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Notat vedr. omsætningsrater for formaldehyd i 3 typer dambrug, traditionelle 
jorddambrug, model 1 dambrug og model 3 dambrug til bestemmelse af 
udledningskoncentrationer og mængder. 
 
Udarbejdet af Ole Sortkjær 
 
På anmodning af Miljøstyrelsen har DMU udarbejdet et notat indeholdende 
generaliserede omsætningsrater for formaldehyd. Omsætningsraterne kan indsættes som 
reduktionsrater i modelværktøjer som PoolSim til beregning af udledningskoncentration 
og udledningsmængde. I bilaget sidst i notatet er vist eksempler på dette for alle 3 
dambrugstyper. 
 
De foreslåede generaliserede omsætningsrater for formaldehyd er baseret på resultaterne 
af Faglig rapport fra DMU nr. 699, 2008: Omsætning af formaldehyd i danske dambrug. 
 
Formaldehyd omsættes/reduceres ved 3 processer uanset dambrugstype: 

- En umiddelbar reduktion 
- En mikrobiel omsætning 
- En fortynding 

 
For ikke at skulle operere med for mange forskellige omsætningsrater i den administrative 
behandling er det forsøgt at forenkle antallet ud fra generaliserede betragtninger uden at 
der går ud over fagligheden. Der er anvendt de fundne gennemsnits omsætningsrater, 
men i enkelte tilfælde er de blevet ændret, da forsøgsbetingelserne inden for en 
dambrugstype ikke i alle tilfælde var identiske. I de tilfælde er det bemærket i 
nedenstående.  
 
Til sidst i notatet er angivet beregningsmetoder for koncentrationer af formaldehyd i 
udløbsvandet for de enkelte dambrugstyper. I bilaget er der vist beregningseksempler 
udført med PoolSim med koncentrationer i produktionsenheder, 
plantelaguner/fældningsbassiner og i vandløbet. Desuden er beregnet hvor længe der 
skal recirkuleres i produktionsenheden for at kunne overholde kravværdien på 46µg/l i 
vandløbet. Koncentrationen i vandløbet er beregnet, når produktionsenheden behandles 
med henholdsvis 20 mg/l for alle 3 dambrugstyper og 60 mg/l for de traditionelle og 
model 1 dambrug. 
De 3 processers afhængighed af koncentration, overflader/volumen samt temperatur er 
vist i tabel 1. 
 
Tabel 1. Formaldehydomsætningens afhængighed af koncentration, volumen og temperatur. 
Proces Koncentrations 

afhængig 
Volumen 
afhængighed 

Temperatur 
afhængig 

Umiddelbar reduktion - + - 
Mikrobiel omsætning + - + + 
Plantelagune - + - 
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Ad. Den umiddelbare reduktion 
Den umiddelbare reduktion skyldes overfladeadsorption. I undersøgelsen af de 3 
dambrugstyper fandt vi stor variation i den umiddelbare reduktion, men vælger at bruge 
gennemsnittet som general omsætning.  
 
Tabel 2. Umiddelbar formaldehydreduktion 
Proces:  
Dambrugs type 

g/m3 Procent af 
startkoncentrationen 

Traditionel 0,85 4,3 
Model 1 0,65 3,5 
Model 3 5,0 32 
 
Graden af adsorptionen er vist i flere andre undersøgelser (Eirora et al., 2005 og Sortkjær 
et al., 2008) og ligger ofte omkring 10 %. At den umiddelbare reduktion i 
modeldambrugene ligger 6-8 gange højere end for de andre typer dambrug antages at 
skyldes biofiltrets store overflade (tabel 2). 
 
Ad. Den mikrobielle omsætningsrate i produktionsenheden. 
Den mikrobielle omsætning øges ved tilvænning og med temperaturen. Da der er tale om 
en rate, er det omsat formaldehyd pr. tidsenhed. Jo længere tid stoffet er i 
produktionssystemet, jo mere kan der omsættes.   
 
Omsætningsraten for formaldehyd i produktionsenhederne er koncentrationsuafhængig 
(y = -a*x) ned til ca. 2 mg/ liter, og kan beregnes som x mg/m3*t. Ved lavere 
koncentrationer følger det en eksponentiel funktion y = a*e-bx, hvor a er koncentrationen 
og b er hældningskoefficienten.  
 
Det kan være uhensigtsmæssigt at beregne omsætningen af formaldehyd ud fra 2 
forskellige matematiske udtryk afhængig af koncentrationen. For de traditionelle dambrug 
og model 1 dambrug, er koncentrationen relativ høj mens der recirkuleres, og kan 
beregnes efter det lineære udtryk (tabel 3). Idet øjeblik der åbnes for vandindtag og udløb i 
produktionsenheden er det fortyndingen, der styrer koncentrationsforløbet. I model 3 
dambrug vil koncentrationen efter 12 timers recirkulering være nede i det 
koncentrationsområde, hvor den eksponentielle omsætningsrate indtræder, og efter 24 
timers recirkulering er den så godt som nul (tabel 4).  
   
