
 

 
Dansk Akvakultur repræsenterer det samlede opdrætserhverv for fisk, skaldyr og tang. Med en eksport på ca. 1,5 mia. kr. bidrager vores medlemmer positivt til 

dansk økonomi og beskæftigelse – primært i landdistrikterne. Vores målsætning er at fremme bæredygtig vækst og produktion af gode og sunde akvakulturpro-

dukter. Det gør vi ved at sikre bedre rammevilkår og synliggøre akvakulturerhvervets værdi for samfundet. 
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Miljø- og Fødevareministeriet  
mfvm@mfvm.dk   

Aarhus den 20. August 2020 
 

Vedr. høring af udkast til lov om ændring af miljøvurderingsloven og husdyrloven J. nr. 2020-7145  
Vi takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget, hvor et af formålene er at 
samle myndighedskompetencen for VVM og miljø på havbrugsområdet hos Miljøstyrelsen.  
 
Forslaget er initieret af de politiske drøftelser, som rapport om status og grundig gennemgang af hav-
brugsområdet gav anledning til efter rapportens oversendelse til Folketingets Miljø- og Fødevareud-
valg i dec. 2019, og årsagen til forslaget om at samle opgaven med miljøgodkendelser, miljøtilsyn mm. 
for havbrug i Miljøstyrelsen er at kunne samle den faglige viden og kompetencerne for havbrug på mil-
jøområdet ét sted1. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet konkluderede flg. i rapport fra den grundige gennemgang af havbrug:  

 At ´de gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt og basis for en fremtidig sikker ad-
ministration af området.´ 
 

 At der på baggrund af den gennemførte ekstra kontrol af de årlige indberettede tal for netto-pro-
duktion af fisk, foderforbrug og antibiotikaforbrug ikke blev konstateret eller vurderet, at der var 
tegn på, at de undersøgte havbrug har overskredet deres vilkår i miljøtilladelsen.  
 

 At ´Status for tilladelsessituationen på eksisterende havbrug viser at området er udfordret af kon-
staterede mangler i placeringstilladelser.´ 
 

 At ’Hovedudfordringen for kontrollen af havbrugsproduktion vurderes at bero på, at det ikke er mu-
ligt at gennemføre prøvetagning og målinger af de faktiske udledninger fra havbruget.’   

Det understreges, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke kan henvise til mangelfuldt tilsyn i nogen kom-
muner, idet der ifølge ”havbrugsgennemgangen” ikke var tegn på, at det kommunale tilsyn ikke funge-
rede. Der er en sag med en virksomhed i 2018, og denne sag afventer fortsat afgørelse.  
 
Det bemærkes, at Ministeriet konkluderede i ”havbrugsgennemgangen”, at tilladelsessituationen på ek-
sisterende havbrug er udfordret af konstaterede mangler i placeringstilladelserne (ikke korrekt iagtta-
gelse af habitatreglerne). Placeringstilladelserne har ligget i staten i mange år, hvor den mangelfulde 
sagsbehandling er foregået.  
 
Det bemærkes yderligere, at havbrug i indre farvande ikke bør forvaltes som punktkilder. Havbrug pla-
ceret i indre farvande kan ikke sammenlignes med og bør ikke forvaltes som en punktkilde. Et havbrug 
har en diffus tilførsel af kvælstof til havmiljøet, som ikke er direkte målbar, og som kun kan bereg-
nes/modelleres. Kommunerne har allerede stor erfaring med forvaltning af andre diffuse kilder. 
  
Dansk Akvakultur gør gældende, at lovforslaget ikke følger konklusionerne fra den grundige gennem-
gang af havbrugsområdet. 

 
1 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/mof/spm/1084/svar/1678231/index.htm 



 

 

Det påpeges, at den grundige gennemgang af havbrugsområdet er mangelfuld, idet den ikke forholder sig 
til ansøgninger om etablering af nye havbrug men kun om eksisterende havbrug. Således har der i en læn-
gere årrække ligget en lang række ansøgninger om etablering af havbrug hos Miljøstyrelsen, uden der er 
foregået den nødvendige sagsbehandling. Se eksemplet om sagsbehandling af bl.a. Storebælt Havbrug i 
vedhæftede notat fra 15.5.2019, der er fremsendt til ministeriet som input til den grundige gennemgang. 
 
Derudover er en af den grundige gennemgangs konklusioner netop statens mangelfulde sagsbehandling 
og administration af placeringstilladelser, som er vurderet at være en af hovedudfordringerne for kon-
trollen med havbrug.  
 
Desuden understreges, at Ministeriet ikke kan henvise til mangelfuldt tilsyn i nogen kommuner, idet der 
ifølge havbrugsgennemgangen ikke var tegn på, at det kommunale tilsyn ikke fungerede. 
 
Dansk Akvakultur gør gældende, at for havbrugsområdet har sagsbehandlingen hos kommunerne ikke 
været mangelfuld i modsætning til sagsbehandlingen hos staten.  
 
Det påpeges som væsentligt, at KL har et ønske om at beholde havbrugsadministrationen hos Kommu-
nerne2. 
Desuden har Dansk Akvakultur påpeget3 , at det er uhensigtsmæssigt at samle myndighedskompetencen 
hos staten, da sagsbehandlingen i staten har været problematisk og mangelfuld, samt at det er bedre at 
samle myndighedskompetencen hos kommunerne, da de lokale myndigheder har en ekspertviden om lo-
kale miljøforhold, er miljømyndighed for en række andre virksomheder og landbrug, og har en tættere rela-
tion til lokale interessenter. Det er vores erfaring, at den lokale dialog er en vigtig grundpille i administratio-
nen af akvakulturvirksomheder.  
 
Flytning af tilsyn fra Kommunerne er en imødekommelse af DNs og DSFs interesser. To organisationer 
som ikke har noget direkte at gøre med akvakulturerhvervet. 
 
Dansk Akvakultur gør gældende, at nærværende lovforslag går imod både KL og erhvervets ønske.  
 
På baggrund af ovenstående opfordrer vi til, at lovforslaget trækkes tilbage, samt at sagsbehandlingen 
for VVM og miljøbeskyttelsesloven for havbrugssektoren bliver hos kommunerne i hele kystkystvands-
området (vandområdeplanområdet). Kommunerne vil hermed kunne styrke deres kompetencer og fag-
lige niveau i forhold til hele akvakultursektoren samt øvrig miljø- og naturforvaltning.   

Med venlig hilsen  
 
Dansk Akvakultur 

 
Lisbeth Jess Plesner 

 
2 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/mof/spm/1087/svar/1678252/2223628.pdf 
3 Fx i DAs bemærkning af 15.5.2019 til Miljø- og Fødevareministeriet vedr. Havbrugsgennemgangen. 


