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1. Formål
Mange model 3 anlæg oplever især i sommermånederne, at fisk indsat i det recirkulerede system 7‐
10 dage efter ankomst ”går ned” i ædelyst og mange fisk får gælleproblemer og andre sygdomme.
Der er en formodning om at fiskene påvirkes negativ når de overføres til de recirkulerede model‐3
anlæg. Formålet med forsøget er at undersøge i hvilket omfang gasovermætning forekommer i
model 3 dambrug, og hvorvidt koncentrationen af opløste gasser kan være medvirkende til at
fiskene ikke trives optimalt, vurderet ud fra forekomsten af patologiske vævsforandringer,
foderindtag og vækst.
I sommeren og efteråret 2010 blev der på Nørå dambrug gennemført en række forsøg. Udover
måling af opløste gasser i anlægget, blev der i 3 kar undersøgt om ekstra afgasning (vha. af rislefilter
i 2 kar ), havde nogen målelig effekt på de i karrene opdrættede fisks tilvækst / foderkonvertering /
dødelighed sammenlignet med fisk i kar med opdrætsvand uden ekstra afgasning. Under forsøget
blev der løbende udtaget fisk fra de forskellige kar. Fiskene blev fikseret i paraformaldehyd med
henblik på at kunne sammenligne patologiske histologiske forandringer i de to grupper (med og
uden afgasning). Fiskene (gennemsnitsstørrelse på 22 g pr stk) ankom til Nørå dambrug d. 19/8 2010
hvor de straks blev overført til forsøgskarrene (24 kg i hvert kar á 1,2 m2) og i den normale
produktionsenhed (2645 kg i 133 m3). Fiskene stammede fra et traditionelt gennemstrøms dambrug.
Forsøget forløb fra d. 19/8 til 13/12 hvor fiskene blev endelig opvejet. Fiskene blev undervejs
kontrolvejet d. 24/9.

2. Introduktion
2.1. Totalgastryk
Den samlede mængde af opløste gasser i vand kaldes det totale gastryk (herefter TGP – total gas
pressure). TGP udgøres af summen af fysisk opløste atmosfæriske gasser, kvælstof (N2), ilt (O2),
kuldioksid (CO2) og argon (Ar).
TGP = PO2 + PN2 + PCO2 + PAr,
hvor P er partialtrykket. Udover de atmosfæriske gasser kommer et bidrag fra den mængde vand der
forefindes på gasform (fordampet vand), der benævnes vanddamptrykket (PWV – water vapour
pressure). Således kan det totale gastryk udregnes som
TGP = PO2 + PN2 + PCO2 + PAr + PWV
Vanddamptrykket er temperaturafhængigt, og kan udregnes som
PWV = 4.7603 e0.0645 × T,
hvor T er temperatur i °C.
Af disse variable kan kun ilt og kuldioksid måles individuelt, medens vanddamptrykket kan beregnes.
Til bestemmelse af det totale gastryk bruges et såkaldt totalgasmeter (også kaldet et saturometer
eller tensionometer), der måler summen af opløste gasser. Et totalgasmeter måler ikke
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vanddamptrykket, hvorfor dette skal tillægges målingerne efterfølgende. Ligeledes giver
instrumentet ikke oplysninger om bidrag fra de enkelte gasser (dog måler moderne totalgasmetre
som minimum PO2, og nogle både PO2 og PCO2). Derfor må PN2 og i visse tilfælde PCO2 beregnes
manuelt. Bidraget fra argon (PAr) er meget lille (Argon udgør mindre end 1% af atmosfærisk luft) og
medregnes i kvælstofandelen.

2.2. Gasovermætning
Vands mætningsgrad beregnes ud fra det samlede gastryk i forhold til det atmosfæriske gastryk, som
TGP (%) = TGP (mmHg) / BP (mmHg) × 100 %,
hvor BP er barometerstanden. Det er dog at foretrække at ikke at udtrykke TGP som en
forholdsmæssig afvigelse (%) fra ligevægt (100 %) men som en absolut afvigelse (ΔP), da det letter
sammenligningen med værdier fra litteraturen (eksempelvis er 108% TGP ikke ens ved en
barometerstand på hhv. 760 og 780 mmHg). Den absolutte afvigelse er forskellen mellem det totale
gastryk og barometerstanden
ΔP = TGP (mmHg) – BP (mmHg)
Hertil kommer effekten af vanddybde. Selvom der eksempelvis måles en gasovermætning ved
overfladen på 45 mmHg, vil denne overmætning være kompenseret ved dybde, på grund af trykket
fra den ovenstående vandsøjle. Hver meter vandsøjletryk kompenserer med 74.3 mmHg der derfor
skal fratrækkes en måling foretaget ved overfladen
ΔP = TGP (mmHg) – BP (mmHg) – 74.3 × d,
hvor d er vanddybden i meter.

