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1 Indledning 
Dette notat er udarbejdet som supplement til det faglige grundlag for det videre 
arbejde og beslutning i Miljøstyrelsen om eventuel fastsættelse af generelle, 
administrativt anvendelige reduktionsrater for lægemidler og hjælpestoffer, 
som anvendes på dambrug. 

Notatet er på foranledning af Miljøstyrelsen Erhverv udarbejdet i efteråret 2010 
af Jesper Kjølholt, COWI A/S.  

Formålet med opgaven har været at "opstille forslag til omsætningsrater, der 
kan anvendes administrativt til brug for fastsættelse af udlederkrav ved dam-
brug" med udgangspunkt i materiale fremlagt i en arbejdsgruppe under Akva-
kulturudvalget af 2009 og som er beskrevet i "Delrapport om anvendelse og 
udledning af lægemidler og hjælpestoffer fra dambrugsvirksomheder".  

Et antal nyere artikler og rapporter om emnet har indgået i løsningen af opga-
ven, der har skullet omfatte de stoffer, der blev fastsat rater for i 2006 samt 
hjælpestoffet pereddikesyre. Særligt fokus er ønsket på hjælpestofferne formal-
dehyd, brintoverilte og pereddikesyre. Desuden er det ønsket, at der ved be-
handling af problemstillingerne skelnes mellem modeldambrug (type 1 og 3) og 
traditionelle (gennemstrømnings-) dambrug, hvor det er relevant. 
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2 Baggrund og forudsætninger 
Emnet for denne opgave og det foreliggende notat har en forhistorie på mere 
end fem år, som kort resumeres herunder (i kronologisk rækkefølge) for at sæt-
te rammerne for opgaven og de vurderinger og forslag, som fremsættes i det 
følgende. 

2.1 Udmelding fra Skov- og Naturstyrelsen 3. januar 2005 

Skov- og Naturstyrelsen udsendte den 3. januar 2005 et notat udarbejdet af 
DFU og DMU om anvendelse af reduktionsrater i forbindelse med bestemmel-
se af udledning af medicin og hjælpestoffer fra dambrug til brug for fastsættelse 
af specifikke udlederkrav. 

Notatet indeholder generaliserede reduktionsfaktorer for hjælpestoffer og anti-
biotika til brug ved udledningsberegninger f.eks. med modellen PoolSim. De 
angivne faktorer stammer fra resultaterne af et forskningsprojekt publiceret som 
DFU-rapport 135-04 (2004)1. Det anføres, at der af administrative hensyn er 
foretaget en række forsimplinger, der vil nedsætte præcisionen i beregningerne. 
Derfor forventes det, at der vil ske en løbende revision af de anførte værdier i 
takt med, at viden og dokumentationsgrundlag forbedres. 

Følgende omsætningsrater udmeldes for hjælpestoffer: 

 
 

                                                   
 
1 Pedersen m.fl. (2004). Undersøgelse af biologiske halveringstider, sedimentation og om-
dannelse af hjælpestoffer og medicin i dam- og havbrug, samt parameterfastsættelse og 
verifikation af udviklet dambrugsmodel.  DFU-rapport nr. 135-04. 
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For antibiotika udmeldes nogle "udledningsformler": 
 

 

 
Der gøres opmærksom på, at sidstnævnte formler er baseret på en feltundersø-
gelse på kun ét dambrug, hvorfor der kan være faktorer, hvis indflydelse ikke er 
belyst eller kendt. 
 

2.2 Udmelding fra Miljøstyrelsen 31. marts 2005 

Den 31. marts 2005 udsendte Miljøstyrelsen meddelelse til amtskommunerne i 
Danmark om nye vandkvalitetskrav for en række antibiotika og hjælpestoffer, 
som anvendes på dambrug samt om disses anvendelse.  

Det påpeges af Miljøstyrelsen, at selv om der i tillæg til de generelle kvalitets-
kriterier også er udarbejdet kriterier for kortvarige påvirkninger af vandkvalite-
ten er det de generelle kriterier, der skal overholdes, også ved periodevise ud-
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ledninger, hvis disse har en varighed af over et døgn. 
 

2.3 Udmelding fra Miljøstyrelsen 27. oktober 2006 

Et notat "Angående fastsættelse af vilkår for udledning af medicin og hjælpe-
stoffer fra dambrug" blev den 27. oktober 2006 udsendt af Miljøstyrelsen til 
"Dambrugsamter i Danmark".  

Skrivelsen omhandler en række specifikke forhold i relation til emnet, herunder 
anvendelse af reduktionsrater i forbindelse med beregninger af, hvor meget 
stof, der kan anvendes til en given behandling samtidig med at det sikres, at der 
ikke sker en overskridelse af de fastsatte vandkvalitetskrav. 

Der henvises i særlig grad til resultater præsenteret i DFU-rapport 135-04, som 
udmeldt af Skov- og Naturstyrelsen i ovennævnte notat af 3. januar 2005 og 
som Miljøstyrelsen tilslutter sig kan anvendes i beregningerne idet det dog 
fremhæves, at dokumentationen er spinkel, og at udledningstilladelser baseret 
på beregninger med reduktionsfaktorer bør suppleres med vilkår om egenkon-
trolprogrammer af de meddelte vilkår for hhv. hjælpestoffer og medicinstoffer. 
Desuden henstilles det, at tilladelserne tidsbegrænses til 1-2 år med henblik på 
revurdering af vilkårene i lys af evt. ny viden/dokumentation. 
 

