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1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Den danske strategi for bæredygtig udvikling af akvakultur 2014 - 20 har som vision, at produktio-

nen af fisk på lang sigt skal ske i anlæg med recirkulering og rensning af vandet eller i offshorean-

læg i de åbne havområder. 

I den politiske aftale om Fødevare- og landbrugspakke fra december 2015 er det besluttet, at der 

skal udarbejdes en vækstplan for akvakultur, der understøtter vækst gennem strukturudvikling mod 

omlægning fra traditionelle dambrug til større og mere moderne, ressourceeffektive og miljøvenlige 

anlæg. I den politiske aftale ligges til grund, at sektorens vækst- og strukturudviklingsmuligheder 

især er begrænset af muligheden for udledning af kvælstof. Derfor er det et centralt element i 

vækstplanen, at der afsættes en supplerende kvælstofkvote til sektoren. 

Aftaleparterne bag Fødevare- og landbrugspakken er således enige om at tildele en supplerende 

kvælstofkvote på 200 ton kvælstof til dambrug, så dambrugserhvervet får mulighed for at udnytte 

deres nuværende udledningstilladelser. Samtidig tildeles yderligere 180 ton kvælstof til landbase-

rede anlæg.  

Parterne er videre enige om, at der kun tilføres mere kvælstof til anlæg, der som minimum har en 

ressourceeffektivitet på niveau med modeldambrug, og som er reguleret på emissioner. 

I 2016 lancerede Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en 

vækstplan for akvakultur. Det følge bl.a. af planen, at der skal ske en revision af dambrugsbekendt-

gørelsen, og at der skal indfases supplerende kvælstof til dambrug. 

Dambrugsbekendtgørelsen skal bl.a. justeres, så der fremover er to forskellige reguleringsspor for 

dambrug. Anlæg med en produktion svarende til anvendelse af max. 100 tons foder kan fremover 

miljøgodkendes efter en individuel BAT-vurdering, og store anlæg med en produktion svarende til 

anvendelse af over 100 tons foder skal overgå til emissionsbaseret regulering med de i bekendtgø-

relsen definerede BAT-niveauer på modeldambrugsniveau. Dette skal ske senest med udgangen af 

2026. Det præciseres i aftalen, at anlæg af denne type vil kunne få adgang til ekstra kvælstof i 

medfør af Fødevare- og landbrugspakken. Den nye reviderede dambrugsbekendtgørelse trådte i 

kraft december 2016 (BEK nr. 1567 af 07/12/2016). Bekendtgørelsen indeholder en række tekni-

ske tilretninger. 
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Vækstplanen bekræfter, at der skal indfases en supplerende kvælstofkvote på 380 ton til dam-

brugssektoren, i det det forventes, at dambrugserhvervet ved udgangen af 2021 kan have en sam-

let udledning på ca. 850 ton kvælstof. Kriterierne for tildeling af kvælstof skal sikre en udvikling 

mod mindre kvælstofudledning pr. produceret fisk, og de vil derfor prioritere ressourceeffektive an-

læg på emissionsbaseret regulering.  

I februar 2018 fremsatte miljø- og fødevareministeren lovforslag L 169 til ændring af lov om miljø-

beskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet), hvorefter miljø- og fødevareministeren 

bemyndiges til at fastsætte regler om kvælstofpuljer. Lovforslaget blev vedtaget i maj 2018, og be-

kendtgørelse om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet blev indført i november 2018 (BEK 

nr. 1327 af 26/11/2018).  

Der er på den baggrund behov for at optimere eksisterende renseteknologier og udvikle nye om-

kostningseffektive renseteknologier, der kan bidrage til, at dambrugserhvervets kvælstofkvoter ud-

møntes i den største mulige produktion af fisk.  

En række dambrug er i dag ombygget til modeldambrug type 1 eller 3. Disse er alle indrettet med 

plantelagune, som udgør en integreret del af anlæggets renseforanstaltninger. Flere klassiske dam-

brug er også indrettet med plantelaguner.   

Plantelaguner bidrager primært til at rense afløbsvandet for indhold af kvælstof (nitrat og total-

kvælstof) og organisk stof (BI5 og COD). Plantelaguner forudsætter, at der er et tilgængeligt og 

brugbart areal, men er ellers en omkostningseffektiv og billig renseforanstaltning med lave udgifter 

til drift og vedligehold.  

Effekten af plantelaguner opnås dels via sedimentation af partikulært materiale og dels via biolo-

gisk omsætning af de opløste fraktioner samt i væsentligt mindre grad optag af næringsstoffer i 

planter i laguner. Den samlede effekt vides at afhænge at plantelagunens areal, den hydrauliske 

overfladebelastning og formentlig i mindre grad vandets opholdstid i lagunen.  

Den store udbredelse i brugen af plantelaguner tilskrives de ovenfor anførte fordele, men teknolo-

gien har tre store svagheder.  

Der mangler viden om sammenhængen og betydningen af faldende/stigende areal og fal-

dende/stigende opholdstid. Den nuværende viden bygger især på erfaringer fra modeldambrug 

og moniteringsprogrammet på de 8 første af disse. Her blev plantelagunerne konstrueret ”tilfæl-

digt”, og der mangler viden om, hvordan plantelaguner optimalt bør indrettes og drives.  
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Der mangler viden om, hvordan der kontinuert sikres høje og stabile rensegrader for fjernelse af 

næringsstoffer og organisk stof. Dette er især vigtig for dambrug på emissionsbaseret regulering. 

Det statistiske beregningsgrundlag indebærer, at dambrugets produktionspotentiale afhænger af 

variationen i rensegrader.   

