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Otte dambrug i Danmark har i to år med-

virket i et forsøg, som skal gøre det muligt 

at producere flere fisk, uden at forurenin-

gen fra produktionen samtidig øges. De 

foreløbige resultater fra forsøget, som bliver 

ledet af Danmarks Fiskeriundersøgelser, 

DFU og Danmarks Miljøundersøgelser, 

DMU, tegner lovende. Det er nemlig lykke-

des at øge mængden af fisk i de otte dam-

brug samtidig med, at mængden af miljø-

skadelige stoffer er holdt i bund. Præcist 

hvordan de samlede tal ser ud, kan projekt-

forsker ved Danmarks Fiskeri undersøgelser, 

Richard Skøtt Rasmussen dog endnu ikke 

oplyse.

”Særligt når det gælder udledningen af 

fosfor og organiske stoffer er det gået fint. 

Hvis det alene var for de stoffer kunne pro-

duktionen mangedobles, uden at det ville 

gå ud over miljøet og uden, at det ville over-

skride de tilladte udledninger, siger forske-

ren fra Danmarks Fiskeriun der søgelser i 

Hirtshals.

Kongeåens dambrug, er et af de dam-

brug, der har klaret sig bedst i forsøget. Tal 

fra statusrapporten viser, at bruget har 

været i stand til at producere et tons ørre-

der med en udledning på kun 0,3 kilo fos-

for. Til sammenligning er den gennemsnit-

lige udledning for alle dambrug i Danmark 

på 3,1 kilo fosfor per tons ørred. Model-

dambruget udleder altså 90 procent mindre 

fosfor per kilo fisk, end hvad man gør i et 

traditionelt dambrug. 

STADIG PROBLEMER MED KVæLSTOf
Derimod har der ikke været samme succes 

med at nedbringe mængden af kvælstof. 

De otte dambrug har fortsat problemer 

med at overholde kravene i de enkelte mil-

jøgodkendelser. Når det gælder Kongeåen 

viser en statusrapport fra april i fjor, at 

udledningen er overskredet med 15 pro-

cent. Men det problem er man i gang med 

at afhjælpe.

”Der sker hele tiden forbedringer af 

modeldambrugene. Når det gælder kvæl-

stofproblemerne, er man i gang med at se 

på, om biofiltrene kan rense vandet bedre. 

Derudover forsøger man at finde en bedre 

måde at håndtere slammet på. Erfaringerne 

med de nuværende slambede, der er en 

slags grav til opbevaring af slam, er ikke så 

gode. De skal formentlig være noget større,” 

siger Richard Skøtt Rasmussen.

Hos foreninger og miljøorganisationer hil-

ser man modeldambrugene velkomne, 

netop fordi forsøgene med ny teknologi ser 

ud til at kunne løse nogle af de alvorlige 

miljøproblemer, branchen er årsag til. Men 

alligevel er der kritik af branchen. For det 

går for langsomt med at få indført forbed-

ringer, lyder det fra Danmarks Sports-

fiskerforbund.

”Vi bakker op om modeldambrugene, 

men der sker for lidt. Erhvervet halter bag-

efter og det har det gjort længe. Man har jo 

kendt til problemerne i årevis, uden at der 

er sket det store. Derfor er det med at få sat 

skub i den nye teknologi,” siger formanden 

for Danmarks Sports fisker forening, Verner 

W. Hansen.

DAMBRuGERNE TØVER
Hele 80 procent af produktionen foregår 

stadig på traditionel vis. Og det er ikke godt 

nok, erkender direktøren i Dansk Akva-

kultur, Brian Thomsen.

”Dambrugerne skal foretage ganske store 

investeringer for at indføre ny teknologi. Vi 

taler måske om 10-15 millioner kroner. Det 

kræver en vis risikovillighed og jeg tror, at 

mange venter for at se, hvordan det er gået 

med modeldambrugene. Derefter forventer 

jeg, at der kommer mere gang i modeldam-

brugene, siger Brian Thomsen fra Dansk 

Akvakultur, som er opdrætternes branche-

forening.

PROBLEMET MED DAMBRuG
De traditionelle dambrug er problematiske, 

fordi de leder spildevand ud i vandløb og 

åer. Det medfører forurening af vandmil-

jøet. Samtidig henter den gamle type dam-

brug også typisk store mængder vand fra 

åer og vandløb, hvilket har forringet leve-

vilkårene for de vilde fisk. Dertil kommer 

udledning af medicin og hjælpestoffer. I 

2005 blev der brugt 988 kilo medicin i de 

danske dambrug. Sidste år steg forbruget 

til 1900 kilo. Og det er problematisk, fordi 

brugen af antibiotika kan give resistente 

bakterier, som kan overføres til mennesker. 

I sidste ende kan det betyde at selv banale 

sygdomme vil være svære at behandle. 

MILjØVENLIGE DAMBRuG 
TEGNER TIL AT BLIVE SuccES
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Først på sommeren afslørede en ellers 

hemmeligholdt rapport fra det nu nedlagte 

Ribe Amt, at der er store problemer med 

netop antibiotika i vandmiljøet.

”Vi har dokumenter fra Ribe Amt, der 

viser, at koncentrationerne af stoffet sulfa-

diazin nogle steder er målt højere end i den 

store giftlosseplads fra Kærgaard Plantage. 

Det er uacceptabelt. Disse stoffer ødelæg-

ger fiskebestanden, siger formanden for 

Danmarks Sportsfiskerforbund,” Verner W. 

Hansen.

Det er også indenfor dambrugserhvervet, 

at nogle af de hårdeste miljødomme er 

afsagt. Dommene er givet på grund af et for 

højt foderforbrug. De mange problemer 

førte i 2000 til, at den daværende fødevare-

minister Ritt Bjerregaard (S) nedsatte et 

såkaldt dambrugsudvalg, som havde til 

formål at komme til bunds i de mange pro-

blemer. Nu mere end seks år efter hviler 

alles øjne på modeldambrugene, som man 

håber, kan være med til at rette op på den 

kedelige udvikling

”Vi håber, at den nye teknologi kan være 

med til at sætte skub i erhvervet igen. 

Dambrugerne har længe haft problemer 

med, at de ikke havde lov at bruge nok foder. 

Men det giver den nye teknologi mulighed 

for, fordi det samtidig er muligt at mindske 

forureningen,” siger Richard Skøtt Rasmussen 

fra Danmarks Fiskeri under søgelser.

Den endelige rapport om modeldambru-

gene ventes at være klar til maj 2008.    


