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Den 14. september gennemførtes 
retsmøde i AES sagen ved byretten i 
Hillerød. Sagen blev gennemført med tre 
dommere, og Kim Trenskow fra Kroman 
Reumert fremlagde vores sag. Gitte 
Nielsen fra AquaPri, underdirektør Ulla 
S. Hansen fra AES samt direktør Brian 
Thomsen var indkaldt som vidne i sagen.

Sagen begyndte i oktober 2004, da 
vores AES bidrag steg stort som følge 
af ændringer i branchegrupperingerne. 
Vi var indtil da placeret sammen med 
11 andre brancher, men med virkning 
fra 2005 blev vi trukket ud i en særlig 
gruppe med fiskeriet, og da fiskeriet 
desværre har oplevet en voldsom 
stigning i forekomsten af erhvervsskader, 
betød det, at AES bidrag steg voldsomt i 
perioden 2005 til 2007. 

Med virkningen fra 2008 er AES loven 
ændret, så vi nu er tilbage i folden 
med de øvrige husdyrproduktioner 
m.m., men faktum er, at vi har indbetalt 
for meget i perioden 2005 til 2007. 
Hovedkriteriet for at samle brancher 
i grupper er det såkaldte dobbelt 
homogenitetskrav som indebærer, at 
brancherne skal være sammenlignelige 
i forhold til skadesrisiko og 
produktionsmetoder. 
Vi har stærke argumenter for, at vi 

ikke kan sammenlignes med fiskeriet 
i forhold til hverken skadesrisiko 
eller produktionsmetoder (!), men nu 
afventer vi med spænding rettens dom, 
som afsiges den 9. november kl. 13.00.

Spørgsmål i sagen kan rettes til direktør 
Brian Thomsen på mobil 40 76 28 70.

Udkast til finanslov 
Vi har som tidligere nævnt fremsendt 
tre ønsker til finansloven for 2010:

1. Fuld hjemtagning af EU støtte til den 
Europæiske Fiskerifond
2. Fortsættelse af støtten til konsulenter 
i fiskeri og akvakultur
3. Optagelse af regnskabsstatistik for 
akvakultur på finansloven

Regeringen har i udkastet valgt ikke 
at søge fuld hjemtagning, og det er vi 
selvsagt skuffede over, og vi mener, 
det er en forkert beslutning, fordi den 
danske fiskeri og akvakultur sektor har 
behov for alle midler. Vi anerkender og 
kvitterer for, at Regeringen som led i 
Grøn Vækst har afsat 100 mio. kr. til 
investeringer i modeldambrug type 3 og 
FREA anlæg, men der er også et stort 
behov for investeringstilskud til andre 
teknologier, herunder fx havbrug, 
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Formandens
syn og holdninger
Det er smagen, der gør det

I Viggo Hesels interessante bog om ”Dansk 
ørrederhverv gennem 100 år” fortælles, at de første 
danske dambrugsørreder blev sendt på det Københavnske 
marked i 1905, og derefter ”og da de små ørreder til og 
med sommetider smagte af mudder, var de usælgelige”.

Selvom vi nu skriver 2009, må vi desværre stadigvæk 
konstatere, at der er problemer med afsmag i nogle 
af vores fisk. Det må høre op nu, og jeg vil gerne gøre 
en af Dansk Akvakulturs store skikkelser, Magister 
Fredericksens ord fra 1905, til mine egne: ”Det 
københavnske marked (det globale marked, min tilføjelse) 
kan ikke en gang til tåle at blive belemret med en sekunda 
kvalitet.”

Vi har således periodisk haft problemer med afsmag i 
fisk, men der er ikke tvivl om, at den øgede forekomst af 
recirkulation har forstærket problemet, da der kommer 
mindre rent vand ind i dambrugene til at fortynde 
afsmagstofferne.

Vi har imidlertid også vidst i 100 år, hvad man skal gøre 
ved problemet. De leveringsklare fisk skal holdes i rene 
damme med frisk vand længe nok til, at afsmagen er 
skyllet ud. Og naturligvis skal alle led i kæden, inklusive 
slagteriet opbevare fiskene korrekt lige inden slagtning.
Vores gode fagkyndige kollega Niels Henrik Henriksen har 
sammen med N.O.G. Jørgensen forsøgt at identificeret 
de særlige problemer ved bl.a. modeldambrugene og 
har lavet en kogebog for, hvordan fiskene fra dambrug 
med afsmagsproblemer skal behandles inden de 
udleveres til salg. Foruden fortynding skal væggene i 
leveringsbassinerne holdes pinligt rene for begroning. 
Foreningen har sendt denne kogebog ud til alle 
dambrugere, så alle ved, hvad der skal gøres. Alle gør det 
bare ikke.

