fra 

fiskenes ekskrementer. COD-frigivelsen er derfor langsommere end ammoniumudskil-

lelsen, hvilket også kan ses af Figur 4-4. COD-udskillelsen er i første omgang primært 
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på partikulær form, men nyeste studier af hydrolyseaktiviteten af sedimenteret stof i 

slamkegler tyder på en omfattende hydrolyseaktivitet, der omsætter mere end 3% af den 

sedimenterede COD til opløst letomsætteligt organisk stof dagligt. Dette er højst uhel-

digt, idet letomsætteligt COD passerer mikrofiltret og bevirker en kraftig biofilmvækst i 

kontaktfilter og biofilter, som derved overbegros og omsætter en stor del af ilten, som 

nitrifikationsprocessen behøver. Et endnu større problem er imidlertid, at biofilmens ni-

trificerende bakterier bliver udkonkurreret af de heterotrofe bakterier i kampen om ilten 

(et begreb som kaldes populationsdynamik), hvilket bevirker, at nitrifikationshastighe-

den aftager. Populationsdynamik blev for alvor erkendt i spildevandsbranchen (Gujer et 

al., 1989, Zhang et al., 1994), da nitrifikationsprocessen i 1980’erne mere effektivt blev 

taget i anvendelse til næringssaltfjernelse, og forskningen omkring diffusionsbegræns-

ning og 3-komponentomsætning i biofilm hjalp ingeniørerne med etablering af design-

grundlag, som kunne sikre en robust nitrifikationsproces. 

 

Figur 4-5 Eksempel på organisk stof’s betydning for nitrifikationsprocessen i recirkuleret akvakultur. 
Bouvendeur et al., (1990). 

4.5 Alkalinitets- og pH-begrænsning 

Alkalinitet er nødvendig for nitrifikationsprocessen, idet nitrifikanterne forbruger uor-

ganisk kulstof (bicarbonat, HCO3
-
) til celleopbygning. Da der samtidig produceres syre 

fra processen (H
+
), er alkaliniteten også nødvendig til at stabilisere pH, som ellers vil 

falde, når der nitrificeres. 

At nitrifikationsprocessen hæmmes ved lave pH-værdier, er undersøgt i mange studier. 

(Boller et al., 1994) undersøgte pH’s relative indflydelse på nitrifikationsprocessen i tre 

forskellige biofilterkonfigurationer og fandt, at nitrifikationshastigheden har sit opti-

mum i området 7,2-8,0, mens processen inhiberes i området pH = 6,7-7,0. Under pH 6,0 

er nitrifikationsprocessen 5-10% af den maksimale hastighed, se Figur 4-6. Reduktionen 

i nitrifikationshastigheden – som opgivet i Figur 4-6 – er formentlig også påvirket af al-

kalinitetshæmning (som typisk også vil aftage ved aftagende pH), da der findes flere ek-

sempler i akvakulturbranchen på en relativ god nitrifikation ved pH lavere end 7,0 for-

udsat, at pH holdes stabil/konstant (Olsen, 2010). 
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Figur 4-6 Alkalinitets- og pH-inhibering af nitrificerende biofilm. (Boller et al.,1994). 

Som det fremgår af Figur 4-7, ses ilt-, bicarbonat- og ammoniumkoncentrationen at af-

tage ind igennem biofilmen, mens kuldioxidkoncentrationen (som gør vandet surt) er 

stigende. Nitrifikationsprocessen medfører således, at pH-niveauet inde i biofilmen bli-

ver lavere, end det umiddelbart måles i produktionsvandet.  

 

Figur 4-7 Koncentrationsforhold i en nitrificerende biofilm (Harremoës et al., 1994). 

Årsagen til pH-faldet ind igennem biofilmen er, at nitrifikationsprocessen er kraftigt al-

kalinitetsforbrugende, og at der produceres CO2. Nitrifikationsprocessen forbruger ilt, 

alkalinitet og ammonium, hvorved der dannes nitrat og syre. Nitrifikationsprocessen 

forbruger 2 milliækvivalenter/l for hvert mol NH4-N, der omsættes
1
, så jo mere ammo-

nium der skal omsættes, jo større bliver behovet for alkalinitetstilsætning til processen. 

For biofilmsystemer er situationen problematisk, idet stoffernes inddiffisionshastighed 

også tages i betragtning, og da alkalinitet diffunderer meget langsommere ind i biofil-

                                                
1
 1 millimol CaCO3/l = 100 mg/l CaCO3 = 2 milliækvivalenter/l. 
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men end ammonium og ilt, bliver alkalinitet i endnu højere grad begrænsende for pro-

cessen, hvilket er grunden til, at pH i biofilmen bliver lavere, end der umiddelbart måles 

i vandet. Det er således i ”spidsbelastningsperioder”, hvor ammonium er højest, at risi-

koen for alkalinitetsmangel bliver størst. Er recirkulationen høj, vil tilsætningen af alka-

linitet fra det indkomne vand ikke kunne dække forbruget af alkalinitet til nitrifikation, 

hvorfor alkalinitet nødvendigvis må tilsættes produktionsvandet. Forsøg udført på DTU 

Aqua har vist, at såfremt alkalinitetsindholdet i vandfasen bliver lavere end 1 milliækvi-

valent/l (50 mg CaCO3/l), hæmmes nitrifikationsprocessen i alvorlig grad. Alkalinitets-

indholdet bør derfor være højere end 1 milliækvivalent/l i produktionsvandet, idet alka-

linitetsindholdet kan variere afhængigt af nitrifikationsaktiviteten, og forhold som hy-

draulisk filmdiffusion kan afskærme biofilmen for inddiffusion af bicarbonat (alkalini-

tet), som nitrifikanterne benytter til deres vækst. 

4.6 Temperatur 

Temperaturen er som bekendt en væsentlig styrende parameter for biologiske processer 

– og i særdeleshed for nitrifikationsprocessen. I aktiv slamanlæg vil nitrifikationspro-

cessen ikke kunne forløbe, når temperaturen understiger 5-6°C, og i biofilmsystemer vil 

omsætningen også aftage drastisk. Men her har biofilmsystemer faktisk en fordel i for-

hold til aktiv slamanlæg, idet der i en god nitrificerende biofilm sidder mange immobili-

serede nitrifikanter, som udgør en ekstra kapacitet i forhold til aktiv slamanlæg, som ty-

pisk har langt færre nitrifikanter pr. volumenenhed. En anden fordel for biofilmsystemer 

er, at når det bliver koldt, stiger iltkoncentrationen, hvilket muliggør en dybere iltpene-

tration i biofilmen, som så aktiverer flere nitrifikanter. Den enkelte bakteries vækstmu-

lighed vil dog stadig styres af temperaturen, hvilket indebærer, at biofilmen reelt ikke 

vokser, når temperaturen bliver lav (5-6C). Er biofilmen således ikke veletableret (dvs. 

mange nitrifikanter i biofilmen), vil der kunne opstå en væsentlig reduktion i nitrifika-

tionsaktiviteten ved temperaturfald. 

Det er således mere komplekst at opstille en præcis temperaturafhængighedskurve for 

biofiltre, end det er for aktiv slam systemer, da biofilmens struktur, autotrof-heterotrof 

population, iltindhold og organisk belastning spiller ind, men det vides, at nitrificerende 

biofiltre i spildevandsbranchen har kunnet fungere helt ned til 2-3C (vandtemperatur) – 

om end med væsentlig reduceret nitrifikationshastighed, og det er netop dette mini-

mumstemperaturniveau, som ses på de fleste modeldambrug om vinteren. Der skal såle-

des udvises påpasselighed med belastningen i perioder, hvor det er koldt, hvis biofiltre-

nes kapacitet er meget forringet ved lave vandtemperaturer. 

4.7 Hjælpestoffer 

Nitrifikationsprocessen er især følsom over for pludselige ændringer af en lang række 

miljøfremmede stoffer, der også indbefatter hjælpestoffer som formalin og per-eddike-

syre (Pedersen et al., 2009, Pedersen et al., 2010). Nitrifikanterne kan ligesom fisk til-

passe sig et miljø med høj (vedvarende) koncentration af hæmmende stoffer, så længe 

tilpasningen sker gradvist over en længere periode (uger). Tilsættes hjælpestoffer plud-

seligt, fører det typisk til markant reduktion af ammonium- og nitrit-oxidations-

processen, som medfører forøgede ammonium- og nitritkoncentrationer i produktions-

vandet. Situationen kendes også fra saltinhibering af nitrifikationsprocessen, hvor nitri-

fikationsprocessen kan forløbe i meget høje saltkoncentrationer på op til 10-20 g NaCl/l, 

men hvor pludselige høje saltdoseringer fuldstændig slår nitrifikationsprocessen ud. Da 
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hjælpestoffer er en essentiel del af behandling af fiskebestanden, må doseringen så vidt 

muligt foretages i gradvist stigende doser, således at biofiltrene og nitrifikanter får til-

strækkelig tilvænningstid. Da nye hjælpestoffer som per-eddikesyre og brintoverilte er 

på vej til at blive introduceret, bør doseringen med disse stoffer (særligt per-eddikesyre) 

foretages nænsomt, og viden om stoffernes inhibering af nitrifikationsprocessen bør 

forbedres, således at dambrugerne ikke får overdoseret på noget tidspunkt. En mere 

præcis doseringsvejledning vil i nærmeste fremtid blive opstillet, da viden om hjælpe-

stoffernes indflydelse på nitrifikationsprocessen først nu er tilvejebragt. 

4.8 Opblanding og vandfordeling 

En god høj gennemsnitlig nitrifikationsomsætning forudsætter, at næringen bliver tilført 

ensartet til hele biofilmarealet. Her spiller især to forhold ind:  

1) Hvordan opblandes vandet i biofiltret? 

2) Er vandfordelingen i biofiltret ideel, dvs. er der kortslutning eller kanaldannelser i 

biofiltret? 

Biofiltrets opblandingsforhold er afgørende for, hvor effektivt omsætningen forløber (se 

Figur 4-8).  

                

Figur 4-8 Vertikale koncentrationsprofiler (nedstrøms flowretning) gennem ideelt opblandede biofiltre 
(figurer tv.) og direkte gennemstrømmede biofiltre (figur th.). Harremoës et al., (1994). 

Er omsætningen koncentrationsbegrænset (dvs. enten ½. orden eller 1. orden for det sty-

rende stof), vil det direkte gennemstrømmede biofilter samlet set omsætte stofferne bed-

re, idet en større del af biofilmen udsættes for højere koncentrationer, som derved pene-

trerer biofilmen dybere. I de ideelt opblandede biofiltre vil stofkoncentrationen være ens 

i hele biofiltret svarende til udløbskoncentrationen fra biofiltret, hvilket jo giver en 

langsommere omsætningskinetik i hele biofiltret. I det direkte gennemstrømmede biofil-

ter er kinetikken mere kompleks, idet omsætningskinetikken ændres gradvist ned igen-

nem biofiltret. Er situationen fuldstændig statisk over længere tid, vil det også betyde en 



  
 

 

11804134_Rapport 12 DHI 
 

uens opbygning af biofilmen ned igennem biofiltret. Biofiltre i modeldambrug er for-

mentlig diffusionsopblandede, dvs. et opblandingsmønster der ligger imellem ideel op-

blanding og direkte gennemstrømning. Foretages der iltning i biofiltret, vil opblandin-

gen nok ligge tæt på ideel opblanding. 

Hvordan vandet fordeles i biofiltret, kan være af langt større betydning end, hvordan 

opblandingen foregår, idet kortslutninger/kanaldannelser kan forringe omsætningen væ-

sentligt. Kanaldannelser opstår, når vandet – oftest på grund af forskelle i porøsiteten i 

filterlaget – finder en ”kanal” igennem filtret, hvor modstanden er mindre end andre 

steder. Dette kan udvikle sig til decideret forstoppelse andre steder, da vandflowets af-

rensende egenskaber nedsættes betydeligt i disse områder. Mindre kanaldannelser vil 

nok aldrig kunne undgås i praksis, da små trykforskelle altid vil opstå i et porøst hetero-

gent filter. Der er på baggrund af de seneste forsøg, som er udført på modeldambruge-

nes biofiltre, grund til at tro, at vandfordelingen imellem biofiltersektioner er meget for-

skellig, hvilket vil give et meget uens omsætningsforløb i disse. 

