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1. Baggrund
Fødevareministeren nedsatte med virkning fra oktober 2001 Havbrugsudvalget. Havbrugsudvalget
skal søge en afklaring af de fremtidige produktionsvilkår for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark set i forhold til miljøkrav og relevante brugerinteresser. Havbrugsudvalget skal komme med
forslag til fremme af en udvikling, der kan sikre en fortsat udnyttelse af erhvervets valutaskabende
produktionspotentiale, samtidig med at miljøpåvirkningen minimeres og andre relevante brugerinteresser imødekommes1.
Det fremgår af Havbrugsudvalgets kommissorium, at det forudsættes, at en eventuel udmøntning af
udvalgets anbefalinger om saltvandsbaseret fiskeopdræt ikke vil medføre en øget samlet tilførsel af
næringssalte til det danske vandmiljø2.
Havbrugsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe vedrørende det tekniske grundlag for lokalisering af
havbrug. Arbejdsgruppen skal identificere tekniske forhold og deres betydning for lokalisering af
havbrug samt foreslå konkrete områder, hvor der kan etableres nye havbrug eller ske udflytning af
eksisterende brug, samt områder hvor eksisterende brug kan tillades udvidet. Landbaserede saltvandsdambrug og opdrætsanlæg uden fodertilførsel er ikke inddraget i arbejdsgruppens vurderinger3, jf. kommissoriet i bilag 1 og præcisering af kommissoriet i bilag 2.
Siden 1991 har der været fastsat en national ramme for, hvor meget kvælstof (N) og fosfor (P) der
kan udledes fra det saltvandsbaserede fiskeopdræt. Målsætningsrammen blev i 1991 fastsat til 650
tons N og 65 tons P. I 1993 blev målsætningsrammen nedsat til 560 tons N og 54 tons P4.
I 1996 var det saltvandsbaserede fiskeopdræt tæt på at nå den fastsatte målsætningsramme for fosfor. Der var kun en forskel på målsætningsrammen og de tilladte udledningsmængder på 5 tons P.
Miljøstyrelsen henstillede derfor til amterne, at der midlertidigt ikke gives tilladelse til nye brug eller udvidelse af eksisterende hav- eller saltvandsdambrug. I maj 2001 udsendte den daværende Miljøminister” Havbrugsplan 2001”. Hovedelementerne i planen var:
•
•
•

Præcisering af planlægningsreglerne angående havbrug og saltvandsdambrug.
Ophævelse af henstillingen om stop for nye hav- og saltvandsdambrug fra februar 1996.
Skærpelse af en række parametre i havbrugsbekendtgørelsen.

Ved brev af 8. juni 2001 blev planlægningsreglerne præciseret, og styrelsens midlertidige stop for
nye brug blev ophævet. Et udkast til ændret havbrugsbekendtgørelse blev sendt i høring og notificeret overfor EU. Grundet regeringsskiftet i november 2001 nåedes det ikke at udsende en ændringsbekendtgørelse. Miljøministeren besluttede herefter i februar 2002, at udsendelse af en ny bekendtgørelse skulle afvente Havbrugsudvalgets betænkning.
Forinden havde Dansk Havbrugerforening i debatoplægget ”Fødevareproduktionens Grimme Ælling” udmeldt, at dansk havbrug er i en gunstig markedsposition, da efterspørgslen efter fiskepro1

Brev af 17. juli 2001 fra Fødevareministeren til Amtsrådsforeningen om nedsættelse af Udvalget vedrørende udviklingsmulighederne for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark.
2
Kommissorium for Udvalget vedr. udviklingsmulighederne for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark. 22. juni 2001.
3
Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug og saltvandsdambrug.
5. april 2002.
4
Havbrugsplan 2001. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen.
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dukter er stigende, og at erhvervet vil kunne afsætte fem til ti gange den nuværende produktion til
lønsomme priser. Denne udvikling kan dog kun imødekommes, hvis den nationale kvote for det
saltvandsbaserede fiskeopdræt for kvælstof og fosfor øges5.
Arbejdsgruppen skal afrapportere til Havbrugsudvalget den 8. oktober 2002. Redegørelsen er en
sammenfatning af eksisterende viden inden for området. Arbejdsgruppen har inddraget hele det
danske farvand i sine vurderinger.

5

Havbrug 2001, Fødevareproduktionens Grimme Ælling. Et debatoplæg om dansk havbrugs fremtid fra Dansk Havbrugerforening. 2001.
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2. Sammenfatning og anbefalinger
Den nationale målsætningsramme for udledningen af kvælstof og fosfor fra saltvandsbaseret fiskeopdræt blev i 1993 reduceret fra 650 tons N og 65 tons P til 560 tons N og 54 tons P, som blev fastholdt uændret i Havbrugsplan 2001. Denne ramme er bl.a. på grund af en nu ophævet henstilling
om midlertidigt stop for etablering af havbrug i årene 1996 - 2001 ikke fuldt udnyttet i dag. Eventuelle ændringer af denne målsætningsramme, herunder administration og eventuel regional fordeling,
er et politisk spørgsmål, og diskussionen heraf har derfor ikke fundet sted i arbejdsgruppen. Det er
ligeledes ikke opgaven for den tekniske gruppe at vurdere kvælstofbelastningens fordeling på samfundssektorer.
Arbejdsgruppen har som led i sit arbejde produceret 12 kort. Kortene findes i den kortmappe, der
hører til rapporten. Kortene er opdelt i tre temaer; kort over de produktionstekniske kriterier, kort
over de konkurrerende beskyttelsesinteresser og kort over samlede forbehold. Kort over de produktionstekniske kriterier hører til kapitel 4, mens kort over de konkurrerende beskyttelsesinteresser
hører til kapitel 6. Kort over samlede forbehold viser både de produktionstekniske kriterier og de
konkurrerende beskyttelsesinteresser.
Ved udpegning af nye havbrugslokaliteter og angivelse af, hvor eksisterende havbrug kan udvide,
anbefaler arbejdsgruppen følgende principper lagt til grund:
Arbejdsgruppen har i kapitel 4 beskrevet de produktionstekniske hensyn, der gør sig gældende ved
produktion af ørreder i netbure på havet. Alene med udgangspunkt i de givne produktionskriterier
kan det konstateres, at der er mange egnede lokaliteter til havbrug i de danske farvande, jf. kortbilagene ”Produktionstekniske kriterier”.
•

Det anbefales, at de i kapitel 4 udarbejdede kort over egnede lokaliteter lægges til grund for
lokaliseringen af nye havbrug, flytning og udvidelse af eksisterende havbrug.

•

Det anbefales, at spredningsberegninger benyttes til vurdering af, hvor tæt de enkelte havbrug kan ligge på hinanden, specielt med henblik på at undgå smittespredning.

•

Det anbefales, at der ikke placeres havbrug i fjorde og bugter med lille vandskifte.

I kapitel 5 er der vist et eksempel på en effektberegning af påvirkningen fra et havbrug, der producerer 5000 tons fisk/år, dvs. en udledning på ca. 200 tons N/år (svarende omtrent til hele den nuværende havbrugsproduktion). Beregningerne viser, at spredningen af kvælstof (fortyndingen) stiger
med forøget strøm og havdybde. Ved ansøgning om et nyt havbrug skal der udarbejdes en VVMredegørelse (se kapitel 3), hvori tilsvarende beregninger skal foretages som dokumentation for, at
påvirkningen ikke forringer områder med beskyttelsesinteresser.
•

Det anbefales, at etablering af nye havbrug, udvidelse eller flytning af eksisterende havbrug
på det danske søterritorium sker i farvande med stort vandskifte.

•

Det anbefales, at spredningsberegninger indgår i vurderingen af et havbrugs effekter på
nærmiljøet.
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De eksisterende danske havbrug optager 1-2 km² af det danske søterritorium svarende til 0,02 ‰.
Arbejdsgruppen har i kapitel 6 beskrevet de konkurrerende beskyttelsesinteresser på havet og vist
de forskellige interesser på kortene ” konkurrerende beskyttelsesinteresser”, herunder interesser
som er så afgørende, at de kan betragtes som uforenelige med havbrug. Denne opremsning af interesser viser, at søterritoriet har tilstrækkeligt med ”rum” til, at der er ledigt areal til eventuelle nye
havbrug (den blå farve på kortene).
Den del af kystvandene som ikke er udlagt med skærpet eller lempet målsætning har basismålsætning. Basismålsætningen betyder, at dyre- og plantelivet skal være upåvirket eller kun svagt påvirket. For en meget stor del af kystvandene i Danmark er basismålsætningen ikke opfyldt, ligesom en
del af målsætningerne er truet. For at opnå basismålsætningen er det nødvendigt at reducere tilførslen af kvælstof og fosfor fra bl.a. landbruget, fra nedbøren og fra andre lande. Selv om havbrugene i
denne sammenhæng er relativt små kilder, har en række amter i denne overbelastningssituation
valgt ikke at meddele tilladelser til havbrug eller til udvidelser af havbrug. Amternes afslag til et nyt
havbrug eller til afslag på udvidelser kan dog påklages til Miljøstyrelsen, som kan omgøre amtets
afgørelse. Hvis amtets afgørelse er truffet direkte på grundlag af en godkendt regionplans retningslinier, vil Miljøstyrelsens klagesagsbehandling normalt lægge dette til grund for en afgørelse og
stadfæste afslaget.
Amtet kan efter planlovens § 6, stk. 3, nr. 13 fastsætte retningslinier om anvendelsen af kystvande,
herunder retningslinier om, hvor man kan eller ikke kan have havbrug under forudsætning af, at amtet har en saglig begrundelse for det. Regionplanen revideres løbende, og offentligheden har mulighed for at fremkomme med bemærkninger undervejs i forløbet. Der skal tages politisk stilling til,
hvorvidt amtsrådet vil imødekomme eller afvise indsigelser og bemærkninger, der er indkommet til
retningslinierne i et offentliggjort regionplanforslag. Argumenterne herfor samles i en hvidbog, som
sendes til indsigerne og offentliggøres. Tilvejebringelsen af regionplanen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår de retlige spørgsmål, herunder om der er begrundelse for retningslinien.
En kort oversigt over de enkelte amters retningsliner om saltvandsdambrug og havbrug i regionplanerne er vist i bilag 5.
Ifølge havbrugsbekendtgørelsens § 16, stk. 2 må der kun meddeles tilladelse til havbrug i områder,
der i amternes regionplaner er udlagt med skærpet målsætning, når forholdene begrunder, at påvirkningen vil ske uden for områder med skærpet målsætning. Da målsætningen ”skærpet målsætning”
er en samlebetegnelse for en række konkrete typer af målsætninger, er havbrugsbekendtgørelsens
formulering formentlig for restriktiv i dag, da der ikke skelnes mellem, om der er en reel konflikt
ved havbrugsdrift i forhold til de forskellige beskyttelseshensyn, der ligger til grund for målsætningen af et konkret farvandsområde, og den konkrete skærpede målsætningstype. Det vil være mere
hensigtsmæssigt, hvis der i stedet for blev foretaget en konkret afvejning af, om havbruget har en
miljømæssig negativ effekt i forhold til den beskyttelsesinteresse, der ligger til grund for målsætningen. Afvejningen vil alligevel blive foretaget efter bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998
om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. Man skal dog være
opmærksom på de krav implementering af vandrammedirektivet vil medføre angående vandområdernes beskyttelse. Både hvad angår beskyttede områder og de generelle forpligtelser om at forebygge forringelse af tilstanden i alle overfaldevandområder.
Den blå farve på kortene over samlede forbehold viser, at der kan etableres havbrug ud fra de tekniske forudsætninger og i øvrigt i henhold til gældende regler for myndighedsbehandling.
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Kortene viser dog ikke fuldt ud de kystvandsområder, hvor der er konkrete retningslinier i de enkelte amters regionplaner om ikke at tillade etablering eller udvidelser af havbrug.
Samlet set finder arbejdsgruppen, at der er mange potentielt mulige lokaliseringer, der opfylder såvel de produktionstekniske kriterier som hensynet til de konkurrerende beskyttelsesinteresser.
Blandt disse kan der på grundlag af spredningsberegninger findes mange konkrete lokaliteter i sikker afstand fra samtlige beskyttelsesinteresser og andre havbrug og med så gode dybde/fortyndingsforhold, at de lokale effekter kan forventes at begrænse sig til et areal af samme størrelsesorden som selve havbruget.
Selvom næringsstofudledningen forårsager små forøgelser af næringsstofkoncentrationerne i nærmiljøet, bidrager den stadig til den samlede næringsstofbelastning, der fortsat overstiger målene i
vandmiljøplanerne.
Arbejdsgruppen har i forbindelse med sit arbejde konstateret, at der mangler viden om og en indsats
for havbrug på en række områder:
•

Det anbefales, at der iværksættes undersøgelser af, hvorvidt og evt. i hvilken grad undslupne
opdrætsfisk kan påvirke vildfisk bl.a. under gydeopgang i ferskvand.

•

Det anbefales, at kobbertilførslen og andre miljøfarlige stoffer fra antibegroningsmidler og
antibiotika i de danske havbrug undersøges og vurderes nærmere, bl.a. set i sammenhæng
med indsatsen for udfasning af bundmaling indeholdende miljøfarlige stoffer til lystbåde.

•

Det anbefales, at der iværksættes undersøgelser af biodiversiteten ved havbrug.

9
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3. Regulering af havbrug
Saltvandsbaseret fiskeopdræt er reguleret af en række love og bekendtgørelser, som administreres af
forskellige offentlige myndigheder. I det følgende gennemgås kort den lovgivning, som havbrug er
omfattet af. Havbrug opfattes i denne sammenhæng som opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende, der er placeret i marine vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af
foder. Som tidligere nævnt er landbaserede saltvandsdambrug og opdrætsanlæg, der ikke kræver fodertilførsel (toskallede bløddyr m.v.), ikke omfattet af gennemgangen i det følgende.
Havbrugsudvalget har bedt Danmarks Fiskeriundersøgelser om at udarbejde et udvidet notat om
mulighederne og forudsætningerne for at udvikle alternative opdrætsmetoder og alternative opdrætsarter til marin akvakultur i Danmark. I den sammenhæng vil der blive set på opdrætsanlæg, der ikke kræver fodertilførsel. Den følgende gennemgang tager udgangspunkt i den oversigt over love og
regler vedrørende vandmiljø og fysisk planlægning i relation til saltvandsbaseret fiskeopdræt som
den 12. april 2002 er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fiskeriloven
Ifølge fiskeriloven må opdræt af fisk på dansk fiskeriterritorium kun finde sted efter tilladelse fra
fødevareministeren. Ansøgning om tilladelse gælder samtidig som ansøgning om tilladelse efter anden lovgivning. Der kan ikke gives tilladelse til etablering af nye havbrug i fjordområder6. Se bilag
3.
I Fødevareministeriets havbrugsbekendtgørelse defineres havbrug som “opdrætsanlæg bestående
af netbure, trådkasser el. lign., placeret i marine vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse
af foder”. Ansøgning om tilladelse indsendes til amtet, der sender kopi til Fødevareministeriet (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)7.
Fiskeridirektoratet varetager opgaver vedrørende kontrol og myndighedsudøvelse på fiskeriområdet. Fiskeridirektoratets tilladelser efter havbrugsbekendtgørelsen kan omfatte vilkår stillet af en
række hørte myndigheder og organisationer. Der skal årligt (via amterne) indberettes om produktionsmængder, foderforbrug m.v.
Fiskeridirektoratets tilladelse til havbrug (med anvendelse af foder) er betinget af, at amtet først har
givet tilladelse efter Miljøministeriets bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt8.