Det er uacceptabel situation for hele erhvervet. 
I princippet er kvaliteten og kvalitetskontrollen et 
anliggende mellem leverandørerne og aftagerne, men jeg 
må desværre konstatere, at der indtil nu er taget for løst 
på problemet.

På mødet for brancheudvalget for eksportører og 
fabrikker forleden er der derfor med bestyrelsens 
opbakning taget den klare beslutning, at kvalitetskravene 
til smag skal overholdes, og at fisk med afsmag fremover 
ikke kan sendes på markedet.

Vi har således nu en god, om end dyr og besværlig 
løsning, til at sikre kvaliteten af vores fisk, inden de når 
ud til forbrugeren. Samtidig vil vi igangsætte en række 
forsknings- og udviklingstiltag for at komme kilden 
til problemet, dannelsen af de afsmagende stoffer i 
dambrugene, til livs. Fra vores kolleger, åleopdrætterne, 
ved vi, at det er vigtigt at undgå slamophobninger og 
stillestående vand. Vi håber yderligere at kunne belyse og 
forebygge problemet og dermed helt undgå en fordyrende 
efterbehandling.

Vi har opnået store drifts- og miljømæssige fordele 
ved at omlægge dele af vores produktion til mere 
recirkulation.  Men også ulemper: afsmag og andre 
sygdomsforløb er nogle af dem. 

Der vil altid opstå utilsigtede bivirkninger, når man 
laver store forandringer. Men lad det til slut være en 
opfordring til Miljøstyrelsen, om at nøjes med at forhandle 
de miljømæssige rammer med os, og blande sig uden 
om vores produktionsforhold. Erhvervet ved selv bedst, 
hvordan og hvor hurtigt produktionen omlægges, således 
at de utilsigtede bivirkninger formindskes mest muligt.

Karl Iver Dahl-Madsen

muslinger og modeldambrug type 1 m.m. Vi har opgjort 
vores investeringsbehov i 2010 til ca. 120 mio. kr. og har 
rettet henvendelse til fødevareministeren, erhvervsudvalget, 
fødevareudvalget og diverse folketingspolitikere, og vi ved, at 
vores kollegaer i de øvrige fiskeriorganisationer udviser en 
lignede ildhu, så der arbejdes fortsat på sagen.

I udkastet lægges der op til, at støtten til konsulenter i 
fiskeri og akvakultur ophæves, og at midlerne overføres til 
fiskerifonden. Vi fastholder, at ordningen har medvirket positivt 
til vidensspredning i erhvervet, men vi erkender også, at tiden er 
løbet fra den slags ordninger, og hertil kommer, at én krone til 
EFF ledsages af én krone fra EU, og derfor giver det god mening  
at lukke ordningen og flytte midlerne over til EFF.

Vi er glade for, at finanslovsudkastet indeholder forslag om, at  
regnskabsstatistikken nu optages på finansloven. 

store investeringer i modeldambrug
Vi har fulgt op på udviklingen indenfor akvakultur, og som det 
kan ses af tabellen, er der indtil nu investeret ca. 331 mio. kr. i 
ombygninger til modeldambrug.

Der er investeret 114 mio. kr. i etablering af 25 type 1 anlæg 
og 217 mio. kr. i 18 type 3 anlæg.  Anlæggene havde før ombyg-
ning en samlet fodertilladelse på godt 9.000 tons, og efter 
ombygning og ansøgninger om mere foder har de nu en samlet 
fodertilladelse på godt 16.000 tons. Investeringerne har således 
øget det tilladelige foderforbrug med over 7.000 tons. 

Nettovæksten er dog noget mindre, da Skov- og Naturstyrelsen 
i samme periode har opkøbt/lukket anlæg med en samlet 
fodertildeling på ca. 3.400 tons, så vores samlede foderkvote er 
steget med ca. 4.000 tons. 

Modeldambrugene har en samlet foderkvote på over 16.000 
tons fisk, hvilket svarer til, at ca. hver anden fisk i dag kommer 
fra et modeldambrug.

