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INDLEDNINGINDLEDNING
Denne guide er skrevet som en del af DISARM-
projektet ‘Disseminating Innovative Solutions for 
Antibiotic Resistance Management’, finansieret af 
Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale 817591.

DISARM-projektets formål er at reducere 
antibiotikaresistens ved at sætte fokus på 
sygdomsforebyggelse og dyresundhed og derved 
reducere behovet for brug af antibiotika. DISARM har en 
lang række materialer tilgængelige via vores websted 
og YouTube -kanal. Vi har også et aktivt og kyndigt 
fællesskab i vores Facebook-diskussionsgruppe (du 
er velkommen til at deltage, klik blot på dette link 
og besvar nogle korte spørgsmål for at få adgang) 
og andre sociale mediekanaler: Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM anbefaler også tværfaglig rådgivning 
(landmænd, dyrlæger, ernæringseksperter og andre 
rådgivere) for at forbedre dyresundheden og bedriftens 
præstationer. Hvis du vil vide mere om dette, kan du 
tjekke vores værktøjskasse for at komme i gang! 

Denne guide var baseret på de oplysninger, der 
blev indsamlet under DISARM -projektet; det bør ikke 
betragtes som en komplet opslagsbog. Det giver 
et nyttigt overblik med links til praktiske videoer, 
abstracts, artikler, osv. for at facilitere god praksis. Ikke 
alle anbefalinger vil være gældende eller egnede til din 
besætning, og eventuelle interventioner bør diskuteres 
med din besætningsrådgiver.

Selvom forfatteren har gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre gyldigheden af denne guide til Best Practice, påtager DISARM -projektteamet og finansieringsbu-
reauet sig intet ansvar for tab eller skader som følge af afhængighed af dette dokument. Brug dette dokument på egen risiko, og kontakt din dyrlæge og/eller rådgiver 
for at sikre, at de handlinger, du ønsker at udføre, passer til din besætning.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 817591.

Denne guide er en af de 10 Best Practice guides, 
der blev produceret under DISARM -projektet. 
De 10 guides har alle samme formål: at informere 
dig om et specifikt emne i forhold til at nedsætte 
brugen af antibiotika i husdyrsproduktion.

De andre Best Practice Guides for DISARM 
findes her.

Besøg vores HjemmesideHjemmeside

Find os på FacebookFacebook

Følg os på TwitterTwitter

Se os på YouTubeYouTube

Følg os på LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Koordineret afKoordineret af PartnersPartners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUKTIONINTRODUKTION
Tilstrækkeligt vand af høj kvalitet er guld værd for 
enhver besætning. Vand er et kritisk næringsstof 
for husdyr. En tilstrækkelig og sikker vandforsyning 
er afgørende for at opretholde gode sundheds- og 
produktionsparametre. Uegnet vand kan imidlertid 
påvirke dyrs vækst, reproduktion og produktivitet 
negativt. Den kemiske sammensætning af vand er den 
første faktor, der bestemmer dets egnethed. Udover 
det, kan forurening med stoffer, der stammer fra 
husdyrbrug, såsom bakterier, organiske materialer og 
jord, gøre vand usmageligt eller endda usikkert for dyr. 
Et højt indhold af forskellige stoffer og en anstødelig 
smag, lugt eller farve i vand kan få dyr til at drikke 
mindre, end de burde.

Klik her for at få adgang til Inagro ‘Watertool’, et 
komplet værktøj til at hjælpe dig med at evaluere 
og afhjælpe din vandkvalitet (på hollandsk)
Klik her for tjeklisten ‘drikkevandstjek til 
svinebrug (ZLTO)’ (på hollandsk)
Klik her for tjeklisten ‘drikkevandstjek til 
mælkeproduktion (ZLTO)’ (på hollandsk)
Klik her for den franske guide ‘Drikkevand i 
fjerkræopdræt en stor løftestang for succes’

VIGTIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTERVIGTIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Er dit vand klart, lugtfrit og uden smag? Nej? 
Handling
Klart vand er ikke altid sikkert vand!
Tag vandprøver regelmæssigt for at kontrollere 
kvaliteten 
Vandbehandling bør altid være besætningsspecifik. 
Vandkvaliteten på drikketidspunkt, er resultatet 
af forskellige faktorer. Hver sag skal således 
vurderes individuelt for at etablere en effektiv 
vandbehandlingsprotokol. Kontakt din dyrlæge eller 
rådgiver. 
Lav en cost-benefit-analyse, inden du påbegynder en 
behandling, og brug vandprøver til at kontrollere, om 
den valgte behandling er vellykket/mislykket.
Vær opmærksom på den nationale og den 
europæiske biocidlovgivning: Kontroller, hvilke 
produkter/doseringer der er tilladt. Lovgivningen kan 
variere fra land til land!
Følg sikkerhedsinstruktionerne for de produkter, du 
bruger. 
Kontroller altid forenelighed, hvis du kombinerer 
produkter (f.eks. Desinfektion, tilsætningsstoffer, 
vacciner) eller teknikker.

