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Vedrørende anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer fra 
ferskvandsdambrug 
Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet afholdt i november 2010 
en temadag med fokus på de godt 100 ferskvandsdambrug, der fortsat 
mangler en miljøgodkendelse. På mødet blev det fremhævet, at en barriere 
i godkendelsesarbejdet er utilstrækkelig vejledning om, hvordan der skal 
udarbejdes udledningstilladelser efter reglerne i bekendtgørelse om mil-
jøkvalitetskrav1, herunder især om der kan bruges generelle omsætningsra-
ter. 
 
Miljøklagenævnet skrev i en afgørelse fra 2008, at der aktuelt ikke var faglig 
baggrund for at anvende generelle genfindingsprocenter (omsætningsrater) 
for medicin og hjælpestoffer – hverken inde på dambrug eller i vandløb. Det 
blev dog bemærket af akvakulturudvalget, at der siden 2008 er tilvejebragt 
bedre fagligt grundlag for at fastsætte reduktionsrater, men at der fortsat 
mangler praktiske erfaringer. Det forbedrede faglige grundlag (notater og 
videnskabelige artikler) er nu samlet på Miljøstyrelsens hjemmeside 
(mst.dk) ,og det opfordres hermed til, at kommunerne tager materialet i brug 
i administrationen.  
 
 
Forslag til omsætningsrater. 
Den relevante viden om reduktionsrater består mest af nationale undersø-
gelser, som er sammenfattet i et notat (læs her) udarbejdet for Miljøstyrel-
sen. Konklusionen i notatet er bl.a., at omsætningsrater kan variere betyde-
ligt både mellem forskellige dambrugstyper og inden for samme dambrugs-
type og det derfor er svært at fastsætte generelle reduktionsrater, som er 
fagligt uangribelige.  
 
Der er siden 2006 udført en række forsøg med brintoverilte, pereddikesyre, 
og formaldehyd, der ikke er indgået i Miljøklagenævnet afgørelse fra 2008. 
På baggrund af den samlede viden om disse 3 stoffer giver Miljøstyrelsen 
hermed forslag til generelle reduktionsrater. Raterne er identiske med de 
rater, der er beskrevet i et notat fra DTU-aqua (læs her), og som blev præ-
senteret i en arbejdsgruppe under Akvakulturudvalget. 
 
Forslag til omsætningsrater for brintoverilte, pereddikesyre, og formaldehyd 
er opstillet i nedenstående tabel. 
 
                                                 
1 Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010. 
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Stof Matrix Enhed Rate 
Formaldehyd Vandfase1 mg/l/t 0,05 
 Sediment2 mg/m2/t 115 
 Biofilter mg/m2/t 10 
 Plantelagune mg/m2/t 130 
Brintoverilte Vandfase1 mg/l/t 2,0 
 Sediment2 mg/m2/t 400 
 Biofilter mg/m2/t 40 
 Plantelagune mg/m2/t 4000 
Pereddikesyre Vandfase1 mg/l/t 0,25 
 Sediment2 mg/m2/t - 
 Biofilter mg/m2/t 5 
 Plantelagune mg/m2/t 500 
1:(damme, bagkanal og bundfældningsbassin) 
2:(bundareal damme, bagkanal og bundfældningsbassin) 
 
 
Foruden de anbefalede rater anbefales desuden, at der ved beregning af 
udledningskoncentrationer fra modeldambrug type 3 regnes med en umid-
delbar reduktion af formalin på 10 %, således at doseringsmængden kan 
adderes med 0,9. En lignende faktor anbefales dog ikke brugt ved andre 
dambrug, hvor der er påvist2 tilfælde uden umiddelbar reduktion.  
 
Omsætningen af hjælpestoffer kan i høj grad være påvirket af temperatu-
ren. De anbefalede rater er delvist fra forsøg, som er gennemført ved tem-
peraturer på omkring 15 °C, der således her anbefales som repræsentativt 
beregningsgrundlag. 
 
Miljøstyrelsen er ikke bekendt med ny faglig viden fra efter 2008, som beret-
tiger til brug af generelle reduktionsrater for øvrige hjælpestoffer eller medi-
ciner, som anvendes i dambrug. Der blev dog i akvakulturudvalget fremlagt 
dokumentation for, at op til 40 % af den doserede mængde af lægemidlet 
Florfenicol nedbrydes i fisk og at der således kan regnes med en delreduk-
tion på 40 %. Kan der fremskaffes lignende dokumentation for øvrige læ-
gemidler, vil Miljøstyrelsen kunne fastsættelse generelle reduktionsrater, og 
samtidig vurdere et mere detaljeret udledningsforløb. 
 
Det skal bemærkes, at en afgørelse efter reglerne i bekendtgørelse om mil-
jøkvalitetskrav nødvendigvis må bygge på en konkret vurdering i den enkel-
te sag. Konkret viden om det enkelte dambrug kan berettige brug af andre 
reduktionsrater end de anbefalede. Desuden bemærkes, at Miljøstyrelsen 
alene kan udtale sig vejledende. 

                                                 
2 DMU-rapport 699, 2008 – jf. tabel 5.1. 
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Risikovurdering - overholdelse af miljøkvalitetskrav 
Ved udarbejdelse af udledningstilladelser skal det sandsynliggøres ved be-
regning3, at miljøkvalitetskravet i recipienten kan overholdes. I den forbin-
delse skal både baggrundskoncentrationer og øvrige udledere medtages, 
hvilket erfaringsmæssigt kan væres vanskeligt at vurdere. Derfor blev der i 
forbindelse med Akvakulturudvalgs arbejde lavet et notat4 (læs her), der 
særligt forholdt sig til problematikken. Miljøstyrelsen anbefaler, at kommu-
nerne anvender notatet, der kan være til hjælp i forbindelse med udarbej-
delse af udledningstilladelser.  
 
Er der spørgsmål til ovenstående, så kan ud kontakte Søren Keller fra Mil-
jøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4149. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kontorchef 
Karsten Biering Nielsen 
 
 
 
 
   
  
  
  

                                                 
3 jf. § 15 i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav 
4 Delrapport om anvendelse og udledning af lægemidler og hjælpestoffer fra dambrugsvirk-
somheder, februar 2010”. 
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