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Sammenfatning: Danmark er i dag førende indenfor brug af RAS, og omkring halvdelen af produktionen i dambrug sker 
i recirkulerede anlæg i dag. Udviklingen går mod større anlæg med en højere grad af recirkulering. En 
væsentlig del af rensningen i RAS-anlæg foregår i biofiltre. Ved fiskeopdræt er et biofilter en reaktor, 
der fremmer en biologisk nedbrydning og omdannelse, og biofilteret er fyldt med forskellige typer af 
biofilterlegemer (eller bioelementer) eller andre materialer med en stor overflade, der er dækket af 
en biofilm med de forskellige bakterier. 

I projektet er undersøg både traditionelle biofilterlegemer af plast samt en ny type biofilterlegeme af 
skumgummi mht. omsætningsrater i laboratorie og under kommercielle forhold på to dambrug.  

Resultaterne af de udførte undersøgelser er, at der ikke kan siges noget entydigt om de undersøgte 
biofilterlegemers omsætningsrater, ligesom der ikke entydigt ses en forskel i omsætningsraterne i 
moving bed filtre i forhold til i fixed bed filtre. Derudover viste undersøgelserne at de nye biofilterle-
gemer at skumgummi giver en række potentielle anvendelsesmuligheder, som kan forbedre vandkva-
liteten og driften af et RAS-anlæg. Erfaringen er at driftsbetingelser og vedligeholdelse af biofiltre har 
en væsentlig påvirker af vandkvaliteten.  

English Summary: Today, Denmark is a leader in the use of RAS technology, and about half of the production in Danish 
fish farms takes place in recirculated farms today. The trend is towards larger farms with a higher 
degree of recirculation. Biofilters is an important part of the water treatment in a RAS-farm. In fish 
farming, a biofilter is a reactor that promotes biodegradation and conversion, and the biofilter is 
filled with different types of biofilter elements or other materials with a large surface covered with a 
biofilm with the different bacteria.  

In the project both traditional plastic biofilter elements and a new type of foam rubber biofilter ele-
ments is investigated in terms of turnover rates in laboratory and at commercial conditions. 

The results of the investigations are that nothing clear can be said about the turnover rates of the 
biofilter elements examined, nor is there a clear difference in turnover rates in moving bed filters 
compared to fixed bed filters. In addition, the studies showed that the new biofilter element with 
foam rubber provide several potential applications that can improve the water quality and operation 
of a RAS fish farm. Experience is that operating conditions and maintenance of biofilters have a signif-
icant impact on water quality. 
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1. INDLEDNING 
 

Ved fiskeopdræt er et biofilter en reaktor, der fremmer en biologisk nedbrydning eller omdannelse af 
f.eks. organiske eller kvælstofholdige forbindelser i vand.  Der skelnes mellem filtre etableret som fast-
mediefiltre eller bevægelige filtre. Biofilteret er fyldt med forskellige typer af biofilterlegemer (eller 
bioelementer) eller andre materialer med en stor overflade, der er dækket af en biofilm med de for-
skellige bakterier. 

I biofiltre omdannes det af fiskene udskilte og opløste ammonium kvælstof (NH4+) til nitrit (NO2- ) og vi-
dere til nitrat (NO3-) under aerobe forhold, denne proces kaldes nitrifikation. Det dannede nitrat kan 
under anaerobe forhold og ved tilstedeværelse af organisk materiale omdannes videre til frit kvælstof 
(N2). Denne proces kaldes denitrifikation, og kan ske enten i en plantelagune, i et træflisfilter eller i et 
egentligt denitrifikationsfilter. Derudover kan biofiltre bidrage til rensning af organisk stof og suspende-
rede partikler.  

Det fremgår af den gældende dambrugsbekendtgørelse1, at dambrug, der har en foderkvote (Ftill) over 
230, har et krav om biofiltre, samt at biofilteret skal dimensioneres, så der er minimum 400 
m2 biofilteroverflade pr. tons Frel. Ved denne minimumsdimensionering skal der via indretning og drift 
sikres driftsbetingelser, så den specifikke omsætning af ammonium holdes på min. 0,15 g NH4+-N pr. 
m2 overflade pr. dag som årsgennemsnit. Kan denne omsætning ikke realiseres, øges kravet til biofilter-
areal tilsvarende. 

Det er formodentligt denne direkte kobling mellem et biofilteres areal og omsætning af ammonium, der 
er årsag til, at biofilterlegemer ofte beskrives med forholdet mellem biolegemernes areal i forhold til 
volumen m2/m3 det såkaldte ”specifikke areal”, og argumentet er at jo højere dette forhold er, jo bedre 
fungere biofilterlegemet. Dog er det ikke sikkert at det er sådan at det hænger sammen. Andre forhold 
porøsitet, vandgennemstrømning, biofilterlegemets materiale og ikke mindst drift og management har 
stor betydning for hvor godt et anlægs biofilter fungerer.  

I projektet er der undersøgt forskellige typer af traditionelle biofilterlegemer af plast samt en anderle-
des type biofilterlegeme af skumgummi mht. omsætningsrater og performance. Undersøgelserne er ud-
ført under kontrollerede betingelser ved DTU Aqua i Hirtshals og på to dambrug. Disse undersøgelser er 
beskrevet i tre selvstændige DTU-Aqua notater, der fremgår som bilag i denne samlerapport.  

Der skal lyde en stor tak til Ib Sørensen, AquaPri for hjælp og mulighed for at gennemføre forsøgene på 
Mosbjerg Dambrug, samt til de virksomheder, der har deltaget med input samt leveret biofilterlegemer. 
Tak for levering af biofilterlegemer til:  

Levapor v. Wing Consult A/S, Holtumvej 14, 7400 Herning, Dania Plast A/S, Fabriksvej 14, 7800 Skive,   

Billund Aquaculture, Montanavej 2, 7190 Billund  

Expo-net Danmark A/S, Georg Jensens Vej 5, 9800 Hjørring 

KSK Aqua ApS, Ydunsvej 71, 7800 Skive;  

RK Plast AQ/S, Industrivej 10. 7800 Skive. 

Derudover skal der lyde en tak til Fiskeristyrelsen, der har ydet finansiel støtte til projektet gennem Den 
Europæiske Hav- og fiskerifond EHFF (Fælles indsatser). 

 
1 Dambrugsbekendtgørelse nr. 1567 af 7.12.2016 
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2. BAGGRUND OG FORMÅL 
 
Den danske strategi for akvakultur bygger på en vision, om at hovedparten af den danske akvakultur 
produktion af fisk på lang sigt skal ske i recirkulerede anlæg. Samtidig fremhæver EU Kommissionen i de 
strategiske retningslinjer for akvakultur2, at udvikling af recirkulerede akvakultursystemer (RAS) bør 
fremmes. Danmark er i dag førende indenfor brug af RAS og tegner sig for næsten halvdelen af EU’s 
samlede produktion af fisk i RAS-anlæg3.  
 
I dag ske omkring halvdelen af produktionen i danske dambrug i recirkulerede anlæg (model dambrug 
eller RAS-anlæg) og det er en udvikling, der går mod større anlæg med en højere grad af recirkulering 
og en højere grad af miljøeffektivitet. Muligheden for at overgå til en emissionsbaseret regulering og 
andre reguleringsmæssige tiltag har yderligere motiveret til en højere grad af recirkulering og miljøef-
fektivitet.  
 
De nyeste offentliggjorte tal fra hhv. Danmarks Statistik og Punktkilderapporten (2018) viser, at N-
effektiviteten i gennemsnitligt i dambrug er faldet fra ca. 41kg N/tons produceret fisk i 2002 og 23,3 
kg N/tons produceret fisk i 2018, og tilsvarende for fosfor fra 3,1kg P/tons produceret fisk i 2002 og til 
1,9 kg P/tons produceret fisk i 2018. Den forbedrer miljøeffektivitet samtidigt med en mere eller mindre 
stagnering i fiskeproduktionen har medført en N reduktion og P reduktion fra dambrug fra 2.200 t N i 
1989 til 630 t i 2018, samt fra 240 t P i 1989 til 51 t P i 2018 (jf. tabel 1).  
Denne udvikling i miljøeffektivitet og reduktion i udledninger skyldes både anvendelse og udvikling af 
recirkuleringsteknologi, udvikling af mere miljøeffektivt foder samt muligheden for overgang til emissi-
onsbaseret regulering. 
  

År 1989 2002 2018 
Antal dambrug 510 364 170 
Produktion tons fisk 34.000 29.000 27.000 
N tons udledt 2.200 1.200 630 
P tons udledt 240 90 51 
N effektivitet: t N udledt pr tons fisk produceret 64,7 41,4 23,3 
P effektivitet: t P udledt pr tons fisk produceret 7,1 3,1 1,9 

 
Tabel 1: Antal dambrug, produktion, N og P udledt, samt N- og P-effektivitet i 1989, 2002 og 2018 4, 5. 

 

Biofiltre kan etableres som enten moving bed (bevægelige filterlegemer) eller som fixed bed (faste 
filtre). Den grundlæggende forskel er, at i moving bed filtrene holdes biofilterlegemer konstant i bevæ-
gelse pga. indpumpning af luft i bunden af filtrene, hvorimod biofilterlegemerne i fixed bed ikke holdes 
i bevægelse under normal drift, og så i stedet returskyldes regelmæssigt.  

Det er ca. 18 dambrug godkendt som model 3 dambrug (anvendelse af grundvand eller drænvand og 
høj grad af recirkulering) og knap 20 dambrug godkendt som model 1 dambrug (oftest anvendelse af 

 
2 KOM (2021) 0236 - Meddelelse: 1_DA_ACT_part1_v3.pdf (eu.dk) 
3 Recirculating aqaucultur systems, EUMOFA, december 2020 

4 Miljøstyrelsen (2019): Punktkilderapport 2018 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-132-1.pdf 

5 Danmarks Statistik akvakultur 
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overfladevand) i Danmark. På alle model 3 dambrug er der etableret biofiltre, og biofiltrene fordeler 
sig med 3 med moving bed-filtre, 8 med fixed bed-filtre(faste filtre eller dykkede filtre) og 7 dambrug 
er etableret med begge typer filtre. Af de ca. 20 model 1 dambrug er ca. 9 indrettet med biofiltre, og 
her er fordelingen 3 moving bed-filtre, 4 fixed bed-filtre og 2 anlæg med begge typer filtre.  

Herudfra ses at i dambrug med en høj grad af recirkulering, så er det mest anvendte biofilter fixed bed 
eller begge type filtre. I tabel 2 ses fordele og ulemper ved de to biofiltertyper. 

Derudover er der på en række dambrug godkendt på foderkvote indrettet biofilter i et kummehus, i 
afløb eller noget andet, og på alle lukkede RAS-anlæg og FREA-anlæg er der også etableret biofiltre.  

Moving bed 

Fordele 

Giver intet skyllevand, som skal behandles i anlæggets slamdel. 

Minimal pasning 

Omrøring med luft forbedrer iltforholdene. 

Ingen ophobning af slam i filteret 

Moving bed 

Ulemper 

Generer partikler.  

