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GUDP-Projekt ”Grøn omstilling i dansk akvakultur ved overgang 

til recirkulering” (GODAOR) 
 

Følgende temainddelte litteraturliste indeholder henvisninger til projekter om 

recirkuleringsteknologi i akvakultur. Litteraturlisten vil løbende blive opdateret og 

ønsket er, at listen vil kunne fremstå som et ”bibliotek”, der samler og præsenterer 

viden og erfaringer om brug af recirkuleringsteknologi.  

Læsere af denne liste som ønsker at foreslå supplerende relevante materialer 

optaget på listen er velkomne til at rette henvendelse til Dansk Akvakultur. 

 

Renseteknologi 

Generelt 

Rens-Tek. optimerede oprensningsteknologier (2008) 

Dambrugsteknologi, Samlerapport marts 2011 (2011) 

• Optimeret nitrifikation i biofiltre på modeldambrug type 3  

• Slamhydrolyse i biofiltre på modeldambrug type 3  

• Test af denitrifikationsfiltre på modeldambrug  

• Undersøgelse af biofilterelementer, biofilterkinetik og forhold af betydning for 

nitrifikationen 

• Mobilt slambehandlingsanlæg  

• Renseeffektivitet på model 1 dambrug 

 

Biofiltre 

Samlerapport: Evaluering og optimering af biofilterlegemer og driftsbet. (2022) 

Omsætning af ammonium-kvælstof i biofiltre på modeldambrug (2008) 

 

Plantelagune 

Indretning og drift af plantelaguner på Modeldambrug (2021) 

Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug (2019) 

 

Træflis 

Træflisfiltre – En simpel og stabil måde til at fjerne nitrat fra afløbsvand (2020) 

End-of-Pipe rensning på dambrug (2019) 

 

https://danskakvakultur.dk/rapport/rens-tek-optimerede-oprensningsteknologier/
https://danskakvakultur.dk/rapport/dambrugsteknologi-samlerapport-marts-2011/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____optimeret-nitrifikation-i-biofiltre-paa-modeldambrug-type-3/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____slamhydrolyse-i-biofiltre-paa-modeldambrug-type-3/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____test-af-denitrifikationsfiltre-paa-modeldambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____undersoegelse-af-biofilterelementer-biofilterkinetik-og-forhold-af-betydning-for-nitrifikationen/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____undersoegelse-af-biofilterelementer-biofilterkinetik-og-forhold-af-betydning-for-nitrifikationen/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____mobilt-slambehandlingsanlaeg/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____renseeffektivitet-paa-model-1-dambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/samlerapport-evaluering-og-optimering-af-biofilterlegemer-og-driftsbetingelser-2/
https://danskakvakultur.dk/rapport/omsaetning-af-ammonium-kvaelstof-i-biofiltre-paa-modeldambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/indretning-og-drift-af-plantelaguner-paa-modeldambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/optimering-af-indretning-og-drift-af-plantelaguner-paa-dambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/traeflisfiltre-en-simpel-og-stabil-maade-til-at-fjerne-nitrat-fra-afloebsvand/
https://danskakvakultur.dk/rapport/end-of-pipe-rensning-paa-dambrug/
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Energioptimering / Klima 

Assessment of Dansk Akvakultur spreadsheet solution for calculation of climate 

footprint for aquaculture – conformity with EU environmental footprint 

requirements (2022) 

Energieffektivitet i recirkulerede akvakulturanlæg (2011) 

Energioptimalt design af dambrug (2009) 

 

Veterinært 

RecirkVet (2022) 

LANOZO (2022) 

Undersøgelser i forbindelse med PRV-3 infektion i regnbueørred i Danmark (2019) 

Hudforandringer hos regnbueørred i danske fiskeopdræt (2018) 

VETLØSNING Vandkvalitet og mikropartikler i RAS + Hudlidelser hos regnbueørreder 

(2018) 

TARGETFISH - Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug (2017) 

STIKVACC (2017) 

Fiskesygdomskurser (2014) 

Antibiotikaresistens hos bakterier i dansk fiskeopdræt (2014) 

Optimering af driften på klassiske Dambrug, Bilag 3 Rødmundsyge, vacciner (2013) 

Behandling af spildevand fra fiskeforarbejdningsvirksomheder (2011) 

Dambrugs teknologi Forekomst og betydning af gasovermætning (2011) 

Drift og fiskesygdomme i modeldambrug. MMS (2008) 

YDS rapport fase III (2004) 

 

Medicin og hjælpestoffer 

Netværk for Formalinudfasning (2015) 

Introduktion og ny viden om Hjælpestoffer i dansk akvakultur (2012) 

Formalin substitution  (2011) 

Omsætning af formalin i danske dambrug (2008) 

 

Certificering 

ASC-certificering af RAS-anlæg (2019) 

Afsætningsfremme: ASC (2014) 

