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Denne delrapport er udarbejdet af Else Birk og Lisbeth Jess Plesner med input
fra de deltagende parter.

1. Deltagere

Else Birk, Grauballe Fødevarerådgivning, Gjermosevej 11, Grauballe, 8600 Sil-
keborg, har stået for udførelsen af projektet om EMAS, der er en del af Master
Management Projektet.

Villy J. Larsen og Lisbeth Jess Plesner fra Dansk Akvakultur har deltaget i pro-
jektet. Villy J. Larsen har kun deltaget fra opstarten og indtil efteråret 2006.

Følgende dambrug har deltaget i større eller mindre omfang i projektet:
Rens Dambrug, Tingkærvad Dambrug, Blåkilde Damkultur, Gørding Mølle
Dambrug og Ravning 1 Dambrug
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2. Indledning

Miljøledelse/EMAS er et delprojekt i Master Management Projektet, der tager
udgangspunkt i forsøgsordningen for modeldambrug. Projektet er finansieret af
EU’s Fiskerisektorprogram FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.

I strategien for en bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur opfordrer EU
Kommissionen til, at opdrætterne i højere grad tilslutter sig EU's frivillige miljø-
ledelsesordning EMAS (Eco- Management and Audit Scheme). De danske myn-
digheder opfordrer ligeledes virksomhederne til at indføre miljøledelse i et eller
andet omfang. Der har været en forventning om at EMAS-registrerede virk-
somheder ville få lempeligere vilkår for miljøtilsyn og miljøgodkendelse end
øvrige virksomheder.

EMAS vil samtidig gennem en iterativ proces være medvirkende til fastsættelse
af de fremtidige miljømål for dambrugene. Der er ved udviklingen af rammerne
for EMAS taget hensyn til, at det både skal kunne anvendes på traditionelle og
højteknologiske dambrug. Samtidigt er der lagt vægt på at ledelsessystemet
skulle opbygges så enkelt som muligt.

Som bilag er vedlagt Miljøhåndbogen, der er tænkt som et eksempel på hvor-
dan miljøledelse og EMAS kan opbygges og implementeres på et dambrug. Mil-
jøhåndbogen vil være enkel at tilpasse til forholdene på et dambrug, hvor der
ønskes indført EMAS. Miljøhåndbogen er udarbejdet som en smal håndbog,
hvor der er taget højde for de nødvendige krav til EMAS, samtidig er den ud-
formet så den let kan udvides med dambrugets egne procedurer for drift,
egenkontrol og kvalitetsstyring efter ISO-standarden.

Ligeledes er en skabelon for en miljøredegørelse for et dambrug vedlagt som
inspiration. Ved en endelig certificering skal et dambrugs miljøredegørelse væ-
re offentligt tilgængelig.

Desværre opnåede ingen af de involverede dambrug endelig EMAS certificering
på trods af implementering af systemet og påbegyndt audit. Audit kunne ikke
føres til ende, hvilket i det væsentligste må tilskrives det regelkaos som dam-
brugene forvaltes efter, samt manglende godkendelse fra Vejle Kommune.
Havde godkendelsen været på plads ville EMAS-registreringen kunne være
gennemført indenfor projektets tidsramme
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3. Forløb

3 traditionelle Dambrug hhv. Blåkilde Damkultur, Gørding Mølle Dambrug og
Ravning 1 Dambrug og 2 modeldambrug hhv. Tingkærvad Dambrug og Rens
Dambrug har deltaget i projektet. Derudover har Aquapri A/S deltaget i di-
skussioner og projektmøder.

Tingkærvad Dambrug og Rens Dambrug har deltaget siden opstarten i 2006 og
implementeret miljøledelsessystemet på dambrugene. De øvrige dambrug har
ikke ønsket at implementerer miljøledelsessystemet.

Projektet er startet op med informationsmøder med bl.a. deltagelse af oven-
stående dambrug og en repræsentant for en EMAS-godkendt fiskeindustri.

Der er blevet afholdt besøg på de 5 interesserede dambrug i opstartsfasen.
Herefter er der afholdt en række projektmøder samt en hel del besøg på Ting-
kærvad Dambrug og Rens Dambrug i forbindelse med udarbejdelse af dam-
brugsspecifikke procedurer og implementeringen af miljøledelsessystemet. Der
er der afholdt kursus i intern audit og miljørevision for projektgruppen, medar-
bejderkursus på dambrugene, samt 2 kursusdage om miljøledelse, kvalitet og
lovgivning for alle interesserede.

I projektets sidste del er miljøhåndbogens dokumenter lagt ind på et web-
baseret dokumentstyringssystem. Systemet – Nitob - er et enkelt og fleksi-
belt dokumentstyringssystem, der kan udvides med mere avancerede facilite-
ter i henhold til de behov, som måtte opstå. Nitob-delen er lagt ind som en
service fra Grauballe Fødevarerådgivning, selve afrapporteringen er iht. ansøg-
ningen foretaget i Word-dokumenter.
Derudover har et af dambrugene deltaget i en Præ-audit foretaget af Bureau
Veritas Certification i Fredericia.

Desværre har samtlige dambrug haft problemer med at få godkendelser og til-
ladelser fornyet, således at alle dambrug under projektet har brugt mange res-
sourcer på dialog med myndighederne. Flere dambrug er endda under projekt-
perioden være i forhandling om opkøb med Skov- og Naturstyrelsen.

Problemerne omkring myndighedsforhold og det regelkaos som dambrugene
forvaltes efter er også årsagen til, at det ikke under projektets tidsramme har
været muligt at opnå en endelig EMAS-verifikation for nogen af dambrugene.

4. Baggrund

EMAS er regler med gyldighed i alle EU-lande om, hvordan blandt andet priva-
te virksomheder kan dokumentere og forbedre det interne og det eksterne mil-
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jø og om, hvordan miljøoplysninger bedst muligt dokumenteres og kommuni-
keres. Ordningen er frivillig, den er efter introduktionen i 1995 revideret og
kaldes i dag EMAS II. Den er beskrevet i Rådets Forordning nr. 761/2001 af
19. marts 2001.

Kernen i ledelsessystemet er miljøledelse efter ISO14001:2004. Dertil lægger
EMAS krav af mere eller mindre vidtrækkende omfang: En miljøkortlægning,
en faglig efterprøvning under audit, en offentlig tilgængelig miljøredegørelse,
samt at man går et spadestik dybere i forventningerne til især medarbejderes
deltagelse, miljømål og kommunikationen ud til omverdenen.

Alle EMAS-registrerede virksomheder er listet på EU's hjemmeside om EMAS:
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm.

På Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår flg: (www.mst.dk)
Miljøledelse efter EMAS indebærer at virksomheden:

Gennemfører en indledende miljøgennemgang
Løbende forbedrer miljøindsatsen ud over hvad loven kræver
Fastsætter en miljøpolitik og målsætninger for miljøarbejdet
Offentliggør en årlig miljøredegørelse
Aktivt inddrager medarbejderne i miljøarbejdet

For at blive EMAS-registreret skal en virksomhed kortlægge og gøre noget ved den
direkte miljøbelastning fra dens aktiviteter – og de indirekte miljøforhold fra produk-
ter og serviceydelser.

Fordele ved EMAS
EMAS er det mest ambitiøse miljøledelsessystem en virksomhed kan blive certificeret
til. En EMAS-registrering er derfor den ultimative blåstempling af virksomhedens mil-
jøarbejde.
EMAS har sit eget logo, som kan bruges fleksibelt i miljøkommunikationen. Logoet
understreger troværdigheden af de budskaber virksomheden sender til interessenter-
ne i eksempelvis annoncer, informationsbrochurer og på websteder.
Udover at bidrage positivt til virksomhedens omdømme giver en EMAS-registrering
også mere praktiske og kontante fordele:

Den årlige miljøredegørelse erstatter det grønne regnskab som mange virk-
somheder ellers er forpligtet til at lave
En EMAS-registrering betyder 15% rabat på gebyret for at bruge EU's miljø-
mærke Blomsten.

5. Forløbet mod registrering

Grundlaget for EMAS er dambrugets fysiske aktiviteter, der er udgangspunkt
for:
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Miljøkortlægning
Procedurer og skemaer
Forbedringsprojekter
Medarbejderinddragelse
Miljøindikatorer
Miljørevision
Ledelsens evaluering
Miljøredegørelse

Aktiviteterne i dambruget kortlægges så overskueligt og enkelt som muligt i en
indledende miljøgennemgang. Det drejer sig om forbrug af energi, råvarer,
hjælpestoffer, frembringelse af affald, støj- og luftforurening og produktion af
færdigvarer. Kortlægningen skal give overblik, så der kan træffes relevante
beslutninger om forbedringsprojekter, f.eks. reduktion af forbrug af et hjælpe-
stof eller reduktion af udledning. Alle, der arbejder på virksomheden har ind-
flydelse på miljøet, derfor inddrages medarbejderne i de områder, de har ind-
flydelse på.

Der vedtages en miljøpolitik på det enkelte dambrug, som virksomheden for-
pligtiger sig til at arbejde hen imod. Eksempel på miljøpolitik kan være neden-
stående:

På vores dambrug vil vi opdrætte sunde ørreder af høj kvalitet under miljømæssigt
og økonomisk bæredygtige forhold.

Vi vil overholde gældende lovgivning og myndighedskrav. Vi vil arbejde målrettet
mod en minimering af dambrugets ressourceforbrug set i sammenhæng med virk-
somhedens produktionstekniske muligheder og økonomisk formåen.

Vores dambrug vil arbejde med løbende forbedringer og producere så miljørigtigt
som det er teknisk muligt og økonomisk opnåeligt ved at:

producere og forarbejde med mindst muligt ressourceforbrug, færrest mulige
udledninger og under hensyntagen til omgivelserne.
Forbedre miljøforholdene i takt med tilførsel af ny viden / teknologi, der er do-
kumenteret og teknisk / økonomisk tilgængelig.
Forebygge forurening og uhensigtsmæssige påvirkninger af miljøet samt fore-
tage løbende forbedringer.
Motivere, uddanne og træne vores medarbejdere til at handle i overensstem-
melse med miljøpolitikken og målene i virksomhedens miljøstyringssystem.
Konstant at tilstræbe at fremstå som en spændende og tryg arbejdsplads.

Virksomheden fastsætter miljømålsætninger og miljømål, dels for en længere
tidshorisont, dels for en kortere tidshorisont på 1-2 år. Der kan i princippet
vælges ét miljømål, men når virksomheden ikke dette mål vil EMAS-
godkendelsen falde. Der fastsættes derfor ofte flere miljømål.
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Der igangsættes forbedringsprojekter, hvis antal og omfang afhænger af mil-
jømål og status i øvrigt, hvor virksomheden forpligtiger sig til at iværksætte
tiltag, således at miljøbelastningen reduceres.

Eksempler på miljømål kunne være at reducere strømforbruget, at reducere i
kvælstofudledningen, reducere støjgener eller lignende. Miljømål skal være
målbare, dvs. der skal angives en konkret værdi (%, kg eller lignende) som
ønskes reduceret og tidsrummet, målet skal nås indenfor, skal angives.

Der laves procedurer for miljøaktiviteter og registreringer, således at dambru-
gets miljøaktiviteter kortlægges, samt således at forbedringsprojekterne kan
dokumenteres. I små virksomheder er det ikke alle procedurer, der behøver at
være skrevet ned, det er tilstrækkeligt, at alle følger de samme retningslinjer
og gør det, der skal gøres, på samme måde. Det skal til enhver tid kunne kon-
trolleres, at de nødvendige registreringer er foretaget og dokumenteret.

Intern miljøverifikation (intern audit) gennemføres og dokumenteres, det
samme gør ”ledelsens evaluering”, hvor der gøres status for miljømål, miljøpo-
litik, klager og henvendelser, interne og eksterne audits, forbedringsprojekter
m.v.

I forbindelse med valg af forbedringsprojekter vælges der også, hvilke miljøin-
dikatorer, der skal bruges til at beskrives miljøforholdene på dambruget i den
rapport – miljøredegørelsen – som bliver offentligt tilgængelig efter EMAS-
registreringen af dambruget. En miljøindikator kan være forbrug af medicinfo-
der på årsbasis eller per kg produceret fisk, registreret på samme måde år for
år, så det er muligt at sammenligne både indenfor dambruget og over til andre
dambrug og erhverv. Miljøreduktion kan i forbindelse med miljøredegørelsen
opgøres som totalt forbrug eller som forbrug pr. produceret enhed. Derudover
kan registreringer også indekseres, hvis dette f.eks. ønskes af konkurrence
hensyn.

Alle disse aktiviteter skal gennemføres og dokumenteres på en måde, så de
lever op til ISO14001’s krav til dokumentation og opbygning af systemet. Den
første gang, en virksomhed skal registreres, eller hvis der er lavet væsentligt
om på standarden, er det en god ide at få en udefrakommende person med
kendskab til standarden og EMAS til at foretage en præ-audit (”som-om”).
Denne præ-audit kan give gode vink om, hvor langt man er fra at leve op til
EMAS.

Krav ved EMAS udover ISO14001
Offentlig tilgængelig miljøredegørelse Ja
Dokumenteret overholdelse af lovgivning Ja
Åben dialog udadtil Ja
Dokumentation og vedligehold af miljøindikatorer Ja
Medarbejderinvolvering i løbende forbedringer Ja
Mere omfattende miljørevision (intern audit) Ja
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Tilbage er nu at tage endelig stilling til EMAS-verifikationen, og derefter at til-
rette efter de bemærkninger, der fremkom under præ-audit, samt hvad man
selv har fået øje på undervejs. Under verifikationen vil både miljøhåndbogen,
registreringer og data, ledelse og personale blive auditeret. Her er det vigtigt
at huske, at ordningen er frivillig, så auditor vil – udover at være garant over-
for EMAS med hensyn til, at dambruget overholder kravene – også spørge po-
sitivt ind til, hvordan man selv mener, der kan gennemføres forbedringer.