2.4 "Møbjergafgørelsen" 

Ribe Amt meddelte den 17. november 2006 påbud til Møbjerg Dambrug om 
begrænset anvendelse og udledning af antibiotika og andre kemikalier i forbin-
delse med driften af dambruget. Påbuddet blev påklaget til Skov- og Natursty-
relsen, og sagen blev den 1. januar 2007 overført til Miljøklagenævnet. 

Miljøklagenævntes afgørelse ("Møbjergafgørelsen") forelå den 26. marts 2008 
og omhandlede et antal forskellige aspekter omkring påbuddet, herunder an-
vendelse af genfindingsprocenter ved beregning af den tilladelige anvendelse af 
medicin og hjælpestoffer. Det hedder i nævnets afgørelse: 

 

Miljøklagenævnet underkendte hermed det forslag til administrativ praksis med 
anvendelse af reduktionsfaktorer/genfindingsprocenter, som blev lanceret med 
Skov- og Naturstyrelsens skrivelse af 3. januar 2005 og bekræftet af Miljøsty-
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relsen i notatet af 27. oktober 2006, idet man fandt, at det faglige grundlag og 
den foreliggende dokumentation var utilstrækkelig. 
 

2.5 Udmelding fra Miljøstyrelsen 19. december 2008 

Som reaktion på Miljøklagenævntes afgørelse udmeldte Miljøstyrelsen den 19. 
december 2008 "KL og kommuner med dambrug" nye retningslinjer for dam-
brugenes anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer. Det hedder i 
retningslinjerne vedrørende genfindingsprocenter: 

 

Miljøstyrelsen giver i retningslinjerne forlag til, hvorledes egenkontrolpro-
grammer for hhv. medicin og hjælpestoffer kan fastsættes. Miljøklagenævnet 
har i sine senere afgørelser om medicin og hjælpestoffer anført følgende om 
Miljøstyrelsens vejledningsskrivelse:  

”Miljøklagenævnet er bekendt med Miljøstyrelsens skrivelse af 19. december 
2008 til Kommunernes Landsforening og kommuner med dambrug om retnings-
linjer for dambrugenes anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer. 
Miljøklagenævnet henholder sig fortsat til det anførte i afgørelsen af 26. marts 
2008.” 

Miljøklagenævnet bemærkning kan læses sådan, at man fortsat underkender et 
forslag om en administrativ praksis med anvendelse af de reduktionsfaktorer og 
genfindingsprocenter, som er beskrevet i Miljøstyrelsens notat af 27. oktober 
2006 – også selvom der samtidig sættes vilkår om egenkontrol. 
 

2.6 Delrapport fra den tekniske arbejdsgruppe under Akvakul-
turudvalget den 25. februar 2010 

Herunder gengives i fuld længde teksten fra afsnittet om omsætningsrater i 
"Delrapport om anvendelse og udledning af lægemidler og hjælpestoffer fra 
dambrugsvirksomheder" udarbejdet i februar 2010 af en teknisk arbejdsgruppe 
under Akvakulturudvalget 2009. 

"Omsætning af lægemidler 
Der foreligger for veterinære lægemidler godkendt i Danmark og EU data på 
fordeling og omsætningsrater mv. i de dyrearter, stofferne er godkendt til be-
handling af, heriblandt fisk (bilag 3.7). Desuden rummer dokumentationen en 
række fysisk-kemiske data, som også er relevante i forbindelse med vurdering 
af stoffernes fordeling og opførsel ved passage gennem et dambrug. 
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Ved nye godkendelser af lægemidler skal der desuden foreligge en miljømæssig 
risikovurdering, der på mange måder udføres efter de samme principper som 
en risikovurdering af et kemikalie, men dog bl.a. adskiller sig ved at ekspone-
ringsvurderingen baseres på gennemsnitlige koncentrationer ud fra skønnede 
gennemsnitlige forbrug og vandføringer i stedet for specifikke udledningssce-
narier. En lægemiddelrisikovurdering kan derfor ikke erstatte en vurdering fo-
retaget af hensyn til beskyttelse af vandmiljøet på en konkret lokalitet, men de 
anvendte data kan indgå som et væsentligt bidrag ved fastsættelse af MKK. 

Der er fremlagt et gennemarbejdet eksempel på, hvordan data om fordeling og 
omsætning af florfenicol i ørreder kan udnyttes til at beskrive graden og det 
tidsmæssige forløb af udskillelse fra fiskene, der behandles, og dermed give et 
mere realistisk billede af, hvilket udledningsmønster, der kan forventes fra et 
dambrug i forbindelse med en antibiotikabehandling (bilag 3.8). 

Der er ikke i øvrigt fremlagt data eller modeller, der kvantitativt beskriver om-
sætningen af lægemidler i dambrug (uden for fiskene) på en måde, der kan ge-
neraliseres ud fra og umiddelbart tages i anvendelse i forbindelse med kommu-
nernes sagsbehandling. 