4.9 Hydraulisk filmdiffusion 

Et af de mest uhensigtsmæssige forhold ved biofiltre er fænomenet, der betegnes hy-

draulisk filmdiffusion. Hydraulisk filmdiffusion er et velkendt fænomen ved strømning 

langs flader (eksempelvis rør), hvor et laminært grænselag forhindrer konvektiv strøm-

ning tæt på overfladen. Stoftransporten hen til overfladen – i denne sammenhæng bio-

filmen – må derved foregå igennem et grænselag ved diffusionstransport, som er meget 

langsom. Resultatet bliver et fald i stofkoncentrationen hen imod biofilmen, hvilket 

nødvendigvis vil føre til en lavere reaktionshastighed i biofilmen, da koncentrationsni-

veauet i biofilmen nu er lavere. Fænomenet har i mange år været velkendt og ses som 

årsag til mange biofiltres uforholdsmæssig ringe omsætningshastighed ved manglende 

turbulens omkring biofiltermediet (Tanaka et al., 1982). 

 

Figur 4-9 Illustration af effekten af hydraulisk filmdiffusion ved forskellige stofkoncentrationer i vandfa-
sen. Bemærk, at jo højere iltkoncentration, desto større koncentrationstab i den hydrauliske 
film. 
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Rent matematisk kan betydningen af hydraulisk filmdiffusion faktisk beregnes, hvilket 

for en ½. ordens omsætning af det styrende stof kan bestemmes som: 

½. ordens reaktionshastighed uden indflydelse fra hydraulisk filmdiffusion: 

SfSSASASA kDKSKr ,0,½
½

,½, 2    , 
 

 

½. ordens reaktionshastighed med indflydelse fra hydraulisk filmdiffusion:
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Overgangstallet h er i denne sammenhæng eneste ubekendte, som ikke umiddelbart kan 

måles, men h kan bestemmes eksperimentelt ud fra forsøgsdata (se f.eks. data fra Jan-

ning et al, 2005, hvor overgangstallet h i en tryksat biofilmreaktor blev bestemt til 0,166 

m/h, hvilket gav en reduceret omsætningshastighed på 15% forårsaget af hydraulisk 

filmdiffusion). 

 

Figur 4-10 Eksperimentel bestemmelse af overgangstallet h, som udtrykker den hydrauliske filmdiffusi-
ons betydning for omsætning i et biofilter (Janning et al., 2005). 

Typisk kan den hydrauliske filmdiffusion reducere omsætningshastigheden med 10-

25%, hvilket er et tab, som oftest skyldes manglende omrøring eller bevægelse af fil-

termedie. Moving bed filtermedie er særlig følsom over for hydraulisk filmdiffusion, 

idet biofilmen på filterlegemerne sidder beskyttet, og dette er da også grunden til, at en 

god omrøring af filtermediet anbefales. 

4.10 Biofiltermediers effektivitet 

Biofiltermediets effektivitet udtrykkes typisk ved den overfladespecifikke omsætnings-

hastighed (g NH4-N/m
2
/d). Multipliceres denne parameter med mediets specifikke over-

flade (m
2
/m

3
), fås den volumenspecifikke omsætningsparameter, som udtrykker, hvor 

meget 1 m
3
 filtermedie kan omsætte pr. dag (g NH4-N/m

3
/d). Disse parametre er over-

ordentlig vigtige for designet af biofiltret, idet de bestemmer, hvor stort et biofilter der 

skal bygges for omsætning af en given mængde ammonium. Selvom selve biofilterme-

diet kan fordre en høj omsætningshastighed, vil øvrige betydende driftsparametre natur-

ligvis kunne påvirke omsætningsniveauet væsentligt. 
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At biofiltermediet kan have en direkte betydning for nitrifikationshastigheden, er særde-

les velkendt i spildevandsbranchen (Boller et al., 1994). Effektiviteten kan tilskrives en 

kombination af filtermediets velegnethed til at etablere en biofilm, og hvor meget den 

hydrauliske filmdiffusion reducerer den for biofilmprocessen styrende vandkvalitetspa-

rameter (typisk ilt). De mest effektive biofiltermedier til nitrifikation er typisk medier, 

som aktivt bevæges (dog ikke moving bed på grund af kraftig indflydelse fra hydraulisk 

filmdiffusion), eller hvor vandfordelingen omkring medierne er optimale. Hvor RBC 

(Rotating Biological Contractors) reaktorer har vist sig at kunne levere de højeste om-

sætningshastigheder (op til 3 g NH4-N/m
2
/d ved 10C), leverer de mere kompakte Bio-

Pur og BioStyr biofiltermedier (fra henholdsvis Degremont og Veolia) omsætningsha-

stigheder omkring 1,0-1,5 g NH4-N/m
2
/d ved 10C med ilt og ammonium i overskud (0. 

ordens proces) (Boller et al., 1994, Payraudeau et al., 2000, Pujol et al., 1994, Tschui et 

al., 1994).  

Rislefiltre har vist sig knapt så overflade- og volumeneffektive med omsætningshastig-

heder omkring på 0,5-0,9 g NH4-N/m
2
/d ved 10C (Boller et al., 1994). Dog er der fra 

spildevandsbranchen rapporteret eksempler på højt ammoniumbelastede nitrificerende 

rislefiltre med omsætningshastigheder op til 3 g NH4-N/m
2
/d ved 20C og optimale ni-

trifikationsbetingelser, dvs. lav BOD-koncentration (Andersson et al., 1994, Parker et 

al., 1989).  

Moving bed biofiltermedie, MBBR (med omrøring) er kommercielt blevet en succes, og 

denne filtertype benyttes i mange installationer verden over. Filtertypen opnår dog ty-

pisk ikke rigtigt høje omsætningsrater, hvilket skyldes kraftig indvirkning fra hydraulisk 

filmdiffusion, som ”bremser” omsætningshastigheden op. (Rusten et al., 2000) har med 

Kaldness K1 filtermedie opnået nitrifikationshastigheder omkring 0,6 g NH4-N/m
2
/d 

ved 10C med en reel overflade på 330 m
2
/m

3
. (Ødegaard et al., 1994) opnåede højere 

nitrifikationsrater på op til 1,0-1,1 g NH4-N/m
2
/d ved 9-12C, men kun i kraft af en for-

højelse af iltkoncentrationen op til 8-10 mg O2/l i vandfasen, hvilket kan være dyrt og 

svært at opnå i praksis. Årsagen til processens succes er formentlig dens fleksibilitet i 

små installationer og processens lave driftsvedligeholdelsesbehov. Processen er kendt 

for at være ret energikrævende på grund af omrøringen af filtermediet. Der er i spilde-

vandsbranchen udbredt skepsis over for MBBR-installationer, der ikke benytter omrø-

ring, og Veolia har f.eks. testet et engelsk koncept kaldet BIOBEAD fra Brightwater 

Engineering og fundet, at omsætningshastigheden i MBBR uden omrøring reduceres til 

det halve i forhold til en effektiv omrøring af filtermediet (Sørensen, 2010). 

I akvakultursektoren har effekten af biofiltermedier også været undersøgt. Eding et al. 

2006) har i et review undersøgt, hvilke omsætningshastigheder der er rapporteret i litte-

raturen indenfor akvakultur, og de spænder mellem 0,1-0,7 g NH4-N/m
2
/d afhængigt af 

pH, O2 og NH4-koncentrationer, COD-koncentrationer, etc. Hos DTU Aqua er fundet 

omsætningshastigheder med Bioblok-medier på maksimalt 0,4 g NH4-N/m
2
/d ved 12C 

og 10 mg O2/l (Suhr et al., 2010), hvilket medvirker til at understrege, at mange biofiltre 

i akvakulturbranchen har ringere omsætningskarakteristik på trods af det lavere organi-

ske indhold i vandet. På danske modeldambrug er plastmedier fra RK Plast væsentligt 

mere udbredt, og her viser forsøg en stor variation i omsætningshastigheden på mellem 

0,2-0,7 g NH4-N/m
2
/d. Det skal pointeres, at disse hastigheder er målt i særlige forsøgs-

kolonner under mere eller mindre idealiserede forhold. Det mest problematiske ved RK-

medieforsøgene er nitritomsætningshastigheden, som kan halte efter ved høje ammoni-
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umomsætningshastigheder. Særligt når RK Plast bringes i suspension, ses en ufor-

holdsmæssig stor nitritakkumulering, hvilket ikke umiddelbart kan forklares. 

De højeste nitrifikationshastigheder målt i akvakultursammenhæng er fundet i (Chen et 

al., 2006), som i et studie har vist, at de kan frembringe omsætningshastigheder op til 3 

g NH4-N/m
2
/d i nitrificerende biofiltre, når temperatur og COD-indhold er optimale. 

Af Modeldambrugsbekendtgørelsen fremgår, at biofiltret skal dimensioneres i forhold 

til fodertildelingen (500 m
2
/kg foder), hvilket ikke tager hensyn til mediets effektivitet. 

Da et biofiltermedie, som det fremgår, har højst forskellig effektivitet i forhold til dets 

struktur og egenskaber, skaber det mulighed for, at biofiltrene nemt kan blive fejldi-

mensioneret. Der er derfor behov for en mere procesmæssig tilgang til design af bio-

filtrenes areal, som også tager biofiltermediets effektivitet i betragtning. Den dimensi-

onsgivende omsætningsparameter er for biofiltre i modeldambrugssammenhæng sat til 

0,2 g NH4-N/m
2
/d, hvilket er meget lavt, da dykkede biofiltre for denne vandtype burde 

kunne opnå en omsætningshastighed på 0,5-1,0 g NH4-N/m
2
/d. Biofiltrene burde såle-

des være væsentligt overdimensionerede i forhold til en optimal drift og konstruktion af 

biofiltrene. 

Der findes eksempler på succesfuld brug af Bioblok-filtermedie (som modeldambruge-

ne i en vis udstrækning benytter) i andre sammenhænge, f.eks. vandrensning af flod-

vand. I Verdensbank projektet ”Technical Assistance for Beijing Environmental Pro-

ject” (BEP-II-BWC1) blev Bioblok-filtermedie brugt til nitrifikation af flodvand, som 

var kraftigt forurenet med ammonium. Vandkvaliteten var på mange måder sammenlig-

nelig med produktionsvand i recirkulationsanlæg (bortset fra højere ammoniumkoncen-

tration), og der blev fundet vedvarende nitrifikationsrater over 0,5 g NH4-N/m
2
/d ved 

vandtemperaturer ned til 6°C. Disse omsætningsrater blev målt ved fuldrensning, dvs. 

ammoniumkoncentrationer ned til 0,2-1,0 mg NH4-N/l (indløb ca. 15-20 mg NH4-N/l), 

og de viser, at med god biofilmkontrol, lav organisk stofbelastning og et tilstrækkeligt 

højt iltindhold kan der opretholdes en rimelig nitrifikationshastighed ved fuldrensning 

af ammonium selv ved lave temperaturer i biofiltre. 