2.3. Gas boble traume
Gas boble traume (GBT) er en fysisk induceret tilstand, forårsaget af at det samlede gastryk
overstiger det kompensatoriske gastryk. GBT benævnes også i litteraturen som gas boble syge. Når
akvatiske organismer opholder sig i gasovermættet vand vil gastrykket søge ligevægt med
organismens kropsvæsker, dvs. i første omgang blodet. Da opløste gasser altid vil gå i ligevægt med
atmosfæren, vil gasserne gå ud af opløsning. Hermed dannes gasbobler i blodbanen, der enten
direkte kan forårsage en emboli (blodprop), eller gradvist akkumuleres i vævet og danne emfysemer
(luftansamlinger under huden og i organer)(Bouck, 1980). Dette viser sig som luftansamlinger langs
sidelinjen (Mesa et al., 2000; Morris et al., 2003), rundt om øjet (Krise et al., 1990), i mundhulen og i
gællevævet. Disse patologier kan opstå i løbet af få timer ved kraftig gasovermætning, men kan også
opstå efter længere tid under moderat gasovermætning (Krise & Smith, 1993). Såfremt problemet
ikke afhjælpes opstår der typisk punktblødninger og blodansamlinger, primært ved gæller og rundt
om øjnene. Ved moderat gasovermætning kan der også opstå overfyldning af svømmeblæren. For at
kompensere for dette søger fisk mod dybere vand hvis muligt, eller bruger ekstra energi på at
svømme for at generere en nedadrettet kraft (Shrimpton, 1990).
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Oprindeligt var antagelsen at kvælstof og argon var de gasser der forårsagede GBT, da de er
fysiologisk inerte. Tidligere undersøgelser her derfor i et vist omfang fokuseret på mætningsgraden
af disse, uden beretning om TGP eller mætningsgraden af øvrige gasser. Ilt forårsager sjældent GBT,
medmindre mætningsgraden overstiger 300 mmHg. Årsagen til at ilt ikke er et problem ved lavere
overmætninger er sandsynligvis at ilt er biologisk aktivt, og omsættes i vævet. Uanset hvilke(n)
gas(ser) der er i ubalance er det vigtigt at pointere, at GBT ikke kan opstå medmindre der
forekommer en samlet gasovermætning (ΔP>0).
Man har kendt til GBT i næsten 200 år. Opmærksomheden på GBT hos fisk er oprindeligt opstået i
forbindelse med etablering af vandkraftværker på flodsystemerne i staterne Washington og
Columbia i USA. Problemet opstod som følge af overløbskanalerne på kraftværker, hvor vand der
ikke blev brugt til at generere strøm falder frit og dermed tvinger luft dybt ned i de underliggende
vandmasser. GBT er ligeledes kendt fra klækkerier, hvor en utæt rørsamling på indløbssiden af en
pumpe kan suge falsk luft ind i systemet og skabe gasovermætning af vandet, ligesom GBT er
observeret omkring faciliteter hvor vand tages ind til afkøling og udledes igen med en højere
temperatur, da gassers opløselighed falder ved stigende temperatur.

2.4. Gassers opløselighed
Gassers opløselighed i vand følger Henrys lov, der beskriver at den mængde af en gasart der optages
i væske er proportionelt med den pågældende gasarts partialtryk. Hvor meget gas der er fysisk
opløst (mg l‐1) er ydermere betinget af gasartens opløselighed, dens molvægt, det omgivende tryk og
temperaturen.
En gasarts opløselighed vil ændres såfremt dens partialtryk ændres (f.eks. ved brug af ren ilt), men
også såfremt det omgivende tryk ændres. Et eksempel på dette er førnævnte vandkraftværk, hvor
overskydende vand løber over en dæmning og tvinger luft ned i dybde. Antager man eksempelvis at
luften tvinges ned i 4 meters dybde forekommer der trykændringer som resultat af at luften leveres
med svagt overtryk, samt 4 meter hydrostatisk tryk fra vandet ovenover. Summen af det
atmosfæriske og hydrostatiske tryk i dette eksempel er 1054 mmHg. For ilt betyder dette at
mætningsgraden ændres 1054/760 = 1.39 gange, eller med andre ord at vandet nu kan indeholde 39
% mere ilt, såfremt gasserne går i ligevægt ved denne dybde. Når dette vand stiger til overfladen
hvor der er atmosfærisk tryk, vil det til gengæld være 39 % overmættet. Ovenstående principper gør
sig også gældende for air lift pumper (mammut pumper / luftbrønd) på dambrug.

