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SAMMENFATNING 

Gennem en lang årrække har kobber været det mest udbredte begroningshæmmende 
middel på netbure i havbrug og selv om man kender det årlige forbrug og der er påvist 
forhøjede koncentrationer i sedimentet under havbrug er der stor set ingen viden om 
hvor stor del af det anvendte kobber som tabes til miljøet. I denne undersøgelse er tabet 
af kobber undersøgt ved 2 havbrug som anvender forskellige nettyper i burene. Tabene 
er opgjort ved 1) direkte målinger på nettenes kobberindhold gennem produktions-
perioden, 2) målinger af kobber i vandet omkring havbrugene ved anvendelse af DGT-
kapsler, 3) måling af sedimenteret kobber under og omkring havbrugene samt 4) 
opstilling af matematiske spredningsmodeller for opløst og sedimenteret kobber.  

Undersøgelserne viste at tabet af kobber fra nettene er meget lavt, og med ret stor 
sikkerhed under 20% af det anvendte gennem hele produktionsperioden. Målingerne og 
beregningerne af forekomsten af opløst kobber i vandet omkring havbrugene viste at 
påvirkningen er så beskeden at den - selv ved anvendelsen af det mest følsomme 
målesystem - ikke kan forventes at være målbar. Der blev dog målt tendens til svagt 
forhøjede koncentrationer af opløst kobber tæt omkring produktionsanlæggene, men det 
blev tolket som en frigivelse af opløst kobber fra det naturligt forekommende kobber i 
vandet som passerer anlæggene pga et svagt fald i pH omkring anlæggene.   

Målinger og beregninger af kobber i sedimenteret materiale opsamlet omkring 
havbrugene viste en forøget sedimentation af kobber i havbrugsområderne men også at 
sedimentationen af kobber fra nettene er stærkt arealmæssigt varierende, men for begge 
anlæg begrænset til et område tæt omkring produktionsanlæggene. 

Undersøgelsen viste også at tabet af kobber fra to forskellige nettyper var forskelligt og 
at forbruget pr. kvadratmeter net kan reduceres betydeligt ved anvendelsen af monofile 
garn. Tabet fra nettene i de første 6 måneder af produktionsperioden er generelt 
begrænset med et tilsyneladende forsvindende tab fra de monofile garn. 

Undersøgelsen er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet. 
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1 INDLEDNING 

I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse af forbruget og tabet til 
vandmiljøet af kobber anvendt som aktivt stof i imprægneringsmidler til reduktion af 
begroning på net ved danske havbrug. 

Undersøgelsen er iværksat af Dansk Akvakultur, og støttet af Fødevareministeriet og 
EU gennem FIUF programmet.  

Formålet med undersøgelsen er at forbedre grundlaget for miljømyndighedernes 
behandling af havbrugernes ansøgninger om tilladelse til fortsat brug af kobberholdige 
anti-begroningsmidler. 

2 UNDERSØGELSENS BAGGRUND 

I en lang årrække har kobber været det mest udbredte begroningshæmmende middel på 
netbure i havbrug. En række forsøg med alternative metoder til bekæmpelse af 
begroningen på nettene under produktionsperioden har ikke vist attraktive alternativer. 
Kobber må derfor antages fortsat at være det mest udbredte aktive stof i net-
imprægneringsmidler indenfor de kommende år. 

På grundlag af de årlige indrapporterede forbrug af kobberholdige imprægneringsmidler 
ved de enkelte havbrug kan det konstateres at det samlede forbrug af kobber ved danske 
havbrug har udgjort skønsmæssigt 5 tons kobber pr. år med en faldende tendens over de 
senere år.  

Medens forbruget af kobber således er relativt velkendt er der imidlertid ingen data til 
vurdering af hvor stor del af kobberet der tabes til vandmiljøet og hvor stor en del som 
returneres til land, når netburene ved produktionssæsonens afslutning optages med 
henblik på rengøring og gen-imprægnering.  

Ved havbrugenes egenkontrol af miljøpåvirkningen er det imidlertid konstateret at en 
del af kobberet kan genfindes i overfladesedimentet under netburene, men der forligger 
ikke målinger til belysning af, hvor stor en del af det anvendte kobber der frigives til 
omgivelserne samt af frigivelsestakten gennem produktionssæsonen. 

En førende producent på det nordamerikanske marked (Flexgard) angiver, at der tabes 
10-15 % af det tilsatte kobber i en produktionsperiode, mens f.eks. det norske 
Forurensningstilsyn regner med at alt kobber tabes til omgivelserne. Forhøjede 
koncentrationer af kobber i sedimentet under burene vidner dog om et tab fra burene. 
Ved betydeligt forhøjede koncentrationer er der sandsynligvis tale om afskalninger.  

Forbruget af kobber til imprægnering afhænger af nettype, hvor net af polyethylen alene 
ud fra en væsentlig mindre dimension af trådene i nettet vil binde mindre kobber end de 
traditionelle nettyper af polyamid. Det er dog ikke afklaret om tabet af kobber varierer 
mellem nettyperne.  

Sammen med tabet af næringsstoffer og medicin er kobberanvendelsen det vigtigste 
forhold, som kan begrænse udvidelse af havbrugsdriften i Danmark. Det er derfor 
vigtigt at det reelle tab kan opgøres og om tabet sker til det marine miljø (til vandet eller 
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direkte til sedimentet ved afskalning) eller på land ved afrensning af nettene ved 
produktionssæsonens afslutning. Dette er en forudsætning for at havbrugserhvervet kan 
iværksætte tiltag til minimering af tabet til det marine miljø.  

3 UNDERSØGELSENS OMFANG 

Undersøgelsen har omfattet følgende elementer: 

• Indsamling af data vedrørende kobberforbrug samt oplysninger om antal, 
størrelse og type af anvendte net ved samtlige danske havbrug 

• Undersøgelse af kobbertabet fra net ved indsamling og analyse af repræsentative 
prøver af de anvendte net før under og efter produktionsperioden på to anlæg 
med to af de mest anvendte nettyper 

• Undersøgelse af kobbertabet til vandfasen ved måling af kobberindhold i vand 
ved og i stigende afstand fra netburene  

• Undersøgelse af kobbertabet til sedimentet ved måling af kobberindholdet i 
sedimenteret materiale ved og i stigende afstand fra netburene 

• Opstilling og kalibrering af en hydrodynamisk model til beregning af 
kobbertabet fra havbrug 

4 UNDERSØGELSENS GENNEMFØRELSE 

I det følgende er der givet en uddybende beskrivelse af de anvendte 
undersøgelsesmetoder. 