 

Figur 4-11 Forsøg med flodvandsrensning i Kina, som er sammenlignelig med produktionsvand i akva-
kultur. Bemærk den meget tynde men effektive nitrificerende biofilm, som var fasthæftet 
Bioblok-filtermediet. Foto: Kenneth Janning. 
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Figur 4-12 Nitrifikationsomsætning ved rensning af flodvand. Biofilmen var ved forsøgsstart forpodet for 
hurtigere nitrifikationsopstart. 
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5 IDENTIFIKATION AF MODELDAMBRUG 

Det blev fra starten besluttet, at alle 13 idriftsatte modeldambrug skulle besøges, og en 

koordineret ens gennemgang af alle anlæggene skulle foretages. Modeldambrugene blev 

besøgt ad to omgange:  

1. besøgsrunde: 26.-27. januar 2010. Følgende modeldambrug blev besøgt: 

Løjstrup Dambrug 

Christiansminde Dambrug 

Nymølle Dambrug 

Abild Dambrug 

Nr. Vium Dambrug A/S 

Ejstrupholm Dambrug A/S 

 

2. besøgsrunde: 13.-14. april 2010. Følgende modeldambrug blev besøgt: 

Tingkærvad Dambrug 

Nørå Dambrug 

Tvilho Dambrug 

Kongeåens Dambrug 

Nielsby Dambrug 

Fole Dambrug 

Rens Dambrug 

 

Ved hvert besøg blev driftspasseren eller ejeren af dambruget interviewet i forhold til en 

række spørgsmål omkring anlæg, drift, vandkvalitet, problemer mv. Alle anlæg blev be-

sigtiget sammen med dambrugspasseren/ejeren, og der blev spurgt ind til mange af de 

problemer, som de efter 3-6 års drift nu har oplevet. Desuden blev dambrugspasserne/-

ejerne spurgt om, hvilke ting de ville have gjort anderledes i dag, med den viden og er-

faring de nu har oplevet.  
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6 OBSERVATIONER OG DATAINDSAMLING 

Til indsamling af data og observationer blev der sammensat et skema, som på systema-

tisk vis kunne indsamle og registrere oplysninger, der kunne have betydning for funkti-

onen af de nitrificerende biofiltre. Følgende kategorier blev belyst: 

ANLÆGSSPECIFIKATION 

 Navn 

 Anlægskapacitet 

 Alder 

 Type (fiskekar, anlægsdesign) 

 Opbygning (biofilter) 

 

DRIFTSSPECIFIKATION 

 Vandindtag (mængde, type) 

 Recirkulation (flow) 

 Foderkvotient 

 Fisketæthed 

 Desinfektion (type, mængde, hyppighed) 

 

RENSEFORANSTALTNINGER 

 Biofiltertype 

 Biofilter belastning (ammonium) 

 Biofilter areal 

 Mikrosigter 

 Slambehandling 

 Iltforsyning 

 

DRIFTSFORHOLD 

 Tømning af slamkegler (frekvens) 

 Biofilterbelastning (ammonium) 

 Fodringshyppighed 

 Fiskesygdomme 

 Vandkvalitet, ammonium 

 Vandkvalitet, nitrit 

 Vandkvalitet, ilt 

 Vandkvalitet, nitrat 

 Vandkvalitet, alkalinitet 

 Vandkvalitet, temperatur 

 Vandkvalitet, pH 

 

SOMMERDRIFT 

 Dødelighed 

 Vandkvalitet (kendetegn) 

 Foderforbrug 

 Sygdomme 

 Medicinering 
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7 PROCESMÆSSIGE FORHOLD OG OBSERVATIONER 

Procesforholdene i de biologiske filtre vil afgøre, hvor effektiv og robust en nitrifika-

tionsproces de enkelte dambrugsejere vil kunne opnå. De procesmæssige betingelser for 

nitrifikationsprocessen er umiddelbart ret enkle, idet nitrifikationsprocessen skal sikres 

ilt, alkalinitet og ammonium for at kunne forløbe. Problemstillingen er imidlertid at få 

etableret en stabil nitrificerende biofilm, der kan optage disse næringsstoffer. Bakterier-

ne skal som udgangspunkt selv kunne vokse op i biofilmen (ved hjælp af podning), men 

de nitrificerende bakterier skal samtidig kolonisere sig yderligere i biofilmen for at sikre 

sig næring, som vil kunne diffundere ind i biofilmen fra vandlaget. Og dette er netop 

hovedproblemstillingen, idet biofiltre let overbegros, når der er organisk stof, slampar-

tikler og sollys til stede.  

7.1 Generel vurdering af vandkvaliteten i modeldambrug 

En gennemgang af Danmarks 13 modeldambrug, type 3 viser, at vandkvaliteten perio-

devist er så forringet, at det må påvirke produktionen i væsentlig grad. Selvom der kun 

haves få nyere undersøgelser, som glimtvis har dokumenteret vandkvaliteten i selve 

produktionsvandet, måler de fleste dambrugere løbende vandkvaliteten med stiks, hvil-

ket kan give dem information om ilt, ammonium og nitritindholdet, der er betydende for 

vurdering af effektiviteten af nitrifikationsprocessen. Ved gennemgangen af modeldam-

brugene blev dambrugerne spurgt om deres erfaringer med vandkvaliteten i produkti-

onsvandet, hvilket fremgår af Tabel 7-1. Vandkvaliteterne er oplyst mundtligt af dam-

brugerne ud fra de målinger, som foretages rutinemæssigt. De oplyste koncentrationer 

er de forhøjede niveauer, der typisk om sommeren registreres på anlæggene. 

Tabel 7-1 Oversigt over vandkvalitet oplyst af dambrugere på modeldambrug, type 3.  

Som det fremgår af Tabel 7-1, ligger ammoniumkoncentrationsniveauet i produktions-

vandet typisk omkring 3-5 mg NH4-N/l på dambrugene. Nitritniveauet ses typisk at væ-

re lavere – men stadig ret højt, da opdrættets tolerance over for nitrit er væsentligt lave-

re. Alkalinitetsindholdet ligger på de fleste dambrug fornuftigt omkring eller over 100 

mg CaCO3/l, hvilket i flere tilfælde skyldes den kalkdosering, som løbende foretages i 

anlæggene. I vinterperioden er vandkvaliteten væsentlig bedre, hvilket skyldes en lavere 

belastning af biofiltrene. 

På trods af den relativt gode vandkvalitet oplyst af dambrugerne vurderes det, at vand-

kvaliteten kan have været væsentligt ringere i perioder med meget høj belastning (hvil-

ket da også er påvist ved de forsøg, som blev foretaget i efteråret 2010, se afsnit 7.3). 

Dette kan dels skyldes den begrænsede måleaktivitet, som foretages på dambrugene, 

dels at koncentrationsniveauet ikke måles korrekt, og dels at analysen foretages på et 

tidspunkt, hvor koncentrationsniveauet endnu ikke er forhøjet (om morgenen/formid-

dagen). 

Dambrug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ammonium 
(mg NH4-N/l) 2-3 3-4 1,5-2 - 3-4 3-4 6-7 5-7 1-5 4-5 1 4 6-7 

Nitrit 
(mg NO2-N/l) 1-2 1-1,5 1 1-1,5 1,5 < 1 

0,1-
0,2 0,5 0,3-1 0,5 6 1-1,2 3 

Alkalinitet 
(mg CaCO3/l) 

Ca. 
200 

150-
200 alm. 

150-
200 

Ca. 
200 

150-
200 - 110 lav 

180-
220 

180-
220 alm. 

120-
180 
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7.2 Belastningsvariationer 

Biofiltrenes hovedopgave er at omsætte den dannede ammonium, som primært udskilles 

fra fiskenes gæller. Biofiltrenes størrelse (arealbehov pr. kg tilsat foder) blev designet i 

forhold til en samlet gennemsnitlig udfodring på årsbasis, hvilket gav indtryk af, at bio-

filtrene var godt overdimensionerede. Problemstillingen er imidlertid mere kompleks, 

idet en lang række parametre spiller ind på, hvordan biofiltret belastes: 

 Foderkvotienten 

 Udfodringsperioden (over døgnet) 

 Årstidsvariationer i udfodring (mere foder om sommeren) 

 Kontaktfiltrets indvirkning (ved mikrofiltrering) 

 Recirkulationsgraden 

Som det fremgår af Figur 4-4, ses det, at ammonium udskilles særdeles hurtigt til vand-

fasen fra fiskenes gæller efter foderindtag. Det bevirker, at ammoniumkoncentrationen 

hurtigt bygges op i vandfasen, hvis den daglige fodermængde indtages hurtigt. 

Det interessante i denne sammenhæng er at beregne, hvilken peakbelastning der kan op-

stå på modeldambrugene. Denne belastning beregnes ud fra, hvor hurtigt der udfodres, 

og på baggrund af dette kan en såkaldt timebelastningsfaktor udregnes, som giver den 

reelle belastning over fodringsperioden. I timebelastningsfaktoren er der taget hensyn 

til, at ammoniumudskillelsen sker indtil to timer efter, at fodringsperioden er overstået. 

Tabel 7-2 Typiske fodringsperioder på modeldambrug, type 3 med beregnede timebelastningsfaktorer.  

*Beluftning foretages direkte i biofilter. 

Som det fremgår af Tabel 7-2, ses, at alle modeldambrug har oplyst, at de fodrer over 4- 

18 timer – i gennemsnit udfodres over 10,4 timer, hvilket giver en timebelastningsfaktor 

på 2,2. Dette betyder med andre ord, at biofiltrene knapt halvdelen af dagen belastes 

dobbelt så hårdt som den gennemsnitsbelastning, de var udlagt til at kunne klare. I prak-

sis betyder det, at ammoniumkoncentrationsniveauet vil ændre sig ret dynamisk, da ud-

skillelsen sker direkte i fiskekarrene. 

Et andet forhold, som er væsentligt for ammoniumbelastningen, er det faktum, at der 

typisk har været udfodret mere om sommeren end om vinteren. I (Svendsen et al., 2008) 

er det opgjort, at der på modeldambrugene typisk har været udfodret 50% mere i som-

merperioden sammenlignet med fodringsmængden over hele året. Dette er også proble-

matisk i forhold til iltkoncentrationen, som i denne periode typisk er lavere i vandet på 

grund af den højere vandtemperatur.  

Et tredje forhold, der er spekuleret i, er, hvorvidt kontaktfiltrene medvirker til nitrifika-

tionsprocessen. Ifølge Modeldambrugsbekendtgørelsen kan kontaktfiltrets areal med-

regnes i biofilterarealet, når der er installeret mikrofilter. At dømme efter kontaktfiltre-

nes overbegroede tilstand er det tvivlsomt, om der er nogen nitrifikation i disse, hvorfor 

Dambrug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Fodringsperiode (timer) 10 6 4 9,5 6 12 18 12 4 14 14 14 12 

Timebelastningsfaktor 2,0 3,0 4,0 2,1 3,0 1,7 1,2 1,7 4,0 1,5 1,5 1,5 1,7 



  
 

 

11804134_Rapport 21 DHI 
 

det er beregnet, hvilken belastningseffekt det har for biofiltret, såfremt kontaktfiltret ik-

ke medvirker til nitrifikationsprocessen. 

I Figur 7-1 er belastningen af biofiltrene beregnet som årsgennemsnit og som spidsbe-

lastning, når der tages højde for udfodringsperiodens længde (+ to timer til komplet ud-

skilning af ammonium). Beregningerne er udført på baggrund af indsamlede oplysnin-

ger fra modeldambrugerne, og de tager hensyn til recirkulationsgrad, foderkvotient, 

reelt vandindtag, reelt biofilterareal med fradrag af det ammonium, som ”tabes” i lagu-

ner/recipient. Beregningen af belastningen er udført på baggrund af seneste produkti-

onsbidragsmodel udarbejdet af DTU Aqua, hvor det er antaget, at dannelsen af opløst 

kvælstof omdannes til ammonium. 

 

Figur 7-1 Illustration af belastningsmønster af biofiltrene ved hensyntagen til udfodringsperiode, som-
merbelastning (150% af normal udfodring) samt effekten af manglende nitrifikation i kontakt-
filtret. 