Det er vist i et tidligere projekt (j. nr. 3744-10-k-0181), at organisk stof, og i særlig grad partiku-

lært organisk stof, kan fjernes med god effekt i plantelaguner på klassiske dambrug. Derimod må 

fjernelsen af opløste stoffer og især kvælstof i de eksisterende plantelaguner på klassiske og mo-

deldambrug type 1 generelt forventes at være beskeden. Det skyldes dels, at betingelserne gene-

relt ikke er til stede for kvælstoffjernelse via mikrobiel denitrifikation i nævneværdigt omfang, og 

dels at partikulært kvælstof ikke forekommer i betydende omfang.  

Kendskabet til muligheder for påvirkning, kontrol og forbedringer af plantelagunens renseeffekt 

over for de forskellige næringsstoffer fra dambrug er derfor begrænset, og det er således rimeligt 

at antage, at deres fulde kapacitet ikke udnyttes fuldt ud. Der er derfor et stort og voksende behov 

for øget viden for derigennem at kunne optimere indretningen og driften af plantelaguner.  

Projektets primære målgruppe er eksisterende og kommende modeldambrug, men resultaterne vil 

principielt også kunne udnyttes af klassiske dambrug.  

Vellykkede resultater vil styrke lønsomheden i anlægsinvesteringer, da kvælstof typisk er den be-

grænsende parameter for vækst. For dambrug på emissionsbaseret regulering vil øget renseeffekti-

vitet alt andet lige gøre det muligt at producere flere fisk per investeret krone.  

Resultaterne vil bidrage til, at mindre og mellemstore klassiske dambrug får bedre muligheder for at 

investere i ny teknologi, og de vil endvidere understøtte miljøgodkendelse af dambrug på foderre-

gulering.  

Resultaterne vil ydermere kunne udnyttes af konsulenter, myndigheder og udstyrsleverandører. 

 

2. ORGANISERING 

Projektet er gennemført i perioden oktober 2016 til januar 2019 med et samlet budget på 2,75 

mio. kr., hvortil der er ydet et tilskud på 100 %.  
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Projektet består af to ansøgninger i form af en hovedansøgning fra Dansk Akvakultur (journalnum-

mer 33111-1-16-042) med et budget på ca. 1,0 mio. kr. og en delansøgning fra samarbejdspart-

neren DTU Aqua (journalnummer 33111-1-16-043) med et budget på ca. 1,7 mio. kr.  

Projektet er endvidere gennemført i samarbejde med et antal udvalgte dambrug.  

DTU Aqua havde det faglige ansvar for optimering af indretning og drift af plantelaguner, herun-

der dataanalyse og konklusioner.   

Dansk Akvakultur havde ansvaret for udvælgelse af dambrug, validering af de erhvervsøkonomiske 

resultater samt projektadministration, formidling og koordinering. Dansk Akvakultur bidrog endvi-

dere med gennemførelse af de praktiske forsøg i samarbejde med de udvalgte dambrug og DTU 

Aqua.   

 

3. GENNEMFØRELSE 

Projektet blev gennemført i henhold til tidsfristen, i det der ikke er søgt om forlængelse. 

I august 2017 blev der gennemført en mindre budgetændring, hvor det samlede budget blev redu-

ceret med ca. 26 tkr.  

Projektets resultater er løbende blevet præsenteret på temadage og medlemsmøder afholdt af 

Dansk Akvakultur. 

 

4. UDVÆLGELSE OG KARAKTERISTIK AF DAMBRUG: KM 

4.1 KRITERIER FOR UDVÆLGELSE   

Ved udvælgelsen af de dambrug, som indgår i projektet, er der lagt vægt på, at der på de på-

gældende dambrug har været potentiale for at mindske dambrugenes udledning på én eller flere 

parametre. Et andet forhold er at inddrage dambrug, hvor de to hovedudformninger af plantelagu-

ner er taget med. Generelt forekommer plantelaguner i to typer.  Den ene udformning går på at 

anvende eksisterende jorddamme, som forbindes som et eller flere mæandrerende vandløb ved 

gennemgravning af dæmningerne i et antal damme. Den anden udformning er ny-gravede bassiner, 

der forbindes såvel parallelt som serielt.  
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Det har været kendt, at plantevæksten udvikler sig hurtigt i plantelaguner, hvor jordamme og eksi-

sterende kanaler anvendes. Tilsvarende kan plantevæksten etablere sig meget langsomt i ny-gra-

vede laguner. Her er iagttaget perioder på op til 3 år, før plantevæksten kan betragtes som vel-

etableret. Baggrunden for at etablere ny-gravede laguner kan ligge i muligheden for at optimere 

lagunearealet, men er oftest et spørgsmål om at få jordbalancen til at gå op i forbindelse med an-

læg af nye og mere miljøoptimale opdrætsanlæg. Dette, da der ofte kun tillades meget små ter-

rænændringer i forbindelse med anlægsbyggeri i ådalene.  

Et sidste kriterie har været at se på dambrug med lavt grundvandsbaseret vandindtag svarende til 

modeldambrug type 3 (ca. 10 – 15 l/s per 100 ton produktion) og på type 1 dambrug indrettet 

med større vandindtag fra vandløb (ca. 60 – 75 l/s per 100 ton produktion).  

4.2 KARAKTERISTIK AF UDVALGTE DAMBRUG OG TILHØRENDE PLANTELAGUNER  

Der er udvalgt et model 3 dambrug med plantelaguner, der primært er indrettet, så vandet løber i 

to parallelle systemer gennem tidligere jorddamme samt føde- og bagkanaler. Lagunernes plante-

vækst er veludviklet. Dambruget har i perioder haft problemer med en kvælstofudledning, der har 

ligget over det forventelige. 

Et andet model 3 anlæg er udvalgt ud fra indretningen af plantelagunen, som primært er af typen 

med ny-gravede bassiner i et område, hvor der ikke tidligere har været opdræt. På dette anlæg 

har det væsentligste udledningsmæssige problem været fosfortilbageholdelsen på anlægget. Et for-

hold, der til dels kan tilskrives grundvandsforholdene i området. Det indtagne vand kommer fra 

kridtforekomster i undergrunden og er nærmest fosforfrit. Samtidig er der intet jern i vandet. På de 

fleste danske dambrug er der et betydeligt jernindhold i grundvandet, som binder ortofosfat til par-

tikulært bundet fosfor, som dels fjernes i dambrugenes rensningsanlæg og dels sedimenteres i plan-

telagunerne. 