Mindre chance for klart vand. Specielt ved høj belastning.   

Stiller større krav til anlæggets mikrosigter end anlæg med faste filtre. 

Ofte benyttes finere sigtedug på mikrosigter og sigternes evne til at transportere 
faste partikler er af betydning. 

Fixed bed 
Fordele 

Faste filtre er særdeles effektive til at tilbageholde selv fint partikulært materiale 
(SS). I denne proces tilbageholdes der også BI5 bundet til partikler. Partikelbundet 
BI5 kan omdannes til opløst BI5 i filterfyldningen. Rensegraden for SS er afhængig af 
belastningen.  

Ved opbygningen af biofilm bindes kvælstof og fosfor i denne. Herudover kan en del 
fosfor tilbageholdes på bundet form i partikler. Størrelsen af denne tilbageholdelse 
vil normalt afhænge af vandkvaliteten i det indtagne vand. Jernholdigt vand er et 
godt eksempel.  

Stof bundet i filteret fjernes ved returskylning. 

Fixed bed 

Ulemper 

Faste filtre genererer ret store mængder skyllevand med et lavt indhold af tørstof. 
Dette medfører øgede omkostninger til slambehandling. 

Faste filtre skal returskylles. Ofte en til to gange om ugen. Kan være tidskrævende, 
men normalt uden fysisk overbelastning af mandskab. God tilrettelæggelse af arbej-
det kan reducere tidsforbruget. 

Filtrene indebærer en mere kompleks rørføring til skyllevand og skylleluft end f.eks. 
moving bed filtre.  

Kanaldannelse og dermed ikke fuld udnyttelse af alle bioelementer.   

I saltvandsanlæg er der en øget risiko for svovlbrinte problemer. 

Tabel 2: fordele og ulemper ved moving bed filtre (beluftede filtre) og fixed bed filtre (uden beluftning). 



7 

 

3. BIOFILTER LEGEMER  

I erhvervet er der en betydelig opmærksomhed rettet mod valget at bioelementer. Det ideelle bioele-
ment koloniseres hurtigt, har høje omsætningsrater af både ammonium og nitrit, er lette at vedligeholde, 
kan returskylles på en sikker måde og har lang holdbarhed.  

Hovedparten af de kommercielle bioelementer, der anvendes til akvakultur, er lavet af plast (polyethy-
len (PE) eller polypropylen (PP)) og findes i et væld af forskellige udformninger. 

En af forskellene kan bl.a. være om et biofilterlegemer er sprøjtestøbt eller ekstruderet. Forskellen er 
rent teknisk. Ved sprøjtestøbning presses flydende plast ind i en matrice med et antal støbeforme. Efter 
størkning i formene udstødes de færdige elementer. Ved ekstrudering presses flydende plast kontinuer-
ligt gennem en matrice med det ønskede profil af færdigvaren. Efter fornøden køling skæres den ende-
løse profil i ønskede længder til færdigvaren.   

Ekstrudering vil normalt være billigst. Sprøjtestøbning giver ofte et visuelt pænere produkt og muliggør 
emneudformninger, som ikke kan ekstruderes. Såfremt begge metoder udføres omhyggeligt, vil de i 
praksis være lige gode. Ved ekstrudering af bioelementer benyttes ofte PE, mens der ofte anvendes PP 
vedsprøjtestøbning af bioelementer.  

Der er kommet en ny type biofilte, der afviger fra de gængse bioelementer; udformningen er anderle-
des og materialet består af skumgummi forsynet med en kerne af aktivt kul med en forholdsvis stor over-
flade.  

En af de betydelige specifikationer er bioelements specifikke areal, som er overfladearealet i forhold til 
volumenet (m2/m3).  Nitrifikationen, omsætning af total ammonium kvælstof (TAN) og nitrit (NO2-) er knyt-
tet til overfladearealet og omsætningsraterne har enheden g N per kvadratmeter biofilter per døgn (g 
N m-2 d-1).   

Overfladearealet er bestemt som en todimensionel beregnet værdi og tager derfor ikke hensyn til 
mikro-strukturer i mediet (porøsitet) eller topografiske ændringer over tid som følge af begroning. Den 
arealspecifikke rate omsætning er således ikke entydig og måske kan der med fordel anvendes omsæt-
ningsrater baseret på volumen i stedet (g N m-3 d-1).  
NH4+ + 1.5 O2 + 2 HCO3- → NO2- + 2CO2 +H2O + H+ →NO2- + ½ O2 → NO3- 

 

Faktaboks 6,7. 
 
Nitrifikationens to delprocesser 
 
Den biologiske rensning i biofiltre har primært til formål at fjerne opløste stoffer som ammonium og op-
løst organisk stof, BI5, samt mindre partikler, som har passeret den mekaniske rensning.  
Ammoniumfjernelse ved hjælp af bakterier ved den såkaldte nitrifikation, der består af 2 delprocesser 
(ammonium oxidation (1) og nitrit oxidation (2))  

   1. NH4+ + 1.5O2 + 2 HCO3- → NO2- + 2CO2 +H2O + H+ 

   2. NO2- + 0.5O2 → NO3-  

 
6 A. Jokumsen og L. M. Svendsen: Opdræt af ørred i Danmark (2010) link  indhold-DK (danskakvakultur.dk) 
7 Hagopian, D.S. and Riley, J.G., 1998. A closer look at the bacteriology of nitrification. Aquacultural engineering, 18(4), 
pp.223-244. 
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4. RESULTATER 
 

I projektet blev der gennemført tre undersøgelser hhv. i Hirtshals, på Nymølle dambrug og på Mosbjerg 
Dambrug. Undersøgelserne er afrapporteret i 3 notater fra DTU aqua, der er medtaget som bilag i 
denne rapport. I nedenstående er kun medtaget en kort beskrivelse og resultater fra undersøgelserne. 

4.1 Evaluering af biofilterelementer – laboratorieforsøg i Hirtshals   
 

 Figur 1. Forsøgsanlæg til test af biofilter performance ved DTU Aqua, Hirtshals. 

 
I denne undersøgelse blev anvendt en ny 20 m3 forsøgsopstilling med to centrale fiskekar forbundet med 
12 parallelle biofiltre.  Biofiltrene modtog samme faste mængde af fælles ammoniumholdigt akvakultur-
vand over en lang koloniseringsperiode, således at der kunne testes omsætningsrater på forskellige bio-

elementer samtidigt, og der blev udført 3 forsøgsrunder. 

Resultater:  

Forsøgsrunde 1: Sammenligning af N-fjernelse i sprøjtestøbte bioelementer og ekstruderede bioelemen-
ter testet som dykkede og bevægelige bioelementer (moving bed og fixed bed).  

 Sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer har omkring samme omsætningskapacitet, og omsat-
te i gennemsnit fra 230 – 270 g TAN (Total ammonium kvælstof) /m3 pr dag. 

 Der var ingen entydig forskel mellem dykkede og bevægelige bioelementer.  

 Nitrit omsættes tilsyneladende hurtigere i dykkede filtre sammenlignet med moving bed. 

Forsøgsrunde 2: Sammenligning af N-fjernelse i sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer samt i bio-
elementer af skum.  

 Sprøjtestøbte og ekstruderede bevægelige bioelementer omsætter gnsn. fra 275-288 g TAN 
/m3 pr dag. 
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 Sprøjtestøbte og ekstruderede dykkede bioelementer omsætter gnsn. fra 116- 123 g TAN /m3 
pr dag 

 Tydelig forskel mellem dykkede og bevægelige bioelementer i begge grupper 

 Bevægelige bioelementer af skumgummi omsætter ca. 550 g TAN /m3 pr dag 

 Betydelige forskelle i den tilhørende omsætning (ophobning) af nitrit 
Nitritomsætningen er højest i skumgummi-biofilter >> Ekstruderet-moving bed > sprøjtestøbt -
moving > dykkede filtr 

De fundne omsætningsrater er retvisende inden for de enkelte forsøgsrunder. Resultaterne kan imidlertid 
ikke direkte sammenlignes på trods af, at en række forsøgsparametre var ens (temperatur, pH, alkalini-
tet, ilt, fodertype, foder belastning, flow).  I forsøgsrunde 2 viste det sig, at skum bioelementerne havde 
en betydelig højere omsætning end de øvrige elementer, hvorved den samlede N-belastning til de øvri-
ge bioelementer var lavere end i forsøgsrunde 1. 

Forhold omkring opstart af nyt anlæg, forsøgsperiodens varighed, fordeling, fyldningsgrad og sammen-
sætning af bioelementer (drift, form og materiale) kan have påvirket koloniseringshastigheden og der-
ved skabt forskellig konkurrence betingelser.   

4.2 Måling af ammonium- og nitrit  omsætning i bioelementer på et 
dambrug 

 
Figur 2: foto af biofilter på Nymølle Dambrug, hvor der både er en sektion med Movingbed filter og 

fixed bed filter, foto Lars-Flemming Pedersen.   

Formålet med denne undersøgelse var at måle specifikke omsætningsrater af total ammonium nitrogen 
(TAN) og nitrit-N under normale produktionsbetingelser på et model dambrug.  

Forsøgene viste at de to typer bioelementer omsætter ammonium og nitrit på stort set samme måde. 

Forsøgene viste at de to typer bioelementer omsætter ammonium og nitrit på samme niveau under de 
givne forsøgsbetingelser på måleperioden. 
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4.3 Måling af ammonium- og nitrit  omsætning i bioelementer med 
skumgummi på dambrug 
Formålet med denne undersøgelse var at bestemme ammonium- og nitrit omsætningsrater i bioelementer 
af skumgummi ved drift på et kommercielt dambrug.   

 

Figur 3. Billede af skumgummi bioelementer (t.v.), biofilter forsøgsopstilling med to ens kamre (midt) 

Forsøgene viste blandt andet:   

 TAN omsætningen på ca. 20 g TAN m3/d efter en uges kolonisering med dambrugsvand v.12 
°C.   

 Nitrit omsætning på 25 g nitrit-N m3/d efter to ugers kolonisering  

 Substrat ubegrænset TAN omsætning (0. orden) på 250 g TAN m-3 d-1 (11 °C) 

 Nitrit omsætningsrater i samme størrelsesorden som TAN omsætningsrater 

Undersøgelserne viste også, at skumelementernes egenskaber giver en række potentielle anvendelsesmu-
ligheder, som kan forbedre vandkvaliteten og driften af et RAS-anlæg.  

Skum-bioelementer kan eventuelt anvendes som del af en supplerende renseenhed ved særligt behov for 
øget TAN og/eller nitrit fjernelse. Det kunne være i forbindelse med (gen-) opstart af biofiltre hvor 
Levapor kan indgå som erstatning eller supplement til de traditionelle bioelementer. Det kunne også væ-
re et supplement til at nedbringe nitrit, eksempelvis hvis biofiltret kommer ud af balance som følge og for 
kraftig indfodring, vandbehandling med desinfektionsmidler eller ved akut ændring af vandets salinitet, 
eksempelvis på laksesmolt anlæg. 