Tabel 3. Mikrobielreduktion af formaldehyd ved koncentration større end 2 mg/l 
Proces:  
Dambrugs type 

g/m3*time 

Traditionel 1,0* 
Model 1 0,8 
Model 3 0,8 
* er blevet ændret fra 0,75 i rapporten på grund af et afvigende målepunkt. 
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Tabel 4. Mikrobielreduktion af formaldehyd i model 3 dambrug ved koncentration mindre end 2 mg/l 
Proces:  
Dambrugs type 

y=a*ebx

Model 3 b= -0,20 
 
En eksponentiel reduktionsrate på -0,2 betyder at 20 % af den tilbageværende 
formaldehyd reduceres for hver time (x udtrykkes i timer) 
 
Omsætningsraterne er fundet ved temperaturer fra 11-16 grader, hvor hovedparten lå 
mellem 12-14 grader. Temperaturintervallet var i undersøgelsen for lille til at kunne finde 
en temperaturafhængig omsætningsrate. Fra litteraturen (Pedersen, L-F et al, 2007) er 
angivet at en temperatur afhængig overfladespecifik reduktionsrate for formaldehyd i 
biofiltre er på 1,05 e0,137X, hvor raten er mg/m2*time og x er temperaturen (0C) 
 
Ad. Omsætningsraten for fældningsbassiner og plantelaguner 
Omsætningen af formaldehyd i fældningsbassiner (tabel 5) og plantelaguner (tabel 6) er en 
kombination af en umiddelbar reduktion og en mikrobielomsætning. Omsætningsraten er 
baseret på den reelle gennemsnitlige opholdstid.    
 
Tabel 5. Formaldehydomsætning i bagkanaler og fældningsbassiner  
Proces:  
Dambrugs type 

g/m3*time 

Traditionelle dambrug 0,12 
 
Tabel 6. Formaldehydomsætning i plantelaguner 
Proces:  
Dambrugs type 

g/m3*time 

Model 1 0,5* 
Model 3 0,4 
*er blevet ændret fra 1.0 i rapporten på grund af et afvigende målepunkt 

 
Statistiske konsekvenser 
Der er beregnet gennemsnitsværdier for reduktionsrater inden for hver dambrugstype. 
Det er forbundet med for stor usikkerhed at anvende konfidensintervaller på 3 tal og i 
enkelte tilfælde på kun 2 tal. De gennemsnitlige mikrobielle omsætningsrater for 
produktionsenhederne er relativ ens for alle 3 dambrugstyper. For plantelaguner er den 4-
5 gange større end for fældningsbassiner og bagkanaler, der ikke har et plantedække. 
 
Ad fortynding  
For alle dambrugstyper fortyndes stoffer eksponentielt (y= a*e bx) i de enkelte bassiner og 
kanaler.  I de traditionelle dambrug og model 1 dambrugene spiller fortyndingen 
hovedrollen, da der ikke recirkuleres efter åbning af indløbet til produktionsenheden.  
Den eksponentielle fortynding kan beregnes med PoolSim eller i regneark ud fra 
vandskifte pr. tidsenhed og volumen, hvor a er den aktuelle startværdi og b 
hældningskoefficienten. I bilaget er vist fortyndingens betydning med eksemplificerede 
model 1 og model 3 dambrug. 
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Beregningsmetode for de 3 typer dambrug 
Dambrugeren skal oplyse om doseringsmetode, om der recirkuleres i produktionsenheden 
eller ej, og hvilke startkoncentrationer der anvendes til behandlingen. Det er nødvendigt at 
kende volumen og flow af de berørte enheder i de enkelte dambrug for at kunne beregne 
formaldehydkoncentrationen i vandløbet nedstrøms dambruget. 
 
Først beregnes den umiddelbare reduktion af formaldehyd ud fra volumen af den 
behandlede produktionsenhed med faktorerne i tabel 2. Startmængden minus den 
umiddelbare reduktion divideres med produktionsenhedens volumen. Herved beregnes 
den reelle start koncentration areel

 
Til beregning af det videre koncentrationsforløb vil det være en fordel at benytte PoolSim 
eller et tilsvarende modelleringsværktøj. Det kan dog lade sig gøre i regneark. Derefter 
beregnes den mikrobielle omsætning i produktionsenheden forskelligt efter 
dambrugstype 
 
Til illustration af koncentrationsudviklingen i produktionsenheder, 
plantelaguner/fældningsbassiner er der opstillet et eksemplificeret dambrug for hver 
dambrugstype. Plantelaguner og fældningsbassiners størrelse er bestemt ud fra 
Bekendtgørelse om modeldambrug og Bekendtgørelse om ferskvandsdambrug. Der er 
anvendt grove modeller, hvor plantelaguner og fældningsbassiner er en enhed og ikke 
opsplittet i de enkelte kanaler og bassiner. Det betyder at den maksimale koncentration 
størrelsesmæssig er korrekt bestemt, men tidspunktet hvor stoffet viser sig i vandløbet 
kommer for tidligt i forhold til virkeligheden. Det er anvendt PoolSim til beregningen.  
  