6. Når certifikatet er i hus – vedligehold

Efter at certifikatet er i hus fortsætter de sædvanlige aktiviteter, suppleret med
registrering af miljødata, intern miljøverifikation, prioritering af indsatsområ-
der. Miljøredegørelsen skal føres ajour hvert år og offentliggøres hver 3. år.
Hvert år skal der foregå en årlig opfølgning på certificeringen, og efter 3 år
skal der foregå en recertificering.

EMAS-logo’et kan nu anvendes af dambruget som signal til omverdenen om, at
det har styr på forbrug af råvarer og øvrige ressourcer samt udledninger til
miljøet. Logo’et må ikke bruges direkte på produkter og emballage, men på
brevpapir, miljøredegørelsen, miljøinformation der er godkendt af EMAS-
verifikatoren.

Da processen medfører overblik og klarhed over dambrugets påvirkning af mil-
jøet, har myndigheder, interessenter, kunder og forbrugere nu EMAS-
verifikationens garanti for, at der har været en uafhængig kontrol af de værdi-
er, der findes i miljøredegørelsen og af aktiviteterne på dambruget. Den tillid
som verifikationen medfører, og den klarhed og gennemskuelighed som miljø-
redegørelsens fremstilling giver, gør det muligt at få en objektiv og saglig de-
bat om virksomhedens indflydelse på miljøet.

7. Fordele og ulemper

Fordelene ved en EMAS-registrering:
De miljøforbedringer, der foretages på dambruget, tager udgangspunkt i de
helt konkrete forhold og målte værdier på dambruget.

Miljøredegørelsen kan afdramatisere virksomhedens placering i den offentlige
miljødebat. Det er hurtigere at svare på forespørgsler, da informationen er
samlet og rutinemæssigt bliver bearbejdet.

Miljøredegørelsens resultater kan blive en del af en benchmarking overfor an-
dre dambrug samt anden fødevareproduktion, som dambrug sammenligner sig
med.
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Det er motiverende for medarbejdere at arbejde med noget, der bliver offent-
liggjort.

Medarbejdere kan give væsentlige bidrag til miljøforbedringer.

Økonomiske besparelser kan være betydelige og i væsentligt omfang betale for
etablering af EMAS.

Mange virksomheder oplever, at de nu arbejder under ”dokumenteret tillid”.
Dvs. samarbejdet med myndigheder og omverdenen bør lettes pga. saglighe-
den og uvildigheden fra certificerende organ.

Overfor kunderne (dvs. slagterier, og i sidste ende detailkæderne) er det, at
være en EMAS-registreret virksomhed et signal om, at virksomheden ønsker at
arbejde seriøst med virksomhedens fremtid, dens præstationer og også at den
evner dette. Samme vurdering gælder for ISO-standarder og for kommercielle
standarder.

Nedskrivning af procedurer og rutiner giver ro på dagligdagen, både for nuvæ-
rende og nyansatte medarbejdere og ledere. Det er lettere at skifte arbejds-
områder i virksomheden.

Der er også ulemper:
At indføre et dokumenteret ledelsessystem koster tid, kræfter og penge.

Akkrediteret audit er forholdsmæssigt dyrt for en virksomhed med få ansatte.

Der er få personer at fordele ”kasketterne” på i en lille virksomhed.

Der skal afsættes tid til vedligehold og dokumentation.

Bliver systemet ikke vedligeholdt kan det blive en klods om benet og en nega-
tiv faktor.

Ledelsessystemer kræver overblik, fokus, vilje til systematisk arbejde og ved-
holdenhed, hvilket igen er lettere at håndtere for en større virksomhed med
flere ansatte at fordele opgaver på.

Motivation kan være krævende for alle efter hårde arbejdsdage.

8. Diskussion og konklusion

Der er ikke tvivl om, at en EMAS-registrering vil være en endda yderst positiv
begivenhed for et dambrug set i forhold til omverdenen. Der er også fordele,
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der mærkes reelt i hverdagen, når det store træk med indkøring af systemet er
overstået. Det drejer sig om ro og overblik, man er forberedt, og har svar på
rede hånd når der bliver forespurgt om dambrugets forhold. Det er fordele,
som både leder og ansatte vil mærke. Erfaringsmæssigt giver den øgede tillid
fra omverdenen også virksomheden mere tillid til egne præstationer.

Konkrete besparelser pga. en målrettet nedbringelse af ressourceforbruget er
også et væsentligt element.

Spørgsmålet er så, om disse fordele, samt glæden ved at arbejde på / være
leder af en virksomhed, der melder sig på den fremtidsorienterede bane opve-
jer ulemperne?

Økonomien i udgifter til opbygning og vedligehold af system og til løbende au-
dits kan som sådan ikke diskuteres, det er op til det enkelte dambrug at over-
veje, hvilke beløb man vil bruge på udvikling, og om man vil bringe udgifter til
dokumentation og ledelse ind i udviklings- og driftsbudgetter.

Meget vil afhænge af, hvordan dambruget tilrettelægger arbejdet med EMAS.
Situationen med de få ”kasketter” i det enkelte dambrug kan løses via flere
veje. Øget medarbejderansvar og medarbejderinvolvering kommer naturligt,
når systemet er taget i brug, og der vil stille og roligt ske en udvikling i retning
af, at medarbejderne tager vare på flere af de opgaver, som driftslederen / di-
rektøren tidligere varetog, eller medarbejderne får naturligt ansvar for nye op-
gaver, der kommer til.

Dambruget kan involvere konsulenter og via dem få reel aflastning og sparring
til det daglige og til systemet.

Endelig kan dambruget indgå i et samarbejde med andre dambrug. Det kan
være på mange niveauer, lige fra ”erfa-grupper”, hvor man f.eks. kunne sam-
arbejde om input til forbedringsprojekter på strømforbrug, til ledelsesmæssigt
samarbejde, hvor der kan aflastes og sparres på det ledelsesmæssige plan.

Nogle aktiviteter i EMAS / miljøledelse kan opfattes som noget, man gør ”for
standardens skyld”. Tager man sig tid til at tænke igennem, om aktiviteten kan
bruges til at nedbringe ressourceforbruget og gavne virksomhedens daglige
drift og ledelse viser det sig ofte, at aktiviteterne giver et positivt afkast og bi-
drager til at gavne virksomheden samtidig med at man lever op til kravene i
EMAS.

Ønsker man at arbejde med et pc-baseret eller web-baseret dokumentsty-
ringssystem, er det vigtigt at afsætte tid til at fastlægge egne behov, herunder
overveje fremtidsplaner, og at undersøge markedet før man beslutter sig.
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Vælge man som lille virksomhed at arbejde med miljøledelse, f.eks. EMAS, er
det tilrådeligt at begynde med det nødvendige og ikke mere. Dvs. 1) de proce-
durer og registreringer som EMAS og lovgivningen kræver og 2) de mest nød-
vendige procedurer og registreringer for at driften fungerer. Når man oplever,
at dambruget er blevet fortrolig med at arbejde med systemet tages yderligere
procedurer ind efter behov.

At lovgrundlaget og det tilhørende myndighedsarbejde er så kompliceret og
tager så lang tid, er en medvirkende årsag til, at EMAS for mange dambrug er
uoverskueligt. Det er en forudsætning for EMAS at retsgrundlaget er på plads.
Såfremt EMAS skal være en succes for erhvervet, er det derfor en forudsæt-
ning at reglerne forenkles, således at det er muligt løbende at få retsgrundla-
get på plads for dambrugene.
Såfremt reglerne bliver forenklet vil EMAS dog kunne bidrage positivt, da EMAS
vil medføre en systematik, forbedring og forenkling af en virksomhedsmiljøar-
bejde, hvilket skulle kunne medføre at miljøgodkendelse og miljøtilsyn ligele-
des blev forenklet.

Ovenstående kunne samles i følgende konklusion:
Har man som virksomhed et ønske om og kan se fordelen i at arbejde med le-
delsessystemer, dvs. at få skrevet måden man arbejder på ned, er det relevant
at overveje at indføre EMAS eller andre certificerede ledelsessystemer.
Har man som virksomhed ikke et ønske på egne vegne om at indføre ledelses-
systemer, er det ikke aktuelt at overveje EMAS.

9. Referencer

Rådets Forordning nr. 761/2001 af 19. marts 2001.
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Vejledning til skabelonen 
 
Denne skabelon for en miljøledelseshåndbog er udarbejdet i regi af Master Management Projektet, 
Dansk Akvakultur. Skabelonen er udarbejdet ud fra følgende retningslinjer:  
Den skal kunne anvendes som et papirbaseret system.  
Den skal være så enkel som det er realistisk for et system, der skal kunne føre til en EMAS-
registrering af et dambrug. 
 
Den nye EMAS-forordning og EUs vejledninger retter sig mod, at også helt små virksomheder skal 
kunne EMAS-registreres, hvilket kræver at systemet opbygges enkelt og ”virksomhedsnært”. 
Systemet er derfor næsten fuldt ud udarbejdet alene med de dokumenterede procedurer, der er 
nødvendige i et ISO14000-system. Dertil findes de yderligere forhold dokumenteret som EMAS 
kræver, og endelig er de centrale dokumenterede procedurer fra ISO9000 skrevet ind, dels for at 
danne en sund rygrad i systemet, dels for at lette en eventuel tilføjelse af 
kvalitetsstyringsdokumenter til systemet. 
 
For at forenkle arbejdet, findes der procedurer mærket ”F”, som er procedurer, der kan anvendes 
som fælles procedurer for en gruppe af dambrug, hvad enten de er selvstændige eller en del af en 
koncern. Procedurer mærket ”D” er procedurer, der er enten af naturlig nødvendighed eller krævet 
af standarden, skal være formuleret for det enkelte dambrug. 
 
Håndbogen er desuden opbygget, så det er muligt uden større ændringer, at tilføje, udvide eller 
opsplitte procedurer m.m. Når en ledelseshåndbog ”koges ned” til det allermest nødvendige, vil der 
naturligt være områder, som det enkelte dambrug har behov for at få nedskrevet yderligere 
procedurer og instruktioner for, end denne skabelon indeholder. Jo større dambruget bliver, jo mere 
øges behovet for nedskrevne procedurer i stedet for primært at basere sig på mundtlig træning og 
videnoverførsel. 
 
Alle dokumenter ligger som enkeltfiler i Word, og er nummererede, så de i en ”mappe” på pc’en 
ligger i samme orden og rækkefølge som i håndbogen. Dette giver erfaringsmæssigt mulighed for at 
holde styr på et ret så stort antal dokumenter på enkel vis. Trenden indenfor ledelsessystemer i dag 
er at anvende pc-baserede dokumenthåndteringssystemer. Det er op til den enkelte virksomhed / det 
enkelte dambrug selv at overveje hvilken måde at arbejde på, der passer bedst til virksomheden og 
dens behov.  
 
Vigtigere er det som lille virksomhed fra starten at gøre sig klart, at det ikke er realistisk for én 
person at dække alle funktioner i en travl hverdag. Funktionerne ”produktion”, ”miljø”, 
”EMAS/ISO” og ”systemvedligehold” bør dækkes af mindst 2 forskellige profiler for at få en 
tilstrækkelig bredde og sikkerhed i både miljøarbejdet og i vedligehold af systemet.    
 
God arbejdslyst!!         
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Dok.id. Titel Udgave Gyldig fra Faneblad 
00.00D Indholdsfortegnelse 01 dd.mm.åå 0 
01.00D Dokumentoversigt (dette dokument) 01 dd.mm.åå 1 
01.01F Fortegnelse over ændrede dokumenter 01 dd.mm.åå 1 
     
MILJØHÅNDBOG    
02.00D Forord 01 dd.mm.åå 2 
02.01D Virksomhed, organisation og ansvar 01 dd.mm.åå 2 
02.02F Dokumentation og krydsreference 01 dd.mm.åå 2 
02.03D Politikker  01 dd.mm.åå 2 
02.04D Mål 01 dd.mm.åå 2 
02.05F Ordliste 01 dd.mm.åå 2 
02.06D Oversigt over driftsrelaterede opgaver 01 dd.mm.åå 2 
     
PROCEDURE- OG INSTRUKTIONSHÅNDBOG    
03.00F Ledelsens evaluering og kommunikation 01 dd.mm.åå 3 
03.01F Intern audit og  efterprøvning 01 dd.mm.åå 3 
     
04.00F Fejl og afvigelser 01 dd.mm.åå 4 
04.01F Forebyggende handlinger 01 dd.mm.åå 4 
     
05.00F Miljøpåvirkninger, teknologi og miljøplanlægning 01 dd.mm.åå 5 
05.01F Mål og handlingsplaner 01 dd.mm.åå 5 
05.02F Lovgivning 01 dd.mm.åå 5 
05.03F Miljøredegørelse 01 dd.mm.åå 5 
     
06.00F Beredskabsplaner 01 dd.mm.åå 6 
06.01D Beredskabsplan Brand 01 dd.mm.åå 6 
06.02D Beredskabsplan Strøsvigt 01 dd.mm.åå 6 
06.03D Beredskabsplan Dieseludslip 01 dd.mm.åå 6 
     
07.01D Indkøb og leverandører 01 dd.mm.åå 7 
     
R02.01.01F Arkivoversigt 01 dd.mm.åå 8 
R02.06.001F Termofølere 01 dd.mm.åå 8 
R02.06.002F Liste over kontaktpersoner 01 dd.mm.åå 8 
R02.06.003D Hygiejne 01 dd.mm.åå 8 
R02.06.004D Driftsregistreringer 01 dd.mm.åå 8 
R02.06.005D Vandbehandling og brug af salt 01 dd.mm.åå 8 
R02.06.006F Uddannelse og træning 01 dd.mm.åå 8 
R02.06.007D Målinger og analyser 01 dd.mm.åå 8 
     
R03.00.01F Ledelsens evaluering 01 dd.mm.åå 8 
R03.01.01F Auditplan 01 dd.mm.åå 8 
R03.01.02F Checkliste til intern audit 01 dd.mm.åå 8 
R03.01.03F Checkliste til miljørevision 01 dd.mm.åå 8 
R03.01.04F Auditrapport 01 dd.mm.åå 8 
     
R04.00.01F Afvigelsesrapport 01 dd.mm.åå 8 
R04.01.00F Forebyggende foranstaltninger 01 dd.mm.åå 8 
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R05.00.01F Oversigt over miljøpåvirkninger 01 dd.mm.åå 8 
R05.00.02D Oversigt over nøgletal for miljøpåvirkninger 01 dd.mm.åå 8 
R05.00.03F Prioritering af miljøpåvirkninger 01 dd.mm.åå 8 
R05.00.04F Tjekskema til vurdering af miljøpåvirkninger ved 

ændringer 
01 dd.mm.åå 8 

R05.00.05F Kriterier til prioritering af miljøpåvirkninger 01 dd.mm.åå 8 
R05.01.01F Handlingsplan 01 dd.mm.åå 8 
R05.01.02F Forbedringsprojekter 01 dd.mm.åå 8 
R05.03.01D Miljøredegørelse 01 dd.mm.åå 8 
R06.00.01F Afprøvning af beredskabsplaner  01 dd.mm.åå 8 
R07.01.01D Krav til indkøbte produkter 01 dd.mm.åå 8 
R07.01.02D Leverandøroplysninger 01 dd.mm.åå 8 
R07.01.03D Oversigt over godkendte leverandører 01 dd.mm.åå 8 

 
 
Dambrugerby d. dd.mm.åå ______________ 
 
                    __________________________ 
                    Ansv. Leder / Dir. 
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Vores Dambrug ApS er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed som opdrætter 
regnbueørred / og som har klækkeri / forarbejder vores egen opdrættede ørreder til færdige 
produkter / andet. 
 