Skumelementernes evne til at tilbageholde og frigive organisk materiale kan tænkes ind som en del af 
en forbedret returskylningsstrategi der sandsynligvis kan være mere effektiv og skånsom end nuværende 
praksis. 
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5. KONKLUSION  

 

Resultaterne af de udførte undersøgelser er, at der nu foreligger ny viden om forskellige biofilterlege-
mers omsætningsrater af TAN (total ammonium N) og nitrit i både dykkede og moving bed filtre. 
Projektet har synliggjort at omsætningsraterne er underlagt en lang række faktorer som har en større 
betydning for omsætning af ammonium on nitrit end selve bioelementernes udformning.  

I forsøgsrunde 1 udført ved forsøgsfaciliteter ved DTU Aqua i Hirtshals var et af resultaterne, at sprøjte-
støbte og ekstruderede bioelementer havde omkring samme omsætningskapacitet, samt at der ikke var 
nogen entydig forskel mellem dykkede (fixed bed) og bevægelige bioelementer (moving bed). Dette 
var også resultatet fra forsøgene på et kommercielt dambrug.   

I modsætning hertil viste resultaterne fra forsøgsrunde to, at der var en betydelig forskel mellem omsæt-
ningskapaciteten hos dykkede og bevægelige sprøjtestøbte og ekstruderede biolegemer. Hvorvidt de 
dykkede filtre (både sprøjtestøbte og ekstruderede typer) havde en lavere omsætning sammenlignet 
med bevægelige filtre kan eventuelt tilskrives kanaldannelse eller iltforhold i vandfasen, om end dette 
ikke var væsentlig anderledes end i forsøgsrunde 1. 

Mht. til det nye biofilterlegeme af skumgummi og aktivt kul sås i samme forsøgsrunde 2, at de havde en 
væsentlig højere omsætning end sprøjtestøbte og ekstruderede biolegemer under de givne betingelser. 
Derudover viste undersøgelserne i et kommercielt dambrug, at biofilterlegemerne af skumgummi giver en 
række potentielle anvendelsesmuligheder som kan forbedre vandkvaliteten og driften af et RAS-anlæg.  

Erfaringen er at driftsbetingelser og vedligeholdelse af biofiltre har en væsentlig påvirker af vandkvali-
teten. Dette gælder både opløst og partikulært organisk materiale og i særdeleshed omsætningen af 
TAN og nitrit. 

Ilt-koncentration, alkalinitet og temperatur har en positiv effekt på nitrifikationen i biofiltre, ligesom sti-
gende flow øger stoftransporten fra vand til biofilm og dermed øger omsætningsraterne. Derudover har 
vedligehold og management en stor betydning. I nedenstående tabel ses en række forbedringsforslag 
ved utilfredsstillende omsætning i biofiltre.  

Mulige årsager til util-
fredsstillende omrætning 

Forslag til afhjælpning 

Forgiftning af filter Benyt omløb ved behandling med kritiske hjælpestoffer. Reducer fodring 

Iltunderskud i filtre Kontroller ilt i afløb. Min 50 % iltmætning i vandet ud fra biofiltret 

Periodisk overbelastning Periodisk - udjævn belastningsningen. Fordel fodning over flere gange. Vær 
opmærksom på varialtioner i foderkvalitet eller foderspild 

Tilstopning af filtre Ekstra skyllecyklus gennemføres. Beluft eventuelt kraftigt i længere tid, inden 
selve skyldningen iværksættes. 

Manglende luftgennem-
strømning i beluftede filtre 

Kontroller luftgennemstrømningen (tilstopning eller lign. ) 

Ujævn fordeling af vand Kontroller at alle kamre modtager lige meget vand 

Tabel 3: Forslag til driftsforbedringen ved utilfredsstillende omsætninger i biofiltre 
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Evaluering af biofilterelementer ved kontrollerede forsøg ved DTU Aqua, Hirtshals.  
 

Indledning 

I erhvervet er der en betydelig opmærksomhed rettet mod valget at bioelementer. Det ideelle 
bioelement koloniseres hurtigt, har høje omsætningsrater af både ammonium og nitrit, er robust 
overfor ydre påvirkninger og alsidig ved forskellige belastninger, er lette at vedligeholde, kan 
returskylles på en sikker måde og har lang holdbarhed. Der findes et væld af biofilter elementer 
som på forskellig vis er udformet til at imødekomme nogle af disse egenskaber. 
 
En af de betydelige specifikationer er bioelements specifikke areal, som er overfladearealet i 
forhold til volumenet. Der angives ofte en værdi for den samlede overflade og for den beskyttede 
overflader som afhænger af elementets struktur og udformning. 
Omsætning af ammonium (total ammonium nitrogen (TAN)) og nitrit (NO2-) er knyttet til 
overfladearealet og omsætningsraterne har enheden g N per kvadratmeter biofilter per døgn (g N 
m-2 d-1).  Overfladearealet er bestemt som en todimensionel beregnet værdi og tager derfor ikke 
hensyn til mikro-strukturer i mediet (porøsitet) eller topografiske ændringer over tid som følge af 
begroning. Den arealspecifikke rate omsætning er således ikke universal eller entydig og derfor 
kan der med fordel anvendes omsætningsrater baseret på volumen (volumen specifikke rater i g N 
per kubikmeter bioelementer per døgn (g N m-3 d-1). 

Der findes en lang række studier der har sammenlignet forskellige typer af akvakultur 
bioelementer. Hovedparten af disse undersøgelserne er dog udført under betingelser der ikke 
afspejler dambrugsforhold. Enten er forsøgene lavet med i) syntetisk vand med ammoniumklorid, 
ii) i en skala der gør det vanskeligt at opskalere, iii) i anlæg hvor biofiltrene, anlæg og drift 
(forhistorien) ikke er tilstrækkelig velbeskrevet og derefter ikke kan eftervises, eller iv) udført over 
en kort periode med svingende vandkvalitet og/eller utilstrækkelig lavt antal af gentagelser og 
replikater. Da både kemiske, biologiske og fysiske forhold påvirker nitrifikations-processen (LINK) 
er det nødvendigt at kunne kontrollere en lang række forskellige forsøgsbetingelserne man ønsker 
at sammenligne omsætningsrater.  

 
I dette projekt blev der anvendt en ny 20 m3 forsøgsopstilling med to centrale fiskekar forbundet 
med 12 parallelle biofiltre (Fig. 1 og 2). Dette blev udviklet for at tilgodese behovet for test under 
virkelighedstro betingelser og for at opnå sikre resultater ved tilstrækkelig antal replikater.  
Ved forsøget blev forskellige typer af kommercielle bioelementer fyldt i de 12 biofiltre. Biofiltrene 
modtog samme faste mængde af fælles ammoniumholdigt akvakulturvand over en lang 
koloniseringsperiode. På den måde var det muligt at teste omsætningsrater og sammenligne 
bioelementerne indbyrdes. Undersøgelserne blev samtidig lavet så der i videst muligt omfang var 
kontrol over en række vigtige driftsparametre. 
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Formålet var at undersøge både substratbegrænsede (1° orden) og substrat ubegrænsede  
(0° orden) nitrifikationsrater over tid af forskellige typer af bioelementer under kontrollerede, 
ensartede betingelser. 

 

 

Skitse af forsøgsanlæg 
 
 
 

 
Fig.1. Forsøgsanlæg til test af biofilter performance ved DTU Aqua, Hirtshals. De hvide cylindriske 
biofiltre modtager recirkuleret vand fra de to fiskekar med regnbueørreder; i forgrunden ses et 
supplerende biofilter der blev anvendt ved opstart af anlægget. 
 

  
Fig. 2. Billeder af forsøgsanlægget kort efter isætning af nye fisk (28. april, 2020). 
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Metode og materialer 

RAS-forsøgsopstilling 

Forsøgsopstillingen var et ca. 20 m3 lukket recirkuleret anlæg bestående af to fiskekar (hver 5 m3) 
iltkegle, kølespiral, Hydrotech tromlefilter (maskevidde på 60 µm), rislefiltre med Exponet 200 (~ 4 
m3), pumpesump (7,5 m3) og 12 ens, parallelle biofiltre.  

Ammonium udskillelse kom fra regnbueørreder der blev fodret hver dag (båndautomat fra kl. 08-
14) og holdt under akvakulturlignende betingelser. Der var kontrol over en række betydende 
faktorer som indfodring, vandskifte, temperatur, beluftning og vand flow til hvert biofilter. 
Iltkoncentrationen blev opretholdt ved beluftning og afgasning og reguleret vha. en vandstreng 
koblet til iltkegle forsynet med ren ilt. Alkaliniteten blev reguleret dagligt ved at dosere 
natriumbikarbonat. Hver dag blev følgende variabler mål: vandtemperatur, iltkoncentration, 
iltmætning, pH, ammonium, nitrit, nitrat ved brug af Hach 40D multimeter og semikvantitative 
dryp- og testkit fra Merck. 
 

Forsøgsbeskrivelse 
Der blev udført tre langvarige forsøg med de 12 upflow biofiltre strækkende sig over perioder fra 
5-12 uger (se info nedenfor). Biofiltrene blev her forsynet med fælles ammoniumholdigt vand fra 
RAS-anlægget med ens, konstant vandflow gennem hele perioden. 

Efter etablering af det nye forsøgsanlæg (primo 2020) blev der isat 100 kg 40-50 g regnbueørreder.  
Der blev fodret restriktivt i opstartsperioden fra 500 g/dag og stigende i takt med kolonisering af 
biofiltrene. Vi benyttede et supplerende aktivt biofilter (90 l aktive RK Plast Heavy bioelements) i 
forsøgsopstarten for at sikre, at ammonium og nitrit-niveauerne forblev tilstrækkelig lave af 
hensyn til fiskene og til at opretholde fodringen. Da de 12 biofiltre med nye bioelementer var 
koloniserede blev det supplerende biofilter taget ud af systemet og fodermængden blev øget til 
3,0 kg/dag med et vandskifte på 2,0 m3/dag. Indfodring og vandskifte forblev på det niveau over 
en 4 ugers periode hvor der blev lavet intensive målinger. 

Forsøgene omfattede hhv. dykkede og bevægelige bioelementer fra forskellige danske 
producenter. Dykkede elementer blev fikseret i et sandwich filter ved brug af en undersænket, 
perforeret plastplade. Bevægelige bioelementer blev holdt i bevægelse ved hjælp af beluftning og 
fungerede som moving bed biofilter. 

De to separate, langvarige undersøgelser af biofilterperformance under kontrollerede betingelse 
ved DTU Aqua i Hirtshals i RAS anlægget med 12 biofiltre udgjorde følgende:   
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Forsøgsrunde 1 sammenligning af N-fjernelse i traditionel sprøjtestøbte bioelementer og 
ekstruderede bioelementer. Begge typer bioelementer blev testet som dykkede og bevægelige 
bioelementer (hhv. fixed bed og moving bed) og alle 4 kombinationer blev lavet i triplikat (i alt 12 
biofiltre) 

Forsøgsrunde 2. Sammenligning af N-fjernelse i andre typer af traditionelle sprøjtestøbte og 
ekstruderede bioelementer samt i bioelementer af skum. Forsøget blev udført med 2x3 dykkede 
biofiltre med sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer. Hertil var der 3x2 moving bed biofiltre  
med sprøjtestøbte, ekstruderede og skumbaserede bioelementer. 