4.1 Indsamling og bearbejdning af driftsdata 

Som grundlag for opgørelsen af kobberforbrug samt anvendt net-teknologi ved danske 
havbrug blev der i foråret 2008 udsendt det i bilag A viste spørgeskema. Endvidere blev 
der efterfølgende taget telefonisk kontakt til de fleste af havbrugerne med henblik på at 
få et komplet dataset samt for at undgå eventuelle misforståelser.  

På grundlag af resultaterne fra spørgeskemaerne blev der foretaget et udvalg af to 
havbrug med anvendelse af hver sin nettype: 

• Musholm Lax i Storebælt med anvendelse af konventionelle net af flettet 
polyamid 

• Årø Havbrug i Lillebælt med anvendelse af monofil-garn (”DYNEMA”) 

Anlæggenes geografiske placering er vist i Figur 1. De følgende 
undersøgelsesaktiviteter er gennemført ved disse anlæg. 
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Figur 1:  Geografisk placering af Musholm Lax og Årø Havbrug 

 

4.2 Udsætning og indsamling af netprøver 

For at kunne følge tabet af kobber fra de nyimprægnerede net blev der ved begge 
havbrug inden udsætningen af nettene fremstillet 15 identiske stykker af ca. 10 x 10 cm 
ny-imprægneret net. Én af prøverne fra hvert havbrug blev umiddelbart sendt til 
laboratoriet: MILANA, med henblik på analyse for indhold af kobber.  

De resterende netprøver blev indledningsvist monteret i 3 meters dybde på den 
udvendige side af et produktionsnet med henblik på at følge nettet under 
produktionsperioden. Efter kort tid viste det sig imidlertid at netprøvernes overflade ind 
mod produktionsnettet blev udsat for et unormalt slid som følge af produktionsnettets 
bevægelser. Det blev derfor besluttet at overføre de resterende netstykker til en ramme 
som ophængtes i 3 meters dybde tæt ved produktionsnettet. Fra rammerne blev der 
løbende gennem produktionsperioden udtaget én netprøve pr. anlæg til analyse for 
kobber. 
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Prøvetagningen har omfattet følgende prøver: 

Musholm Lax:  
Prøve Dato Karakter 

1 26-04-2008 Før udsætning 
2 28-05-2008 1 mdr. efter 
3 11-06-2008 1,5 mdr. efter 
4 08-08-2008 3,5 mdr. efter 
5 15-08-2008 4 mdr. efter 
6 01-09-2008 5 mdr. efter 
7 02-10-2008 6 mdr. efter 

 

Årø Havbrug: 
Prøve Dato Karakter 

1 30-05-2008 Før udsætning 
2 01-07-2008 1 mdr. efter 
3 06-08-2008 2 mdr. efter 
4 01-10-2008 4 mdr. efter 

 

 

Prøvetagningen ved de to havbrug vil fortsætte resten af produktionsperioden (indtil 1 
december 2008) og omfatte prøver af produktionsnettene efter indtagningen af nettene 
og efter afrensningen med henblik på gen-imprægnering. 

Udsætning og udtagning af netprøver er fortaget af havbrugerne hvorefter netprøverne 
er sendt til DHI. På DHI er der foretaget en udtagning af en standardiseret delprøve på 5 
x 5 cm som efterfølgende er sendt til MILANA med henblik på analyse for kobber.  

På MILANA er hele den modtagne delprøve analyseret. 

4.3 Udsætning, indsamling og analyse af DGT-kapsler  

For at kunne følge tabet af kobber til vandmasserne omkring havbrugene er der i to 
perioder gennem produktionsperioden foretaget en udsætning af DGT-kapsler 
(”kunstige fisk”) ved og i forskellige afstande fra havbrugene.  

DGT kapsler er en ny teknik til kvantitativ bestemmelse af metaller i naturen. 
Teknikken er afprøvet og valideret i vand for en lang række metaller og udmærker sig 
ved at være følsom (ng-niveau) og let at håndtere. 

DGT-kapsler anvendes til måling af lave og varierende koncentrationer af spormetaller 
samt organiske forbindelser. DGT-kapslernes egenskab af at opsamle metalioner over 
tid, giver DGT-kapslerne et enestående potentiale som overvågningsteknik i forbindelse 
med miljøundersøgelser og efterfølgende forvaltning af naturbeskyttelse. 

Ved lave koncentrationsniveauer foretages analyser for Ag, As, Cd, Cu, Co, Cr, Fe, Hg, 
Mn, Pb og Zn i af DGT-kapsler ved hjælp af high resolution inductivety coupled plasma 
mass spectrometer (HR-ICPMS), og ved høje koncentrationsniveauer med inductivety  
coupled atomic emission spectrometer (ICP-AES). 

Den anvendte kapsel er 1.5 x 4.0 cm stor og opbygget af en teflonskal indeholdende en 
gel, hvorigennem metalioner kan diffundere, samt en metalbindende chelex, kaldet 
resinlaget (se figur 2). Gelen er dækket af et filter ("vindue"), der eksponeres for 
vandmiljøet. De tilstedeværende metalioner kan bevæge sig over filteret og igennem 
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gelen ved passiv diffusion og binde sig til resinlaget. Således afspejler koncentrationen 
af metaller i resinlaget metalkoncentrationen af de opløste biotilgængelige metalioner, 
der har været i vandet i det tidsrum kapslen har været placeret der.  

                                                    

 

Figur 2:  DGT-kapslerne udseende samt ydre og indre skematiske opbygning 

Kapslen placeres typisk 1-4 uger i vandmiljøet. Ud fra metalmængden opsamlet i 
kapslen, temperatur, salinitet og diffusionskonstanter for hver enkelt metalion kan 
middelkoncentrationen i vandet i udsætningsperioden beregnes. 

Den tidsintegrerede opsamling samt den ensartede matrix af resinlaget sænker 
detektionsgrænsen for metalkoncentration i havvand flere størrelsesordner i forhold til 
tidligere opsamlingsmetoder. Alle metaller kan analyseres samtidig på én kapsel. 

I denne undersøgelse blev de ”kunstige fisk” ophængt 3 meter under overfladen og i 
stigende afstand fra burene i havbrugene. 

Målestationernes koordinater samt geografiske placering ved Musholm Lax er vist i 
Tabel 1 og Figur 3. 