Regeringen og EU har bidraget til udviklingen gennem 
støttemulighederne i den Europæiske Fiskerifond. I 2008 er 
der således givet et samlet tilskud til akvakulturanlæg på ca. 63 
mio. kr. – hvoraf dog ca. 40 mio. kr. kan henføres til to anlæg 
– og i 2009 er der meddelt tilsagn for i alt 22 mio. kr. Samlet 
har Regeringen og EU derfor over de sidste to år støttet 
anlægsinvesteringer i akvakultur med hele 85 mio. kr.   

Type 1 Type 3 I alt
Antal 25 18 43
Investering i mio. kr. 114 217 331
Investering i kr/kg 18 21 20
“Før” foderkvote 4.101 5.061 9.162

Foder
op-
skriv-
ninger

Ombygning 1.596 3.314 4.910
26 prøver 365 413 778
Ansøgninger 290 1.324 1.614
I alt 2.251 5.051 7.302

“Nu” foderkvote 6.352 10.112 16.464
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Fisk er sundt!
Det er ingen vist længere i tvivl om, men skulle der være 
tvivlere tilbage, kan de med fordel læse det seneste faktablad 
fra DTU-Aqua. Her har seniorforsker Charlotte Jacobsen 
samlet op på tilgængelig viden om fisk og sundhed. 

Her slås det fast, at fisk har i hvert fald tre veldokumenterede 
sundhedseffekter:

1. Forebyggende effekt på udvikling af hjerte-kar-sygdomme 
(især hos patienter som har haft et hjertetilfælde)
2. Blodtrykssænkende (1-2 mm Hg) ved højt indtag
3. Reducerer fedt (triglycerider) i blodet

Herudover er der påvist otte mindre veldokumenterede 
effekter som fx:

1. Afhjælper gener fra leddegigt hos nogle patienter
2. Reducerer forekomst af for tidlig fødsel
3. Reducerer fødselsdepressioner
4. Høj DHA-tilførsel til fosteret under graviditet medfører 
langtidsfordele i relation til intelligens, hukommelse, opførsel/
adfærd (søvn, aggressivitet, depression og opmærksomhed)
5. Indikation på reduktion af astmatilfælde og andre kroniske 
lungesygdomme
6. Indikation på reduktion af forekomst af tarmkræft
7. Reduktion af vægttab samt forbedring af helbreds-tilstanden 
hos cancer-patienter
8. Indikation på reduktion i forekomst af Type-1 diabetes hos 
børn

Det anbefales, at vi spiser 200-300 gram fisk om ugen, men 
de kolde kendsgerninger er, at vi voksne kun spiser 147gram 
og børn kun 77gram. Antager vi i øvrigt, at samtlige danskere 
skulle spise 100 gram fisk mere om ugen, ville det kræve 
yderligere 26.000 tons spiseklare fisk. Antages en udbytte 
procent på 50 % taler vi om 52.000 tons fisk. Og det er blot til 
Danmark!  

Det fremgår også af faktabladet, at der er ulemper ved at 
spise fisk i form af små mængder miljø-gifte, som fx dioxin og 
kviksølv, men det er så lidt, at de rigeligt opvejes af fordelene 
ved at spise fisk. 

Summa summarum: Fisk er en sund og næringsrig 
fødevare som indeholder mange sundhedsgavnlige stoffer, 
hvor effekterne af omega-3 fedtsyrerne er de mest 
veldokumenterede.

I den forbindelse er det relevant at spørge, om europæiske 
forbrugere er klar over, at der altså er forskelle på fisk? Den 
seneste opgørelse fra Eurostat viser, at EU i 2008 importerede 
over 200.000 tons frosne pangasius fileter fra Vietnam. 
Pangasisus er bl.a. kendetegnet ved at være stort set klinisk 
fri for omega-3, hvor fx ørreder og ål har et højt indhold af 
omega-3 fedtsyrer, og man kan med rette tro, at forbrugerne 
ikke er vidende om, at der altså er gode grunde til, at ørreder 
og ål er dyrere end pangasius. Vi ved jo godt, at vi må grave 
ekstra dybt i lommen, hvis automobilen skal udstyres med en 
V6ér, men slige overvejelser har vi næppe, når vi vælger fisk. 

Her har vi som branche både en mulighed og en udfordring i 
at få det budskab ud over rampen.