Det valgte type 1 dambrug har plantelaguner indrettet parallelt og serielt i tidligere jorddamme 

samt for- og bagkanaler. Her er dammene generelt gjort større ved at fjerne hver anden dæmning 

helt. Dette har ikke haft negativ påvirkning på udviklingen af plantevæksten. Denne er mere artsrig 

end de plantelaguner, som ses ved type 3 dambrug. Den større vandmængde mindsker vandets ind-

hold af plantenæringsstoffer og organisk stof. Samtidig tilføres plantelagunen væsentlig større ilt-

mængder end plantelagunerne ved type 3 dambrug. Dette giver udfordringer med hensyn til de-

nitrifikation i lagunerne.    

De valgte dambrug producerer primært regnbueørred i portionsstørrelse til fabrik. 
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4.3 BESKRIVELSE AF DRIFTSMÆSSIGE RUTINER 

Driften af plantelagunerne består primært i løbende at sikre en vandfordeling i de enkelte lagune-

segmenter, som giver en jævn udnyttelse af hele lagunearealet. Her kan der være tale om oprens-

ning af forbindelser mellem de enkelte laguneafsnit eller regulering af indbyggede vandfordelings-

skotter. Tæt på produktionsanlægget og specielt efter udledning af rejektvand fra slambehandlings-

anlæg ses der ofte en akkumulering af større slammængder. Disse fjernes løbende ved gravning el-

ler oppumpning. Efter op til 15 års drift af modeldambrug med plantelaguner er der kun få rappor-

ter om total oprensning af laguner. Disse tilfælde har været knyttet til forhold, hvor hele dambruget 

har været tørlagt som følge af uheld/sygdom. Ellers har der været tale om deloprensninger af min-

dre afsnit. Under oprensning af delafsnit ledes vandet uden om disse. 

Selv om driften ikke kræver en større daglig indsats, er der flere steder registreret, at en mang-

lende indsats på dette område kan forringe den opnåede renseeffekt mærkbart. Dette gælder spe-

cielt for kvælstofomsætningen og i mindre grad fosfortilbageholdelsen. Med de krævede lagune-

arealer er omsætningen af organisk stof ret robust, idet man mange steder tilsyneladende ender i 

en ligevægt mellem lagunens egenproduktion og den tilførte mængde organisk stof. Variationer i 

den tilførte organiske stofmængde kan sjælden registreres ved afløbet fra lagunen.   

 

5. FELT FORSØG: DTU-AQUA 

5.1 INTRODUKTION OG METODE 

Plantelagunerne ved Sig Fiskeri (model 1) og Christiansminde Dambrug (model 3) var karakteriseret 

ved, at energi- og kulstofrigt slamvand (returskyllevand fra tromlefiltre samt slamkegleindhold) og 

afløbsvand fra produktionsenhederne blev adskilt og behandlet hver for sig.  

Tidligere undersøgelser fra både felten og laboratoriet har vist, at fiskeslam kan anvendes til at 

fjerne opløst kvælstof med via denitrifikation (Letelier-Gordo, 2017; Letelier-Gordo et al., 2015; 

GUDP, 2017). Denitrifikation er en bakteriel proces, hvor naturligt forekommende bakterier under 

iltfrie forhold omdanner nitrat-kvælstof (NO3-N) i vandet til frit kvælstofgas (N2). For at bakterierne 

kan udføre processen, kræver de energi i form af opløst organisk kulstof (C). Mængden af opløst 

organisk kulstof i dambrugets afløbsvand (indløbet til plantelagunen) er ofte ikke stor nok til, at bak-

terier både kan fjerne ilten fra vandet og dernæst fjerne nitrat-kvælstof. For Sig Fiskeri gjaldt end-

videre, at meget af det organiske stof blev omsat (”tabt”) opstrøms i lagunen i et beluftet biofilter. 
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Feltforsøgene på de to dambrug undersøgte, om betingelserne for kvælstoffjernelse i plantelagunerne 

kunne forbedres ved at ændre indretningen og driften til bedre at udnytte fiskeslammet.  

I modsætning til de to ovennævnte dambrug var plantelagunen på Binderup Mølle dambrug (model 

3) karakteriseret ved, at overløbsvand fra slamdepotet og afløbsvandet fra produktionsenhederne 

blev blandet opstrøms i plantelagunen. Desuden var plantelagunen velafgrænset med tydlige, og 

ensrettede flowforhold, og var dermed oplagt til at undersøge sammenhængen og betydningen af 

areal/opholdstid og årstidsvariationer på næringsstoffjernelsen. 

5.2 CASE: SIG FISKERI 

Sig Fiskeri er et Model 1 dambrug bestående af syv produktionskanaler med tromlesigter og slam-

kegler. Returskyllevandet fra tromlesigterne og slamkeglerne opsamles i en fælles slamkumme, hvorfra 

det pumpes til et indendørs slambehandlingsanlæg. Rejekt-vandet fra slambehandlingsanlægget føres 

tilbage til slamkummen, og overløbsvand fra slamkummen ledes til en bagkanal, hvor det blandes med 

afløbsvandet fra produktionskanalerne. Herfra ledes det blandede afløbsvand ud i en ca. 22.490 m2 

stor plantelagune, før det løber tilbage til åen. Plantelagunen er opstrøms udstyret med et beluftet 

biofilter, der omdanner ammonium-N (NH4-N) i vandet til nitrat-N (NO3-N). 