1/ For de traditionelle dambrug anvendes de mikrobielle omsætningsrater angivet i tabel 
3 for hele forløbet. Startkoncentrationen i ligningerne er den reelle startkoncentration (areel) 
fundet efter fradrag af den umiddelbare reduktion (tabel 2). Dambruget skal angive hvor 
mange timer de recirkulere uden vandindtag. Efter ophør af recirkulering multipliceres 
med den eksponentielle fortynding. For bagkanaler og fældningsbassiner er der ud over 
fortyndingen en reduktion som multipliceres på. Reduktionsraten er angivet i tabel 5.  
 
Som eksempel på et traditionelt dambrug er valgt et dambrug med 15 damme på 75 m3, en 
bagkanal på 450 m3 og et bundfældningsbassin på 250 m3, der er nok til at give en 
opholdstid på 25 minutter når der tages 10 l/s vand ind pr. dam. Hele dambruget tager 
halvdelen af vandløbets vandflow ind. Hvis flowet øges skal bundfældningsbassinet 
volumen også øges. 
I dette eksempel vises, hvad koncentrationen i bundfældningsbassin og vandløb vil være 
med en startkoncentration på 20 mg og 60 mg formaldehyd/l når en enkelt dam 
behandles /tabel 7). (Se yderligere i bilaget). 
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Tabel 7. Den maksimale udledningskoncentration (mg/l) i bundfældningsbassin og vandløb i et traditionelt 
dambrug efter dosering i 1 af 15 damme med og uden 100 % recirkulering i den doserede dam. 
Tilsat formaldehyd 
(mg/l) i 1 dam 

R cirkulering i  
Dam (timer) 

Max-koncentration i 
Bundfældning 
(mg/l) 

Max-koncentration i 
vandløb (mg/l) 

20 0 0,43 0,21 
60 0 1,76 0,88 
20  5 0,26 0,13 
20  11 0,092 0,046 
 
Behandles x damme samtidig, vil koncentrationen i vandløbet blive lidt større end 
multiplum af x multipliceret med den maksimale koncentration i vandløbet beregnet for  1 
dam doseret med formaldehyd. Det skyldes at kapaciteten til omsætning af formaldehyd i 
bagkanaler og fældningsbassin er brugt i beregningen af en dam. De følgende damme 
indgår kun med den umiddelbare omsætning og mikrobielle reduktion. 
 
Skal dambruget kunne overholde miljøkvalitetskravet på 46 mg/l i vandløbet kan 1 dam 
behandles med 20 mg/l, hvis der recirkuleres i ca. 11 timer (tabel 7). 
 
2/ For model 1 dambrug anvendes omsætningsraterne angivet i tabel 3 for hele forløbet. 
Startkoncentrationen i ligningerne er den reelle startkoncentration (areel) fundet efter 
fradrag af den umiddelbare reduktion (tabel 2). Ikke alle model 1 dambrug har mulighed 
for at recirkulere, men kan de, skal dambruget angive hvor mange timer der recirkuleres 
uden vandindtag. Den mikrobielle omsætning i produktionsenheden beregnes efter ophør 
af recirkulering, hvorefter koncentrationen multipliceres med den eksponentielle 
fortynding. Vandet løber fra produktionsanlægget til plantelagunen. Ud over 
fortyndingen i plantelagunerne multipliceres en reduktionsrate på som er angivet i tabel 6.  
 
 
Tabel 8. Den maksimale udledningskoncentration (mg/l) i plantelagunen og vandløb i et model1 dambrug 
efter dosering i  1 eller flere  af 4 produktionsafsnit med og uden 100% recirkulering i de doserede 
produktionsafsnit. 
Tilsat  
formaldehyd 
(mg/l) i 
produktionsanlæg 

Antal 
produktions- 
enheder  
doseret 

100%Recirkulering 
i Produktions- 
afsnit (timer) 

Max-
koncentration i 
plantelagune 
(mg/l) 

Max-
koncentration i 
vandløb (mg/l) 

20 4 0 1,75 0,87 
20 4 5 1,16 0,58 
20 4 16 0,092 0,046 
20 1 0  0,0025 
34 1 0  0,046 
20 2 0  0,127 
60 4 0 8,0 4 
 
Som eksempel på et model 1 dambrug er valgt et anlæg med 4 serieforbundne 
produktionsenheder á 500 m3. Der tages 250 l ind fra vandløbet, baseret på et årligt 
forbrug på 200 tons foder. Plantelagunes størrelse er beregnet ud fra et krav om 48 m2 pr 
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liter. Dybden skal ligge mellem 0,7-0,9 m. I dette eksempel er valgt en gennemsnitsdybde 
på 0,8 m og det giver en plantelagune på 9600 m3. Dambruget tager 1/2 af vandløbets 
vand ind. Den tilsatte formaldehydmængde er beregnet til at give en startkoncentration i 
produktionsenheden på henholdsvis 20 mg/l og 60 mg/l. 
 
Behandles alle 4 produktionsafsnit samtidig med 20 mg/l kan dambruget overholde 
miljøkravværdien på 46 µg/l ved at recirkulere vandet i 16 timer (tabel 8). Behandles 1 af 
de 4 produktionsafsnit bliver koncentrationen i vandløbet 2,5µg/l. Dambruget kan 
behandles med 34 mg/l i 1 produktionsafsnit og fortsat overholde miljøkravet. Behandles 
hele dambruget med 60 mg/l uden recirkulering bliver koncentrationen ca. 100 gange 
højere end miljøkravet (tabel 8). 
 