Du kan se hele faktabladet på vores hjemmeside www.
danskakvakultur.dk

Akvakulturudvalget
Arbejdet skrider fremad i akvakulturudvalget. Der er nedsat 
tre underudvalg som skal besvare en række overordnede 
spørgsmål. I arbejdsgruppe 1 ses der på kvoteregulering, 
stemmeværker og muligheder for at lette administrations-
/godkendelsesprocedurerne.  I arbejdsgruppe 2 ses der på 
anbefalinger til BAT, incitamentsstruktur til øget anvendelse af 
miljøteknologi, reduktionspotentialer for næringsstoffer N, P, 
BI5 i relation til produktions- og miljømålsætninger og medicin 
og hjælpestofproblematikken. Arbejdsgruppe 3 beskæftiger sig 
med placeringsmuligheder for opdrætsanlæg i forhold til bl.a. 
vand- og naturplanerne.

Der er lavet en foreløbig synopsis for udvalgets rapport. 
Overskrifterne er nogenlunde på plads, og udvalgets 
medlemmer er i fuldt sving med at sætte kød på skelettet.

Spørgsmål til udvalgsarbejdet kan rettes til foreningens 
formand Karl Iver Dahl-Madsen på mobil 29 63 83 42 eller 
direktør Brian Thomsen mobil 40 76 28 70.  

SÆT  X I KALENDEREN   
Åbent Hus den 23-10-09.  -  Kl. 10 - 14 

Hallundbæk Dambrug.  
Præstegårdsvej(9), Gl. Blåhøj,  

7330 Brande. 
Se det nye flotte 250 t. produktions anlæg.  

                  

Vi ses, vi gi´r lidt til ganen. 
Projekt:   Dansk Akvakultur              8921 2260. 
Entreprenør: Svend Nielsen, Brande              9718 2693. 
Udstyr:  Grimstrup Maskinforretning. 7519 1190.                                    
Elementer: Give Elementfabrik A/S.  7670 1540.  

Under opførelse. 

Færdigt projekt. 
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revision af strategi 2015
På det seneste bestyrelsesmøde i september måned 
godkendte bestyrelsen procesoplægget, som skal lede frem 
til en evaluering og revision af vores nuværende strategi. 
Processen gennemføres denne gang på brancheniveau, så 
der bliver bedre tid til at drøfte branchespecifikke forhold.
 
De enkelte brancheudvalg aflevere deres bemærkninger 
og forslag til bestyrelsen, og oplægget til ny strategi vil 
blive drøftet på et medlemsmøde, inden bestyrelsen slår 
de sidste søm i. Vi satser på, at strategien er på plads inden 
nytår.

Nye lokaler
Fredag den 11. september flyttede vi i andre lokaler her 
på Ferskvandscentret. DTU Aqua der før var vores naboer, 
ønskede at udvide, så vi blev spurgt om vi ville flytte. Vi 
blev så enige med Ferskvandscentret om nogle andre 
lokaler og indretningen af dem, hvilket så gør, at vi nu bor i 
Bygning J og har det meste af stueetagen.

etablering og moder- 
nisering af akvakulturanlæg
Som bekendt er bevillingen til ovennævnte ordning 
opbrugt for 2008, og det har medført, at ordningen nu 
er lukket helt ned, så der ikke længere kan indsendes 
ansøgninger om tilskud til etablering og modernisering af 
akvakulturanlæg.
Der er imidlertid en række opdrættere, som ønsker 
at investere i deres anlæg, og det er selvsagt meget 
utilfredsstillende, at de nu stilles overfor et valg om enten 
at udskyde deres investeringer eller afskrive muligheden 
for tilskud.
Vi har derfor anmodet FødevareErhverv om snarest at 
tage initiativ til at åbne ordningen, så opdrætterne igen 
får mulighed for at søge om tilskud til etablering og 
modernisering af anlæg. 
Vi har understreget overfor FødevareErhverv, at vores 
medlemmer er fuldt vidende om, at en modtageskrivelse 
ikke kan sidestilles med et tilsagn, og at der er risiko for 
afslag!

Nyt gælleprojekt.
I samarbejde med KU-Life igangsætter Dansk Akvakultur 
et nyt projekt, som har til formål at forbedre viden om 
”gælleamøben” og effekten af pereddikesyre overfor 
parasitter. Herudover vil projektet afprøve medicinske 
alternativer til fiskedræberbehandling. Projektet 
påbegyndes her i efteråret 2009 og forventes afsluttet i 
2011. Projektet finansieres af Henriksens Fond. 