HVORFOR ER OVERVÅGNING AF HVORFOR ER OVERVÅGNING AF 
VANDKVALITETEN SÅ VIGTIG?VANDKVALITETEN SÅ VIGTIG?

Forskellige besætninger har adgang til forskellige 
vandkilder (f.eks. Grundvand, åbent brøndvand, 
drænvand, regnvand, postevand). Beslutningen 
om at bruge en eller flere bestemte kilder til dyrs 
drikkevand afhænger af forskellige faktorer som 
tilgængelighed, omkostninger og kvalitet. Vandkilden 
og besætningsspecifikke aspekter bestemmer vandets 
endelige kvalitet på det sted, hvor det drikkes af dyrene.

Flere aspekter af vandkvaliteten kan påvirke 
dyresundheden og dermed antibiotikaforbruget. Det er 
meget vigtigt, at dyr indtager en tilstrækkelig mængde 
vand, og at der ikke er giftige dele eller patogener til 
stede. I nogle livsfaser kan dyr være særligt følsomme 
over for suboptimal drikkekvalitet, f.eks. unge eller 
diegivende dyr. Endvidere kan stoffer i vandet indirekte 
påvirke administrationen af medicin og kosttilskud, 
f.eks. På grund af dårlig opløselighed eller interaktion 
mellem produktet og vandkomponenterne. Med andre 
ord er sikkert drikkevand en af nøglerne til at forhindre 
brug af antibiotika.

Kvaliteten af vandkilden kan ændre sig over tid på 
grund af forskellige faktorer, såsom en lang periode med 
tørke eller regn, så det er af stor betydning regelmæssigt 
at overvåge vandkvaliteten. Og hvis der opstår 
sundhedsproblemer, er det meget vigtigt at udelukke, 
at problemer med drikkevandet kan være årsagen.

Denne artikel beskriver mikroorganismernes 
komplekse dynamik i vandfordelingssystemer. 
“Vand kvalitet er nedsat primært gennem 
fækal kontaminering.  Den bedste løsning er et 
åbent tragtformet galvaniseret drikkekar med 
et tryksystem, luft indtag og anti-tilbageflow 
ventiler”

Klik her for at se en fjerkræslandmand fortælle. 
“Vi så en masse brunt snavs og slim komme ud 
af rørene”

I denne artikel, fortæller en landmand hvordan 
du kan forbedre ægproduktionen ved hjælp 
af vand-management: “Omkostningerne ved 
at gøre noget for at forhindre opbygning af 
biofilm er langt mindre end omkostningerne 
ved ikke at gøre noget 
Læs mere om vandets rolle i spredningen af 
infektioner i denne artikel: Drikkevand som en 
risikofaktor for fjerkræs sundhed. 

http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-varkenshouderij
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-melkvee
https://www.itavi.asso.fr/content/eau-de-boisson-en-elevage-avicole-plaquette-ndeg1
https://echa.europa.eu/en/information-on-chemicals/biocidal-products
https://www.facebook.com/download/2539102349682628/Drinking%20water%20for%20dairy%20cattle.pdf?av=100041182098799&eav=AfaLarDpMyrv0Cr6aWHSv7-qi5fZbIsxS3gZvavs6ptvSmL9ZkNF1kkyxsshdU5VEaI&hash=AcpvIvDJp1hDnplynXw
https://www.youtube.com/watch?v=oj-dNXO0z8M&ab_channel=DISARMProject
https://www.poultrynews.co.uk/production/technical-advice-how-to-improve-egg-production-using-water-management.html?fbclid=IwAR0JXFsk67lWvLg5ZcAdxsVOsglVulXjgmPnAqzkkyq1f7hjGTwDjAcSJpI
https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
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HVILKE PARAMETER  HVILKE PARAMETER  
BESTEMMER VANDKVALITETEN?BESTEMMER VANDKVALITETEN?

De opløste stoffer i vand gør hver vandkilde unik. Disse 
stoffer kan omfatte fosfor, sulfater, nitrater, magnesium, 
calcium, jern, mangan, natrium, chlorid og mange 
andre. De bestemmer vandets egenskaber, såsom 
pH (surhed), hårdhed, smag og sedimentindhold. 
Typerne og mængderne af stofferne i vandet afgør, 
om vandet er sikkert eller usikkert for dyrene. Stoffer, 
der ofte forurener vandforsyningen på husdyrbrug, 
omfatter nitrater, bakterier, organiske materialer og 
jordforurening. En frastødende smag, lugt eller farve 
og et højt indhold af andre stoffer i vand kan få dyr til at 
drikke mindre, end de burde. Flere stoffer har potentiale 
til at udgøre en sundhedsrisiko. De vigtigste parametre 
og mulige teknikker til afhjælpning er givet nedenfor.