Vi lægger vægt på at opdrætte ørreder under hensyntagen til de påvirkninger af miljøet, som 
stammer fra driften af dambruget. Gennem kendskab til dambrugets miljøpåvirkninger 
ønsker vi at arbejde på at reducere disse. 
 
Vi har derfor valgt at benytte Dansk Akvakulturs Miljøledelsessystem til at indføre og 
vedligeholde et velfungerende miljøstyringssystem opbygget efter kravene i EMAS 
Forordning nr. 761 / 2001. 
 
Miljøledelsessystemet omfatter klækkeri / opdræt / forarbejdning / andet på følgende 
adresser: 
 
xx 
yy 
 
 
( konkret afgrænsning af, hvilke aktiviteter, der ikke er omfattet) 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
X-by den         , 20xx 
 
 
Jens Jensen 
Direktør 
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Beskrivelse af dambruget 
 
Beskrivelse af dambrugets historie, herunder miljøhistorie. 
 
…. 
… 
 

 
 
Organisation 
 
  
 

 
 
 
Ansvarsfordeling 
 
Direktøren har ansvar for og beføjelser til at: 
 

- tegne virksomheden overfor kunder 
- fastlægge og dokumentere politikker og mål samt sørge for, at disse bliver forstået af 

hele organisationen 
- sikre, at dambruget overholder gældende lovgivning 
- vedligeholde organisationsplanen samt uddelegere ansvar og beføjelser som er 

nødvendige for at opnå de ønskede miljøforhold. 
- tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at sikre, at systemet lever op til 

kravene i EMAS-forordningen.  
- …… 
- ……. 

 
Driftsleder / dambrugsmedhjælper har ansvar for og beføjelser til at : 
      -    foretage daglige registreringer 

 
Ejer 

 
Dambrugsmedhjælp 

 
Dambrugsmedhjælp 

 
Dambrugsmedhjælp 

 
Afløser  

 

Systemansvarlig 
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- tilkalde elektriker og myndigheder iht. beredskabsplan 
- ….. (konkrete opgaver og ansvar på dambruget) 
- ….. 

 
 
Alle medarbejdere er ansvarlige for at:  

- efterleve gældende procedurer og instruktioner 
- informere nærmeste foresatte / Direktøren om forslag der kan forbedre miljøet eller 

om forslag til forbedringer af disse forhold 
- dambruget og bygninger til stadighed fremstår ryddeligt 
- ……. 

 
I den forbindelse har alle medarbejdere beføjelser til at: 
      -    standse igangværende arbejde ved mistanke om eller konstatering af miljøproblemer 
      -    afvise råvarer ved modtagelse, evt. efter kontakt til Direktøren 
      -    …. 
 
Systemansvarlig er ansvarlig for at  

- ledelseshåndbogen er ført ajour i overensstemmelse med EMAS-forordningen og 
gældende lovgivning. 

- tilpasningen af ledelsessystemet i forhold til aktiviteterne på dambruget sker i 
overensstemmelse med retningslinjerne i EMAS-forordningen.  

 
Stedfortrædere: 
Stedfortræder for Direktøren er: NN 
Stedfortræder for øvrige medarbejdere er ….. 
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Opbygning 
Miljøledelsessystemet består af én håndbog, der indeholder de generelle procedurer i 
miljøhåndbogen og skemaer til registrering og dokumentation. Operationelle procedurer 
(instruktioner) findes efter behov som selvstændige procedurer eller som en del af skemaer 
til registrering. 
 
De generelle procedurer beskriver virksomheden og de grundlæggende rutiner, for at 
virksomheden lever op til  EMAS-forordningen.  
 
Miljøledelsessystemet er derudover bygget op, så krav efter ISO9001:2000 kan indføjes i 
systemet. Kvalitetsforskrifter med videre kan indsættes i håndbogen efter dambrugets behov 
og efter samme retningslinjer som miljøledelsesprocedurer.   
 
Instruktioner er udfærdigede, så de som minimum omhandler miljøstyringsprocedurer i 
henhold til EMAS-forordningen. Arbejds- og forretningsgange, der ikke er krævet 
dokumenterede er samlet i oversigten Dokument 02.06D ”Oversigt over driftsrelaterede 
opgaver”. I det omfang det er relevant for virksomhedens daglige drift er disse udbyggede 
som egentlige driftsprocedurer og indgår i håndbogen som selvstændige procedurer. 
 
Håndbogens sammenhæng over til DS/EN ISO14001:2004 og EMAS-forordningen fremgår 
af krydsreferencelisten sidst i dette dokument. Kvalitetsforskrifter fremgår ikke af 
krydsreferencen. 
 
Registreringer opbevares, hvor det er mest hensigtsmæssigt for virksomheden. En oversigt 
over arkivering af registreringer findes i Dokument R02.02D ”Arkivoversigt”. 
 
Registreringer, der opbevares på harddisk sikres mod nedbrud og datatab, hvilket er 
beskrevet i dokument 02.01D ”Virksomhed, organisation og ansvar”.  
 
 
Procedurebeskrivelse 
De generelle procedurer beskrives med følgende hovedoverskrifter: Formål, 
gyldighedsområde, ansvar, fremgangsmåde og afledte registreringer. Der gives henvisninger 
når det er relevant for forståelsen og for anvendelsen af håndbogen. 
 
Driftsrelaterede arbejdsrutiner, der er nødvendige for opfyldelsen af kravene til EMAS, er 
beskrevet i dokument ”02.06D Oversigt over driftsrelaterede opgaver”, hvor følgende dele 
beskrives: Område, Hvad skal gøres og dokumenteres, Hvem gør det og Hvor foretages 
registreringen. 
 
Beskrives egentlige arbejds- og driftsprocedurer udarbejdes disse som de generelle 
procedurer. 
 
Nummerering og opbygning 
Dokumenterne nummereres, så de ligger i samme rækkefølge i filmappen på pc som de 
fremgår af dokumentoversigten i Dokument  01.00D  ”Dokumentoversigt”. 
 
Procedurer og generelle tekster nummereres XX.YY.Z,  hvor XX og YY er et fortløbende 
nummer og Z er enten et F (fælles procedure) eller et D (procedure som er specifik for det 
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enkelte dambrug).  XX svarer til det fanebladsnummer, som proceduren ligger under i 
Miljøledelsessystemet. 
 
Skemaer til registreringer gives et R foran cifrene, og derefter XX.YY.NNN svarende til den 
procedure, de stammer fra. NNN er et fortløbende nummer. Alle skemaer opbevares under 
samme fanebladsnummer. 
 
Alle fælles sider i denne miljøledelseshåndbog skal have samme informationer i sidehoved 
og –fod som i denne procedure. Procedurer og skemaer som er specifikke for det enkelte 
dambrug tilføjes dambrugets navn i topteksten under DANSK AKVAKULTUR. 
 
 
Ændringer og udsendelse 
Under opbygning af systemet samt ved ikke-godkendte ændringer indsættes print-dato som 
bundtekst, således at seneste printdato altid vil være seneste oplæg. 
 
Ændringer i forhold til foregående udgave markeres med gråtone.  
 
Forældede udgaver arkiveres af dambruget og af den systemansvarlige i et arkiv ”Udgåede 
dokumenter” som kan være edb-baseret eller et ringbind.    
 
Den systemansvarlige har anvar for at ændre dokumenterne. Filerne sendes enten som print 
eller som beskyttede pdf-filer til dambrugene og til Dansk Akvakultur. 
 
Dambrugets direktør har ansvar for at medarbejdere informeres om ændringer, at 
ændringerne indsættes i dambrugets håndbog og at Dokument 01.00D ”Dokumentoversigt” 
er underskrevet.   
 
 
Gyldighed 
Et dokument er kun gyldigt, når printdato ikke findes som bundtekst i dokumentet, samtidig 
med at Dokument 01.00D ”Dokumentoversigt” er underskrevet af Direktøren på dambruget 
og den gyldige version fremgår af 01.00D ”Dokumentoversigt”. 
  
   
Fordeling 
 
Fordelingen af miljøhåndbogen fremgår af Dokument 02.01D ”Virksomhed, organisation og 
ansvar”. 
 
 
Henvisninger 
 
01.00D Dokumentoversigt 
02.01sD Virksomhed, organisation og ansvar 
02.06D Oversigt over driftsrelaterede opgaver 
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Krydsreference til ISO14001 og supplerende EMAS-krav 
 
Procedure Titel ISO14001 EMAS-forordningen 
01.01F Fortegnelse over ændrede dokumenter   
02.01D Virksomhed, organisation og ansvar Pkt. 4.1, 

pkt. 4.4.1 
 

02.02F Dokumentation og krydsreference Pkt. 4.4.5, 
pkt. 4.5.4. 

 

02.03D Politikker Pkt. 4.2  
02.04D Målsætninger og mål  Pkt. 4.3.3  
02.05F Ordliste   
02.06D Oversigt over driftsrelaterede opgaver Pkt. 4.4.2 Bilag I B4 
03.00F Ledelsens evaluering og 

kommunikation 
Pkt. 4.5.2, 
pkt. 4.4.3 

Bilag I B3 

03.01F Intern audit og efterprøvning Pkt. 4.4.5 Bilag II 
04.00F Fejl og afvigelser Pkt. 4.5.3  
04.01F Forebyggende handlinger Pkt. 4.5.3  
05.00F Miljøpåvirkninger, teknologi og 

miljøplanlægning 
Pkt. 4.3.1  

05.01F Mål og handlingsplaner Pkt. 4.3.3  
05.02F Lovgivning Pkt. 4.3.2 Bilag I B1 
05.03F Miljøredegørelse Pkt. 4.3.1 Bilag III, Bilag I B2 
06.00F Beredskabsplaner Pkt. 4.4.7  
07.01D Indkøb og leverandører Pkt. 4.4.6  
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Miljøpolitik 
 
 
 
På  ”vores” dambrug, adresse xx,  med gyldighedsområde …….vil vi opdrætte sunde ørreder 
af høj kvalitet under miljømæssigt og økonomisk bæredygtige forhold. 
 
Vi vil overholde gældende lovgivning og myndighedskrav. Vi vil arbejde målrettet mod en 
minimering af dambrugets ressourceforbrug set i sammenhæng med virksomhedens 
produktionstekniske muligheder og økonomisk formåen.  
 
”Vores” dambrug vil arbejde med løbende forbedringer, og producere så miljørigtigt som det 
er teknisk muligt og økonomisk opnåeligt ved at: 
 

• producere og forarbejde med mindst muligt ressourceforbrug, færrest mulige 
udledninger af miljøskadelige stoffer og under hensyntagen til omgivelserne. 

• forebygge forurening og uhensigtsmæssige påvirkninger af miljøet samt foreetage 
løbende forbedringer. 

• forbedre miljøforholdene i takt med tilførsel af ny viden / teknologi, der er 
dokumenteret og teknisk / økonomisk tilgængelig. 

• motivere, uddanne og træne vores medarbejdere til at handle i overensstemmelse med 
miljøpolitikken og målene i virksomhedens miljøstyringssystem 

• konstant tilstræbe at fremstå som en spændende og tryg arbejdsplads. 
 
(Generelt forslag, politikken kan konkretiseres ud fra de forhold, og den profil, det enkelte 
dambrug har) 
 
 
 
___________________                            _____________________ 
Dato                                                          Direktør (blokbogstaver) 
  
 
___________________                             _____________________ 
Dambrug                                                     Direktør (underskrift) 
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Målsætninger for Vores Dambrug ApS 2007-2010 
 
 
 
Udledning: Reducere udledning af N med xx% i perioden fra 2007 til 2010 
 
 
Energi: Reducere elforbruget per kg produceret fisk med xx % i perioden fra 2007 til 2010 
 
 
 
 
Mål for Vores Dambrug 2007: 
 
Målet for reduktion af udledning af N i løbet af 2007 er xx % af målsætningen 2007-2010. 
 
Målet for reduktion af strømforbrug i løbet af 2007 er xx% af målsætningen 2007-2010  
 
2008 og frem: Kan fastsættes årligt efter ledelsens evaluering og udfærdigelse af 
miljøredegørelse 
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Særlige udtryk. 
Nedenstående definitioner og fortolkninger af udtryk er primært baseret på definitioner fra 
ISO9000:2000, ISO 14001:2004 samt DMUs miljøordbog på nettet.   
  
 
Afvigelse. Ikke-opfyldelse af et krav. Når et krav i standarden eller ledelsessystemet ikke 
bliver opfyldt. 
 