 

 

 

Biofiltre 
Beholderne var cylindriske siloer https://drp.dk/siloer/90-2-detail (dimensioner: 90 L; 410 mm Ø) 
med vandtilførslen via en 62 mm bundflange. Midt i keglen blev der fastgjort et 8 mm trådnet med 
en belufter-slange placeret centralt (Fig 3). Beholderen blev forsynet med et tværgående 
overløbsrør (se Fig. 3) og herfra blev vandet ledt til den fælles sump. I opstillingen var det muligt at 
tilbageføre flowet fra biofiltret til biofilteret egen sump og derved lave en lukket kreds hvori der 
kunne laves spike forsøg.  

Det blev fyldt 30 liter bioelementer i alle biofilte (svarende til en fyldningsgrad på ca. 45 % i den 
afgrænsede del af filteret) til forsøgsrunde 1 og 2. Vandtilførslen til alle 12 biofiltre var 1500 
L/time, svarende til en stigehastighed på ca. 15 cm/min og en opholdstid i biofiltrene på ca. 3 min. 
Beluftning til filtrene var 5 l/min som gav en god opblanding af elementerne uden at skabe for 
megen turbulens. Forsøgene blev udført ved vand 19 ± 0,5 ºC, pH 7,2 ± 0,2, alkaliniteten fra 100 til 
150 mg CaCO3 /l, svarende til 2-3 mÆkv/l og iltkoncentration mellem 80-100% mætning (tabel 1).  
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Fig. 3. Billede og skitse af de anvendte up-flow biofiltre. På billedet ovenfor ses skiftevis moving bed og fixed bed 
biofiltre. Alle 12 biofiltre er forsynet med trådnet og central belufterslange (nederst t.v.); de 6 fixed bed filtre var 
tillige forsynet med en perforeret PVC plade midt i cylinderen (nederst, t.v.). Den stiplede grønne kreds på skitsen 
t.h. viser flow i de lukkede biofilter ved spikeforsøg; de blå pile viser flow ved normal drift.  

 

Bestemmelse af biofilter performance 

Bestemmelse af omsætningsrater blev undersøgt på 3 forskellige måder: 

1. Individuelle ugentlige TAN spike forsøg i samtlige 12 biofiltre til bestemmelse af maksimale 
omsætningsrater (0° orden, substrat ubegrænset omsætning) og koncentrations afhængig 
TAN omsætning (1° orden, substrat begrænset omsætning) 

2. Regelmæssige målinger af renseeffektivitet i individuelle biofilter ved at måle TAN og nitrit 
i indløb til og udløb fra alle 12 biofiltre 

3. Bestemmelse af 1’ordens omsætningsrater i de 12 biofiltre baseret på sammenhængende 
måleserier af TAN fjernelse ved forskellige TAN koncentrationer.  

Hertil kommer forskellige indirekte målinger af nitrit omsætningsrater ved at måle på i) ophobning 
af nitrit under lukkede TAN spike forsøg, 2) måle på den tilsyneladende nitrit-fjernelse ([nitritIND] – 
[nitritUD] og den reelle nitrit fjernelse. Sidstnævnte ved at inkludere TAN omsætningsbidraget 
sammen med den tilsyneladende nitritfjernelse.  

Forsøgsprotokoller og prøvetagning er beskrevet nedenfor. 
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Beskrivelse af spike-forsøg 
Spikeforsøg blev lavet i hvert af de 12 biofiltre ved at omdirigere afløbet fra de enkelte biofilter til 
individuelle pumpesumpe hvorved der blev dannet lukkede systemer (Fig  3). 
Heri blev der tilsat ammoniumklorid med det formål at teste maksimale, substrat-ubegrænsede 
omsætningsrater (0° orden) og substratbegrænsede omsætningsrater (1° orden) under de givne 
forsøgsbetingelser.  

0° orden omsætningsraterne blev her bestemt som funktion af den lineære ændring i ammonium 
koncentrationen over tid i TAN koncentrationsintervallet fra 1-4 mg TAN/l.  Den rate, 
koncentrationsændring over tid,  korrigeres for vandvolumen i opstillingen og ud fra mængden af 
bioelementer kan den volumenspecifikke omsætningsrate beregnes. 
 1° orden omsætningsrater blev fastlagt ud fra det eksponentielle fald i TAN over tid ved lave TAN 
værdier (< 1 mg TAN/l). Ratekonstanten blev beregnet som den lineære koefficient ud fra 
sammenhængen mellem ln transformerede TAN koncentrationer og tid (eksponentiel 
regressionskoefficient). Ratekonstanten ganges med vandvolumen i opstillingen og divideres med 
mængden af bioelementer (volumen eller samlet overflade, m3 eller m2) og får enheden m/dag. 

Bestemmelse af substratbegrænset omsætningsrate ved gentange målinger over biofiltre 

Den substratbegrænsede 1 °ordens omsætningsratekonstant blev bestemt ved at måle på 
fjernelsen af TAN over en biofilter med kendt flow. Det blev gjort over en sammenhængende 
periode inden for et tilstrækkelig TAN koncentrations interval mellem 0-1 mg TAN/l.  I praksis 
foregik det i forsøgsperiodens afslutning hvor der blev der udført udvidet prøvetagning ved 
faldende TAN koncentrationer. Det foregik ved at indstille fodringen og systematisk udtage 
vandprøve før/efter alle 12 filtre over 72 timer med en faldende TAN gradient. 

Tabel 1. Oversigt over centrale driftsbetingelser for de 3 intensive forsøgsperioder.  I forsøg 1 og 2 blev der i disse 
perioder fodret 3000 g/dag (på dage med TAN spike blev fodringsmængden reduceret til 1500/g). Vanskifte 
udgjorde 2 m3/dag; vandflow over biofiltrene var 1500 l/time med en beluftning på 7,5 l/min. 

Forsøg Periode 
(intensiv) 

Temp ℃ pH Ilt konc. 
(mg O2/L)      

Iltmæt. 
(%) 

[TAN]  
mg N/L 

[NO2
-]  

mg N/L 
[NO3

-] 
mgN /L 

Alkalinitet 
mg CaCO3/l 

Runde 1 Uge 9-12 18,8±0,2 7,15±0,11 8,2±0,6 108±8 1,03±0,24 0,6±0,1 40±17 152±36 
                    
Runde 2 Uge 5-8 19,1±0,5 7,15±0,18 7,2±0,4 92± 19 0,96±,21 0,4±0,2 55±7 144±37 
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Resultater  

Kort om driftserfaringer med den nye biofilter forsøgsanlæg 

Gennem hele forsøgsperioden med kontinuerlig drift af forsøgsanlægget i over 200 dage var 
fiskedødelig-heden yderst minimal. Bortset et enkeltstående driftsuheld under forsøgsrunde 1 
(dag 44; lav vandstand, lav ilt og fiskedødelighed), har det samlede antal af døde fisk været 
sporadisk (<< 1 % gennem hele perioden).  
Fiskene voksede fra ca. 50 g til + 500 gram før der blev isat nye fisk. Der blev ikke observeret 
foderspild i nogle af de tre forsøgsrunder, og generelt var ædelysten høj grundet restriktiv fodring. 
I forsøgsrunde runde 3, hvor der udelukkende blev anvendt 12 moving bed biofiltre opstod der på 
en tidspunkt (dag AA) aftagende appetit og fodringen blev kortvarigt indstillet. I den forbindelse 
blev der tilsluttet en ferskvands proteinskimmer til anlægget som øjeblikkeligt fjernede an 
betydelig mængde opløst og partikulært organisk materiale fra vandet (data ikke vist). Herefter 
blev fodringen på 2000 g/dag atter opretholdt og forløb planmæssigt gennem den restende 
forsøgsperiode. 

Forsøgsrunde 1 blev udført i et helt nyt opført anlæg. Det tog derfor længere tid før 
vandkvaliteten var stabil (TAN og nitrit < 1 mg N/l) og bioelementerne var tilstrækkelig 
koloniserede, sammenlignet med de to efterfølgende forsøgsrunder. Disse 2 forsøgsrunder blev 
igangsat i det eksisterende anlæg, efter forudgående rensning af overflader og rør. Driften i den 
samlede forsøgsperiode viste, at anlægget fungerede med en fodrings-intensitet på 1.5 kg/m3 
(3000 g foder pr. dag med 2 m3 vandskifte) ved 19 °C. 
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Forsøgsrunde 1 – sammenligning af sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer (fixed og moving) 
 

Der blev målt en volumetrisk TAN omsætning på op til 80 g N/m3/d (~ 0,11 g N/m2/d) allerede 
efter 1 uge fra opstart (Fig. 4). De to typer af dykkede filtre – både med sprøjtestøbt og 
ekstruderede bioelementer – havde en højere omsætning sammenlignet med de to typer af 
moving bed. Omsætningsraterne steg for alle 4 typer af bioelementer yderligere fra første til 
anden uge. Fra 2. til 4. uge øgedes omsætningshastigheden i moving bed biofiltrene op til 130 ± 10 
g N/m3/d, alt imens raterne aftog i de dykkede filtre. [data for dag 35-56 ikke inkluderet jf. 
periodisk driftssvigt]. 

 

 

Fig. 4. Forsøgsrunde 1. Beregnede ammonium omsætningsrater i biofiltre med sprøjtestøbte (sorte) og 
ekstruderede (røde) bioelementer. VTR angiver den volumen baserede omsætning (middel ± std. afv.) i gram TAN 
per m3/dag. Fuldt optrukne søjler viser data fra dykkede filtre; stiplede søjler repræsenterer data fra moving bed 
filtre.  SS_A= sprøjtestøbt type A, 750 m2/m3, Ex-A = ekstruderet type A, 700 m2/m3. 
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De maksimale omsætningsrater øges til et stabilt niveau omkring 250 ± 20 g TAN /m3 pr dag fra dag 63, 
efter længerevarende drift og konstante betingelser med fast, høj indfodring biofiltrene (Fig. 4). 

De fundne gennemsnitlige omsætningsrater for de fire typer af biofilterelementer viser, at sprøjtestøbte og 
ekstruderede bioelementer har omtrentlig samme omsætningskapacitet (Fig. 5). Der blev målt 
gennemsnit fra 230 – 270 g TAN /m3 pr dag og dykkede bioelementer havde tilsyneladende en anelse 
højere omsætning sammenlignet med moving bed bioelementer.  

 

Fig. 5 Substrat ubegrænset (koncentrations uafhængig;) omsætning beregnet som 0. ordens volumetriske 
omsætningsrater (middel ± std. afv). Værdierne er baseret på ugentlige TAN spike forsøg (Uge 9-12) med stabil 
infodring på 3000 g/dag og vandskifte på 2,0 m2/dag.  SS_A= sprøjtestøbt type A, 750 m2/m3, Ex-A = ekstruderet 
type A, 700 m2/m3. Se tabel 1 for driftbetingelser . 
 