Omsætning af hjælpestoffer 
Der er foretaget en række eksperimentelle forsøg både i laboratoriet og i felten 
af omsætning i dambrug af hjælpestofferne formaldehyd, brintoverilte og pe-
reddikesyre under forskellige betingelser i forskellige procestrin. Ud fra disse 
forsøg og supplerende modelkørsler med PoolSim (traditionelle dambrug samt 
model 1 og 3 dambrug) er der givet forslag til standard omsætningsrater for de 
tre stoffer, der kan benyttes ved beregninger for model 3 dambrug samt nogle 
dele af andre typer dambrug (bilag 3.1, 3.2 og 3.3). Formaldehyd er det bedst 
dokumenterede af de tre stoffer mht. omsætningsrater i forskellige typer dam-
brug, mens det for både brintoverilte og pereddikesyre er fremført, at der er 
behov for flere undersøgelser under kommercielle betingelser (bilag 3.1).  

Der er ikke foretaget forsøg med kloramin-T eller med kobbersulfat. Sidstnævn-
te er et uorganisk stof og kan som sådan ikke omsættes, men der vil kunne ske 
tilbageholdelse ved binding til sediment, tilbageholdelse i filtre mv. 

Arbejdsgruppens vurdering 
Der er tre hovedelementer i en vurdering af den samlede omsætning og tilba-
geholdelse af lægemidler og hjælpestoffer i dambrug samt det tidsmæssige for-
løb i relation til udledning: 

1. Omsætning i og udskillelse fra fisk 

2. Omsætning, tilbageholdelse og fordeling i damme og kanaler mv. 

3. Omsætning og tilbageholdelse i rensetekniske installationer/anlæg. 

Med hensyn til lægemidler ser arbejdsgruppen en god mulighed for, at der kan 
fastsættes reduktionsrater, der kan benyttes ved kravfastsættelse til dambrug, 
men der resterer endnu en endelig vurdering fra Miljøstyrelsen. Konkret er 
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gruppen blevet præsenteret for en model, der kan tage højde for omsætning og 
tilbageholdelse i selve fiskene samt udskillelsesraten, dokumenteret med data 
for florfenicol. Såfremt tilsvarende data er til rådighed for de andre lægemidler 
ser udvalget intet til hinder for anvendelse af en sådan delreduktionsrate. Det 
må imidlertid påpeges, at der fortsat mangler data for omsætning og fordeling 
af lægemidler i de øvrige dele af et dambrugssystem, som må tilvejebringes hen 
ad vejen.  

I dag benyttes behandlingstiden som grundlag for fastsættelse af udlederkrav, 
men en udskilningsrate, der vil betyde en længere udledningsperiode, vil kunne 
tages i anvendelse, hvis den er tilstrækkeligt dokumenteret. 

For formaldehyd og til dels brintoverilte og pereddikesyre finder arbejdsgrup-
pen, at det faglige grundlag for fastsættelse af reduktionsrater er forbedret i 
forhold til tidligere, men at forholdene omkring omsætningen i praksis på de 
enkelte dambrug forsat er sparsomt dokumenteret. Det bør dog være muligt at 
udnytte den forbedrede viden til at udforme et administrativt vejledningsmate-
riale. De tilbageværende mangler og usikkerheder i de bestemte rater skal ind-
arbejdes i et sådant materiale.  

Anbefalinger 
Arbejdsgruppen anbefaler, at det snarest undersøges, om der for oxolinsyre, 
sulfadiazin og trimethoprim kan tilvejebringes valide data for omsætning og 
fordeling ved antibiotikabehandling af dambrugsfisk svarende til dem, som er 
præsenteret for florfenicol. I givet fald bør arbejde iværksættes for at kunne 
udnytte disse til at etablere reduktionsrater, som kan anvendes ved fastsættelse 
af kravværdier. Der bør i det hele taget fokuseres på at tilvejebringe den nød-
vendige dokumentation for omsætning af relevante mediciner. 

Hvad angår reduktionsrater for hjælpestofferne formaldehyd, brintoverilte og 
pereddikesyre foreslår arbejdsgruppen, at DTU-aqua og DMU bearbejder det 
foreliggende faglige grundlag og herudfra fremsætter konkrete forslag til re-
duktionsrater. Disse forelægges Miljøstyrelsen, som foretager den endelige 
indstilling og indarbejder værdierne i en vejledning til kommuner m.fl. Det skal 
præciseres i forslaget, hvilke elementer og processer i dambrugene, der er om-
fattet, og hvilke der p.t. ikke foreligger tilstrækkeligt med data for." 
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3 Undersøgelser udført efter Møbjergafgørelsen 
Efter Møbjergafgørelsen er der udført eller afrapporteret flere nationale under-
søgelser, som udbygger dokumentationsgrundlaget vedrørende hjælpestoffer, 
og som altså ikke har indgået i Miljøklagenævnets sagsbehandling. Disse un-
dersøgelser resumeres kort i det følgende. 
 

3.1 Faglig Rapport fra DMU nr. 659, 2008. 

Rapporten "Optimering af behandlingseffekten i akvakultur" (Sortkjær m.fl., 
2008 (FR 659 fra DMU)) indeholder delundersøgelser i laboratoriet samt på 
fire traditionelle dambrug med og uden recirkulering, der bl.a. har resulteret i 
fastlæggelse af omsætningsrater og halveringstider for formaldehyd og brint-
overilte i recirkulerende anlæg.  