Tabel 1: Målepositioner for indhold af biotilgængeligt kobber i vandet ved Musholm Lax  

Station Placering Bredde Længde 

1 Center 55°28,885 11°03,088
2 N 100 m 55°28,933 11°03,088
3 N 250 m 55°29,000 11°03,088
4 N 1000 m 55°29,400 11°03,092
5 E 250 m 55°29,891 11°03,289
6 V 250 m 55°28,864 11°02,860
7 S 100 m 55°28,827 11°03,103
8 S 250 m 55°28,725 11°03,098
9 S 1000 m 55°28,322 11°03,086
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Figur 3: Målestationer for indhold af kobber i vandmassen ved Musholm Lax (havbrugsområdets 
afgrænsning er vist med sorte linier) 

 

Målestationernes koordinater samt geografiske placering ved Årø Havbrug er vist i 
Tabel 2 og Figur 4. 

Tabel 2: Målepositioner for indhold af biotilgængeligt kobber i vandet ved Årø Havbrug  

Station Placering Bredde Længde 

1 Center 55°15,593 09°48,205 
2 S 1000 m 55°15,111 09°47,640 
3 E 250 m 55°15,598 09°48,500 
4 S 250 m 55°15,416 09°48,068 
5 S 100 m 55°15,486 09°48,101 
6 N 100 m 55°15,688 09°48,341 
7 N 250 m 55°15,720 09°48,460 
8 N 1000 m 55°16,007 09°49,014 
9 V 250 m 55°15,643 09°47,985 
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Figur 4: Målestationer for indhold af kobber i vandmassen ved Årø Havbrug (havbrugsområdets 
afgrænsning er vist med sorte linier) 

 

Udsætningen af ”kunstige fisk” ved de to havbrug er fortaget som følger:  

Udsætning ved Musholm Lax: 

• 1. runde: 01/07 2008 til 16/07 2008 

• 2. runde: 09/09 2008 til 25/09 2008 

Udsætning ved Årø Havbrug: 

• 1. runde: 02/07 2008 til 14/07 2008 

• 2. runde: 11/09 2008 til 28/09 2008 

Udsætning og høstning af prøver er foretaget af personale fra DHI. Prøverne er 
efterfølgende sendt til analyselaboratoriet ALS Scandinavia AB for analyse af kobber. 

4.4 Udsætning af sedimentfælder samt indsamling og analyse af 
sedimenteret materiale 

For at kunne følge tabet af kobber til sedimentet under og omkring havbrugene er der i 
to perioder gennem produktionsperioden foretaget en udsætning af sedimentfælder ved 
og i forskellige afstande fra havbrugene. Sedimentationen blev målt i samme perioder 
som målingerne for opløst kobber.  
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Sedimentfælderne, vist i Figur 5, er fremstillet af DHI og består af et ca. 50 cm langt 
PVC-rør med en diameter på ca. 9 cm.  

 

Figur 5: Sedimentfælde 

Rørets åbning opad blev beskyttet mod indtrængende krabber med to vandrette tråde 
placeret i en dybde på 5 cm. Rørene blev monteret vertikalt på en flise, der blev placeret 
på havbunden. 

Målestationernes koordinater samt geografiske placering ved Musholm Lax er vist i 
Tabel 3 samt i Figur 6. 

Tabel 3: Koordinater for placering af sedimentfælder ved Musholm Lax 

Station (nr.) Bredde Længde Beskrivelse 
1 55°28,876 11°03,088 Tæt på Center for bure 
2 55°28,902 11°03,087 ½ afstand fra C til burenes nordlige udstrækning 
3 55°28,933 11°03,086 Burenes nordlige udstrækning 
4 55°28,962 11°03,086 50 m Nord for bure 
5 55°29,006 11°03,083 100 m Nord for bure 
6 55°29,068 11°03,086 250 m Nord for bure 
7 55°28,838 11°03,063 ½ afstand fra C til burenes sydlige udstrækning 
8 55°28,812 11°03,087 Burenes sydlige udstrækning 
9 55°28,784 11°03,087 50 m syd for bure 
10 55°28,759 11°03,091 100 m syd for bure 
11 55°28,676 11°03,082 250 m syd for bure
12 55°28,883 11°02,933 Burenes vestlige udstrækning 
13 55°28,882 11°02,868 Nordvest grænse for burplacering 
14 55°28,874 11°03,243 Burenes østlige udstrækning 
15 55°28,828 11°03,302 50 m øst for øst grænse 
16 55°28,908 11°03,171 Nordøst grænse for burplacering 
17 55°28,919 11°02,972 50 m Vest for vest grænse 
18 55°28,828 11°03,180 Sydvest grænse for burplacering 
19 55°28,808 11°02,972 Sydøst grænse for burplacering 
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Figur 6: Sedimentfældernes placering ved Musholm Lax (havbrugsområdets afgrænsning er vist 
med sorte linier) 

Målestationernes koordinater samt geografiske placering ved Årø Havbrug er vist i  

Tabel 4 samt i Figur 7. 

Tabel 4: Koordinater for sedimentfælder ved Årø Havbrug 

Station (nr.) Bredde Længde Beskrivelse 
1 55°15,658 09°48,206 Syd for bur 5 (midt) 
2 55°15,705 09°48,184 Syd for bur 2 (midt) 
3 55°15,724 09°48,194 SØ for bur 1 
4 55°15,689 09°48,174 SV for bur 3 
5 55°15,619 09°48,220 Syd for bur 8 (midt) 
6 55°15,575 09°48,245 Syd for bur 11 (midt) 
7 55°15,516 09°48,276 SV for bur 15 
8 55°15,535 09°48,281 Syd for bur 14 (midt) 
9 55°15,555 09°48,287 SØ for bur 13 
10 55°15,603 09°48,207 SV for bur 9 
11 55°15,640 09°48,228 SØ for bur 7 
12 55°15,489 09°48,281 50 m syd for bur  
13 55°15,454 09°48,278 100 m syd for bur 
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14 55°15,369 09°48,272 250 m syd for bur  
15 55°15,747 09°48,170 50 m nord for bur 
16 55°15,779 09°48,173 100 m nord for bur  
17 55°15,860 09°48,183 250 m nord for bur 
18 55°15,619 09°48,154 70 m vest for Centrum  
19 55°15,617 09°48,287 70 m øst for Centrum 

 

 

Figur 7: Sedimentfældernes placering ved Årø Havbrug (havbrugsområdets afgrænsning er vist med 
sorte linier) 

Udsætning og tømning af sedimentfælderne er fortaget af DHI. Ved udtagningen blev 
sedimentfælderne sikret med låg og efterfølgende transporteret til DHI’s laboratorium. 
Efter ankomsten til laboratoriet blev det sedimenterede materiale dekanteret fra, tørret 
ved 105 grader celsius og vejet. De tørrede prøver blev sendt til analyselaboratoriet 
MILANA til analyse for kobber.  