2.5. Air lift pumper
Formålene med air lift pumper er både at flytte vand, samtidig med at det beluftes. Designet er
simpelt (Fig. 1). I en U‐formet brønd tilføres luft på den ene side. Den opstigende luft driver vandet
med op, samtidig med at gasserne går i ligevægt med vandet. På modeldambrugene er air lift
pumpen typisk konstrueret med en dybde mellem 2.5 og 4 meter. Luften forsynes af en serie
kapselblæsere, der er i stand til at levere store luftmængder under moderat overtryk.
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Figur 1. Skitsetegning af en airlift pumpe.
3. Nørå Dambrug
3.1. Anlægsindretning
Nørå dambrug er konstrueret som model 3 dambrug. Principskitser og produktionsnøgletal kan
findes i DTU‐Aqua rapport nr. 193‐08 (Svendsen et al., 2008).
Nørå Dambrug er konstrueret med to separate anlæg, et sættefisk anlæg og et produktionsanlæg.
Samtlige gasmålinger blev foretaget i sættefisk anlægget.
Produktionsanlægget består af et racewayanlæg, med tre mikrosigter af båndtypen med 74 µm dug
efterfulgt af et opstrøms fixed‐bed biofilter med 0,7 m bioblok 200 og et serieforbundet nedstrøms
fixed‐bed med 0,8 m bioelementer fra RK‐Plast. Filteret består af 10 opstrøms kamre á 9,9 m2 og 10
nedstrøms kamre á 21,8 m2. Fyldningsvolumenet for produktionsanlæggets biofiltre er 70 m3 Bioblok
200 og 175 m3 plastlegemer. Anlæggets vandflow ligger på ca. 750 l/sek.
Sættefisk anlægget består af et racewayanlæg med biofilter. Filteret består af 3 opstrøms kamre á
9,9 m2.og 3 nedstrøms kamre á 21,8 m2. Fyldningsvolumenet for sættefisk anlæggets biofiltre er 20,8
m3 Bioblok 200 og 52,3 m3 plastlegemer. Anlæggets vandflow ligger på et niveau på ca. 400 l/sek.
Anlæggets vandindtag ligger på ca. 25 l/sek. Biofiltrene beluftes svagt efter behov.
Sættefiskanlægget er indrettet med to serielt forbundne og parallelt liggende raceways (6x34x1,6 m)
Hver raceway er yderligere adskilt i to sektioner med et gitter. Hver sektion afsluttes med slamkegler
til fjernelse af bundfældelige partikler. Vandet fra de to raceways recirkuleres gennem et filter
bestående af kontaktfilter og beluftet biofilter. Vandet cirkuleres ved hjælp af mammutpumper, som
samtidigt ilter vandet.
Produktionsanlægget er indrettet med to serielt forbundne og parallelt liggende raceways
(105x6x1,5 m). Hver raceway er yderligere adskilt ved gitre i 5 afsnit, hvor hvert afsnit afsluttes med
slamkegler og beluftning. Vandet i anlægget recirkuleres gennem en mikrosigte og et filter
bestående af kontaktfilter og beluftet biofilter. Vandet cirkuleres ved hjælp af mammutpumper, som
samtidigt ilter vandet.
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Sættefisk anlægget er indrettet med to serielt forbundne og parallelt liggende raceways (6x17x1,6
m). Hver raceway afsluttes med et sæt slamkegler. Der er ikke yderligere renseforanstaltninger i
leveringsdammene. Sættefiskanlæg er forsynet med fire 2 m airlifts af 400 m3/h (ca.6,9 kW), og
produktionsanlægget med seks 2 m airlifts af 780 m3/h (ca. 24 kW). Bestand op til ca. 165 ton og
udfodring op til ca. 1.500 kg/døgn.