1. Sensoriske egenskaber

2. Temperatur

3. Kemiske parameter

Her refererer vi til vandets egenskaber, som vi kan 
opfatte med vores sanser, nemlig farve, lugt, smag 
og klarhed. Disse egenskaber bestemmer i høj grad 
vandets æstetiske accept. Drikkevand skal være 
farveløst, lugtfrit og klart; hvis ikke, kan der forventes et 
problem med kvaliteten. 

FarveFarve
Typiske farveændringer er at vandet bliver gult på 
grund af organiske stoffer (f.eks. Grundvand fra tørv). 
Jernoverskud gør vandet orange-gulligt og kan 
forårsage jernaflejring i vandrørene. Gult vand kan også 
være et tegn på overskud af ammoniak. Et kulfilter kan 
bruges til at affarve vandet.

LugtLugt
Lugt kan skyldes organiske og uorganiske stoffer, der 
naturligt findes i vandet (jern, mangan, humus) eller 
kunstigt tilsættes (phenol, chlor, ...). En dårlig eller 
unormal lugt kan resultere i reduceret vandindtag. 
Dette er især et problem for diegivende eller unge dyr. 
Lugtproblemer kan løses ved hjælp af et kulfilter eller 
et sedimentationsbassin.

KlarhedKlarhed
Små partikler i rindende vand (f.eks. Ler eller sand) 
forårsager uklarhed. Jo flere partikler, jo mere grumset 
ser vandet ud. I stillestående vand skyldes uklarhed 

 ▲ Farve, lugt og klarhed er lette at monitore og er derfor 
brugbare parameter til at opdage problemer. (Source: Ildar 
Sagdejev/CC BY-SA 4.0)

normalt bakteriekontaminering. Alvorlig forurening 
med fækalt materiale kombineret med sollys resulterer 
ofte i kraftig algevækst. 

Uklarhed er et tegn på urenhed, men ikke altid på 
forurening. Meget grumset vand kan kompromittere 
visse rensningsprocesser eller forårsage forhindringer i 
rør eller ved drikkesteder. Derfor bør grumset vand altid 
filtreres. Der findes mange filteringssystemer.

Vandtemperaturen kan variere betydeligt med 
årstiderne. Ved høje temperaturer er der større risiko for 
øget bakteriel belastning og niveauer af ammonium, 
nitrat og nitrit på grund af nedbrydning af organisk 
stof. Alger trives også ved højere temperaturer.

Bedre styring af vandtemperaturen er en af fordelene 
ved automatisk skylning af drikkevandsledninger. Se 
denne video hvor en fjerkræs-avler udtaler sig:

pHpH
Vandets surhed (pH) varierer meget afhængigt af dets 
kilde, men det er normalt mellem 6,5 (let surt) og 8,5 (let 
alkalisk). Grundvand viser ofte en høj pH -værdi. Vandets 
pH har en stor indflydelse på stoffernes opløselighed, 
hvilket ofte er et problem. Nogle uønskede stoffer kan 
let opløses (f.eks. Tungmetaller, salte) eller visse nyttige 
stoffer, såsom medicin, kan næsten ikke opløses. 
Surhedsgraden kan også fremme processer som 
omdannelse af ammonium til ammoniak (i nærvær 
af høj pH) eller korrosion af rørene (ved lav pH og 
afhængig af rørmaterialet).

Dyr vil spise mindre, når deres drikkevand er for surt 
(pH <3,5). På den anden side kan overdreven basisk 
vand (pH ~ 9) forårsage maveproblemer, diarré, dårlig 
fordøjelse og nedsat vand- og madindtag.

Da vandet ved kilden ofte har en temmelig høj pH, er 
forsuring en almindeligt anvendt teknik til at opnå en 
optimal pH, især hos fjerkræ og svin.

 ▲ Eksempel på pH strips. (Source: Lilly_M/CC BY-SA 3.0)

https://www.youtube.com/watch?v=TGP_rB9rSyU&ab_channel=DISARMProject
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LedningsevneLedningsevne
Ledningsevnen er et mål for mængden af salte, der 
er til stede i vandet (saltholdighed) og varierer meget 
afhængigt af vandkilden.

Saltoverskud er et almindeligt problem og fører 
til diarré og efterfølgende vækstreduktion, faldende 
produktion, sygdom eller død hos dyrene. Tolerance for 
salte afhænger af arten, alder, vandbehov, sæson og 
dyrets tilstand. Drægtige dyr, diegivende dyr og fjerkræ 
er generelt mere følsomme. Omvendt osmose og 
nanofiltrering kan bruges til at reducere saltindholdet i 
vand, men det er temmelig dyre teknikker, der kan føre 
til en lav strømningshastighed. Blanding af saltvand 
med regnvand, der typisk har en lav saltindhold, kan 
også gøre tricket.

