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Ballastvand og invasive arter
Ballastvand tages ombord på et skib, når det 
ikke på anden vis har nok tyngde til at holde 
sig stabilt /1/, se Figur 1. Når ny last tages 
om  bord udledes ballastvandet igen, dvs. at 
det deballasteres i en fremmed havn. Orga nis
merne i vandet kan vise sig at blive invasive, 
hvis der ikke er naturlige fjender i det nye 
øko system. Dette giver specielt konsekvenser 
for det eksisterende økosystem, men ofte 
også for det økonomiske system. 

Der findes i dag mindst 43 indførte, marine 
arter i Danmark /2/, se Figur 2. Et eksempel er 
den såkaldte dræbergople, som kan ses i Figur 
3. Den er oprindelig en østamerikansk ribbe
gople (Mnemiopsis leidyi), som kom til Dan
mark for ti år siden. I 1980'erne var den en 
væsentlig del af årsagen til at fiskeriet brød to
talt sammen i Sortehavet, idet den fortærede 
hvad den kunne finde af dyreplankton, fi ske
 æg og larver /3/. 

Sortmundet kutling (Neogobius melano

stomus) er en invasiv fisk oprindelig fra Sorte
havet. Den har spredt sig eksplosivt siden det 
første danske fund i 2008 og er en trussel mod 
eksisterende populationer af bl.a. rejer, flad
fisk og ikke mindst de hjemmehørende kut
linger /4/. Man kan i dag fiske sortmundet kut
ling i store mængder og den skulle være en 
udmærket spisefisk, se opskrift i Figur 4.

Algeopblomstringer kan også være konse
kvensen af indførte arter. Et eksempel er 
Chattonellaalger, som beskadiger fiskegæller 
så fiskene kvæles. Et angreb har derfor stor 
økonomisk konsekvens for eksempelvis hav
brug. I medierne blev algen omtalt som "fiske
dræberen" efter en algeopblomstring ved 
Århus i 2011 /6/. 

Den invasive svovlorm (Marenzelleria vi ri

dis) som breder sig med stor hast i Øster søen, 
er tidligere blevet beskrevet i Vand & Jord (nr. 
1/2012).

Ballastvandskonventionen
Med øget international handel øges også de 
fragtede og udledte mængder ballastvand. 
FN's søfartsorganisation IMO vedtog i 2004 at 
mindske spredningen af invasive arter med 
denne vektor. Denne såkaldte ballastvands
konvention er endnu ikke trådt i kraft, selvom 
44 lande – også Danmark  har tilsluttet sig 
aftalen. Det forventes, at den træder i kraft in
den for få år, når mindst 35% af verdens han
delsflådes bruttotonnage er repræsenteret (i 
øjeblikket er knapt 33% med). Konventionen 
fokuserer på ballastvandets levedygtige orga
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Figur 1. Ballast tages ombord for at bevare et skibs stabilitet, og i ballastvandet følger der levende organismer /1/.

Tabel 1. Standard for behandling af ballastvand ifølge regel D-2 af ballastvandskonventio-
nen /7/.
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nismer opdelt i størrelseskategorier og sætter 
udledningsstandarder i regel D2, ref. Tabel 1. 
For at overholde denne udledningsstandard 
er det i langt de fleste tilfælde nødvendigt at 
rense sit ballastvand, hvilket gøres ved at in
stallere et anlæg til behandling af ballastvand 
ombord på skibet.

Behandlingsteknologier
Da man begyndte at udvikle ballastvandsbe
handlingsanlæg tog man generelt udgangs
punkt i allerede eksisterende vandrensnings
teknologier. Inspirationen er derfor fundet 
i erfaringer med både spildevand, vand fra 
svømmehaller og drikkevand. Normalt kom
bineres mindst to teknologier, se Figur 5. Til 
forskel fra andre vandbehandlinger behandler 
man ofte vandet med samme teknologi to 
gange, nemlig både ved optag og udledning, 
se Figur 6. Anlæg som benytter aktive kemika
lier neutraliserer dog disse ved udledning i 
stedet for at behandle endnu en gang.