6

Fiskerilov. Lov nr. 281 af 12. maj 1999.
Bekendtgørelse nr. 122 af 1. marts 1991 om etablering og drift af havbrug.
8
Bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeopdræt.
7
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Miljøbeskyttelsesloven
I medfør af miljøbeskyttelsesloven er der udstedt flere bekendtgørelser, som har betydning for etablering, udvidelse og drift af havbrug.
Formålet med bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt er at begrænse forurening fra saltvandsbaseret fiskeopdræt. Ansøgning om tilladelse til etablering, udvidelse og ændring af havbrug
indsendes til amtsrådet. I forbindelse med tilladelsen skal der sættes vilkår om anlæggets stofbidrag
til havet, fodertype og sammensætning, foderforbrugets størrelse, foderkvotienten, afblødning af
fisk, egenkontrol og driftsjournaler m.m.9.
Havbrug skal ikke miljøgodkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, da de ikke er listevirksomheder efter godkendelsesbekendtgørelsen, men ved ansøgning efter bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt kræves oplysninger svarende til dem, der kræves for listevirksomheder10.
Ansøgning sendes til amtet.
Ansøgning om etablering af havbrug, der ligger uden for målsatte kystvande, sendes til det amt, der
ligger nærmest11. I forbindelse med en evt. tilladelse målsættes området og området indgår efterfølgende i amtets planlægning. Amtet fører også tilsyn med havbrugene.
Amtets afgørelser og beslutninger kan påklages til Miljøstyrelsen, men dennes afgørelser vedrørende havbrug kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.
Afgørende for tilladelser og foderkvoter er vandmiljøplanens nationale målsætningsramme fra 1988
for de samlede udledninger af N og P. I henhold til den blev der i 1991 fastsat en national målsætningsramme for de samlede udledninger fra havbrug og saltvandsdambrug på 650 tons N og 65 tons
P12.
Miljøstyrelsen reducerede i 1993 rammen til 560 tons N og 54 tons P. Miljøstyrelsen henstillede i
februar 1996 til amterne, at der midlertidigt ikke blev givet tilladelse til nyetablering og udvidelse af
saltvandsbaseret fiskeopdræt, idet man fandt, at den nationale målsætningsramme i praksis var opbrugt13. Denne henstilling ophævedes med brev af 8. juni 2001 fra Miljøstyrelsen, mens den skærpede udledningsramme fra 1993 opretholdes. Rammen vil i henhold til havbrugsplanen blive taget
op, når Havbrugsudvalget har afgivet sine anbefalinger.
Havbrug er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper. Ifølge denne
bekendtgørelse må der kun anvendes tørfoder eller bløde foderpiller. Miljøstyrelsen kan i særlige
tilfælde og på nærmere vilkår tillade, at der anvendes andre fodertyper14.
Havbrug er endvidere omfattet af bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet. Bekendtgørelsen regulerer bl.a. hav9

Bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeopdræt.
Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse og Bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed.
11
Bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeopdræt
12
Havbrugsplan 2001. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen.
13
Havbrugsplan 2001. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen.
14
Bekendtgørelse nr. 18. af 28. januar 1985 om anvendelse af fodertyper ved opdræt af fisk i fersk- og saltvand.
10
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brugs udledninger af rester af medicin og hjælpestoffer, i det omfang disse er omfattet af bekendtgørelsens bilag. Udledningen skal begrænses mest muligt med den bedste, tilgængelige teknologi.
Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriterier for de enkelte stoffer, på grundlag af hvilke amterne fastsætter konkrete kvalitetskrav for de enkelte stoffer og vandområder15.
Planloven
Sammen med ovennævnte regler efter miljøbeskyttelsesloven er bestemmelserne i planloven afgørende for amtets behandling af godkendelsesansøgninger fra havbrug. Samlebekendtgørelsen, der
er udstedt i henhold til planloven, har ligeledes betydning for tilladelse til havbrug.
Ifølge § 6 i planloven skal der for hvert amt foreligge en regionplan, der for en periode på 12 år
(med revision hvert 4. år) bl.a. skal indeholde retningslinier og målsætninger for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande16. Planen skal ledsages af en redegørelse for sine forudsætninger. I forhold til havbrug er det især målsætningerne for kystvande, der er interessante. Målsætningerne for kystvande inddeles i 3 kategorier: skærpet målsætning, basis målsætning og lempet
målsætning.
Basis (generel) målsætning for kystvande forudsætter ingen eller kun svag påvirkning af dyre- og
plantelivet og gode hygiejniske forhold. I nærheden af udledninger og ved andre koncentrationer af
menneskelig aktivitet kan det være nødvendigt at acceptere, at denne målsætning ikke er opfyldt.
For disse kulturpåvirkede områder vil der blive beskrevet lempede målsætninger17. Kystvande med
lempet målsætning er områder omkring havbrug, klappladser, havne med industriaktiviteter, spildevandsudledning samt områder med råstofinteresser.
Endelig vil visse anvendelser eller beskyttelseshensyn for en række områder nødvendiggøre en
skærpet holdning i forhold til basis målsætning. Denne skærpede målsætning kan give sig udtryk i
fastlæggelse af enkelte helt specifikke krav, udover dem der gælder for basis målsætningen, samt en
skærpet kontrol i forhold til den der udøves i områder, der alene er dækket af basis målsætningen18.
Kystvande med skærpet målsætning kan bl.a. være internationale naturbeskyttelsesområder, områder udpeget som særlige naturvidenskabelige interesseområder, områder med særlige marin- biologiske interesser, særligt følsomme naturområder, revområder, områder med gode badestrande samt
områder med kulturhistoriske interesser.
En del af de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998) kan være udlagt med skærpet målsætning19. Dette er foretaget dels ud fra henstillinger fra Miljøstyrelsen og dels ud fra amternes vurdering, jf. det ovenfor beskrevne.

15

Bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige
stoffer til vandløb, søer eller havet.
16
Bekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 af lov om planlægning.
17
Vejledning i recipientplanlægning. Del II. Vejledning nr. 2 fra 1983.
18
Vejledning i recipientplanlægning. Del II. Vejledning nr. 2 fra 1983.
19
Bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.
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Ifølge havbrugsbekendtgørelsens § 16, stk. 2 må der kun meddeles tilladelse til havbrug i områder,
der er udlagt med skærpet målsætning, når forholdene begrunder, at påvirkningen vil ske uden for
områder med skærpet målsætning.
Amtet kan herudover efter planlovens § 6, stk. 3, nr. 13 fastsætte retningslinier om anvendelsen af
kystvande, herunder retningslinier om, hvor man kan eller ikke kan have havbrug under forudsætning af, at amtet har en saglig begrundelse for det. Regionplanen revideres løbende og offentligheden har mulighed for at fremkomme med bemærkninger undervejs i forløbet. Der skal tages politisk
stilling til, hvorvidt amtsrådet vil imødekomme eller afvise indsigelser og bemærkninger, der er
indkommet til retningslinierne i et offentliggjort planforslag. Argumenterne herfor samles i en
hvidbog, som sendes til indsigerne og offentliggøres. Tilvejebringelsen af regionplanen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår de retlige spørgsmål, herunder om der er begrundelse for
retningslinien.
Miljøministeren kan efter planlovens § 29, stk. 1. indenfor høringsperioden gøre indsigelse mod et
forslag til regionplan. Miljøministeren kan i konkrete sager herudover beslutte at overtage de regionale myndigheders kompetence, jf. planlovens § 3. Disse beslutninger har normalt form af et cirkulære.
Som udgangspunkt vil Miljøstyrelsen ved klagesagsbehandling af f.eks. havbrugssager lægge gældende regionplanlægning til grund. Miljøstyrelsen har dog stadfæstet en amtslig godkendelse, selv
om den ikke var i overensstemmelse med regionplanen. Miljøstyrelsen anmodede i sin afgørelse
amtet om at bringe regionplanen i overensstemmelse med de faktiske forhold.
VVM
Havbrug kan endvidere være omfattet af de såkaldte VVM-bestemmelser (Vurdering af Virkningerne på Miljøet), jf. samlebekendtgørelsen, hvor det hedder at:
" Større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, må ikke påbegyndes, før
der er tilvejebragt retningslinier i regionplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget
med tilhørende redegørelse (VVM-pligt), jf. § 6, stk. 7."20
Ifølge samlebekendtgørelsen skal forslag til regionplanretningslinier for særligt angivne anlæg, ved
nyanlæg og ved væsentlige ændringer af bestående anlæg der kan sidestilles med nyanlæg, ledsages
af VVM-redegørelse. Bilag 1 i bekendtgørelsen omfatter bl.a. ”saltvandsbaseret fiskeopdræt – dog
undtagen opdræt inden for de i en endeligt vedtaget regionplan udlagte områder til fiskeopdræt”.
Akvakultur kan også være omfattet af bilag 2 i samlebekendtgørelsen, under punkt 1.f. ”Intensiv fiskeopdræt”. Anlæg der både er omfattet af bilag 1 og 2 i bekendtgørelsen behandles efter bilag 121.
Miljøministeriet vurderede i Havbrugsplan 2001, at stort set samtlige nye saltvandsdambrug og
havbrug samt alle større udvidelser formentlig kræver udarbejdelse af et regionplantillæg med en
VVM-vurdering.

20

Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning. (Samlebekendtgørelsen)
21
Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning. (samlebekendtgørelsen)
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§ 5 og bilag 4 i samlebekendtgørelsen angiver minimumskrav til oplysninger i redegørelsen til regionplanretningslinierne: Bl.a. beskrivelse af det påtænkte anlæg, oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, oplysninger om grunde til valg af alternativ, beskrivelse af
de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det ønskede anlæg, samt beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet.
Amtsrådets afgørelser efter planloven kan påklages til Naturklagenævnet. Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Lov om afgift på spildevand
Det fremgår af lov om afgift på spildevand, at havbrug er fritaget for afgift22.
Vandrammedirektivet
Vandrammedirektivet trådte i kraft 22. december 2000, og skal være implementeret i dansk lovgivning senest i december 2003. Direktivet gælder for vandløb, søer, overgangsvande, kystnære kystvande23 samt grundvand. Det overordnede formål med direktivet er at fastlægge en ramme for beskyttelsen af EU’s vandområder.
Direktivet indeholder miljømål for, hvordan tilstanden af overfladevand og grundvand skal være, og
hvordan denne tilstand skal opnås.
I Danmark er det hensigten at etablere et nationalt system til klassificeringen af miljøkvaliteten af
vandområderne. Systemet skal erstatte det eksisterende system for målsætning af vandområdernes
tilstand fra 1983. I direktivet opereres der med 5 klasser for kvaliteten af overfladevand. I) høj økologisk tilstand, II) god økologisk tilstand, III) moderat økologisk tilstand, IV) ringe økologisk tilstand og V) dårlig økologisk tilstand. Tilstandsklasserne er defineret ved generelle beskrivelser af
fysisk-kemiske, hydromorfologiske og biologiske forhold24. Inden 15 år skal alle vandområder have
opnået en god økologisk tilstand.
Det er fastlagt i direktivet, at der skal etableres vandområdedistrikter. Vandområdedistrikterne er
administrative enheder som omfatter land- og havområder beståede af et eller flere vandløbssystemer med tilhørende grundvand og kystvand. Vandområdedistrikterne indføres uafhængigt af regionale og nationale grænser. Der skal fastlægges en (ny) myndighedsstruktur for vandområdedistrikterne. For hvert vandområdedistrikt skal der udarbejdes en overordnet vandområdeplan25.
Miljøministeriet arbejder med at fastslå de præcise forpligtigelser og i forlængelse heraf udarbejde
modeller for, hvordan lovgivningen bedst tilpasses. Styrelsen har i juni 2002 udsendt en redegørelse
fra udvalget om vandområdedistrikter.

22

Lov nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand.
En del havbrug ligger uden for det kystnære område.
24
Notat om vandrammedirektivet fra Miljøstyrelsen, Miljø- og energiministeriet.
25
Notat om vandrammedirektivet fra Miljøstyrelsen, Miljø- og energiministeriet.
23
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Øvrige internationale forpligtelser
Bekendtgørelsen om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
har stor betydning for, hvor der kan gives tilladelse til nye eller udvidelse af eksisterende havbrug.
Bekendtgørelsen gennemgås i kapitel 6 om konkurrerende beskyttelsesinteresser.
I regulering vedtaget i de internationale havmiljøkonventioner HELCOM og OSPAR, som gælder
for danske farvande, er der krav om, at reguleringen af saltvandsbaseret fiskeopdræt skal inddrage
en lang række faktorer, herunder brugen af bedste tilgængelige teknologi og bedste miljømæssige
praksis, reduktion i udledning af miljøfremmede stoffer og næringsstoffer samt krav til hensigtsmæssige placeringer med videre. Desuden er der i HELCOM fastsat grænseværdier for erhvervets
udledning af N og P pr. tons netto produceret fisk.
Da reguleringerne trådte i kraft, blev det besluttet ikke at ændre bekendtgørelsen om saltvandsbaseret fiskeopdræt, fordi den danske regulering/administrative praksis var på linie med det, der var international enighed om.
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4. Produktionstekniske kriterier for lokalisering af havbrug
Havbrugsdrift i Danmark foregår i dag i netbure, som er forankrede på havbunden med store ankre
eller ved hjælp af pæle nedrammet i havbunden. De angivne tekniske kriterier relaterer sig primært
til de krav, disse anlægstyper stiller.
Der foregår for indeværende en kraftig udvikling af nye anlægstyper, der kan placeres i åbne og
fuldt vindeksponerede farvande, og endvidere pågår der forsøgsvis udvikling af lukkede anlægstyper, der har mulighed for en delvis rensning af produktionsvandet. Sidstnævnte type er betydeligt
mere skrøbelig end konventionelle typer og fordrer derfor en placering i mere beskyttede og strømsvage områder.
I det følgende vil der blive givet en gennemgang af de produktionstekniske kriterier, der er benyttet
ved udarbejdelsen af det GIS-baserede kortmateriale, der kan benyttes til udpegning af egnede lokaliteter for en mulig udvikling af havbrugssektoren i Danmark. Kriterierne er primært rettet imod
regnbueørreder, men der vil med det udarbejdede kortmateriale være muligt at udpege områder, der
opfylder andre arters krav.