Som det fremgår af Figur 7-1, ligger den årlige gennemsnitsbelastning (blå kurve) om-

kring 0,2 g NH4-N/m
2
/d for alle anlæggene, hvilket stemmer overens med Modeldam-

brugsbekendtgørelsens anvisning til det installerede biofilterareal. Om sommeren tilsæt-

tes på de fleste modeldambrug mere foder, hvilket hæver gennemsnitsbelastningen til 

omkring 0,3 g NH4-N/m
2
/d. Denne belastning er formentlig ikke kritisk, da biofiltrene 

burde kunne omsætte denne belastning under forudsætning af, at der er tilstrækkeligt ilt 

i biofiltrene (Suhr et al., 2010). Da ingen af dambrugerne har oplyst, at de fodrer over 

24 timer, vil timebelastningen imidlertid blive højere – hvor meget højere afhænger af, 

hvor lang en periode de fodrer fisk i. Som det fremgår af Tabel 7-2, er fodringsperioden 

højst variabel, hvilket resulterer i stærkt varierende spidsbelastninger svingende fra 0,3 

til 1,1 g NH4-N/m
2
/d. Antages det, at kun biofiltret nitrificerer, er udsvinget i belastning 

større, 0,35 til 1,7 g NH4-N/m
2
/d. Den gennemsnitlige sommerspidsbelastning er for alle 

dambrugene 0,73 g NH4-N/m
2
/d, hvilket – afhængig af biofiltrenes tilstand og påvirk-

ning – formentligt er noget højere, end de kan omsætte, og det medfører signifikante 

stigninger i ammoniumkoncentrationen i produktionsanlægget. Dette er i overensstem-
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melse med de oplysninger, som dambrugerne har oplyst i forbindelse med gennemgan-

gen af anlæggene. 

7.3 Iltindhold i biofiltrene 

Iltindholdet i biofiltrene er oftest den væsentligste parameter for, hvor meget nitrifika-

tion der kan opnås i biofiltrene. Hydraulisk filmdiffusion, slam og heterotrof aktivitet er 

imidlertid andre parametre, som reducerer nitrifikanternes tilgang til ilt, da de er lang-

somt voksende og således ikke kan eksistere yderst i biofilmen, hvor ilten er til stede i 

de højeste koncentrationer. Der er derfor endnu større krav til iltkoncentrationen i bio-

filtrene, da det kun er koncentrationsgradienten, som kan få ilten til at penetrere dybt ind 

i biofilmen. Er iltindholdet i biofiltrene lavt, vil nitrifikationen dels være langsom, og 

dels vil kun få nitrifikanter kunne vokse op i biofilmens indre.  

En forøget ilttilførsel til nitrifikanterne i biofilmen kan således opnås ved at tilsætte ilt 

direkte i biofiltrene, eller mere indirekte ved at reducere indvirkningen fra hydraulisk 

filmdiffusion ved at reducere den organiske stofbelastning samt ved at forhindre over-

begroning/slamophobning i biofiltrene. Direkte beluftning i et biofilter vil normalt kun-

ne eliminere alle disse begrænsninger, da beluftningen i sig selv skaber turbulens og 

biofilmkontrol. 

En gennemgang af biofiltrenes iltindhold i sommerperioden viser, at der er stærkt ilt-

begrænsende forhold i biofiltrene, hvilket fremgår af Tabel 7-3. 

Tabel 7-3 Iltindhold i biofiltre på modeldambrug, type 3 i sommerperioden. Iltmætningskoncentration 
antaget til 9 mg O2/l. 

*Beluftning foretages direkte i biofilter.  

Iltkinetikken for kontakt- og biofiltre er i dag ukendt, og det vides ikke, hvorledes det 

lave iltkoncentrationsniveau påvirker nitrifikationsprocessen i anlæggene. I (Suhr et al., 

2010) blev der foretaget en undersøgelse med biofiltermedie udtaget fra et modeldam-

brug, og resultatet viste højst overraskende, af nitrifikationsprocessen reelt stopper ved 

40% iltmætning (ca. 4 mg O2/l ved det pågældende forsøg), se Figur 7-2. 

Dambrug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ilt, tilløb kontaktfilter 5,0 5,0 i.m. 6,0 6,0 4,0 4,5 6,3 6,3 7,0 5,5 i.m. 3,6 

Ilt, afløb biofilter 2,7 2,0 3,0 5,0 3,0 2,0 6,3* 4,5 5,4 5,0* 5,5* i.m. 5,0* 
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Figur 7-2 Nitrifikationshastighed som funktion af iltmætning. Ved forsøget blev det vist, at nitrifika-
tionsprocessen stopper helt op ved koncentrationer under 4 mg O2/l, formentlig som følge af 
en overbegroet biofilm og hydraulisk filmdiffusion. 

Da forsøget blev foretaget med medie udtaget fra biofiltret, er forsøget ikke udtryk for, 

hvordan iltbegrænsningen påvirker fuldskalafiltret, da filtrets hydrauliske forhold for-

mentlig ikke er identisk med forsøget udenfor biofiltret, men det illustrerer, hvor vigtigt 

det er at få belyst kinetikforholdene i modeldambrugenes biofiltre.  

 

Figur 7-3 Eksempel på beluftning af biofiltre i modeldambrug, type 3. Foto: Kenneth Janning. 

For at belyse effekten af opiltning foran biofiltre er der i dette projekt foretaget et fuld-

skalaforsøg ved Ejstrupholm Dambrug A/S, hvor det var kendt, at iltkoncentrationen i 

afløbet fra biofiltrene periodevist kunne være lav. Forsøget, som blev gennemført af 

DTU Aqua, skulle vise, om en opiltning foran biofiltrene umiddelbart ville give anled-
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ning til en stigning i nitrifikationshastigheden. Forsøget skulle oprindeligt foretages i en 

periode med høj belastning og lav ilt i afløbet fra biofiltrene, men blev forsinket, således 

at den fulde effekt af ilttilsætning ikke helt kunne opnås. 

 

Figur 7-4 Forsøg med tilledning af ren ilt foran to biofilterkamre på Ejstrupholm Dambrug A/S. Foto: 
Kenneth Janning. 

 

Figur 7-5 Forsøg med ilttilsætning foran biofilterkamre på Ejstrupholm Dambrug A/S. 

Forsøget på Ejstrupholm Dambrug A/S viste, at ammoniumkoncentrationsniveauet pe-

riodevist er meget højt, idet der indledningsvist i begyndelsen af oktober blev målt et 

niveau omkring 12-13 mg TAN/l (se Figur 7-6). Da nitrifikationshastigheden i biofiltret 

samtidig var meget lav i måleperioden uden ilttilsætning (0,06 g NH4-N/m
2
/d (kammer 

2) og 0,11 g NH4-N/m
2
/d (kammer 3)), formodes det, at nitrifikationsprocessen i perio-

den må have været hæmmet i sådan en grad, at ammoniumkoncentrationsniveauet i hele 

sektionen er bygget op. Den beregnede TAN ligevægtskoncentration (produktionsbidrag 
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ved fortynding uden nitrifikation) blev af DTU Aqua beregnet til ca. 17 mg TAN/l, 

hvilket også indikerer, at nitrifikationsprocessen har været kraftigt hæmmet over en 

længere periode og at ammoniumkoncentrationsniveauet er bygget op i anlægget. Ilt-

indholdet blev i perioden omkring d. 5. oktober målt til ca. 7 mg O2/l før biofiltrene og 

ca. 3,5 mg O2/l efter biofiltrene. Det umiddelbart positive ved det indledende forsøg var, 

at der ikke blev konstateret hæmning i fiskenes trivsel. 

Efterfølgende (efter at ren iltdosering blev igangsat) faldt ammoniumkoncentrationsni-

veauet gradvist i anlægget, og en forøgelse af nitrifikationsomsætningshastigheden 

medvirkede til en gradvis reduktion i ammoniumkoncentrationsniveauet i anlægget. 

 

Figur 7-6 Måling af ammonium efter biofilter over en periode på 14 dage på Ejstrupholm Dambrug A/S 
ved tre forsøgskampagner. 

 

Figur 7-7 Ammoniumfjernelse over biofilterkamre ved Ejstrupholm Dambrug A/S ved forsøg foretaget i 
perioden 5/10-18/10 2010. 
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Således blev der i produktionsvandet d. 11.-12. oktober 2010 konstateret et TAN niveau 

på ca. 8 mg TAN/l og d. 18.-19. oktober 2010 ca. 5 mg TAN/l endda med stigende pro-

duktionsbidrag, og forsøg med tilsætning af ren ilt foran to biofilterkamre viste i denne 

periode, at nitrifikationshastigheden kunne forøges til 0,13 g NH4-N/m
2
/d (kammer 2) 

og 0,33 g NH4-N/m
2
/d (kammer 3). Den store forskel i omsætningshastigheden skyldes 

formentlig tilstopning i kammer 2, hvilket kan forklare den store forskel på flowet igen-

nem de to kamre, som blev målt til 60 l/s (kammer 2) og 112 l/s (kammer 3). I et kon-

trolkammer (kammer 4), hvor der ikke blev tilsat ilt, blev nitrifikationshastigheden målt 

til 0,17 g NH4-N/m
2
/d. Iltkoncentrationen i afløbet fra filtrene var henholdsvis ca. 4 mg 

O2/l (kammer 4 uden ilttilsætning) og ca. 5 mg O2/l (kammer 2 med ilttilsætning). 

Sammenfattende kan det siges, at tilsætning af ilt vil forøge nitrifikationshastigheden, 

og ilttilsætningen har i perioden muligvis været medvirkende årsag til det gradvise fald i 

ammoniumkoncentrationen i hele sektionen. Den meget store forskel i flowfordeling 

igennem biofilterkamrene giver tilsyneladende en meget forskellig omsætningskarakte-

ristik, som overordnet er problematisk for nitrifikationsprocessen i anlægget.  

7.4 Slamdannelse og -fjernelse 

Der dannes tre typer slam i modeldambrug, type 3: Slam fra slamkegler, slam fra trom-

lesigter, slam fra biofiltre. Mængden af slam, der dannes, kan teoretisk beregnes ud fra 

produktionsbidragsmodellen (DTU Aqua), som opgør mængden af partikulært COD til 

208 kg/tons foder (FK = 0,89). Slammængden er dog større, idet en del af det opløste 

COD, som ligeledes udskilles (76 kg/tons foder), bliver omsat til slam. Slamhydrolyse-

forsøg udført af DHI i efteråret 2010 viser, at SS/COD-forholdet i slam udtaget fra mo-

deldambrug, type 3 (kegleslam, tromlefilterslam og biofilterslam) varierer en hel del, 

formentlig på grund af den konstante hydrolyse, der forekommer i slammet. Forsøget i 

efteråret 2010 viste, at SS/COD-forholdet typisk ligger omkring 0,65-0,85 i det udtagne 

slam.  

Det kan således antages. at der samlet set dannes 250 kg COD/tons foder på partikulær 

form, som modsvarer ca. 160-210 kg SS/tons foder. En del slam hydrolyseres dog, 

mens det opholder sig i produktionsanlægget. En opgørelse over slammængder udtaget 

fra modeldambrug viser en stor spredning i mængden af slam, og de fleste anlæg ligger 

med en slamproduktion omkring 100-150 kg SS/tons foder langt fra den teoretisk be-

regnede produktionsbidragsmængde. Dette skyldes formentlig, at det dels er svært at 

opsamle al slam, og at der hydrolyseres en hel del slam i produktionsanlægget. 
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Figur 7-8 Slamproduktion fra otte modeldambrug, type 3 opgjort i Modeldambrugsprojektet. Svendsen 
et al., (2008). 

Problemstillingen omkring slam i produktionsvandanlægget er, at slammet hydrolyserer 

og danner letomsætteligt stof, som vil blive omdannet i biofiltrene. Som det tidligere er 

beskrevet, påvirkes nitrifikationshastigheden kraftigt af tilstedeværelsen af letomsætte-

ligt COD, idet biofilmen overbevokses med heterotrofe bakterier. Slammet skal således 

udtages fra anlægget så hurtigt som muligt for at fjerne vækstpotentialet af heterotrofe 

bakterier i anlægget. 

Slammet fra de tre kilder er ikke ens hverken med hensyn til slamkoncentration eller 

vandmængde, hvilket har stor betydning for håndteringen af slammet. Som eksempel er 

der anvendt tal fra Løjstrup Dambrug. I Tabel 7-4 er tal fra (Svendsen et al., 2007) an-

vendt til at bestemme, hvor store mængder der kommer fra de tre kilder. 

