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Tålegrænser for ørred / 
laks

Hvor kommer viden fra?
Ofte laboratorieforsøg

Er dette så sandheden?
Måske men mange værdier afhænger af hinanden + 
opdrætssystemet

Øget norsk / amerikansk fokus på RAS 
øger mængden af forskningen 



CO2 kort

Det er frit opløst CO2 som påvirker 
fiskene negativt

Måles typisk med sonde fra 
OxyGuard

Tålegrænser

Anbefaling < 10 – (15) mg/l 
men forskellige anbefalinger gående fra ca. 5-30 mg/l

OBS. Ved transport er det ikke unormalt at se værdier > 50-100 mg/l

Forhøjet CO2-

indhold mindsker 

fiskens iltoptagelse



Ammoniak
(NH3)

Forgiftnings-symptomer

Akut kan ses:
• Manglende ædelyst
• Uro, fiskene står i overfladen
• Gisper efter vejret
• Lilla eller røde gæller

Kritiske forgiftninger:
• Gisper efter vejret, meget slim, åben mund 

og gæller
• Ligger på siden – tab af balance
• Døde fisk



Ammoniak
(NH3)

• Den giftige del er NH3 – delen

• NH4
+ er ugiftig

NH3 +  H2O  ↔ NH4 +  OH-

Ammoniak                  vand                     ammonium                 base

Meget giftig!!! Ugiftig

Tålegrænser
Anbefaling < 0,025 mg/l NH3

(Norsk retningslinje: 0,002 mg/l = 2 µg/l)

men forskellige anbefalinger gående fra ca. 
0,002 – 0,040 mg/l NH3 (eller NH3-N)



Ammoniak
(NH3)

Tilvænning er mulig!!!



Ammoniak
(NH3)

Tilvænning er mulig!!!



Fra måling til 
NH3-koncentration

Man måler normal den samlede 
koncentration af NH3 + NH4

+ = TAN

For at finde hvilken del der ligger 
på den giftige NH3-del skal man 
kende temperatur og pH

NH3 +  H2O  ↔ NH4 +  OH-

Ammoniak                  vand                     ammonium                 base

Meget giftig!!! Ugiftig



Fra TAN til NH3



Fra TAN til NH3

Temperatur pH
TAN (NH4+ + NH3)      

mg/l

Ammoniak (NH3)

    <0,025 mg/l

12,0 7,4 5,0 0,026

Omsætning af ammonium til ammoniak



Nitrit
(NO2)

Forgiftnings-symptomer

Akut kan ses:

• Nedsat ædelyst

• Søger op i strømmen

• Evt. gispende fisk

• Sorte fisk i kant / på rist

• Øget dødelighed

• Blodet kan blive bruntligt

Kronisk kan ses:

• Ofte sekundære infektioner (fiskedræber, bakterielle 

infektioner osv)

• Nedsat foderudnyttelsen pga. ringe iltforhold internt i fisken

Symptomerne beror på 

intern iltmangel i fisken og 

forstyrrelse af ionbalancen

Nitrit bindes til hæmoglobin 

og optager ilts plads



Nitrit
Tålegrænser

Anbefaling:
< 0,5 mg/l NO2 (Norsk retningslinje)

Svarende til < 0,15 mg/l NO2-N

men forskellige anbefalinger eksempelvis 
0,1 – 1,0 mg/l NO2

Bemærk at der ofte i flæng refereres til både NO2 (nitrit) eller NO2-N (nitrit-N)

Måleudstyr angiver ofte svaret i nitrit-N. Husk at tjekke!!!!

Forholdet er at [NO2] = 3,2 x [NO2-N]



Nitrat
(NO3)

Normalt ikke et problem i danske 
systemer 
(pga af vores vandudskiftning, dog obs intensiv RAS)

Akut:

Ved hurtig stigning er der rapporteret om 
dødelighed

I forbindelse med kronisk let forhøjede 
koncentrationer (NO3-N = 90 mg/l) er der 
set øget andel af sidesvømmere og øget 
dødelighed hos regnbueørred

Amerikanske anbefalinger: [NO3-N] < 75 mg/l



Ammoniak /
Nitrit / Nitrat

NH3 +  H2O  ↔ NH4 +  OH-

Ammoniak                  vand                     ammonium                 base

NH4
+  →    NO2

+    → NO3
- → N2

Ammonium                            Nitrit                                     Nitrat                                Frit kvælstof

Mindre giftig!!!

Meget giftig!!! Ugiftig

Ugiftig Relativ ugiftig Ugiftig

Giftighed

Fiskene udskiller ca. 35 g NH3 pr kg foder

Tålegrænser

Ammoniak-N = 0,025 mg/l

Nitrit-N =           0,5    mg/l

Nitrat-N =        75       mg/l

Faktor 20

Faktor 150

Faktor 3000



Korrigerende handlinger

Forhøjet niveau af ammoniak, nitrit og nitrat

Hvad gør man?

Niels Henrik Henriksen

Dansk Akvakultur



Hvilket anlæg har man?