Feltforsøget undersøgte, hvor meget kvælstof, der kunne fjernes i plantelagunen, med det organiske 

kulstof der var tilgængeligt i dambrugets slamvand (overløb fra slamkummen), hvis det blev ledt 

uden om biofilteret og ind i et afgrænset bassin med kontrolleret ind- og udløb (figur 1). Hypotesen 

var, at man ved at blande det kulstofholdige slamvand med en delstrøm af nitratholdigt afløbsvand 

i bassinet kunne opnå iltfrie forhold efterfulgt af denitrifikation. 

  
Figur 1. Til venstre: Google Earth visning af Sig Fiskerier inkl. plantelagunen. Til højre: Forsøgsopsætning. Overløbsvand 
fra slamkumme blev pumpet til plantelagunebassinet (B), hvor det blev blandet med kvælstofholdigt afløbsvand (A), og 
reduktionen i kvælstof hen over bassinet (8,8 timers opholdstid) blev målt. 
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Kvælstoffjernelsen i bassinet var meget lav før tilførslen af slamvand, fordi der var for meget ilt og 

for lidt opløst organisk kulstof tilstede. Med tilførslen af slamvand var det muligt at forbedre fjernel-

sesraten i bassinet godt 20 gange (fra 0,2 til 4,6 g NO3-N/m2/dag).  

Efterfølgende beregninger viste, at hvis dambruget udnyttede alt det slamvand, det umiddelbart 

havde til rådighed (overløb fra slamkummen), vil det kunne fjerne op mod ekstra 9,4 kg NO3-

N/dag i plantelagunen. Det svarer til ca. 7,5 % af dambrugets daglige produktion af NO3-N be-

regnet vha. Produktionsbidragsmodellen (Dalsgaard og Pedersen, 2014) og et daglig foderforbrug 

i måleperioden på ca. 3,4 ton. 

Yderligere fjernelse af nitrat-N i plantelagunen ved Sig Fiskeri er imidlertid begrænset af tilgænge-

ligheden af slamvand og et stort afløbsvolumen med et højt iltindhold og en lav nitrat-N koncentration 

(3,6 mg/l), karakteristisk for et model 1 type dambrug. 

Plantelagunen kunne potentielt fjerne mere kvælstof, hvis der var mere slamvand med et højere, op-

løst kulstof indhold tilgængeligt. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at en øget tilførsel af slam-

vand til en model 1 type plantelagune med typisk lav hydraulisk opholdstid vil kunne resultere i 

øgede udløbskoncentrationer af opløst BI5 og fosfor. 

5.3 CASE: CHRISTIANSMINDE DAMBRUG 

Christiansminde Dambrug er et Model 3 dambrug bestående af seks produktionsenheder med slam-

kegler, tromlesigter, og fastmedie biofiltre. Returskyllevand og slamkegleindhold opsamles i slam-

kummer, hvorfra det pumpes til en slambeholder. Dambruget har tilknyttet en 19.007 m2 stor plante-

lagune opdelt i to parallelle sektioner (figur 2). Sektion 1 (7.359 m2) modtager primært NO3-N rigt 

og kulstoffattigt afløbsvand fra produktionsenhederne, mens sektion 2 (11.078 m2) før feltundersø-

gelserne udelukkende modtog kulstofrigt slamvand fra slambeholderen samt vand fra biofilterretur-

skylning. Opholdstiden i de to sektioner forud for undersøgelserne var hhv. 1,5 og 41,0 dage 
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Figur 2. Google Earth oversigt over plantelagunen på Christiansminde Dambrug med placering af prøvetagningsstatio-
nerne (A-L) i de to sektioner: blå pile = sektion 1; røde/gule pile = sektion 2.  

I feltforsøget blev det undersøgt, om- og hvor meget kvælstoffjernelsen i lagunen kunne øges, hvis 

en stigende mængder nitratholdigt afløbsvand fra sektion 1 blev ledt ind i den ”slamfødte” sektion 

2.  

Kvælstoffjernelsen i sektion 2 var meget lav før tilførslen af afløbsvand, og flowmanipuleringerne 

førte til, at fjernelsesraten af NO3-N i sektionen (målt frem til station J) blev forbedret ca. 17 gange 

(fra 0,3 til 5,1 g/m2/d).  

Set over hele plantelagunens areal (19.007 m2) blev fjernelsesraten af NO3-N forbedret næsten 8 

gange (fra 0,3 til 2,7 g/m2/d). Det svarer til, at der dagligt blev fjernet ca. 51,5 kg NO3-N (mod 

før 6,5) eller ca. 50 % af den dagligt producerede mængde opløste kvælstof på dambruget be-

regnet vha. Produktionsbidragsmodellen og et daglig foderforbrug på ca. 3 ton. 

For total-kvælstof (TN) blev fjernelsesraten set over hele lagunen forbedret ca. 5 gange (fra 0,8 til 

3,9 g/m2/d), svarende til at det dagligt blev fjernet 74,7 mod før 14,8 kg TN, eller ca. 60 % af 

den dagligt producerede mængde TN på dambruget. 

Den forbedrede kvælstoffjernelse skete primært i den første femtedel af plantelagunesektion 2, 

hvorefter processen formentlig blev begrænset af tilgangen af let omsætteligt organisk kulstof. 

Skulle dambruget fjerne endnu mere kvælstof, kunne det derfor overveje at tilføre mere let-omsæt-

teligt organisk stof. Alternativt ville det på Christiansminde Dambrug være oplagt at installere en 

træflisreaktor til yderligere kvælstoffjernelse i plantelagunesektion 1, der primært modtager afløbs-

vand med et højt indhold af nitrat og et lavt indhold af let omsætteligt organisk kulstof. En sådan 

kombination er ideel mht. denitrikation i en træflisreaktor, hvor træflisen og frit CO2 frem for orga-

nisk kulstof bidrager til denitrifikationsprocessen (von Ahnen et al., 2018).   
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5.4 CASE: BINDERUP MØLLE DAMBRUG 

Formålet med undersøgelserne i plantelagunen ved Binderup Mølle dambrug var at klarlægge be-

tydningen af laguneareal/opholdstid og årstidsvariation på fjernelsen af næringsstoffer og orga-

nisk stof. Endvidere var formålet at undersøge, om fjernelsen kunne modelleres som en førsteordens 

henfaldsproces jf. Kadlec and Knight (1996).  