4.5 Opstilling og kalibrering af matematisk model 

For at kunne vurdere fremtidige tab af kobber fra danske havbrug samt fordelingen af 
tabet på opløste og partikelbårne fraktioner er der opstillet modeller for tabet af kobber 
til vandfase og sediment ved henholdsvis Musholm Lax, hvor der anvendes net af flettet 
nylon, og ved Årø Havbrug, hvor nylonnettene er skiftet ud med net af monofilt garn af 
typen ”DYNEMA”. 

Modellerne beskriver spredningen af kobber fra de imprægnerede net i de i afsnit 4.3 
angivne perioder baseret på en 14 dages opvarmningsperiode. 
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Modellerne er baseret på MIKE 3 FM PT software (3-dimensionel, Flexible Mesh, 
Particle Tracking). Modellerne beskriver de generelle transport- og blandingsforhold på 
grundlag af meteorologiske data for vindhastighed og -retning, lufttemperatur og 
skydække (Vejr2 A/S). Initialbetingelser og randværdier for vandstand, -temperatur og 
saltholdighed er baseret på en eksisterende tredimensionel spredningsmodel (MIKE 3 
HD AD) for de indre danske farvande med en netopløsning på 1 sømil (Vandudsigten – 
en DHI service). 

Partikelmodellen beregner på baggrund af de underliggende hydrauliske data hvordan 
partikler transporteres i området. Partiklerne kan udledes fra en eller flere kilder.  

I den anvendte model er kobbertabet fra nettene fordelt på henholdsvis en opløst og en 
partikulær fraktion. For at kunne beskrive transporten af de to fraktioner er det 
nødvendigt at give partikelmodellen oplysninger om synkehastigheder for de enkelte 
fraktioner, hvilket også kaldes at parameterisere modellen. De anvendte 
synkehastigheder er angivet i Tabel 5. 

Tabel 5: Synkehastigheder for kobberfraktioner   

Parameter Værdi 
Synkehastighed af opløst fraktion 0,0 ms-1

Synkehastighed af partikulær fraktion 0,017 ms-1

 
Synkehastigheden for den opløste fraktion er naturligvis sat til 0 m/s medens 
synkehastigheden for den partikulære del af kobbertabet (afskallet materiale fra 
nettene), på grundlag af tidligere erfaringer, indledningsvist blev sat til 0,017 m/s.  

4.5.1 Modelområder 
Modelområderne for de to havbrug er vist i Figur 8 og Figur 9. For at få en detaljeret 
beskrivelse af partikeltransporten er det fleksible beregningsnet maksimalt 1 ha i 
havbrugenes nærområder, med øget areal af beregningsnettet mod randene. 

 

Figur 8: Modelområde for Musholm Lax i Storebælt. Området dækker den midterste del af Storebælt 
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Figur 9: Modelområde for Årø Havbrug i Lillebælt. Området dækker den sydlige og midterste del af 
Lillebælt. 

4.5.2 Placering af anlæg og kilder til udledning 
I henhold til produktionstilladelserne for Musholm Lax og Årø Havbrug skal nettene 
være placeret indenfor følgende koordinater (i WGS84): 

Musholm Lax (vestanlæg):  
55º 28,728’N 11º 02,796’Ø 

55º 28,728’N 11º 02,796’Ø 

55º 28,983’N 11º 02,384’Ø 

55º 28,983’N 11º 02,384’Ø 

Årø Havbrug: 
55º 15,820’N 09º 48,470’Ø 

55º 15,650’N 09º 48,530’Ø 

55º 15,260’N 09º 47,940’Ø 

55º 15,450’N 09º 47,770’Ø 

De to produktionsanlæg bestod i 2008 af henholdsvis 15 og 18 net-ringe (jf. bilag A). Reelt vil tabet af 
kobber i produktionsperioden være fordelt over alle nettenes overflader, men af 
regnetekniske årsager er det, som det fremgår af  

 

 

Tabel 6 og Tabel 7, valgt at fordele kobbertabet (opløst såvel som partikulært) over 12 
kilder pr. anlæg fordelt over 6 positioner og 2 dybder. De seks positioner angiver 
ydergrænserne af nettene indenfor hvert af de to havbrugsområder.  
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Tabel 6: Placering af kilder til kobbertab ved Musholm Lax 

Kilde (nr.) Dybde (m) Horisontal placering (WGS84) 
1 og 2  2 og 6 55º 28,933’N         11º 03,150’Ø
3 og 4 2 og 6 55º 28,881’N         11º 03,150’Ø
5 og 6 2 og 6 55º 28,828’N         11º 03,150’Ø
7 og 8 2 og 6 55º 28,933’N         11º 02,850’Ø

9 og 10 2 og 6 55º 28,881’N         11º 02,850’Ø
11og 12 2 og 6 55º 28,828’N         11º 02,850’Ø

 

Tabel 7: Placering af kilder til kobbertab ved Årø havbrug 

Kilde (nr.) Dybde (m) Horisontal placering (WGS84) 
1 og 2  2 og 6 55º 15,715’N         09º 48,100’Ø
3 og 4 2 og 6 55º 15,619’N         09º 48,100’Ø
5 og 6 2 og 6 55º 15,524’N         09º 48,100’Ø
7 og 8 2 og 6 55º 15,715’N         09º 48,250’Ø

9 og 10 2 og 6 55º 15,619’N         09º 48,250’Ø
11og 12 2 og 6 55º 15,524’N         09º 48,250’Ø

 

Initialfortyndingen i området mellem og tæt ved nettene vil følgelig være stærkt 
undervurderet. 

Som grundlag for beregningen af kobbertabet (tabs-procenten) er det antaget at det 
potentielle tab kan udgøre op til 100 % svarende til det samlede årlige forbrug af kobber 
ved de to anlæg. Som det fremgår af bilag A udgør forbruget af kobber på Musholm 
Lax og Årø Havbrug henholdsvis 1250 kg og 150 kg pr. år.  