4. Fremgangsmåde
4.1. Gasmålinger
Målinger af opløst gas blev udført ved brug af en PT4 totalgasmåler (Point Four Systems, Canada)
tilsluttet en kombineret ilt og total gas probe. Til måling af kuldioksid blev anvendt et transportabelt
CO2 meter (Oxyguard, Danmark). Metrene blev placeret på 4 udvalgte målestationer på hvert
dambrug. På Nørå dambrug blev der foretaget målinger på indløbs‐ og udløbssiden af biofilteret,
efter airliften og for enden af den dam i sættefisk / leverdammen.
Til hver probe blev specialfremstillet en nylonkappe med 2 slangekoblinger. En pumpe (Eheim 2048)
blev tilsluttet hver for at sikre en ensartet vandstrøm (ca 40 cm s‐1) henover probernes membraner
og sensorer. Begge metre har indbygget loggerfunktion og blev programmeret til at logge værdier
hvert andet minut. Der blev registreret værdier i 5 sammenhængende dage for hver målestation.
Under målingerne blev følgende værdier målt direkte; temperatur (°C), barometerstand (mmHg),
totalgastryk (mmHg), ilt (mg l‐1; mmHg) og kuldioksid (mg l‐1). Fra disse værdier blev følgende
beregnet; kuldioksid (mmHg), kvælstof+argon (mmHg)

4.2. Vækst forsøg i kar på Nørå dambrug & histologi
Der blev på Nørå dambrug etableret 3 lige store forsøgskar hver indeholdende ca. 1,2 m3 vand. I et
kar blev produktionsvand oppumpet direkte fra sættefiskanlægget lige efter passage af 1. airlift efter
biofilter. I de to øvrige kar blev vandet pumpet fra biofilterets udløbskanal op over 2 bioblokke
(ekstra beluftning/afgasning). Alle kar fik kontinuerlig 2,1 l/sek. Karret uden bioblokke fik dog lidt
mere vand end de to andre kar, idet løftehøjden til karret var mindre. Der blev i hvert af karrene
indsat fisk (gennemsnitsstørrelse på 22 g pr stk). Fiskene ankom til Nørå dambrug d. 19/8 2010, hvor
de straks blev overført til forsøgskarrene (24 kg i hvert kar á 1,2 m2) og resten i den normale
produktionsenhed (2645 kg i 133 m3). Fiskene stammede fra et traditionelt gennemstrøms dambrug.
Forsøget forløb fra d. 19/8 til 13/12 2010 hvor fiskene blev endelig opvejet. Fiskene blev undervejs
kontrolvejet d. 24/9. Undervejs blev fiskene fodret ad libitum med Biomar Orbit foder. Foderforbrug,
dødelighed, sygdomsforekomst, brug af hjælpestoffer osv. blev dagligt registreret af dambrugeren.
Herudover blev fiskene jævnligt tilset af praktiserende fiskedyrlæge. Opstilling ses på Figur 2.
For at kunne vurdere eventuelle vævsskader på fiskene og efterfølgende at have mulighed for at
vurdere om sådanne skader kunne henføres til forskelle i beluftning/afgasning, blev der henover
perioden jævnligt udtaget fisk. Fiskene blev udtaget af dambrugeren. Dambrugeren var instrueret i
at fiskene efter aflivning skulle opklippes i bugen og derefter fikseres i paraformaldehyd.
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Figur 2. Forsøgsopstillingen ved sættefiskanlægget på Nørå Dambrug. I midten til venstre over
biofilteret ses de 3 kar der blev anvendt til vækstforsøg. Indsat billede viser de 3 kar fra enden.
Der blev fikseret fisk på følgende dage efter indsættelse: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 32 og 35.
På alle udtagningsdage blev der udtaget 3 fisk fra karret uden ekstra afgasning, mens der på samme
dage blev udtaget 3 fisk fra mindst ét af karrene med ekstra afgasning. På enkelte dage er der også
udtaget prøver fra selve produktionsafsnittet (sættefisk anlægget, S4).
Med baggrund i forsøgets forløb, og de til rådighed værende økonomiske ressourcer blev det udvalgt
at prøver fra følgende dage skulle undersøges histologisk: Dag 0, 2, 10 og 21. Der blev undersøgt 6
fisk pr udtagningsdag (3 fra kar uden ekstra afgasning + 2 fra kar med ekstra afgasning). Prøverne
blev ”blinded”, og fremsendt til Veterinærinstituttet.
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5. Resultater
5.1. Gasmålinger
Middelværdierne for samtlige målestationer på Nørå Dambrug er givet i Tabel 1.
Parameter
Målestation

Temp
(°C)

N2
(mg l‐1)

O2
(mg l‐1)

CO2
mg l‐1)

PN2
(mmHg)

PO2
(mmHg)

Biofilter indløb

11.6 ± 0.3

19.4 ± 0.4

8.2 ± 0.3

15.6 ± 1.5

649.7 ± 11.2

119.0 ± 4.5

Biofilter udløb

11.4 ± 0.5

19.7 ± 0.2

7.1 ± 0.4

15.9 ± 0.8

654.9 ± 4.1

102.6 ± 4.4

Efter airlift

12.1 ± 0.8

19.7 ± 0.3

8.4 ± 0.5

13.9 ± 0.7

664.7 ± 4.3

122.5 ± 6.2

Bagrist

10.8 ± 0.4

19.6 ± 0.3

7.8 ± 0.4

15.3 ± 2.4

644.9 ± 8.1

110.1 ± 4.4

Parameter
Målestation

PCO2
(mmHg)