3 / For model 3 dambrug anvendes omsætningsraterne angivet i tabel 3 til 
koncentrationen af formaldehyd ned til 2 mg/l. Startkoncentrationen i ligningerne er den 
reelle startkoncentration (areel) fundet efter fradrag af den umiddelbare reduktion (tabel 2). 
Dambrugeren angiver hvor mange timer der recirkuleres uden vandindtag. Efter ophør af 
recirkulering beregnes den aktuelle koncentration og den multipliceres med den 
eksponentielle fortynding beregnet ud fra flow, volumen og recirkuleringsprocent. Når 
formaldehydkoncentrationen når ned på ca. 2 mg/l skiftes i teorien til den eksponentielle 
reduktionsrate som angivet i tabel 4. Vandet løber fra produktionsanlægget til 
plantelagunen. Som vist i bilaget figur 23, afviger koncentrationen i plantelagunen 
imidlertid først, når koncentrationen er under 3,4 µg/l, hvad enten der er anvendt en 
lineær eller en eksponentiel beregning for koncentrationen under 2 mg/l i 
produktionsenheden. En koncentration på 3,4 µg/l i plantelagunen giver anledning til en 
formaldehydkoncentration i vandløbet på 0,34 µg/l, 135 gange lavere end miljøkravet på 
46 µg/l. I praksis kan man anvende den lineære omsætningsrate for hele 
koncentrationsforløbet i produktionsenheden. Ud over fortyndingen i plantelagunerne 
multipliceres en reduktionsrate på som er angivet i tabel 6.  
 
Som eksempel på et model 3 dambrug er valgt et anlæg med 4 serieforbundne 
produktionsafsnit á 500 m3, der slutter med et biofilter. Der tages 30 l ind fra vandløbet, 
baseret på et årligt forbrug på 200 tons foder. Der recirkuleres med 95 % i anlægget. 
Plantelagunens størrelse er beregnet ud fra en gennemsnitlig opholdstid på 9 timer og er 
på 972 m3.  Dambruget tager 1/10 af vandløbets vand ind. Den tilsatte 
formaldehydmængde er beregnet til at give en startkoncentration i hele  
produktionsenheden på 20 mg/l. 
 
Tabel 9. Den maksimale udledningskoncentration (mg/l) i plantelagunen og vandløb i et model 3 dambrug 
efter dosering i  1 eller flere  af 4 produktionsafsnit med og uden 100% recirkulering i produktionsenheden. 
Doseret form- 
aldehyd (mg/l) i 
produktionsanlæg 

100 % Recirkulering  
i Produktions- 
afsnit (timer) 

Max-koncentration i 
plantelagune (mg/l) 

Max-koncentration i 
vandløb (mg/l) 

20 0 5 0,5 
20 12 0,17 0,017 
20 10,4 0,46 0,046 
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Et model 3 dambrug, der ikke recirkulere 100 % i en periode, vil føre til en 
maksimalkoncentration i vandløbet på 0,5 mg/l, når der doseres i hele 
produktionsanlægget med en formaldehydkoncentration på 20 mg/l. Recirkuleres der 100 
% i mindst 10,4 timer efter stoftilsætningen kan miljøkravværdien på 46 mg/l i vandløbet 
overholdes (tabel 9).  
 
Plantedækkets betydning 
I rapporten: Omsætning af formalin i danske dambrug (Sortkjær et al., 2008) blev der 
forsøgt at opstille en relation mellem omsætningsrate (mg/m3*t) og procent plantedække, 
hvor plantedækket varierede fra 30 -95 %. Relationen viste en meget svag stigning med 
plantedækket men med en lille regressionskoefficient. Både for et model 1 og 3 dambrug 
kunne omsætningsraten være ca. 3 gange større i en plantelagune med samme 
dækningsprocent. I samlerapporten for Modeldambrug under forsøgsordningen 
(Svendsen et al., 2008) ses det i figur 11.1 side 115, at for de fleste modeldambrug er der en 
ensartet dækningsprocent gennem året, på nær for dambrug med en nygravet 
plantelagune eller hvor der for nylig er bygget om. Også biomassen (tørvægt g/m2) er 
betydelig hele året (rapportens figur 11.2 side 116).   Umiddelbart kan forklaringen på den 
svage relation mellem dækningsgrad og omsætningsrate være at vandets passage gennem 
plantelaguner med stor biomasse kanaliseres, således at kun en mindre del af planterne i 
plantelagunen bliver eksponeret for formaldehyden. I undersøgelsen (Sortkjær et al., 2008) 
var den reelle opholdstid i plantelagunerne ofte betydelig kortere end den teoretiske.   
 