De beregnede TAN omsætningsrater ved lave TAN koncentrationer (koncentrationsafhængigt / 
substratbegrænsede) var højest i de ekstruderede bioelementer.  
De dykkede og bevægelige ekstruderede elementer havde hhv. 0,52 og 0,53 m/d, mens de tilsvarende 
sprøjtestøbte elementer havde 0,45 og 0,41 m/d (Fig. 6 og tabel 2). 
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Fig. 6.  Substrat begrænset (koncentrations afhængig) omsætning beregnet som 1. ordens ratekonstanter  
(middel ± std. afv). Værdierne er baseret på ugentlige TAN spike forsøg (Uge 9-12) med høj og stabil infodring.   
SS_A= sprøjtestøbt type A, 750 m2/m3, Ex-A = ekstruderet type A, 700 m2/m3. 
 

Tabel 2. Omsætningsrater Runde 1. Ferskvand; 19 °C, middelværdi på resultater af  
4 på hinanden følgende ugentlige spikeforsøg (uge9-12). 

Omsætningsrater 
Middel (63-84) 

VTR 
(g N/m3/d) 

STR 
(g N/m2/d) 

1´ordens rate 
(m/d) 

Sprøjtestøbt A – dykket 261 ± 13  0,35 ± 0,02  0,45 ± 0,07 
 
Sprøjtestøbt A – moving 229 ± 12 0,31 ± 0,02 0,41 ± 0,07 
  
Ekstruderet A – dykket 267 ± 33 0,38 ± 0,05 0,52 ± 0,12 
 
Ekstruderet A – moving 259 ± 10 0,37 ± 0,01 0,53 ± 0,07 

 

Biofiltrenes substratbegrænsede omsætning blev også undersøgt ved at måle på fjernelsesrater over de 
enkelte biofiltre. Figur 7 viser disse koncentrationsafhængige omsætningsrater, hvor den volumetriske 
omsætningsrate kan beregnes ved at gange med hhv. 750 og 700 m2/m3 for de sprøjtestøbte og 
ekstruderede bioelementer. 

 

 

 

 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

SS_A (Fixed) SS_A (Moving) Ex_A (Fixed) Ex_A (Moving)

K 1
(m

/d
)

Typer af bioelementer

Runde 1 (Dag 63-84)



12 
 

 

Fig. 7. Sammenhæng mellem TAN koncentration og beregnet overfladespecifik TAN fjernelse (g TAN / m2/d) i 4 
forskellige typer biofilter elementer. Data stammer fra dag 85-89; 19± 1 °C; fodring indstillet. 
SS_A= sprøjtestøbt type A, 750 m2/m3, Ex-A = ekstruderet type A, 700 m2/m3. 
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Forsøgsrunde 2 – sammenligning af sprøjtestøbte, ekstruderede og skumgummi baserede 
bioelementer  

I dette forsøg, blev der ligeledes målt omsætningsrater en uge efter isætning af nye bioelementer. 
De sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer omsatte op til 37 g N/m3/d, mens skumgummi-
bioelementer havde en TAN omsætning på 144 g/m3/d (Fig. 8).  
Generelt steg TAN omsætningsraterne for alle 5 typer af bioelementer som funktion af tiden. Ved 
forsøgets afslutning var omsætningsraterne for de dykkede bioelementer (sprøjtestøbte og 
ekstruderede) hhv. 190 og 244 g N/m3/d, mens de bevægelige bioelementer var fra 277 til 313 g 
N/m3/d.  

Den højeste omsætning blev fundet blandt skumgummi bioelementer (drevet som moving bed) 
med VTR på 542 g N/m3/d (Fig. 8). 

 

Fig. 8. TAN omsætningsrater (middel ± std. afv.) angivet som g TAN m-3 d-1. Omsætningsraterne er baseret på 
målinger af TAN koncentrationer i vandprøver i indløbet til og i udløbet fra 12 ens biofiltre med 5 forskellige  
typer bioelementer. Forsøget blev afviklet over en 8 ugers forsøgsperiode.  SS_B= sprøjtestøbt type B, 750 m2/m3,  
Ex-B = ekstruderet type A, 700 m2/m3, Skum_A = skum type A, 2000 m2/m3.  
Oplysninger om forsøg og driftsbetingelser kan ses i tabel 1.  
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Fig. 8A. TAN omsætningsrater (middel ± std. afv.) angivet som g TAN m-3 d-1 
for de forskellige typer af bioelementer. 

 

Fra uge 5 (dag 35) og til forsøgets afslutning var der konstante betingelser med hensyn til daglig 
fodermængde (3,0 kg) og vandskifte (2,0 m3). Figur 10 viser omsætningsraterne for de 5 forskellige 
biofilterelementer i denne periode. Det ses, at størrelsesordenen for de sprøjtestøbte og 
ekstruderede biolegemer er omtrent ens. De elementer der blev holdt i bevægelse (moving bed) 
havde en generel højere omsætningsrate sammenlignet med tilsvarende bioelementer i dykkede 
biofiltre.  

Imens omsætningsraterne i moving bed biofiltre (sprøjtestøbt og ekstruderede) steg/tiltog 
gennem denne 4- ugers intensive periode med konstante betingelser, var omsætningsraterne de 
dykkede biofiltre stabile på et niveau omkring 300 g TAN/m3/d. 
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Bioelementerne af skum havde gennem hele perioden en markant højere omsætningsrate (Fig 

 

 

 

Fig. 9. Maksimale TAN omsætningsrater (Substrat ubegrænset / koncentrations uafhængig) beregnet som 0. ordens 
volumetriske omsætningsrater (middel ± std. afv). Værdierne er baseret på ugentlige TAN spike forsøg (Uge 5-8) 
med stabil infodring på 3000 g/dag og vandskifte på 2,0 m2/dag.  Foder:, vandskifte, temperatur (se Tabel 1) . SS_B= 
sprøjtestøbt type B, 750 m2/m3, Ex-B = ekstruderet type A, 700 m2/m3, Skum_A = skum type A, 2000 m2/m3. 
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Fig. 10. Sammenligning af 0. ordens omsætningsrater af 5 typer bioelementer fra forsøgsrunde 2. Værdierne er 
angivet som VTR g TAN/m3/d (middel±std.afv) og beregnet ud fra 12 adskilte spikeforsøg over en periode på 4 
uger. Driftsoplysninger fremgår af tabel 1. SS_B= sprøjtestøbt type B, 750 m2/m3, Ex-B = ekstruderet type A, 700 
m2/m3, Skum_A = skum type A, 2000 m2/m3. 

 

TAN omsætningen ved lave TAN koncentrationer ses på figur 11 og i tabel 3. I lighed med 0. ordens 
omsætningen, viste det sig at moving bed (både sprøjtestøbte og ekstruderede) biofiltre havde en højere 
ratekonstant, sammenlignet med sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer i dykkede filtre. Den 
tilsyneladende lavere 1. ordens ratekonstant for skum bioelementer skyldes at der er anvendt et volumen 
specifik areal på 2000 m2/m3. 
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Fig. 11. Substrat begrænset (koncentrations afhængig) TAN omsætning beregnet som 1. ordens raekonstanter 
(middel ± std. afv). Værdierne er baseret på ugentlige TAN spike forsøg (Uge 9-12) med høj og stabil infodring 
(driftoplysninger fremgår af tabel 1). SS_B= sprøjtestøbt type B, 750 m2/m3, Ex-B = ekstruderet type A, 700 m2/m3, 
Skum_A = skum type A, 2000 m2/m3. 

 

 

Tabel. Omsætningsrater Runde 2. Ferskvand; 19 °C, middelværdi på resultater af 4 på hinanden følgende 
ugentlige spikeforsøg (uge 5-8). Beregnet ud fra 700 m2/m3 (KSK og Expo) og 2000 m2/m3  
for Levapor. 

Omsætningsrater (R2) 
Middel (35-56) 

VTR 
(g N/m3/d) 

STR 
(g N/m2/d) 

1´ordens 
rate 

(m/d) 
Sprøjtestøbt B –dykket 116 ± 34  0,17 ± 0,05    0,23 * 
 
Sprøjtestøbt B –moving 288 ± 27 0,41 ± 0,04 0,41 ± 0,02 
 
Ekstruderet B –dykket 123 ± 31 0,18 ± 0,04   0,27 * 
 
Ekstruderet B –Moving 275 ± 29 0,39 ± 0,04 0,47 ± 0,07 
 
Skum_A (Moving) 553 ± 29 0,28 ± 0,02 0,26 ± 0,04 

*1. Ordens ratekonstanten er baseret på dag 56. 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

SS_B (Fixed) SS_B (Moving) Ex_B (Fixed) Ex_B (Moving) Skum_A (moving)

Ra
te

ko
ns

ta
nt

 K
1

(m
/d

)

1. ordens ratekonstant (Runde II, uge 5-8)



18 
 

Figur 12 illustrerer ovenstående omsætningskinetik, hvor det bemærkes at skum bioelementerne omsættes 
TAN med en væsentlig højere hastighed sammenlig med de 2 andre typer af bioelementer. Figurer viser 
legeledes de mønstre og den (beskedne) variation der kan måles inden for hver af de 5 biofilter typer.  

 

Fig. 12. Resultater af TAN omsætning målt ved TAN spike forsøg i 12 lukkede biofiltre (Uge 8). Skum_A = skum type 
A, 2000 m2/m3 (grøn); SS_B= sprøjtestøbt type B, 750 m2/m3 (blå) Ex-B = ekstruderet type A, 700 m2/m3 (orange). 

Den resulterende og tilhørende nitrit koncentrationer ses på figur 13. På trods af, at skumgummi 
bioelementerne omsætter TAN hurtigst – og derved danner mest nitrit i det lukkede system blev der ikke 
målt nogen nævneværdig ophobning. For de 4 øvrige typer af bioelementer ses der tydelige og 
karakteristiske ophobninger af nitrit. 

På kort sigt ophobes der mest nitrit i moving bed biofiltre (mest i sprøjtestøbte bioelementer sammenlignet 
med ekstruderede), men efter 4 timer er der mest nitrit i de dykkede biofiltre (ens niveau for både 
sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer). 
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Fig. 13. Resultater af den resulterende nitrit koncentration målt i forbindelse med TAN spike forsøg i 12 biofiltre. 
Skum_A = skum type A, 2000 m2/m3 (grøn); SS_B= sprøjtestøbt type B, 750 m2/m3 (blå) Ex-B = ekstruderet type A, 
700 m2/m3 (orange). 
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Diskussion 

De fundne omsætningsrater er retvisende inden for den enkelte forsøgsrunde. Resultaterne kan imidlertid 
(som udgangspunkt) ikke direkte sammenlignes på trods af, at en række forsøgsparametre var ens 
(temperatur, pH, alkalinitet, ilt, fodertype, foder belastning, flow).  Forhold omkring opstart af nyt anlæg, 
forsøgsperiodens varighed, fordeling, fyldningsgrad og sammensætning af bioelementer (drift, form og 
materiale) kan have påvirket koloniseringshastigheden og derved skabt forskellig konkurrence betingelser.   

 

Runde 1. 

 Sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer omsatte i gennemsnit fra 230 – 270 g TAN /m3 pr dag. 