Produktionstekniske kriterier
Vanddybde
Vanddybden har betydning for flere forhold i forbindelse med havbrugsdrift. Med stigende vanddybde øges udgifterne til forankringen af flydende anlæg. I dag vurderes dybder på mere end ca. 30
meter derfor ikke at være egnede. Havbrug af den type, hvor nettene er fastgjort til pæle rammet
ned i havbunden, umuliggøres på dybder større end 8-10 m.
Af hensyn til vandudskiftningen under burene og netburenes friholdelse fra bunden, er vanddybder
mindre end ca. 6 m ikke egnede til havbrugsdrift.
Saltholdighed
Størstedelen af den danske havbrugsproduktion baseres på regnbueørreder. For denne art gælder
det, at den foretrukne saltholdighed ligger omkring 10 ‰, men produktion kan finde sted ved både
lavere og højere saliniteter, men saltholdigheder over 30 ‰ synes at være øverste grænse. Salinitetskravene for nye arter f.eks. torsk, der potentielt kan opdrættes i havbrug, er variable, men de fleste vil kunne klare 35 ‰, hvorfor der ikke er en øvre salinitetsgrænse i danske farvande.
Udfra et produktionsmæssigt synspunkt er problemet i forbindelse med produktion af regnbueørreder hovedsagelig knyttet til svingninger i saltholdigheden. Det er vanskeligt at fastsætte nogle
egentlige grænser for disse svingninger, da betydningen af disse afhænger af udsvingenes størrelse,
hyppighed og hvor pludseligt og ved hvilket salinitetsniveau, de finder sted. På grund af disse forhold er den nordlige del af Kattegat uegnet til produktion af regnbueørreder.
Salinitetsniveauet vil også kunne indvirke på de sygdomme, der potentielt vil kunne optræde hos fiskene. Eksempelvis kan visse former for lakselus give problemer ved saliniteter over 25 ‰.
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Det generelle salinitetsniveau har også betydning for graden af begroning på bure og andet udstyr,
idet der ved højere saltholdigheder er et større tryk fra flere begroningsarter. Endeligt bevirker en
øget saltholdighed et øget behov for korrosionsbeskyttelse af udstyr.
Temperatur
De produktionstekniske krav til vandtemperaturen varierer alt afhængig af, hvilken fiskeart man ønsker at producere, men generelt er vækstraten afhængig af temperaturen. For regnbueørreden ligger
den optimale temperatur i niveauet 14-18°C. Højere vækst kan finde sted ved højere temperaturer,
men da vandets iltindhold falder ved stigende temperaturer, kan det ved temperaturer over 20°C være nødvendigt at begrænse fodringen for at sikre, at fiskene har tilstrækkelig med ilt til fordøjelsen.
Hurtigt indtrædende større svingninger i vandtemperaturen ud over fiskenes optimumtemperatur er
en vigtig stressfaktor, som kan udløse sygdomsudbrud. Derfor bør man fravælge lokaliteter, der ligger ud for afløb fra lavvandede vandområder, der kan opvarmes kraftigt af solindstråling. Generelt
kan siges, at havområder, hvor der forekommer længerevarende perioder med temperaturer over ca.
22°C, ikke er velegnede til havbrug.
Med hensyn til en nedre grænse for temperatur er det væsentligste kriterium ikke den eksakte temperatur, men derimod risikoen for forekomst af is, som kan hindre havbrugsdrift.
Temperatursvingninger er ikke ønskværdige, men da betydningen af disse afhænger af, hvilket temperaturinterval de ligger indenfor, og hastigheden
de indtræder med, er det derfor ikke muligt at fastsætte en konkret grænse for temperatursvingninger.
For nye potentielle arter til havbrugsopdræt f.eks. torsk er deres temperaturkrav meget variable. I de kolde udbredelsesområder lever de ned til 0°C og
i de varmere op til 20°C26.

Strøm
Strømforholdene er vigtige i forbindelse med lokaliseringen af konventionelle havbrug, idet vandudskiftningen i burene og bortskaffelsen af affaldsstoffer afhænger heraf. På den anden side må
strømmen ikke være for kraftig, da kravene til forankringen derved stiger betragteligt. Ydermere må
strømhastigheden gennem burene ikke overstige fiskenes svømmeformåen, da de ellers vil trættes
og stresses.
En høj strømhastighed vil tillige stille krav om mere robust, og dermed dyrere materiel, idet det
blandt andet vil skulle kunne modstå større påvirkninger fra bl.a. drivende genstande.
Erfaringsmæssigt ligger den øvre grænse for strømhastigheden på ca. 3 knob. Enkeltbegivenheder
med højere strømhastigheder kan accepteres, såfremt de ikke optræder hyppigt og aldrig varer mere
end ca. 10 døgn.
Variationer i strømmens retning er generelt ikke noget, der volder problemer. Blot må der ikke være
mange og relativt langvarige perioder med stillestående vand i forbindelse med retningsskift, og der
skal ske en nettoudskiftning af vandmassen over tid. I en situation, hvor én og samme vandmasse
passerer frem og tilbage gennem et havbrug igennem længere tid, vil der ikke kunne opnås optimale
produktionsforhold.
Tidevand
Tidevandspåvirkninger af havbrug i form af strømdannelse er omfattet af ovenstående afsnit. Tidevandspåvirkninger i form af vandstandsændringer stiller krav til forankringens fleksibilitet, og bety26

Håndbok i Torskeoppdrett, Stamfiskhold og yngelproduktion, Havforskningsinstituttet, Senter for Havbruk, 1990
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delig tidevandseffekt vil således fordyre et anlæg. Tidevandsbetingede udsving i vandstanden på
mere end 15% af den aktuelle vanddybde er ikke velegnede til havbrugsdrift.
Vind- og bølgeeksponering
En stor vind- og bølgepåvirkning stiller tilsvarende store krav til forankringen og det øvrige anlægs
styrke og virker herved fordyrende på et anlæg. Derudover kan en betydelig vind- og bølgepåvirkning resultere i vanskelige arbejdsforhold med deraf følgende større risiko for arbejdsulykker. I perioder med særligt hårde vejrforhold vil vind og bølger således kunne hindre en optimal fodring og
anden pasning af fiskene, og de mere eksponerede lokaliteter vil naturligvis byde på flere sådanne
perioder end de mindre eksponerede. Hvilke vindstyrker og bølgehøjder, der vil hindre havbrugsdrift, vil i høj grad afgøres af det enkelte havbrugs materieltype og –tilstand. Derfor er det vanskeligt at fastsætte en generel øvre grænse.
Der er heller ingen nedre grænse for vindstyrke og bølgehøjde, idet det bemærkes, at der ved havbrugsdrift generelt foretrækkes mindst muligt af begge.
Afstand til andre brug
Ønsket om en vis afstand til nærmeste fremmede havbrug skyldes bekymring for overførsel af sygdomme samt vandkvalitetsproblemer. Problemstillingen er aktuel i de tilfælde, hvor havbrugene
ligger efter hinanden i den hyppigste strømretning, og er således analog til den, man finder hos
ferskvandsdambrug i åløb.
Generelt må man sige, at ligger havbrugene efter hinanden i strømretningen bør, afstanden være
større, end hvis de ligger placeret på tværs af strømmen. Den acceptable afstand målt på tværs af
strømretningen kan være få hundrede meter, men ligger nabobruget direkte opstrøms, kan den ønskede afstand være i størrelsesordenen 1-2 sømil.
I forbindelse med alvorlige sygdomsudbrud som f.eks. Egtvedssyge (VHS) er der en stor risiko for
nedstrøms smitte, og det kan medføre ønske om en større afstand. I Norge etablerer man i forbindelse med virusudbrud (Infektiøs Lakseanæmi) en såkaldt restriktionszone på 5 km omkring det ramte
brug, fordi man betragter dette område som højrisikoområde. At kræve en sikkerhedsafstand mellem havbrug på mindst 5 km vil imidlertid umuliggøre havbrugsdrift i mange af de nuværende danske havbrugsområder.
Der kan således ikke formuleres et præcist krav om afstand til andre brug, da det for hvert enkelt
havområde vil komme an på en konkret vurdering af de aktuelle forhold.
Enhedernes størrelse
Der er ingen produktionsteknisk øvre grænse for et havbrugs størrelse. Den nedre grænse skal ses i
sammenhæng med placering og markedssituation, idet det er rentabiliteten, der udgør begrænsningen. Dog betragtes produktioner på mindre end 200 tons ørreder/år for at være mindre rentable.
Afstand til spildevandsudledninger og klappladser
Udløb af spildevand fra industrier eller rensningsanlæg indeholder potentielt en lang række stoffer,
heriblandt miljøfremmede, som vil kunne påvirke fiskenes trivsel samt det endelige produkts kvalitet i negativ retning. Kontrollen og placeringen af disse udledninger er imidlertid af en sådan art, at
det kun vil være den umiddelbare påvirkningszone omkring udløbet, som ikke vil være egnet til
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havbrugsdrift. Generelt anses spildevandsudløb derfor ikke at udgøre en væsentlig hindring for havbrugsdrift.
Havbrug ønskes ikke etableret tættere end 1-2 sømil fra klapningsområder, afhængig af hvilket materiale der klappes. Klapninger kan forårsage tilslamning af vandfasen og ophvirvling af iltforbrugende materiale, der kan genere fiskene i havbrugene. Desuden kan det klappede materiale i nogle
tilfælde indeholde miljøfremmede stoffer27.
Adgangsforhold
Adgangsforholdene til et havbrug omfatter blandt andet afstanden til havbruget fra nærmeste egnede havn. Større afstand giver længere sejltid og dermed større udgifter i forbindelse med den daglige drift. De indre danske farvande er imidlertid forsynet med havne i et sådant antal, at der i praksis
næppe er nogen havområder, som ikke kan anvendes til havbrugsdrift på grund af dårlige adgangsforhold.
Af hensyn til driften af bruget skal der være uhindret adgang til at besejle farvandet mellem havnen
og havbruget hver dag i produktionsperioden. Områder ud for eksempelvis militære skydebaner og
lignende, der lejlighedsvis lukkes for sejlads, vil være vanskeligt forenelige med havbrugsdrift, jf.
kapitel 6.

Baggrund for beregninger til kortgrundlaget
Strømningsberegningerne er foretaget med DHI's farvandsmodel, der dækker området fra Nordsøen
til Østersøen, se figur 1, med speciel henblik på de indre danske farvande. Beregningerne er udført
med en 3-dimensional hydrodynamisk model (Mike 3), som beregner vandstand, strøm, salinitet,
temperatur, bølger, ilt og andre eutrofierings parametre i hele området. Modellen er sammensat af
forskellige net med forskellig finhed, som indikeret ved de indsatte kasser på figuren, startende i det
yderste net med en netstørrelse på 16668 m gående til 5556 m i området dækkende hele Danmark
og endelig en 1852 m model af de indre danske farvande, hvor dog Lillebælt og den øverste del af
Øresund er opløst i et net på 617 m. For yderlig information henvises til
http://farvandsmodel.dhi.dk.

27

Fra Havbrugerforeningens side er der et ønske om, at man, med henblik på at afbøde virkningerne af eventuelle utilsigtede udledninger af forurenende stoffer f.eks. olieforurening eller lignende, i forbindelse med tilladelserne til at drive
havbrug samtidig får en angivelse af et område, hvortil havbruget kan flyttes i nødstilfælde.
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Figur 1: Farvandsmodel bathymetrien, dvs. vanddybderne i området. Modellen er sammensat af
forskellige net med forskellig finhed, som indikeret ved de indsatte kasser på figuren, startende i det
yderste net med en netstørrelse på 16668 m gående til 5556 m i området dækkende hele Danmark
og endelig en 1852 m model af de indre danske farvande, hvor dog Lillebælt og den øverste del af
Øresund er opløst i et net på 617 m. Tallene på x- og y-aksen henviser til det net, der blev brugt ved
beregningen. 0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede område.
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Randdata er bestemt ved klimatologiske værdier af ferskvandstilførsler, se figur 2, der viser kildernes placering i Farvandsmodellen.

Figur 2: Placering af ferskvandskilder i Farvandsmodellen. Kun udvalgte ferskvandskilder er angivet i figuren. Desuden er en række af de angivne kilder udtryk for en samlet ferskvandstilstrømning
i et større område, og består således af flere enkeltkilder. Således bemærkes det, at der for alle tilløb til Limfjorden kun opereres med en samlet kilde. Tallene på x- og y-aksen henviser til det net,
der blev brugt ved beregningen. 0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede område.
Netvidden er 1 sømil.
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Tidevand er påtrykt på henholdsvis den nordlige og den sydlige åbne rand. Et eksempel er vist på
figur 3, hvor det østligste og vestligste punkt på hver rand er optegnet som en tidsserie dækkende en
15 dages periode.

Figur 3: Vandstandsrande der påtrykkes modellen og dermed driver beregningerne af Farvandsmodellen. Den øverste tegning angiver den påtrykte vandstand mellem Orkney øerne (stiplet linie)
og Bergen (fuldt optrukket linie). Modelpunkter imellem disse er blevet interpoleret . Den nederste
tegning angiver vandstanden mellem Calais og Dover og her bliver mellemliggende punkter også
fundet ved interpolation. Enheden på x-aksen er tid, opgivet som dato, enheden på y-aksen er meter.
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Vinden er påført som beregnede vind og tryk felter fra DMI’s Hirlam model. Som eksempel er situationen den 19/11/2000 vist på figur 4.