Akkreditering. Godkendelse af en organisation til at yde certificerende ydelser. 
Akkrediteringen gives af de nationale akkrediteringsorganer fx DANAK (Danmark), UKAS 
(England), DAR (Tyskland).  
 
Audit. En systematisk og uafhængig undersøgelse for at bestemme, om en kontrakt, standard 
eller forordning (fx EMAS) er indeholdt i et dokumenteret ledelsessystem, om kravene i 
standarden er opfyldte samt om de forskellige procedurer og afledte tiltag er i brug og 
effektive.        
 
BI5. Fem-døgns biokemisk iltforbrug. Det antal milligram ilt per liter, som en vandprøves 
mikroorganismer forbruger i en fem-døgns periode til biokemisk iltning af det organiske stof 
i vandet. BI5 er et udtryk for mængden af organisk stof, som kan omsættes ved naturlige 
aerobe processer. 
 
Branchekode – en af myndighederne godkendt oversigt over og vejledning til 
egenkontrolindsats for en branche. Branchekoden kan, men skal ikke, følges.   
 
Certificering. Akkrediteret gennemgang og godkendelse af en organisations ledelsessystem 
fx iht. ISO14001 eller EMAS. Certificerende organer er fx Det Norske Veritas, Bureau 
Veritas Certification, Dansk Standard.   
  
Ekstern audit. Et certificerende organs auditorer eller en kunde auditerer virksomheden.   
 
EMAS. Forkortelse af Eco-Management and Audit Scheme.  
 
EMAS-registrering. EU's forordning 761 / 2001 om organisationers frivillige deltagelse i 
en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision. Indeholder ISO14001 med 
supplerende specifikke krav bl.a. om offentliggørelse af en miljøredegørelse. 
 
EMAS-verifikator. En person, der er godkendt til verifikation af EMAS. 
 
Forebyggende handling – en handling for at fjerne årsagen til en mulig uønsket situation.  
 
GMP - Good Manufacturing Practice. God dambrugsmæssig praksis for at reducere risici for 
infektion, forurening, sygdom og dårlig trivsel. 
 
Intern audit. Virksomhedens audit af sig selv. Auditor er trænet af andre auditorer eller har 
kursusbevis som intern auditor.  
 
Korrigerende handling – en handling for at fjerne en påvist afvigelse eller en anden 
uønsket situation.  



 

 

 Print: 26-05-2008 

 

 
Løbende forbedringer. En tilbagevendende proces, hvor der arbejdes med konkrete 
områder omfattet af miljøledelsessystemet, så dambrugets miljøpræstation forbedres. 
 
Miljø. Dambrugets omgivelser, omfattende luft, vand, land, naturressourcer, flora, fauna, 
mennesker og de indbyrdes forhold imellem dem. 
 
Miljøforhold. En enkelt del af dambrugets aktiviteter, produkter eller serviceydelser som 
kan påvirke miljøet.   
 
Miljøpåvirkning. En ændring i miljøet, hvad enten den er skadelig eller gavnlig, og som 
helt eller delvist er et resultat af dambrugets miljøforhold.  
 
Suspenderet tørstof. Partikler og fnug, der enten flyder på eller svæver i vand, og som for 
størstedelen kan fjernes ved filtrering. Forkortes SS. 
 
Total-fosfor. Total P. Indholdet af fosfor i alle forekommende fosforforbindelser. 
 
Validering.  En objektivt baseret bekræftelse af, at kravene til en specifikt tilsigtet brug eller 
anvendelse er blevet opfyldt.  
 
 
Verifikation. En objektivt baseret bekræftelse af, at de specificerede krav er blevet opfyldt. 
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Tilpasses det enkelte dambrugs arbejdsrutiner og ønsker under hensyntagen til EMAS og til 
lovgivning og krav 

 
Område Hvad skal gøres og dokumenteres Hvem gør det hvor 

ofte 
Hvor findes det 

Vedligehold og 
reparation af 
strømsystem 

Vedligehold foretages… 
 
Ved svigt tilkaldes elektriker på tlf.nr. 
xx xx yy zz 
Tjek af at alarm fungerer 
 

Elektriker 
 
? 
 
Hver 14. dag 

.. 

Vedligehold og 
reparation af 
luftsystem 

.. .. .. 

Kontrol af udstyr Kontrol af at kapselblæsere, pumper, 
overfladebeluftere og kileremme 
fungerer, evt. bestilling af reservedele 
  

Medarbejder 
Ugentligt 

R05.04.03 

Skift af membraner 
 
 

… Medarbejder R02.06.00x 

Kontrol af 
termometre 

Er der overensstemmelse mellem de 
anvendte termometre og et 
referencetermometer med certifikat. 
 

Medarbejder 
Årligt, ved nye 
termometre og efter 
behov 

R05.04.01 

Kontrol af iltmåler Måler iltmålerne korrekt overfor ilt i 
atmosfærisk luft.  
 

Medarbejder 
Årligt, ved nye 
iltmålere og efter 
behov. 

R05.04.02 

Kontrol af 
vandure/flowmålere 
 
 

.. Medarbejder 
Årligt 

R05.04.03 

Ajourført liste over kontaktpersoner 
 

Direktør 
Revideres årligt. 
 

R02.06.009 

Korrespondance 
 

Direktør 
Løbende 
 

Mappe xx 

Kontakt til 
myndigheder 

Rapporter, påbud 
 

Direktør 
Ved modtagelse 
 

Mappe xx 

Klager fra 
interessenter 
 

Henvendelser m.m. inkl. 
korrespondance 

Direktør 
Ved modtagelse 

Mappe xx. 

Driftsregistreringer, 
 
daglige 
 

Registrering af  
- tildelt foder, mængde og type 
- døde fisk tælles og udvejes 
- iltmætning % og / eller g/l 

Medarbejder 
Dagligt 

R02.06.006 / 
Driftsjournal 
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Område Hvad skal gøres og dokumenteres Hvem gør det hvor 
ofte 

Hvor findes det 

 
 
 

- vandtemperatur °C 
 

Driftsregistreringer, 
 
løbende 
  
 
  

Registrering af  
- indvejning af fisk, leverandør, 

dam og mængde 
- udvejning af fisk, dam, 

modtager og mængde  
- medicinfoder, type og mængde 
- hjælpestoffer, type og mængde  

 

Medarbejder 
Løbende 

R02.06.006 / 
Driftsjournal 

Måling af  
- BI5 
- Total-N 
- Total-P 
- NH4-N 
- SS 

Ved udløb til recipient og udløb til 
plantelagune. Iht. 
dambrugsbekendtgørelsen. 
 

Akkrediteret firma. 
 
 
 
 
 
Iht. 
Myndighedskrav. 

Mappe ”Eksterne 
analyser” 

Udledning 

Slam. Måling af  
- Total-N 
- Total-P 
- BI5 

Iht. slambekendtgørelsen 
 

Akkrediteret firma. 
 
 
Ved tømning af tank, 
minimum 1 gang 
årligt 
(myndighedskrav) 

Mappe ”Eksterne 
analyser” 

Udtagning af prøver 
til pH og N-
bestemmelse, ilt 
 

Prøve analyseres med ….. 
 
 
Krav: (Miljøgodkendelsen) 
 
Afvigelser skrives hvis kravværdier 
fraviges. 
 

Medarbejder 
Hver xx. dag 

R02.06.008 

Hygiejne 
 
 
 

Udskiftning af xx-middel, xx ml i yy 
liter vand 

Medarbejder 
Ugentligt 

R02.06.00x 
 

Uddannelse og 
træning 
 
 

 
 
 

Gennemførte kurser og 
træningsaktiviteter registreres for hver 
medarbejder 
 
Nye medarbejdere introduceres til 
dambruget og til 
miljøledelsessystemet. 

Direktør 
 
 
 
Direktør. 
Indenfor 3 uger efter 
påbegyndt arbejde 

R02.06.004 
personalemappe 
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Område Hvad skal gøres og dokumenteres Hvem gør det hvor 
ofte 

Hvor findes det 

 
 
 
 
 

 
 
Alle ansattes faglige baggrund 
beskrives 

på dambruget. 
 
Løbende 
 

Datablade 
 
 

Datablade for alle anvendte fodertyper 
og medicin- og hjælpestoffer m.v. 
samles og gås igennem.  
 

Direktør 
Ved ændringer og 
minimum hvert 4. år 

I mappen 
”Leverandører og 
Datablade” 

Varemodtagelse af 
foder, hjælpestoffer 
m.v. 

Tjek  
1) at leverandøren er godkendt 
2) antal enheder leveret i henhold 

til bestilling,  
3) kvaliteten af foder m.v.,  
4) at sporbarhedskode, fx batch- 

eller partinr. er angivet. 
Sign. på  faktura eller følgeseddel eller 
fragtbrev.  
Afvisning af modtagelse ved fejl. 
Kontakt direktøren. 
 

Medarbejder 
Ved hver modtagelse 
 
 
 
 
 

Faktura eller 
følgeseddel eller 
fragtbrev. 
 
 
 
 
 
 

Rengøring og 
vedligehold af 
bygninger og udstyr 
 

Gennemgå skema med kontrolpunkter 
for rengøring og vedligehold 

Medarbejder  
Ugentligt 

R02.06.003D 

Håndværkere / 
entreprenører der 
kommer på 
dambruget 
 
 

Generelle hygiejneforskrifter samt 
forskrifter for hensigtsmæssig 
miljømæssig adfærd ophænges på et 
centralt sted ved indgangen til 
dambrug / dambrugets kontor 
 
Ved særligt belastende opgaver 
gennemgås den miljømæssige risiko 
før arbejdet påbegyndes. Der udfyldes 
en afvigelsesrapport med beskrivelse 
af risikohåndteringen og evt. 
forebyggende handlinger 

Medarbejder 
løbende 
 
 
 
 
Direktør, løbende 

R02.06.003D 
 
 
 
 
 
R04.00.01F 
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Formål: 
Denne procedure skal med fastlagte mellemrum sikre  

- miljøledelsessystemets egnethed og effektivitet til at opfylde virksomhedens 
målsætning og politik,  

- herunder vurdering af muligheder for forbedringer og behov for ændringer.    
 
Proceduren beskriver endvidere retningslinjer for intern kommunikation, håndtering af 
relevante henvendelser samt ekstern kommunikation, herunder for Miljøredegørelsen.  
 
 
Gyldighedsområde: 
Proceduren gælder for dambrugets miljøledelsessystem og kommunikation i forbindelse med 
dette system.  
 
Ansvar: 
Direktøren     
 
Fremgangsmåde: 
 
Ledelsens evaluering 
På foranledning af Direktøren foretager ledelsen, herunder den systemansvarlige, 1 gang om 
året evaluering af miljøledelsessystemets funktion i forhold til virksomhedens målsætning og 
politik. Direktøren kan inddrage konsulenter eller andre sparringspartnere med kendskab til 
dambruget i evalueringen.    
 
Evalueringen tager udgangspunkt i resultater fra audits, væsentlige afvigelser, 
dispensationer, kundereklamationer, opfølgning på mål og handlingsplaner, korrigerende 
handlinger, forslag til forbedringer samt tilbagemeldinger fra kunder og 
myndighedsbestemmelser. 
 
Endvidere vurderes om mål og politikker er kendte og bliver gennemført, om der følges på 
korrigerende handlinger, om organisationen virker m.v. 
 
Evalueringen skal som minimum omfatte de punkter, der fremgår af Dokument R03.00.01F 
”Ledelsens evaluering”.  
 
Kommunikation - intern 
Direktøren orienterer om resultatet af ledelsens evaluering og nye mål på et internt 
orienteringsmøde og ved opslag i frokostrum eller andet relevant rum. 
Miljø- og driftsforhold tages op som fast punkt med medarbejdere på ugemøder / 
månedsmøder…, herunder høres medarbejderforslag til miljømæssige forbedringer.  
 
 
Kommunikation – ekstern 
Direktøren orienterer omverdenen om aktuelle miljøforhold og miljøudviklingen gennem 
Miljøredegørelsen. Miljøredegørelsen skal være tilgængelig for alle der ønsker at se den, og 
kan eventuelt lægges ud på dambrugets hjemmeside som pdf-fil. 
 
Henvendelser 
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Alle henvendelser til dambruget vedrørende miljøforhold skal rettes til Direktøren, der sikrer 
registrering og besvarelse af henvendelserne. Eventuel udlevering af registreringer sker 
gennem Direktøren.   
 
Henvisninger: 
R05.03.01D Miljøredegørelsen 
 
Afledte registreringer: 
R03.00.01F Ledelsens evaluering 
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Formål: 
Denne procedure skal med fastlagte mellemrum sikre at det vurderes  

- om de nedskrevne procedurer følges i det daglige arbejde og om der følges op på 
beslutninger taget i relation til miljøledelse 

- om miljøledelsessystemet er holdt ved lige 
- om miljøledelsessystemet stemmer overens med kravene i ISO14001 og EMAS. 

 
Proceduren beskriver, hvordan audit planlægges, gennemføres og følges op på, samt hvordan 
kvaliteten af audit sikres.  
 
Gyldighedsområde: 
Proceduren gælder for dambrugets miljøledelsessystem.  
 
Ansvar: 
Systemansvarlig     
 
Fremgangsmåde: 
Intern audit af miljøledelsessystemet foretages mindst 1 gang årligt. Intern audit foretages af 
en person der er uddannet hertil og uafhængig af det auditerede område. 
 
Planlægning og forberedelse 
For hvert kalenderår udarbejdes en auditplan på Dokument R03.01.01 ”Auditplan”. Planen 
lægges ud fra status fra tidligere audits, ud fra afvigelser og ud fra vigtigheden af 
procedurerne. Målet er at auditere alle procedurer i kvalitetshåndbogen samt alle afsnit i 
standarden i løbet af en 12-måneders periode. Når planen er godkendt af Direktøren sættes 
den på opslagstavle i frokoststue eller andet fast sted hvor meddelelser slås op. 
Meddelelse om audit gives med mindst 1 uges varsel til de der berøres. 
Før audit udarbejdes checklister der anvendes som spørgegrundlag.   
 