 Der var ingen entydig forskel mellem dykkede og bevægelige bioelementer  

 Nitrit omsættes hurtige i dykkede filtre sammenlignet med moving bed 

 

Runde 2:  

 Sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer omsatte i gnsn. fra 275-288 g TAN /m3 pr dag som 
moving bed biofilter 

 Sprøjtestøbte og ekstruderede bioelementer omsatte gnsn. fra 116- 123 g TAN /m3 pr dag som 
fixed bed. 

 I modsætning til runde 1 var der tydelig forskel mellem dykkede og bevægelige bioelementer både i 
målt o sprøjtestøbte og ekstruderede biofilter 

 Skum bioelementer omsatte ca. 550 g TAN /m3 pr dag som moving bed biofilter 

 Betydelige forskelle i den tilhørende omsætning (ophobning) af nitrit 
Nitritomsætningen er højest i Skum >> EX-B (moving) > SS_B (moving)  > dykkede bioelementer. 
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Måling af ammonium- og nitrit omsætning i to typer af bioelementer fra et 
kommercielt dambrug. 

Indledning 

Drift og vedligeholdelse af biofiltre påvirker vandkvaliteten. Dette gælder både opløst og 
partikulært organisk materiale og i særdeleshed koncentrationen af ammonium og nitrit. 
Ifølge dambrugsbekendtgørelsen (BEK) anvendes et dimensioneringskrav på minimum 400 m2 

biofilteroverflade pr. tons relateret foderforbrug og en specifik omsætning af ammonium på 
minimum 0,15 g NH4

+-N pr. m2 overflade pr. dag som årsgennemsnit. Hvorvidt bioelements 
udformning og overfladetilgængelig påvirker omsætningen af TAN og nitrit er imidlertid ikke 
tilstrækkeligt belyst. 
Formålet med denne undersøgelse var at måle specifikke omsætningsrater af total ammonium 
nitrogen (TAN) og nitrit-N under normale produktionsbetingelser på et model dambrug. Her blev 
to af de meste gængse kommercielle bioelementer (RK Plast og KSK Saddle Chips) undersøgt ved 
at måle TAN og nitrit omsætningen over dykkede og bevægelige biofiltre på anlægget og under 
veldefinerende betingelser i reaktorrør. 

 

Fig. 1. Anlæg fra Model 3 dambrug med KSK Saddle chips og RK Plast bioelementer. 
I forgrunden ses de 4 dykkede biofilter sektioner der forsynes med vand fra et tværgående  
moving bed biofilter t.v. i billedet.  
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Metode 
Der blev lavet to typer undersøgelser af de 2 forskelige biofilter elementer.  
1) Målinger af TAN og nitrit koncentrationer i vandet fra 3 forskellige anlæg på Nymølle Dambrug. 
Vandprøverne blev udtaget ved passage over de enkelte fixed og moving bed biofiltre med RK 
Bioelements og KSK Saddle Chips (Se fig. 2). Vandtemperaturen i anlæggene var 7,9-8.5 °C. 
2) Måling af TAN og nitrit omsætningshastigheder i reaktorrør med tilsætning af ammonium eller 
nitrit. Forsøgene foregik udendørs med anlægsvand ved 8,0 °C.  
I tillæg hertil blev prøver med aktive bioelementer efterfølgende analyseret for indhold af organisk 
materiale. 

Forsøg 1: Måling af TAN-og nitrit ved passage over biofiltre på anlægget 

Ammonium og nitritfjernelsen blev bestemt ved at udtage vandprøver i indløbet til biofiltret (før 
moving bed), midt i biofiltret (efter moving bed = før fixed bed) og i udløbet fra det dykkede 
biofilter. Vandprøverne blev sterilfiltreret og opbevaret på køl og efterfølgende analyseret for TAN 
og nitrit-indhold. 
Der blev udtaget to sæt vandprøver med en times mellemrum fra tre forskellige 
produktionsenheder (anlæg 7/8, anlæg 11/12 og anlæg 15/16; Fig. A); i alt 18 sæt vandprøver. 

Prøverne blev analyseret for ammonium og nitrit indhold og omsætningsraten blev beregnet ud 
fra flow og oplysninger om biofiltrets volumen og samlede overflade (Tabel 1). 

Fig. 2. Oversigt over model dambrug og anlæg hvori der blev udtaget vandprøver til bestemmelse af 
biofilter performance. Vandtemperatur og pH henholdsvis 8 °C og 7.1. 
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Tabel 1. Oplysninger om biofiltre i de anlæg hvori der blev udtaget vandprøver. 
KSK Saddle chips har 700 m2/m3; RK Bioelements har 750 m2/m3 . 

Nymølle 
Dambrug 

Udfodring  
på dagen 

Moving bed 
bioelementer 

Volumen 
af medier1 

Fixed bed 
bioelementer 

Volumen 
af medier2 

Anlæg_7/8*  266 kg KSK 1.0 22,4 m3 RK Heavy 38,9 m3 

Anlæg_11/12  294 kg RK Medium 22,4 m3 RK Heavy 38,9 m3 

Anlæg_15/16  266 kg RK Medium  22,4 m3 KSK 1.2  38,9 m3 

*som det eneste anlæg var der her 60µm tromlefilter 
1: Moving bed: 2 sektioner af 10x1,4m med 0.8 m elementer  
2: Fixed bed: 4 sektioner af 4,5x2,4m med 0,9 m elementer  
 
Forsøg 2: Bestemmelse af TAN og nitrit omsætningsrater (spike-forsøg) 

Der blev lavet kontrollede forsøg med aktive KSK Saddle chips og RK Plast bioelementer fra to 
moving bed biofiltre på Nymølle Dambrug. Delprøver af KSK Saddle Chips blev udtaget fra anlæg 
7/8 og RK Plast fra anlæg 11/12. For begge typer bioelementer blev der lavet forsøg med både 
omsætning af total ammonium-N (TAN) og nitrit-N. 

I alle forsøg blev 2,4 liter bioelementer overført til en reaktor opstilling sammen med 5 liter 
anlægsvand (A7/8). Der blev tilført en jævn luftmængde og vandet blev cirkuleret i opstillingen 
med et flow på 60 l/min, svarende til en stigehastighed på ca. 15 cm/min.  

Efter 30 minutter blev der tilsat 25 ml 1000 mg NH4
+-N/l eller 1000 mg NO2-/l til reaktoren, 

svarende til en start koncentration på 5 mg ammonium-N/l og nitrit-N. Herefter blev der udtaget 
10 ml vandprøver over tid som blev sterilfiltreret og efterfølgende blev analyseret med 
spektrofotometer efter Dansk Standard 224. Vantemperaturen var 7.9 °C ved start og 9.5 ° efter 3 
timer. Vandets pH før tilsætning af ammoniumklorid var 7,4. 

 

 

 

 

  
 
Forsøgs-protokol 
 
En veldefineret volumen af 
bioelementer og dambrugs-
vand overføres til reaktor. 
 
Herefter tilsættes NH4Cl 
eller NaNO2 til bestemmelse 
af substrat ubegrænset (0. 
orden) og substrat 
begrænset (1. order) 
kvælstofomsætning med 
prøveudtagninger over tid. 

Opstilling der sikrer jævn 
opblanding og kendt volumen 
af vand og bioelementer 

Målinger udført på 
dambruget ved den 
pågældende 
vandtemperatur 

De to typer bioelementer 
der blev testet – hhv. KSK 
saddle Chips og RK 
Bioelements 

Figur 3. Skitse af metode til bestemmelse af kvælstofomsætning i bioelementer 



5 
 

Resultater 

 

Forsøg 1 
De målte ammonium og nitrit koncentrationer i de tre anlæg før og efter biofiltrene ses på figur 4. 

TAN koncentrationen var fra 0,98-1,10 mg/l i to af anlæggene og fra 155-1,70 til de tredje, mens 
nitrit niveauerne tilsvarende er fra 0.42-0,48 mg N/l og fra 1,05-1,17 ,mg nitrit-N/l. 
Fælles for alle 3 anlæg er at der sker en ammonium omsætning over biofiltret, og at denne 
omsætning er størst over de dykkede biofilter. Der blev også målt en højere TAN koncentration 
ved anden måling (højre kolonne) i alle tre anlæg sammenlignet med første sæt målinger. 
Anlæg 15/16 har højere ammonium og nitrit-koncentrationer sammenlignet med de to andre 
anlæg (Fig. 3). 

 

Fig. 4. Resultater af ammonium (mørke søjler) og nitrit (lyse søjler) analyser fra anlæg 7/8, 11/12 og 15/16 før og 
efter de to typer biofiltre. Prøverne udtaget hhv. kl. 12:10-12:30 (1) og 13:10-13:30 (2); vandtemperatur 8 °C. 
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Den overfladespecifikke omsætningsrate (STR) for de bevægelige medier er fundet i 
størrelsesordenen 0,06 – 0,09 g TAN/m2/dag (Tabel 3). For de dykkede filtre er overfladespecifikke 
omsætningsrate (STR) væsentlig højere med værdier fra 0,11-0,13 g N/dag. De målte 
fjernelsesrater svarer til 4,6-4,9 kg N/dag, svarende til ca. halvdelen af den udskilte N fra foderet 
(266 kg * 0,035 kg N/kg). Det bemærkes, at værdierne for forsøget kun er baseret på 2 
øjebliksmålinger hvor der var en del variation; flow sat til 400 l/s ifølge oplysning fra fiskemester. 

Tabel 3. Oversigt over ammonium fjernelse over biofiltret angivet i mg N/l (forskel ind-ud); N-fjernelse pr. dag (ved 
flow på 400 l/s) og overfladespecifikke ammonium fjernelse baseret på volumen og overflade af medier som anført 
i Tabel 2. Værdier med almindelig skrift er fra RK Bioelements, mens værdier med fed skrift er fra KSK Saddle Chips. 

 

 

 

Figur 5.  Volumen specifik ammonium omsætning målt som g TAN/m3/dag (middel ± std.afv.)  
i moving bed og fixed bed biofiltre med KSK Saddle Chips og RK Bioelements ved 8 °C baseret  
på vandprøver fra tre forskellige anlæg på et Model 3 dambrug.  

Nitrit omsætning i biofilter enheder 
Figur 4 viser, at der er en nitritkoncentrationen stort set er uændret ved passage over moving bed 
biofiltrene. Samtidig ses en beskeden (< 10%) nitrit dannelse over det dykkede biofilter. Dette er 
gældende for begge typer bioelementer. En konstant (uændret) nitrit koncentrationen over et 
biofilter betyder, at nitrit oxidationen foregår med samme rate som TAN omsætningen. 
Omsætningsraterne af nitrit er således på niveau med omsætningsraterne af TAN fundet ovenfor 
(Tabel 3). 
 