Tabel 7-4  Oversigt over slammængder fra de enkelte kilder på Løjstrup Dambrug. Svendsen et al., 
(2007). 

Slamtype Flow m
3
/år SS mg/l SS kg/år 

Slamkegler 6.307 4.202 26.261 

Biofiltre 23.967 542 13.057 

Mikrosigte 47.935 358 16.356 

Den største slamvandmængde stammer fra mikrosigterne, men på grund af et lavere SS-

indhold i dette slam udgør det kun ca. 30% af den samlede SS-belastning. Mængden, 

der kommer fra slamkeglerne, udgør under 10% af det samlede slamflow, men udgør 

næsten 50% af den samlede SS-mængde. Denne store forskel i sammensætning medfø-

rer, at der er stor forskel på, hvor let det er at opsamle og anvende slammet til slamhy-

drolyse.  

De seneste undersøgelser af slamhydrolysepotentialet viser, at alle tre slamkilder har en 

meget høj hydrolyseaktivitet, idet der hydrolyseres 3-5% COD pr. dag i helt op til en 

uge (større produktion i starten, mindre produktion til sidst), som derved omdannes fra 

partikulær til opløst form. Det har hidtil været praksis at tømme slamkeglerne to gange 

ugentligt, men på grund af den meget høje hydrolyseaktivitet, der foregår, bør det over-

vejes, om ikke slamkeglerne skal tømmes dagligt for at undgå for stor frigivelse af op-
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løst letomsætteligt COD. Skal slamkilden udnyttes til denitrifikation, vil det også kunne 

generere mere letomsætteligt kulstof. 

7.5 Recirkulationsgraden 

Recirkulationen har stor betydning for, hvor meget biofiltrene belastes, og hvor meget 

der udledes af kvælstof til lagune og recipient. Jo mindre vand, der tages ind for en gi-

ven produktion, jo mindre bliver fortyndingen, og jo mere skal biofiltre omsætte for at 

opretholde en given vandkvalitet. Der opereres med begrebet recirkulationsgrad, som 

kan beregnes ud fra følgende formel: 

                       
       

              
      

Hvis et dambrug tager 30 l/s vand ind og recirkulerer 700 l/s, vil recirkulationsgraden 

dermed blive 95,7%. 

Et andet og måske mere nyttigt begreb er opkoncentrationsgraden, som udtrykker, hvor 

mange gange vandet opkoncentreres, såfremt der ikke blev foretaget nogen rensning. 

Opkoncentreringsgraden udtrykker også, hvor meget mere et biofilter skal omsætte, så-

fremt indløbsflowet nedsættes for at opretholde en given vandkvalitet. 

                        
              
       

 

Hvis f.eks. et dambrug ændrer sit vandindtag fra 60 l/s til 30 l/s med en recirkulation på 

700 l/s, vil recirkulationsgraden ændres fra 91,4% til 95,7% (hvilket ikke er så sigende), 

hvorimod opkoncentreringsgraden ændrer sig fra 11,6 til 23, hvilket hænger bedre 

sammen med, at vandet ville blive dobbelt så koncentreret, hvis ikke der var installeret 

biofilter. I realiteten vil et velfungerende biofilter kunne optage en del af den opkoncen-

trering, som opstår, med mindre biofiltrets fulde kapacitet er udnyttet (hvilket er tilfæl-

det, hvis iltkoncentrationen til enhver tid er styrende for omsætningshastigheden). 

 

Figur 7-9 Recirkulationsgrad som funktion af indløbsflow (med fast recirkulationsflow). 
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Figur 7-10 Opkoncentrationsgrad som funktion af indløbsflow. 

Af Tabel 7-5 fremgår, hvor meget dræn- og boringsvand modeldambrugene tager ind, 

og som det fremgår, har alle modeldambrugene nedsat deres vandindtag. Årsagen til 

dette er overvejende, at det er billigere at pumpe mindre vand op. Det skal i denne for-

bindelse bemærkes, at en del af det indvundne vand benyttes til andre formål på model-

dambrugene. 

Tabel 7-5 Oversigt over vandindtaget på modeldambrug, type 3 i 2009 sammenlignet med dambruge-
nes vandindvindingstilladelse. 

Det faktum, at vandindtaget er blevet væsentligt nedsat, har således stor betydning for 

vandkvaliteten i modeldambrugene, idet biofiltrenes kapacitet ikke i dag er blevet for-

bedret, måske snarere forringet. Vandkvaliteten af ammonium må således forventes at 

være forringet i forhold til tidligere, såfremt dambrugerne efterfølgende har nedsat deres 

vandindtag. Det lavere vandindtag har imidlertid den fordel, at der formentlig udledes 

lidt mindre kvælstof til recipient. Hvor meget mindre er uvist, da der ikke er nogen ind-

sigt i, hvordan biofiltrene fungerer (dvs. om de er konstant eller periodevist iltbegræn-

sede, og hvor høj en omsætningshastighed de reelt har). 

I Figur 7-11 og Figur 7-12 ses beregninger af modeldambrugenes recirkulationsgrad og 

deres opkoncentrationsgrad. Som det fremgår af Figur 7-11, ses recirkulationsgraden at 

være højere på alle modeldambrug i forhold til, hvor meget vand de har lov til at ind-

vinde. Recirkulationsgraden ses således at være tæt på 95% på de fleste af anlæggene, 

og recirkulationen på alle modeldambrug, type 3 ses at være steget i forhold til den 

vandindvindingstilladelse anlæggene, oprindelig fik. 
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Figur 7-11 Modeldambrug, type 3’s recirkulationsgrad (baseret på deres vandindvindingstilladelse og 
vandindtag i dag). 

Betragtes ændringen i opkoncentrationsgraden (Figur 7-12), ses det, at vandet i enkelte 

anlæg koncentreres dobbelt så meget i forhold til vandindvindingstilladelsen, mens stig-

ningen i opkoncentrationsgraden for resten af anlæggene ligger imellem 10-30%. Så-

fremt anlæggenes drift oprindeligt blev startet op med den tilladelige vandmængde, be-

tyder det, at biofiltrene nu skal omsætte væsentligt mere ammonium for at opretholde 

samme koncentration i produktionsvandet. Til gengæld udsendes der væsentligt mindre 

ammonium til plantelaguner og recipient, såfremt biofiltrene kan opretholde den samme 

vandkvalitet som ved normal vandindvinding. Samlet set vil der imidlertid blive udledt 

lige meget kvælstof, da den omsatte ammonium blot omsættes til nitrat, og derfor er der 

ikke opnået nogen ”foderkvotegevinst”, såfremt fremtidens produktion på modeldam-

brug skal styres af udledt mængde kvælstof, medmindre der introduceres denitrifikation 

på modeldambrugene. 

 

Figur 7-12 Modeldambrug type 3’s opkoncentrationsgrad (baseret på deres vandindvindingstilladelse 
og vandindtag i dag). 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R
ec

ir
ku

la
ti

o
n

 (
%

)

Modeldambrug

Recirkulationsgrad på modeldambrug, type 3

Recirkulation tilladelse Recirkulation, nu

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O
p

ko
n

ce
n

tr
at

io
n

 (-
)

Modeldambrug

Opkoncentrationsgrad på modeldambrug, type 3

Opkoncentration tilladelse Opkoncentration, nu



  
 

 

11804134_Rapport 31 DHI 
 

7.6 Foderkonverteringens betydning for dannelse af opløst kvæl-
stof og opløst BOD 

Foderkonvertering er den væsentligste driftsparameter for modeldambrugerne, idet ud-

gifter til foder er den største driftsudgift ved dambrugsdriften. En lav foderkvotient har 

desuden betydning for forureningsdannelsen, idet der udskilles mindre forurening i an-

lægget for hvert kg foder, der tilledes. En lav foderkvotient er derfor godt både for øko-

nomien i anlægget og for den mængde forurening, der skal fjernes i produktionsanlæg-

get.  

DTU Aqua har udarbejdet en såkaldt produktionsbidragsmodel, som beregner mængden 

af forurening, der udskilles. Modellen kan bruges til at beregne, hvor meget forurening 

der dannes ved en given produktion, som funktion af foderkvotient, foderspild og fode-

rets sammensætning. Modellen er således et godt redskab til bedømmelse af den ikke-

dynamiske belastning på biofiltre og er i dette studie blevet benyttet til at vurdere, hvor 

meget de enkelte dambrugs renseforanstaltninger reelt belastes i forhold til den foder-

kvotient og den mængde foder, der i dag er gældende. 

For at illustrere betydningen af foderkvotienten for forureningsdannelsen er det i Figur 

7-13 opgjort, hvor meget opløst kvælstof og opløst BOD der udskilles for hvert kg fo-

der, der tilledes. Som det fremgår, stiger dannelsen af opløst kvælstof mere end dannel-

sen af opløst BOD ved stigende foderkvotient. En dårlig foderkvotient vil derfor pri-

mært føre til mere ammonium i produktionsanlægget, hvilket stiller større krav til 

nitrifikationsprocessen i anlægget. Det bemærkelsesværdige er, at den opløste kvælstof-

dannelse stiger til det dobbelte, når foderkvotienten stiger fra 0,8 til 1,3, hvilket netop 

kendetegner forskellen mellem et velfungerende produktionsanlæg og et mindre velfun-

gerende produktionsanlæg.  

 

Figur 7-13 Dannelsen af opløst kvælstof og opløst BOD som funktion af foderkvotienten. Beregnet ud 
fra produktionsbidragsmodellen, udviklet af DTU Aqua. 
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Som det fremgår af kurverne i grafen, ses det, at BOD-belastningen i modeldambrug 

rent faktisk er lille, idet der dannes mere opløst kvælstof end opløst BOD. På spilde-

vandsrenseanlæg vil den indkomne BOD-belastning typisk være 8-10 gange større end 

kvælstofbelastningen, hvilket stiller store krav til forrensningen og oprensningen af bio-

filtrene. På modeldambrugene (type 3) har man således en stor fordel i forhold til nitri-

fikationsprocessen, idet BOD-belastningen er så relativ lille, men det kræver, at bio-

filtrene drives og konstrueres optimalt. 

I forbindelse med gennemgangen af modeldambrugene er dambrugerne blevet bedt om 

at oplyse deres foderkvotient, hvilket fremgår af Tabel 7-6.  

Tabel 7-6 Oversigt over foderkvotienter (2009) oplyst af dambrugere i forbindelse med besøg på mo-
deldambrug, type 3.  

Som det fremgår af Tabel 7-6, er den oplyste foderkvotient ved dambrugene relativ høj 

– i gennemsnit 0,987 kg foder/kg produceret fisk. Der ses også en ret stor variation på 

foderkvotienten i intervallet mellem 0,89 og 1,3. Det er på baggrund af dette blevet vur-

deret, at foderkvotienten siden introduktionen af modeldambrug, type 3 i Danmark er 

stigende, og dette skyldes formentlig en dårligere vandkvalitet i anlægget. 

En dårlig foderkvotient vil i fremtiden have vidtrækkende konsekvenser for den enkelte 

dambrugsejer, såfremt et kvælstofkvotesystem bliver indført for dambrugerne, idet 

dambrugerne kan risikere at skulle reducere deres foderforbrug, såfremt deres foderkvo-

tient er stigende. 

Der ses således at være et særdeles stort incitament i at højne vandkvaliteten i opdræts-

anlæggene, såfremt dette kan forbedre foderkvotienten i anlæggene, da dambrugerne 

dels mister penge på forøget foderindkøb og dels må nedsætte deres foderforbrug, så-

fremt de i fremtiden bliver målt på kvælstofudledningen fra anlægget. 

7.7 Alkaliniteten og pH 

Nitrifikationsprocessen er meget følsom overfor pH. Det mest optimale pH-område for 

nitrifikationsprocessen ligger i området pH = 8-9 (Henze et al., 2000), mens processen 

for alvor hæmmes, når pH bliver lavere end 7. Når pH falder til under 5,8 vil de nitrifi-

cerende bakterier for alvor blive mere permanent hæmmet i deres vækst og omsætning. 