Brug for ekstra tilførsel af ilt

Opkoncentrering af stoffer



Tiltag

• Øge vandudskiftning

• Stop/tilpasse fodring

• Tilsætte salt (forhøjet nitrit)

• pH justering

• Optimere biofilter

➢ Ilt

➢ Alkalinitet

➢ Skylning

➢ Temperatur-styring



Hvad er problemet?

Målinger

• Er man på vej op/ned?

• Andre skæve værdier?

Hvad siger historikken på 
anlægget?



Forhøjet ammoniak
NH3

NH3 +  H2O  ↔ NH4 +  OH-

Ammoniak                  vand                     ammonium                 base

• Øge vandudskiftningen
• Få biofilteret  til køre optimalt
• Reducere fodringen

Den lidt mere tekniske (Pas på):
• Tilsætte syre (husk at have tjek på CO2!!!)

• Forsøge at styre temperaturen

NH4
+  →    NO2

+    → NO3
-

Ammonium                            Nitrit                                     Nitrat 

Forskydes mod 

højre ved til-

sætning af syre



Husk at kigge på fiskene
Fisk læser ikke bøger!!

Temperatur pH
TAN (NH4+ + NH3)      

mg/l

Ammoniak (NH3)

    <0,025 mg/l

5,5 9,8 1,3 0,551

Omsætning af ammonium til ammoniak



Forhøjet Nitrit
NO2

Forhøjet nitrit forekommer normalt 
kun i anlæg med biofilter! 

• Tilsæt salt (klorid-ioner)

• Nedsæt udfodring

• Højt ilt-indhold

• Optimer biofilter funktionen

• Formalin kan påvirke  NO2
+  →  NO3

-

Symptomerne beror på 

intern iltmangel i fisken og 

forstyrrelse af ionbalancen

Nitrit bindes til hæmoglobin 

og optager ilts plads

NH4
+  →    NO2

+    → NO3
-

Ammonium                            Nitrit                                     Nitrat 

Grænseværdi 

normalt angivet til 

1 mg/l NO2 ~

0,15 mg/l NO2-N

Har set værdier op 

til 10 mg/l NO2



Nitrit / NO2

Salt

Klorid (Cl-) reducerer nitrits 
giftighed for fiskene

Klorid tilsættes ofte som alm. 
kogsalt (NaCl) 

OBS. 
Uvished om antiklumpnings-middels effekt (cyanid-
forbindelse)

Normalt anvendes der fodersalt



Salt-tilsætning
Ældre anbefaling

Anbefalet mængde salt:

Forholdet mellem Cl- og NO2-N skal
være ca. 20:1 (vægtmæssigt)

Eks. 

Der måles 0,5 mg/l NO2-N

Vi skal bruge 20 x 0,5 = 10 mg/l Cl-

svarer til 16 mg/l NaCl

svarer til 16 g salt per m3

1 kg salt 

(NaCl) 

indeholder 

609 g klorid

(60,9 %)



Salt-tilsætning
Nyere forskning



Salt-tilsætning
Nyere forskning



Salt-tilsætning
Ny anbefaling

Anbefalet mængde salt:

Forholdet mellem Cl- og NO2-N skal 
være ca. 100:1 (vægtmæssigt)

Eks. 

Der måles 0,5 mg/l NO2-N

Vi skal bruge 100 x 0,5 = 50 mg/l Cl-

svarer til 82 mg/l NaCl

svarer til 82 g salt pr m3

Husk at korrigere for vandudskiftningen

Formel:

Kg NaCl = [NO2-N] x 0,164 x m3

• [NO2-N] = NO2-N koncentrationen i 

mg/l

• m3 = anlægget indhold af vand i m3



Forhøjet nitrat
(NO3)

• Øge vandudskiftningen

• Øge denitrifikation (iltfri proces)

• Nedsæt udfodring

Amerikanske anbefalinger: [NO3-N] < 75 mg/l



Lidt om velfærd

Animal Welfare Platform



Lidt om velfærd



Lidt om velfærd

RSPCA



Lidt om velfærd

Fødevareministeren april 2022:

”Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der med den 
nuværende viden er fagligt belæg for, at hvirveldyr, herunder 
fisk, kan føle smerte og stress. F.eks. baserer både 
retningslinjer fra Verdensorganisationen for dyresundhed (OIE) 
fra 2019 og en rapport fra EU-kommissionen fra 2017 sig på, 
at fisk kan føle smerte og stress. 

Der er også fagligt belæg for, at visse hvirvelløse dyr, f.eks. 
hummer, krebs og visse blæksprutter, kan føle smerte. Dette 
bakkes op af en udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) fra 2005."



Lidt om velfærd

Fødevareministeren april 2022:

Efter Fødevarestyrelsens vurdering er der ikke 

tilstrækkelig videnskabelig viden opnået under danske 

opdrætsforhold, som kan belyse forskellige parametres 

indvirken på fiskenes velfærd, f.eks. vandkvalitet, 

fisketæthed mm.”

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri planlægger 

i 2022 at igangsætte et projekt under ministeriets 

forskningsaftaler med henblik på at få overblik over 

eksisterende viden relateret til dyrevelfærd

for opdrætsfisk. 