Binderup Mølle dambrug er et Model 3 dambrug bestående af tre produktionsenheder med slam-

kegler og tilknyttede tromlesigter og biofiltre. Overløb fra slamkummer med returskyllevand fra 

tromlesigter og slamkegleindhold ledes opstrøms en tilhørende plantelagune, mens bundfældet slam 

pumpes til et slambassin. Overløbet fra slambassinet ledes til plantelagunen lidt længere nedstrøms. 

Undersøgelserne foregik i en afsnøret del af plantelagunen med et veldefineret og ensrettet (tilnær-

melsesvis laminært) flow. Otte prøvetagere blev placeret med jævne mellemrum (figur 3). Den første 

prøvetager blev placeret før tilførslen af overløbsvand fra slambassinet, mens prøvetager nr. 3 blev 

placeret umiddelbart efter tilførslen af slamvand, og dermed var den egentlige startstation i forhold 

til at modellere næringsstoffjernelsen ned gennem lagunen.  

  
Figur 3. Til venstre: Google Earth visning af Binderup Mølle dambrug og tilhørende plantelagune. Til højre: forløb af mo-
niteret lagune-flow (blå linje) og placering af prøvetagere. Stiplede orange forløb viser sektioner afsnøret i forbindelse 
med måleprogrammet. 

Der blev gennem et år taget puljede døgnprøver hver fjortende dag på de otte stationer, ligesom 

der blev målt flow ind-ud lagunen, ilt, temperatur, og pH.  
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Vandprøverne blev analyseret for total kvælstof (TN), total fosfor (TP), COD, BI5 samt disses forde-

ling på opløst og partikulær form. Desuden blev indholdet af NO3-N, NO2-N, og TAN analyseret. 

Næringsstoffjernelsen ned gennem lagunen (fra station 3 og fremefter) blev modelleret som en før-

steordens henfaldsproces vha. følgende model (Kadlec and Knight 1996): C – C* = (C0 – C*)·e(-kA/q), 

hvor C er koncentrationen (mg/l) af det pågældende næringsstof på en station; C* er næringsstoffets 

baggrundskoncentration; C0 er startkoncentrationen på station 3; kA er den arealafhængige fjernel-

sesratekonstant (m/d); og q er den hydrauliske belastning (m/d) på en station beregnet som flowet 

ind i lagunen divideret med overfladearealet (m2) mellem station 3 og den pågældende station.  

Modellerede udløbskoncentrationer blev sammenlignet med udløbskoncentrationerne fra plantelagu-

ner på otte modeldambrug (Svendsen et al., 2008), og fjernelsesratekonstanterne tilpasset så der 

var bedst mulig overensstemmelse mellem observerede og modellerede værdier.  

Målingerne fra Binderup Mølle understøttede, at fjernelsen af partikulært og opløst organisk stof, 

TN og NO3-N, samt partikulært fosfor kan modelleres som første ordens henfaldsprocesser. Eksem-

pler på observerede vs. modellerede koncentrationer ned gennem lagunen er vist i figur 4. 

   

   
Figur 4. Eksempler på observerede og modellerede koncentrationer af partikulært- og opløst BI5, opløst COD, partiku-
lært fosfor (Ppart), total kvælstof (TN), samt nitrat-kvælstof (N3N-N) ned gennem lagunen på Binderup Mølle dambrug. 

Til gengæld kunne fjernelsen af opløst fosfor og ammonium-kvælstof (NH4-N) ikke modelleres som 

første ordens henfald, da der især i sommerhalvåret var en dannelse frem for en fjernelse af disse 

næringsstoffer i plantelagunen (figur 5). 
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Figur 5. Ændringen i opløst fosfor (ortho-P) og NH4-N koncentrationen mellem station 3 til station 8 hen over året. 

Figur 6 viser den modellerede fjernelse af hhv. partikulært fosfor og TP (sum af opløst + partiku-

lært) for en model 3 type plantelagune baseret på årlige, gennemsnitlige ind- og udløbskoncentrati-

oner på de otte modeldambrug plus Binderup (dvs. gennemsnit af 9 dambrug). Fjernelsesratekon-

stanten for opløst fosfor er sat til nul, mens ratekonstant for Ppart fittet til alle 9 dambrug er 0,654 

m/d. Baggrundsværdien for Ppart er sat til 0,026 mg/l. 

Fjernelsen af TP i figuren underestimeres en smule for de dambrug, hvor der måtte ske en fjernelse 

af opløst fosfor, mens den overestimeres for de dambrug, hvor der måtte ske en dannelse af opløst 

fosfor. Det er formentlig grunden til, at fjernelsen efter 6.291 m2 er lavere end gennemsnitlig fundet 

på dette areal på de otte modeldambrug.  

Figuren illustrer, at størstedelen af fosforfjernelsen skyldes fjernelse af partikulært fosfor (sedimente-

ring) inden for de første 3.500 m2 af lagunen, og at fjernelsesraten (g/m2/dag) aftager asympto-

tisk med arealet (/opholdstiden). 

