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Måling af 
vandkvalitetsparametre 

Til overvejelse før man vælger udstyr:

• Anlægstype (recirk int, biofilter m.m.)

• Analysetider

• Måleområde og nøjagtighed

• Priser

• Frekvens
– Ilt, pH (daglig)

– Ammonium, nitrit (daglig/ugentlig)

– Nitrat + CO2 (daglig, ugentlig, månedlig eller?)



HUSK i den forbindelse

• En gang om ugen er bedre end ingen. To gange er 
bedre end én gang osv. 

• Hyppig prøvetagning ved opstart af nyt anlæg eller 
opstart efter desinfektion af eksisterende anlæg.

• Registrer alle prøver. Det vigtige er måske ikke 
dagens resultat, men den historik der opbygges. 
Den kan være nyttig, den dag der opstår 
problemer.



Eksempel økologi
”ekstensiv” 



Eksempel økologi
”ekstensiv”



Metoder

Sonder
– Ilt, pH, CO2, (Ammoniak), temp

Spektrofotometri 
– Ammoniak, nitrit, nitrat, Fe

Farvede væsker
– Ammoniak, nitrit, nitrat, Fe

Sticks
– Ammoniak, nitrit, nitrat, pH

Hach, VWR og Merck + 

flere 



Sonder

Dyre i anskaffelse

Billig i daglig drift

Rengøring

Kalibrering



Fotometer

Relativ præcis

Dyr i anskaffelse

Prisen pr prøve forholdsvis lav

Fotometer kan ofte bruges til flere typer analyser

Kan være relativ tidskrævende



Simpel farveskala med 
eller uden ”hjul”

Medium anskaffelsespris

Medium pris per prøve

Ofte tidskrævende

Hjul mere nøjagtig end simpel 
farvereaktion



Sticks

Lidt dyrere pr prøve

Hurtig

Mindre præcis!



Eksempel på priser / tid
ved farvereaktion

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

Am
m

on
iu

m
 

Hach Lange 
Nr.: 2755325 

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

30 sek. 138 kr. for 25 test 5,50 kr. 

Visocolor ECO 
Nr. 20.01.40 

Simpel 
farveskala 

0,2 – 3  
0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-
2-3 

15 
minutter 

355 kr. for 50 test 7 kr. 

 Merck Ammonium-
test, Aquamerck 

Nr. 111117 

Simpel 
farveskala 

0 – 10 
0-0,5-1-3-5-10 

Få 
minutter 

412 kr. for 150 test 2,75 kr. 

Visocolor ECO 15 
Nr. 20.01.39 

Simpel 
farveskala 

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

15 
minutter 

372 kr. for 50 test 7,50 kr. 

 Merck 
Ammoniumtest, 

Microquant 114750 

Simpel 
farveskala 
med hjul 

0,2 - 8  
0,2-0,5-0,8-1,3-2,0-
3,0-4,5-6,0-8,0 

13-15 
minutter 

1150 kr. for 200 test + 
hjul  

(efterfølgende koster 
633 kr. for 200 test) 

3,20 kr. 
(1150 kr. for 

opstart) 

Palintest 
Ammonium 
(tabletter) 

(kræver fortynding) 

Simpel 
farveskala 
med hjul 

0 – 1 
 

10 
minutter 

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

(400 kr. for 250 
prøver) 

2 kr. 
(875 kr. for 

opstart) 
 

Aquanal-plus 
til fotometer 
Nr. 20.09.40 

Fotometer 0,1 – 3 
Meget præcis i 

hele skala. 

13 – 15 
minutter 

10.000 for fotometer 
(500 kr. for 250 

prøver) 

2 
(10.000 kr. for 

opstart) 

 

Ammonium / ammoniak



Eksempel på priser / tid
ved farvereaktion 

Nitrit / nitrat

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

N
itr

it 
(n

itr
at

) 

Hach Lange 
Nitrit/nitrat 
Nr. 2745425 

Sticks Nitrit: 0 - 3 
0,15-0,3-1-1,5-3 
Nitrat: 0 – 50 
0-1-2-5-10-20-50 

Få sek. 138 for 25 sticks 5,50 kr. 

Merck Nitrittest 
Merckoquant 

Nr. 110007 

Sticks 2 – 80 
2-5-10-20-40-80 

15 sek. 233 kr. for 100 sticks 2,20 kr. 

Visocolor ECO 
Nr. 20.01.44 
(kræver ofte 
fortynding) 

Simpel 
farveskala 

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

Få 
minutter 

316 kr. for 150 test 2 kr. 

 Merck Nitrittest, 
Microquant 
Nr. 114774 

Simpel 
farveskala 
med hjul 

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

3 
minutter 

1140 kr. for 400 test + 
hjul  

(efterfølgende koster 
788 kr. for 400 test) 

2 kr. 
(1140 kr. for 

opstart) 
 

Palintest 
Nitrit (tabletter) 

(kræver ofte 
fortynding) 

Simpel 
farveskala 
med hjul 

0 – 0,5 
 

Få 
minutter 

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

(400 kr. for 250 prøver) 

2 kr. 
(850 kr. for 

opstart) 
 

Reagens  
til fotometer 

 

Fotometer 0,02 – 1 
Meget præcis i hele 

skala. 

3 
minutter 

10.000 for fotometer 
(775 kr. for 110 prøver) 

7 kr. 
(10.000 kr. for 

opstart) 

Nitrat Merck Nitrattest 
Merckoquant 

Nr. 110020 

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

1 minut 246 for 100 sticks 2,50 kr. 

 



Lidt om CO2

Det er frit opløst CO2 som påvirker 
fiskene negativt

Tidligere lidt besværlig at måle

Måles typisk med sonde fra 
OxyGuard

Tålegrænser

Anbefaling < 10 – (15) mg/l 

men forskellige anbefalinger gående fra ca. 5-30 mg/l

Forhøjet CO2-

indhold mindsker 

fiskens iltoptagelse



Udfordringer når man 
måler ammoniak

Skal måles indirekte

• Man måler normal den samlede 
koncentration af NH3 + NH4

+ = TAN

Og beregninger NH3 ved at kende

temperatur + pH

NH3 +  H2O  ↔ NH4 +  OH-

Ammoniak                  vand                     ammonium                 base



Udfordringer når man 
måler nitrit / nitrat

Husk at se på ammonium-testkittet om 
man måler på:

• Nitrit-N eller nitrit

• Nitrat-N eller nitrat



Husk arbejdsmiljø-
reglerne

Husk opbevaringsregler

evt aflåst!!

Ryddeligt og væk fra

frokostbordet

Evt. værnemidler

LÆS INDLÆGSSEDLEN



Måling af 
vandparametre

Men lyt til eksperten

Lars-Flemming