Problemet gør sig især gældende i modeldambrug, der benytter biofiltre til nitrifika-

tionsprocessen, som foregår i en biofilm, hvor pH bliver lavere og lavere ind igennem 

biofilmen. Hvis alkalinitetsindholdet i vandfasen uden for biofilmen således bliver for 

lav, vil det kunne resultere i så lav en pH i biofilmen, at nitrifikanterne hæmmes, og ni-

trifikationen gradvist aftager.  

På spildevandsrenseanlæg (aktiv slamanlæg) regnes et alkalinitetsniveau på 4 meq/l 

(200 mg CaCO3/l) i det indkomne spildevand som et minimum for, hvornår der bør til-

Dambrug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Foderkvotient 
1,0 1,05 1,3 0,98 1,0 0,92 0,89 0,95 0,87 0,98 0,98 0,98 0,93 

g opløst N/kg  
foder 43 46 64 41 43 37 35 39 33 41 41 41 38 

g opløst BOD/kg  
foder 38 40 49 37 38 35 34 36 33 37 37 37 35 



  
 

 

11804134_Rapport 33 DHI 
 

sættes alkalinitet. Disse anlæg producerer oven i købet alkalinitet ved denitrifikations-

processen, som forløber fuldt i anlæggene. 

I praksis skal der altså altid opretholdes en vis alkalinitetsbuffer i produktionsvandet, da 

ammoniumkoncentrationen pludselig kan stige og således forbruge uforholdsmæssig 

megen alkalinitet. Et passende alkalinitetskoncentrationsniveau på mindst 100 mg Ca-

CO3/l (= 2 meq/l) i gennemsnit har hidtil været anset som tilstrækkeligt til at modvirke 

for store fald i pH, men om dette niveau er tilstrækkeligt, afhænger af recirkulationsgra-

den og aktiviteten/belastningen i opdrætsanlægget.  

En gennemgang af alkalinitetssituationen ved de 13 modeldambrug viser, at alkalinite-

ten typisk ligger omkring 150-200 mg CaCO3/l, men at flere dambrug er nødt til at til-

sætte kalk for at sikre tilstrækkelig alkalinitet i vandet, da deres alkalinitetsindhold er 

meget lavt (< 50-80 mg CaCO3/l). Men som for ammonium vil alkaliniteten også varie-

re over dagen afhængig af nitrifikationshastigheden, hvilket kan resultere i periodevis 

alkalinitetsmangel, som kan svække den nitrificerende biofilm, såfremt pH-niveauet 

bliver for lavt. Situationen er særligt kritisk i de opdrætsanlæg, hvor pH i forvejen er lav 

(for at afbøde for store ammoniakkoncentrationer i vandet), og hvor det kritiske pH-

niveau på 5,8 periodevist kan opstå i biofilmen. Disse anlæg vil opleve en hæmmet ni-

trifikationsproces, der også er skyld i kraftig nitritdannelse i anlæggene. Behovet for al-

kalinitetsjustering bør således indrettes efter grundvandets baggrundskoncentrationsni-

veau af alkalinitet, recirkulationsgraden og udfodringsintensiteten, således at pH kan 

opretholdes til 7-7,2, som ikke vil påvirke nitrifikationsprocessen.  

 

Figur 7-14 Kalkdosering foretaget løbende efter opblanding (Ejstrupholm Dambrug A/S). 
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Figur 7-15 Kalkdosering foretaget batchvist, direkte fra sæk (Kongeåens Dambrug). 

7.8 Hydrauliske forhold i og omkring biofiltrene 

Alle modeldambrug er konstrueret på en måde, der kan gøre fordelingen af vand til bio-

filtrene problematisk, idet vandet fordeles til biofiltersektionerne i en samlet indløbska-

nal (se Figur 7-16). Er den hydrauliske modstand større i visse af sektionerne end andre, 

vil en mindre del af vandet løbe igennem denne sektion, idet vandet altid finder den vej, 

som er energimæssigt mest fordelagtig. Der er med andre ord ingen sikkerhed for, at 

vandet fordeles ligeligt som, hvis det blev tilledt med pumper eller indløbsrender. Pro-

blemet kendes også fra renseanlæg, hvor spildevand skal fordeles imellem flere aktiv 

slam luftningstanke. Den hydrauliske profil udregnes meget nøjagtig, hvorefter vandet 

kan fordeles ret præcist til de enkelte linier. 

Problemet kan forværres yderligere i biofiltersystemer, hvor gradvis tilstopning øger 

tryktabet igennem filtret, således at vandet finder kanaler igennem biofiltret, hvor mod-

standen er mindst. Problemet er særdeles velkendt i biofiltre, hvor porøsiteten er lav, en-

ten på grund af filtermediets beskaffenhed eller på grund af mangelfuld oprensning af 

biofiltret (Janning, 1994). Lokal slamophobning fører til lokal tilstopning i biofiltre og 

en deraf følgende ”død zone”, hvor næringsstoffer og ilt ikke kan tilføres biofilmen. 

Opstår der lokale ”døde zoner”, er det meget vigtigt at få renset filtret hurtigt op for at 

forhindre yderligere tilstopning, som i værste fald kan resultere i et procesmæssigt 

sammenbrud for nitrifikationsprocessen.  
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Figur 7-16 Fordelingen af produktionsvand imellem biofiltersektionerne. 

Viden om, hvordan vandet fordeles, kan opnås ved udførelse af sporstofforsøg med et 

konservativt stof, der ikke indgår eller omdannes i nogen fysisk, kemisk eller biologisk 

proces. Forsøget udføres ved at tilsætte en vis mængde stof momentant i tilløbsstrøm-

men for så derefter at udtage prøver i afløbet fra biofiltrene, indtil sporstoffet er passe-

ret. Da stoffet er opløst i vandfasen, vil det udtrykke, hvordan og hvor stor en del af 

vandet passerer de enkelte sektioner. 

Problemet med sporstofforsøg i modeldambrug er imidlertid, at fiskene skal kunne tåle 

stoffet (typisk anvendes radioaktive stoffer, farvestoffer eller opløste metaller som f.eks. 

litium), og at recirkulationen virker ”forstyrrende” på et sporstofforsøg. Man kan imid-

lertid godt få indsigt i, om vandfordelingen er uoptimal til de enkelte sektioner, da første 

sporstofpassage vil udtrykke mængden af sporstof, som er passeret efter dosering. 

Der er en direkte sammenhæng mellem den hydrauliske passage/opblanding og bio-

filtrets omsætning/kinetik (Janning 1994). Det er således hverken en fordel, at vandet 

passerer for hurtigt eller for langsomt igennem et biofilter, da begge situationer vil føre 

til en uoptimal rensning med deraf følgende forværret rensning. 

Er et biofilter først tilstoppet, kan det være meget svært at tilbagebringe en normal rens-

ning, da biofilmen/slammet skal fjernes fysisk fra biofiltret. En sådan oprensning vil fø-

re til en periode, hvor biofiltret igen skal opbygge sin nitrificerende kapacitet, hvilket 

dels resulterer i en midlertidig manglende rensekapacitet og en periode, hvor nitritdan-

nelsen kan være stor. I denne periode kan anlægget selvsagt ikke belastes særligt hårdt, 

da fiskene ellers vil blive forgiftet af ammonium og nitrit.  
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Figur 7-17 Overbegroning af Bioblok filtermedie som følge af algevækst øverst i filterlaget er et typisk 
symptom på modeldambrugenes biofiltre i sommerhalvåret. 

I hvilken grad biofiltrene i de 13 besøgte modeldambrug er helt eller delvist tilstoppede, 

er ikke blevet undersøgt i dette projekt, men på baggrund af den visuelle inspektion er 

der god grund til at tro, at vandpassagen ikke er optimal i de fleste modeldambrug, se 

Figur 7-18. I de fleste biofiltre ses biofiltermediet oftest at være kraftigt overbevokset af 

alger og heterotrof vækst, hvilket er et typisk eksempel på for sjælden/for mangelfuld 

returskyl af biofiltrene. Dette er ikke dambrugernes skyld, idet det af Modeldambrugs-

bekendtgørelsen fremgår, at biofiltre skal returskylles hver 5. dag. Erfaringen viser 

imidlertid, at stationært biofiltermedie nødvendigvis må returskylles oftere for at undgå 

overbegroning af biofiltermediet. 

I forbindelse med iltningsforsøg – udført på Ejstrupholm Dambrug A/S – blev vandhas-

tigheden igennem hvert biofilterkammer målt ved vingemåling, og forsøget viste, at 

vandhastigheden øverst i biofilterkamrene er meget uens kamrene imellem. Dermed kan 

det konkluderes, at biofilterkamrene belastes vidt forskelligt, hvilket vil resultere i en 

samlet set dårligere omsætning i biofiltrene. Årsagen til denne variation skyldes for-

mentlig tilstopning i visse af biofilterkamrene og en hydraulisk ubalance i konstruktio-

nen af rensningssektionen.  



  
 

 

11804134_Rapport 37 DHI 
 

 

Figur 7-18 Flowfordeling imellem biofilterkamre på Ejstrupholm Dambrug A/S. Vandhastigheder målt 
ved vingemåling af DTU Aqua, d. 19. oktober 2010. %-satser angiver, hvor meget et biofil-
terkammer relativt modtager i forhold til, hvis flowfordelingen var ens i alle kamre.  
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8 KONKLUSION 

På baggrund af ”Tæskeholdets” gennemgang af alle 13 modeldambrug, type 3 kan det 

konkluderes, at nitrifikationsprocessen på de fleste anlæg periodevist er utilstrækkelig. 

En lang række faktorer påvirker nitrifikationsprocessen i negativ retning, og der kan 

desværre ikke kun peges på enkelte faktorer, som ville kunne rette op på situationen. I 

det følgende gives en konkluderende vurdering af enkeltfaktorers effekt, der vil kunne 

følges op på fremadrettet i det videregående arbejde med optimering af modeldam-

brugsdriften.  

Vandkvaliteten i modeldambrug, type 3 

En gennemgang af vandkvaliteten på modeldambrugene – som oplyst af dambrugerne – 

viser, at ammoniumkoncentrationen periodevist kan stige til 5-6 mg NH4-N/l, og nitrit-

koncentrationen typisk kan stige til 1-2 mg NO2-N/l. Forsøg udført på modeldambrug 

viste imidlertid, at ammoniumkoncentrationen periodevist kunne måles til 12-13 mg 

NH4-N/l som vedvarende højt niveau i løbet af et døgn, hvilket indikerer, at vandkvali-

teten kan være værre, end mange dambrugere registrerer. 

Recirkulation 

Vandindtaget på de fleste modeldambrug er nedsat på de fleste modeldambrug i forhold 

til den givne vandindvindingstilladelse. Det har den konsekvens, at belastningen på bio-

filtrene stiger, hvilket formodes at forøge ammoniumkoncentrationsniveauet i produkti-

onsanlægget. I gennemsnit er opkoncentrationsgraden forøget fra 9,8 (tilladt vandind-

tag) til 15,6, hvilket resulterer i en 60% merbelastning på biofiltrene for opretholdelse af 

samme ammoniumkoncentrationsniveau i anlægget. Den forøgede recirkulation kan 

medvirke til at nedsætte ammoniumkoncentrationsniveauet til recipient (under forud-

sætning af, at ammoniumkoncentrationsniveauet ikke forøges i produktionsvandet), 

hvorimod den samlede kvælstofudledning formentlig ikke formindskes, da nitratindhol-

det tilsvarende forhøjes. 

Vandfordeling imellem biofiltrene 

Modeldambrugenes biofiltersektion er konstrueret på en måde, så vandet selv skal for-

dele sig imellem de enkelte biofilterkamre. Det kan føre til højst forskellige vandflow 

igennem biofiltrene, såfremt modstanden i visse biofilterkamre er større end i andre. 