De fire anlæg er Mølbak, Toudal, Silstrup (kun formaldehyd) og Staulund (kun 
brintoverilte). Desuden er der foretaget undersøgelser på Kongeåens dambrug, 
et recirkulerende anlæg med biofiltre. 

Formaldehyd: 
Opretholdelse af formaldehydkoncentrationen i damme modvirkes af en om-
sætning på 108 mg/m2/t ved 14 °C, og der sker en reduktion på 10-12 % ved 5 
timers behandling med en startkoncentration på 15 mg/l (afsnit 3.3.6). Ved gen-
tagne behandlinger sker der en tilvænning af biofiltrene til formaldehyd, såle-
des at omsætningsraten øges markant (3-4 gange). 

Herunder bringes en række figurer fra rapporten, der viseromsætning af for-
maldehyd i recirkulerende anlæg under forskellige forsøgsbetingelser i pilotan-
læg. 

Nedenstående figur (Figur 3.25 i rapporten) viser, hvorledes omsætningsraten 
for formaldehyd i biofiltrene stiger ved gentagelse af behandlingerne i fire ens 
enheder (fire gentagelser med 1 uges mellemrum idet to anlæg modtog 1 be-
handling/uge, mens de to andre blev behandlet 2 gange/uge). 
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Det ses, at omsætningsraten stiger fra 2-3 mg/m2/t i starten til 6-10 mg/m2/t ef-
ter 4 uger, lavest hvis der kun er behandlet 1 gang/uge gennem perioden. 

Det ser således ud til, at en rate på 2-3 mg/m2/t kan bruges til ubehandlede an-
læg og 6-8 mg/m2/t til kommercielle, tilvænnede anlæg. 

Tilsvarende er der observeret tydelig forskel på omsætningsraten for formalde-
hyd i anlæg, der behandles dagligt med formalin og anlæg, der kun behandles 
en gang om ugen. Omsætningsraten på de anlæg, der kun blev behandlet 1 
gang/uge var således ca. 5 mg/m2/t, mens den på de dagligt behandlede anlæg 
var ca. 15 mg/m2/t. Det bemærkes i øvrigt i rapporten, at de tilvænnede anlæg 
opretholder en høj omsætningsrate også selv om der går 3 uger mellem behand-
lingerne. 

Figuren herunder (Figur 3.27 i rapporten) viser forskellen i omsætningsrater for 
formaldehyd mellem ubehandlede og behandlede anlæg. 

 

 

 
I rapporten konkluderes det, at den overfladespecifikke omsætning af formal-
dehyd i biofiltre varierer mellem 2 og 16 mg/m2/t ved en konc. på 10 mg/l, og 
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ved tilvænning med 20 mg/l op til 27 mg/m2/t. Det nævnes, at tidligere forsøg 
har givet omsætningsrater på 8-10 mg/m2/t. 

Forsøgene på Kongeåens dambrug, et recirkulerende anlæg med biofiltre, viste, 
at al formaldehyd (pulstilsætning, fuld opblanding opnået efter nogle timer) var 
væk efter 17 timer, hvor beregninger med PoolSim under antagelse af en over-
fladespecifik omsætningsrate på 25 mg/m2/t gav et resultat på 14 timer. 

 

I en artikel af Pedersen et al. (2010)2 er resultaterne fra DMU rapport nr. 659 
(2008) behandlet yderligere og bl.a. er omsætningsrater for formaldehyd i 
vandfasen beregnet. Nedenstående figurer (Figur 1 og Figur 2 fra artiklen i 
Aquacultural Engineering) viser, hvorledes omsætningsraten stiger både som 
funktion af antal gentagelser af behandlingerne og frekvensen mellem dem. 

 

 

                                                   
 
2 Pedersen, L.-F., Pedersen, P.B., Nielsen, J.L., Nielsen, P.H. (2010). long term/low dose 
formalin exposure to small-scale recirculation aquaculture systems. Aquacultural Enginee-
ring 42 (2010), 1-7. 
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Det findes, at omsætningshastigheden kan variere med omkring en faktor 10 fra 
førstegangsbehandlede anlæg til anlæg, der har modtaget behandlinger dagligt 
gennem en længere periode (fra 0,19 mg/L/time op til 1,81 mg/L/time). Be-
handlingerne havde i øvrigt ikke negativ indflydelse på biofiltrenes performan-
ce. 

Efter tre uger med én ugentlig formalinbehandling (ved 10 mg/L) var omsæt-
ningsraten for formaldehyd 0,40 mg/L/time, mens den ved to ugentlige behand-
linger var 0,68 mg/L/time. 

Brintoverilte: 
"Umiddelbart efter tilsætning af brintoverilte (hydrogenperoxid, HP) i form af 
natriumpercarbonat omsættes mellem 18 og 70 % af den tilsatte brintoverilte 
momentant" (rapporten, s.75). Der må derfor typisk suppleres op med ekstra 
natriumperkarbonat i et behandlingsforløb. Noget tilsvarende er ikke observeret 
når brintoverilte doseres i form af teknisk brintoverilte. 

