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Vedr. forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse Jour. Nr. 2020-11749 
 
Nærværende høringssvar er fremsendt på vegne af Dansk Akvakultur og AquaCircle.  
Vi takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyt-
telse vedr. ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler vedr. havbrug. 
 
Havbrug er en miljø- og ressourceeffektiv fødevareproduktion med et lavt klimaaftryk. Sektoren kan bidrage 
til regeringens ambitiøse mål på klimaområdet og skabe vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.   
 
På globalt plan er akvakultur den animalske primærproduktion med den højeste vækstrate på 6%1. På trods 
af en lang række EU2 og nationale vækststrategier3,4 for akvakultur, er væksten i akvakultur stagneret i Dan-
mark og resten af EU i modsætning til, hvad der sker i den øvrige verden. 
 
Rådgivnings- og forskningsinstitutionen DHI konkluderer, at nye havbrug i Kattegat ikke vil påvirke vandom-
rådernes økologiske tilstand. Miljøstyrelsen vurderer, at udledningen af næringsstoffer ikke vil hindre god 
miljøtilstand.  
  
Udledningen af næringsstoffer fra danske havbrug udgør en minimal del af den samlede udledning og sker i 
strømfyldte farvande. I 2018 udledte danske havbrug 347 t N5. Når denne udledning relateres til udledning 
fra andre kilder, svarer det til ca. 0,6 % af N-udledningen fra Danmark. Tilstrømningen af N fra Nordsøen og 
Østersøen er omkring 9 gange så stor som den samlede danske landtilstrømning. Udledningen af nærings-
stoffer fra havbrug er - selv med den planlagte vækst jf. Landbrugs- og Fødevarepakken6 - minimal i forhold 
til øvrige kilder, sker ikke til kritiske områder, og har ingen reel betydning.   
 

 
1 http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture 
2 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/120/european-aquaculture 
3 https://mst.dk/media/147844/strategi_for_baeredygtig_udvikling_af_akvakultursektoren_i_danmark_2014-2020.pdf 
4 https://mst.dk/media/147843/aftaletekst_dansk_akvakultur_i_vaekst.pdf 
5 Novana 
6 https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Foedevare-_og_landbrugspakke/Af-
tale_om_foedevare-_og_landbrugspakken.pdf 



 

 

Ved lov nr. 680 om ændring af miljøbeskyttelsesloven fra 2017 blev der etableret mulighed for, at miljømini-
steren kan fastsætte regler om, at der ved godkendelse af nye havbrug eller ved udvidelse eller ændring af 
eksisterende havbrug kan fastsættes vilkår om anvendelse af kompenserende marine virkemidler såsom 
muslinge- og tangopdræt.  
 
Med nærværende lovforslag vil Miljø- og Fødevareministeriet ophæve denne mulighed for bæredygtig vækst 
i havbrug på baggrund af en bekymring, samtidigt med et ønske om bæredygtig udvikling af akvakulturen. I 
bemærkninger til lovforslaget fremgår:  
 

Regeringen er bekymret over tilstanden i vandmiljøet og ønsker derfor ikke at understøtte 
vækst i havbrugssektoren, som var hensigten med lov nr. 680 af 8. juni 2017 om ændring 
af miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med efter-
følgende ændringer (herefter miljøbeskyttelsesloven). Danmark skal være et grønt fore-
gangsland, og derfor ønsker regeringen, at Danmark skal satse på en bæredygtig udvik-
ling af akvakultursektoren. Der skal satses på de mest miljøvenlige salt- og ferskvands-
dambrug på land i stedet for at understøtte vækst i havbrugssektoren med risiko for 
vandmiljøet. 

 
At ministeriet i nærværende sag vil lovgive pga. en bekymring og i modstrid med vurderinger fra den 
forskningsbaserede myndighedsbetjening er kritisabelt. Lovgivning bør ske på baggrund af fakta og fag-
lighed og ikke på baggrund af bekymring. 
 
Aarhus Universitet (DCE), Syddansk Universitet og DTU-Aqua har vurderet7, at ’Opdræt af muslinger som 
virkemiddel er dokumenteret praktisk muligt med en høj sikkerhed og høj areal-specifik næringsstoffjer-
nelse’. I en tidligere rapport om marine virkemidler konkluderes det ligeledes, at ’Virkemidlet er testet i 
danske farvande og datagrundlaget er tilstrækkeligt omfattende til, at virkemidlet vurderes operatio-
nelt/klar til anvendelse i egnede områder’.  
 
Aftalepartnerne bag lov nr. 680 noterede sig, at der er videnskabelig dokumentation for, at kompense-
rende marine virkemidler kan anvendes til at opsamle næringsstoffer, og at kompensationsopdræt med 
muslinger og dyrkning af tang er et relativt nyt virkemiddel, som ikke er afprøvet i alle typer af farvande. 
Aftaleparterne lagde vægt på, at miljøet ikke skal bære den risiko, der er ved, at man ikke har afprøvet 
virkemidlerne i alle typer af farvande. Derfor blev der aftalt en række forudsætninger for brugen af 
kompenserende marine virkemidler, herunder bl.a. at effekten skal beregnes konservativt, og at pro-
duktionsudvidelser skal ske trinvist. 
 