Den fysiske separation er nødvendig for at 
holde desinfektionsdosen nede. Her anven
des især filtrering med forskellige filtertyper, 
men der anvendes også separation med hy
dro cykloner. I enkelte tilfælde lader man van
dets partikler koagulere eller flokkulere, så 
man får større partikler, der er lettere at fjer
 ne. Affaldsstrømmen af vand med høj koncen
tration af store partikler kan vaskes tilbage ud 
i miljøet som ballastvandet pumpes op fra. 
Man undgår derved at desinficere en masse af 
vandets oprindelige partikler og større orga
nis mer. Der er ingen anlæg som baserer sig 
på fysisk separation alene, da det er for ener
gikrævende at presse store mængder vand 
gennem membranporer, der er små nok til at 
kunne overholde D2 standarden.

Desinfektion
Klorinering af vand kan opnås både ved at 
tilsætte kemikalier og ved at sætte strøm til 
saltvand (elektroklorinering). Når vandet 
in  deholder et overskud af oxidanter vil plank
tonets cellemembraner, samt hvad der ellers 
findes af organisk materiale, blive ødelagt. 
Det resterende overskud af oxidanter skal 
derfor neutraliseres inden deballastering, så 
man ikke ”desinficerer” økosystemet omkring 
skibet. 

Behandling med UVlys ændrer levende or
ganismers DNA, så de ikke kan reproducere 
sig selv og ofte dør hurtigt pga. manglende 
evne til også at opretholde sig selv. UVlam
per med enten lavt eller medium tryk belyser 
med en bølgelængde på 254 nm, som er den 
mest virkningsfulde, og begge typer lamper 
benyttes af forskellige producenter. Teknolo
giens begrænsninger gør sig især gældende 

Figur 2. Antal introducerede arter til danske farvande ad forskellige introduktionsveje /2/.

Figur 3. Sortmundet kutling, ribbegople og svovlorm er eksempler på arter som kan være 
blevet indført til danske farvande med skibes ballastvand. Fotografier fra WikipediaCom-
mons (øverst), WikipediaCommons (nederst til venstre) og Erik Kristensen (nederst til 
højre). 
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hvis vandets transmittans er lav, da et højt ind
hold af f.eks. partikler vil skærme de uøn
skede organismer for UVlyset. Til gengæld 
kræves ingen neutralisering og teknologien 
kan relativt nemt kombineres med andre des
infektionsmetoder.

Af andre teknologier kan der nævnes ozon, 
der ligesom ved klorinering virker oxiderende 
på mikroorganismers cellevægge. Ved deoxy
genering fjernes ilten i vandet med nitrogen 
(N

2
) således at oxygenkrævende organismer 

dør. Sluttelig er der en producent som udnyt
ter overskudsvarmen fra skibets motor til at 
pasteurisere ballastvandet /8/. 

Tests og godkendelser
Det er ballastvandskonventionens D2 som 
skal påvises at være overholdt, når et nyud
vik let behandlingsanlæg skal testes og god
kendes. Anlæg skal testes i fuld størrelse og 
herhjemme tilbydes uvildige tests af DHI, 
men der findes også testanlæg i Norge, Hol
land, Singapore, Kina, Sydkorea og USA. Der 
kræves en række af tests under forskellige 
saliniteter og med et vist indhold af partikler 
og mikroorganismer, så behandlingsanlægget 
viser sit værd under forskellige forhold. Flere 
producenter udvider sine tests, så de samtidig 
lever op til amerikansk lovgivning, som på 
nogle punkter varierer fra IMOs internationale 
regler. Det er muligt at lave tests på landba se Figur 4. Opskrift på sortmundet kutling, som er en invasiv art i Danmark /5/.

Stegt sortmundet kutling med 
lun majssalat, bacon og nye kartofler

Tilberedning

Klip finnerne af fiskene, skær hovedet af og tag ind-
maden ud. Rens fisken for rester af indmad. Skyl fisken 
under den kolde hane for at få det hele med. Dup fiskene 
tørre med et stykke køkkenrulle og krydder fiskene med 
salt og sukker.