Gennemførelse og rapportering 
Under gennemførelse af audit registreres svaret på checklisten, hvad enten svaret er 
accepteret eller der er fundet afvigelse. Så der ikke senere opstår tvivl, skal der ved 
afvigelser skrives konkret, hvad uoverensstemmelsen bestod i. 
Før afslutning af audit vurderer auditor om afvigelsen er væsentlig og kræver at der 
iværksættes en korrigerende handling. Umiddelbart efter afslutning af audit udarbejdes en 
auditrapport på Dokument R03.01.04 ”Auditrapport”.  
  
   
 
Henvisninger: 
R02.06.006F Uddannelse og træning 
R04.01.00F Forebyggende foranstaltning 
R04.00.01F Afvigelsesrapport 
 
Afledte registreringer: 
R03.01.01 Auditplan 
R03.01.02 Checkliste til intern audit 
R03.01.03 Checkliste til miljørevision 
R03.01.04 Auditrapport 
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Formål: 
Denne procedure skal sikre,  

- at ansvar for og bemyndigelse til at håndtere og undersøge afvigelser og 
nødsituationer defineres, 

- at klager behandles efter fastlagte planer 
- at der gives information til relevante myndigheder ved miljøuheld 
- at alle afvigelser gennemgås af autoriseret personale for vurdering af, om der skal 

iværksættes forebyggende foranstaltninger. 
 
 
Gyldighedsområde: 
Proceduren omfatter alle konstaterede afvigelser ved modtagelse, opdræt / produktion og 
levering hvad angår den miljømæssige ydeevne. 
 
Ansvar: 
Direktøren     
 
Fremgangsmåde: 
Miljøklager og henvendelser 
Alle klager og henvendelser vurderes og der tages stilling til hvordan klagen eller 
henvendelsen afhjælpes og besvares. Der skrives en afvigelsesrapport, og besvarelsen sker 
altid skriftligt. 
 
Miljøproblemer 
I tilfælde af en driftsforstyrrelse, der kan give anledning til unormal udledning kontaktes 
ledelsen straks, herefter vurderes den eventuelle skade, samt hvad der skal iværksættes. 
 
Det vurderes endvidere, om kommunen skal kontaktes og hvad virksomheden kan gøre for at 
forhindre en gentagelse. Der skrives en afvigelsesrapport. 
 
Vurdering og opfølgning på afvigelser 
Når vurdering og opfølgning på afvigelsen er færdiggjort, foretages en risikovurdering med 
stillingtagen til, om der skal iværksættes en forebyggende foranstaltning. 
  
 
Henvisninger: 
04.01F Forebyggende handlinger 
 
Afledte registreringer: 
R04.00.01F Afvigelsesrapport 
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Denne procedure skal sikre  

- fjernelse af årsager til faktiske eller potentielle afvigelser 
- undersøgelse af eksisterende informationer for at opdage, analysere og fjerne 

potentielle årsager til afvigelser 
- relevant information til ledelsens evaluering af igangsatte handlinger, 
- at ekstern ekspertise inddrages i fornødent omfang. 

 
 
 
Gyldighedsområde: 
Proceduren gælder for miljøpåvirkninger og anvendt teknologi på dambrugets område. 
Dambrugets navn og fysiske afgrænsning fremgår af dokument 02.02D ”Virksomhed, 
organisation og ansvar”. 
 
 
Ansvar: 
Direktøren     
 
Fremgangsmåde: 
Baggrund for iværksættelse af en forebyggende foranstaltning kan være fremkomne forslag, 
risikovurderinger ved afvigelsesbehandlinger eller resultat af interne og eksterne audits. 
 
I forbindelse med gennemførelse af en forebyggende foranstaltning dokumenteres dette i et 
skema hertil. I alle tilfælde udpeges ansvarlig(e) og tidsterminer fastsættes. 
 
Den miljømæssige effekt af ændringsforslagene vurderes, og der skal vælges den bedste 
miljømæssige løsning indenfor givne kvalitetsmæssige, tekniske og økonomiske muligheder. 
 
Alle rapporter og igangværende sager behandles på ledelsens evaluering.  
  
 
 
 
Henvisninger: 
04.00F Fejl og afvigelser 
 
Afledte registreringer: 
R04.01.00F Forebyggende foranstaltninger 
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Denne procedure beskriver  
–hvordan dambruget finder, undersøger og vurderer alle miljøpåvirkninger fra dambruget og 
hvordan de væsentlige påvirkninger registreres, 
- og hvordan disse undersøgelser planlægges så de udføres under fastlagte betingelser. 
 
Undersøgelserne og vurderingerne giver baggrunden for fastsættelsen af virksomhedens mål 
og skal holdes opdaterede. 
Proceduren skal også anvise, hvordan udviklingen følges på teknologiområdet. 
 
Gyldighedsområde: 
Proceduren gælder for miljøpåvirkninger og anvendt teknologi på dambrugets område. 
Dambrugets navn og fysiske afgrænsning fremgår af dokument 02.01D ”Virksomhed, 
organisation og ansvar”. 
 
Ansvar: 
Direktøren     
 
Fremgangsmåde: 
Miljøpåvirkninger 
Dambruget ajourfører og opdaterer dokumentet ”Oversigten over miljøpåvirkninger” én 
gang årligt. Ajourføringen kan ske i forbindelse med udfærdigelse af grønt regnskab og / 
eller i forbindelse med udfærdigelse af miljøredegørelsen.  De fortrykte registreringer skal 
udfyldes. 
De registrerede miljøpåvirkninger beskrives gennem oplistning af miljøindikatorer (nøgletal) 
enten som samlede årsværdier eller som årsværdier opgjort per kg eller ton produceret fisk 
på ”Oversigt over nøgletal – miljøindikatorer”. 
 
Miljøpåvirkningerne vurderes, og derefter ajourføres dambrugets dokument over 
”Prioritering af miljøpåvirkninger”. Miljøpåvirkningerne prioriteres ud fra lovmæssige 
kriterier, den miljømæssige betydning for omgivelserne lokalt og globalt, de økonomiske 
forhold og forholdet til kunder, myndigheder og naboer. Prioriteringen skal ske i en naturlig 
sammenhæng med dambrugets miljøpolitik.      
 
Tilføres nye påvirkninger til rubrik 1 på dokumentet ”Prioritering af miljøpåvirkninger” 
etableres relevante registrering og de nødvendige ændringer foretages i proceduren om 
miljøplanlægning.      
 
Vurderinger ved ændringer 
Alle påtænkte ændringer på dambruget skal, før de sættes i gang, beskrives af den ansvarlige 
og afleveres til direktøren som vurderer, og godkender eller afviser dem ved hjælp af  
Dokument R05.00.04F  ”Checkskema til vurdering af miljøpåvirkninger ved ændringer.” 
Godkendes ændringen foretages ændringer i relevante procedurer og skemaer før den 
ændrede fremgangsmåde sættes i værk.  
 
Teknologi 
Deltage i relevante ”udstyrsdage” afholdt gennem Dansk Akvakultur vedrørende 
miljømæssige tiltag, eller deltage på relevante messer som fx Danmiljø i Herning.      
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Henvisninger: 
02.01D Virksomhed, organisation og ansvar  
05.00F Miljøpåvirkninger, teknologi og miljøplanlægning 
 
Afledte registreringer: 
R05.00.01F Oversigt over miljøpåvirkninger 
R05.00.02D Oversigt over nøgletal for miljøpåvirkninger 
R05.00.03F Prioritering af miljøpåvirkninger 
R05.00.04F Checkskema til vurdering af miljøpåvirkninger ved ændringer 
R05.01.02F Forbedringsprojekter 
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Denne procedure skal sikre at dambrugets mål er kendt på alle niveauer på dambruget samt 
at miljømål er definerede og dokumenterede, og at miljøplaner er ført ajour i forhold til 
politikker og mål. Den skal sikre, at væsentlige forhold som fx love og bestemmelser, 
tekniske valgmuligheder samt økonomiske og driftsmæssige forhold inddrages ved 
fastlæggelse og gennemgang af miljømål samt at ansvaret for planernes gennemførelse er 
præciserede og at projekter vedrørende planlagte processer og udstyr godkendes af 
autoriseret personale. 
  
Gyldighedsområde: 
Proceduren gælder for udformning af dambrugets mål og handlingsplaner.  
Dambrugets navn og fysiske afgrænsning fremgår af dokument 02.01D ”Virksomhed, 
organisation og ansvar”. 
 
Ansvar: 
Direktøren     
 
Fremgangsmåde: 
Mål 
Dambrugets mål revurderes årligt i forbindelse med opdatering af dambrugets 
miljøpåvirkninger.  
 
De reviderede mål offentliggøres på dambruget ved ophængning på opslagstavler og ved at 
hænge dem op i kantine / spiserum.      
 
Handlingsplan 
Efter fastlæggelse og revurdering af dambrugets mål skal handlingsplanen, der er en 
oplistning af målene, ajourføres.  
Der foretages opfølgning på handlingsplanen minimum 1 gang i kvartalet, fremgangsmåden 
er beskrevet i dokumentet ”Handlingsplan”. Afvigelser fra tidsplanen noteres på skemaet og 
på skemaet for det enkelte projekt. 
 
Forbedringsprojekter 
Ved revurdering af målene, skal der samtidig tages stilling til iværksættelse af nye 
forbedringsprojekter.  
Hvert enkelt forbedringsprojekt beskrives på skemaet ”Handlingsplan” og nummereres 
fortløbende. 
 
 
Henvisninger: 
02.04D Mål 
05.00F Miljøpåvirkninger og teknologi 
05.03F Miljøredegørelse 
 
Afledte registreringer: 
R05.00.01F Oversigt over miljøpåvirkninger 
R05.01.01F Handlingsplan 
R05.01.02F Forbedringsprojekter 
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Denne procedure  

- beskriver, hvordan Vores Dambrug ApS holder sig ajour med lovgivningen, at 
relevant lovgivning samt myndighedskrav og regulativer forefindes på dambruget og 
at Direktøren er orienteret om eventuelle ændringer. 

- sikrer, at love, bekendtgørelser og kommunale krav og regulativer efterleves ved 
relevante ændringer i procedurer og arbejdsrutiner.   

 
Gyldighedsområde: 
Proceduren gælder for den juridiske enhed omfattet af dette Miljøledelsessystem.  
 
 
Fremgangsmåde: 
 Vores Dambrug ApS holder sig ajour via Dansk Akvakulturs hjemmeside, og via fremsendt 
orientering fra Dansk Akvakultur (nyhedsbrev) samt fra myndighederne. Retsinfo.dk 
gennemgås  hver 10. dag / hver måned / xx for nye lovgivning.  
Den systemansvarlige ajourfører oversigten over aktuel lovgivning samt krav og regulativer 
som gælder for dambruget, fx affaldsregulativ, miljøgodkendelse, 
vandindvindingstilladelser, gifttilladelser.  
En oversigt over relevante love og bekendtgørelser m.m. findes i mappen ”Lovgivning”.  
 
Én gang årligt gennemgås lovgivning og krav, disse holdes op mod driftsmæssige og 
adfærdsmæssige ændringer på dambruget der kunne give anledning til, at lovgivningen ikke 
overholdes under de nuværende forhold. Resultatet heraf gennemgås i forbindelse med 
Ledelsens evaluering. 
 
Afledte registreringer: 
R.03.00.01F Ledelsens evaluering 
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Formål: 
Denne procedure skal sikre udarbejdelse og vedligehold af en miljøredegørelse der 
tilfredsstiller kravene i forbindelse med EMAS registrering og verifikation.  
 
 
Gyldighedsområde: 
Proceduren gælder for dambruget, hvis navn og fysiske afgrænsning fremgår af dokument 
02.02D ”Virksomhed, organisation og ansvar”. 
 
Ansvar: 
Direktøren     
 
Fremgangsmåde: 
Miljøredegørelsen udarbejdes på baggrund af dokumentation og registreringer i dambrugets 
miljøledelsessystem.  
 
Miljøredegørelsen bør planlægges med tanke på det behov for informationer som 
interessepartnere har. Dambrugets beliggenhed, aktiviteter og eventuelle tjenesteydelser 
beskrives. Er dele af dambruget ikke EMAS-registreret skal dette fremgå, ligesom der skal 
redegøres for datterselskaber, joint-ventures samt køb og salg i den forløbne periode. 
Miljøpolitikken skal indarbejdes i redegørelsen og miljøledelsessystemet beskrives.  
 
Ændringer i oplysningerne der indgår i miljøredegørelsen ajourføres årligt i forbindelse med 
ledelsens evaluering. Miljøredegørelsen udfærdiges i en trykt udgave (fx som pdf-fil) ved 
første EMAS-registrering og efterfølgende hvert 3.år.   
 
 
Henvisninger: 
05.02F Lovgivning 
EU Forordning nr 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning 
for miljøledelse og miljørevision (EMAS). 
Kommissionens Henstilling 2001/680/EF om gennemførelse af Forordning 761/2001. 
  
 
Afledte registreringer: 
R05.03.01 Miljøredegørelse for Vores Dambrug ApS 
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Formål: 
Denne procedure skal sikre identifikation af behov for udformning af beredskabsplaner for at 
forebygge og mindske de miljøpåvirkninger, der kan have sammenhæng med ulykker og 
nødsituationer. Proceduren skal også sikre periodevis efterprøvning af beredskabsplaners 
egnethed og effektivitet, hvor dette er relevant. 
 
 
Gyldighedsområde: 
Proceduren gælder for dambruget, hvis navn og fysiske afgrænsning fremgår af dokument 
02.01D ”Virksomhed, organisation og ansvar”. 
 
Ansvar: 
Direktøren     
 
Fremgangsmåde: 
I forbindelse med den årlige vurdering af miljøpåvirkninger kontrolleres det, om der er 
kommet nye områder, hvor der skal udarbejdes beredskabsplaner. Aktuelle beredskabsplaner 
fremgår af seneste udfyldte oversigt R06.00.01F ”Afprøvning af beredskabsplaner”. 
 