Ammonium/nitrate/nitriteAmmonium/nitrate/nitrite
Ammonium forekommer naturligt i lave 
koncentrationer i både grundvand og overfladevand. 
Koncentrationen er normalt lavere end 1 mg/l i 
grundvand. Højere værdier ses i kystområder og i 
regnvand eller det åbne brøndvand på nogle gårde. 
Ammonium produceres under bakteriel nedbrydning 
af plante- og animalsk materiale. Nitrat i grundvand 
stammer hovedsageligt fra gødning. Gødnings 
intensiteten og jordens sammensætning bestemmer 
i høj grad nitratniveauerne i grundvandet. Især 
sandede jordarter tillader nitrat let at trænge igennem. 
Nitrat påvises også i overfladevand, men i lavere 
koncentrationer. Tilstedeværelsen af nitrit i vandet 
indikerer organisk forurening, normalt fra urin og / 
eller afføring. Nitrit (NO2) er et mellemtrin i bakteriel 
omdannelse af ammoniak (NH3) til nitrat (NO3).

For høje nitritværdier kan føre til hypoxi og 
kvælningssymptomer hos dyr. Den største risiko for 
ammonium ligger i omdannelsen til nitrat med nitrit 
som et mellemtrin.

Endvidere forårsager ammonium på mere end 1,5 
mg/l lugtgener. Når det omdannes til ammoniak i 
tarmen, kan det føre til tarmbetændelse og diarré. 
Høje nitratniveauer i drikkevand er ikke nødvendigvis 
skadelige, men risikoen stammer fra dens potentielle 
omdannelse til nitrit. Overskydende nitrat i 
overfladevand forårsager også algevækst (eutrofiering).

Vand kan renses fra ammoniak og nitrit ved hjælp 
af et perlefilter, lava filter eller sedimentationsbassin. 
Nitrat og nitrit kan begge fjernes med en anionbytter  
eller zeolitfilter.

SulphateSulphate
Sulfat er en af de mest udbredte anioner i naturligt 
vand. Høje sulfatkoncentrationer kan forårsage diarré, 
men kan også føre til alvorlige lugtgener på grund af 
reduktion af sulfat til sulfid under anaerobe forhold. 
Denne sulfatreduktion kan også resultere i korrosion 
af betonkloak. Vand kan renses for sulfatoverskud ved 
hjælp af en anion bytter.

ChlorideChloride
Klor findes naturligt i vand i forskellige koncentrationer 
i forbindelser såsom natriumchlorid (bordsalt). Industriel 
affaldsstrømning, gødning og saltning af veje med 
calciumchlorid (CaCl2) er vigtige kilder til klorider i miljøet. 
Overskydende chlorid forårsager ætsning af vandet.

Forøget hårdhed/Ca/Mg/bi(carbonat)Forøget hårdhed/Ca/Mg/bi(carbonat)
Calcium- og magnesiumindholdet i vand bestemmer 
dets hårdhed. Vandets hårdhed kan udtrykkes i 

franske (F °) eller tyske grader (D °): 1 F ° x 0,56 = 1 D °. 
Grundvands- og overfladevandets hårdhed varierer 
meget afhængigt af jorden. Regnvand er derimod 
blødt. Tre forskellige typer hårdhed skelnes, nemlig:

Midlertidig hårdhed (stoffer, der fjernes ved 
kogning: calciumbicarbonat (Ca(HCO)3)2 og 
magnesiumbicarbonat Mg (HCO)3)
Permanent hårdhed (Ca og Mg-ioner, der stadig er 
til stede i vandet efter kogning) 
Total hårdhed (summen af midlertidig og permanent 
hårdhed).

Øget hårdhed eller overskud af calcium og 
magnesium i vandet kan forårsage tilstopninger i 
rør, vandhaner, drikkenipler osv.) Og et overskud af 
magnesium resulterer i en ubehagelig bitter smag. 
Calcium derimod får vandet til at smage godt. 
Vandhårdhed er også den vigtigste parameter for 
at afgøre, om forsuring med organiske syrer vil være 
effektiv: jo hårdere vandet er, desto mere syre vil være 
nødvendig for at nå mål -pH. Hårdt vand udgør normalt 
ingen sundhedsrisiko for dyr, selvom overskydende 
bikarbonat øger risikoen for diarré hos kyllinger og 
fravænnede smågrise.

Hårdheden kan reduceres ved hjælp af et zeolitfilter 
eller kationbytter.

Jern / mangan Jern / mangan 
Jern og mangan forekommer normalt i oxideret 
form (Fe3+, Mn4+) og er derfor uopløselige i naturlige 
vandveje. I nogle tilfælde kan der forekomme højere 
jernniveauer i grundvand. Jernkoncentrationer er 
normalt begrænset i regnvand og overfladevand.