ΔPN2
(mmHg)

ΔPO2
(mmHg)

ΔPCO2
(mmHg)

TGP
(mmHg)

ΔP
(mmHg)

Biofilter indløb

5.3 ± 0.5

50.5 ± 12.0

‐41.8 ± 4.6

5.1 ± 0.5

774.0 ± 13.8

6.6 ± 14.9

Biofilter udløb

5.4 ± 0.3

52.7 ± 5.2

‐59.0 ± 4.1

5.1 ± 0.3

762.8 ± 5.1

‐8.4 ± 5.4

Efter airlift

4.8 ± 0.3

71.3 ± 8.3

‐36.7 ± 5.3

4.5 ± 0.3

792.0 ± 3.4

32.0 ± 4.9

Bagrist

5.1 ± 0.8

49.7 ± 11.4

‐49.5 ± 4.0

4.8 ± 0.8

760.1 ± 8.7

‐2.1 ± 11.9

Tabel 1. Middelværdier med angivelse standardafvigelse over samtlige 3600 kontinuerligt
registrerede målinger af temperatur og opløste gasser på Nørå Dambrug.
En grafisk præsentation af data for samtlige målestationer kan findes i Bilag 1.
Partialtrykket af CO2 er i måleperioderne kraftigt forhøjet på samtlige målestationer. Når vand er
mættet er PCO2 ca 0.24 mmHg, det vil sige at for samtlige målestationer er CO2 indholdet mellem
2000 og 2250% overmættet. Fra målingerne ser det ikke ud til at der umiddelbart sker ændringer i
vandets kuldioksidindhold ved passage gennem biofilteret, men at der sker en moderat afgasning på
ca. 10 % ved passage gennem airliften. Når vandet har passeret gennem den første dam til bagristen
er CO2 indholdet forøget med ca. 7 %.
Et omvendt billede tegner sig for iltindholdet. Partialtrykket af ilt falder 15 % gennem biofilteret,
men stiger tilsvarende efter passage gennem airliften. Ikke overraskende falder vandets iltindhold på
vej gennem den første dam, og ved bagristen er PO2 faldet til 110.1 mmHg.
Partialtrykket af kvælstof stiger på vej gennem biofilteret, ligesom det også stiger markant efter
passage over airliften. Til gengæld ser det ud til at der sker en forholdsvis stor afgasning af kvælstof i
dammen. Ikke overraskende er det ilt og kvælstof der er de primære bidragydere til ændringer i TGP.
Til trods for at PN2 altid er 8‐11 % overmættet (ΔPN2 50.5 ‐ 71.3 mmHg) ses der ikke voldsomme
overmætninger i TGP (ΔP ‐8.4 – 32 mmHg), hvilket skyldes at iltmætningen sjældent overstiger 80 %.
I måleværdierne er der ikke nogen åbenlyse døgnvariationer. Derimod forekommer der store
ændringer i barometerstanden både indenfor de enkelte måleperioder og imellem målestationer,
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der giver en stor variation i måledata. Som det ses af Tabel 1 er afvigelserne på flere af målingerne
forholdsvis høje i betragtning af det høje antal måleværdier (3600). Ændringer i barometerstanden
forårsager variation i data på 2 måder. Den første er ved døgnvariationer, den anden er ved mere
langtrukne ændringer, f.eks. stigende barometerstand over et antal dage. Nedenfor i Figur 2 ses
effekten af døgnvariationer i barometerstanden, hvor ændringer i BP reflekteres i tidssvarende
ændringer i PN2.

Biofilter indløb Nørå
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Figur 3. ΔP værdier for samtlige målte gasser i en måleperiode ved indløbet til biofilteret på Nørå
Dambrug. Det ses at døgnvariationer i BP har kraftig indflydelse på PN2, i og med at denne stiger ved
faldende BP. Der ses endvidere i perioden en generel stigning i BP der forårsager et kontinuerligt fald
i PN2. Der ses at den afgørende variabel for det samlede ΔP er PN2 idet de to kurver er stærkt
korrelerede.
Selvom der ud fra ovenstående tabel er foretaget en sammenligning mellem de målte gasværdier på
de forskellige målestationer, er det åbenlyst at barometerstandens påvirkning af gasværdier
vanskeliggør en sådan direkte sammenligning. For at minimere indflydelsen af BP på de målte
værdier blev alle data sorteret, således at kun målinger foretaget under et moderat højtryk (772 –
780 mmHg) blev medtaget. Da temperatur også har indflydelse på gassers opløselighed blev data
endvidere sorteret til kun at inkludere målinger registreret i temperaturintervallet mellem 11.1 –
11.9°C.
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Parameter
Målestation