Ved kalibreringen af modellen er der på grundlag af resultaterne af målingerne af 
indholdet af kobber på nettene, i de ”kunstige fisk” samt i det sedimenterede materiale 
foretaget en justering af henholdsvis tabs-procenten, fordelingen mellem de to 
fraktioner samt af sedimentationshastigheden for den partikulære delfraktion af 
kobbertabet således at der er opnået den bedst mulige overensstemmelse mellem målte 
og beregnede kobberkoncentrationer i vandet og i sedimenteret materiale omkring de to 
anlæg. 
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5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 

5.1 Kobberforbrug 

På baggrund af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen (jf. bilag A) er der i  

Tabel 8 vist forbruget af kobber på de danske havbrug i 2007/2008. Endvidere er der i 
tabellen vist kobberforbruget pr. produceret ton ørred.  

Tabel 8: Absolut og relativt kobberforbrug ved danske havbrug i 2007/2008 

Anlæg 
  

Placering 
  

Forbrug 
Forventet 

produktion Relativt forbrug  

kg/år tons/år (kg/tons produktion)
Kongsnæs- og Sundlax 
Havbrug Grønsund (Bøgestrømmen) 40 450 0.09 
Grønsund Havbrug Grønsund (Bøgestrømmen) 85 800 0.11 
Fejø Havbrug Ståldybet (Smålandshavet) 205 300 0.68 
Skalø Havbrug Ståldybet (Smålandshavet) 351 600 0.59 
Rågø Havbrug Ståldybet (Smålandshavet) 296 350 0.85 
Onsevig Havbrug Ståldybet (Smålandshavet) 254 300 0.85 
Agersø Havbrug Agersø (Storebælt) 216 250 0.86 
Musholm Lax Øst Musholm Bugt (Storebælt) 0 500 0.00 
Musholm Lax Vest Storebælt (ved Musholm)  1125 2300 0.49 
Årø Havbrug Lillebælt (ved Årø) 150 825 0.18 
Flækøjet Havbrug Lillebælt (nordlige del) 65 230 0.28 
Børup Sande Havbrug Kolding Fjord (mundingen) 65 230 0.28 
As Vig Havbrug As Vig (Kattegat) 50 165 0.30 
Hundshage Havbrug As Vig (Kattegat) 272 210 1.30 
Hjarnø Havbrug Horsens Fjord (mundingen) 272 272 1.00 
Borre I Havbrug Horsens Fjord (mundingen) 50 170 0.29 
Borre II Havbrug Horsens Fjord (mundingen) 50 170 0.29 
Nordby Bugt Havbrug Nordby Bugt (Kattegat) 50 225 0.22 
Totalt   3596 

 

Det samlede kobberforbrug til net-imprægnering ved danske havbrug udgjorde i 
2007/2008 ca. 3,6 tons, hvilket er en betydelig reduktion i forhold til tidligere år. 
Reduktionen skyldes dels en udskiftning af de traditionelle flettede net af polyamid med 
de tyndere monofile net af typen ”DYNEMA” samt et målrettet arbejde for at reducere 
kobberforbruget.  

Det gennemsnitlige relative forbrug udgør ca. 0,4 kg kobber pr. tons fiskeproduktion, 
men som det fremgår af Tabel 8 findes der dog stadig anlæg som anvender mere end 1 
kg kobber pr. produceret enhed. 

5.2 Kobbertab fra net 

Koncentrationen af kobber på de nyimprægnerede net samt på netprøver udtaget fra rammer udhængt 
ved havbrugene gennem den første del af produktionsperioden er vist for Musholm Lax 
samt for Årø havbrug i  

 

 

Tabel 9 og Tabel 10. Den tidsmæssige udvikling i kobberindholdet ved de to anlæg er 
endvidere vist i Figur 10 og Figur 11. 



 

 

 

Tabel 9: Kobber på net ved Mu

Musholm Dato 

1 26-04-200
2 11-06-200
3 08-08-200
4 15-08-200
5 01-09-200
6 02-10-200

 
 

Figur 10: Kobber på impræ
02-10-2008 
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Tabel 10: Kobber på net ved Å

Årø Dato 

1 30-05-200

 

usholm Lax før og efter eksponering 
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2 01-07-200
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Figur 11: Kobber på impræ
10-2008 
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5.3 Kobber i vandfase

Resultaterne af målingern
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Tabel 11.  

Tabel 11: Middelkoncentra
Musholm Lax i p

Station Placering 

1   Center 
2  N 100 m 
3 N 250 m 
4 N 1000 m 
5 E 250 m 
6 V 250 m 

 

08 32 54.9
08 68 49.7
08 124 59.1

 

ægnerede netprøver udhængt ved Årø havbrug i perioden 30

0 og Figur 11 er der intet tegn på kobbertab fr
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Bredde Længde Kobber 
μg total 

55°28,885 11°03,088 0,0392 
55°28,933 11°03,088 0,0399 
55°29,000 11°03,088 0,0478 
55°29,400 11°03,092 0,0494 
55°29,891 11°03,289 0,0397 
55°28,864 11°02,860 0,0626 
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7 S 100 m 55°28,827 11°03,103 0,0414 0.19
8 S 250 m 55°28,725 11°03,098 0,0264 0.12
9 S 1000 m 55°28,322 11°03,086 0,0401 0.18

Temperatur ved udsætning: 16,7 °C; Salinitet: 17,1 o/oo 

 

Som det fremgår af  

Tabel 11 er indholdet af biotilgængeligt kobber (i de følgende betegnet opløst kobber) 
meget lavt – ca. 0,2 μg/l – svarende til ca. 15 % af normalniveauet for total kobber i de 
indre danske farvande. De resterende ca. 85 % af kobberet er bundet til partikler og 
opløst organisk stof. 

Den horisontale variation i indholdet af opløst kobber i vandfasen omkring Musholm 
Lax i perioden 01/07 til 16/07 2008 er illustreret i Figur 12 og Figur 13. 

            

Figur 12: Indholdet af biotilgængeligt (opløst) kobber i vandet (μg Cu/l) ved Musholm Havbrug i juli 
2008 (havbrugsområdets afgrænsning er vist med sorte streger) 



Figur 13: Middelindholdet 
16/07 2008 
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1 Center 
2 N 100 m 
3 N 250 m 
4 N 1000 m 
5 E 250 m 
6 V 250 m 
7 S 100 m 
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9 S 1000 m 
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55°28,885 11°03,088 0,0388 
55°28,933 11°03,088 0,0548 
55°29,000 11°03,088 0,110 
55°29,400 11°03,092 0,0208 
55°29,891 11°03,289 0,0343 
55°28,864 11°02,860 0,0339 
55°28,827 11°03,103 0,0221 
55°28,725 11°03,098 0,0313 
55°28,322 11°03,086 0,0285 
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Som ved den tidligere periode er der en tendens til stigende koncentrationer fra syd mod 
nord, men middelindholdet af opløst kobber 1000 meter nord for anlægget ligger 
overraskende lavt. 
 