Nødvendige beredskabsplaner udarbejdes og afleveres til Direktøren, der sikrer, at 
henvisninger indarbejdes i relevante instruktioner.        
 
Det sikres, at beredskabsplanerne er tilgængelige på relevante steder. 
 
Af oversigten ”Afprøvning af beredskabsplaner” fremgår, hvilke og hvor ofte 
beredskabsplaner skal afprøves samt hvem der er ansvarlig for afprøvning. 
 
Ved ændringer i fremgangsmåder skal det vurderes, om der er behov for udarbejdelse af nye 
beredskabsplaner, eller justering af de eksisterende.     
 
 
Henvisninger: 
06.01D-06.0xD Beredskabsplaner 
 
Afledte registreringer: 
R06.00.01F Afprøvning af beredskabsplaner  
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Beredskabsplan Brand 
 
Ansvar:  Direktør 
 
Brand- og pulverslukkere er placeret på følgende steder: 
 
 
 ?? 
 ?? 
 ?? 
 
 
 
 
Fremgangsmåde: 

Konstateres brand vurderes brandens omfang og den søges eventuelt slukket 
umiddelbart. 
 
Ved større brand orienteres ?? og brandvæsenet tilkaldes (ring 112) 
 
Medarbejdere orienteres og er en umiddelbar indsats ikke mulig forlades 
lokalerne og døre og porte holdes lukkede. 
 
?? sikrer bedst muligt fjernelse af trykflasker og afbryder ?? (strømforsyning, 
pumper, hvad gøres) 
 
Brandvæsenet gøres opmærksom på tilstedeværelse af O2 i ?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarmcentralen: Ring 112 
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Beredskabsplan ved strømsvigt 
 
 
Ansvar:                                                           Direktør 
 
 
Hovedstrømforsyningen kommer fra…. Hovedsikringer er placeret…. Reservesikringer er 
placeret…. 
 
 
 
Fremgangsmåde: 
 
Hvis al strøm forsvinder: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Beredskabsplan Dieseludslip 
 
Ansvar:  Direktør 
 
Dambruget opbevarer diesel på følgende steder: 
 
 
 ?? 
 ?? 
 ?? 
 
 
 
 
Fremgangsmåde: 
 
 Konstateres dieseludslip fra dambrugets dieselbeholdere tilkaldes Direktøren,  

der drager omsorg for udbedring af skaden samt opsamling af spild. 
 
Ved risiko for forurening af omgivelser… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?? kommune:  Ring ?? ?? ?? ?? 
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Formål: 
Formålet med denne procedure er at sikre, at produkter, der indkøbes til Vores Dambrug 
beskrives med hensyn til miljøkrav, at de indkøbte varer er i overensstemmelse med kravene 
og at leverandører informeres om relevante krav.  
 
Gyldighedsområde: 
Proceduren gælder for alle indkøb af foder, fisk, kemikalier og udstyr, hvor den 
miljømæssige ydeevne kan påvirkes. 
 
Ansvar: 
Direktøren er ansvarlig for denne procedure.     
 
Fremgangsmåde: 
 
Godkendelse af varer og af leverandører: 
Alle indkøb af varer skal ske fra godkendte leverandører. En leverandør vurderes og 
godkendes ud fra følgende kriterier: 
Kontraktopfyldelse / formåen, prisniveau, miljøforhold, support, kvalitetsniveau, 
leveringsdygtighed samt de kriterier, der hører til den pågældende vare. 
 
Kravspecifikationer til de væsentligste varer findes i listen over krav til indkøbte produkter, 
dokument R07.01.01D. 
 
XX foretager indkøb af foder, og hjælpestoffer.  YY foretager indkøb af olie, diesel m.v. 
Medicinfoder indkøbes efter dyrlæge-recept, strøm levers på kontrakt. 
 
Leverandører, herunder servicevirksomheder og håndværkere, gøres bekendte med 
dambrugets indkøbspolitik, ved vedvarende og betydelig samhandel fremsendes dambrugets 
miljøpolitik sammen med leverandørerklæringen dokument R07.01.02D til udfyldelse og 
returnering i underskrevet stand. Godkendte leverandører skrives på listen over godkendte 
leverandører R07.01.03D ”Oversigt over godkendte leverandører”. 
 
Vurdering af leverandører af diverse hjælpematerialer foretages ved indkøb af den 
pågældende vare på baggrund af en udokumenteret vurdering op mod dambrugets generelle 
kriterier. 
 
Opfølgning på leverandører: 
Overholder leverandøren ikke de specificerede krav, skrives en afvigelsesrapport og det 
vurderes, i hvilket omfang leverandøren skal genvurderes, og om der straks skal iværksættes 
en korrigerende handling. 
 
Alle leverandører gennemgås mindst én gang årligt i forbindelse med ledelsens evaluering. 
 
Modtagekontrol: 
Ved varens ankomst kontrolleres om vareart og mængde svarer til ordreafgivelsen. 
Ankomsttidspunktet anføres på fragtbrev / følgeseddel. 
 
Fejlvarer rapporteres straks til direktøren, der beslutter, om der skal foretages en reklamation 
overfor leverandøren. Dispensationer kan kun foretages af direktøren. 
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Alle varer skal opbevares eftergældende forskrifter for den pågældende vare. 
 
 
Afledte registreringer: 
R07.01.01D Krav til indkøbte produkter 
R07.01.02D Leverandøroplysninger 
R07.01.03D Oversigt over godkendte leverandører 
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Oversigt over arkivmapper: 
 
Mappens navn Indhold Placering 
Prøveresultater Vandprøver … 
 Slamprøver … 
 ….  
Miljø Oversigt over miljøpåvirkninger … 
 Oversigt over nøgletal for miljøpåvirkninger …. 
 Prioritering af miljøpåvirkninger  
 Checkskema til vurdering af miljøpåvirkninger ved ændringer  
 Handlingsplaner  
 Forbedringsprojekter  
 Miljøredegørelse  
 Indledende miljøgennemgang  
Leverandører Leverandøroplysninger  
 Oversigt over godkendte leverandører  
Audit m.m. Auditplan  
 Auditcheckliste  
 Checkliste, miljø  
 Auditrapport  
 Ledelsens evaluering  
Afvigelser  Afvigelsesrapporter  
 Korrigerende handlinger  
Daglig drift  Driftsregistreringer inkl. medicin- og hjælpestoffer  
 Kontrol og kalibrering  
Personale Uddannelse og træning  
Sikkerhed Beredskabsplaner  
 Afprøvning af beredskabsplaner  
Kommunikation Klagesager og myndigheder m.v. … 
Lovkrav Evaluering af overholdelse af lovkrav … 
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Dambrug: ______________________________ 
 
Føler nr. / id. 
/ type 

Placering Vist °C Kontroltermometer / 
referencetermometer 
id. + korrektion 

Vist °C Differens OK / Bem. Dato og sign. 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
Termofølere kontrolleres årligt overfor et kontrolleret termometer. Ved en differens på over +/- 1,0°C kasseres termoføleren. 
Det kontrollerede termometer kan enten være et termometer med certifikat eller en udvalgt føler, der kontrolleres overfor et termometer med 
certifikat. Minimum deling på det kontrollerede termometer skal være 0,6°C.  
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Firma / Person Emne Tlf. Fax / Mail 
Elektriker    
Kommune     
Dansk Akvakultur    
Brandvæsenet    
Falck    
Kommunen    
…    
…    
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Hygiejneregler – Vores Dambrug ApS 
 
 
GÆSTER 
 
For at undgå smitteoverførsel til dambruget og risiko for fejl beder vi alle udefrakommende og gæster 
på dambruget at overholde følgende regler: 
 
Al henvendelse skal ske på Driftskontoret eller på telefon .. .. .. .. 
 
Al færdsel på dambruget …. 
 
Prøver tages …. 
 
 
 
ALLE ANSATTE 
 
 
 
Tøjskift og vask 
 
Fodbad … 
 
Hold dambruget ryddeligt. 
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GMP tjek: 
Hvor / hvad OK   Ikke OK Bemærkninger 
 
Fodersilo – tryk, skimmelvækst, hygiejne 

   

 
Foderautomater – hygiejne 

   

 
Skadedyr – spor, bokse tjekkes  

   

 
Hjælpestoffer, medicin  
– ryddeligt og adskilt ved xx  

   

 
Kemikalier – ryddeligt og adskilt ved yy 

   

 
Farligt affald – opbevaring 

   

 
Foder m. lægemidler o.a. – separat 
opbevaring. 
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Driftsregistreringer foretages bedst i Excel-regneark, Dambase, Djournal, andet foderprogram eller 
en kombination af disse. 
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Dosering af hjælpestoffer til vanddesinfektion: 
 
Formalin: 
 
Beskriv konkret for det enkelte produktionssted. Lukning for vandudskiftning, ophældning af formalin, 
dosering, registrering, beskyttelsesforanstaltninger.  
 
 
Kloramin: 
 
 
Beskriv konkret procedure. 
 
 
 
Blåsten: 
 
 
Beskriv konkret procedure 
 
 
 
 
… beskriv for alle hjælpestoffer i den gældende miljøgodkendelse. 
 
 
 



 

R02.06.006F  Uddannelse og træning 01.doc Print: 26-05-2008 

 

Logbog: 
Medarbejder 
 

Dato Kursus- eller træningsaktivitet Gennemført,  
direktør 

Evt. bemærkninger  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Faglige kurser og temadage registreres.  
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Oversigt over placering af følere, prober og prøveudtagningssteder: 
 
Egen måling Ekstern analyse Id. Placering / prøveudtagningssted 
 
Ilt, temp. 

 Nr 1 Kanal 1 

 
Ilt, temp. 

 Nr 2 Kanal 2 

 
.. 

 Nr 3 … 

 
.. 

 .. … 

 
 

Ilt, SS, BI5, tot-N, tot-
P 

Eksternt 
Lab. 

Udløb dambrug / plantelagune 

 
 

Ilt, SS, BI5, tot-N, tot-
P 

Eksternt 
lab. 

Indløb dambrug 

 
Øvrige egne analyser 
og prøver 
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Dato Evalueringsperiode Deltagere i evalueringen 
 
 

  

   
 

   
 

   
 

 
1 Opfølgning på referat fra sidste møde 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Målsætning og politik. - er miljømålene nået?   - er der behov for ændring af miljømål og –   
   politikker? 
 
    
 
 
 
 
 
 
3 Handlingsplan 
 
    - er handlingsplanen dækkende? 
 
 
 
    
 
 
 
 
4 Er systemet og organisationen stadigt effektivt til at opfylde miljømålene? 
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5 Er dambrugets miljøpræstation tilfredsstillende? Er dambrugets miljømæssige ydeevne 
 
   tilfredsstillende? 
 
 
 
 
6  Er medarbejderne tilstrækkeligt uddannede ? 
 
 
 
 
 
 
7 Gennemgang af resultater af intern audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Gennemgang af afvigelsesrapporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  Gennemgang af auditrapporter fra certificerende organ og eventuelt fra kunder   
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Er der ny lovgivning på vej, som man skal begynde at tage højde for? Er der sket ændringer på   
     dambruget som påvirker overholdelsen af gældende lovgivning? 
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11 Gennemgang af eventuelle klager over miljøforhold eller problemer i myndighedsrelationer? 
 
 
 
 
 
12 Er der produktionsændringer på vej, som der skal tages højde for? 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Skal der igangsættes korrigerende handlinger eller øvrige forbedringstiltag? 
 
 
 
 
 
 
 
14 Kommunikation. Er resultatet af evalueringen af miljøkravene, herunder lovmæssige krav,  
 
    kommunikeret til relevante interessenter? 
 
 
 
 
15 Næste møde 
 
 
16 Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato                                 Direktør 
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Auditplan for perioden: _____________________                        Dambrug: ______________________________ 
 
Afsnit i håndbog Område Jan.  Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov.  Dec. 

02.01 Dokumentstyring og procedurestandard             

02.02, 02.03, 05.02 Politikker, virksomheden, lovgivning             

03.00 Ledelsens evaluering, kommunikation             

03.01 Intern audit             

04.00, 04.01 Afvigelser, forebyggende foranstaltninger             

02.04, 05.00, 05.01 Mål, handlingsplaner, miljøplanlægning             

05.05 Miljøredegørelse             

06.00 Beredskabsplaner             

Vedligehold og reparation             

Kontrol af udstyr             

Myndigheder og interessenter             

Registreringer, sporbarhed             

Leverandører, datablade              

GMP             

Uddannelse og træning             

02.06 

Affald              

              

              

Planlagt dato: Underskrift: 
 

Planlagte audit nummereres fortløbende     : Gennemført  
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Auditnr Auditor Fokusområde, ja/nej Beskrivelse af evt. fokusområde Planlægger / dato 
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Audit nr.:                               Område der auditeres:                      
 
Evt. Fokusområde: 
 
Dato:                                     Auditeret af:                                Godkendt af: 
Spørgsmål: Bemærkninger: OK Ikke OK / 

Auditrapport nr.: 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

Bemærkninger: 
 
 
 
Dato: 
Auditor: ________________________ 
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Checkliste til miljørevision 
 
Audit nr.:                                                                                     Område der auditeres:                       
 
 
Dato:                                     Auditeret af:                                Godkendt af: 
 
Område Spørgsmål: Bemærkninger: OK Ikke OK / Auditrapport nr.: 
Miljømål og 
politikker 
 
 

Er de aktuelle miljømål og politikker 
fortsat relevante set i forhold til 
henvendelser og tilbagemeldinger fra 
dambrugets interessenter. 

  

Produktionsændring 
og nye produkter 
 
 

Er der indført nye produktionsmetoder og er 
der i givet fald foretaget en passende 
miljømæssig vurdering heraf  

  

Styring af afvigelser 
 
 
 
 

Er modtagne klager og henvendelser om 
miljø besvaret i overensstemmelse med 
mål og politikker og er trufne 
foranstaltninger i overensstemmelse 
hermed. Er der udarbejdet relevante 
afvigelsesrapporter. 