Arealafhængig fjernelse af partikulært fosforfjernelse 
i en model 3 type plantelagune modelleret med en 
fjernelsesratekonstant på 0,654 m/d1) og en Ppart 

baggrundskoncentration på 0,026 mg/l 

Arealafhængig fjernelse af total fosfor (TP) i en model 3 
type lagune modelleret med en fjernelsesratekonstant 
for opløst fosfor på nul og partikulært fosfor på 0,654 

m/d1) 

 Ppartikulært 
Areal (m2) mg/l kg fjernet g/m2/dag 

0 0.36 0.0 
 

1 0.36 0.0 0.22 
100 0.35 0.0 0.21 

1000 0.30 0.2 0.20 
2500 0.24 0.4 0.18 
5000 0.16 0.7 0.14 
6291 0.13 0.8 0.13 
7500 0.11 0.9 0.12 

10000 0.08 1.0 0.10 
15000 0.05 1.1 0.08 
30000 0.03 1.2 0.04 

 

 TP 
Areal (m2) mg/l kg fjernet g/m2/dag 

0 0.74 0.0 
 

1 0.74 0.0 0.22 
100 0.73 0.0 0.21 

1000 0.68 0.2 0.20 
2500 0.62 0.4 0.18 
5000 0.54 0.7 0.14 
6291 0.52 0.8 0.13 
7500 0.49 0.9 0.12 

10000 0.46 1.0 0.10 
15000 0.43 1.1 0.08 
30000 0.41 1.2 0.04 

 

1)  Baseret på gennemsnitskoncentrationer fra 8 modeldambrug 
(Svendsen et al. (2008)) plus Binderup.  

1)  Baseret på gennemsnitskoncentrationer fra 8 modeldambrug (Svend-
sen et al. (2008)) plus Binderup.  
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Figur 6. Arealafhængig partikulært fosfor (Ppart; til venstre) og total fosfor (TP; til højre) fjernelse i en model 3 type 
plantelagune. Rammen i tabellen til højre markerer det gennemsnitlige laguneareal på otte modeldambrug, der jf. Mo-
deldambrugsrapporten (Svendsen et al., 2008) havde en gennemsnitlige fjernelsesrate af TP på 0,18 g/m2/dag. 

Figur 7 viser den modellerede fjernelse af opløst-, partikulært-, og total BI5 (sum af opløst + parti-

kulært) i en model 3 type plantelagune med fjernelsesratekonstanter tilpasset de årlige, gennemsnit-

lige ind-og udløbskoncentrationer på otte modeldambrug plus Binderup (dvs. gennemsnit af 9 dam-

brug).  

Figuren illustrer, at BI5-tot fjernelsen er summen af to processer: fjernelse af opløst- og partikulært BI5 

(modellerede indløbskoncentrationer for opløst- og partikulært BI5 på hhv. 4,2 og 4,9 mg/l). Fjernel-

sen af partikulært BI5 sker meget hurtigere end fjernelsen af opløst BI5 jf. en højere ratekonstant 

(0,560 og 1,039 m/d for hhv. opløst- og partikulært BI5). Halvdelen af den partikulære BI5 fjernelse 

sker således inden for de første ca. 2.500 m2 af lagunen, mens halvdelen af den opløste BI5 fjer-

nelse sker inden for de første ca. 4.500 m2.  

Figuren viser også, at fjernelsesraten (g fjernet/m2/dag) aftager asymptotisk med arealet (/op-

holdstiden), og at fjernelsesratekonstanten for opløst BI5 på Binderup var årstidsafhængig. Ratekon-

stanten var højest i forårsmånederne og lavest om efteråret, og en efterfølgende korrelationsana-

lyse viste, at ratekonstanten korrelerede negativt med temperaturen i lagunen.  
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 Arealafhængig BI5-tot fjernelse i en model 3 type lagune 
modelleret med en fjernelsesratekonstant for opløst- og 
partikulært BI5 på hhv. 0,560 og 1,039 m/d, og bag-
grundskoncentrationer på hhv. 0,490 og 0,145 mg/l 

 

 BI5-tot 
Areal (m2) mg/l kg fjernet g/m2/dag 

0 9.1 
  

1 9.1 0.0 7.0 
100 8.9 0.7 6.9 

1000 7.4 6.2 6.2 
2500 5.5 13.1 5.3 
5000 3.5 20.5 4.1 
6291 2.9 22.9 3.6 
7500 2.4 24.7 3.3 

10000 1.7 27.1 2.7 
15000 1.1 29.5 2.0 
30000 0.7 31.1 1.0 

 

   

Figur 7. Fjernelsesratekonstanten (kA) for opløst BI5 hen over et år samt arealafhængig BI5 fjernelse i en model 3 type 
plantelagune. Rammen i tabellen markerer det gennemsnitlige laguneareal på otte modeldambrug, der jf. Modeldam-
brugsrapporten (Svendsen et al., 2008) havde en gennemsnitlige fjernelsesrate for BI5-tot på 4,4 g/m2/dag. 

Ca. 80 % af total-kvælstof (TN) udgøres af NO3-N, og der var en tydelig årstidsvariation i fjernel-

sesratekonstanten for NO3-N, som var højest i sommerhalvåret og lavest om vinteren (figur 8). Der 

var ikke samme tydelige årstidsvariation i fjernelsesratekonstanten for TN, fordi der var et bidrag 

af NH4-N fra slambedet (fra station 1 til station 3), som stort set ikke blev fjernet i lagunen. 

  

Figur 8. Fjernelsesratekonstanter (kA) for NO3-N samt årlige gennemsnitskoncentrationer (± std) af NH4-N langs lagunen.  
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Figur 9 viser den modellerede fjernelse af TN i en model 3 type plantelagune, modelleret med en 

fjernelsesratekonstant på 0,210 m/d tilpasset de årlige, gennemsnitlige ind- og udløbskoncentrationer 

på de otte modeldambrug plus Binderup (dvs. gennemsnit af 9 dambrug).  

Cirka halvdelen af TN fjernelsen sker inden for de første ca. 12.000 m2, og fjernelsesraten (g fjer-

net/m2/dag) aftager asymptotisk med arealet. 