Middelindholdet af opløst kobber ved Årø havbrug i perioden 02/07 til 14/07 2008 er 
vist i Tabel 13 og den horisontale variation er illustreret i Figur 16 og Figur 17. 

Tabel 13: Middelkoncentration af kobber i ”kunstige fisk” samt i vandmassen omkring Årø Havbrug i 
perioden 02/07 til 14/07 2008 

Station 
  

Placering 
  

Bredde Længde Kobber Kobber 

μg total μg/l
1 Center 55°15,593 09°48,205 0,0313 0,19 
2 S 1000 m 55°15,111 09°47,640 0,0263 0,15 
3 E 250 m 55°15,598 09°48,500 0,0218 0,14 
4 S 250 m 55°15,416 09°48,068 0,0301 0,19 
5 S 100 m 55°15,486 09°48,101 0,0324 0,20 
6 N 100 m 55°15,688 09°48,341 0,0361 0,21 
7 N 250 m 55°15,720 09°48,460 0,0639 0,40 
8 N 1000 m 55°16,007 09°49,014 0,0312 0,19 
9 V 250 m 55°15,643 09°47,985 0,0259 0,15 

Temperatur ved udsætning: 17,2 °C; Salinitet: 16,1 o/oo 

 

 

 

Figur 16: Indholdet af opløst kobber vandet (μg Cu/l) ved Årø Havbrug juli 2008 (havbrugsområdets 
afgrænsning er vist med sorte streger) 

Som ved Musholm Lax i Storebælt er middelindholdet af biotilgængeligt kobber lavt 
ved Årø Havbrug i Lillebælt.  



Figur 17: Middelindholdet 
14/07 2008 
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Figur 19: Middelindholdet 
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Tabel 18. 

Sedimentationen af kobber (kobbernedfaldet) ved Musholm Lax i perioden 01/07 til 
16/07 2008 er vist i Tabel 15.  

Tabel 15: Kobberkoncentration i sedimenteret materiale og kobbernedfald ved Musholm Lax i 
perioden 01/07 til 16/07 

Station nr.
 

Placering Tørstof (TS) Kobber Kobber Kobbernedfald

g/fælde mg Cu/kg TS mg Cu/fælde mg Cu/m2/d 
Mus-1 Center tabt  
Mus-2 ½ nord 6,67 67 0,45 1,17 
Mus-3 Grænse N 7,57 28 0,21 0,56 
Mus-4 N 50 m 6,98 61 0,43 1,11 
Mus-5 N 100 m 5,88 35 0,21 0,54 
Mus-6 N 250 m 6,72 29 0,19 0,51 
Mus-7 ½ Syd 8,32 100 0,83 2,18 
Mus-8 Grænse S 14,78 226 3,34 8,75 
Mus-9 S 50 m 7,02 229 1,61 4,21

Mus-10 S 100 m 4,73 109 0,52 1,35 
Mus-11 S 250 m 9,34 24 0,22 0,59 
Mus-12 Grænse V 6,14 88 0,54 1,41
Mus-13  V 50 m 5,38 26 0,14 0,37 
Mus-14 Grænse Ø 9,35 327 3,06 8,01 
Mus-15 Ø 50 m 4,78 50 0,24 0,63 
Mus-16 Grænse NØ 5,55 63 0,35 0,92 
Mus-17 Grænse NV 6,81 69 0,47 1,23 
Mus-18 Grænse SØ 9,83 107 1,05 2,75 
Mus-19 Grænse SV 6,08 27 0,16 0,43 

 

Den horisontale fordeling af kobbernedfaldet ved Musholm Lax i perioden 01/07 til 
16/07 er vist i Figur 20 og Figur 21. 
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Af den øverste del af figuren ses at kobbernedfaldet er svagt faldende i retningen fra 
centrum af burene til en afstand af 250 meter mod nord. I retning mod syd (nederste del 
af figuren) ses kobbernedfaldet at være størst ved den sydlige afgrænsning af netburene 
hvorefter kobbernedfaldet er jævnt aftagende. 

Sedimentationen af kobber (kobbernedfaldet) ved Musholm Lax i perioden 09/09 til 
25/09 2008 er vist i Tabel 16. 

Tabel 16: Kobberkoncentration i sedimenteret materiale og kobbernedfald ved Musholm Lax i 
perioden 09/09 til 25/09 2008 

Station nr. 
 

Placering Tørstof (TS) Kobber Kobber Kobbernedfald 

g/fælde mg Cu/kg TS mg Cu/fælde mg Cu/m2/d
Mus-1 Center tabt  
Mus-2 ½ nord 4,67 48 0,22 0,55
Mus-3 Grænse N 4,76 46 0,22 0,54
Mus-4 N 50 m 5,66 26 0,15 0,36
Mus-5 N 100 m 2,21 35 0,08 0,19
Mus-6 N 250 m 10,2 14 0,14 0,35
Mus-7 ½ Syd tabt  
Mus-8 Grænse S 7,85 51 0,40 0,98
Mus-9 S 50 m 5,37 38 0,20 0,50

Mus-10 S 100 m 5,5 22 0,12 0,30
Mus-11 S 250 m 4,09 55 0,22 0,55
Mus-12 Grænse V 9,06 171 1,55 3,80
Mus-13  V 50 m 4,48 31 0,14 0,34
Mus-14 Grænse Ø 5,64 50 0,28 0,69
Mus-15 Ø 50 m 5,87 8.2 0,05 0,12
Mus-16 Grænse NØ 6,09 32 0,19 0,48
Mus-17 Grænse NV 6,16 22 0,14 0,33
Mus-18 Grænse SØ 27,53 215 5,92 14,53
Mus-19 Grænse SV 7,69 27 0,16 0,43 

 

Den horisontale fordeling af kobbernedfaldet ved Musholm Lax er vist i Figur 22 og 
Figur 23. 
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Figur 23: Sedimentation a
til 25/09 2008 

I begge retninger er der
afstand fra netburene. 

Sedimentationen af kobbe
14/07 2008 er vist i   
Tabel 17.  

Tabel 17:  Kobberkoncentr
02/07 til 14/07 20

Station nr. 
 