Figuren herunder (Figur 4.21 i rapporten) viser henfaldet af brintoverilte i luk-
kede systemer med biofiltre ved en enkelt behandling med to forskellige dose-
ringsmængder, mens den næste figur (Figur 4.23 i rapporten) viser resultaterne 
af forsøg med gentagne doseringer af brintoverilte i forskellig mængde. 
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Halveringstiden for brintoverilte ved en enkelt behandling i et lukket system er 
beregnet til 29-33 minutter. For forsøget med gentagne doseringer er der bereg-
net halveringstider ved 2. dosering på mellem 27 og 32 minutter og ved 3. do-
sering på 19 til 22 minutter, hurtigst ved de høje doseringsmængder. 

Tabel 4.6 angiver beregnede halveringstider ved fem gentagne doseringer med 
en halv times mellemrum af brintoverilte på to ens anlæg (duplikat forsøg). 
 

 

Den gennemsnitlige halveringstid i anlæg 4 er således ca.15 minutter, mens den 
i anlæg 6 er noget længere, op imod 27 minutter. Der er ingen tegn på, at om-
sætningsraten ved de senere behandlinger er højere end i starten. 
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Sammenfattende for de omtalte omsætningsforsøg synes en halveringstid for 
brintoverilte på 30 minutter at kunne være et lidt forsigtigt, men stadig reali-
stisk bud på en omsætningsrate til administrativt brug. 
 

3.2 Faglig Rapport fra DMU nr. 699, 2008 

Rapporten "Omsætning af formalin i danske dambrug" (Sortkjær m.fl.., 2008 
(FR 699 fra DMU)) tager direkte udgangspunkt i behovet for yderligere doku-
mentation vedrørende omsætningen af formaldehyd i danske dambrug og tilve-
jebringer resultater fra undersøgelser på i alt 9 anlæg fordelt på 3 traditionelle 
dambrug, 3 model 1 dambrug og 3 model 3 dambrug. Undersøgelserne er alle 
udført ved et behandlingsniveau på 20 mg formaldehyd/l. 

Indledningsvis præsenteres resultater af tidligere danske og udenlandske forsøg 
for hhv. omsætning i vandfasen (Tabel 2.2, s. 11) og i biofiltrene (Tabel 2.3, s. 
12). 
 

 
 

 

 

Resultater af de udførte forsøg:  
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Tabel 5.1 viser den umiddelbare reduktion efter tilsætning af formalin på hhv. 
traditionelle dambrug og type 1 og 3 dambrug, mens Tabel 5.2 angiver de mi-
krobielle omsætningsrater i produktionsenheder, Tabel 5.3 omsætningen i biol-
filtre på type 3 dambrug og Tabel 5.8 rater for omsætning i plantelaguner i type 
1 og 3 dambrug. Tabel 5.10 angiver omsætningsraten for formaldehyd i bagka-
nal + fældningsbassin i traditionelle dambrug. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Anvendelse af reduktionsrater for hjælpestoffer og lægemidler ved vurdering af udledning fra 
dambrugsvirksomheder 

M:\Erhverv\Dambrug\Medicin og hjælpestoffer\Reduktionsrater 2011\COWI notat om reduktionsrater april 2011.DOCX 

16 / 26

. 

 

 
I rapportens kapitel 6 samles der op på resultater for omsætningsrater og halve-
ringstider for de tre typer dambrug i tabellerne 6.1, 6.2 og 6.4, som bringes her-
under. 
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Sammenfattende foreslår rapporten følgende samlede reduktionsprocenter ift. 
udledning af formaldehyd til vandløb: 

Traditionelt dambrug:  40 % til vandløb 

Modeldambrug, type 1:  27-42 % til vandløb 

Modeldambrug, type 3:  < 2 % til vandløb. 
 

3.2.1 Diskussion 

Resultaterne af de udførte forsøg viser, at omsætningsraterne kan variere bety-
deligt mellem dambrug af samme type afhængigt af den konkrete indretning og 
den aktuelle behandlingsform. Det vil derfor være vanskeligt at fastsætte stan-
dardrater til administrativt brug, der er uangribelige. I det følgende gives nogle 
bud på rater baseret på en let konservativ vurdering af resultaterne, mens den 
mest forsigtige tilgang ville være at vælge den laveste omsætningsrate inden for 
hver forsøgskategori. 

Hvad angår den umiddelbare reduktion i produktionsenheder vil det næppe væ-
re tilrådeligt standardmæssigt at regne med nogen reduktion i de traditionelle 
dambrug og i type 1 modeldambrug (i hvert fald max. 5 %), mens en gennem-
snitlig umiddelbar reduktion på 20 % kunne være et relativt forsigtigt bud for 
type 3 modeldambrug. 

De mikrobielle omsætningsrater har også udvist betydelig variation, der dog for 
nogle af de mest afvigende er givet plausible forklaringer på. Ud fra de forelig-
gende resultater kunne let konservative bud på omsætningsrater i produktions-
enheder være 700 mg/m3/time for traditionelle dambrug, 750 mg/m3/time for 
type 1 dambrug og 600 mg/m3/time for type 3 dambrug.  