Temperatur
(°C)

N2
(mg l‐1)

O2
(mg l‐1)

CO2
mg l‐1)

PN2
(mmHg)

PO2
(mmHg)

Biofilter indløb

11.5 ± 0.2

19.6 ± 0.3

8.3 ± 0.3

15.4 ± 1.4

653.7 ±
10.8

120.0 ± 4.3

Biofilter udløb

11.5 ± 0.2

19.7 ± 0.1

7.0 ± 0.2

16.1 ± 0.6

655.8 ± 3.3

101.1 ± 2.7

Efter airlift

11.6 ± 0.2

19.9 ± 0.1

8.7 ± 0.2

13.8 ± 0.7

662.5 ± 1.9

125.8 ± 2.8

Bagrist

11.2 ± 0.2

19.3 ± 0.2

7.7 ± 0.2

14.7 ± 3.2

637.9 ± 4.7

109.8 ± 2.9

Parameter
Målestation

PCO2
(mmHg)

ΔPN2
(mmHg)

ΔPO2
(mmHg)

ΔPCO2
(mmHg)

TGP
(mmHg)

ΔP
(mmHg)

Biofilter indløb

5.2 ± 0.5

55.0 ± 11.4

‐40.6 ± 4.4

5.0 ± 0.5

779.0 ±
13.4

12.2 ± 14.2

Biofilter udløb

5.4 ± 0.2

56.4 ± 3.4

‐59.7 ± 2.7

5.2 ± 0.2

762.3 ± 4.1

‐5.4 ± 4.3

Efter airlift

4.7 ± 0.2

65.4 ± 2.3

‐34.4 ± 2.5

4.4 ± 0.2

793.0 ± 3.5

28.3 ± 2.4

Bagrist

4.9 ± 1.1

39.0 ± 6.4

‐50.8 ± 2.5

4.7 ± 1.1

752.7 ± 6.1

‐14.3 ± 7.3

Tabel 2. Middelværdier med angivelse standardafvigelse målinger af temperatur og opløste gasser
på Nørå Dambrug sorteret indenfor en barometerstand mellem 772 – 780 mmHg og en temperatur
mellem 11.1 og 11.9 °C.

5.2. Massebalancer for opløste gasser
De sorterede data blev anvendt som grundlag til at beregne massebalancer for de enkelte gasarter i
anlægget over henholdsvis biofilter, airlift, og den første dam. For at bestemme vandføringen i
systemet anvendtes en vingemåler i biofilterets bagkanal. Bagkanalen fra biofilteret er 145 cm dyb
og 95 cm bred, og vandhastigheder blev bestemt for midten af kanalen, samt 15 cm fra hver side af
kanalen i 3 dybder (ca. 20, 75 og 120 cms dybde), i alt 9 målepunkter. Middelværdien blev fundet til
at være 39.4 cm s‐1, svarende til en vandføring på 543 liter s‐1. Massebalancerne for ilt, kvælstof og
kuldioksid er givet i Figur 3. Der er i massebalancerne ikke taget højde for vandudskiftningen i
systemet (25 liter s‐1)
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Bidrag til gas ‐ Nørå
Ændring i opløste gasser (kg per time)