Vask kartoflerne grundigt, kom kartoflerne i en gryde 
sammen med løvstikke, hvidløg og salt. Dæk med vand 
og lad kartoflerne koge i 10 minutter. Sluk for gryden og 
lad kartoflerne trække i vandet i 5-10 minutter.

Skær majsene af kolberne. Pil løgene og skær hvert løg 
ud i 8 både. Skær baconen ud i små tern. 

Kom smør og bacon i en gryde eller sauterpande og sæt 
den på komfuret. Lad baconen riste på middel varme, 
indtil den er let gylden. Tilsæt løgene og lad dem sautere 
med i et par min., så de bliver bløde og suger noget af 
fedtstoff et til sig.

Skyl hjertesalat og persille og afdryp begge dele grun-
digt. Skær hjertesalaten ud i grove stykker og hak persil-
len. Tilsæt majsene til bacon og løgene – tjek, at løgene 
er møre, inden du kommer majsene ned til dem – og 
lad majsene sautere med i ca. 30 sek., inden du tilsætter 
salat og persille. Sving det hele godt rundt og smag til 
med salt, peber og æbleeddiken til allersidst.

Vend de sortmundede kutlinger i rugmel. Opvarm en 
pande med olie og steg de sortmundede kutlinger 
sprøde og gyldne på panden.

Anret den lune majsalat på en tallerken, fordel de stegte 
fisk ovenpå og pynt med blandede vilde urter med karto-
fler som tilbehør. Server gerne godt brød til.

4 personer

16-20 hele sortmundet kutling alt efter størrelse 
og appetit 
Salt
Lidt sukker

3-4 majskolber
2 løg
80 g. tørsaltet bacon 
20 g. smør 
2 hjertesalathoveder 
1⁄2 bundt bredbladet persille
Havsalt og friskkværnet peber 
2 spsk. æbleeddike

Olie til stegning

1 kg. nye kartofler
2 kviste løvstikke
1 fed knust hvidløg
Salt

Figur 5. Et typisk ballastvandsbehandlingsanlæg separerer partikler i vandet fra (teknologier i orange bokse) før der desinficereres (teknolo-
gier i blå bokse) /8/.
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rede anlæg, på mindre pramme og på rigtige 
skibe i drift.

Testresultaterne bruges i en godkendel ses
ansøgning til IMO sammen med risikovurde
ringer for skib, menneske og miljø. Ansøgnin

gen indeholder også den tekniske beskrivelse 
af anlægget. Man er nødt til at lave en egen an
søgning til de amerikanske myndigheder (U.S. 
Coast Guard) for at få sit system godkendt. 
Endnu er der ikke sendt nogen ansøgninger 

da de har skullet lave kriterierne for godkend
elsen færdig først. Indtil USA begynder at gen
nemføre sine egne, endelige godkendelser 
kan man få en 5årig tilladelse til et allerede 
IMOgodkendt anlæg. 

Et færdigt anlæg med en relativt lav kapaci
tet på 200250 m3/t koster 0,8  2 mio. kroner 
og dertil kommer udgifter til installation og 
drift. De fleste redere vil gerne spare denne 
udgift indtil det er helt sikkert at konventio
nen træder i kraft, så det er de færreste skibe 
som har et behandlingsanlæg installeret. I 
tillæg kommer de fleste anlæg først i drift den 
dag konventionen er bindende. Derfor trans
porteres der stadig mængder af organismer 
rundt mellem verdenshavene. Områder, som 
har størst sandsynlighed for at få indført nye, 
invasive arter er forsøgt kortlagt som det ses 
på Figur 7. De danske farvande er på trods af 
de travle skibsruter beskyttet af sine  endnu –  
relativt lave temperaturer.
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Figur 6. Det er muligt at behandle ballastvand to gange inden det udledes; både ved ballas-
tering og ved deballastering /8/.

Figur 7. De invasive arters søkort. Lysere farve indikerer højere risiko for bioinvasion /9/. 
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