Figur 4: Vindfelt fra DMI’s Hirlam model. Vindfeltet angiver vindretning og vindhastighed samt
atmosfærisk tryk i hPa. Vinden flytter vandet og skaber bølger og bliver derfor påtrykt som en
randbetingelse til farvandsmodellen. Tallene på x- og y-aksen henviser til det net, der blev brugt
ved beregningen. 0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede område. Netvidden er
9 sømil.
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En række analyser baseret på Farvandsmodellen er udført. Resultatet af analyserne er vist i efterfølgende figurer 5 til 12. Figurerne viser resultater af modelberegninger, og der må derfor forventes
afvigelser herfra, selv i såkaldte normale år.
Bathymetrien over det analyserede område er vist på figur 5, der viser dybdeforholdene i de indre
danske farvande med angivelse af dybder og isolinier. Bathymetrien er lavet på grundlag af digitale
søkort fra C-MAP Norway samt digitale data fra farvandsvæsenet. Bathymetrien er dog blevet modificeret i snævre stræder og bælter for bedre at kunne danne grundlag for de hydrauliske beregninger.
Data fra Farvandsmodellen for år 2000 er benyttet til analyserne, da dette år anses for at være et
normalt år i hydraulisk henseende. Dette svarer derfor til en gennemsnitsbetragtning, og der kan
som følge heraf forventes variationer i forhold til disse.
De maksimale strømhastigheder for år 2000 er vist på figur 6. Da Farvandsmodellen arbejder i et
net med 1852 m netvidde og derfor repræsenterer middelstrømmen af et område på 1852 m x 1852
m, kan der lokalt forekomme kraftigere strømninger end det på kortet viste. Kortet skal derfor ses
som en overordnet rettesnor ved hensyntagen til lokalisering af maksimale strømningshastigheder. I
områder, hvor Farvandsmodellens modelopløsning ikke er fuldt tilstrækkelig, er der lavet en manuel
korrektion for velkendte strømningsforhold, f.eks. i Guldborgsund.
Salt- og temperatur-felter er behandlet på grundlag af DHI’s Eutrofierings-model, der blandt andet
beregner salt, temperatur og opløst ilt. Data er statistisk behandlet for samme år som for strømningsmodellen, nemlig år 2000, hvor der er fundet en god sammenhæng mellem målte og beregnede
værdier af ovennævnte parametre. Desuden var dette år også med hensyn til salt- og temperaturbalance at betragte som et normalt år.
Middel saltholdighed i overfladen er vist på figur 7. Saltholdighedsvariation er vist som standardafvigelse fra middel saltholdighed på figur 8. Beregnede maksimum og minimum temperatur er vist
på figur 9 og figur 10.
På figur 11 er vist den signifikante bølgehøjde i m. Bølgekortet skal ikke opfattes som noget bølgeatlas, men nærmere som en overordnet beskrivelse af bølgehøjden i området. Bølgeberegningerne
dækker perioden 20. februar til 8. maj 2002, der er den eneste tilgængelige, hvor der foreligger data
i en samlet periode for hele området.
Vandstandsvariationerne over området er vist som standardafvigelsen fra middel vandstanden på figur 12. Her er år 2000 igen brugt som reference år.
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Figur 5: Bathymetri (dybdekort) over det analyserede område. Tallene på x- og y-aksen henviser til
det net, der blev brugt ved beregningen. 0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede
område. Netvidden er 1 sømil.
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Figur 6: Maksimal strømhastighed i overfladen og midlet over en halv time(m/s). Tallene på x- og
y-aksen henviser til det net, der blev brugt ved beregningen. 0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede område. Netvidden er 3 sømil.
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Figur 7: Middel saltholdighed i overfladen (psu) år 2000. Tallene på x- og y-aksen henviser til det
net, der blev brugt ved beregningen. 0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede
område. Netvidden er 3 sømil.
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Figur 8: Saltholdighedsvariation som standardafvigelse fra middel saltholdighed (psu). Det bemærkes at svingningerne i saliniteten i det nordvestlige Storebælt er af samme størrelse som i det
nordlige Kattegat, men på grund af den lavere saltholdighed i dette område vil dette stadig være
egnet til ørredopdræt. Tallene på x- og y-aksen henviser til det net, der blev brugt ved beregningen.
0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede område. Netvidden er 3 sømil.

29

Figur 9: Maksimal temperatur i overfladen (grader C) år 2000. Tallene på x- og y-aksen henviser
til det net, der blev brugt ved beregningen. 0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede område. Netvidden er 3 sømil.
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Figur 10: Minimum temperatur (grader C) år 2000. Det bemærkes, at der er tale om et normalt år
og, at der derfor kan forekomme lavere temperaturer end de viste, desuden kan der forekomme is
selvom temperaturen ikke er under 1 grad. Således kan drivende isflager fra tilstødende havområder give problemer for havbrug selvom temperaturen i området er varmere end 1 grad. Tallene på
x- og y-aksen henviser til det net, der blev brugt ved beregningen. 0-punktet er det nederste venstre
hjørne af det analyserede område. Netvidden er 3 sømil.
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Figur 11: Maksimal Bølgehøjde (m). Store bølgehøjder stiller store krav til forankring og det øvrige anlægs styrke. Endvidere kan en stor bølgeeksponering resultere i vanskelige arbejdsforhold.
Det bemærkes, at kortet ikke dækker en fuld produktionsperiode. Tallene på x- og y-aksen henviser
til det net, der blev brugt ved beregningen. 0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede område. Netvidden er 3 sømil.
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Figur 12: Vandstandsvariation som standardafvigelse fra middel vandstand (m). Tallene på x- og
y-aksen henviser til det net, der blev brugt ved beregningen. Vandstandsvariationen stiller krav til
forankringens fleksibilitet. Områder med stor variation vil derfor ikke være velegnede som opdrætsplads. 0-punktet er det nederste venstre hjørne af det analyserede område. Netvidden er 3 sømil.

Kriterier anvendt til udarbejdelse af kortmaterialet
De nedenstående kriterier er benyttet til udarbejdelsen af kortmaterialet. Kriterierne dækker primært
kravene til regnbueørreder. Andre potentielle arter kan have andre krav, men ser man på torsk, ligger niveauerne inden for de angivne rammer.
Som udgangspunkt foretages analysen for hele den Eksklusive Økonomiske Zone (EØZ) for Danmark. Beregningerne af de fysiske forhold er dog kun foretaget for et område, der strækker sig fra
ca. 40 km øst for Bornholm til ca. 70 km vest for den jyske vestkyst. Kortmaterialet til dette kapitel
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er derfor begrænset til dette område mod øst og vest. Mod nord og syd strækker materialet sig til
grænsen for EØZ.
Analysen er foretaget på data i rasterformat. Størrelsen af de enkelte celler varierer for de forskellige temaer og er opgivet i parentes efter de enkelte temaer. Data er i projektion utm zone 32, og datum er wgs84 eller ed50. Dette giver unøjagtigheder på op til 200 meter, men i forhold til, at mange
temaer har en cellestørrelse på 3 sømil, anses dette for at være af mindre betydning.
Kortet er sammensat af følgende temaer:
• 1 sømil zone omkring eksisterende havbrug (100 m celler)
• 1 sømil zone omkring eksisterende klappladser (100 m celler)
• 1 sømil zone omkring spildevandsudløb28 (100 m celler)
• Områder med en vanddybde på mindre end 6 meter (1 sømil celler – 1852 meter)
• Områder med en gennemsnitlig salinitet på under 5 og over 35‰ (3 sm celler, 5556 m)
• Områder med en maksimum temperatur på over 22 ºC (3 sømil celler)
• Områder med en minimum temperatur på under 0 ºC (3 sømil celler)
• Områder med en maksimal strømhastighed på over 3 knob (1,54 m/s) (3 sømil celler)
• Områder med en maksimal bølgehøjde på over 6 meter (3 sømil celler)
• Områder hvor tidevand udgør mere end 15% af vanddybden (3 sømil celler)
• Områder med en salinitet på mere end 20‰ samt en standardafvigelse på mere end 2 (3 sømil celler)
Temaerne er lagt ovenpå hinanden, således at hvert af disse temaer, der vanskeliggør havbrugsdrift
ud fra et produktionsteknisk synspunkt, tildeles en værdi af 1. Tallene er symboliseret ved forskellige farver i kortet og angiver, hvor mange af disse forhold der gør sig gældende inden for hvert område.

Forbehold til kortene
Kortene er fremstillet ud fra de bedst mulige tilgængelige data, men det kan ikke udelukkes, at der
er enkelte temaer, der ikke er fuldstændigt opdaterede.
Enkelte temaer bygger på oplysninger leveret fra amterne, men amterne har ikke efterfølgende haft
kortene til gennemsyn.
Som baggrund for udarbejdelse af kortene med de produktionstekniske kriterier er der indgået modelberegninger, der tager udgangspunkt i data fra år 2000. Selvom år 2000 i meteorologisk henseender er at regne for et normalt år, må der forventes afvigelse fra dette i andre år.
Beregningerne af bølgehøjden tager udgangspunkt i en meget kort periode og er derfor behæftet
med en vis usikkerhed.
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De fleste amter har ikke udarbejdet kort over spildevandspåvirkningszoner. Der er derfor lavet en buffer
på 1 sømil omkring udledningspunkter. Spildevandspåvirkningszonen omfatter udledning fra kommunale
rensningsanlæg og udledninger fra virksomheder, mens åer ikke er medtaget.

34

Kortene tager selvsagt kun hensyn til de forbehold, der er indgået i overvejelserne, og det kan ikke
udelukkes, at der kan opstå andre forbehold med hensyn til de produktionstekniske kriterier.
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5. Havbrugs påvirkninger af naturen og miljøet
Dette kapitel indeholder en gennemgang af havbrugs påvirkninger af naturen og miljøet. Påvirkningerne kan opdeles i belastning og effekt, hvor effekten af belastningen kan opdeles i lokale, regionale og nationale effekter. Kapitlet tager derfor udgangspunkt i denne opdeling.
For at arbejdsgruppen har kunnet opnå konsensus om havbrugs påvirkninger af naturen og miljøet,
har det været nødvendigt at henlægge diskussionen om ”mest miljø for pengene” til havbrugsudvalget, ligesom kapitlet ikke indeholder sammenligninger med andre fødevareproduktioner.
Belastning
Arealforbrug
Havbrug etableres som et midlertidigt fysisk anlæg på søterritoriet, bestående af et antal netbure
med tilhørende forankringssystemer på havbunden. Havbrug beslaglægger i driftsperioden et areal,
der ikke kan anvendes til andre formål.
I ansøgningen om et nyt planlagt stort havbrug i Storebælt er arealet inkl. forankringssystemer opgjort til 25 ha, hvoraf de 3 ha er arealet af de 100 netbure, hvori der kan produceres ca. 5000 tons
fisk pr. år29. Arealforbruget ved samtlige danske havbrug er inklusive arbejdsplads (og afhængigt af
definition af miljøkravene til ”påvirket” zone) i størrelsesordenen 1-2 km². Til sammenligning kan
nævnes arealforbruget for andre aktiviteter på søterritoriet30.
Aktivitet

Antal områder

Arealdækning i alt
km²
1-2
62
1088
175

Havbrug
25
Klappladser
121
Råstofindvindingsområder
170
Fredningsbælter udfor å490
mundinger
Reserverede vindmølle5
1230
områder
Militære områder31
25
3423
Forsvarets skydeområder
41
132
Tabel 1: Arealforbrug for andre aktiviteter på søterritoriet.

Promille af dansk EØZ
farvandsområde
0,02
0,6
10,6
1,7
11,9
33,2
1,3

Udledning af organisk materiale
Udledningerne fra havbrug består primært af fiskenes affaldsstoffer, dvs. ekskrementer og urin og i
mindre grad af foderrester. Ved nogle havbrug bløgges fiskene under optagningen, dvs. at de afbløder i vandet, hvilket bidrager til den organiske belastning.

29

Musholm Lax. VVM-redegørelse for et planlagt havbrug i Storebælt vest for Musholm Ø. September 2001.
De indre danske farvande er ca. 25.000 km². Den danske Eksklusive Økonomiske Zone (EØZ) udgør ca. 100.000
km².
31
Der er anvendt materiale over forsvarets skydepladser, der ikke er fuldstændigt i forhold til den nyeste opdatering i
Efterretninger for Søfarende, nr.1, 2002.
30
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Udviklingen i udledningerne af kvælstof fra havbrug ses af figur 1, som viser produktion og beregnet N-udledning siden 198732.
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Figur 1: Udviklingen i kvælstofudledningen fra havbrug
Det fremgår af figuren, at der siden 1987 er sket en reduktion af havbrugenes udledning af kvælstof
med ca. 26 %, selvom produktionen har været nogenlunde konstant.

32

Tillempet efter Miljøstyrelsens punktkilderapport. Kurven omfatter ikke udledningerne fra indpumpningsanlæg.
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Udviklingen i produktion og beregnet P-udledning siden 198733 ses af figur 2.
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Figur 2: Udviklingen i fosforudledningen fra havbrug.
Det ses af figur 2, at udledningen af fosfor er faldet med ca. 52 % siden 1987, selvom produktionen
har været nogenlunde konstant.
I tabel 2 ses udledningen pr. tons produceret fisk.
Årstal
1987 1988 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Kvælstof kg/ 97
73
64
56
50
55
49
44
50
44
47
45
44
tons fisk
Fosfor kg/
14
10
9
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
tons fisk
Tabel 2: Udviklingen i udledningen af kvælstof og fosfor i kg pr. tons produceret fisk.
Det fremgår af tabel 2, at der er sket en reduktion af havbrugenes udledning af kvælstof på 54 % pr.
produceret tons fisk, mens udledningen af fosfor er reduceret med 64 % pr. produceret tons fisk.
Udledningen af organisk stof fra havbrug er beregnet til ca. 250 kg BI5 / ton fisk34.
Medicin og hjælpestoffer
Havbrugerne anvender medicin og hjælpestoffer i produktionen. De fleste fisk vaccineres inden udsætning for at reducere antibiotikaforbruget. Antibiotika anvendes derfor kun i forbindelse med
33
34

Tillempet efter MS’s punktkilderapport. Kurven omfatter ikke udledningerne fra indpumpningsanlæg.
Havbrugsplan 2001. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen.
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sygdomsudbrud, og reglerne for brugen heraf fremgår af bekendtgørelse nr. 119 af 14. marts 2002
om behandling af dyr med lægemidler og visse hormoner m.v. og om restkoncentrationer heraf. Enkelte fiskesygdomme er desuden reguleret af bekendtgørelse nr. 226 af 29. marts 2001 om bekæmpelse af visse fiskesygdomme. Der må kun tilføres antibiotika, hvis det er ordineret af en dyrlæge.
Anvendelsen af antibiotika svinger meget fra år til år. Forbruget af antibiotika i havbrugene har i
årene 2000 og 2001 ligget på 5-600 kg pr. år.
Havbrugerne anvender endvidere hjælpestoffer som f.eks. kobber som antibegroningsmiddel, men
de tilførte mængder er ikke opgjort.
Bakterier, virus og fiskeolie
I forbindelse med fiskenes fækalier sker der en tilførsel af fiskebakterier og -virus til vandmiljøet.
Der er ved flere havbrug observeret faner af en tynd oliefilm på havoverfladen. Oliefilmen stammer
sandsynligvis fra anvendelsen af de moderne tørfodertyper, der har et højt indhold af fiskeolie.
Udslip af opdrætsfisk
Af og til, f.eks. i voldsomt uvejr, kan der ske skade på burene, så der sker udslip af opdrætsfisk.
Energi
Dansk havbrug bruger energi til sin produktion, en lille mængde direkte til transport af foder og
fisk, noget mere til foderproduktionen. Det er ikke opgjort, hvordan energiforbruget til produktion
af et kg havbrugsfisk forholder sig til energiforbruget til fangst af et kg konsumfisk ved konventionelle metoder.
Lokale effekter
Grundlaget for at vurdere havbrugs miljøeffekter er godt belyst. Både gennem en DFU undersøgelse
fra 199135 og gennem amternes tilsyn med havbrug og overvågning af miljøtilstanden i havet, behandlingen af klagesager samt havbrugernes egenkontrol.
Effekter af arealforbruget
I forbindelse med etableringen af burene og arbejdet med fiskene forhindres anden anvendelse af
lokaliteten.
Effekter af udledningen af organisk materiale
Udledningen af organisk stof giver anledning til en lokal påvirkning under og tæt på burene. Her vil
der i perioder kunne ske en forøget sedimentation, især af fiskefækalier, men også i mindre grad, af
ikke–fortæret foder, ligesom buranlægget kan give læ for en øget naturlig sedimentation. Ved tilsynet med de eksisterende danske havbrug er tilslamning af bunden hovedsageligt observeret inden
for få meter fra burene36.
Den største sedimentation kan forventes i september-oktober, hvor fiskemængden og udfodringen er
maksimal. I samme periode er der ofte, af flere årsager, problemer med iltsvind ved bunden i de indre danske farvande.