4
3
2
1

Ilt

0
‐1

Nitrogen

Airlift

Biofilter

Dam

Kuldioksid

‐2
‐3
‐4
‐5
‐6

Figur 4. Massebalancer for opløste gasser over henholdsvis airlift, biofilter og dam på sættefisk
anlægget på Nørå Dambrug.
Airliften er tydeligvis den største bidrager til ændringer i opløste gasser. Det er bemærkelsesværdigt
at airliften bidrager til yderligere tilsætning af kvælstof til vandet, til trods for at dette allerede er
moderat overmættet efter passage igennem biofilteret.
5.3. Beluftnings‐ og afgasningseffektivitet
Airliften indløser 3.33 kg ilt per time fra 400 m3 luft. Det antages at denne airlift trækker halvdelen af
effekten af de to airlifte på anlægget, altså 3.45kWh. Massen af luft er 1.2754 kg m‐3. hvoraf
masseandelen af ilt udgør 23.2%.
Mængden af tilført ilt udgør
= 400 m3 luft × 1.2754 kg m‐3 × 23.2% = 118.36 kg O2,
Effektiviteten på massebasis (oxygen transfer efficiency) udregnes som andelen af indløst ilt i forhold
til den samlede mængde tilførte ilt
= 3.33 kg O2 indløst / 118.36 kg O2 tilført × 100% = 2.81%
Beluftningseffektiviteten kan beregnes ud fra den tilførte mængde ilt og effekten
3.33 kg O2 / 3.45 kWh
= 0.96 kg O2 / kWh
Tilsvarende kan afgasningseffektivitet for CO2 beregnes som
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= 4.62 kg CO2 / 3.45 kWh
= 1.34 kg CO2 / kWh
Tilsammen flytter de 2 airlifte 543 liter vand s‐1 ved en effekt på 6.9 kWh, svarende til 1955 m3 per
time. Effektiviteten for vandflow beregnes derfor som
1955 m3 / 6.9 kWh
= 283 m3 / kWh

5.4. Vækstforsøg
Foderindtag og vækst
Hovedresultaterne for vækstforsøget kan aflæses i Bilag 2. Forsøget har blandt andet vist:
• Foderkvotienten (FQ) i hele perioden er for karrene med ekstra afgasning opgjort til
henholdsvis 0,68 og 0,77. For karret uden ekstra afgasning er FQ i samme periode 0,74.
• Dødeligheden er i hele perioden 18 og 14 % (stk) i karrene med afgasning. I karret uden
ekstra afgasning er dødeligheden 18 % (stk).
• Der er i alle kar udfodret næsten samme mængde foder pr. dag.
Herudover har dambrugeren gjort følgende observationer:
• Fiskene i alle kar har haft samme grad af problemer med parasitter og gællelidelser
(herunder gællesvamp), som der normalt ses i produktionsanlægget, og som også blev
observeret i sammenlignelige fisk indsat i sættefiskanlægget.
• Bioblokkene gror hurtigt til (alger o.lign). Ved frostvejr opstår der problemer med isdannelse
på blokkene.
• Der har været lidt foderspild i alle kar.
• Kar 2 har udover det hjælpestof som karret modtager via produktionsvandet 2 gange dagligt
fået 5 ml Peraqua Plus direkte i karret. Det er dette kar der har lavest dødelighed (14 %) og
bedste foderkvotient (0,68).
Der kan på baggrund af ovenstående ikke udledes om ekstra afgasning vha. bioblokke giver en bedre
eller dårligere foderkonvertering/vækst. Grundlæggende er der for få kar i grupperne til at sige
noget sikkert, og fiskene har været angrebet af parasitter og gælleproblemer. Sidstnævnte kan
dække over egentlige forskelle mellem grupperne.
Afgasning
Ved sammenligning af målinger af frit kvælstof mellem biofilterets udløb og forsøgskarrenes udløb
var det tydeligt at bioblokkene bidrog betydeligt til afgasning. I gennemsnit faldt N2 indholdet i
vandet faldt fra 19,9 mg l‐1 til 17,7 mg l‐1. Dette svarer til at ΔPN2 =0 og at vandets frie
kvælstofindhold er i balance med den atmosfæriske luft. Ved en vandføring på 2,1 l sek‐1 svarer det
til en N2 afgasning på ~15 kg kg per time (7,5 kg / kWh).
Det var ikke muligt at vurdere bioblokkenes effektivitet på CO2 afgasning eller O2 indløsning da
måleproberne var placeret på forsøgskarrenes udløb. En grafisk fremstilling af opløst gasser kan ses i
Bilag 3.
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5.5. Histologi
Veterinærinstituttet svar på fund kan findes i Bilag 4.
For bedre at kunne foretage en sammenligning og konkludere herfra gengives Veterinærinstituttets
fund her i ny tabel som er opsat så prøverne fremstår i kronologisk rækkefølge.
Dato
Fisk udtaget

Dage efter
indsættelse

19.08 2010

0

21.08.2010

2

21.08.2010

2

29.08.2010

10

29.08.2010

10

09.09.2010

21

09.09.2010

21

09.09.2010

21

•
•
•
•
•
•

Nyre
Ekstra afgasning
Vet
Gælle
Nej
Ja
prøve nr Epi løs Inflam Kappillær Autolyse Inflam T. bryo
1
1
1
0
0
0
2
På bil før
_
_
2
0
0
0
0
0
1
aflæsning
3
1
1
0
1
0
2
16
1
0
0
0
2
0
1
x
17
0
0
0
0
2
1
18
1
1
1
1
2
1
4
1
0
0
0
1
0
3
x
5
1
0
0
0
2
0
6
1
0
0
0
0
0
22
1
1
2
0
1
1
x
1
23
1
2
0
1
2
0
24
0
3
1
1
2
3
19
0
1
1
1
2
1
3
x
20
0
2
2
1
2
2
21
0
1
2
0
2
3
7
0
3
3
1
0
0
1
x
8
1
2
1
0
2
1
9
1
3
3
1
2
1
13
0
3
2
0
1
0
3
x
14
1
4
3
0
0
0
15
0
4
3
0
2
0
10
1
2
1
1
1
0
S4
x
11
1
2
1
0
1
1
12
1
2
0
0
1
1
Kar nr.