   

Miljøhandlingsplan 
 
 
 

Er de enkelte dele i miljøhandlingsplanen 
relevante i forhold til de givne mål og den 
teknologiske udvikling. 

   

Udstyr og personale 
til verifikation 
 
 
 

Er de gældende aktiviteter omkring intern 
audit og miljørevision relevante og er 
personalet kvalificeret til at gennemføre de 
krævede revisioner. 

   



 

R03.01.03F Checkliste til miljørevision 01.doc Print: 26-05-2008 

 

Auditprocedure 
 
 
 

Er kvaliteten af afvigelsesrapporter med 
baggrund i auditrapporter tilstrækkelig 

   

Evalueringsrapport 
 
 
 

Er bemærkninger i evalueringsrapporten 
fra ledelsens evaluering i 
overensstemmelse med virksomhedens 
miljømål og politikker 

   

Lovgivning 
 
 

Er den foreliggende liste over aktuelle 
myndighedskrav dækkende. 

   

Indkøb 
 
 
 

Er beskrivelser af særlige miljøkrav som 
stilles overfor underleverandører og 
håndværkere relevante. 

   

Miljøregistreringer 
 
 
 

Anses de foreliggende miljøregistreringer 
at give et retvisende billede af 
miljøforholdene på dambruget   

   

 
 
 

    

 
 
 
 

    

Bemærkninger: 
 
 

 
Dato: 
Auditor: ________________________ 
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Rapport nr:                               Område auditeret:                      
 
Dato:                                           Områdeansvarlig: 
Konstateret afvigelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afvigelse godkendt af den auditerede:                                            Auditeret: 
 
 
Korrigerende handling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig for udførelse:                         Forventet afslutningsdato:           Godkendt, afsnitsansvarlig: 
 
 
Opfølgning på korrigerende handling: 
 
           Implementeret effektivt 
           Ikke implementeret effektivt 
           Forebyggende handlinger iværksættes 
 
Dato: _______________                   Underskrift, Direktør: ______________  
 
 
Rapport over korrigerende handling lukket: 
 
 
 
Dato: ___________________       Underskrift, Direktør: ________________ 
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Rapport nr. 
 

Udstedt af: Dato: 

 
 
 
Beskrivelse af afvigelsen: 
 
 
 
 
 
 
 
Årsag til afvigelsen: 
 
 
 
 
 
Anslået omkostning, forbrug af mængde eller tid: 
 
 
 
Anbefalet straks-tiltag: 
 
 
 
 
 
Dato for gennemførelse:                                         Ansvarlig: 
 
Hvad er sandsynligheden for gentagelse: 
 
 
 
 
Hvad er konsekvensen ved gentagelse: 
 
 
 
 
 
Skal der sættes en forebyggende foranstaltning i gang: 
 
Ja:                                  Nej:                                              Dato: 
 
                                                                                            Ansvarlig: 
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Forebyggende foranstaltning 
 
På foranledning af: 
 
 
 
 
 
Forebyggende forslag: 
 
 
 
 
 
Konsekvenser: 
 
 
 
 
 
Initialer:                                                                       Dato: 
 
Besluttet korrigerende handling: 
 
 
 
 
 
 
 
Besluttet af:                                         Dato: 
 
Gennemføres af:                                  Tidstermin: 
 
Opfølgning:                                          Ansvar: 
 
                                                             Dato: 
 
Bemærkninger til opfølgning:            Er årsagen til problemet fjernet:   Ja:                          Nej: 
(hvis svaret er nej, startes forfra) 
 
 
 
Init:                                                                                      Dato: 
 
Dato:                                                                                    Ansvarlig:  
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Input    
ÅR: 20.. 

 

 Output 
 

 

       
Foder  Ton  Støj    

Lugt    
Røg/udstødning 
 
 

 Salg 
Fisk  
Sættefisk 
 

 
ton 
ton 

 

       
Æg  
sættefisk 

ton 
ton 

                 

 

 Udledning/spildevand 
N 
P 
BI5 

 
Mg/l og total ton 
Mg/l og total ton 
Mg/l og total ton 

       
Medicin 
Vaccine 
Hjælpestoffer 
Formalin 
Salt 
Blåsten 
Brintoverilte 
Na-perkarbonat 
Kalk 

 
kg 
kg 

ton 
kg 
kg 
kg 
kg 

ton 
 

  
  
Dambrug 

 Affald 
Dunke/plastiksække 
Medicinrester 
Døde fisk 
Olie 
 
 
 
 

 
stk  
kg 

ton 
kh 

 

       
Energi 
Strøm 
Diesel 
Benzin 
 

 
Wh 

l 
l 

   Slam 
N 
P 
BI5 

 
Mg/l og total ton 
Mg/l og total ton 
Mg/l og total ton 

      
 

 

Ilt kg    Nedsivning 
N 
P 
BI5 

 
Mg/l og total ton 
Mg/l og total ton 
Mg/l og total ton 

 
       
Vand 
Vandforbrug 
Flow forbi fisk 
  - yngel og 
sættefisk 

 
l/sek. 
l/sek. 
l/sek. 

   Fordampning 
N 

 
Mg/l og total ton 

 
 
 

       

Salt 
Bøgesmuld 
Vacuumposer 
Rengøringsmidler 

kg 
kg 

 
kg 

 Butik 
Slagteri 
Røgeri 
Gårdbutik 

 Forarbejdede 
produkter 
Røget og fileteret fisk 
Affald 

 
 

 ton 
ton 

 

 
Dato: Udarbejdet af:  
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Udarbejdelse af nøgletal. 
 
Nedenstående miljøindikatorer er valgt for at beskrive miljøpåvirkningerne fra dambruget. 
. 
Indikator Mængde pr. År Forbrug pr. kg produceret fisk 
Produceret fisk  T pr. År  
Indkøbte fisk T pr. år  
Foder T pr. År Kg foder / kg produceret fisk (FK) 
Døde fisk T pr. År Kg døde fisk / kg produceret fisk 
Vand  M3 pr. År l/sek. / kg produceret fisk 
Elforbrug  kWh pr. År kWh / kg produceret fisk 
Diesel  T pr. År l / kg produceret fisk 
O2  M3 pr. År  g / kg produceret fisk 
Medicin og hjælpestoffer (aktivt stof)   
Formalin  Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Blåsten  Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Brintoverilte Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Kloramin  Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Salt Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Vaccine  Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Sulfadiazin/trimethoprim Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Oxolinsyre Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Florfenicol Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Amoxillin-trihydrat Kg pr. År g (aktivt stof) / kg produceret fisk 
Udledning   
BI5, udløb til recipient T pr. År ? mg/l g / kg produceret fisk  
BI5, udløb til plantelagune T pr. År g / kg produceret fisk 
Tot-N, udløb til recipient T pr. År g / kg produceret fisk 
Tot-N, udløb til plantelagune T pr. År g / kg produceret fisk 
Tot-P udløb til recipient T pr. År g / kg produceret fisk 
Tot-P, udløb plantelagune T pr. År g / kg produceret fisk 
NH4-N, udløb til recipient  T pr. År g / kg produceret fisk 
NH4-N, udløb til plantelagune T pr. År g / kg produceret fisk 
SS udløb til recipient T pr. År g / kg produceret fisk 
SS udløb plantelagune T pr. År g / kg produceret fisk 
Slam   
Tot-N  T pr. År g / kg produceret fisk 
Tot-P  T pr. År g / kg produceret fisk 
BI5 T pr. År g / kg produceret fisk 
 
 
Indhentning af data og beregninger: 
 
Data vedrørende produceret mængde fisk, vand, forbrug af el, diesel, O2 og hjælpestoffer hentes fra 
dambrugets driftsjournaler og bogholderi.   
Data vedrørende dyrlægeordineret medicin indhentes fra dyrlægen (VetStat) og / eller fra 
foderproducenten. 
Data vedrørende udledning beregnes ud fra gennemførte analyser, enten i forbindelse med 
miljøprojekter eller fra de lovpligtige analyser.  
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Data indsættes i nedenstående oversigt: 
 
Miljøindikator 2008 2007 2006  
Produceret fisk      
Indkøbte fisk     
Foder     
Døde fisk     
Vand      
Elforbrug      
Diesel      
O2      
     
Formalin      
Blåsten      
Brintoverilte     
Kloramin      
Salt     
Vaccine      
Sulfadiazin/trimethoprim     
Oxolinsyre     
Florfenicol     
Amoxillin-trihydrat     
     
BI5, udløb til recipient     
BI5, udløb til plantelagune     
Tot-N, udløb til recipient     
Tot-N, udløb til plantelagune     
Tot-P udløb til recipient     
Tot-P, udløb plantelagune     
NH4-N, udløb til recipient      
NH4-N, udløb til plantelagune     
SS udløb til recipient     
SS udløb plantelagune     
     
Tot-N      
Tot-P      
BI5     
 
Dataværdier og udviklingsforløbet i forhold til tidligere kommenteres i skemaet på næste side, før de 
indgår i prioriteringen af de væsentlige miljøpåvirkninger og i miljøredegørelsen. 
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Kommentarer til nøgletal og udviklingen i disse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dato: Underskrift: 
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Kategori 1 
Væsentlige miljøpåvirkninger 

Forbedringer ønskes 

Kategori 2 
Styringskrævende miljøpåvirkninger 

Måling / registrering ønskes 
 
Påvirkning 

 
Påvirkning 

 
a) Energiforbrug 
 
b) N-udledning 

 
c) O2-forbrug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Fodertildeling 
 
b) Strømforbrug 

 
c) N,P, SS udledning 

Kategori 3 
Uheldsrisici 

Beredskab ønskes 

Kategori 4 
 

Ikke-væsentlige miljøpåvirkninger nu: 
 
Påvirkning 

 
Påvirkning 

 
a) Strømsvigt 
 
b) Dieseludslip 

 
c) Brand 

 
d) Formalinudslip 

 
a) Støj 
 
b) Leverandørers miljømæssige adfærd 

 
c) Emission til luft 
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Tjekskema til vurdering af miljøpåvirkninger ved ændringer 
Årsag til ændringen: 
                   

 Miljøplanlægning af driften 
 Ændrede lovkrav 
 Nyanskaffelser 
 Kontraktvurdering 
 Vurdering af underleverandører 
 Ændring i produktion / anlæg / proces 
 Uddannelse 
 Forbedringsprojekt nr.: 
 Andet: 

 
 
Kort beskrivelse af 
aktiviteten med 
henvisning til bilag 
 
 

 

Miljøpåvirkning 
(forbrug, udledning, 
affald) 

Påvirkning 
Ja/Nej 

Forventede ændringer i 
miljøpåvirkninger, positive 
og negative 

Resultat af indsatsen 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Bemærkning om 
resultatet 

 

Afsluttet den:  
Dato: Underskrift: 
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Dambrug / afdeling 

 
Dato: 

 
Kriterie 

 
Sæt X 

 
Lovkrav 
 
Miljøpolitik 
 
Den miljømæssige betydning for omgivelserne 
- lokalt – globalt 
 
Påvirkninger som følge af forbrug (foder, vand, 
el, olie osv.) 
 
De afledte miljøeffekter af påvirkningerne 
(fx drivhuseffekt, fauna, sur regn osv) 
 
Forhold til myndigheder 
 
Forhold til kunder 
 
Forhold til naboer 
 
Forhold til andre interessenter 
 
Databehov til EMAS 
 
Økonomi 
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Handlingsplan: 
Opfølgning Projektnr. Projekttitel Ansvar / 

Under- 
skrift 

Forventet 
effekt 

Startdato Forventet 
færdig Efter 

3mdr 
Efter 
6mdr 

Efter 
9mdr 

Efter  
12 mdr 

Bemærkninger om forløb og resultat 
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Opfølgning Projektnr. Projekttitel Ansvar / 
Under- 
skrift 

Forventet 
effekt 

Startdato Forventet 
færdig Efter 

3mdr 
Efter 
6mdr 

Efter 
9mdr 

Efter  
12 mdr 

Bemærkninger om forløb og resultat 

 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
Samtlige igangværende forbedringsprojekter opføres af den system- og miljøansvarlige på ovenstående skema umiddelbart efter igangsættelsen. 
Skemaet gennemgås og justeres kvartalsvist. Handlingsplanen ajourføres i forbindelse med revision af virksomhedens mål. 
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Projektbeskrivelse Dambrug: 
Udfyldt af: 
 

Underskrift: Dato: 

Projektnr.: Projektansvarlig: 
Projekttitel: 
 
Projektbeskrivelse:  

 
 
 
 

Forventet effekt: 
 

 

Navn: Afd./Virksomhed 
  
  

Projektdeltagere: 

  
Materialer / udstyr 
 
 
 
 

 

Investeringer: 
 
 
 
 

Type: Kr.: 

Tidsplan:  
Aktivitet: Start: Forventet 

slut: 
Opfølgning: Slut: Tjek: 

      
      
      
      
Godkendt af: 
 
Underskrift: 

Dato: 

Opfølgning foretaget af: Dato: 
Resultat af projekt: 
 
 
 

 

Miljømæssig effekt: 
 
 
 

 

Eventuelle ændringer i systemdokumentation:  
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Her kan indsættes seneste Miljøredegørelse for Vores Dambrug ApS 
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Afprøvning af beredskabsplaner 
 
Beredskabsplaner afprøves med følgende frekvenser: 
 
Plan         Frekvens                   Aktuel           Ansvar 
06.01D  Brand  Årligt                                              Direktør 
06.02D  Strømsvigt  Ingen                                               Direktør 
06.03D  Dieseludslip  Årligt                                              Direktør 
 
 
Direktøren planlægger afprøvningen af de beredskabsplaner, dambruget har, beskriver 
omfanget af afprøvningen, samt resultatet og konklusionen af afprøvningen. Det udfyldte 
skema sættes i mappe ??: 
 
Beredskabsplan nr. afprøvet: 
 
Dato:                  Underskrift: 
 
 

Beskrivelse af afprøvningen: 

Resultat af afprøvningen: 
 
 
 

Giver afprøvningen anledning til ændringer i 
Beredskabsplan og i givet fald hvilke: 
 
 
 

    
Beredskabsplan nr. afprøvet: 
 
Dato:                  Underskrift: 
 
 

Beskrivelse af afprøvningen: 

Resultat af afprøvningen: 
 
 
 

Giver afprøvningen anledning til ændringer i 
Beredskabsplan og i givet fald hvilke: 
 
 
 

 
Beredskabsplan nr. afprøvet: 
 
Dato:                  Underskrift: 
 
 

Beskrivelse af afprøvningen: 

Resultat af afprøvningen: 
 
 
 

Giver afprøvningen anledning til ændringer i 
Beredskabsplan og i givet fald hvilke: 
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Fisk 
Fisk skal fortrinsvis købes fra dambrug, der arbejder aktivt for at forbedre miljøet.  Dambruget skal 
have den højeste veterinære registrering hos Fødevaredirektoratet. Sættefisk skal være vaccinerede. 
 