Arealafhængig TN fjernelse i en model 3 type plante-
lagune modelleret med en fjernelsesratekonstant på 
0,210 m/d og en baggrundskoncentration på 2,125 

mg/l 

 

 TN 
Areal (m2) mg/l kg fjernet g/m2/dag 

0 13.1 0.0 
 

1 13.1 0.0 2.3 
100 13.0 0.2 2.3 

1000 12.5 2.2 2.2 
2500 11.6 5.4 2.1 
5000 10.4 10.0 2.0 
6291 9.8 12.2 1.9 
7500 9.3 14.0 1.9 

10000 8.4 17.5 1.8 
15000 6.8 23.2 1.5 
30000 4.1 33.2 1.1 
50000 2.8 38.2 0.8 

 

Figur 9. Arealafhængig TN fjernelse i en model 3 type plantelagune. Rammen i tabellen markerer det gennemsnitlige 
laguneareal på otte modeldambrug, der jf. Modeldambrugsrapporten (Svendsen et al., 2008) havde en gennemsnitlige 
fjernelsesrate for TN på 2,7 g/m2/dag. 

 

6. ERHVERSØKONOMISKE KONSEKVENSER 

6.1 INTRODUKTION 

For dambrug på emissionsbaseret regulering kan produktionen øges inden for dambrugets individu-

elt fastsatte miljømæssige ramme. I dette afsnit analyseres og vurderes de økonomiske konsekvenser 

af de fundne resultater, i det udgangspunkt er, at øget kvælstoffjernelse kan omsættes til øget pro-

duktion.    

6.2 METODE 

Den anvendte undersøgelsesmetode er et kvalitativt casestudie baseret på analyseresultater fra de 

tre undersøgte dambrug.  

For hver case ”konverteres” først den øgede kvælstoffjernelse til øget produktion, og dernæst vur-

deres den økonomiske gevinst af den øgede produktion. 
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Det antages, at der anvendes foder med 45 % protein, som bidrager med 38 kg opløst N per ton 

foder, og at produktionen kun begrænses af udledning af kvælstof. Der tages således ikke højde 

for, at der kan være andre begrænsninger i form af fx udledninger af fosfor, organisk materiale, 

medicin og hjælpestoffer. Viser resultaterne fx, at der kan fjernes 1.500 kg kvælstof om året, så an-

tages det, at der på anlægget kan anvendes yderligere 1.500/38 = 39 ton foder. Det antages vi-

dere, at den gennemsnitlige foderkonvertering er på 0,95. I det anførte eksempel kan produktionen 

derfor alt andet lige øges med 39/0,95 = 41 ton fisk.  

Det antages videre, at modeldambrug under ét har en gennemsnitlig kvælstofudledning på 20 kg 

per ton forbrugt foder. 

De produktionsmæssige og økonomiske konsekvenser analyseres ud fra en marginalbetragtning, 

hvor det antages, at produktionen kan øges indenfor den eksisterende kapacitetsramme. Dette inde-

bærer, at der ikke er indregnet investeringer i supplerende kapacitet. 

Det er ikke medtaget omkostninger til at implementere de tiltag, der ligger til grund for den ekstra 

kvælstoffjernelse. Det begrundes med, at de må anses for at være minimale. Det antages videre, at 

tiltagene ikke isoleret set påfører dambruget øgede driftsomkostninger.  

I figur 10 er vist det gennemsnitlige driftsresultat (G-DR) per kg for alle modeldambrug for 2015 – 

17 med afsæt i data fra regnskabsstatistik for akvakultur. I figuren vises også det marginale drifts-

resultat (M-DR) ved produktion af 1 kg ekstra fisk. Det antages her, at alle driftsomkostninger på 

nær lønomkostninger og afskrivninger er proportionale med produktionen. For lønninger sættes mar-

ginalbidraget til 50 %, fordi det – inden for visse rammer - er en fast omkostning. De marginale af-

skrivninger sættes til 0. Under de anførte forudsætninger kan M-DR beregnes til 3,2 kr. per kg fisk.  

 G-DR M-DR 

Bruttoudbytte 21,6 21,6 

   
Driftsomkostninger 20,6 18,4 

Foder/yngel/æg 12,3 12,3 

Lønomkostninger 2,2 1,1 

Andre variable 4,6 4,6 

Nettorenteudgifter 0,4 0,4 

Afskrivninger 1,1 0 

   
Driftsresultat 1,1 3,2 

Figur 10. Gennemsnitlige og marginale driftsresultat for modeldambrug for 2015 – 17 udregnet på basis af udtræk fra 
Regnskabsstatistik for akvakultur (Kilde: Danmarks Statistik)  
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Den erhvervsøkonomiske effekt vurderes ud fra ændring i overskudsgraden (driftsresultat/bruttoud-

bytte) som følge af øget produktion.   

 

6.3 RESULTATER 

6.3.1 SIG FISKERI 

Sig Fiskeri er et modeldambrug type 1, og resultaterne viste som forventet, at der næsten ingen 

kvælstoffjernelse var i plantelagunen under de hidtidige driftsforhold. Ved at genbruge den 

mængde slamvand, som umiddelbart var til rådighed, kunne der opnås en ekstra kvælstoffjernelse 

på 9,4 kg per dag svarende til ca. 3.400 kg per år (9,4 x 364). Den ekstra kvælstoffjernelse kan 

”omsættes” til en årlig øget produktion på ca. 3.400/(38 x 0,93) = 96 ton fisk.  

Dambruget har en Ftill på ca. 410 ton foder. I henhold til dambrugsbekendtgørelsens bilag 2 kan det 

omregnes til en årlig maksimal kvælstofudledning på 410 x 56 x 1,86 x 0,5 = 21.353 kg. Med en 

gennemsnitlig udledning på 20 kg kvælstof per ton foder kan den nuværende maksimale årlige pro-

duktion beregnes til 21.353/(20 x 0,95) = 1.124 ton fisk. Med ændringerne i plantelagunen kan 

produktionen dermed alt andet lige øges til 1.124 + 96 = 1.220 ton svarende til ca. 9 %.  

De økonomiske konsekvenser fremgår af figur 11. Det fremgår heraf, at overskudsgraden stiger fra 

4,8 til 5,6 % svarende til 17 %. 