Andet
Ick
Cost

få

1

1

5
2
4
5
5
5
5
5

Der er på samme udtagningstidspunkt ikke væsentlig forskelle i forandringer (histologiske og
parasitniveau) mellem fisk i kar 1 og 3 (med og uden ekstra afgasning via bioblokke).
Der ses en stigende grad af gælle‐”skader” som tiden går
De største gælle‐forandringer ses efter 21 dage og er sammenfaldende med infektion med
fiskedræber.
Gælleforandringerne starter dog allerede før dag 10 hvor der kun er fundet få eller ingen
fiskedræbere
Betændelsesreaktioner i nyren ses hurtigt og varer hele perioden (21 dage) ud.
Fiskene er allerede på indsætningstidspunktet inficeret med PKD.

6. Konklusioner
Nærværende forsøg fandt ikke at der ved den nuværende drift af modeldambrugene er et problem
med den samlede gasovermætning af vandet, med hensyn til forekomsten af gas boble traumer.
Dette er til trods for at kvælstof i anlægget er kronisk overmættet med op imod 10 %. Årsagen til at
dette ikke udgør et problem er formentlig at iltindholdet igennem anlægget sjældent overstiger 80 %
mætningsgrad (ΔPO2 ‐40 mmHg). Derfor udgør den samlede gasovermætning i anlægget ikke mere
end 3‐4 % (~30 mmHg).
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Da summen af opløste gassers partialtryk ligger lige under hvad man antager som værende sikre
kroniske værdier ville det blot kræve moderate ændringer i en gas partialtryk førend der ville opnås
et TGP der kunne skabe problemer. Eksempelvis kunne være, hvis man på sigt ønskede at øge
iltindholdet i anlægget ved tilsætning af ren ilt. Hermed ville det samlede gastryk i anlægget stige
med 25‐60 mmHg, og det samlede gastryk kunne nå 850 mmHg (11‐12 %), hvis der ikke fandt
yderligere afgasning sted. Dette niveau ville være tilstrækkeligt til at der ville forekomme akut gas
boble traume, med øget dødelighed og forringet produktion til følge. Forsøgene her tyder dog på at
overmættet frit kvælstof forholdsvis let kan afgasses uden store omkostninger.
Sammenfattende tyder forsøget ikke på at ekstra afgasning medfører færre eller anderledes
histologiske forandringer i fisks gæller og nyrer sammenlignet med fisk uden ekstra afgasning.
Prøverne viser dog, at gællerne påvirkes i negativ retning når de overføres til det recirkulerede
anlæg. Dette svarer godt til dambrugernes generelle observationer. Grunden hertil er stadig ikke
fastlagt, men det bør undersøges hvorvidt dette kan tilskrives overmætning af enkeltgasser i
anlægget, enten kuldioksid eller kvælstof. Resultaterne fra dette forsøg viste med al tydelighed at
kuldioksid er kronisk overmættet med op til 2500 % (18 mg l‐1). Forsøg på at belyse effekten af CO2
overmætning på laks og ørred har ikke givet entydige resultater. I nogle tilfælde antages CO2 værdier
op til 24 mg l‐1 være sikre (Good et al. (2010), medens andre har påvist en signifikant reduktion i
vækst ved 18 mg l‐1 (Hosfeld et al., 2008) med begyndende effekter allerede ved 12 mg l‐1 (Fivelstad
et al., 1998).
For at give en endelig vurdering af hvorvidt gasbalancerne i modeldambrug udgør et problem af
produktionsmæssig betydning, bør effekten af kuldioksid‐ og kvælstofovermætning på trivsel, vækst
og foderomsætning hos regnbueørred undersøges mere systematisk. Samtidig bør det også
understreges at nærværende rapport udelukkende er baseret på målinger foretaget på et enkelt
dambrug. Variationer i anlægsdesign – eksempelvis airlift dybde og størrelse og beluftning af
biofilter – kan givetvis have indflydelse på resultaterne.
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