Vi har modtaget følgende pressemeddelelse fra Leif 
Poulsen, Give Elementfabrik: 

hALLUNDbÆK DAMbrUG  
hOLDer ÅbeNT hUs
Dambruger Søren Jøker, har nu taget sit nye 
dambrugsanlæg i brug, og der holdes i den anled-

ning et åbent hus arrangement d. 23/10 fra kl. 10 til 14, 
hvor det bliver muligt at se det nye 250t anlæg, som er 
projekteret af Kaare Michelsen fra Dansk Akvakultur.

Bortset fra en udskiftning af en del blød bund, er anlægget 
opført på ca. 3 måneder, og fremstår nu som et flot enkelt 
og overskueligt anlæg, med opdræts-og leveredamme samt 
laguner.
Der er på dette anlæg anvendt en ny montageteknik af 
elementerne, hvor specielt belufterbrøndene er udført 
efter en ny metode, i nært samarbejde med jord og 
betonentreprenøren, som efterfølgende giver en nem og 
hurtig montering af de øvrige elementer.

Følgende udover Kaare Michelsen har deltaget i projektet:
Entreprenør: Sven Nielsen, Brande
Udstyr:         Grimstrup Maskinforretning
Elementer:    Give Elementfabrik 

skillingbro Dambrug ved  
rebild omlagt til økologisk produktion
Som det hidtil første opdrætsanlæg i det tidligere 
Nordjyllands Amt – nu Rebild Kommune - er Skillingbro 
Dambrug med sine blot 8 tons tilladelig årlig foderforbrug, 
nu omlagt til økologisk produktion pr. september 2009. 

Anlægget omlægges med støtte fra den Europæiske 
Fiskerifond. Dambruget drives af Niels Moes, som også 
ejer det nærved liggende Thingbæk Mølle Dambrug. 
De to dambrug vil i fremtiden komme til at indgå i et 
samlet center ved Rebild under det fælles motto: ”Kalk, 
Kilder og Kunst”. Se evt. www.rebildcentret.dk

I den forbindelse planlægges gennemførsel af 
Naturskoleaktiviteter på det økologiske Skillingbro 
Dambrug, ligesom Niels Moes planlægger at lade det 
økologiske dambrug indgå i Økologisk Landsforenings 
såkaldte ”økologiske skolegårde”. Her vil skoleklasser, der 
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har interesse heri kunne aftale besøg og foredrag om dansk 
økologisk fiskeopdræt.
Dambrugets kerneprodukt vil dog fortsat være produktion af 
økologiske sættefisk og spisefisk. Sidstnævnte har Niels Moes 
planer om at skulle afsætte via centrets kommende fiskebutik/
røgeri efter ideer hjemhentet fra et besøg hos familien 
Zordel i Tyskland.

Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen på 
telefon 89 21 22 60 eller mobil 40 88 58 66. 

Disclaimer Råvareprisindex

  Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser 
og vil derfor altid kun være vejledende. 

  Der anvendes kun NON-GMO råvarer til 
råvareprisindexet. 

  Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til 
Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele 
også kan spille en rolle i indexet. 

  Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i 
Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold 
til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes 
at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. 

  Man skal være opmærksom på at det ”fysiske marked” på 
råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres 
på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen 
er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og 
omvendt 

  Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle 
finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris 

  Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af 
fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i 
Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor 
forskellige råvarer til fiskefoder industrien. 

Med venlig hilsen
Fiskefoderproducenterne i Danmark

 Nyt dambrug ! 

Bassiner med 45gr. hjørner.  

Bassiner med afrundede ’hjørner’.  

Runde bassiner med 

formglat inderside.

Diameter efter ønske.’Runde’ bassiner med 

plane elementer.

Diameter efter ønske.

 Belufter brønd. 
 Højde 3 meter. 

Elementer produceret på 

mål til dit dambrug.