35
36

Miljøbelastning fra havbrug og saltvandsdambrug. Christensen & Horsted. DFU rapport 1991.
Havbrugsplan 2001. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen.
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Graden af den påvirkning der kan findes under et havbrug afhænger primært af vandskiftet i området. I de indre danske farvande kan stømretningen og hastigheden variere meget, og hvis der er et
springlag over bunden, vil dette virke som en bremse på bundstrømmen. Der kan desuden være store variationer fra år til år i sedimentationen og omsætningen under de enkelte anlæg, som følge af
naturlige variationer i strøm, bølgeeksponering, lys, varme m.v. kombineret med den naturlige sedimenttransport i kystområdet.
I det følgende beskrives to scenarier for et havbrug beliggende i et område med lille vandskifte henholdsvis et havbrug beliggende i et område med stort vandskifte.
Effekter af udledningen af organisk materiale i områder med lille vandskifte
Lige under og tæt ved burene er der på grund af den øgede sedimentation af organisk materiale følgende typer af påvirkninger: bunden bliver slammet – eventuelt dækket af et hvidt lag af svovlbakterier-, og der kan optræde forøget hyppighed og varighed af iltsvind og undertiden frigives svovlbrinte fra bunden. Det aflejrede sediment kan desuden indeholde rester af antibiotika og kobber fra
anvendelsen af antibegroningsmidler. Resultatet er et mindre varieret dyre- og planteliv med en
dominans af forureningstolerante arter, herunder øget epifytvækst og forekomst af trådalger, dvs.
indikationer for lokal eutrofiering. Forandringerne er pga. det ringe vandskifte relativt langvarige,
og havbruget kan være årsag til en forøgelse i mængden af aflejret materiale, produktionssæsson efter produktionssæsson. Under burene i områder med lille vandskifte er der således konstateret ophobning af N, P og organisk stof i sedimentet37.
Ligger et havbrug i en bugt eller en fjord med begrænset vandfornyelse, kan det desuden også være
af væsentlig betydning for bugtens/fjordens samlede belastning.
Effekter af udledningen af organisk materiale i områder med stort vandskifte
I områder med stort vandskifte vil der principielt kunne forekomme de samme påvirkninger som i
områder med lille vandskifte. Graden af påvirkning vil dog normalt være mindre, eftersom det store
vandskifte vil transportere en del af det organiske materiale væk fra havbruget. Det vil derfor ikke
aflejres i havbrugets umiddelbare nærhed, men i stedet aflejres mere spredt over et større område og
til en vis grad kunne blive omsat i vandfasen. Derved vil mængden af aflejret materiale på havbunden kunne være inden for grænserne af, hvad der kan omsættes naturligt, og der vil således ikke forekomme markante aflejringer som i det foregående scenarie.
Der vil dog stadig kunne forekomme mindre aflejringer direkte under burene, men da der normalt
forekommer særligt store vandskifter uden for havbrugets produktionssæsson, kan disse aflejringer
være transporteret væk inden starten på den nye produktionssæson. Der vil således kunne ske en retablering af havbrugslokaliteten henover vinterperioden december til marts, hvor produktionen er
indstillet. En evt. akkumulering af kvælstof, fosfor og organisk stof i sedimentet vil således kunne
forventes at være på et begrænset niveau, som ligger inden for måleusikkerheden af den bundprøvetagning, der gennemføres som standard.
Effekter af medicin og hjælpestoffer
I en undersøgelse, som Miljøstyrelsen og amterne har foretaget om kobber og antibiotika, er der
fundet rester af antibiotika i bunden under nogle havbrug. Koncentrationerne har været mindre end
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grænseværdierne for indholdet i menneskelig føde. Ved Christensen og Horsteds undersøgelser i
begyndelsen af 1990’erne blev der ikke påvist antibiotikarester i vildfisk ved et havbrug efter behandling.
Der er fundet kobber i sedimentet lige under og tæt ved nogle havbrug i koncentrationer, der ligger
over sedimentgrænseværdierne for kobber38.
Effekter af bakterier, virus og fiskeolie
I forbindelse med fiskenes fækalier sker der en tilførsel af bakterier til vandmiljøet. I forbindelse
med udbrud af virussygdomme hos fiskene kan der tilføres virus til vandmiljøet. De fiskepatogene
bakterier og virus som er konstateret i Danmark i regnbueørreder, er ikke sygdomsfremkaldende
overfor mennesker39. Der er ikke i Danmark registreret problemer med overførsel af sygdomme fra
havbrugsfisk til vildtfisk eller omvendt40.
Oliefilm på vandoverfladen i forbindelse med fodringen er formentlig væsentligst af æstetisk karakter.
Lugt- og støjgener
Der er generelt ikke lugt- og støjgener ved havbrugsdrift.
Effekter af udslip af opdrætsfisk
Som tidligere nævnt kan der af og til ske udslip af opdrætsfisk. I Norge diskuteres, om de laks, der
undslipper fra havbrugene, genetisk kan ”forurene” de vilde bestande. En tilsvarende diskussion er
ikke ligeså relevant i forbindelse med dansk havbrug, da den art der p.t. produceres (regnbueørreden), ikke findes naturligt i danske vandområder og ikke kan parre sig med de naturligt forekommende bestande af laksefisk. Samtidig opdrættes der kun hunner i danske havbrug.
Selv om undslupne fisk ikke genetisk kan forurene de vilde bestande, så kan det ikke afvises, at de
på anden måde kan øve indflydelse på de vilde bestande, men problematikken er dårligt belyst.
Fugle og havpattedyr
En del af de danske kystvande er vigtige yngle- og rasteområder for en lang række fuglearter i et
omfang, der har medført internationale forpligtelser. Havbrug tiltrækker visse fuglearter, mens andre fuglearter måske ikke vil opholde sig i den umiddelbare nærhed af et havbrug. Da det samlede
areal for havbrug i Danmark udgør et sted mellem 1 og 2 km², må havbrugs eventuelle påvirkning
af fuglelivet i de danske farvande siges at være meget begrænset.
Havpattedyr kan tiltrækkes af havbrug på grund af den store koncentration af fisk i og omkring havbruget. I andre lande kan der være betragtelige problemer med for eksempel sæler, som baserer
deres eksistens på fouragering ved og i havbrug41. Sælerne kan flå nettene i stykker og æde fiskene.
Regionale effekter

38

Undersøgelse af forekomst af antibiotika og kobber i forbindelse med marin akvakultur i tre amter. Miljøstyrelsen
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Notat om havbrugskonsekvenser for miljøet. Hedeselskabet. Maj 2002.
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Ud fra massebalancer, strømningsmodeller og fortyndingsberegninger kan påvirkningernes omfang
og udbredelse angives. Ved opstilling af massebalancer bør alle stofstrømme tages i betragtning, inklusive afstrømning fra vandløb, udledning fra punktkilder, atmosfærisk bidrag og tilførsel fra naboområderne. De stofstrømme, der skal sammenlignes med, skal midles over perioden april til og
med november, som er havbrugernes normale produktionssæson. Se tabel 3 med overslagstal fra
Musholm Bugt og Horsens Fjord, som repræsenterer to områder med forskelligt vandskifte og belastning.
Horsens Fjord43
Musholm Bugt42
44
Hele året April-Nov. År 2000 April-Nov.
14.000
9.000
6800
4600

Tons kvælstof/periode
Stof ud og ind over vandområdets
rand, som er amtets afgrænsning af
vandområdet ud mod havet45
Bidrag fra atmosfæren
127
30
110
73
Diffus afstrømning
1200
400
1280
430
Diverse renseanlæg
80
50
50
33
Havbrug
36
36
26
26
Udveksling med bunden, kan være
300
200
160
100
både positiv og negativ
Tabel 3: Eksempel på stofstrømme for Musholm Bugt og Horsens Fjord. Havbruget i Musholm
producerer ca. 1000 tons fisk/året og havbrugene i Horsens Fjord producerer ca. 750 tons/året.
I forbindelse med et havbrug, der ligger ved randen af en bugt eller i mundingen af en fjord, vil det
kun være en mindre del af belastningen, der rettes “indad” og derfor reelt belaster det betragtede
vandområde. I belastningsopgørelser tildeles hele belastningen fra en kilde det pågældende vandområde, uanset hvor kilden ligger. Det angivne tal for havbrug i tabel 3 er den totale mængde. For
Musholm Bugt er beregnet, at ca.10% af denne mængde belaster selve Musholm Bugt. Det skønnes,
at havbrugene, som ligger i den ydre del af Horsens Fjord ligeledes kun belaster selve fjorden med
en mindre del af de udledte næringsstoffer.
For Horsens Fjord har Vejle Amt endvidere opgjort P-balancen for år 2000. Den viser, at den samlede P- tilledning til fjorden fra havbrug, land og atmosfære er på knap 30 tons, heraf knap 3 tons
fra havbruget.
I stofbalancen er det af hensyn til en miljømæssig vurdering væsentligt, at der tages hensyn til, at
noget af det stof, der passerer igennem de indre danske farvande (Øresund, Bælthavet og Kattegat)
fra især Østersøen, er tungt biologisk omsætteligt på grund af den lange opholdstid i Østersøen. Det
betyder, at kvælstofbidraget fra bl.a. Østersøen ikke alt sammen er tilgængeligt for algeproduktionen.
Vandskiftets betydning for den påvirkede zone kan illustreres ved figur 3, som viser de beregnede
middelværdier af overkoncentrationen af uorganisk kvælstof i forskellige fortyndingszoner ved en
årlig udledning på 200 tons N/år fra et havbrug. En udledning på 200 tons N/år svarer ca. til en ud42

DHI skøn.
Vejle Amts år 2000 NOVA-rapportering.
44
Skønnet gennemsnit på baggrund af seneres års gennemsnit.
45
Et overslagsskøn på basis af tidevandsprismet.
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43

ledning fra et havbrug, der producerer 5000 tons fisk/året. Der er ikke foretaget en tilsvarende beregning for et havbrug på 1000 tons/ fisk om året, dvs. for en udledning på 36 tons N/år, men arealerne i den viste figur kan rundt regnet divideres med 5.
Til belysning af spredningen af kvælstof ved forskellige placeringer og dybder ud fra kysten er der
foretaget en spredningstransport-simulering på 3 måneder med en konservativ koncentration svarende til en udledning på 200 t kvælstof/år. Middelfeltet for den sidste måned er vist for hver af de
forskellige udledninger i figur 3. Det ses, at fortyndingen øges med forøget strøm og havdybde.
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Udledningspunkter 1-5

Udledningspunkt 1

Udledningspunkt 2

Udledningspunkt 3

Udledningspunkt 4

Udledningspunkt 5
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Figur 3: Figuren viser spredningen af uorganisk kvælstof fra et tilfældigt placeret havbrug ved 5
forskellige placeringer og dybder i Storebælt. Det første felt i figuren viser de 5 forskellige placeringer (udledningspunkter), som beregningerne er foretaget ved. De efterfølgende felter viser så
den beregnede koncentration af kvælstof ved de forskellige udledningspunkter. Det ses af figuren, at
jo større dybde og strøm, jo mindre koncentration af kvælstof, og jo mindre overskridelsesareal.
I tabel 4 ses overskridelsesarealerne for en given overkoncentration i de enkelte udledningspunkter.
Arealer mindre end eller lig med på 3 betyder blot, at arealet er mindre end netvidden på
1852x1852m. Det skal bemærkes, at opløseligheden på modellen er 1 sømil, dvs. at det mindst påvirkede areal er ≤ 3 km².
Areal (km2)
Udledningspunkter
N-overkoncentration (µg/l)
1
2
3
4
5
1
148
62
10
3
3
2
54
10
≤3
≤3
≤3
5
3
≤3
≤3
≤3
≤3
Tabel 4: Størrelsen af arealer, der overskrider henholdsvis 1, 2 og 5 µg/l ved udledning fra de 5
punkter i stigende afstand fra kysten og dermed stigende fortynding.
Nationale effekter
For de indre åbne farvande, Kattegat, Øresund og Bælthavet, er tilførslerne fordelt på de enkelte
lande og Østersøen og Skagerrak som vist i tabel 5.
Danmark Sverige Tyskland Atm. Østersøen Skagerrak Netto tilført
TN, 1000 t
60
26
12,5
44,5
150
-165
128
TP, 1000 t
3,38
0,54
0,35
11,44
-9,88
5,83
Tabel 5: Årligt gennemsnit over perioden 1989-96 af tilførslen af total kvælstof og total fosfor til
hele området Øresund, Bælthavet og Kattegat indtil Læsø. Göta elven er således ikke med i
bidraget fra Sverige i denne opgørelse. Retention (tilbageholdelsen) i fjorde er modregnet i det
danske bidrag til Kattegat. Det skal bemærkes, at det danske totalbidrag af fosfor i dag er væsentlig
mindre (ca. 1800 t i 2000) end middel for perioden 1989-96, samt at en stor del af det totale
kvælstofbidrag fra Østersøen ikke er biotilgængeligt, men bundet i humusstoffer (af
størrelsesordenen 50%)46.
Den gældende målsætningsramme for havbrug og saltvandsdambrug udgør 560 ton N/år og 54 ton
P/år. Det svarer til ca. 4‰ og ca 9‰ af nettotilførslen af hhv. N og P til Øresund, Bælthavet og
Kattegat eller hhv. ca. 1 % og 2 % af de totale N og P udledninger fra Danmark. En øget tilledning
af N fra havbrug på 1000-2000 t vil forøge tilførslen fra Danmark med ca. 2-3 % eller 1-2 % af
nettotransporten. I modsætning til nettotransporten er tilførslen fra havbrug umiddelbart
biotilgængelig. Udledningen fra havbrug ændrer ikke de totale budgetter markant, men bidrager
sammen med de øvige kilder til de marine områders høje belastningsniveau, som medfører, at
kvalitetsmålsætningerne ikke er opfyldt.
Effekter af en øget tilledning af kvælstof og fosfor
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Notat-udkast om tilførselen af kvælstof og fosfor til havet omkring Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser. Miljøministeriet. 10. juni 2002.
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Den øgede tilledning af kvælstof fra et havbrug kan vurderes i forhold til kvælstoftilførselen til og
eksporten fra det kystnære farvand. I fjorde med en kort opholdstid eksporteres den overvejende del
af den tilførte kvælstofmængde. I sådanne fjorde kan det forventes, at en øget kvælstoftilførsel fra
havbrug overvejende eksporteres til farvandet udenfor fjorden. Med øget opholdstid eksporteres en
stadig mindre del af den tilførte kvælstofmængde. I sådanne fjorde vil en øget kvælstoftilførsel fra
havbrug primært omsættes i fjordsystemet. Idet kvælstof oftest er begrænsende for primær
produktionen i sommer og efterårsperioder, vil en større kvælstofmængde øge både primær og
sekundær produktion i de lavvandede dele af fjordsystemerne. En større primær produktion øger
imidlertid også tabet af organisk materiale til havbunden. Dette vil forøge sandsynligheden for, at
der opstår iltsvind i lagdelte dele af fjordene under længere sommerperioder med svag vind og høj
varmeindstråling. En vurdering af en øget tilledning af kvælstof til kystnære farvande skal derfor
vurderes specifikt for de enkelte farvande m.h.t. deres vandskifte og lagdelingsperioder.
Derudover skal det bemærkes, at der i foråret og den tidlige sommer forekommer P-begrænsning i
mange af fjordene. I sådanne perioder vil en større P-belastning øge stofomsætningen. Effekten af
havbrugs øgede P-belastning skal vurderes i forhold til P-tilførselen til og eksporten fra det
kystnære farvand, samt på hvilken tid af året udledningen foregår. Således vil en øget belastning om
sommeren have en større effekt end en forøget vinterbelastning.
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6. Konkurrerende beskyttelsesinteresser
Der er generelt en del restriktioner og indskrænkninger på anvendelse af havet, især på den del der
ligger kystnært, men også på de øvrige havområder. Disse er opgjort på kortene i kortmappen og
beskrevet i det følgende.
Arbejdsgruppen har baseret sin kortlægning på Energistyrelsens kortlægning af myndighedsinteresser, vurderinger og anbefalinger fra februar 1995 (Vindmøller i danske farvande) og har i den anledning været i kontakt med de myndigheder, der har bidraget til kortlægningen i denne rapport.
Selv om der er mange restriktioner og indskrænkninger på havet, er der ikke i alle tilfælde et direkte
forbud mod etablering af havbrug. I nogle tilfælde skal tilladelsesmyndigheden (amtet) vurdere om
etablering af et havbrug vil have betydning for den aktivitet, som området er udlagt til.
Områderne er opdelt i områder med direkte forbud (bindingsområder) og områder, hvor man skal
være opmærksom på andre beskyttelsesinteresser (afvejningsområder).