Placering 

Årø-1 Ved bur 5 
Årø-2 Ved bur 2 
Årø-3 Ved bur 1 
Årø-4 Ved bur 3 
Årø-5 Ved bur 8 
Årø-6 Ved bur 11 
Årø-7 Ved bur 15 
Årø-8 Ved bur 14 
Årø-9 Ved bur 13 

Årø-10 Ved bur 7 
Årø-11 Ved bur 9 
Årø-12 S 50 m  
Årø-13 S 100 m 
Årø-14 S 250 m 
Årø-15 N 50 m 
Årø-16 N 100 m 
Årø-17 N 250 m 
Årø-18 V 70 m 
Årø-19 Ø 70 m 

 

Den horisontale fordeling

 

 

af kobber nord for (øverst) og syd for (nederst) Musholm Lax

r en tendens til svagt faldende kobbernedfald 

er (kobbernedfaldet) ved Årø Havbrug i perioden 

ration i sedimenteret materiale og kobbernedfald ved Årø ha
2008 

Tørstof (TS) Kobber Kobber K

g/fælde mg Cu/kg TS mg Cu/fælde m

7,63 28 0,21 
3,93 48 0,19 
7,16 76 0,54 
7,64 42 0,32 
4,73 49 0,23 
10,44 18 0,19 
4,77 66 0,31 
6,02 97 0,58 
4,00 164 0,66 
3,88 17 0,07 
4,78 169 0,81 
4,55 11 0,05 
6,34 3,8 0,02 
2,61 24 0,06 
4,08 78 0,32 
3,11 26 0,08 
2,81 14 0,04 
3,05 30 0,09 
11,33 8,9 0,10 

g af kobbernedfaldet er vist i Figur 24 og Figur 25

x i perioden 09/09 

med stigende 

02/07 til 

avbrug i perioden 

Kobbernedfald 

mg Cu/m2/d 

0,76
0,67
1,94
1,15
0,83
0,67
1,12
2,09
2,34
0,24
2,88
0,18
0,09
0,22
1,14
0,29
0,14
0,33
0,36

5. 
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Figur 24: Kobbernedfald (mg Cu/m2/d) ved Årø Havbrug juli 2008 (havbrugsområdets afgrænsning er 
vist med sorte streger) 

 

 

Figur 25: Sedimentation af kobber i retningen fra nord til syd gennem Årø Havbrug i perioden 02/07 til 
14/07 2008 

Nedfaldet af kobber ses at være forøget ved burene (specielt ved bur 1 og bur 13) og 
aftagende med stigende afstand nord og syd for havbruget. 

Sedimentationen af kobber ved Årø Havbrug i perioden 11/09 til 28/09 2008 er vist i  
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Tabel 18.  

 

 

 

 

Tabel 18:  Kobberkoncentration i sedimenteret materiale og kobbernedfald ved Årø havbrug i perioden 
11/09 til 28/09 2008 

Station nr.
 

Placering Tørstof (TS) Kobber Kobber Kobbernedfald

g/fælde mg Cu/kg TS mg Cu/fælde mg Cu/m2/d
Årø-1 Ved bur 5 4,61 95 0,44 1,01
Årø-2 Ved bur 2 4,76 91 0,43 1,00
Årø-3 Ved bur 1 4,94 326 1,61 3,72
Årø-4 Ved bur 3 Tabt  
Årø-5 Ved bur 8 5,33 36 0,19 0,44
Årø-6 Ved bur 11 6,36 31 0,20 0,46
Årø-7 Ved bur 15 5,05 50 0,25 0,58
Årø-8 Ved bur 14 4,93 44 0,22 0,50
Årø-9 Ved bur 13 5,03 115 0,58 1,34
Årø-10 Ved bur 7 3,61 155 0,56 1,29
Årø-11 Ved bur 9 4,45 17 0,08 0,17
Årø-12 S 50 m  3,49 15 0,05 0,12
Årø-13 S 100 m 1,98 106 0,21 0,48
Årø-14 S 250 m 2,84 33 0,09 0,22
Årø-15 N 50 m 5,25 59 0,31 0,72
Årø-16 N 100 m 4,73 63 0,30 0,69
Årø-17 N 250 m 4,72 60 0,28 0,65
Årø-18 V 70 m 3,31 16 0,05 0,12
Årø-19 Ø 70 m 2,47 36 0,09 0,21

 

Den horisontale variation er illustreret i Error! Reference source not found. og Figur 
27. 
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5.5 Modeller for kobbertab fra havbrug 

5.5.1 Kalibrering 

Kildestyrker 
På grundlag af de i afsnit 5.2 beskrevne tab af kobber fra nettene er der ved 
beregningerne indledningsvist anvendt følgende samlede tabsprocenter i 
produktionssæsonen: 

• Musholm Lax: 20 % pr. 250 dage svarende til 0,9 kg kobber pr. dag 

• Årø Havbrug: 10 % pr. 250 dage svarende til 0,06 kg kobber pr. dag 

Tabet ved Årø Havbrug er sat lavere som følge af at der ikke er konstateret et måleligt 
tab fra nettene i måleperioden. 

Resultaterne af de indledende simuleringer af koncentrationen af kobber i vandfase og i 
sedimenteret materiale ved Årø Havbrug viste imidlertid at det samlede tab fra Årø 
Havbrug måtte sættes op med en faktor 2 for at opnå en bare rimelig overensstemmelse 
mellem målte og beregnede værdier i vand og sediment. 

Da der som vist i afsnittene 5.3 og 5.4 er målt meget begrænsede tab af opløst kobber 
men tydelige tab af partikulært kobber er der ved beregningerne anvendt følgende 
fordeling af kilderne på de to havbrug og fraktioner: 

• Musholm Lax: 20 % som opløst og 80 % som partikulært 

• Årø Havbrug: 20 % som opløst og 80 % som partikulært 

Sedimentationshastighed for partikulær fraktion 
Som beskrevet i afsnit 4.5 blev der indledningsvist foretaget beregninger med en 
sedimentationshastighed på 0,1 m/s. Resultaterne af disse beregninger viste imidlertid 
en alt for lille spredning af den partikulære fraktion uden for burene. For at opnå en 
rimelig overensstemmelse mellem målte og beregnede indhold af kobber i det 
sedimenterede materiale blev sedimentationshastigheden for den partikulære fraktion 
reduceret til 0,003 m/s.  