Problemet kan føre til dårligere overordnet nitrifikationsomsætning og delvis tilstopning 

af biofiltrene. Forsøg har påvist, at produktionsvandet kan fordele sig meget forskelligt 

imellem biofilterkamre, sandsynligvis fordi biofiltrene er tilstoppede. 

Ammoniumbelastning 

Den årsgennemsnitlige ammoniumbelastning ligger på modeldambrugene omkring 0,20 

g NH4-N/m
2
/d, og hvis kontaktfiltrenes areal ikke medregnes som nitrificerende biofil-

ter, ligger den på 0,23 g NH4-N/m
2
/d. En analyse af dambrugernes fodringsmønster, re-

elle foder-kvotient og reelle recirkulationsgrad viser imidlertid, at anlæggene dagligt be-

lastes langt højere, da fiskene ikke udskiller ammonium jævnt over hele døgnet. Således 

beregnes en gennemsnitsammoniumspidsbelastning på henholdsvis 0,61 og 0,73 g NH4-

N/m
2
/d i de timer, hvor der fodres mest, typisk om sommeren. Denne belastning vurde-

res klart at overstige biofiltrenes nitrifikationskapacitet, hvilket medfører periodevis 

kraftig opkoncentrering af ammonium og nitrit. 
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Nitrifikationsomsætning i biofiltre 

Modeldambrugenes biofiltre er designet ud fra et omsætningskriterie omkring 0,2 g 

NH4-N/m
2
/d. Dette niveau er meget lavt sammenlignet med omsætningshastigheder i 

spildevandsbranchen for tilsvarende filtermedier, som typisk ligger 3-4 gange over disse 

rater. Forsøg viser imidlertid, at det bør være muligt at forøge nitrifikationshastigheden 

til et niveau omkring 0,4-0,5 g NH4-N/m
2
/d ved forbedrede driftsbetingelser – primært i 

form af ilttilsætning i biofiltrene og en bedre biofilmkontrol. En forbedring af nitrifika-

tionshastigheden vil kunne holde ammoniumkoncentrationsniveauet vedvarende lavt, og 

det vil kunne muliggøre en væsentlig merproduktion i anlæggene. 

Overbevoksning af biofiltermediet 

Slamophobning og ekstremt tykke biofilm er ikke på nogen måde gavnligt for nitrifika-

tionsprocessen – tværtimod. Utilstrækkelig biofilmkontrol har ført til overbevoksede 

biofiltre, hvilket formodes at have resulteret i en stadig dårligere nitrifikationsproces. 

Fortsætter slamophobningen, vil det sluttelig føre til et sammenbrud af nitrifikations-

processen med deraf følgende ukontrollerede processer som svovlbrintedannelse, så-

fremt både ilt- og nitratindholdet er lavt. Prøver man at løse problemet ved at sænke pH, 

vil nitrifikationen hurtigt aftage, og skulle der være dannet sulfid i slamlaget, vil den 

hurtigt omdannes til giftig svovlbrintegas. Det er således nødvendigt at få nedbragt den 

uhæmmede overbevoksning som følge af alger, heterotrof vækst og akkumuleret slam. 

Dette kan gøres ved afskærmning fra sollys og mere dybdegående oprensning af bio-

filtrene i det omfang, det lader sig gøre. Oprensningen bør foretages meget kontrolleret, 

da det forbigående vil hæmme nitrifikationsprocessen (nitritdannelse). 

Nitrifikation i kontaktfiltret? 

De fleste modeldambrug har installeret mikrofiltre foranlediget af deres positive effekt 

på vandkvaliteten. Med et mikrofilter er det tilladt at medregne kontaktfiltrets areal i det 

samlede biofilterareal, der skal nitrificere ammonium til nitrat. På trods af, at den orga-

niske belastning rent faktisk er ret lille i forhold til ammoniumbelastningen, er kontakt-

filtrene alligevel ofte totalt overbegroede som følge af algedannelse og mangelfuld op-

rensning. Det vurderes, at kontaktfiltrene bør kunne nitrificere delvist, såfremt partikler, 

heterotrof vækst og algebegroning kan holdes nede. Det er i dag uvist, om der sker nitri-

fikation i kontaktfiltret, og hvis det var tilfældet, ville kontaktfiltret kunne optage 15% 

af belastningen fra fisketankene. 

Slam medvirker til nitrifikationshæmningen 

Det står nu klart, at slam akkumuleret i slamkegler har en meget høj hydrolyseaktivitet, 

som typisk varer i 3-5 dage efter udskillelsen. Når slam hydrolyserer, dannes letomsæt-

telige fede syrer, som f.eks. kan anvendes til denitrifikation. Slamkegler bør derfor 

tømmes oftere – helst dagligt – for dels at reducere den organiske stofbelastning (og 

mulig påvirkning af fiskene). 

Alkalinitetsmangel ved høj recirkulation 

Der er stor forskel på grundvandet, som modeldambrugerne pumper op med hensyn til 

alkalinitetsindholdet. Er alkaliniteten lav, samtidig med, at recirkulationen er høj, skal 

der tilsættes alkalinitet for at opretholde en god nitrifikationsproces. Problemet er, at al-

kalinitetsindholdet kan variere afhængigt af nitrifikationsprocessen (som forbruger me-

gen alkalinitet), hvilket kan skabe farlige situationer, hvor en overdosering af kalk vil 

føre til pludselige pH-stigninger, som i tilfælde af højt ammoniumindhold i vandet vil 

resultere i et for højt ammoniakindhold. Støttedosering med kalk skal således ske kon-
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trolleret og i en mængde, der kan sikre et kalkindhold på minimum 100 mg CaCO3/l i 

produktionsvandet. 

Tilsætning af hjælpestoffer 

Hjælpestoffer er en nødvendighed for at modvirke sygdomsudbrud i anlæggene. De fle-

ste hjælpestoffer vil i større eller mindre grad påvirke nitrifikationen negativt, men nitri-

fikationen kan overkomme dette, hvis hjælpestoftilledningen enten afskærmes fra bio-

filtrene eller gradvist doseres, således at tilvænning kan opnås. I visse akutte situationer 

kan tilvænning ikke opnås, hvorfor fodringen må tilpasses, så ammoniumfrigivelsen 

mindskes. Planlægges f.eks. formalintilsætning (eller pereddikesyre/brintoverilte), kan 

doseringen påbegyndes i mindre doser, hvilket vil mindske reduktionen i nitrifikations-

processen væsentligt.  

Iltbegrænset omsætning – behov for iltning direkte i biofiltrene 

Nitrificerende biofiltre er normalt iltbegrænset, hvilket betyder, at ilten styrer omsæt-

ningshastigheden. Iltindholdet i den nitrificerende del af biofiltrene på modeldambrug er 

i sommerperioden typisk så lav, at ammoniumomsætningen bliver for lille, hvilket fører 

til forhøjede ammonium- og nitritkoncentrationer i de fleste modeldambrug. Der vurde-

res således at være behov for at installere beluftning direkte i biofiltrene for at øge nitri-

fikationshastigheden, når belastningen bliver høj. Kan beluftningen installeres direkte i 

biofiltrene, vil det også give mere turbulens og mere afrivning af overskydende biofilm, 

hvilket vil medvirke til at forøge antallet af nitrifikanter i biofilmen.  

Stigende foderkvotient (ringe ædelyst) – skyldes det dårligere vandkvalitet? 

Det er endnu ikke lykkes at påvise, om forhøjet ammonium- og nitritindhold fører til en 

dårligere foderkvotient, mere sygdom og større dødelighed. Faktum er, at foderkvotien-

ten er forringet på de fleste modeldambrug i forhold til tidligere, og dødelighed samt 

medicinforbrug er stadig uforholdsmæssig høj. I litteraturen er fundet en sammenhæng 

mellem kortvarig ammoniumstigning i vand og forringet ædelyst, hvilket vil påvirke fo-

derkvotienten. En forbedret nitrifikation vil således både have driftsmæssige og an-

lægsmæssige omkostninger, men der er god grund til at tro, at denne investering vil 

kunne tjene sig hurtigt hjem, hvis foderkvotienten i anlægget forbedres, og dødelighe-

den aftager.  
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9 ANBEFALINGER 

9.1 Forsøg 

Dette projekt har vist, at vi i dag ved meget lidt om dynamikken i produktionsvandkva-

liteten i anlægget og sammenhængen med biofiltrenes drift og effektivitet. Mange af 

projektholdets anbefalinger må således gives med et vist forbehold, idet vi ikke kan 

kvantificere effekter ved omlægning af driften. Visse forhold er dog påvist, men der er 

generelt behov for mere viden om procesforholdene og hydraulikken i og omkring bio-

filtrene for at kunne prioritere en målrettet indsats for forbedring af forholdene i anlæg-

gene. 

Der er således behov for at få målt relevante vandkvalitetsparametre over en længere 

tidshorisont for at få afdækket døgnsvingninger i vandkvaliteten som følge af måden, 

anlæggene drives på. Fodring og medicinering vurderes at have meget stor indflydelse 

på biofiltrenes funktion og dermed vandkvaliteten. 

Forsøg med ilttilsætning har vist, at omsætningshastigheden nemt kan fordobles, når ilt-

indholdet forøges i biofiltrene. Der er således behov for en undersøgelse af, om installa-

tion af beluftning direkte i biofiltrene vil kunne forbedre nitrifikationsprocessen så mar-

kant, at investeringen ville kunne betales ved en forbedret foderkvotient, mindre 

dødelighed og mindre medicinforbrug. Et sådant forsøg må nødvendigvis foretages over 

en længere periode for at se den fulde indvirkning af en forbedret vandkvalitet.  

Det kan visuelt ses, at dele af biofiltrene er overbegroet i en sådan grad, at biofilmakti-

viteten kan være kraftigt påvirket. De omsætningsrater, som beregnes, ligger langt un-

der, hvad der normalt kan forventes i denne vandtype, hvilket oftest skyldes en dårlig 

biofilmkontrol. Overbegroning er derudover medvirkende årsag til, at vandfordelingen 

imellem biofilterkamrene er højst forskellig, hvilket yderligere reducerer omsætningsak-

tiviteten generelt i anlægget. 

Et forsøgsprogram på modeldambrug, type 3 skal således sammensættes på en måde, så 

der opnås fuld viden om dynamikken i vandkvaliteten, som den er i dag, men skal sam-

tidig kunne kvantificere effekten af nye driftstiltag som kontrolleret medicinering, ef-

fekten af biofilteroprensning, effektiv slamfjernelse, beluftning, fodring. Forsøgspro-

grammet bør foregå under fuldstændig kontrollerede forhold, dvs. på dambrug, hvor alle 

driftsforhold, som kan påvirke nitrifikationsprocessen, er kendt og indpasset i forsøgs-

programmet, så vidt det er muligt. 

Forsøgsprogrammet bør også medtage forsøg med ændrede biofilterkonstruktioner (i pi-

lotskala), som mere effektivt kan drives af dambrugsejerne, da flere af de biofilter-

konstruktioner, der ses i dag, har tendens til gradvist at slamme til. 

Forsøg med modeldambrugsoptimering bør kunne finansieres af DFFE-midler uden 

omkostning for dambrugsejerne. 
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9.2 Driftsmæssige forhold 

I det efterfølgende gives en række anbefalinger til driftsomlægninger, som vil kunne bi-

drage til en mere udjævnet og forbedret vandkvalitet i modeldambrugene. Anbefalinger 

til driftsomlægning er ikke uden omkostninger, men den opnåede driftsforbedring i 

form af lavere foderkvotient og mindre dødelighed vurderes at kunne opveje udgifterne 

til en forbedret drift.  

9.2.1 Daglig udfodring 
Den daglige udfodring bør så vidt muligt fordeles jævnt over det meste af dagen, dvs. 

op til 18 timer. ”Pulsudfodring” fører til pludselige stigninger i ammoniumkoncentrati-

onen, da ammonium hurtigt udskilles, så foderet bør tildeles så jævnt som muligt. En 

udjævnet daglig udfodring vil ikke nødvendigvis kunne sænke ammoniumkoncentrati-

onsniveauet i anlægget. 