Foder 
Foder skal om muligt købes fra foderfabrikker, der prioriterer miljøarbejdet og som kan dokumentere 
egen miljøindsats udover lovgivningen. 
 
Kemikalier 
Leverandøren skal give en erklæring om, at produktet opfylder gældende lovgivning. Der skal 
foreligge et sikkerhedsdatablad på produkter. 
 
Maskiner og udstyr 
Ved indkøb af udstyr skal forbruget af energi og hjælpestoffer vurderes sammen med udstyrets 
forventede levetid og om det er vedligeholdelsesvenligt ud fra en økonomisk og miljømæssig 
betragtning. 
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Virksomhed: 
 

Dato: 

Adresse: 
 
 
 

Tlf.: 
 
Fax: 
 
Mail: 

Kontaktperson: 
 
Produkt: 
 
Spørgsmål Ja Nej Dokumentation / 

Bemærkninger 
Har Deres virksomhed en miljøpolitik? 
 
 

  Hvis ja, hvilken? 

Har virksomheden dokumenteret miljøstyring? 
 
 

  Hvis ja, hvilken 
standard og år? 

Har virksomheden dokumenteret kvalitetsstyring? 
 
 

  Hvis ja, hvilken 
standard og år? 

Er virksomheden involveret i verserende sager vedrørende 
påbud eller forbud, meddelt af tilsynsmyndigheden? 
 

  Hvis ja, hvilke? 

Har virksomheden udformet instruktioner eller lignende, der 
sikrer en miljømæssigt korrekt anvendelse af produkterne? 
 

   

Har virksomheden ikke dokumenteret miljøstyring bedes en 
beskrivelse af miljøfremmende tiltag vedlagt. 
 

   

De bedes vedlægge en redegørelse for, hvorledes 
virksomheden holder sig opdateret om miljøkravene til 
virksomhedens produkter. 
 

   

Til kemikalieleverandører: De bedes tilsende korrekt 
udformede sikkerhedsdatablad samt i forbindelse med 
ændringer fremsende nye datablade, gerne som pdf-fil. 
 

   

Undertegnede står ind for de givne oplysninger og forpligter 
sig til at give Vores Dambrug alle relevante oplysninger om 
miljøforhold i Deres virksomhed.  
 

   

Navn med blokbogstaver:              
 
 
 

Dato: Underskrift: 
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Produkt Leverandør Godkendt d. 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



VORES DAMBRUG
Miljøredegørelse 2008



V I G T I G T !  D E T T E  E R  E N  S K A B E L O N

Denne skabelon for en verificerbar Miljøredegørelse inde-
holder en generel ramme for de informationer om det ydre 
miljø, der skal indgå i henhold EMAS forordningens bilag III 
for et enkelt dambrug med få ansatte. 

Mange virksomheder vælger at skrive en redegørelse, der 
omfatter de fleste elementer i miljøarbejdet og ikke kun de 
nødvendige, som er medtaget her. Skabelonen er udarbe-
jdet alene for at illustrere hvordan en miljøredegørelse for 
et dambrug kan udformes, og for at give forslag til indhold 
og opbygning. Ellers er miljøredegørelsens indhold og ud-
formning for en stor del op til dambruget selv. Sprogligt bør 
redegørelsen søges udformet, så den kan læses og forstås 
af personer uden indsigt i dambrugsproduktion. 

Har dambruget ikke været certificeret før, er det væsentligt 
fra begyndelsen af arbejdet at være opmærksom på, at alle 
tal og værdier i redegørelsen og konklusioner baseret på 
disse skal være auditerbare. Dvs. der skal kunne fremvises 
konkrete originale dokumenter med de målinger og værdi-
er, der ligger til grund for angivelserne i rapporten, ligesom 
der skal kunne redegøres for beregningsmetoder m.m. 

Når miljøredegørelsen er godkendt af en EMAS verifikator 
kan EMAS-logoet (blomsten) fås hos Miljøstyrelsen, og må 
anvendes i redegørelsen.
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Forord ............................................. 3

Præsentation af Vores Dambrug ...... 4

Miljøpolitik ...................................... 6

Dambrugets miljøarbejde ................ 7

Miljøregnskab ................................. 8
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Formålet med miljøredegørelsen er at give alle interessenter 
som fx myndigheder, medarbejdere og naboer en mulighed 
for at få et indblik i ”Vores Dambrugs” miljøarbejde.

Redegørelsen er kontrolleret og påtegnet af XX certific-
eringsbureau efter retningslinierne i EUs miljøforordning 
EMAS om organisationers frivillige miljøarbejde.

Miljøarbejdet er struktureret efter den internationale stan-
dard for miljøstyring ISO 14000 og ”Vores Dambrug” er af 
XX certificeringsbureau certificeret efter denne standard. 

Havets ressourcer udnyttes i stigende omfang og der er øget 
opmærksomhed på, hvordan havets, landjordens og de 
fossile ressourcer bliver anvendt. En stor del af fremtidens 
fiskeproduktion vil ske fra dambrug . Det er derfor væsen-
tligt at arbejde med miljøbelastningen fra akvakultur i et 
bredere perspektiv for løbende at forbedre og dokumentere 
dambrugenes miljømæssige ydeevne 

”Vores Dambrug” anser miljøarbejdet og god miljøstyr-
ing for at være en væsentlig forudsætning for vores virk-
somheds aktiviteter, og vi vil til stadighed bestræbe os på at 
producere vores ørreder med den bedst mulige kvalitet og 
den mindst mulige miljøbelastning.

F O R O R D

Dato:      Underskrift:

Direktør
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Noget om dambrugets historie
”Vores Dambrug” er grundlagt i 19XX og ejes af YYYYYY.
Det er beliggende Dalen ZZ, YYYY Gammelby i Nyby kom-
mune.

Dambruget hører under NACE-kode 03.22
CVR-nr: XYZ

Godkendelsesforhold
Miljømyndighed: Nyby Kommune
Miljøgodkendelse: ….
Vandindvindingstilladelse: ….
Tilladelse til anvendelse af åvand: ….
Bortskaffelse af organisk affald og slam: ….

Indretning
Eksempel på beskrivelse: Dambruget er ombygget til et 
modeldambrug  i 200X og består nu af  X sektioner med 
racewaykanaler, hvor vandet efter rensning i biofiltre 
tilbageføres. 

En mindre delstrøm afledes til plantelagune for yderligere 
rensning inden det via belufterkolonne ledes til Dalens Å 
med et iltindhold på mindst 70%.

Racewaykanalerne beluftes konstant for at sikre optimale 
livsvilkår for fisken og slam fra disse fjernes kontinuert.

Produktion
Der produceres xxxxx på dambruget. 
Hovedparten afsættes til ---
Yderligere afsættes ---

Andre aktiviteter på dambruget: Produktionen af røget fisk / 
fisk til butikssalg er / er ikke omfattet af denne redegørelse.  

Organisation
”Vores Dambrug” en lille virksomhed med xx ansatte (se 
foto), der alle refererer til direktøren. Vi har derfor en meget 
flad organisation, hvor alle medarbejderne har indblik i 
miljøforholdene og kan afløse hinanden. Dette gør at alle 

Slam til udbringning Nedsivning

Udledning 
af renset vand

Recirkuleret vand

Recirkuleret vand

Beluftning

Foderautomat

Sættefisk/
produktionsfisk Plantelagune

Biofilter/mikrosigter

Slamanlæg

Vand

Sættefiskeanlægget er opbygget efter de samme grundlæggende principper, men her er der fuld recirkulering.

P R Æ S E N TAT I O N  A F  ” V O R E S  D A M B R U G ”

Foto af ansatte

5
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kan medvirke til at Vores Dambrug opnår de bedst mulige 
miljøresultater.

Miljøledelse
Miljøledelsessystemet er bygget op efter ISO14001 med en-
kelte fuldt dokumenterede procedurer, som gør systemet 
anvendeligt ved en eventuel opbygning efter ISO9000. Sys-
temet er bygget op med få procedurer og med vægten lagt 
på registreringerne for at tilgodese at der på et lille dambrug 
i høj grad foregår løbende kommunikation og træning af 
hinanden. De fuldt dokumenterede procedurer er system-
procedurer (dokumentstyring, styring af registreringer, in-
tern audit, styring af afvigelser samt korrigerende og fore-
byggende handlinger) samt procedurer vedrørende miljøle-
delse (miljøpåvirkninger, handlingsplaner, miljøredegørelse, 
lovgivning og indkøb).  De daglige aktiviteter på dambruget 
er for en stor del samlet i en oversigt over driftsrelaterede op-
gaver. Oversigten skal fungere som en slags huskeliste på få 
sider over de miljørelaterede aktiviteter og registreringer, der 
hvor der ikke fra dambrugets side er behov for en detaljeret 
beskrivelse. 

Direkte miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningerne fra dambruget er karakteriseret ved at 
der anvendes store mængder vand og at en del af dette vand 
efter rensning afledes til ”Dalens Å”.

Fiskens omsætning af foder resulterer i produktion af direkte 
udfældet slam og slam fra renseprocesserne, der (udspredes, 
deponeres, eller).

Evt. noget om kvaliteten af det vand der afledes.

Indirekte miljøpåvirkninger
Dambrugets primære indirekte miljøpåvirkninger beror på 
anvendelse af energi til drift af beluftere, biofiltre mm. samt 
til transport af foder mm. og dambrugets produkter.

6
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M I L J Ø P O L I T I K

På  ”vores” dambrug, adresse xx,  med gyldighedsområde 
…….vil vi opdrætte sunde ørreder af høj kvalitet under 
miljømæssigt og økonomisk bæredygtige forhold.

Vi vil overholde gældende lovgivning og myndighedskrav. 
Vi vil arbejde målrettet mod en minimering af dambrugets 
ressourceforbrug set i sammenhæng med virksomhedens 
produktionstekniske muligheder og økonomisk formåen. 

”Vores” dambrug vil arbejde med løbende forbedringer, og 
producere så miljørigtigt som det er teknisk muligt og økon-
omisk opnåeligt ved at:

-
brug, færrest mulige udledninger af miljøskadelige stoffer 
og under hensyntagen til omgivelserne.

af miljøet samt foretage løbende forbedringer.

/ teknologi, der er dokumenteret og teknisk / økonomisk 
tilgængelig.

handle i overensstemmelse med miljøpolitikken og målene 
i virksomhedens miljøstyringssystem.

arbejdsplads.
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Baggrund
Med Modeldambrugsbekendtgørelsen  (Bekendtgørelse nr 
1327 af 20/11/2006) er der fastlagt retningslinier for, hvor-
dan landbaserede dambrug kan drives, så deres påvirkning af 
omgivelserne er begrænset mest muligt.

Vores dambrug er opbygget og drevet efter disse retning-
slinier, og dambruget er kontrolleret af xx kommune. Dam-
bruget har deltaget i miljøarbejde via Master Management 
Projektet i 2006-2008.

Miljømål for ”Vores Dambrug” 2007-2010   
1) Reducere strømforbrug per kg produceret fisk med x% fra 

2007 til 2010. (eksempel)

2) Reducere N-udledningen målt som mg N udledt per kg 
anvendt foder med 20 % i forhold til 2006 målt ved udløb 
til recipient. (eksempel)

Indsats og resultater
I dette afsnit som er hovedafsnittet findes hovedbudskabet 
i EMAS-redegørelsen. Præsentationsformen skal overvejes så 
resultaterne fremstår klart og i overensstemmelse med det 
budskab, man ønsker at bringe. Nedenstående punkter skal 
fremgå af redegørelsen. Præsentationen kan være i stolpe-
diagrammer eller andet let anskueligt.

Beskrivelse af ovenstående hovedområder i henhold til 
miljøhandlingsplanerne.

Er der væsentlige afvigelser fra miljømålene kommenteres de.

Evt. miljøuheld, klager og lov overskridelser kommenteres.

Er der væsentlige miljøforhold, der ikke kommenteres, skal 
dette begrundes.

D A M B R U G E T S  M I L J Ø A R B E J D E
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Miljøindikator 2007 2008
Produceret fisk     

Indkøbte fisk    

Foder    

Døde fisk    

Vand     

Elforbrug     

Diesel     

O2     

    

Formalin     

Blåsten     

Brintoverilte    

Kloramin     

Salt    

Vaccine     

Sulfadiazin/trimethoprim    

Oxolinsyre    

Florfenicol    

Amoxillin-trihydrat    

    

BI5, udløb til recipient    

BI5, udløb til plantelagune    

Tot-N, udløb til recipient    

Tot-N, udløb til plantelagune    

Tot-P udløb til recipient    

Tot-P, udløb plantelagune    

NH4-N, udløb til recipient     

NH4-N, udløb til plantelagune    

SS udløb til recipient    

SS udløb plantelagune    

    

Tot-N     

Tot-P     

BI5    

M I L J Ø R E G N S K A B

Her præsenteres alle miljødata for årene hvor der foreligger anvendelige data.

Data indsættes i nedenstående oversigt:

Valget af miljøindikatorer er sket i samråd med Dansk Akvakultur og andre modeldambrug.
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Her kan indsættes 
Emas blomst
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