ASC Pilot certificering af dambrug og havbrug (2014) 

https://danskakvakultur.dk/rapport/assessment-of-dansk-akvakultur-spreadsheet-solution-for-calculation-of-climate-footprint-for-aquaculture-conformity-with-eu-environmental-footprint-requirements/
https://danskakvakultur.dk/rapport/assessment-of-dansk-akvakultur-spreadsheet-solution-for-calculation-of-climate-footprint-for-aquaculture-conformity-with-eu-environmental-footprint-requirements/
https://danskakvakultur.dk/rapport/assessment-of-dansk-akvakultur-spreadsheet-solution-for-calculation-of-climate-footprint-for-aquaculture-conformity-with-eu-environmental-footprint-requirements/
https://danskakvakultur.dk/rapport/energieffektivitet-i-recirkulerede-akvakulturanlaeg/
https://danskakvakultur.dk/rapport/energioptimalt-design-af-dambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/recirkvet/
https://danskakvakultur.dk/rapport/lanozo/
https://danskakvakultur.dk/rapport/undersoegelser-i-forbindelse-med-prv-3-infektion-i-regnbueoerred-i-danmark/
https://danskakvakultur.dk/rapport/hudforandringer-hos-regnbueoerred-i-danske-fiskeopdraet/
https://danskakvakultur.dk/rapport/vetloesning/
https://danskakvakultur.dk/rapport/vetloesning/
https://danskakvakultur.dk/rapport/targetfish-autovaccine-forsoeg-yds-paa-dansk-dambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/stikvacc/
https://danskakvakultur.dk/rapport/fiskesygdomskurser/
https://danskakvakultur.dk/rapport/antibiotikaresistens-hos-bakterier-i-dansk-fiskeopdraet/
https://danskakvakultur.dk/rapport/optimeringen-af-driften-paa-klassiske-dambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/optimeringen-af-driften-paa-klassiske-dambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/behandling-af-spildevand-fra-fiskeforarbejdningsvirksomheder/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____forekomst-og-betydning-af-gasovermaetning/
https://danskakvakultur.dk/rapport/drift-og-fiskesygdomme-i-modeldambrug-mms/
https://danskakvakultur.dk/rapport/yds-rapport-fase-iii/
https://danskakvakultur.dk/rapport/netvaerk-for-formalinudfasning/
https://danskakvakultur.dk/rapport/introduktion-og-ny-viden-om-hjaelpestoffer-i-dansk-akvakultur/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____formalin-substitution/
https://danskakvakultur.dk/rapport/omsaetning-af-formalin-i-danske-dambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/asc-certificering-af-ras-anlaeg/
https://danskakvakultur.dk/rapport/afsaetningsfremme-asc/
https://danskakvakultur.dk/rapport/asc-pilot-certificering-af-dambrug-og-havbrug/
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Global Certificering (2012) 

 

Drift og økonomi 

Optimal rotation i danske dambrug (2013) 

Vurdering af markedsudsigterne for akvakulturproduktion i Danmark (2009) 

Finansiering af biomasse (2007) 

 

Afsmag 

Optimeringen af driften på klassiske dambrug, BILAG 2: GEOSMIN OG MIB (2013) 

Geosmin og MIB i regnbueørreder (2011) 

Geosmin  (2007) 

 

Demonstration og dokumentation 

Dambrugsrapport – Brugervejledning 2020 (2020) 

Produktivitetsanalyse i dansk akvakultur (2015) 

Feromoner og opgangsfisk (2013) 

Modeldambrug. Måle- og dokumentationsprojekt  (2008) 

Fuldt REcirkuleret Akvakultur (FREA) (2007) 

Status for 1. års drift af modeldambrug (2007) 

 

Driftsorienteringer og undervisningsmateriale 

GODAOR, Power Points + tekniske manualer 

Opdræt af regnbueørred i Danmark (2010) 

Farming of Freshwater Rainbow Trout i Denmark (2010) 

MMS-driftsorienteringer (2008) 

Samlerapport Master Mangement System (2008) 

Recirkuleret opdræt af regnbueørred, undervisningsmateriale (2008) 

 

https://danskakvakultur.dk/rapport/global-certificering/
https://danskakvakultur.dk/rapport/optimal-rotation-i-danske-dambrug/
https://danskakvakultur.dk/rapport/vurdering-af-markedsudsigterne-for-akvakulturproduktion-i-danmark/
https://danskakvakultur.dk/rapport/finansiering-af-biomasse/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____bilag-2-geosmin-mib/
https://danskakvakultur.dk/rapport/_____geosmin-og-mib-i-regnbueoerreder/
https://danskakvakultur.dk/rapport/geosmin-2007/
https://danskakvakultur.dk/rapport/dambrugsrapport-brugervejledning-2020/
https://danskakvakultur.dk/rapport/produktivitetsanalyse-i-dansk-akvakultur/
https://danskakvakultur.dk/rapport/feromoner-og-opgangsfisk/
https://danskakvakultur.dk/rapport/modeldambrug-maale-og-dokumentationsprojekt/
https://danskakvakultur.dk/arstal/2007/
https://danskakvakultur.dk/rapport/status-for-1-aars-drift-af-modeldambrug/
https://danskakvakultur.dk/godaor-gudp/
https://danskakvakultur.dk/rapport/opdraet-af-regnbueoerred-i-danmark/
https://danskakvakultur.dk/rapport/farming-of-freshwater-rainbow-trout-i-denmark/
https://danskakvakultur.dk/rapport/mms-driftsorienteringer/
https://danskakvakultur.dk/rapport/samlerapport-master-mangement-system/
https://danskakvakultur.dk/rapport/recirkuleret-opdraet-af-regnbueoerred-undervisningsmateriale/