 

Dambrug
Nymølle       Fixed Bed       Fixed Bed       Fixed Bed 
Anlæg 7/8 0,041 ± 0,026 0,100 ± 0,026 1409 ± 885 3443 ± 885 0,090 ± 0,056 0,118 ± 0,030
Anlæg 11/12 0,029 ± 0,003 0,104 ± 0,019 1017 ± 111 3600 ± 664 0,061 ± 0,007 0,123 ± 0,023
Anlæg 15/16 0,034 ± 0,003 0,104 ± 0,013 1174 ± 111 3600 ± 443 0,070 ± 0,007 0,132 ± 0,016

STR (g N/m2/d)
   Moving Bed    Moving Bed    Moving Bed 

Δ N (mg N/l) N-fjernelse (g N/d)
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Forsøg 2 
Ammonium omsætningen i reaktorer med KSK Saddle Chips bioelementerne  og RK Bioelements 
ved 8 °C viste, at der fjernes hhv. 3.9 og 4.4 mg N/l per time ved ammoniumkoncentrationer > 1 
mg TAN/l (0. orden; substrat ubegrænset omsætning; Figur 6). Denne omsætning svarer til en 
overfladespecifik ammonium omsætningsrate på hhv. 0,275 og 0,293 g N/m2/dag (Tabel 4). 
Ved TAN koncentrationer under 1,5 mg TAN/l er omsætningen proportional med TAN 
koncentrationen (1. orden; substrat begrænset omsætning). Her blev der fundet omsætningsrater 
på 0,17 m/d for KSK Saddle Chips og 0,20 m/d for RK Bioelements (Tabel 4). 
 

  
Figur 6. Omsætning af ammonium og nitrit undersøgt i kontrolleret opstilling på Nymølle Dambrug. Til hvert forsøg 
blev 2,4 liter KSK Saddle Chips eller RK Plast bioelementer fra moving bed biofilter sektioner overført til reaktorrør 
med 5 liter anlægsvand (8 °C) med omrøring og beluftning. 
 

0. ordens omsætningsrater for nitrit var ens for KSK Saddle Chips bioelementerne og RK 
Bioelements (0,20 N/m2/dag), med 1. ordens rater (substrat begrænset omsætning) på 0,11 m/d 
(Tabel 4). 
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Figur 7. Omsætningsrater beregnet ud fra de kontrollerede forsøg, hvor 0° orden angiver den overfladespecifikke 
NH3/NH4

+- og nitrit-fjernelse i g N /m2 per dag ved høje ammonium – og nitrit koncentrationer (> 1,5 mg N/l). 
Ved lavere koncentrationer (< 1,5 mg N/l) er 1° ordens omsætningen proportional med koncentrationen. 
 

Tabel 4: Beregnede omsætningsrater af total ammonium-N (TAN) og nitrit-N med RK Plast og KSK 
Saddle chips fra moving bed biofiltre Nymølle Dambrug målt i reaktorrør på Nymølle Dambrug.  

RK Plast 

TAN 0° TAN 1° Nitrit 0° Nitrit 1° 

NH3/NH4
+- 

(g N ·m-2·d-1) 
NH3/NH4

+ 

(m·d-1) 
NO2

--  
(g N ·m-2·d-1) 

NO2
-    

(m·d-1) 

0,29 0,20 0,20 0,11 
 

KSK Saddle Chips  

TAN 0° TAN 1° Nitrit 0° Nitrit 1° 

NH3/NH4
+- 

(g N ·m-2·d-1) 
NH3/NH4

+ 

(m·d-1) 
NO2

--  
(g N ·m-2·d-1) 

NO2
-    

(m·d-1) 

0,28 0,17 0,20 0,11 
 

 

Omsætningsraterne for TAN og nitrit fundet under kontrollerede betingelser (flow og beluftning konstant) 
afviger fra resultaterne målt over biofiltrene i anlæggene. Sidstnævnte værdier kan være behæftet med 
usikkerhed som følge af eventuelle forskelle i faktisk flow og alkalinitet i mellem anlæggene. 
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Målinger af ammonium- og nitrit omsætningsrater i Levapor® bioelementer 
på Mosbjerg Dambrug. 

Indledning 
Hovedparten af kommercielle bioelementer der anvendes til akvakultur er lavet af plast 
(polyethylen eller polypropylen) og findes i et væld af forskellige udformninger.  
Levapor® afviger fra disse gængse bioelementer; udformningen er anderledes og materialet 
består af skumgummi (polyuretan) forsynet med en kerne af aktivt kul (www.levapor.com). 
Det pågældende produkt har i sig selv en forholdsmæssig stor overflade (≥ 2000 m2/m3) 
hvortil kommer overfladen fra det aktive kul. Disse egenskaber gør bioelementet 
interessant, og undersøgelser har vist, at Levapor har en relativ høj omsætningskapacitet 
(www.levapor.com). 

Formålet med denne undersøgelse var at bestemme ammonium- og nitrit omsætningsrater 
i Levapor® bioelementer ved drift på et kommercielt dambrug. Undersøgelserne foregik på 
Mosbjerg Dambrug i efteråret 2020, hvor en forsøgsopstilling med Levapor bioelementer 
blev tilkoblet en produktionsenhed (Fig. 1 og 2). Gennem forsøgsperioden i efteråret 2020, 
blev der ledt en delstrøm af dambrugsvandet gennem 2 kamre og der blev lavet målinger af 
ammonium og nitrit omsætningsrater.   

Figur 1. Billede af Levapor bioelementer (t.v.), biofilter forsøgsopstilling med to ens kamre (midt) og skitse af 
biofilter enhed med angivelse af flowretning og placering af beluftning (fra www.levapor.com). 

 

Metoder og analyser 

Ammonium (Total Ammonium Nitrogen (TAN)) og nitrit omsætningsraterne blev undersøgt 
på 2 måder. 
 
1) Nitrifikationsrater blev bestemt ved at måle på TAN og nitrit fjernelsen ved en enkelt 
passage (indløb og udløb) over biofiltret ved et givent flow og volumen af bioelementer. 
Prøvetagningen foregik ved grab samples og ved automatisk prøvetagning ved brug af ISCO-
samplere med køl (Fig. 2b). 
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2) Nitrifikationskapaciteten blev undersøgt ved at udtage en delmængde af aktive, 
koloniserede Levapor bioelementerne og overføre dem til en reaktor og derefter tilsætte 
ammoniumklorid og måle på TAN ændringer (biologisk omsætning) over tid (Fig. 2c). 

Ammoniumomsætningen (maksimal/substrat ubegrænset omsætning og 
koncentrationsafhængig omsætning, hhv 0° og 1° ordens rater) blev bestemt ved at 
overføre 5 l dambrugsvand og 2 liter koloniserede Levapor® bioelementer til en reaktor (Fig. 
2C). Efter 15 minutter med jævn beluftning blev der tilsat 25 ml 1000 mg/L TAN opløsning, 
svarende til 5 mg TAN/l i reaktoren. Herefter blev der udtaget en række vandprøver til 
bestemte tidspunkter til efterfølgende analyse af TAN og nitrit. Der blev lavet 4 sæt 
spikeforsøg både den 28/10 2020 og den 4/11 2020, begge dage blev der anvendt aktive 
bioelementer fra begge kamre og forsøgene blev udført som ægte duplikater. 

I forbindelse med undersøgelserne blev vandets temperatur, pH, alkalinitet og iltindhold 
målt.  
Der udtagne vandprøver blev sterilfiltret (0,20 µm) og opbevaret på køl til efterfølgende 
spektro-fotometriske analyser af opløste kvælstofsalte, hhv. ammonium (DS224), nitrit og 
nitrat (DS 223). 

 

 

Figur 2. A: Forsøgsopstilling bestående af 2 biofiltre kamre med Levapor® bioelementer, der kontinuerligt 
blev forsynet med dambrugsvand og holdt i bevægelse med beluftning. B: Opstillingen med ICSO samplere 
til automatisk prøvetagning af indløbsvand til og udløbsvandet fra biofiltrene (midt). C: Reaktorforsøg med 
aktive bioelementer til bestemmelse af nitrifikations-kapaciteten.  
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Resultater 

Ammonium omsætning målt over biofilteropstilling med Levapor bioelementer 6 uger efter opstart 

Ammoniumkoncentrationen i opdrætsvandet var mellem 0.42 og 0,89 mg TAN/l i måleperioden (Fig. 
3; 5A). 
Der blev målt en TAN omsætning på 18 ± 0,5 g N m-3·d-1 efter en uge (Fig. 3). Omsætningsraterne 
steg til 82 ± 6 g N m-3·d-1 efter 4 uger. Der blev fundet en sammenhæng mellem vandets indhold af 
TAN og den tilhørende omsætningsrate. (Der foreligger ikke oplysninger om driftsbetingelser for 
dambruget eller for biofilteret i den pågældende periode.) 

 

Fig. 3. Beregnede volumetrisk TAN fjernelsesrater [ ] (middel± std. fejl i g N m-3·d-1) målt i 
efteråret 2020. TAN koncentrationen i dambrugsvandet (i indløbet til biofiltrene) er vist med åbne 
cirkler. Vandtemperatur fra 10-12 °C; pH i intervallet fra 7,1-7,3 og alkalinitet på 130-145 mg 
CaCO3/l. 
 

Den målte nitrit-koncentration var < 0.06 mg NO2
—N/l i dambrugsvandet og < 0.10 mg NO2

—N/l i 
udløbsvandet fra biofiltrene. Den tilhørende dannelse eller omsætning af nitrit i biofiltret ses på figur 
4. Den tilsyneladende nitritfjernelse ([NO2

--NIND] - [NO2
--NUD]) viste en svag nitrit-produktion per 

passage fra uge 1-4, som ophørte efter uge 5. Den samlede nitritomsætning (Fig.4) fulgte TAN 
omsætningsraterne (Fig. 3), da den omfatter nitrit produceret ved TAN omsætningen samt en 
tilsyneladende nitritfjernelse over filteret.  
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Fig. 4. Beregnede volumetriske nitrit-N fjernelsesrater (middel± std. fejl i g N m-3·d-1) målt i 
efteråret 2020. Den tilsyneladende nitritfjernelse [ ] er bestemt ud fra målte nitrit-
koncentrationer, hvor negative værdier betyder nitrit-dannelse over biofiltret. Den samlede 
nitritfjernelse [ ] er beregnet ud fra TAN omsætningen og nitrit-omsætning. Nitrit-N 
koncentrationen i dambrugsvandet (i indløbet til biofiltrene) er vist med åbne cirkler.  
 

Ammonium omsætning målt over biofilteropstilling med Levapor bioelementer - døgnvariation 

Døgnvariationer i TAN i produktionsvandet (fra 0,52 til 0,89 mg N/l) og den tilhørende fjernelse over 
en sammenhængende 4-dages periode (23-26. november, 2020) se på figur 4. Den relative TAN 
fjernelsen blev her målt at være 46±13% i et biofilter kammer med et vand flow på ~ 19 l/min.  

Figur 5 viser sammenhængen mellem TAN fjernelsen per passage ved forskellige 
indløbskoncentrationer. Den beregnede ammonium fjernelse pr. volumen ses på figur 5B. Figur 5B 
viser, at der teoretisk fjernes 237 g N m-3·d-1 hvis TAN koncentrationen er 1 mg TAN/l i indløbet. Ved 
0.5 g TAN/l er den forventede TAN omsætning 118 g N m-3·d-1.  