Beskyttelsesinteresser fastsat i nationale regler
Miljøministeriet - naturbeskyttelse og råstofindvinding
Det danske havområde er i store dele af året af vital betydning for nogle af Europas største bestande
af vandfugle. Baggrunden for, at så store fuglemængder kan gennemføre fældningen og overvintre i
vore farvande, er den produktivitet og de rigelige fødemængder, som er karakteristisk for de naturtyper, der er knyttet til de vidtstrakte lavvandede havområder. Naturværdierne i de danske farvandsområder er derfor af særklasse, og det er af væsentlig international betydning, at de marine naturtyper og arter beskyttes.
Et væsentligt led i beskyttelsen af de marine områder har været udpegning af EF-fuglebeskyttelses-,
EF-Habitat- og Ramsarområder, som samlet kaldes internationale naturbeskyttelsesområder, jf. bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. Sideløbende hermed er alle marine pattedyr og en lang række vandfugle totalfredede i Danmark. Til implementering af EF-fuglebeskyttelsesdirektiv har Danmark udpeget
111 EF-fuglebeskyttelsesområder, som omfatter 27 Ramsarområder, hvoraf 7.200 km² (73% af det
samlede areal) er beliggende på havet, samt 254 EF-habitatområder.
Ifølge ovennævnte bekendtgørelse kan der ikke gives godkendelse til etablering af nye og ændringer af bestående saltvandsdambrug og havbrug, hvis aktiviteten kan medføre forringelse af området,
jf. § 4, stk. 3, pkt. 12. Der er således ikke direkte forbud mod etablering af havbrug i disse områder,
men etablering vil sandsynligvis ikke være i overensstemmelse med havbrugsbekendtgørelsens §
16, jf. nedenfor.
De internationale naturbeskyttelsesområder skal optages i region- og kommuneplanerne. Bekendtgørelse nr. 782 indeholder en planlægningsbestemmelse (§3), der fastslår, at der ikke kan
planlægges for anlæg, opfyldninger på søterritoriet eller foranstaltninger i øvrigt, når dette kan
indebære forringelser af områderne eller medføre forstyrrelser af betydning for de pågældende
arter. Der gælder særlige regler om områdernes beskyttelse både i havmiljøloven og i råstofloven.
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I bilag 4 er de ved bekendtgørelse nr. 782 bagvedliggende retsakter beskrevet.
Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelseslovens formål er at medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven skal således bl.a. beskytte naturen samt forbedre, genoprette
eller tilvejebringe områder af betydning for dyr og planter.
Med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 51 er der hidtil gennemført 11 fredninger på søterritoriet
bl.a. i Vadehavet. I visse tilfælde er de kombineret med adgangen til at udpege vildtreservater i
henhold til jagtloven. I visse tilfælde er der forbud mod færdsel eller restriktioner for diverse foranstaltninger i disse områder, hvilket kan umuliggøre drift af havbrug.
Naturbeskyttelsesloven indeholder tillige et forbud mod uden tilladelse at udsætte dyr, der ikke findes vildtlevende i Danmark. Forbuddet gælder for såvel søterritoriet som fiskeriterritoriet. Miljøministeren (Skov- og Naturstyrelsen) kan dog meddele tilladelse til udsætning.
Biologiske interesseområder
Plante- og dyresamfund på havbunden afspejler forskellige livsbetingelser i havet afhængig af
vanddybde, bundforhold, saltholdighed m.v. De ”Biologiske Interesseområder” er en række repræsentative områder, hvor bundforhold, dyreliv m.v. er undersøgt og beskrevet, således at områdernes
referencestatus er kendte, jf. kort udarbejdet af Fredningsstyrelsen,1985.
Råstofindvindingsområder
Råstofindvinding på havbunden reguleres af Skov- og Naturstyrelsen i henhold til råstofloven. Råstofindvindingsområderne omfatter områder for indvinding af sand, grus og ral/sten samt områder
for optagning af søsten og grabsten. I oversigten er kun medtaget eksisterende indvindingsområder.
Herudover findes under behandling et antal ansøgte og planlagte indvindingsområder.
Etablering af havbrug vil på grund af indvindingsaktiviterne være udelukket i disse områder, men
områderne kan ændre status i forbindelse med afslutning af indvinding. Der vil løbende blive udlagt
nye områder for råstofindvinding.
Råstofressourceområder
Siden slutningen af 1970’erne er der gennemført kortlægning af råstofforekomsterne i store dele af
den danske havbund. Som et resultat af kortlægningen er der lokaliseret en lang række ressourceområder indeholdende sand, grus og ral/sten. Råstofindvinding på havbunden kræver som nævnt
særlig tilladelse, og en stor del af de kortlagte ressourceområder har ikke på nuværende tidspunkt
været genstand for udnyttelse. Den aktuelle råstofindvinding foregår i en række miljøvurderede
indvindingsområder fordelt i de danske farvande.
Dele af de danske havområder er endnu ikke kortlagt. Baseret på de hidtidige erfaringer forventes
det, at der vil være betydelige råstofinteresser i dele af disse ikke-kortlagte områder.
Etablering af havbrug i råstofressourceområder er ikke en permanent hindring for en senere udnyttelse af disse områder. Placering af havbrug i nærheden af eksisterende eller kommende indvin-
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dingsområder kan ikke anbefales, da havbruget i visse situationer kan blive påvirket af indvindingsaktiviteten.
Kulturministeriet - fortidsminder
Der er mange skibsvrag i de danske farvande. De er specielt koncentreret omkring grunde, rev og
naturlige sejlrender. Vragene har - også fra historisk tid - en særlig kulturhistorisk værdi, idet de
samtidig rummer fund af dagligdags ting, det vil sige et interesseområde, der er dårligt dokumenteret, for så vidt angår såvel forhistorisk som historisk tid.
Store dele af den danske havbund er druknede landskaber, som på grund af landsænkning er blevet
oversvømmet siden sidste istid. Derfor kan man støde på bopladser fra stenalderen næsten overalt i
danske farvande. Kortlægningen af disse oversvømmede fortidsminder er meget ufuldstændig og
har af praktiske årsager hidtil været koncentreret om de mest kystnære farvandsafsnit. De seneste
års undersøgelser har imidlertid vist, at der også findes mange videnskabeligt værdifulde bopladser
på større dybder. Samtidig ser det ud til, at der i visse områder er særlig høj koncentration af særligt
værdifulde bopladser.
Der findes ikke en til dette formål anvendelig oversigt over disse. Amtet må ved eventuel ansøgning
om etablering af et nyt havbrug, flytning eller udvidelse af et eksisterende havbrug tage kontakt til
Kulturarvsstyrelsen for at sikre, at etableringen er i overensstemmelse med denne styrelses interesser.
Økonomi- og Erhvervsministeriet – kabler, boreplatforme og sejlruter
Der er udlagt en del kabler og rør i det danske havområde. Disse anvendes til overførsel af el samt
kulbrinter. Desuden anvendes de til kommunikation. Hjemmelen til restriktionen er bekendtgørelse
nr. 939 af 27. november 1992 om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger (kabelbekendtgørelsen). De aktuelle indskrænkninger er anført i ”Efterretninger for Søfarende”, jf. nedenfor.
Søfartsstyrelsen er i medfør af lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli
2002, §§ 6 og 17, bemyndiget til at træffe foranstaltninger og meddele generelle og konkrete forbud
eller påbud til sikring af sejladsen, overholdelse af orden og forebyggelse af fare samt til forebyggelse af, at der lægges den frie sejlads hindringer i vejen.
Søfartsstyrelsens opgave er således at sikre, at sejladssikkerheden tilgodeses i forbindelse med etablering af nye anlæg på søterritoriet. Denne sikkerhed opnås ved at sikre, at sådanne anlæg placeres
således, at der er en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til eventuelle tilstødende skibsruter.
Havbrugsejeren vil typisk blive bedt om at dokumentere, at den valgte placering tilgodeser sejladssikkerheden i området på tilstrækkelig vis. Dette kunne eksempelvis ske i form af en risikoanalyse,
hvor der ud fra anlæggets fysiske opbygning og rammer sammenholdt med den eksisterende skibstrafik i området foretages en beregning af risikoen for, at skibe sejler eller driver ind i anlægget. Der
foretages samtidig en vurdering af konsekvenserne ved en kollision med anlægget, herunder vurderes eventuelle forebyggende tiltag, som kan reducere risikoen eller konsekvenserne.
Sikkerhedsafstanden til de tilstødende skibsruter vil afhænge af anlæggets placering og omfang,
herunder de lokale sejlads- og strømforhold, vanddybden samt trafikintensitet og sammensætningen
af samme. De anvendte sikkerhedsafstande er anført i afsnittet ”Kriterier anvendt til udarbejdelse af
kortmaterialet”.
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En nærmere beskrivelse af sejladsforholdene i de danske farvande og de internationale transitruter
fremgår af publikationen ”Navigation through Danish Waters”, som er udgivet på foranledning af
Farvandsvæsenet og Søfartsstyrelsen.
Olieindvindingsplatforme hører under Energistyrelsen. Der opereres med et bindingsområde på 500
m omkring disse.
Forsvarsministeriet – skydeområder i militære områder
Ifølge lov nr. 336 af 6. juni 1991 om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder (og bekendtgørelse nr. 73 af 30. januar 2002 om ikrafttrædelse af samme) og andre militære
områder er der forbud mod at opholde sig i de ifølge denne lov udpegede områder, herunder områder på søterritoriet.
Forsvaret har således adgang til at hindre krænkelser af forsvarets interesser inden for militært område, herunder etablering af havbrug inden for militært område, såfremt dette krænker forsvarets interesser. Militære områder er derfor indsat på kortet som afvejningsområder.
De aktuelle områder, hvor sejlads er begrænset, er anført i ”Efterretninger for Søfarende”. Det er
typisk forsvarets skydeområder. Inden for disse områder må havbrug ikke placeres, idet der er stor
risiko for personskade som følge af skud i forbindelse med øvelsesaktiviteter. Det er derfor ikke
muligt at etablere havbrug i disse områder. ”Efterretninger for Søfarende” udgives af Farvandsvæsenet.
Fødevareministeriet - fiskeriinteresser
Fødevareministeriets havbrugsbekendtgørelse jf. bekendtgørelse nr. 122 af 1. marts 1991 om etablering og drift af havbrug forbyder etablering af nye havbrug i en række fjorde og bugter. Se bilag 3.
Fødevareministeriets trawlbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 18 af 24. januar 1993 forbyder
trawlfiskeri inden for en afstand af 3 sømil fra lavvandslinien. Der er dog undtagelser for visse småredskaber, muslingeskrabere samt skovltrawlfiskeri.
I medfør af fiskeriloven bevarer erhvervsfiskere fortrinsret til at fiske på bestemte pladser – bundgarnspladser – i op til 6 år efter anmeldelse af pladsen, og de må jf. samme lovs § 76 ikke hindres i
lovligt udøvet fiskeri.
Der findes pt. ikke hjemmel til positionsangivelse ved anmeldelse af bundgarnspladser, de anmeldes
på kortskitser. Der findes derfor ikke en nøjagtig fortegnelse over indtagne bundgarnspladser, idet
det ikke vides om fiskere indtager alle de pladser de har anmeldt.
Lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 11. november 1998 § 25, samt en række
bekendtgørelser om lokale fredningsbælter, forbyder som udgangspunkt fiskeri nærmere end 500 m
ved åers, bækkes og indvandes naturlige eller kunstigt frembragte udløb eller udmundingen i havet
eller fjordene ved almindeligt dagligt højvande, når åen, bækken eller indvandet ved udmundingen
har en bredde af mindst 2 m.
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Det kan udledes af Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 710 af 16. oktober 1986 om ilandbringelse
af fisk fra områder med kemisk krigsmateriel, at der ikke må udlægges havbrug i områder, hvor der
er dumpet krigsmateriel (f.eks. kemisk ammunition).
Trafikministeriet – faste forbindelser og kystfodring
Områder, der er udlagt til en eventuel Femern Bælt forbindelse, er anført som afvejningsområder.
Ligeledes er Trafikministeriets råstofressourceområder (kystfodring) anført som afvejningsområder.

Beskyttelsesinteresser fastsat af amterne
De fleste amter har i regionplanerne fastsat retningslinier for etablering af havbrug jf. bilag 5.
Amterne har i regionplanerne desuden udlagt områder med skærpet målsætning. Ifølge havbrugsbekendtgørelsens § 16 må havbrug ikke påvirke disse områder.
Klappladser er også en interesse på søterritoriet. Afstanden til klappladser indgår som et produktionsteknisk kriterium, jf. kapitel 4.

Kriterier anvendt til udarbejdelse af kortmaterialet
Data der indgår i analysen i dette kapitel er indgået med forskellig vægtning. Nogle temaer er såkaldte bindingsområder, hvilket betyder, at der principielt er blokeret for havbrugsdrift i disse områder. Andre temaer er såkaldte afvejningstemaer, hvilket betyder, at det i det konkrete tilfælde skal
vurderes, om der kan gives tilladelse til havbrugsdrift i det givne område. Formålet med GIS arbejdet har været at inddele de danske farvande i forskellige kategorier af lokaliteter. Analysen er foretaget for hele den Eksklusive Økonomiske Zone (EØZ). Størrelsen på cellerne i alle temaer er 100
meter.
•

Den første kategori er områder, der med de givne kriterier viser sig at være uden bindinger
eller afvejninger.

•

Den anden kategori består af områder med en eller flere bindinger. Disse områder lægges i
samme kategori, da det i praksis er uden betydning, om et område af en eller flere grunde
ikke kan anvendes til havbrugsdrift.