For type 3 dambrug kunne alternativt benyttes en omsætningsrate baseret på 
biofilterarealet, der så skulle være ca. 9 mg/m2/time. Det bemærkes i øvrigt, at 
det er lidt overraskende, at omsætningen i type 3-brugene ikke er mindst lige så 
høj som i type 1-brugene. 

Med hensyn til omsætning i plantelagunen kunne 400 mg/m3/time være et bud 
for type 1 dambrug og 300 mg/m3/time et bud for type 3 dambrug. For omsæt-
ning i bagkanal og fældningsbassin på traditionelle dambrug vil 100 
mg/m3/time være et ikke alt for optimistisk bud. 

I tråd med ovenstående betragtninger kunne et bud på samlet reduktion af for-
maldehyd over et anlæg være 55 % for traditionelle dambrug, 58 % for type 1 
modeldambrug og 98 % for type 3 modeldambrug. 
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3.3 DTU Aqua Rapport 218, 2010 

I denne rapport, "Undersøgelse af miljøvenlige dambrugshjælpestoffer til er-
statning for formalin" (Pedersen, 2010), præsenteres resultater af forsøg med 
både brintoverilte (HP) og pereddikesyre (PE). Forsøgene er udført i laborato-
rie- eller pilotanlægsskala og med et lidt andet hovedsigte end blot at bestemme 
omsætningsrater. Omsætningen er dog også undersøgt i et biofilter fra et kom-
mercielt anlæg. 

For brintoverilte er der overordnet fundet initiale omsætningsrater på 2-8 
mg/time og en halveringstid på mindre end 1 time. Det konkluderes, at det teo-
retiske erfaringsgrundlag er øget, men at den praktiske dokumentation fra prak-
tisk dambrugsdrift er fortsat beskedent sammenlignet med formalin. 

For pereddikesyre er omsætningen i mindre omfang styret af temperaturen, men 
stoffet omsættes med høj hastighed ved tilstedeværelse af organisk materiale.  

Brintoverilte: 
Et delforsøg med varierende fisketæthed og vandkvalitet viste, at 49 % (4,9 
mg/l/t) af tilsat HP var fjernet i løbet af 1 time ved høj fisketæthed (80 kg/m3) 
og middel COD, mens fjernelsen var langt ringere (0,65 mg/l/t eller 6,5 %) ved 
lav fisketæthed og lav COD. 

Brintoverilteomsætningen i ubehandlet systemvand fra et af de recirkulerende 
anlæg blev bestemt til 1,3 mg/l/t. 

I delforsøget med biofilterelementer fra et kommercielt anlæg blev der fundet 
følgende omsætningsrater ved 10 mg HP/l og en vandtemperatur på 10 grader 
(Tabel 7.4.1): 
 

 

 
Halveringstiden ved 10 % fyldning af biofilteret var ca. 10 minutter, men væ-
sentligt kortere ved højere fyldningsgrader.  

Ved en højere dosering på 50 mg HP/L blev der fundet omsætningsrater mel-
lem 740 og 1040 mg HP/m2/t. Omsætningen var højest ved høj fyldningsgrad; 
her var halveringstiden få minutter. 
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Pereddikesyre: 
Der er også udført en række forsøg med pereddikesyre (PE) ved hhv. 10 og 20 
grader og med en forventet startkoncentration på 1,0 mg/l, hvoraf dog kun 79-
84 % kunne måles analytisk. Figur 10.1.1 viser henfaldsforløbet: 
 

 

 

Ved aflæsning af henfaldskurven vurderes halveringstiden at være 6-8 minutter 
ved 10 °C. Det bemærkes dog, at henfaldskurven ikke er eksponentiel. 

Forsøg ved forskellige temperaturer gav følgende forløb (Figur 10.1.2): 
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Ud fra disse kurver anslås følgende halveringstider: 

1,0 mg/l og 12,5 °C: T½ ≈ 10 minutter 

2,0 mg/l og 12,5 °C: T½ ≈ 20 minutter 

1,0 mg/l og 5 °C:  T½ ≈ 10 minutter 

1,71 mg/l og 7,2 °C: T½ ≈ 25-30 minutter 

Indflydelsen af temperatur på henfaldstiden er mindre end indflydelsen af stof-
koncentrationen.  

I delforsøget med biofilterelementer fra et kommercielt anlæg blev det fundet, 
at omsætningen i vandfasen var betydelig (halveringstid på ca. 1 time ved dose-
ring på 2 mg/l) og væsentlig højere ved kontakt med biofiltermediet. Ved en 
fyldningsgrad på 50 % og en koncentration på 2 mg PE/l blev der således fun-
det en fuldstændig fjernelse på mindre end 10 minutter svarende til en overfla-
despecifik rate på op mod 30 mg PE/m2/t. 
 

3.4 Nye feltforsøg 

Der er i løbet af 2010 gennemført forskellige feltforsøg på danske dambrug om-
fattende traditionelt dambrug, modeldambrug type 1 og 3 med både brintoveril-
te og kommercielle pereddikesyreprodukter (L-F Pedersen, personlig kommen-
tar, nov. 2010). Forsøgene er gennemført og vil blive afrapporteret i begyndel-
sen af 2011. Det generelle billede fra forsøgene viser at brintoverilte omsættes 
relativt hurtigt i anlæggene (2-5 mg/l i timen) med halveringstider på under en 
time.  