Tilstedeværelsen af jern eller mangan udgør ikke 
en sundhedsrisiko, men har ubehagelige bivirkninger 
såsom misfarvning af vandet (jern: rustfarve, mangan: 
sort misfarvning), aflejringer af nedbør, blokeringer 
(i rør, vandhaner, drikkenipler osv. ), dårlig smag af 
drikkevandet og fremme af bakterievækst.

Fjernelse af jern kan opnås ved en kombination af 
filtrering og oxidation eller med en kationbytter.

AndreAndre
Flere andre komponenter kan overvåges, såsom: 
natrium (indikator for saltindhold), kalium (indikator 

 ▲ Rust eller sort misfarvning kan være en indikation på overskud 
af jern og mangan hvilket har uønsket sideeffekter som blokering 
af rørsystemet, dårlig smag og dannelse af biofilm.
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fækal kontaminering), zink (overskud forårsager 
grumset vand og dårlig smag), bor (overskud 
udgør sundhedsrisiko), fosfor (overskud forårsager 
eutrofiering) og fluor (vigtigt element, men høje 
niveauer er giftige).

4. Mikrobiologiske parameter
Total bacterial countTotal bacterial count

Det samlede antal 
bakterier bruges som 
en hygiejneparameter. 
Miljøbakterier detekteres 
ved dyrkning ved 22 ° 
C. Inkubation ved 37 ° 
C tillader selektiv kultur 
af potentielt patogene 
organismer. 

E. coli / EnterococcusE. coli / Enterococcus
Antallet af tilstedeværende E. coli -bakterier er 
en indikator for nylig fækal forurening af vandet. 
Enterokokker er indikatorer for ældre (såvel som 
nyere) forurening med husdyrgødning, da de er mere 
modstandsdygtige over for vandmiljøet sammenlignet 
med E. coli.

Patogene bakterierPatogene bakterier
Patogene bakterier (Salmonella, Campylobacter, 
Clostridium perfringens, Pseudomonas, Actinobacillus 
pleuropneumoniae osv.) Kan også være til stede i 
vandet.

Der findes en lang række teknikker til disinfektion; 
hver af dem har sine egne fordele og ulemper.

BiofilmBiofilm
Biofilm er et usynligt, men hyppigt og vedvarende 
problem, der påvirker vandets drikkekvalitet. Biofilm er 
et slimet lag, der klæber til drikkevandsrørets indvendige 
væg, der skabes ved vækst af mikroorganismer på 
mineralforekomster eller organisk materiale. E. coli, 
Pseudomonas, Salmonella, Enterococcus, Listeria, 
Clostridium perfringens, Aspergillus og Candida er 
eksempler på almindelige mikroorganismer i disse 
biofilm.

På grund af tilstedeværelsen af biofilm i rørene kan 
bakterietrykket stige 1 til 2 log -enheder og endnu mere 
(!) Mellem vandkilden og drikkestedet Tilstedeværelsen 
af biofilm kan også forårsage underdosering af vacciner 
og antibiotika og dermed bidrage til udviklingen 
af antibiotikaresistens. Ifølge denne undersøgelse 
bremser regelmæssig rensning af rørene i fjerkræstalde 
dannelsen af biofilm.

Læs mere om forebyggelse af biofilm i DISARM-
abstraktet ‘Hvorfor og hvordan man forhindrer 
dannelse af biofilm i drikkevandsledninger’.

AlgerAlger
De såkaldte blågrønne alger, som faktisk er bakterier 
(cyanobakterier), udgør en vigtig sundhedsrisiko for 
både mennesker og dyr. Når algerne blomstrer, er de 
synlige som et grønblåt lag på vandet. Når laget bliver 
tykkere, begynder alger at nedbrydes, og der frigives 
giftige stoffer i vandet. Udseendet af hvidt eller blåt 
skum ved kanten eller pludselig død af fugle eller fisk 
er tegn på blågrønne alger.

En rørrensningsprotokol er afgørende for at 
begrænse udviklingen af biofilm og bevare 
dyrs sundhed. Denne undersøgelse giver 
information om validering af indikatorer for 
biofilm (på fransk). 
Klik her for en forklaring på biofilm af Prof. Dr. 
Susan Watkins.

 ▲ Det er meget vigtig at forebygge alge vækst. Så 
snart algerne er synlige er det for sent at agere. (Source: 
eutrophication&hypoxia/CC BY 2.0)

5. Interferens
Når medicin, vacciner eller kosttilskud administreres via 
vand, kan interferens med andre komponenter i vandet 
forhindre produktet i at nå drikkestedet i den rigtige 
form og koncentration. Egenskaber inklusive vandets 
pH og hårdhed, samt rester af andre stoffer f.eks. chlor, 
kan inaktivere produktet eller reducere produktets 
opløselighed. Komponenterne i drikkevandet og 
deres potentielle virkninger skal til enhver tid tages i 
betragtning.