Tidligere behandling med formaldehyd. 
Mikroorganismerne tilvænner sig til formaldehyd, således at gentagne behandlinger øger 
omsætningsraten. Det gælder også for damme uden synlig overfladebelægninger.  
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Bilag 
 
Traditionelt dambrug 
Som eksempel på et traditionelt dambrug er valgt et dambrug med 15 damme på 75 m3, en 
bagkanal på 450 m3 og et bundfældningsbassin på 250 m3, der er nok til at give en 
opholdstid på 25 minutter når der tages 10 l/s ind pr. dam. Dambruget tager halvdelen af 
vandløbets vand ind. Hvis flowet øges skal bundfældningsbassinet volumen også øges. 
I dette eksempel vises, hvad koncentrationen i bundfældningsbassin og vandløb vil være 
med en startkoncentration på 20 mg og 60 mg formaldehyd/l  
 
I eksemplerne er reduktionsrater taget fra tabel 2, 3 og 5. 
Tilsættes 1500 g formaldehyd til en dam på 75 m3 fås en beregnet startkoncentration på 20 
mg/l, men den umiddelbare reduktion (75 * 0,85 g) nedsætter koncentrationen til 19,15 
mg/l. Koncentrationsforløbet er vist i fig. 1.  
 

 
Figur 1. Koncentrationsforløb i en dam, fældningsbassin og i vandløbet på et traditionelt dambrug behandlet 
med formaldehyd (20 mg/l) 
 
Koncentrationen i udløbet af bundfældningen bliver 0,43 mg/l og i vandløbet det halve på 
0,21 mg/l (figur 2) 
 

 
Figur 2. Koncentrationsforløb i fældningsbassin og vandløb nedstrøms et traditionelt dambrug, hvor en dam 
er behandlet med formaldehyd (20 mg/l). 
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Hvis der behandles med 60 mg/l skal der bruges 4500 g formaldehyd i en dam, og den 
reelle startkoncentrationen bliver på 59,15 mg/l. Koncentrationen i fældningsbassin vil 
blive på 1,76 og udledningskoncentrationen 0,88 mg/l, lidt over 3 gange så høj som ved en 
behandling på 20 mg/l (figur 3). Behandles der flere damme samtidig bliver 
koncentrationen i udløbet lidt mere, end den der er fundet for en enkelt dam multipliceret 
med antal behandlede damme.  
 

 
Figur 3. Koncentrationsforløbet (mg/l) i bundfældningsbassin og vandløb nedstøms dambruget, når en 
enkelt dam behandles med 60 mg/l formaldehyd. 
 
Behandles der med 20 mg/l anbefales det i rapporten: Optimering af behandlingseffekten 
i akvakultur (Sortkjær et al., 2008) at der lukkes for ind- og udløb af den behandlede dam i 
ca. 5 timer. I denne periode sker der en omsætning på 1 g/ m3 pr. time. I dette eksempel 
på 75 *5 g = 375 g og koncentrationsændringen over tid i den lukkede dam er vist i figur 4.   
 

 
Figur 4. Koncentrationsforløb (mg/l) af formaldehyd i en 75 m3 stor dam lukket for ind og udløb på et 
traditionelt dambrug der er behandlet med 20 mg/l formaldehyd. 
 
Dette betyder at formaldehydkoncentrationen på åbningstidspunktet efter 5 timer er på 
14,15 mg/l. En PoolSim simulering viser koncentrationsforløbet i den behandlede dam, 
bundfældningsbassin og i vandløbet (figur 5). I figur 6 er det lettere at følge 
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koncentrationsudviklingen, og den giver en maksimal koncentration på 0,26 mg/l i 
fældningsbassin og i vandløbet på 0,13 mg/l. 
 
 

 
Figur 5. Koncentrationsforløb i et traditionelt dambrug, hvor en 75 m3 stor dam er behandlet med 
formaldehyd (20 mg/l). Dammen har været lukket for ind og udløb i 5 timer. Tidsaksen starter det øjeblik 
der igen blev åbnet for ind og udløb med 10 l/s. 
 

 
Figur 6. Koncentrationsforløb i bundfældningsbassin og i vandløbet nedstrøms et traditionelt dambrug, hvor 
en 75 m3 stor dam er behandlet med formaldehyd (20 mg/l). Dammen har været lukket for ind og udløb i 5 
timer. Tidsaksen starter det øjeblik der igen blev åbnet for ind og udløb med 10 l/s. 
 
Skal miljøkravværdien for formaldehyd på 46 µg/l i vandløbet overholdes, skal 
koncentrationen på åbningstidspunktet for ind - og udløb være højest 8,8 mg/l, og det 
opnås, hvis dammen holdes lukket i ca. 11 timer (figur 7).  
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Figur 7. Koncentrationsforløb i bundfældningsbassin og i vandløbet nedstrøms et traditionelt dambrug, hvor 
en 75 m3 stor dam er behandlet med 8,8 mg/l formaldehyd. Dammen har været lukket for ind og udløb i 11 
timer og 9 minutter. Tidsaksen starter det øjeblik der igen blev åbnet for ind og udløb med 10 l/s. 
 