•

De resterende områder indeholder en eller flere afvejninger. De inddeles derfor i forskellige
underkategorier, der synliggøres i form af et tal, der angiver, hvor mange afvejninger der er i
et givent område.

Som bindinger indgår følgende temaer i kortet:
•
•
•

Farvande, der er efter bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug er omfattet af forbud
mod etablering af nye havbrug
Sikkerhedszone omkring sejlruter (2,5 km til hver side omkring rute T samt 1 km til hver side omkring andre større sejlruter)
200 meters sikkerhedszone omkring kabler og rør
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•
•
•
•
•
•

Forsvarets skydebaner
Råstofindvindingsområder
Fredningsbælter ved ferskvandsudløb
Amternes målsætninger for havområder (skærpet)
500 meter zone omkring olieplatforme
Fareområder (f.eks. pga. bundminer)

Som afvejninger indgår følgende temaer i kortet:
• EF-habitatområder
• EF fuglebeskyttelsesområder
• Ramsarområder
• Råstofressourceområder
• Råstofressourceområder for Trafikministeriet (til kystfodring)
• Militære områder
• Natur- og vildtreservater
• Statslige fredninger
• Areal fredninger (aktuelle samt forslag til areal fredninger)
• Område der er reserveret til Femern Bælt forbindelse
• Biologisk interessante områder
Følgende data, der ligger til grund for kortene, er venligst stillet til rådighed af Farvandsvæsenet:
Sejlruter, kabler og ledninger, olieplatforme, forsvarets skydebaner samt militære områder.
Forbehold til kortene
Kortene er fremstillet ud fra de bedst mulige tilgængelige data, men det kan ikke udelukkes, at der
er enkelte temaer, der ikke er fuldstændig opdateret.
Der er i kortene anvendt materiale over forsvarets skydepladser, der ikke er fuldstændigt i forhold
til den nyeste opdatering i Efterretninger for Søfarende, nr.1, 2002. Der mangler den geografiske
placering af følgende områder: ES D 138, ES D 139, No. 12, EK R 44, No. 14, No. 13, EK D
80/D81.
Enkelte temaer bygger på oplysninger leveret fra amterne, men amterne har ikke efterfølgende haft
kortene til gennemsyn.
Kortene tager selvsagt kun hensyn til de forbehold, der er indgået i overvejelserne, og det kan ikke
udelukkes, at der kan opstå andre forbehold med hensyn til konkurrerende beskyttelsesinteresser.
Data om de konkurrerende beskyttelsesinteresser er mere eller mindre dynamiske. Det kan eksempelvis forventes, at nogle råstofindvindingsområder lukkes, mens andre tages i brug, og billedet må
derfor forventes at ændre sig med tiden.
Kortene indeholder kun oplysninger om amternes skærpede målsætninger, mens lempede og basis
målsætninger ikke vises. Kortene indeholder ikke oplysninger om, hvorvidt disse målsætninger er
opfyldt eller ej. Flere amter har for deres kystvande fastsat en kvote for f.eks. udledningen af kvæl-
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stof og fosfor fra punktkilder. Som eksempel herpå kan nævnes, at det samlede kvælstofbidrag fra
punktkilder eksklusiv spredt bebyggelse i Jammerland Bugt maksimalt må være 155 tons/år47. Bindinger i amternes regionplaner, der har betydning for lokalisering af havbrug, fremgår af bilag 5.

47

Regionplan 2001-2012. Vestsjællands Amt. December 2001.
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Bilag

Bilag 1.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Havbrugsudvalget
5. april 2002

Kommissorium for
Arbejdsgruppe
vedr. det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug og saltvandsdambrug
Der nedsættes under Havbrugsudvalget en arbejdsgruppe med henblik på at identificere tekniske forhold og deres betydning for lokalisering af havbrug og saltvandsdambrug, samt at foreslå konkrete områder, hvor der kan placeres havbrugsproduktion eller tillades udledning fra
landbaserede opdrætsanlæg. Ligeledes forslås placeringsmuligheder for opdrætsanlæg uden
fodertilførsel (toskallede bløddyr mv.)
Arbejdsgruppen skal - indenfor gældende lovgivning, herunder internationale forpligtelser
(Ramsar-områder m.v.) - foretage en klassifikation af de egnede områder under hensyntagen
til nedenstående forhold. De relevante amter skal inddrages vedrørende den konkrete udpegning af egnede områder.
• Anden udnyttelse af søterritoriet, herunder rekreative interesser, lukkede områder
m.v.
• Naturbeskyttelseshensyn
• Nuværende miljøtilstand og vandområdets egnethed for produktionen (dybde,
strømforhold, bølger, læ, iltforhold, saltholdighed samt variationen i disse parametre)
• Udledningernes forventede påvirkning af det nære vandmiljø og vandmiljøet i en
større sammenhæng (fx gennem en teknisk effektberegning af den resulterende
påvirkning fra en produktion på 1.000 tons fisk i området)
• Udledninger fra havbrug vurderes i forhold til den udstrækning, de enkelte farvandes målsætning er opfyldt i henhold til regionplanerne
• Fiskeproduktionens påvirkning i forhold til andre påvirkningsfaktorer, herunder andre punktkilders belastning af de enkelte farvande
• Produktionstekniske og økonomiske hensyn (adgangsforhold vedr. produktionen,
sejltid m.v.).
Medlemmer:
Formand Hans Klindt, Amtsrådsforeningen; Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Dansk Havbrugerforening, DHI - Institut for
Vand og Miljø, Hedeselskabet, Danmarks Sportsfiskerforbund, indpumpningsanlæggene ved Hvide Sande, Fiskeridirektoratet.

Skriftligt materiale sendes løbende til orientering for Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Fiskeriforening, Farvandsvæsenet samt Skov- og Naturstyrelsen.
Arbejdsgruppen rapporterer til Havbrugsudvalget senest 20. maj 2002.

Bilag 2. Uddrag af referatet fra det 6. møde i Havbrugsudvalget
d. 16. april 2002
nogen grænseværdier. B-undersøgelsen omfatter en kvalitativ/kvantitativ beskrivelse af fauna
samt kemiske og sensoriske parametre i sedimentet. C-undersøgelsen er en omfattende bunddyrsundersøgelse i overgangszonen og fjernzonen, men ikke direkte under anlægget. Alle undersøgelserne udføres i henhold til NS 9410.
Lokalitetens tilstand klassificeres efter en skala fra 1 til 4, hvor 4 svarer til uacceptable forhold. Jo højere tilstandstal, jo oftere undersøgelser. Overvågningshyppigheden er således afhængig af, hvor meget havbruget belaster lokaliteten, dvs. hvor tæt miljøpåvirkningen er på
bæreevnen (defineret som den største fiskeproduktion, som ikke fører til, at miljøpåvirkningen overskrider fastsatte grænseværdier).
MOM-modellen omfatter en fiskemodel (beregner udledning af N, P og partikler, samt fiskens vækst og iltbehov), en vandkvalitetsmodel (for ilt og ammonium i merden), en spredningsmodel (for foderspild og fækalier), en sedimentsmodel (for bundens tilstand) samt en
fjordmiljømodel (for recipientens tilstand).
MOM-modellen kan bruges til forhåndsvurdering af, hvor stor produktion, der kan tillades på
en given lokalitet med given dybde i en given recipient. Fritliggende merder kan tillades større produktion end merder i kompakte anlæg (flere tæt sammenkoblet).
Såvel overvågningsprogram som grænseværdier og model skal jævnligt evalueres.
MOM-systemet er planlagt, men endnu ikke indført i Norge. Imidlertid anvendes overvågningsundersøgelserne (især B-undersøgelsen) på mange norske opdrætslokaliteter.
Karl Hjortnæs spurgte, om MOM-systemet ville kunne tilpasses danske forhold.
Mogens Schou spurgte, hvorledes MOM ville stå i relation til EU's vandrammedirektiv.
Pia Kupka Hansen svarede, at MOM formentlig kunne bruges sideløbende med direktivets
gennemførelse; begge drejer sig om påvirkninger, ikke om udledninger. MOM kunne evt.
kobles med effekter af næringsstofudledning, hvor regionale målsætninger kunne have værdi.
Karl Hjortnæs takkede for Pia Kupka Hansens indlæg.
4. Drøftelse af dagens emner
(Undervejs under de enkelte punkter).
5. Arbejdsgruppens kommissorium (nyt punkt)
Hans Klindt oplyste som formand for arbejdsgruppen, at den havde disponeret stoffet og lagt
en arbejdsplan, men derpå konstateret, at hvis kommissoriets ambitionsniveau skulle holdes,
måtte man bede om udsættelse af afleveringsfristen til 1. juli.
Endvidere skulle arbejdsgruppen ifølge kommissoriet inddrage de relevante amter vedr. den
konkrete udpegning af egnede områder. Imidlertid forudså man, at dette kunne resultere i en

politisk diskussion, som i stedet burde finde sted efter, at selve Havbrugsudvalget havde afgivet sine anbefalinger. Han anmodede derfor om, at man kunne undlade at inddrage amterne i
arbejdsgruppen, men blot inddrog tekniske data fra amterne.
Endelig anmodede Hans Klindt om, at arbejdsgruppen koncentrerede sig om de egentlige
havbrug. Saltvandsdambrug var anderledes stillet lovgivningsmæssigt (bl.a. kræves miljøgodkendelse), og skaldyrsopdræt ville blive behandlet på det temamøde, DMU arrangerede i
henhold til det andet kommissorium (det kommercielle grundlag for nye opdrætsformer).
Karl Hjortnæs fandt, at der var tale om rimelige andragender.
Mogens Schou sagde, at det var vigtigt at få beskrevet havbrugenes miljøpåvirkning i forhold
til andre faktorers ditto, og hvilken betydning, det kunne have for placeringen. Saltvandsdambrug kunne måske behandles andetsteds. Temamødet skulle ikke behandle placering af
anlæg, heller ikke for toskallede bløddyr ("skaldyr"), men han var enig i, at det ikke skulle
behandles af arbejdsgruppen. Han gjorde opmærksom på, at arbejdsgruppen, herunder inddragelse af amterne, alene havde et teknisk formål. I Dambrugsudvalget havde amtsrepræsentationen fungeret udmærket.
Henning Mørk Jørgensen mente, at saltvandsdambrug burde med i arbejdsgruppens arbejde,
som ellers ville få begrænset værdi.
Torben Wallach var ikke forberedt på at tage stilling til, om placering af saltvandsdambrug
kunne udgå. Han mente, at karakteren af amternes inddragelse ville være forskellig, afhængigt af, om det skete via arbejdsgruppen eller selve udvalget.
Jens Kristian Nielsen ville gerne udtræde af arbejdsgruppen, hvis saltvandsdambrug blev undtaget. Han gjorde dog opmærksom på, at udledningen derfra også havde regional relevans
feks. i Ringkjøbing Amt. Evt. nye anlæg med udledning udenfor slusen burde således inddrages i placeringsvurderingen.
Mogens Schou fandt, at muligheden for overgang til regional regulering var af betydning for
udvalgets konklusioner. Der var behov for amternes inddragelse, evt. via Amtsrådsforeningen. Han foreslog, at anlæggene ved Hvide Sande blev inddraget som "havbrug på land",
mens andre saltvandsdambrug blev undtaget.
Jacob Bregnballe påpegede, at den nationale udledningsramme blev fastsat med tanke på de
egentlige havbrug,som alle ligger i de indre farvande. Vesterhavet var et helt andet farvand
med en anden problemstilling, og burde ligge udenfor rammen. Han var enig i, at arbejdsgruppen skulle koncentrere sig om havbrug.
Torben Wallach sagde, at anlæggene ved Hvide Sande historisk set indgik i udledningsrammen.
Hans Klindt oplyste, at Nordsøen indgik i arbejdsgruppens arbejde.

Karl Hjortnæs konkluderede, at arbejdsgruppens frist blev udsat til 1. juli, den kunne undlade
at inddrage amterne direkte, og den kunne koncentrere sig om egentlige havbrug. Man måtte
overveje den særlige situation for saltvandsdambrugene ved Hvide Sande.
6. Næste møde
Karl Hjortnæs sagde, at man i afventen af arbejdsgruppen og temamødet måtte aflyse udvalgets berammede møde 14. maj, og også mødet i juni.
Formanden overvejede at kombinere næste møde med en ekskursion til Nordjylland, evt.
samtidig med temamødet om det kommercielle grundlag for nye opdrætsformer.
Næste møde blev fastsat til 13. august 2002. Emner til dagsordenen: Arbejdsgruppens rapport; konklusioner fra temamødet; oplæg om ændret regulering baseret på regionale udledningsrammer; problematikken vedr. saltvandsdambrug.
Udkast til udvalgets rapport kunne så drøftes i september. Hjortnæs fandt, at en god rapport
var vigtigere end en tidlig rapport.
7.
Intet.

Eventuelt

Bilag 3
BEK nr 122 af 01/03/1991 (Gældende)
Bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug
I medfør af § 14, stk. 1-4, § 41 og § 42, stk. 1 og 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri
fastsættes:
§ 1. Etablering og drift af havbrug må kun finde sted med Fiskeriministeriets tilladelse. Ved »havbrug« forstås opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende, placeret i marine vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder.
Stk. 2. Ansøgninger om tilladelse til etablering af nye havbrug, og ansøgninger om udvidelse og forlængelse af eksisterende tilladelser indsendes til amtsrådet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om
saltvandsbaseret fiskeopdræt. Amtsrådet fremsender kopi af ansøgningen til Fiskeriministeriet.
§ 2. I de fjordområder, som er nævnt i bilaget, kan der ikke meddeles tilladelse til etablering af nye
havbrug.
§ 3. Fiskeriministeriet hører som led i behandlingen af ansøgningerne følgende myndigheder og organisationer:
• 1) Skov- og Naturstyrelsen,
• 2) Farvandsvæsenet,
• 3) Kystinspektoratet,
• 4) Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser,
• 5) Den lokale fiskeriinspektør,
• 6) Dansk Fiskeriforening/Danmarks Havfiskeriforening.
Stk. 2. Afgørelse om en ansøgnings imødekommelse træffes på grundlag af de i stk. 1 nævnte myndigheders og organisationers udtalelser og Fiskeriministeriets samlede vurdering af disse og af ansøgningsmaterialet. Ansøgningen kan kun imødekommes, såfremt der foreligger endelig afgørelse
efter Miljøministeriets bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt.
§ 4. I tilladelsen til etablering og drift af havbrug fremgår de vilkår, som er stillet af de i § 3, stk. 1
nævnte myndigheder og af Fiskeriministeriet.
Stk. 2. De i tilladelsen fastsatte vilkår kan ændres, såfremt forudsætningerne for indholdet af disse
ændres.
Stk. 3. Tilladelsen til etablering og drift af havbrug skal løbende udnyttes i forsvarligt omfang og
kan, såfremt dette ikke sker, inddrages af Fiskeriministeriet.
Stk. 4. Tilladelsen til etablering og drift af havbrug vil kunne inddrages, såfremt de i tilladelsen fastsatte vilkår overtrædes.
§ 5. Indehavere af tilladelser til etablering og drift af havbrug har pligt til årligt at afgive oplysninger om produktionsmængder og foderforbrug og oplysninger i øvrigt af teknisk, økonomisk og
driftsmæssig karakter.
§ 6. Overtrædelse af § 1, 1. pkt. og § 2 og § 5 straffes med bøde.
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 1991.
Fiskeriministeriet, den 1. marts 1991
KENT KIRK
/Jørn Laustrup

Bilag

Afgrænsning af farvande omfattet af forbud mod etablering af nye havbrug

Hovedstadsområdet:
Isefjord og Roskilde Fjord.
Vestsjællands Amt:
Isefjord.
Kalundborg Fjord.
Korsør Nor.
Skælskør Fjord og Nor.
Basnæs Nor.
Holsteinsborg Nor.
Nekselø Bugt.
Storstrøms Amt:
Præstø Fjord.
Avnø Fjord.
Dybsø Fjord.
Karrebæk Fjord.
Nakskov Fjord.
Sakskøbing Fjord.
Stege Bugt.
Stege Nor.
Fyns Amt:
Odense Fjord.
Nyborg Fjord.
Fåborg Fjord.
Gamborg Fjord.
Nærå Strand.
Kerteminde Bugt m.v.
Helnæs Bugt.
Tybrind Vig.
Føns Vig
Båring Vig.
Sønderjyllands Amt:
Hejls Nor.
Haderslev Fjord.
Aabenraa Fjord.
Flensborg Fjord.
Hejlsminde Bugt.
Genner Bugt.
Augustenborg Fjord.