Klik her for at læse mere om risikoen for interferens 
ved brug af vandmedicin. Denne abstract opsummerer 
nyttige tips til at opnå effektiv vaccination via 
drikkevandet.

Rørsystemer i fjerkræstalde er tilbøjelige til 
biofilmudvikling: temperaturen er ideel til 
bakterievækst, og i løbet af de første dage af en 
runde er vandgennemstrømningen meget lav.

Emissioner fra stalde på 
svinefarme resulterer 
i ammoniakfældning, 
så på svinebrug, der 
bruger regnvand, er 
ammoniakforurening 
almindelig. (Kilde: ILVO)

Vandkvalitet er ekstremt vigtig, når man 
anvender vaccinationer via drikkevand.

https://www.cabdirect.org/?target=%2fcabdirect%2fabstract%2f20183183457
https://disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
https://disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2020/poster/s19_jrp_2020_hemonic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3zeiFEKthWU
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/drinking-water-medication-beware-of-interference/
https://disarmproject.eu/resources/effective-water-vaccination-the-importance-of-water-quality/
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY
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HVORDAN KAN HVORDAN KAN 
VANDKVALITET EVALUERES?VANDKVALITET EVALUERES?

HVORDAN KAN  HVORDAN KAN  
VANDET UDBEDRES?VANDET UDBEDRES?

Vandkvaliteten bør overvåges regelmæssigt. Nogle 
parametre kan kontrolleres af landmanden, men hyppig 
laboratorieanalyse er uundværlig. Din dyrlæge/rådgiver 
og det konsulterede laboratorium har ekspertisen til at 
hjælpe dig med at fortolke laboratorieresultaterne og 
om nødvendigt bestemme de næste trin.

Prøveudtagning

Sensory egenskaber

Kemiske og mikrobiologiske parameter

Grundlaget for en pålidelig vandanalyse er en ordentlig 
vandprøvetagningsmetode. Det er vigtigt at skelne 
mellem kvaliteten af vandkilden og kvaliteten af vandet 
ved drikkestedet. For at analysere kildekvaliteten skal 
prøven helst tages fra kilden selv eller fra et sted så tæt 
på kilden som muligt. For at evaluere kvaliteten af det 
vand, som dyrene indtager, skal der tages en prøve ved 
drikkestedet

Klarhed, lugt og farve kan let overvåges af landmanden. 
Med en “snavset vandføler”, som eksemplet i denne 
video, kan klarheden løbende overvåges. Når vand ikke 
er klart, lugtfrit og farveløst, er dette ofte et tegn på 
forurening eller unormale niveauer af visse forbindelser. 
Sådant vand skal straks analyseres i laboratoriet. 
Rørledningen skal også kontrolleres for biofilm og 
kalkskala.

Nogle grundlæggende parametre som pH og 
bakteriel eller organisk kontaminering kan testes af 
landmanden med kommercielt tilgængelige kits. For 
mere dybtgående data, f.eks. identifikation af bakterier, 
laboratorieanalyse er påkrævet.

Klick har for at følge en praktist trin for trin paln 
til at tage vandprøver og se trinene i denne video

Vandkvalitet kan let monitoreres med billige 
sensor

Kvaliteten af vand fra en dam hos ekstensiv 
landbrug skal monitoreres gennem vækst 
sæson og periode

 “Vandværktøjetl”, et komplet værktøj til at 
hjælpe dig med at evaluere og forbedre din 
vandkvalitet (på hollandsk)

1. Systemer til kvalitetsforbedring af 
vand

A. FilterA. Filter
Der findes mange typer vandfiltre, og hver af dem har 
specifikke egenskaber og indikationer. Et udvalg af 
almindeligt anvendte filtre er angivet nedenfor.

Kulfilter Et kulfilter kan bruges til at fjerne smag, lugt, 
farve og rester af forurening med plantemateriale. 
Denne type filter skal udskiftes regelmæssigt, ellers 
falder effektiviteten betydeligt. Desuden kan det ved 
dårligt vedligeholdelse blive et arnested for bakterier 
og følgelig øge bakterietrykket i vandet.

Grove og fine filtre Disse filtre fanger suspenderede 
partikler og forbedrer vandets klarhed.

Sandfiltre (hurtige eller langsomme) Hurtige og 
langsomme sandfiltre fanger partikler.

Perlefilter I et perlefilter fjernes partikler ved mekanisk 
filtrering, mens ammonium og nitrit omdannes til nitrat 
i biofilmen på perlerne.

Lava filter Dette biologiske system bruger porøse 
lavasten. Når vand passerer gennem klipperne, bruger 
gavnlige nitrificerende bakterier ilt til at omdanne 
ammonium og nitrit til nitrat, hvilket producerer et 
anaerobt miljø, hvor denitrifiserende bakterier kan 
omdanne nitratet til harmløst nitrogen og ilt. Planter 
forsyner bakterierne med ilt og næringsstoffer og 
fjerner nitrat fra vandet. For at holde dette system 
afbalanceret er det vigtigt at opretholde et stabilt 
vandniveau. 