 
Model 1 dambrug 
Som eksempel er valgt et anlæg med 4 produktionsafsnit á 500 m3 serieforbundet. Der 
tages 250 l ind fra vandløbet, baseret på et årligt forbrug på 200 tons foder. Plantelagunes 
størrelse er beregnet ud fra et krav om 48 m2 pr. liter. Dybden skal ligge mellem 0,7-0,9 m. 
I dette eksempel er valgt en gennemsnitsdybde på 0,8 m, og det giver en plantelagune på 
9600 m3.  Dambruget tager 1/2 af vandløbets vand ind. Den tilsatte formaldehydmængde 
er beregnet til at give en startkoncentration i produktionsenheden på 20 mg/l 
 
Der tilsættes 20 mg/l formaldehyd, i alt =   40000 g 
Den umiddelbare omsætning er 0,65 g/m3 =     1300 g 
Mængden til omsætning ved start =                         38700 g 
”Startkoncentrationen” = 19,35 mg/l 
 
I eksemplerne er reduktionsrater taget fra tabel 2, 3 og 6. Der er ligeledes vist 
koncentrationsforløbet med og uden recirkulering ved behandling med 20 mg/l og med 
60 mg/l uden recirkulering. Ligeledes er beregnet hvor lang tid der skal recirkuleres i 
produktionsenhederne for at kunne overholde miljøkravværdien på 46 µg/l, og hvad 
konsekvensen er, hvis dambruget kunne nøjes med at behandle et enkelt 
produktionsafsnit ad gangen. Men først er vist koncentrationsforløbet for et konservativt 
stof, hvor koncentrationsændringen udelukkende skyldes fortyndingen (figur 1). 
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Figur 8. Koncentrationsforløb (mg/l) for et konservativt stof gennem et model 1 dambrug. Koncentrationen 
er beregnet ud fra en startkoncentration på 19,35 mg/l i alle 4 produktionsafsnit og samtidig fulgt i 
plantelagunen og vandløbet nedstrøms dambruget. 
 
For et konservativt stof med en startkoncentration på 19,35 mg/l vil fortyndingen gennem 
model 1 dambruget give en maksimal koncentration i plantelagunen på 3,12 og i 
vandløbet 1,56 mg/l (figur 8 og 9).  
 

 
Figur 9. Koncentrationsforløb (mg/l) for et konservativt stof gennem et model 1 dambrug. Koncentrationen 
er beregnet ud fra en startkoncentration på 19,35 mg/l i alle 4 produktionsafsnit og fulgt i plantelagunen og 
vandløbet nedstrøms dambruget. 
 
Indsættes reduktionsfaktorerne fra tabel 3 og 5 i modellen for model 1 dambrug fås (figur 
10) der viser en maksimal koncentration på 1,75 mg i plantelagunen og 0,87 mg/l i 
vandløbet nedstrøms dambruget.  De maksimale koncentrationer er ca. det halve af hvad 
der blev fundet for et konservativt stof. 
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Figur 10. Koncentrationsforløb (mg/l) for formaldehyd gennem et model 1 dambrug. Koncentrationen er 
beregnet ud fra en startkoncentration på 19,35 mg/l i alle 4 produktionsafsnit og fulgt i plantelagunen og 
vandløbet nedstrøms dambruget. 
 
Ifølge rapporten: Optimering af behandlingseffekten i akvakultur (Sortkjær et al, 2008) 
anbefales det at anvende en koncentration på 20 mg/l i 5 timer. Det kræver at der kan 
lukkes af for ind og udløb i 5 timer til produktionsenheden. Efter 5 timer er 
koncentrationen i produktionsenheden reduceret med 400*4*5 g = 8000 g, og en 
tilbageværende masse på 30700 g, hvilket giver en koncentration på 15,35 mg/l i 
produktionsenhederne.  Sættes denne værdi ind som startværdi i modellen, bliver den 
maksimale koncentration på 1,16 mg i plantelagunen og 0,58 mg/l i vandløbet nedstrøms 
dambruget (figur 11).   
 

 
Figur 11. Koncentrationsforløb (mg/l) for formaldehyd gennem et model 1 dambrug. Koncentrationen er 
beregnet ud fra en startkoncentration på 19,35 mg/l i alle 4 produktionsafsnit og 5 timers 100 % 
recirkulering, hvor der ikke kommer vand ind og ud af produktionsenhederne. Koncentrationen er fulgt i 
plantelagunen og vandløbet nedstrøms dambruget. Tidsaksen starter efter genåbning af flow. 
 
Hvis kravværdien på 44 µg/l i vandløbet skal overholdes må ”startkoncentrationen” ikke 
være højere end 6,67 mg/l, der svarer til 13340 g i produktionsenhederne. Det giver en 
maksimal koncentration på 42 µg/l i vandløbet nedstrøms dambruget (figur 12). For at nå 
ned på 6,67 mg/l skal vandet recirkulere i produktionsenheden i 15 timer og 51 minutter.    
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Figur 12. Koncentrationsforløb (mg/l) for formaldehyd gennem et model 1 dambrug. Startkoncentrationen 
er 6,67 mg/l i de 4 produktionsafsnit. Koncentrationen er fulgt i plantelagunen og vandløbet nedstrøms 
dambruget.  
 