Det bemærkes, at en hel eller delvis neutralisering af næringsstofudledningen fra et havbrug ved hjælp 
af kompenserende marine virkemidler ikke er tilstrækkeligt til opnå miljøgodkendelse. Ansøger skal 
også sandsynliggøre, at havbruget kan drives på den pågældende lokalitet uden at forurene i en grad, 
der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 

 
7 Marine virkemidler: Beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag, DCE, nr. 368, 2020 



 

 

 
Dansk Akvakultur og AquaCircle gør gældende, at det faglige grundlag er på plads, og at der er taget 
højde for relevante bekymringer for vandmiljøet.   
 
Det fremgår af den tidligere SR-regerings ”Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 
2014- 2020”, at visionen er, ’at den danske akvakulturproduktion af fisk på den længere bane skal ske i an-
læg med recirkulering og rensning af vandet eller i offshoreanlæg i de åbne havområder’, og at der skal udar-
bejdes en vejledning om anvendelse af kompensationsopdræt. Denne strategi er godkendt af EU Kommissio-
nen og indgår som en forudsætning for det danske hav- og fiskeriprogram 
 
Dansk Akvakultur og AquaCircle gør gældende, at nærværende lovforslag er i strid med den af EU-Kom-
missionen godkendte strategi for dansk akvakultur. 
 
Fisk kan opdrættes på havet i havbrug og i landbaserede anlæg. Der er fordele og ulemper ved begge tekno-
logier. 
 
Havbrug er en ekstensiv teknologi med et lavt klimaaftryk. De kan placeres i åbne havområder, hvor de ikke 
vil påvirke vandområdernes økologiske tilstand. Teknologien bygger på over 40 års erfaring, og produktionen 
er lønsom.    
 
Landbaserede saltvandsanlæg er intensive og højteknologiske, og udledningen af næringsstoffer sker kyst-
nært. I de lukkede anlæg kan man opdrætte nye fiskearter, men teknologien er ny og under forsat udvikling.   
 
De ekstensive havbrug kan omlægges til økologi efter de danske økologiregler, men det kan de intensive 
landbaserede anlæg ikke. Det er paradoksalt, at regeringen ønsker at stoppe en udvikling, hvor opdrættede 
fisk kan være økologiske. 
 
Bæredygtighed er et komplekst begreb, som må anskues ud fra mange perspektiver. Derfor støtter Dansk 
Akvakultur og AquaCircle  den danske strategi om at udvikle både landbaserede anlæg og anlæg på havet.  
 
Dansk Akvakultur og AquaCircle anerkender ikke, at salt- og ferskvandsdambrug per se er mere miljøven-
lige end havbrug, og gør gældendende, at lovforslaget er i strid med regeringens ambitioner for økologi. 
 
Det fremgår af høringsmaterialet, at lovforslaget ikke har økonomiske konsekvenser, fordi den nuværende 
bemyndigelse ikke er udnyttet. Dette er ikke korrekt. 
 
Flere virksomheder har investeret i produktionsmuligheder på land for flere sættefisk i tillid til den forven-
tede udvikling i havbrugssektoren og der er investeret i etablering og udvikling af kompensationsopdrætsan-
læg. 
 
En betydelig del af investeringer i etablering og udvikling af landbaserede finansieres og drives af havbrug. 
 



 

 

Anvendelse af muslinger og tang som kompenserende virkemiddel i havbrugssektoren kan accelerere brugen 
af marine virkemidler. 
 
Stop for vækst i havbrug er forbundet med tab af eksport, skatteindtægter og arbejdspladser i landdistrik-
terne.  
 
Dansk Akvakultur og AquaCircle fremhæver, at der er betydelige økonomiske offeromkostninger forbun-
det med lovforslaget, og at det vil modvirke udvikling af salt- og ferskvandsdambrug på land.  
 
Det fremgår af høringsmaterialet, at ophævelse af loven vil medføre ’en begrænsning af potentielle negative 
miljømæssige konsekvenser i forhold til, hvis der på sigt blev etableret havbrug med kompenserende marine 
virkemidler’. Dansk Akvakultur og AquaCircle anerkender ikke denne simple logik. Der kan på lignende vis 
argumenteres for, at potentielle negative miljøeffekter kan begrænses ved at forbyde etablering af et hvil-
ken som helst andet projekt.  
 
Udgangspunktet må være at sikre en fornuftig balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturressourcer 
under inddragelse af den bedste tilgængelige faglig viden på området. 
 
Dansk Akvakultur og AquaCircle finder, at lovforslaget bygger på falske argumenter. 
 
På baggrund af ovenstående opfordrer vi til, at lovforslaget trækkes tilbage, og at der udarbejdes et ad-
ministrationsgrundlag for havbrug, så der sikres en hensigtsmæssig balance i udviklingen af akvakultur-
sektoren i de danske farvande. I administrationsgrundlaget skal retningslinjer for, hvornår etablering af 
havbrug er forenelig med de miljømål, der er opstillet under Danmarks Havstrategi og dermed bidrage til 
at sikre en balance mellem beskyttelse og benyttelse af disse havområder. 

 
Dansk Akvakultur og AquaCircle fremhæver, at den afgørende forudsætning for vækst i akvakultur er 
stabile og forudsigelige rammevilkår.  
 
Med venlig hilsen      
 
 
Dansk Akvakultur   og  AquaCircle 

    
Lisbeth Jess Plesner    Jesper Heldbo 
 

    