Zeolit filter Zeolit er en porøs natursten, der kan 
bruges på to måder. Som et filter kan det fjerne 
suspenderede partikler, jern og mangan. Som en 
ionbytter blødgør zeolitfilteret vandet og fjerner nitrat/
nitrit og tungmetalkationer.

https://video.agriexpo.online/video_ag/videos/video-6824.mp4
https://video.agriexpo.online/video_ag/videos/video-6824.mp4
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-watersampling/
https://www.youtube.com/watch?v=ljXmIZBU7Zo&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
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Membranfiltrering Når membranfiltrering påføres, 
er forbehandling af vandet normalt nødvendigt for at 
forhindre blokering af membranerne. Mikrofiltrering, 
ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose 
er forskellige typer membranfiltrering. Hver af disse 
typer filtrerer en bestemt størrelse af partikler/
celler/molekyler/ioner ud. Membraner er den eneste 
filtreringstype, der effektivt reducerer bakteriel 
belastning i vand.

B. SedimentationsbassinB. Sedimentationsbassin
Denne teknik fjerner partikler, jern og mangan, 
hvis deres koncentrationer ikke er for høje. Vandet i 
sedimentationsbassinet luftes periodisk for at udfælde 
jern og mangan. Da partikler hober sig op på bunden af 
bassinet, skal bassinet rengøres regelmæssigt.

C. Fjernelse af jernC. Fjernelse af jern
Jern og mangan kan fjernes fra vandet baseret på 
to principper: den klassiske 
oxidation + filtreringsteknik 
eller ved kationbytte (se e. 
Kationudvekslingsenhed).

Klik her for mere information 
om løsninger til fjernelse af jern 
og mangan.

D. Alge kontrol  D. Alge kontrol  
Forebyggelse af alger, især blågrønne alger 
(cyanobakterier), er afgørende. Hvis blågrønne 
algeblomster allerede er til stede, er det for sent 
at behandle. Forebyggelse skal starte i det tidlige 
forår. Teknikker til bekæmpelse af alger omfatter 
lysafskærmning, luftning/omrøring af vandet, ultralyds 
lydbølger og vandplanter.

Klik her for mere information om løsninger til 
blågrønne alger.

E. Ionbytte - unitE. Ionbytte - unit
Der er to typer udvekslingsenheder: kation 
(positivt ladet ion) og anion (negativt ladet ion) 
udvekslingsenheder. Kationudvekslingsenheden 
udveksler forskellige kationer såsom jern (Fe+) og 
mangan (Mn+) kationer med natrium (Na+) ioner. Ved 
at udveksle calcium (Ca ++) og magnesium (Mg ++) 
ioner blødgør det vandet. Da dette system er baseret 
på tilsætning af salt, vil vandets saltindhold stige, når 
denne teknik anvendes.

Saltoverskud kan forårsage helbredsproblemer som 
diarré. En anionbytter kan rense vandet fra anioner 
som nitrat og sulfat ved at bytte dem til en anden ion 
som Cl-.

Hver type af membran filtrer specielle størrelser af partikler og 
molekyler. Adapted from: watertool.inagro.be.

Oxidation af jern 
(Source: watertool.

inagro.be)

En oversigt over mulige metoder til afhjælpning 
af drikkevandskvaliteten i malkekure er givet i 
denne denne artikel (på hollandsk).

“I de senere år har tendensen været at desinficere 
drikkevand uden brug af kemikalier.”

3. Kontinuerlig vandbehandling

Vedligeholdelse af rørene for at holde dem fri 
for biofilm er afgørende for vandkvaliteten på 
drikkestedet. Desværre er det ikke altid let at forhindre 
dannelse af biofilm. Højtryksskylning og behandling 
med en kombination af stærk syre, stærk base og 
desinfektionsprodukt er mulige løsninger.

 ▲ Denne video viser fordelene ved højttryk 
flushingsystem hos slagtekyllinger

2. Rengøring og desinfektion af vandrør

Eksemple på en komplet protekol for rengøring 
og desinfektion af rør

Eksemple på en protekol til at rense vand rør i en 
svinebesætning

A. DesinfektionA. Desinfektion
Valget af rensnings- og/eller desinfektionsteknik og 
dosering af produkterne afhænger af infektionstrykket 
i vandet. Jo højere forureningstrykket er før tilføring, 
desto større vil resttrykket være efter tilføring af et 
produkt. Egnede kommercielle produkter til kemisk 
desinfektion skal anvendes korrekt og regelmæssigt, 
hvis de skal sikre, at det bakteriologiske tryk holdes 
under kontrol.