Pereddikesyre, som ved vandbehandling anvendes i lavere koncentrationer om-
sættes endnu hurtigere. Der er målt betydelig momentan omsætning (”disinfec-
tion demand”), og generelt kan den forventede doseringskoncentration ikke rea-
liseres idet stoffet nedbrydes så hurtigt (halveringstid på få minutter). I et enkelt 
tilfælde med dosering af pereddikesyre (0,5 mg/l) i en jorddam med vældvand 
og lav fisketæthed (yngeldambrug) blev pereddikesyren ikke øjeblikkeligt om-
sat, men blev nedbrudt med en rate på 0,2 mg/l/t, med en halveringstid på 23 
minutter. 
 

3.5 International publicering af nye danske undersøgelser 

De nye danske undersøgelser er publiceret i internationale tidsskrifter, eksem-
pelvis: 

Møller, M. Arvin, E. & Pedersen, L.F. (2010). Degradation and effect of hy-
drogen peroxide in small-scale recirculation aquaculture system biofilters. 
Aquaculture Research, vol: 41, issue: 8, pages: 1113-1122. 
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Pedersen, L-F,  Pedersen, P.B. Nielsen, J.L & Nielsen, P.H. (2010). Long 
term/low dose formalin exposure to small-scale recirculated aquaculture sys-
tems. Aquacultural Engineering, vol: 42, issue: 1, pages: 1-7. 

Pedersen, L.-F., Pedersen, P.B. Nielsen, J.L. & Nielsen, P.H. (2009). Peracetic 
acid degradation and effects on nitrification in recirculating aquaculture sys-
tems. Aquaculture.Vol. 296: 246-254. 

Pedersen,L.F., Pedersen,P.B., and Sortkjaer,O. (2007). Temperature-dependent 
and surface specific formaldehyde degradation in submerged biofilters. Aqua-
cultural Engineering 36: 127-136. 

 Pedersen, L.-F.,  P. B. Pedersen, and O. Sortkjaer (2006). Dose-dependent de-
composition rate constants of hydrogen peroxide in small-scale bio filters. 
Aquacultural Engineering 34 (1):8-15. 
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4 Reduktionsfaktorer for hjælpestoffer 

4.1 Grundlag 

Siden 2006 er der gennemført en række forsøg med formaldehyd, brintoverilte 
og pereddikesyre i laboratoriet såvel som på pilotskalanlæg og på kommercielle 
dambrug, dvs. resultaterne af disse forsøg har ikke indgået i det materiale, som 
Miljøklagenævnet har lagt til grund for sin afgørelse i 2008. Forsøgene er ud-
ført af DMU og DTU Aqua. 

Derimod foreligger der tilsyneladende ikke nye resultater for andre hjælpestof-
fer som kobber og kloramin-T og det faglige grundlag for fastsættelse af reduk-
tionsfaktorer eller omsætningsrater vurderes således at være uændret. 
 

4.2 Muligt administrationsgrundlag for formaldehyd, brintover-
ilte og pereddikesyre 

Herunder angives forslag til omsætningsrater og halveringstider for formalde-
hyd, brintoverilte og pereddikesyre, der kan benyttes som fremtidigt admini-
strationsgrundlag i forbindelse med miljøgodkendelser af og udledningstilladel-
ser til dambrug. 

Forslagene er stillet på baggrund af den samlede viden fra de tidligere undersø-
gelser, de nye undersøgelser, der er gennemgået i kapitel 3, samt resultater fra 
den internationale litteratur. Det bemærkes i den forbindelse, at hjælpestofpro-
blematikken ikke har samme opmærksomhed i udlandet som i Danmark. For-
slagene er baseret på realistiske, gennemsnitlige forudsætninger mht. behand-
lingsniveauer, vandtemperaturer, fisketæthed mv. idet det ikke er muligt at ind-
drage alle variable af betydning, hvis administrationsgrundlaget skal være ope-
rationelt i praksis. 

Forslaget med hensyn til omsætningsrater fremgår af skemaet herunder og er 
identisk med de rater, der fremgår af bilag 3.1, 3.2 og 3.3 til arbejdsgruppens 
rapport af 25. februar 2010 til Akvakulturudvalget (DTU Aquas Helpdesk-notat 
af 22. september 2009 (3.1), notat om forudsætninger for PoolSim-simuleringer 
(3.2) og notat om formaldehydomsætning på traditionelle dambrug (3.3)).  

Med hensyn til forudsætningerne for de angivne forslag til omsætningsrater 
henvises især til DTU Aquas Helpdesk-notat af 22. september 2009. 