 Før Efter 

Produktion (ton) 1.124 1.220 

   
Bruttoudbytte (tkr) 24.323 26.400 

   
Driftsomkostninger (tkr.) 23.159 24.926 

Foder/yngel/æg 13.846 15.028 

Lønomkostninger 2.508 2.615 

Andre variable 5.181 5.623 

Afskrivninger 1.224 1.224 

Nettorenteudgifter 401 435 

   
Driftsresultat 1.164 1.475 

   
Overskudsgrad 4,8% 5,6% 

Figur 11. Økonomiske konsekvenser af at øge produktionen med 9 %. 
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6.3.2 CHRISTIANSMINDE DAMBRUG 

Christiansminde Dambrug er et modeldambrug type 3. Resultaterne viste her, at det med flowæn-

dringer var muligt at øge den årlige kvælstoffjernelse fra ca. 5.400 til ca. 27.300 kg svarende til 

ca. 21.900 kg. Resultaterne bekræfter således den positive effekt af at blande slamvand og af-

løbsvand.   

Den ekstra kvælstoffjernelse kan ”omsættes” til en årlig øget produktion på ca. 21.900/(38 x 0,95) 

= 606 ton fisk.  

Dambruget har en Ftill på 384 ton. Det svarer jf. ovenstående til en årlig maksimal kvælstofudled-

ning på 384 x 56 x 1,86 x 0,5 = 20.002 kg. Med en gennemsnitlig udledning på 20 kg kvælstof 

per ton foder kan den nuværende maksimale årlige produktion beregnes til 20.002/(20 x 0,95) = 

1.053 ton fisk. Med ændringerne i plantelagunen kan produktionen dermed alt andet lige øges til 

1.053 + 606 = 1.659 ton svarende til ca. 58 %.  

De økonomiske konsekvenser kan beregnes på samme måde som ovenfor. Det vil betyde, at over-

skudsgraden stiger fra 4,8 til 8,5 % svarende til 79 %. Det anføres, at stigning i produktion er for 

stor til at kunne vurderes under en ”alt andet lige” betragtning. Det må ligges til grund, at der vil 

være udfordringer med at overholde krav til øvrige udledninger, og at den næppe vil kunne realise-

res uden supplerende investeringer i øget kapacitet. 

6.3.2 BINDERUP MØLLE DAMBRUG 

Målingerne i plantelagunen understøttede, at fjernelsen af partikulært- og opløst organisk stof, TN 

og NO3-N, samt partikulært fosfor i modeldambrug type 3 plantelaguner kan modelleres som en 

førsteordens henfaldsproces. Det betyder, at fjernelsesraten for disse stoffer aftager asymptotisk 

med stofkoncentrationen og dermed lagunearealet (/opholdstiden).  

I dambrugsbekendtgørelsens bilag 1 opstilles der krav til indretning og drift af dambrug på emissi-

onsbaseret regulering. Det følger heraf, at der for dambrug med Ftill mellem 25 og 230 ton er krav 

om en plantelagune på minimum 40 m2 per ton relateret foderforbrug, og for dambrug med over 

230 ton foder er der krav om en plantelagune på minimum 25 m2 per ton relateret foderforbrug.  

Med de fundne resultater vil det være muligt at beregne, hvor stor en type 3 lagune bør være, og 

det vurderes, at det generelt vil være muligt at reducere arealkravet, således at et ikke længere vil 

være lineært med størrelsen af dambruget. Det vil andet lige kunne bidrage til en øget anvendelse 

af plantelaguner.  
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7. PERSPEKTIVERING 

Projektet har bidraget med evidensbaseret viden om sammenhænge mellem- og betydning af ind-

retning og drift af plantelaguner på modeldambrug. Den nye viden kan bruges til optimering på ek-

sisterende dambrug med plantelaguner og ved indretning af nye dambrug.   

Resultaterne kan bidrage til, at eksisterende anlæg med plantelaguner vil kunne øge produktionen, 

og at nye anlæg vil kunne indrettes og drives mere optimalt samtidig med at miljøpåvirkningen re-

duceres.  

Det er vist, at den nye viden kan bidrage til at styrke lønsomheden i dambrug med plantelaguner, 

og at den kan understøtte omlægning til emissionsbaseret regulering.  

Resultaterne bekræfter en hypotese om, at hydrolyseret fiskeslam kan anvendes til at fjerne nitrat-

kvælstof (NO3-N), hvis det blandes med nitratrigt vand i det rigtige forhold. Dette er vist ved at 

blande overløbsvand fra slamkumme/slamdepot med afløbsvand fra produktionsenhederne i for-

skellige forhold.   

For Modeldambrug type 1 plantelaguner viser resultaterne, at det vil være svært at forbedre kvæl-

stoffjernelsen yderligere, med mindre dambruget har en god slamseparering og kan føre slamvand 

kontrolleret retur til plantelagunen. Det understreges, at væsentligt mere slamvand i en type 1 plan-

telagune med lav hydraulisk opholdstid kan resultere i øgede udløbskoncentrationer af især opløst 

BI5.  

Det vurderes, at det på mange modeldambrug type 3 dambrug vil være muligt at optimere driften 

af plantelagunen gennem optimeret slambehandling og dermed forøge fjernelsen af især kvælstof.  

Resultaterne bekræfter, at fjernelsen af partikulært- og opløst organisk stof, TN og NO3-N, samt 

partikulært fosfor i type 3 plantelaguner kan modelleres som en førsteordens henfaldsproces. Det 

betyder, at fjernelsesraten for disse stoffer aftager asymptotisk med stofkoncentrationen og dermed 

lagunearealet (/opholdstiden).  

Arealkravet vil dermed ikke længere være lineært med størrelsen af dambruget, men vil alene for-

øges med den faktor, som den relativt tilsvarende stoffjernelse nødvendiggjorde.  
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