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Biologiske sandfiltre 

(www.vandcenter.dk/viden/drikkevand) 

Sandfilter overflade 



Dyr i dansk drikkevand 

Fra 2007 - 
Undersøgelser af 
rentvandsbeholdere og 
distributionssystemer 

 



Dyr i dansk drikkevand 

Smådyr: Der er ingen grund til panik 
over fundet af dyr i vores drikkevand. 
Nogle mener ligefrem at dyrene 
forbedrer vandets kvalitet 



Dyr i biologiske sandfiltre 

Henvendelser fra vandforsyninger 

Nyt fokus på filtre 

Hidtil ikke undersøgt 

 

Sandfilter overflade 



Orme i drikkevandssystemer og filtre 



Erfaringer med orme i danske sandfiltre 

Første referencer i Danmark – 2006 

 

Forsøgte behandlinger 

Elektrofiskning 

Brintoverilte 

Kloring 

 

Udfordringer 

Orme ikke fjernet 

Æg ikke fjernet 

Filteret ufunktionelt efter behandling 

 

 



Projekt “Ormebekæmpelse i 
vandværksfiltre” 

Formål: at fjerne ormene med mindst mulig skade på de 
funktionelle filterbakterier 

 

Grøn teknologi Naturstyrelsen 

 

DTU Miljø 

Krüger 

To danske vandforsyninger 

 



Prøvetagning 

Ved dræning (lang overlevelsestid – kan være svære at finde) 

Efter stilstand (<1 døgn – kommer til overfladen men dør ved 
længere tids stilstand) 

Umiddelbart efter stansning af drift (stampning og netfangst) 

 

Transport  



Analyse af ormene 

Fra mikroskopiske til 10 cm lange 

Fra en enkelt i 1 liter filtersand til 20 i 0,4 liter filtersand  

Stereomikroskopi og lysmikroskopi 



Analyse af ormene 



Analyse af ormene - bakterier 

Ingen coliforme i vandet fra filteret 

 

Ingen coliforme i ormene 

 

Vandforsyninger har rapporteret om coliforme bakterier i 
forbindelse med fund af orme 

Kunne ikke genfindes i ormene 

Tidligere studie har målt en sammenhæng 

 



Analyse af ormene - DNA 

Sekvensering af 18s ribosomal RNA 

Mitochondrie DNA 



Eksempel på behandling af fuldskala filter 

Natriumhypokloritopløsning, 15 % aktivt klor 

20 liter klor pr filter (filter volumen 5m3) 

Cirkulation med midlertidig pumpe ved lavt flow i 24 timer 

Returskyl 



Resultat af behandling 

 



Resultat af behandling 

Behandlingdato: 21.05 

Udpumpning til net uden UV-bahandling:16.12 



Dyrkning (samt identifikation af modelorm) 

Foto: ormeposten.dk 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ormeposten.dk%2F&ei=6t9rVOWHHYn6ygOfloLABw&bvm=bv.80120444,d.bGQ&psig=AFQjCNGhxojJvFdIwrtFOxfjB9CVZJ14rA&ust=1416442093528640


Fortsatte studier 

 

Udvikling af forskellige behandlingsmetoder 

Middel og doseringsteknik 

Effektivitet 

Filtereffektivitet efter behandling 

 

Ormenes rolle 

Æstetik 

Skadelige eller gavnlige for de funktionelle bakterier? 

Fremmer få-børsteormene forekomsten af rundorme? 

 

 

 

 

 



Flere der har orm?? 