Hvis dambrugeren kunne nøjes med at behandle 1 produktionsafsnit ad gangen med en 
startkoncentration på 20 mg/l, og lede vandet fra denne igennem de 3 andre 
produktionsafsnit, ville koncentrationsforløbet se ud som i figur 13, og den maksimale 
koncentration i vandløbet nedstrøms dambruget være på kun 2,5 µg/l. Sættes 
startkoncentrationen op til 34,1 mg/l kan miljøkravværdien på 46 µg/l lige netop 
overholdes.  
 

 
Figur 13. Koncentrationsforløb (mg/l) for formaldehyd gennem et model 1 dambrug. Der doseres kun i 1 af 
de 4 produktionsafsnit til en startkoncentrationen er 19,35 mg/l og vandet ledes derefter igennem de 3 andre 
produktionsafsnit.  Koncentrationen er fulgt i plantelagunen og vandløbet nedstrøms dambruget.  
 
Behandles 2 produktionsenheder samtidig med en startkoncentration på 19,35 mg/l vil 
koncentrationen i vandløbet nedstrøms dambruget være på 127 µg/l. 
 
I rapporten: Optimering af behandlingseffekten i akvakultur (Sortkjær et al, 2008)  
anbefales det, at anvende ca. 20 mg/l formaldehyd i 4-5 timer med en recirkulering i 
produktionsenheden for at opnå en tilstrækkelig behandlingseffekt.  Behandles 
produktionsenhederne derimod uden recirkulering viser modelberegningerne at  
koncentrationen allerede efter godt 20 minutter er nede på det halve, og efter en time kun 
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14 % af startkoncentrationen (figur 14). Det er således ikke muligt at opretholde en 
behandlingsduelig koncentration uden recirkulering.  
 

 
Figur 14. Koncentrationsforløb (mg/l) for formaldehyd gennem et model 1 dambrug. Der doseres i alle 4 
produktionsafsnit til en startkoncentration på 19,35 mg/l.  Koncentrationen er fulgt i plantelagunen og 
vandløbet nedstrøms dambruget 
 
Behandles dambruget med 60 mg/l, for at opnå en tilstrækkelig behandlingseffekt i ikke 
recirkulerende anlæg, hvilket giver en startkoncentration på 59,35 mg/l efter at den 
umiddelbare reduktions har fundet sted. Under disse forhold vil den maksimale 
koncentration i plantelagunen være på 8,0 mg/l og i vandløbet nedstrøms dambruget på 4 
mg/l (figur 15).    
 

 
Figur 15. Koncentrationsforløb (mg/l) for formaldehyd gennem et model 1 dambrug. Der doseres i alle 4 
produktionsafsnit til en startkoncentration på 59,35 mg/l.  Koncentrationen er fulgt i plantelagunen og 
vandløbet nedstrøms dambruget.  
 
 
Model 3 dambrug 
Som eksempel er valgt et anlæg med 4 produktionsafsnit á 500 m3 serieforbundet, der 
slutter med et biofilter. Der tages 30 l ind fra vandløbet, baseret på et årligt forbrug på 200 
tons foder. Der recirkuleres med 95 % i anlægget. Plantelagunens størrelse er beregnet ud 
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fra en gennemsnitlig opholdstid på 9 timer og er på 972 m3.  Dambruget tager 1/10 af 
vandløbets vand ind. Den tilsatte formaldehydmængde er beregnet til at give en 
startkoncentration i produktionsenheden på 20 mg/l 
 
Der tilsættes 20 mg/l formaldehyd, i alt =   42500 g 
Den umiddelbare omsætning er 5 g/ m3 =   10625 g 
Masse til omsætning ved start =    31875 g 
”Startkoncentrationen” = 15 mg/l 
 

 
Figur 16. Koncentrationsforløbet i et model 3 dambrugs produktionskanal, plantelagune  og i vandløb 
nedstrøms dambruget for et konservativ stof. Startkoncentrationen er sat til 15 mg/l. 
 
Koncentrationsforløbet er beregnet i PoolSim. Først er vist hvordan et konservativt stof 
fortyndes ud gennem dambruget i figur 16. Den maksimale koncentration i vandløbet 
bliver ca. 0,6 mg/l 
 
 

 
Figur 17. Koncentrationsforløbet af formaldehyd i Model 3 dambrug, hvor koncentration efter den 
umiddelbare reduktion er 15 mg/l. Vandet recirkuleres med 95 %. Der er anvendt den samme lineære 
omsætningsrate for hele koncentrationsintervallet i produktionsenheden (Kanal 1). 
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Indsættes omsætningsraterne fra tabel 3 og 5 og recirkuleres vandet med 95 % fås et 
koncentrationsforløbet som vist i figur 17. Bruges den lineære omsætningsrate i hele 
koncentrationsområdet fås en maksimal koncentration i vandløbet på ca. 0,5 mg/l. 
 
I rapporten: Optimering af behandlingseffekten i akvakultur (Sortkjær et al, 2008) 
anbefales at der recirkuleres 100 % i 12 timer. Formaldehydkoncentrationen i  
produktionsenheden er efter 12 timer på 5,4 mg/l (figur 18).  
  