Sandvig.
Diernæs Bugt.
Als Fjord.
Mos Vig.
Avnø Vig.
Als Sund.
Nybøl Nor.
Ribe Amt:
Ho Bugt.
Viborg Amt:
Hele amtets del af Limfjorden.
Århus Amt:
Mariager Fjord.
Randers Fjord.
Ebeltoft Vig.
Begtrup Vig.
Kalø Vig.
Knebel Vig.
Nordsminde Fjord.
Stavns Fjord.
Mårup Vig.
Horsens Fjord.
Nordjyllands Amt:
Mariager Fjord.
Hele amtets del af Limfjorden.
Ringkøbing Amt:
Hele amtets del af Limfjorden.
Ringkøbing Fjord.
Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord.
Nissum Fjord.
Vejle Amt:
Vejle Fjord.
Horsens Fjord.
Kolding Fjord.
As Vig.
Sandbjerg Vig.

Bilag 4
EF-Fuglebeskyttelsesdirektiv
Målet med direktivet er at fremme beskyttelsen af bestande af alle vilde fuglearter, som naturligt
opholder sig i Europa ved at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkelige forskelligartede levesteder. Dette indebærer en generel forpligtigelse til regulering af menneskelige aktiviteter, som
kan indvirke på fuglebestandenes størrelser, herunder især forringelse og forurening af alle vilde
fugles levesteder samt fangst af, drab og handel med fugle.
Direktivet indeholder regler for både artsbeskyttelse og levestedsbeskyttelse. Der skal således udlægges særlige beskyttelsesområder for en række på direktivets Liste 1 nærmere angivne ynglefuglearter, som er truede, sjældne, følsomme eller på anden måde kræver speciel opmærksomhed, så
disse arter kan overleve og formere sig i deres udbredelsesområde, samt for regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter.
Levestedsbeskyttelsen har til formål at opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og
vidtstrakte levesteder for alle arter af fugle ved:
- oprettelse af beskyttede områder,
- økologisk forvaltning af levesteder både i og uden for beskyttede områder,
- genskabelse af ødelagte biotoper,
- oprettelse af nye biotoper.
Artsbeskyttelsen skal bl.a. sikre, at der gennemføres en streng beskyttelsesordning med forbud mod
indfangning og drab, forsætlig forstyrrelse samt forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg af de
strengt beskyttede fuglearter.
Formålet med udpegningen af egnede fuglebeskyttelsesområder er endvidere, at forurening eller
forringelse af fuglenes levesteder undgås samt forstyrrelser af fuglene i det omfang en sådan forurening, forringelse eller forstyrrelse har væsentlig betydning for de pågældende fuglearter.
EF-Habitatdirektiv
Hovedformålet med direktivet er at fremme opretholdelsen af den biologiske mangfoldighed ved
generelt at fremme bevaring og beskyttelse af vilde planter og dyr (bortset fra fugle) samt bevaring,
beskyttelse og forbedring af naturtyper. Medlemslandene skal således sikre genopretning eller opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus for naturtyper, der er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde eller har begrænset naturlig udbredelsesområde samt for arter, der er truet,
sårbare, sjældne, endemiske eller kræver særlig opmærksomhed. Direktivet indeholder lister over
hvilke naturtyper og arter der særlig skal tages hensyn til, dog begrænset til naturtyper af fællesskabsbetydning.
En naturtypes bevaringsstatus er ”gunstig”, når:
- det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i udbredelse, og
- den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på langt
sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, samt når
- bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig.

En arts bevaringsstatus er ”gunstig” når:
- data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil kunne
opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og
- artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at
det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og
- der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare
dens bestande.
Direktivet indeholder ligesom fuglebeskyttelsesdirektivet regler for både levestedsbeskyttelse og
artsbeskyttelse.
Levestedsbeskyttelsen omfatter bl.a. 3 former for områdebeskyttelse:
- udpegning af bevaringsområder for arter på direktivets bilag I og naturtyper på bilag II,
- fremme forvaltning af spredningskorridorer,
- beskyttelse af yngle- og rasteområder for arter på bilag IV(a) strengt beskyttede dyr og indirekte
voksesteder for arter på bilag IV(b), strengt beskyttede planter.
Artsbeskyttelsen skal bl.a. sikre, at der gennemføres en streng beskyttelsesordning med forbud mod
indfangning og drab, forsætlig forstyrrelse samt forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg af de
strengt beskyttede dyrearter. Tilsvarende regler findes for bl.a. plukning, indsamling og ødelæggelse af strengt beskyttede plantearter. Artsbeskyttelsen indeholder endvidere regler om, at der skal føres tilsyn med uforsætlig indfangning og drab af arter af dyr, samt at det skal påses at fremmede arters introduktion reguleres, således at der ikke sker skader på naturtyper samt den vilde fauna og
flora.
Visse af de arter og naturtyper der er angivet i direktivet er ”prioriterede” hvilket indebærer, at der
er et særligt ansvar med henblik på at undgå forringelser af naturtypen og levestederne for arterne
samt forstyrrelser af arterne, som kun kan fraviges såfremt det er bydende nødvendigt af hensyn til
væsentlige samfundsinteresser i forbindelse med menneskers sundhed eller offentlig sikkerhed. Der
kan ifølge Habitatdirektivet kun ske fravigelse af bekendtgørelsens bestemmelser, når der foreligger
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.
Ramsarkonventionen
Konventionens formål er at modvirke tab af vådområder nu og i fremtiden, idet vådområder anses at
have grundlæggende betydning for vandsystemernes balance og som levested for en karakteristisk
flora og fauna, navnlig vandfugle. Dette indebærer, at medlemslandene udpeger vådområder, som
på et hvilket som helst tidspunkt af året er af international betydning som levested for vandfugle,
samt er af international betydning i økologisk, botanisk, zoologisk, ferskvandsbiologisk eller hydrologisk forstand. I de udpegede områder skal man fremme beskyttelsen og sikre bevarelsen af områderne ved at oprette reservater og drage omsorg for hensigtsmæssigt tilsyn. Desuden skal man gennem naturforvaltning tilstræbe at øge bestandene af vandfugle i egnede vådområder.

Bilag 5
Retningslinier i regionplanerne vedrørende havbrug
I henhold til planlovens § 6, stk. 3, pkt. 13, skal regionplanerne indeholde retningslinier for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande. Alle regionplanerne har udpeget vandområder
med henholdsvis lempet, skærpet og generel (eller basis-) målsætning, og de generelle retningslinier
for disse områder har stor betydning for, hvor der kan etableres havbrug eller ske udvidelse af eksisterende havbrug. Derudover har de fleste amtsråd fastsat specifikke regionplan-retningslinier vedr.
havbrug. Følgende liste er udarbejdet på grundlag af amternes websteder med regionplaner.
Bornholms Amt. Søgning på "havbrug" i Regionplan 2001 viste ikke nogen specifikke retningslinier.
Fyns Amt. Regionplan 2001. Retningslinie 7.3.27. "Der kan ikke i fynske kystvande etableres nye
havbrug, ligesom eksisterende havbrug ikke kan udvides, som følge af, at målsætningen enten ikke
er opfyldt eller er stærkt truet."
Hovedstadens Udviklingsråd. HUR's første regionplan for hovedstadsområdet er samlet af de 3
amters regionplanforslag og kommuneplanforslagene for København og Frederiksberg. De eneste
specifikke retningslinier vedr. havbrug omfatter Roskilde Amt: " Der tillades ikke fiskeopdræt i
fjordene" (Roskilde Fjord og Isefjord). "I Køge Bugt kan havbrug tillades, dog ikke i områder med
skærpet målsætning. Placering af havbrug skal ske mindst 5 km fra land. Havbrug kan kun etableres
i områder, hvor vandudskiftningen er tilstrækkelig hyppig til, at det kan dokumenteres, at der ikke
sker ophobning af slam under bruget."
Nordjyllands Amt. Regionplan 2001: Retningslinie 6.3.4. "Det vil derfor fortsat ikke være muligt
at placere havbrug til fiskeopdræt i farvandene ud for Nordjyllands Amt." Desuden henvises til:
Plan for fremtidens fiskeri i Limfjorden, udarbejdet i samarbejde mellem de 3 Limfjordsamter,
Fødevareministeriet og Miljøministeriet: "Havbrug (saltvandsbaseret fiskeopdræt) skal ikke kunne
etableres i Limfjorden, til forskel fra muslingebrug, hvor der ikke fodres."
Ribe Amt. Søgning på "havbrug" i Forslag til Regionplan 2001-2012 viste ikke nogen specifikke
retningslinier.
Ringkjøbing Amt. Regionplan 2001, kapitel 4.4 ”Amtsrådets målsætning er, at der kan etableres
havbrug i Vesterhavet, hvis de ikke forhindrer, at havområderne lever op til nationale og internationale målsætninger for miljøet og anden lovgivning inden for havområdet, … at anlæg konstrueres,
så risikoen for havari er minimal, og at anlægget konstrueres så de ikke er til større gene for skibstrafikken og erhvervsfiskeriet. Amtsrådet vil nå disse mål ved at ”miljøforhold ved havbrugsproduktionen i Vesterhavet klarlægges før tilladelse. Grundlaget for beslutning skal bygges på nationale og internationale erfaringer med havbrug og havmiljø” og ved at ”være positiv overfor forsøg
med opdræt inden for akvakultur”. Herudover indeholder regionplanen retningsliner for saltvandsdambrug, hvoraf der tiden er 8 ved Ringkøbing og Stadil Fjorde.
Storstrøms Amt. Regionplan 2001, Retningslinie 3.8: "Havbrug skal placeres i åbne vandområder
med et godt vandskifte. Der skal være mindst 2 meter frit vand under netburene. Havbrugene skal
placeres på mindst 9 meter vanddybde og må ikke placeres i områder med hyppig lagdeling af
vandmasserne (springlag). Uden for driftsperioden skal netburene tages på land. Ingen af de eksisterende havbrug kan flyttes til områder med skærpet målsætning, Ramsar eller Natura 2000 beskyttelsesområder. Havbrug må ikke påvirke bundforholdene uden for de i regionplanen udlagte hav-

brugsområder. Inden for havbrugsområderne må spildet af ekskrementer, foderrester, antibiotika og
antibegroningsmidler ikke væsentligt påvirke livsbetingelserne i sedimentet. Den samlede årlige belastning med kvælstof fra havbrugene må ikke overstige 113 tons." (Med de nugældende tilladelser
er dette maksimum nået).
Sønderjyllands Amt. Regionplan 2001, Retningslinie 5.3 Havbrug og saltvandsdambrug: "I fjorde,
bugter og øvrige vandområder med begrænset vandudskiftning og i områder med skærpet målsætning som “særligt naturvidenskabeligt interesseområde” eller “naturgivent iltsvindsområde” og ud
for de alment benyttede badestrande med badevandskontrol, vil der ikke kunne placeres havbrug.
For forureningen med næringssalte fra saltvandsopdræt af fisk til Lillebælt fastsættes:
• at den godkendte udledning af kvælstof og fosfor ikke må overstige 1997 niveauet,
• at ved nedlægning/ophør af anlæg vil den ledig blevne udledningskvote ikke være til rådighed for
nyanlæg eller udvidelse af anlæg i Lillebælt.
I de øvrige åbne havområder i Lillebælt vil de samlede miljømæssige, rekreative og øvrige forhold
ved udlæg af fiskeopdrætsanlæg skulle vurderes og afvejes i hvert enkelt tilfælde i relation til dels
de lokale forhold og dels den generelle forureningstilstand i kystvandene.”
Vejle Amt. Forslag til Vandområdeplan, der p.t. er ude i offentlig høring: " Retningslinie om havbrug, uændret....Der gives ikke tilladelser til nye havbrug i Vejle Amt, og udledningsniveauet af
kvælstof og fosfor fra de eksisterende havbrug må ikke overstige det aftalte niveau for 1997. Tiloversblevne kvoter fra nedlægning af brug skal komme miljøet til gode, og det tilstræbes på lang
sigt, at der lægges om til landbaserede anlæg. Ved sammenlægning eller flytning skal tilstræbes den
natur- og miljømæssigt bedst mulige placering. Disse retningslinjer er vedtaget i en fælles samarbejdsaftale om havbrug indgået mellem Fyns Amt, Sønderjyllands Amt og Vejle Amt. Aftalen skal
revideres i 2002."
Vestsjællands Amt. Regionplan 2001-2012 samt Tillæg nr. 1 til denne: 11.3.26. "Havbrugene ved
Musholm, Agersø og syd for Bisserup kan fortsat drives under forudsætning af, at havbrugene ikke
påvirker omgivelserne på en måde, der strider imod målsætningerne". For havbrugene vest og øst
for Musholm er der for kvælstof og fosfor fastsat specifikke kvoter, som trappes op henholdsvis
ned.
Viborg Amt. Regionplan 2000-2012: Retningslinie 17.6: "Etablering af havbrug tillades ikke i
Limfjorden. Der er som vist på kortbilag 1 - reserveret et areal til akvakulturformål ved Hanstholm." (Der er her tale om indpumpningsanlæg).
Århus Amt. Regionplan 2001, retningslinie 3.11: Fiskeopdræt: Der kan ikke oprettes nye ferskvandsdambrug, medmindre det kan ske uden at medføre væsentlig forurening af vandområder. Der
kan ikke etableres nye eller foretages udvidelse af eksisterende havbrug eller saltvandsbaserede indpumpningsanlæg.

Rapport fra
Arbejdsgruppen vedrørende det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug
Tryk:
Vestsjællands Amt
Antal: 75