Den tilsvarende overfladespecifikke TAN omsætning ved 1 mg TAN/l er således 0,12 g N m-3·d-1 hvis 
der regnes med 2000 m2/m3 bioelement (Figur 5C). 
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Fig. 5. A) Ammonium koncentration i dambrugsvand (indløb til biofilter) og i udløbet fra et biofilter med 
Levapor bioelementer baseret på automatisk prøvetagning; B) beregnet volumetrisk ammonium fjernelse 
over biofiltret med flow på 19,2 l/min og 55 liter bioelementer; C) overfladespecifik ammonium fjernelse 
ved 2000 m2/m3. Vandtemperatur 9,0 ±0,5  °C, pH ca. 7,1. 
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Eksempler på TAN og nitrit omsætningen målt under kontrollerede betingelser i 4 reaktorer se på 
figur 6.  
Den maksimale omsætningsrate (0° orden; beregnet ud fra den lineære hældning for værdier hvor 
TAN > 1 mg N/l) under de givne betingelser svarede til 250 ± 33 g N m-3·d-1. Den 
koncentrationsafhængige TAN omsætning (1. orden eksponentielt henfald målt ved TAN < 1 mg N/L) 
blevet fundet til 260 ± 33 d-1 . De tilhørende overfladebaserede omsætningsrater kan ligeledes ses i 
tabel 1. 

Nitritomsætningen var på niveau med TAN omsætningen. Det vil sige, at der ikke blev målt nogen 
nævneværdig nitritophobning i reaktoren på trods af en betydelig TAN omsætning. 

 

 

Fig. 6. Total ammonium nitrogen (TAN) og nitrit-N koncentration målt i 2 reaktorer (A og B) hvor 
der er tilsat 5 mg TAN/l til 5 liter havevand med 2,0 liter aktive bioelementer (Levapor fra 
opstilling på Mosbjerg Dambrug).  Vandtemperaturen var 10-10,7 °C. 
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Tabel 1. Resultater af total ammonium nitrogen (TAN) omsætning i reaktorer med Levapor 
bioelementer fra Mosbjerg Dambrug. Der blev udført 8 kontrollerede tilsætningsforsøg (hhv. den 
28/10 og den 4/11, 2020) med 2,0 liter bioelementer i 5 liter vand hvortil der er tilsat 5 mg TAN/l. 
Vandtemperatur 10- 11 °C. 
 

        0. Orden  (Ved TAN > 1 mg N/l)           1. orden  (Ved TAN < 1 mg N/l)  
  Substrat ubegrænset (max) omsætning 

 
Substrat begrænset (afhængig) omsætning 

Runde 1 

Målt rate 
(mg·l-1·time-1) 

Volumen 
omsætning   
(g N·m-3·d-1) 

Overflade   
omsætning   
(g N·m-2·d-1) 

 
Rate   

(time-1) 
Rate  
(d-1) 

Volumen 
omsætning   

(d-1) 

Overflade   
omsætning  

(m·d-1) 
1A 4,74 284,3 0,142 

 
5,55 133,1 332,8 0,166 

1B 3,72 223,0 0,111 
 

3,26 78,2 195,5 0,098 
2A 4,46 267,4 0,134 

 
4,85 96,2 240,5 0,120 

2B 5,08 304,9 0,152 
 

4,18 110,8 277,0 0,139 
Runde 2 

        

1A 3,46 207,5 0,104 
 

3,76 90,3 225,7 0,113 
1B 3,78 226,9 0,113 

 
5,43 130,2 325,5 0,163 

2A 4,01 240,6 0,120 
 

3,70 88,7 221,8 0,111 
2B 4,18 250,7 0,125 

 
4,46 107,0 267,5 0,134 

  
        

Middel ± std. afv. 250 ± 33 0,125 ± 0,02 
   

261 ± 49 0,130 ± 0,03 
 

 

 

Fig. 7. Teoretisk sammenhæng mellem TAN koncentration og forventede omsætningsrater for 
Levapor baseret på feltmålinger ved 10 °C. Til beregning af overfladeomsætning er anvendt 2000 
m2/m3. 
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Diskussion 

Drift af biofilter enhed med skumelementer 

Biofilteropstillingen der modtag en delstrøm af produktionsvandet fra det kommercielle anlæg, 
fungerede tilfredsstillende gennem hele forsøgsperioden. Det var indledningsvist en udfordring at få 
gjort Levapor skumelementerne vandfyldte og holdt i bevægelse, men efter 3-4 dages drift var der 
en jævn opblanding af elementerne i begge kamre. Denne tilsyneladende homogene opblanding af 
bioelementerne blev opretholdt gennem hele perioden. Der blev ikke observeret nogen 
nævneværdig stuvning af vandet i kamrene eller tilsmudsning på karoverfladerne. I dagene 
umiddelbart efter opstart af biofilteret blev der registreret små sorte partikler (synlige men < 1 mm) 
i udløbsvandet fra biofilteret som sandsynligvis var aktivt kul frigivet fra skumelementerne.  
Ved afslutningen af den 3- måneders forsøgsperiode blev der observeret mindre grad af slidtage i 
form af en svag afrunding af bioelementernes skarpe kanter. 

Omsætningen af ammonium og nitrit 

Forsøgsopstillingen med Levapor skumelementer viste, at både omsætningen af TAN og nitrit blev 
etableret relativt hurtigt. Allerede efter en uges drift på dambruget var TAN omsætningen ca. 20 g 
TAN m3/d og nitrit omsætningen ca. 25 g nitrit-N m3/d to uger efter opstart. Disse værdier skal ses i 
lyset af den relative lave TAN belastning (< 0,6 mg TAN/l) og vandtemperaturer på 10-12 °C. Normalt 
sker koloniseringen af biofiltre over en længere periode, hvor især processens 2. trin – den 
bakterielle omsætning af nitrit til nitrat - ofte er forsinket med flere uger (Timmons m.fl., 2002;  DTU 
Aqua, 2013). Resultaterne fra denne undersøgelse viste en kortere koloniseringsperiode, hvilket 
sandsynligvis kan tilskrives bioelementets udformning. Skumelementerne er porøse og med den 
store overflade og heterogene struktur kan bakterierne muligvis lettere kolonisere sig. Naturligt 
forekommende organiske partikler med bakterier i opdrætsvandet vil til en vis grad også 
tilbageholdes i skumelementerne; herved sker der en lokal podning og tilførsel af kulstofholdigt 
materiale der alt andet lige fremmer dannelse af biofilm. 

Både TAN og nitrit omsætningsraterne steg lineært i løbet af de første fire uger efter opstart med 
rater op til hhv. 80 g TAN m3/d og 72 g nitrit-N m3/d. Mod forventning aftog denne udvikling fra 5. 
uge, hvilket til dels kan skyldes en lavere udfodring og dermed lavere TAN koncentrationer. Det kan 
ikke udelukkes at hydrauliske forhold også har påvirket dette, eksempelvis ved at bioelementer ikke 
har været fuldt opblandet. Det bemærkes i øvrigt, at der ikke registreres ophobning af nitrit (et 
fænomen som ofte observeres) i opstartsperioden. Således er der fra 4-6 uge ingen nitrit dannelse 
over biofilteret hvilket viser at nitrit-omsætningen foregår med samme opsætningshastighed som 
fjernelsen af TAN (Fig. 4). 

De kontrollerede forsøg hvor aktive Levapor bioelementer blev overført til mindre reaktorer (samme 
betingelser) og med tilsætning af TAN viste væsentlig højere fjernelsesrater sammenlignet med 
måling over biofiltrene. Der blev fundet maksimale TAN omsætningsrater under de givne betingelser 
på 250±33 g TAN m3/d  (Tabel 1; Fig. 7). Tilsvarende blev den substratbegrænsede (afhængige) TAN 
omsætningsrate (1. ordens rate) fundet at være ca. 260 d-1 eller 0.13 m d-1 (Tabel 1, Fig. 7).  
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Det betyder for eksempel, at ved TAN koncentration på 0.5 mg/l (svarende til 0.5 g/m3) er 
   den volumen baserede TAN fjernelse = 0.5 g/m3* 260 d-1  = 130 g TAN m-3 d-1, mens  
  den overflade specifikke TAN omsætning er : 0.5 g/m3* 0.13 m d-1 = 0,065 g N m-2 d-1. 

Både 0. og 1. ordens TAN omsætningsrater for Levapor ligger i samme størrelsesorden som 
værdierne fundet under kontrollerede betingelser ved DTU Aqua, Hirtshals, når der korrigeres for 
temperaturen. 

Reaktor forsøgene på dambruget viste også, at der ved omsætning af TAN op til 5 mg TAN/l stort set 
ikke opstår ophobning af nitrit som følge af lavere nitrit omsætningsrater (Fig. 5). Dette afviger fra 
lignende/ tilsvarende forsøg, hvor der som oftest måles en betydelig nitrit ophobning. Levapor 
bioelementer har tilsyneladende tilstrækkelig mængder af nitrit oxiderende bakterier (måske særligt 
beskyttede) der matcher de ammonium oxiderende bakterier, og dette karakteristikum blev også 
observeret ved forsøg ved DTU Aqua, Hirtshals (afsnit A). 

Omsætning af opløst og partikulært organisk materiale blev ikke undersøgt i indeværende forsøg. 
Det blev bemærket, at bioelementerne samler eller opbygger en betydelig mængde partikulært 
organisk materiale som relativt let kan fjernes ved mekanisk pres. Yderligere undersøgelser skal 
afdække i hvilket omfang det organiske materiale er biofilm (vækst af bakterier) eller bundet 
partikulært materiale fra vandfasen. 

 

Anvendelsesperspektiver 

Skumelementernes egenskaber giver en række potentielle anvendelsesmuligheder som kan forbedre 
vandkvaliteten og driften af RAS-anlæg. Skum-bioelementer kan eventuelt anvendes som del af en 
supplerende renseenhed ved særlig behov for øget TAN og/eller nitrit fjernelse. Det kunne være i 
forbindelse med  
(gen-) opstart af biofiltre hvor Levapor kan indgå som erstatning eller supplement til de traditionelle 
bioelementer. Det kunne også være et supplement til at nedbringe nitrit, eksempelvis hvis biofiltret 
kommer ud af balance som følge og for kraftig indfodring, vandbehandling med desinfektionsmidler 
eller ved akut ændring af vandets salinitet, eksempelvis på laksesmolt anlæg. 

Skumelementernes evne til at tilbageholde og frigive organisk materiale kan tænkes ind som en del 
af en forbedret returskylningsstrategi der sandsynligvis kan være mere effektiv og skånsom end 
nuværende praksis. 

Konklusion 

Forsøgene med Levapor bioelementer viste blandt andet   

 TAN omsætningen på ca. 20 g TAN m3/d efter en uges kolonisering med dambrugsvand ved 
12 °C.   

 Nitrit omsætning på 25 g nitrit-N m3/d efter to ugers kolonisering  

 Substrat ubegrænset TAN omsætning (0. orden) på 250 g TAN m-3 d-1 (11 °C) 

 Nitrit omsætningsrater i samme størrelsesorden som TAN omsætningsrater 
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