 L-ELEMENTER 

 L-150 x 240

 L-240 x 240

 L-300 x 240

L-400 x 400

Beregnet for tosidet tryk

Plan fod.

www.elementer.dk 

Give Elementfabrik A/S | Hjortsvangen 19 |  7323 Give | +45 7670 1540 
Din kontakt  - konsulent Leif Poulsen 4021 2460 
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DYRLÆGENS
HJØRNE 

rensning af vægge i opdrætsenhederne 
reducerer mængden af geosmin i vand

Lektor Niels Jørgensen, Institut for Jordbrug og Økologi, Kø-
benhavns Universitet og Niels H. Henriksen, Dansk Akvakul-
tur, Silkeborg

Ørreder med afsmag af jord udgør et stigende problem 
i sommerhalvåret, og er blevet mere udbredt efter byg-
ning af store anlæg med recirkulation. 

Afsmagen antages især at skyldes stoffet geosmin, der 
giver muddersmag, mens et andet stof, methylisoborneol 
(MIB) giver fiskene en jordagtige/muggen smag. Begge 
stoffer dannes af blågrønalger og bestemte trådformede 
bakterier (streptomyceter). 
Blågrønalgerne trives godt på overfladen af væggene i 
bassiner og kanaler, hvor de udnytter N og P i vandet og 
solens lys til vækst. 
Bakterierne forekommer også i biofiltrene, hvor de ud-
gør en del af de aktive mikroorganismer i biofilmen. 
Fisk optager geosmin og MIB over gællerne og opkon-
centrerer stofferne 200-400 gange.

I et aktuelt projekt har et institut på Københavns Uni-
versitet sammen med Dansk Akvakultur og fire dambru-
gere i et år fulgt koncentrationen af geosmin og MIB i 
vandet i opdrætsenhederne, leverdamme og biofiltre. 

I et af anlæggene, Nørå Dambrug, blev der i sommeren 
2008 målt omkring 20 ng geosmin/l i produktionsen-
hederne og omkring 10 ng/l i leverdammen. Fiskene 
opholder sig typisk 5 dage i leverdammen før transport 
til fabrikken.  

I anlægget i Nørå forsynes leverdammen med grundvand 
(borevand), som ikke indeholder geosmin. Geosminkon-
centrationen i både opdrætsenheden og leverdammen 
er højere end de ca. 5 ng/l, som ifølge tidligere forskning 
giver risiko for afsmag i fiskene på grund af opkoncentre-
ringen i kødet. Derfor er der stor risiko for, at kon-
centrationen på 10 ng/l i Nørås leverdamme vil kunne 
medføre afsmag i fiskene. 

Med den nuværende viden er det ikke muligt i biofiltret 
selektivt at fjerne de bakterier, der danner afsmagstof-
ferne uden også, at ”dræbe” de bakterier som fjerner 
ammoniak fra opdrætsvandet. 
Ej heller er det muligt økonomisk rentabelt at fjerne 
smagsstofferne fra vandet. 

Det blev derfor på Nørå Dambrug valgt at minimere 
risikoen for afsmag ved at fokusere på leverdammen.  
I anlægget i Nørå var der synlige bevoksninger på væg-
gene i leverdammen. For at teste om fjernelse af be-
voksningen kunne reducere indholdet af geosmin, blev 
lever-anlægget tømt og væggene blev højtryksspulet. 
Rensningen af væggene reducerede geosmin til under 3 
ng/l (målt 2 uger efter rensning), men efter 3 måneder 
var indholdet igen øget til 10 ng/l. 

En ny højtryksspuling bragte igen niveauet ned under 3 
ng/l. For at reducere forbruget af vand til genopfyldning 
af leverbassinet, blev rensningen af bassinet i sommeren 
2009 modificeret. Vandstanden blev sænket ca. 1 m og 
kanterne blev efterfølgende sprøjtet med en formalinop-
løsning. Resultatet var tydeligt: En uge efter behandlingen 
var geosminniveauet på 2 ng/l, hvilket er usædvanligt lavt 
for et dambrug i sommersæsonen. 

Behandlingen viser, at man med en relativt enkel behand-
ling kan nedbringe dannelsen af geosmin. I forsøget blev 
der anvendt formalin, men brintoverilte produkter vil 
formentlig være mindst lige så effektive.

Forsøgene i anlægget i Nørå viser altså, at koncentratio-
nen af geosmin kan reduceres ved rensning af væggene. 
Det er dog en forudsætning, at dammen efter rensning 
opfyldes med vand med et lavt indhold af geosmin. 
Her vil grundvand være bedst, men åvand vil i mange 
tilfælde også have et tilstrækkeligt lavt indhold af geosmin. 