Det vil altid kunne diskuteres, hvor langt der kan generaliseres ud fra et (sta-
digvæk) begrænset dokumentationsgrundlag. Det vurderes dog, at der især hvad 
angår formaldehyd er tilvejebragt en del supplerende dokumentation siden 
Møbjergafgørelsen, mens grundlaget hvad angår brintoverilte og især pereddi-
kesyre er mere spinkelt. 
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Stof Matrix Enhed Traditionelt 
dambrug 

Model 1 Model 3 

Formaldehyd Vandfase1 mg/l/t 0,05 0,05 0,05 

 Sediment mg/m2/t 115 115 115 

 Biofilter mg/m2/t - - 10 

 Plantelagune mg/m2/t - 130 130 

Brintoverilte Vandfase1 mg/l/t 2,0 2,0 2 

 Sediment mg/m2/t - - (400) 

 Biofilter mg/m2/t - - 40 

 Plantelagune mg/m2/t - 4000 4000 

Pereddikesyre Vandfase1 mg/l/t 0,25 0,25 0,25 

 Sediment mg/m2/t - - - 

 Biofilter mg/m2/t - - 5 

 Plantelagune mg/m2/t - 500 500 

1: (damme, bagkanal og bundfældningsbassin) 

 

Forslag til halveringstider er kun opstillet for brintoverilte, som har et ekspo-
nentielt henfaldsforløb, mens det ikke kan lade sig gøre for formaldehyd (som 
har konstant henfaldsrate) og heller ikke er ideelt for pereddikesyre, der har et 
mere komplekst henfaldsforløb. 

For brintoverilte kan foreslås følgende halveringstider: 

 

Stof Enhed Halveringstid 

  10 °C 15 °C 20 °C 

Brintoverilte Minutter 60 40 20 
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4.3 Muligt administrationsgrundlag for kobber og kloramin-T 

For kobber og kloramin-T vurderes dokumentationsgrundlaget mht. omsæt-
ning/tilbageholdelse fortsat at være, som det fremgår af DFU-rapport 135-04. 
De pågældende resultater er således vurderet af Miljøklagenævnet, som fandt 
datagrundlaget for spinkelt at generalisere ud fra. Rapportens resultater vedr. de 
to stoffer er sammenfattet herunder. 
 

Anlægskomponent Resultattype Enhed Kloramin-T Kobber 

Damme, bagkanal og 
bundfældningsbassin 

Halveringstid Timer 35 6,9 

Biologisk filter Halveringstid Timer 35 - 

Biologisk filter Lineær reduktion mg/m2/t 

g/m3/t 

- 

- 

0,001 

0,2 
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5 Reduktionsfaktorer for lægemidler 

5.1 Grundlag 

Som det fremgår af det foregående er der øjensynligt ikke udført (afrapporteret) 
nye forsøg med veterinære lægemidler (antibiotika), der anvendes på dambrug. 
Grundlaget for fastsættelse af reduktionsfaktorer eller lignende for denne type 
stoffer er derfor fortsat primært DFU-rapport nr. 135-04 (2004), som det var det 
i notat fra Skov- og Naturstyrelsens af 3. januar2005 og Miljøstyrelsens notat 
"Angående fastsættelse af vilkår for udledning af medicin og hjælpestoffer fra 
dambrug" af 27. oktober 2006. 

Dertil kommer en modelberegning for omsætning af florfenicol i regnbueørred, 
som blev præsenteret primo 2010 forbindelse med arbejdet i den tekniske ar-
bejdsgruppe under Akvakulturudvalget 2009. 

Modelberegningen viser, hvordan data om fordeling og omsætning af florfeni-
col i ørreder kan udnyttes til at beskrive graden og det tidsmæssige forløb af 
udskillelse fra fiskene, der behandles, og dermed give et mere realistisk billede 
af, hvilket udledningsmønster, der kan forventes fra et dambrug i forbindelse 
med en antibiotikabehandling. Det påpeges dog, at der fortsat mangler data for 
omsætning og fordeling af lægemidler i de øvrige dele af et dambrugssystem, 
som bør tilvejebringes.  

Fra den fremlagte modelberegning vedr. omsætning af florfenicol (FFC) og 
dets hovedmetabolit florfenicolamin (FFA) i regnbueørred: 
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5.2 Muligt administrationsgrundlag for lægemidler 

Det vurderes, at dokumentationsgrundlaget for lægemidler (antibiotika) i dam-
brugserhvervet generelt ikke er forbedret væsentligt ift. det grundlag, der var 
for Miljøklagenævnets arbejde, men fortsat i det væsentlige består af nedenstå-
ende udledningsformler for antibiotika fra DFU-rapport 135-04 (2004). Form-
lerne har således indgået i vurderingen fra Miljøklagenævnet, som fandt vi-
dengrundlaget for spinkelt at generalisere ud fra. 
 

 

 
Hvad angår midlet florfenicol kan dog peges på, at en modelberegning udført 
primo 2010 i forbindelse med arbejdet i arbejdsgruppen under Akvakultur-
udvalget viser, at der sker en betydelig omsætning og tilbageholdelse af stoffet i 
regnbueørred. Herudfra kan foreslås en (del)reduktionsfaktor på 40 % for flor-
fenicol (dvs. 0,6 x dosis ender i vandmiljøet) udelukkende baseret på omsæt-
ning og tilbageholdelse i fiskene. 

Det vurderes som sandsynligt, at lignende reduktionsfaktorer vil kunne udar-
bejdes for de andre vigtige antibiotika i dansk ferskvandsakvakultur (oxolinsy-
re, sulfadiazin, trimethoprim) ud fra modelberegninger baseret på dokumentati-
on fremlagt i forbindelse med registrering som (veterinært) lægemiddel. Dette 
vil derfor skulle gennemføres i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, til hvem 
de nødvendige data skulle være forelagt i forbindelse med registre-
ring/godkendelse af midlerne. 

 


