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Orientering om nitrit, måling og korrigerende handlinger  
 

Baggrund: 

Ved omsætning af protein fra fiskefoder udskilles der bl.a. ammoniak (NH3). I alt ca. 35 g NH3 pr kg 

foder. Ammoniak er giftigt for fisk, og for at hindre ophobning i recirkulerings systemer etableres ofte 

biologiske filtre. Den bakterielle aktivitet i disse filtre vil omdanne ammoniak (NH3) til nitrit (NO2
-) og 

videre til nitrat (NO3
-). 

Under opstart af filtre og ved nedsat biologisk aktivitet ses ofte at processen fra nitrit (NO2
-) til nitrat 

(NO3
-) forløber langsomt, hvorved nitrit (NO2

-) ophobes.  

Nitrifikationsraten i biofiltre er afhængig af temperatur, koncentrationen af ammonium, ilt og bicarbonat. 

Lave iltforhold lokalt i biofiltret kan således medføre ophobning af nitrit.  

Symptomer: 

Nitrit overføres via gællerne til fiskens blod. Her bindes nitrit til hæmoglobin (som normalt transporterer 

ilt rundt i fisken) og danner stoffet methæmoglobin. Methæmoglobin kan ikke transportere ilt og blodet 

bliver brunligt. Symptomerne beror derfor på intern iltmangel i fisken og forstyrrelse af ionbalancen. 

Dette selvom iltindholdet samtidig er højt i vandet!  

Akut kan ses: 

• Nedsat ædelyst 

• Søger op i strømmen. 

• Evt. gispende fisk 

• Sorte fisk i kant / på rist 

• Øget dødelighed 

• Blodet er ofte brunt. 

Kronisk kan ses: 

• Ofte sekundære infektioner (fiskedræber, bakterielle infektioner osv) 

• Nedsat foderudnyttelsen pga. ringe iltforhold internt i fisken  

• Øget sygdomsforekomst 

Forebyggelse:  

• Det vigtigste er at udfodringen tilpasses biofiltrets kapacitet.  

• Nitrit er et omdannelsesprodukt fra ammoniak/ammonium. Dvs. at hvis man måler høje ammonium 

værdier kan man nogle dage senere risikere et forhøjet nitritindhold. 

• Nitrit bør måles regelmæssigt, især når der sker ændringer i anlægget, som kan påvirke biofiltret. 

F.eks. ved biofilteropstart, foderskift eller behandling med medicin og hjælpestoffer osv.  

• Tilvend filteret til hjælpestoffer, medikamenter og ændringer i foder. Mål gerne både ammonium og 

nitrit før og efter en ny vandbehandling.  

• Undgå negativ påvirkning af filter – benyt evt. omløb ved behandling med kritiske hjælpestoffer f.eks 

brintoverilte. Ændret salinitet kan også negativt påvirke bakterierne der omsætter nitrit. 

• Forsøg har vist at også formalin-vandbehandling kan nedsætte nitrits omdannelse til nitrat. Især hvis 

biofiltret ikke er tilvænnet formalin. 

• Sørg for tilstrækkelig og jævn luftgennemstrømning i de beluftede filtre. Hermed undgås iltunderskud 

i filteret – Kontroller jævnligt iltindhold i afløb fra biofiltret. Bør være min. 2-3 mg/l. 

• Nitrit omsættes generelt godt i både dykket og moving bed filtre, men der er en tendens til at specielt 

moving bed er mere ”skrøbelige”. 

Giftighed for fisk:  

I litteraturen angives forskellige niveauer før giftigheden indtræder hos ørreder. Der angives typisk en 

kritisk værdi på ca. 1,0 mg/l NO2
-, mens kroniske påvirkning kan finde sted fra allerede 0,1 mg/l. 

En norsk retningslinje angiver en anbefaling på højst 0,5 mg/l NO2
-.  

Måleudstyr angiver ofte den fundne værdi som nitrit-N.  

Forholdet mellem nitrit og nitrit-N er en faktor 3,2.  
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Dette betyder, at den ovennævnte kritiske værdi og den norske retningslinje svarer til henholdsvis kun 0,3 

og 0,15 mg/l NO2
--N.    

Måling 

Måling kan ske via mere eller mindre avancerede test-kit (stick, farvede væsker med eller uden 

spektrofotometri). Man skal være meget opmærksom på hvad testkittet angiver som resultat. Er det 

koncentrationen af nitrit eller nitrit-N? Som nævnt ovenstående er forskellen i resultatet en faktor 3,2 og 

har altså stor betydning for at korrekt at vurdere om nitrit-koncentrationen nærmer sig et niveau, hvor 

man skal reagere. 

HUSK at måle regelmæssigt (gerne dagligt) og at notere tidspunkt/resultaterne så man kan følge 

udviklingen. 

Behandling:  

Ved forhøjede nitrit koncentrationer bør udfodringen nedsættes, sørg for højt iltindhold i vandet og man 

bør herudover overveje nogle af de tiltag, som er nævnt under forebyggelse.  

 

• For at afhjælpe akutte problemet, kan der tilsættes almindelig kogsalt (NaCl). Klorid-ioner i vandet 

hindrer, at nitrit overføres til fiskens blod.  

• Nyere anbefalinger beskriver at koncentrationen af klorid være ca. 100 gange større end nitrit, for at 

fjerne nitrits giftige virkning (for regnbueørreder). 

Mængden af kogsalt (NaCl) der skal anvendes følger formlen: 

 

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

 

hvor  

[NO2-N] = Nitrit-N koncentrationen målt i opdrætsvandet i mg/l 

og  

m3 = indhold af vand i anlægget i m3. 

 

Husk løbende at korrigere for vandudskiftningen i anlægget. 

 

Eksempel: 

Der måles 0,6 mg/l NO2-N i opdrætsanlæg med 675 kubikmetervand. 

Der skal bruges ca. 0,6 x 0,164 x 675 = 66 kg kogsalt (NaCl) for umiddelbart at eliminere nitrits 

giftighed overfor regnbueørred. 

 

 

 

 