Flaskehalse, f.eks. En doseringspumpe, der ikke er 
indstillet korrekt eller tomt produktlager, kan føre til 
mindre effektiv desinfektion. Der skal lægges vægt 
på tilstedeværelsen af biofilm i rørene, fordi dette kan 
‘forbruge’ meget produkt. Korrekt filtrering, inden 
desinficeringsmidlet doseres, sikrer, at der er mindre 
gener fra partikler i vandet. Partikler, der aflejres i 
rørene, kan danne grobund for en biofilm.

Kontakt en ekspert for at få skræddersyede 
instruktioner til desinfektion af dit vandrørsystem, og 
følg disse instruktioner omhyggeligt for at få værdi for 
pengene.

https://disarmproject.eu/resources/methods-to-reduce-iron-and-manganese-levels-at-the-drinking-water-source/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/26/waterkwaliteit-goed-in-de-gaten-houden
https://www.youtube.com/watch?v=xBbMk7RXHS4
https://www.youtube.com/watch?v=xBbMk7RXHS4
https://www.youtube.com/watch?v=jPQg3aVojBI
https://youtu.be/AbiDNFjKl90
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Fordele ved at tilsætte syreFordele ved at tilsætte syre
Bedre smag -> højere vand indtag -> sundheds 
fordele og højere foder indtag
Lav pH (4) er nogenlunde som mavens pH -> 
bedre fordøjelse
Prebiotikas effekt
Positiv effekt mere udtalt hos kyllinger end hos 
smågrise
Dette studie viste at ved at sænke pH i 
drikkevandet hos nylig fravænnet grise blev 
den fækal udskillelse af E. Coli nedsat.

Fokus punkterFokus punkter
Protokol og sikkerhedsinstrukser for 
produkterne skal følges med forsigtighed
Tjek altid om det er kompatibilitet med andre 
vandbehandlinger
I nogle tilfælde igangsætter syrebehandlingen 
en slimdannelse i rørene pga vækst af mikrober 
- kombinere dette med ordentlig rengøring af 
rørene.

Klik her for at se en praktisk trin-for-trin guide for at 
bestemme det korrekte syre dosering til dit vand.

Rensning af vandsystem og valg af organisk 
syre til grise

 ▲ Denne video viser hvordan organisk syre 
blanding kan være en pålidelig kilde til reduktion af 
antibiotikaforbrug i smågrise produktion

En hollansk fjerkræsavler fortæller: “Jeg bruger 
æble cider eddike i drikkevandet - hvilket ofte 
paktiseres i due-sporten. Sammen med god 
management holder dette mine kylliger raske. 
Det er noget vrøvl at dyrene har behov for 
antibiotika for at være sunde og raske.”

Property Sodium 
hypochlorite

Chlorine 
dioxide

Peroxide Electrochemical 
activiation

UV-disinfection Ozonation Thermal disinfection 
or heating

Bactericidal Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Residual 
disinfection

Yes Yes Yes Yes No Limited No

Biofilm 
degrading

No Yes Yes Yes No Minimal Only within 
reactor

Taste 
influence

Yes No No Limited No No No

Unwanted 
byproducts

Yes No/yes No Possible,  
limited

No Possible, 
limited

No

Shelf life Decreasing 
disinfection 
activity

On-site 
preparation

Decreasing 
disinfection 
activity

On-site 
preparation

Shelf life  
of the lamp

On-site 
preparation

-

Corrosive Yes Less No Less No Yes Increased risk of 
corrosion due to 
higher temperature

Særlig tak til INAGRO for dette værdifulde 
bidrag til denne guide.

B. SyreB. Syre
Forsuring af vandet sænker pH og reducerer dets 
midlertidige hårdhed. Den optimale pH afhænger 
blandt andet af dyrearterne. I praksis gør installation 
af en doseringspumpe på drikkevandsrøret det muligt 
at tilføje den nødvendige dosis syre eller syreblanding 
til vandet. En pH på mindre end 4 hjælper med at 
reducere patogene bakterier.

Denne lave pH kan ikke altid opnås med organiske 
syrer, når vandets hårdhed er for høj. Det er afgørende 
at bestemme den korrekte dosering af en bestemt 
syre/syreblanding til dit vand, når du bruger det første 
gang. Dette skal revideres, hver gang vandtypen og/
eller syren (blandingen) ændres.

Indtag af vand som har for højt syreindhold kan 
være åragen til sur vom hos ruminanter. Vand 
med pH på 6.5-8.5 er acceptabelt.

 ▲ Source/adapted from text: www.lv.vlaanderen.be

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090023310001140?via%3Dihub#!
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-the-acidification-of-drinking-water/
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
https://www.boerderij.nl/gezonde-kuikens-met-appelazijn
https://www.boerderij.nl/gezonde-kuikens-met-appelazijn
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
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https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/