 
Figur 18. Koncentrationsforløbet i et model 3 dambrugs produktionsenheden under 100 % recirkulering. 
Formaldehyd omsættes efter en lineær omsætningsrate på 0,8 mg/l*time 
 
Efter 12 timers 100 % recirkulering, åbnes der op i produktionsenheden til en recirkulering 
på 95 % med 30 l/s og koncentrationsforløbet af formaldehyd i dambruget kan følges 
(figur 19). 
 

 
Figur 19. Koncentrationsforløbet (mg/l) i et model 3 dambrugs produktionsenhed (kanal 1), plantelagune og 
i vandløbet nedstrøms dambruget, hvor ”startkoncentration” efter den umiddelbare reduktion er 15 mg/l. 
Vandet recirkuleres med 95 %. Der er anvendt den samme lineære omsætningsrate for hele 
koncentrationsintervallet i produktionsenheden. 
 
I figur 20 kan man bedre følge koncentrationsforløbet i plantelagune og vandløb 
nedstrøms dambruget, hvilket giver en koncentration på 17 µg/l i vandløbet. Tidsaksen 

 17



 

starter efter 12 timers 100 % recirkulering.  Koncentrationen i plantelagunen er ca. 10 
gange højere. 
 

 
Figur 20. Koncentrationsforløbet i et model 3 dambrugs plantelagune og vandløb nedstrøms dambruget. 
Vandet i produktionsenheden recirkulerede i 12 timer før der blev åbnet for 95 % recirkulering med et 
vandskifte på 30 l/s. Der er anvendt den lineære omsætningsrate for produktionsenheden for hele 
tidsforløbet.   
 
Beregningen er ikke helt korrekt, da omsætningen i produktionsenheden er eksponentiel 
aftagende ved koncentrationer under 2 mg/l med en faktor Y= a*e-0,2x.  I figur 21 er vist 
koncentrationsforløbet i kanal og plantelagune fra det øjeblik hvor vandet igen 
recirkuleres med 95 % efter 12 timer. Den maksimale koncentration i plantelagunen og 
dermed også i vandløbet opnås på det tidspunkt hvor formaldehydkoncentrationen i 
produktionsenheden er ca. 3,7 mg/l. 
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Figur 21. Koncentrationsforløbet i et model 3 dambrug fra det tidspunkt, hvor der igen åbnes for vand ind 
og ud af produktionsenheden  efter 12 timer. Formaldehyd koncentrationen efter den umiddelbare 
reduktion var på 15 mg/l. Efter 12 timers 100 % recirkulering var den 5,4 mg/l. Formaldehydreduktionen 
frem til 2 mg/l er beregnet son en lineær reduktion og derefter som en eksponentiel reduktion. 
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Tages der højde for den eksponentielle omsætning ved koncentrationer under 2 mg/l fås 
en maksimal koncentration på ca. 0,17 mg/l i plantelagunen og 1/10 i eller 17 µg/l i 
vandløbet nedstrøms dambruget (figur 22). 
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Figur 22.  Koncentrationsforløbet i et model 3 dambrugs plantelagune og vandløbet nedstrøms dambruget 
fra det tidspunkt, hvor der igen åbnes for vand ind og ud af produktionsenheden  efter 12 timer. 
Formaldehydkoncentrationen efter den umiddelbare reduktion var på 15 mg/l. Efter 12 timers 100 % 
recirkulering var den 5,4 mg/l. Formaldehydreduktionen frem til 2 mg/l er beregnet son en lineær 
reduktion og derefter som en eksponentiel reduktion. 
 
Der er ingen grund til at anvende den eksponentielle funktion i produktionsenheden til 
modelberegningen, for den maksimale koncentration i såvel plantelagune som i vandløbet 
nedstrøms finder sted, før produktionsenheden når ned på 2 mg/l. Af figur 23 ses at i 
plantelagunen afviger koncentration først ved 3.5 µg/l hvad enten den beregnes ud fra 
den eksponentielle eller lineære reduktion i produktionsenheden. 
Formaldehydkoncentrationen i vandløbet nedstrøms dambruget er da 0.35 µg/l  
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Figur 23. Koncentrationsforløbet i plantelagunen på et model 3 dambrug alt efter om der er kalkuleret med 
en lineær eller eksponentiel reduktionsrate for koncentrationer under 2 mg/l  i produktionsenheden. 
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Det er muligt at beregne hvor lang tid der skal recirkuleres med 100 % i 
produktionsenhederne for at koncentrationen i vandløbet holder sig under 
vandkvalitetskravværdien på 46 µg/l. I følge modelberegningen skal 
formaldehydkoncentrationen i produktionsenheden bringes ned på 6,7 mg/l for at få en 
maksimal koncentration på 46 µg/l i vandløbet nedstrøms dambruget. De 6,7 mg/l opnås 
ved at lukke for ind og udløb i produktionsenheden i 10,4 timer, når koncentrationen er 15 
mg/l efter den umiddelbare reduktion. En hver gennemsnitlig opholdstid i den lukkede 
produktionsenhed længere end 10,4 timer, vil give koncentrationer under 46 µg/l 
nedstrøms dambruget. 
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