9.2.2 Årlig udfodring 
Gennemgangen af modeldambrugenes drift viser, at fodringsintensiteten er størst om 

sommeren. Dette giver en ekstra høj belastning i en periode, hvor iltindholdet i bio-

filtrene er relativ lav. Produktion og udfodring bør derfor fordeles mere jævnt over året, 

således at peakbelastninger ikke opstår om sommeren. 

9.2.3 Returskyl af biofiltre 
Biofiltrene er generelt overbegroede, hvilket fører til dårlig hydraulik, reduceret nitrifi-

kation og i ekstreme tilfælde uønskede processer som sulfiddannelse. Biofiltrene bør 

derfor oprenses hyppigere og mere effektivt, end det er tilfældet i dag. En forbedret op-

rensning vurderes således at have en gavnlig effekt, men forsøg med bl.a. oprensning er 

nødvendig for at give helt præcise retningslinier for procedurer omkring returskylning. 

Det kan f.eks. forestilles, at kraftigere beluftning er påkrævet, og at returskyl bør foreta-

ges med flere intensiteter for periodevist at lave ”hovedrengøring” i biofilterkamrene 

(ligesom det sker i visse biofiltertyper på spildevandsrenseanlæg). 

9.2.4 Brug af hjælpestoffer 
Hjælpestoffer er hæmmende for nitrifikationsprocessen, hvis de tilsættes for hurtigt i 

uhensigtsmæssigt høje koncentrationsniveauer. Biologiske processer og især nitrifika-

tionsprocessen skal således tilvendes disse stoffer over en periode. Periodens længde 

afhænger af mange faktorer så som, hvilke stoffer der er tale om, nitrifikationskapacite-

ten i biofiltrene, koncentrationsniveauet, og hvor lang tid der sidst er gået, siden biolo-

gien var eksponeret for stoffet. DTU Aqua arbejder med denne problemstilling og har 

lavet retningslinier for, hvordan anlæggene bør behandles. Disse retningslinier vil blive 

udvidet til erstatningsstoffer for formalin (som forventes udfaset i nærmeste fremtid) 

som pereddikesyre og brintoverilte. Generelt kan det anbefales at tilsætte hjælpestoffer 

skånsomt og så vidt muligt afskærme nitrifikationsprocessen. 

9.2.5 Alkalinitet og pH 
For lav alkalinitet vil få pH til at falde, hvilket er kritisk for nitrifikationsprocessen. 

Som udgangspunkt skal alkaliniteten ligge over 100 mg CaCO3, og pH må ikke blive 

lavere end 7,0-7,2. Lavere pH vil hæmme nitrifikationsprocessen voldsomt, og i tilfælde 

af for lav pH skal der enten tilsættes lud eller kalk. Tilsætningen skal ske nænsomt, så 

pH ikke pludseligt stiger i produktionsvandet.  
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9.2.6 Fjernelse af slam 
Der er for megen slam i modeldambrugenes biofiltre og slamkegler. Forsøg med slam-

hydrolyse har vist, at hydrolyse af bundfældet slam fra fiskenes ekskrementer i slam-

kegler er særdeles høj, hvilket medfører, at op til 10% af det bundfældede slam omdan-

nes til opløst letomsætteligt organisk stof, som muligvis påvirker fiskene og medfører 

en større organisk stofbelastning på biofiltrene. En hyppigere tømningsfrekvens af 

slamkegler (gerne daglig) vil således forbedre betingelserne for biofiltrene og nitrifika-

tionsprocessen. 

9.2.7 Vandindtag og recirkulationsgrad 
Et reduceret vandindtag vil forøge recirkulationsgraden og således opkoncentrere stof-

fer, der dannes i produktionsanlægget, med mindre der er tilstrækkelig kapacitet til fjer-

nelse af disse stoffer. Et reduceret vandindtag kan således forværre vandkvaliteten i an-

lægget, hvorfor det må sikres, at der er tilstrækkelig nitrifikationskapacitet i anlægget 

(ved monitering af ammoniumkoncentrationsniveauet). Kan der opnås tilstrækkelig ni-

trifikationskapacitet, vil et reduceret vandindtag resultere i en mindre udledning af am-

monium, men ikke nødvendigvis i en lavere kvælstofudledning, da kvælstof blot i høje-

re grad forefindes på nitratform (hvilket trods alt er bedre for vandmiljøet). 

9.2.8 Kontrol af analysemetoder 
I forbindelse med forsøg på modeldambrug er der fundet tegn på, at modeldambruger-

nes måling af ammonium er meget unøjagtige og således kan føre til fejlagtige vurde-

ringer i modeldambrugenes drift. Det anbefales derfor, at dambrugerne periodevist får 

kalibreret deres analyseapparatur (væsentligste parametre er ammonium, nitrit, ilt, pH) 

over for en mere sikker metode, således at de løbende vandanalyser kan vurderes kor-

rekt. 

9.2.9 Måling af ammonium og ilt 
Ammonium bør måles på det tidspunkt, hvor koncentrationen forventes at være nogen-

lunde repræsentativ for koncentrationsniveauet i anlægget. Det er således en dårlig idé 

at måle ammoniumkoncentrationen om morgenen, hvor koncentrationen formodes at 

være lavest. Bedste tidspunkt vurderes at være sidst på eftermiddagen eller først på af-

tenen, afhængigt af hvordan fodringen er foregået. 

Iltkoncentrationen i ind- og udløb af biofiltrene bør måles periodevist, dvs. 1-2 gange 

månedligt. I perioder med høj temperatur og fodringsintensitet bør målingen foretages 

hyppigere. Iltkoncentrationen ud af biofiltrene bør ikke være lavere end 5 mg O2/l, hvil-

ket dog kræver beluftning direkte i biofiltrene (se anbefalinger om dette senere). En la-

vere iltkoncentration vil reducere nitrifikationshastigheden. 

9.3 Konstruktionsmæssige forhold 

Konceptet for modeldambrug, type 3 er bygget efter devisen om, at energiforbruget til 

driften af anlægget skal være så lavt som muligt. Dette har dog vist sig at give periode-

vise problemer på visse dambrug i forhold til effektiviteten af nitrifikationsprocessen, 

idet de hydrauliske forhold, biofilmkontrollen og beluftningen af biofiltrene ikke er til-

fredsstillende. Konsekvensen bliver periodevise opkoncentrationer af nitrit og ammoni-

um som følge af manglende nitrifikationskapacitet eller for hård belastning. Problemer-

ne kan delvist løses ved en ændring af de driftsmæssige forhold, men skal 

nitrifikationsprocessen for alvor forbedres, må visse konstruktionsmæssige ændringer 
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foretages. En del af de foreslåede ændringer kan etableres indenfor en relativ økono-

misk ramme mens andre forslag skal ses som ændringer i fremtidige konstruktioner. 

9.3.1 Biofiltrenes opbygning 
Modeldambrugenes biofiltre er opbygget på flere forskellige måder. Sammenbygning af 

kontakt- og biofilter er uhensigtsmæssig, da separat styring af filtrene er umulig, og 

slam vil kunne ophobes i filtermediet. 

Grundlæggende bør kontakt og biofiltre opbygges separat, og biofiltersektioner vil med 

fordel kunne indrettes i flere sektioner for optimering af nitrifikationsprocessen. Den 

bedste nitrifikationsproces opnås i et rent biofilter med lav organisk stofbelastning, og 

de højeste nitrifikationsrater vil således kunne opnås, hvis overskydende slam og hete-

rotrof biomasse regelmæssigt fjernes. Da slampartikler og heterotrof biofilm dannes 

hurtigere end den nitrificerende biofilm, vil de forreste biofiltersektioner skulle retur-

skylles oftere end de bagerste mere højeffektive nitrifikationssektioner, hvilket fremkal-

der behovet for sektionsopdelte biofilterkamre. Ved sektionsopdeling vil det også være 

muligt at måle omsætningshastigheder imellem sektioner, således at en dårlig nitrifika-

tionsproces bedre vil kunne analyseres. 

9.3.2 Kraftigere returskylsfunktion i stationære filtermedier 
Returskylningen skal i stationære filtermedier medvirke til at rense filtermediet fuld-

stændigt op, hvilket kræver en kombination af kraftig luft- og vandtilførsel for løsrivel-

se, frigørelse og fjernelse af tykkere biofilm samt adsorberede slampartikler. Proble-

merne med den megen ophobede slam i biofiltrene er formentlig sket som følge af 

utilstrækkelig returskylningseffektivitet, hvorfor der må ses på, om denne kan/skal for-

bedres. 

9.3.3 Tilførsel af produktionsvand til biofilterkamre 
Vandfordelingen imellem biofilterkamre har ved forsøg vist sig at være meget varieren-

de – sandsynligvis som følge af delvis tilstopning af flere biofilterkamre og en ubalance 

i den hydrauliske profil. En mere sikker måde at fordele vandet på er ved overfald/kip-

styring, således at en bestemt vandmængde tvinges ind i et biofilterkammer. En sådan 

metode vil ved tilstopning af biofiltre føre til vandstandsstigninger i biofiltret, når tryk-

modstanden stiger, hvilket vil kunne fortælle dambrugeren, at et biofilterkammer træn-

ger til at blive returskyllet. Alternativt bør det igennem forsøg undersøges, hvilken ef-

fekt returskyl har på vandflow igennem biofiltersektioner, og om en mere effektiv 

oprensning vil kunne udjævne flowfordelingen imellem biofilterkamrene. 

9.3.4 Beluftning i biofiltre 
Forsøg med vedvarende beluftning foran biofilterkamre har vist, at nitrifikationshastig-

heden kan forøges væsentligt, hvis der er mere ilt i biofiltrene. Da de fleste af model-

dambrugenes biofiltre tilsyneladende lider af iltmangel i sommermånederne, og når be-

lastningen (fisketæthed og fodring) er høj, vil en forbedring af nitrifikationsprocessen i 

biofiltrene således kunne hjælpe med at reducere de ammonium- (og muligvis nitrit-) 

koncentrationsstigninger, der opstår i disse perioder. Hvordan beluftningssystemet ind-

rettes, afhænger af det enkelte dambrugs opbygning, og det bør tilstræbes, at beluftnin-

gen styres ved hjælp af iltsensorer for økonomisering af driften. 

9.3.5 Overdækning af biofiltre 
For at undgå algevækst bør kontaktfiltrene og biofiltrene overdækkes fuldstændigt, så-

ledes at sollys ikke kan fremkalde algevækst. Kombineret med bedre returskylning vil 
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overdækning give nitrifikationsprocessen langt bedre betingelser, og nitrifikanterne for-

ventes at kunne vokse op på en større del af biofiltermediet. 

9.3.6 Belysning 
Belysning af modeldambrug er allerede taget i brug i enkelte modeldambrug. Belysning 

vil i vinterhalvåret kunne forøge fodringsperioden og dermed udjævne belastningen på 

biofiltrene, da fiskene vil indtage føde i en længere periode. 

9.3.7 Arealbehov, biofiltre 
Effektiviteten af biofiltermediet er direkte dimensionsgivende for arealbehovet af bio-

filtrene og dermed designet af den biologiske proces. Der bør ved dimensionering af 

fremtidige biofiltre tages mere hensyn til biofiltermediets effektivitet, således at et min-

dre effektivt biofiltermedie udløser et strengere dimensioneringskrav end mere effektive 

biofiltermedier. Dette åbner også op for, at Modeldambrugsbekendtgørelsen bør ændres, 

således at en mere procesorienteret kravspecifikation til arealbehovet og designet af bio-

filtrene introduceres. Det kunne f.eks. arrangeres ved, at der stilles krav til processen 

frem for arealet, således at nitrifikationsomsætningshastigheden blev en mere central 

parameter i bekendtgørelsen. Dette vil føre til krav om bedre effektivitet af anlæggene 

og dermed give rådgiveren/garantistilleren et større ansvar over for processen og desig-

net af anlægget. 
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