Med nuværende viden formodes det, at ophold i mindst 
5-6 dage i leverdamme med lavt indhold af afsmagsstof-
ferne i vandet er tilstrækkelig til at nedbringe afsmags-
stofferne i fisken til et acceptabelt niveau. 
I øjeblikket undersøger vi, hvilken sammenhæng der er 
mellem indhold af smagsstofferne i vandet, det resulte-
rende indhold i fisken og i sidste ende smagsoplevelsen. 

Det kan i øvrigt oplyses, at laboratoriet Eurofins nu tilby-
der analyse af geosmin i vandprøver. Analysen koster fra 
885 – 1295 kr. pr. prøve.
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Bopil Aqua a/s Pilene 10 DK-6470 Sydals Tlf.: +45 74 40 70 25 E-mail: jb@bopil.dk

Bopil Aqua a/s
Fish feeding and management…

Ned til 5g, ca. 20 gange pr. døgn

Spar foder, arbejdstid, ilt... her og nu.

Positivt afkast af køb... typist 30%
forrentning af kapital.

RSpotFish udfoderanlæg til dambrug
og havbrug.

IT-management-system for alle.

Kontakt:
Jan Bonde
tlf.: 20717011
eller kontoret

Se videoklip
www.bopil.dk

SpotFish
Fish feeding systems…

Positivt afkast...her og nu! Alt til dambrug, hav- og ålebrug

Klækkeudstyr • transport- og sortergrej • iltfordelere • foderautomater
fugleværn • aluplader • baljer • spande • handsker • arbejdstøj • sko •

støvler • net • vod • ketcher • sugekurve • beluftere • waders

Alt i plastrør og slanger
og tilhørende fittings

Vi er med til at sikre bredden

Midtjysk Aqua ApS
Vestermarken 3 • 8765 Klovborg

           tlf. 70231218 • fax 76595020

Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk

Møde med silkeborg Kommune
Den 31. august havde vi et møde med Silkeborg kommune. På mødet deltog udvalgsformand Hanne Bæk Olsen, 
repræsentanter for forvaltningen, Jan Rasmussen, Jens Jensen, Jørgen Jøker Trachsel, Kaare Michelsen og Lisbeth Jess Plesner. 
På mødet blev Dansk Akvakulturs strategi præsenteret. Desuden blev erhvervets udviklingsmuligheder, kommunens forvaltning 
og tilsyn diskuteret.
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Tons Mio. kr. kr./kg Tons Mio. kr. kr./kg Tons Mio. kr. kr./kg

2009 2008 Ændring

eksport 2009/2008

Periode: Januar - Juni

Ørreder1

Ørred i alt

Rogn2

Ål

Ål i alt

Levende
Fersk/kølet > 1 kg
Fersk/kølet < 1 kg
Frossen > 1 kg
Frossen < 1 kg
Filet
Røget

Levende
Fersk/kølet 
Frossen
Røget

Note:
1: Omregning til rund fisk: ”Fersk/kølet/frossen”: 83 pct, ”røget” og ”filet”: 47 pct.
2: Inkludere fersk og frossen

Kilde: Danmarks Statistik

I alt

1.961
106

1.604
6.128

361
826

4.508

 47,8
3,5

36,4
119,1

7,4
12,8

148,6

24,40
33,36
22,69
19,44
20,50
15,54
32,96

2.046
312

1.992
3.946

488
1.318
4.789

50,3
6,9

45,7
77,2
11,3
27,0

161,3

24,57
22,15
22,96
19,58
23,19
20,52
33,69

-85
-206
-388

2.182
-127
-492
-281

-2,4
-3,4
-9,3
41,9
-3,9

-14,2
-12,8

-0,17
11,21
-0,27
-0,14
-2,68
-4,98
-0,73

687
108
155

6

38
8
7
1

55,80
74,28
44,56

101,36

783
111
86
6

48
9
6
1

61,28
79,83
69,44

153,59

-96
-3
69
0

-9,7
-0,8
-0,9
-0,3

-5,48
-5,55

-24,88
-52,22

15.492 375,7 24,25 14.889 379,8 25,51 604 -4,1 -1,26

750 31,1 41,43 711 45,6 64,19 39 -14,5 -22,75

 

956 53,9 56,36 986 63,8 64,65 -30 -9,9 -8,29

17.199 461 26,79 16.585 489 29,50 613 -28,5 -2,71