5.5.2 Opløst kobber 
Som følge af at kobber findes naturligt i havvand vil de beregnede værdier af opløst 
kobber omkring havbrugene repræsentere forventede overkoncentrationer som følge af 
afgivelsen af opløst kobber far de imprægnerede net.  

De målte koncentrationer repræsenterer imidlertid summen af den del af det samlede 
naturligt forekommende kobber i vandmassen som forefindes på opløst form samt et 
varierende bidrag fra havbrugene. 

For at kunne sammenligne målinger og beregninger er det følgelig nødvendigt at 
tillægge de beregnede værdier en værdi svarende til det naturligt forekommende frie 
kobber i vandmasserne omkring havbrugene. 

Disse baggrundsværdier kan estimeres for de forskellige anlæg og måleperioder ved at 
plotte målte og direkte beregnede overkoncentrationer af opløst kobber mod hinanden. 
Som eksempel er der i Figur 28 vist sammenhængen mellem målte 
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middelbaggrundskoncentrationen i Storebælt for den tilsvarende periode (se Figur 28). 
Det samme ses at gælde for målingerne i efteråret ved de to havbrug. Middelbag-
grundskoncentrationen ses her at udgøre ca. 0,08 μg Cu/l. 

Ved de følgende sammenligninger af målte og beregnede værdier for de to anlæg og de 
to måleperioder er disse baggrundskoncentrationer lagt til de beregnede 
overkoncentrationer. 

Musholm Lax 
De beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Musholm Lax i perioden 
01/07 2008 til 16/07 2008 er vist i Figur 32 og Figur 33. 

 

Figur 32: Beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Musholm Lax i perioden 01/07 2008 til 
16/07 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte 
prikker. 
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Figur 33: Zoom in på de målte og de beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Musholm Lax 
i perioden 01/07 2008 til 16/07 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved 
beregningerne er angivet med sorte prikker. 

 

Som det fremgår af Figur 32 er de forventede koncentrationsgradienter omkring 
havbruget meget små. De målte forskelle (Figur 33) kan således ikke forklares ved 
udledning fra havbruget og er derfor enten tilfældige eller forårsaget af sekundære 
forhold omkring havbruget. 

De beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Musholm Lax i perioden 
09/09 2008 til 25/09 2008 er vist i Figur 34 og Figur 35. 

 

Figur 34: Beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Musholm Lax i perioden 09/09 2008 til 
25/09 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte 
prikker. 
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Figur 35: Zoom in på de målte og de beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Musholm Lax 
i perioden 09/09 2008 til 25/09 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved 
beregningerne er angivet med sorte prikker. 

 

Som for den tidligere periode er de beregnede (forventede) forskelle i middel-
koncentrationen af opløst kobber omkring havbruget meget små og kan derfor ikke 
forklare de tilsyneladende forhøjede målte koncentrationer umiddelbart nord for nettene.  

Årø Havbrug 
De beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Årø Havbrug i perioden 
02/07 2008 til 14/07 2008 er vist i Figur 36 og Figur 37. 

Som ved Musholm Lax i Storebælt er nettostrømmen i perioden nordgående og de 
beregnede koncentrationsforskelle omkring nettene ved Årø Havbrug meget små.  
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Figur 36: Beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Årø Havbrug i perioden 02/07 2008 til 
14/07 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte 
prikker. 

 

Figur 37: ”Zoom in” på de målte og de beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Årø 
Havbrug i perioden 02/07 2008 til 14/07 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved 
beregningerne er angivet med sorte prikker. 

De tilsyneladende forhøjede målte koncentrationer af opløst kobber omkring anlægget 
kan ikke forklares ved frigivelse af kobber fra nettene da tabet i givet fald skulle være 
større end 100 % af det opgivne kobberforbrug ved imprægneringen. 
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De beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Årø Havbrug i perioden 
11/09 2008 til 28/09 2008 er vist i Figur 38 og Figur 39. 

 

Figur 38: Beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Årø Havbrug i perioden 11/09 2008 til 
28/09 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte 
prikker. 

Som i den tidligere måleperiode har strømmen været overvejende nordgående i perioden 
og de forventede (beregnede) koncentrationsforskelle meget små.  

 

Figur 39: Beregnede middelkoncentrationer af opløst kobber ved Årø Havbrug i perioden 11/09 2008 til 
28/09 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte 
prikker. 
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Der ses igen en ikke-kilderelateret tendens til forhøjede målte middelkoncentrationer af 
opløst kobber omkring havbruget. 

Sammenfatning 
Sammenfattende kan det konstateres at de forventede middeloverkoncentrationer som 
følge af tab af opløst kobber fra nettene udgør mindre end 5 % af det naturlige indhold 
af opløst kobber i Storebælt og Lillebælt. 

Selv om der ved nærværende undersøgelse er anvendt en meget følsom målemetode kan 
det ikke forventes at disse små koncentrationsforøgelser i indholdet af opløst kobber vil 
kunne påvises.  

For begge anlæg og for begge måleperioder er der imidlertid konstateret tegn på svagt 
forøgede koncentrationer af opløst kobber umiddelbart omkring nettene.  

Disse kan skyldes en forskydning mellem indholdet af partikulært og opløst kobber i 
vandet som passerer havbrugene som følge af sænkning af pH ved frigivelsen af 
kultveilte fra fiskenes respiration. 

5.5.3 Sedimenteret kobber 
Som for indholdet af opløst kobber følge vil de beregnede værdier af kobber i 
sedimenteret materiale omkring havbrugene repræsentere forventede 
overkoncentrationer som følge af afgivelsen af partikulært kobber (afskalning) fra de 
imprægnerede net idet vandmasserne som passerer anlæggene har et naturligt indhold af 
sedimenterbart partikulært kobber.  

De målte koncentrationer af kobber i det sedimenterede materiale repræsenterer således 
summen af det naturligt forekommende forekomne kobber i sedimenteret materiale samt 
et varierende bidrag fra havbruget. 

For at kunne sammenligne målinger og beregninger er det følgelig nødvendigt at 
tillægge de beregnede værdier en værdi svarende til det naturligt forekommende kobber 
i materiale sedimenteret omkring havbrugene. 

Som ved det opløste kobber i vandmassen kan størrelsen af disse baggrundsværdier 
estimeres for de forskellige anlæg og måleperioder ved at plotte målte og direkte 
beregnede overkoncentrationer af kobber i sedimenteret materiale mod hinanden. Som 
eksempel er der i Figur 40 vist sammenhængen mellem målte nettosedimentationer af 
kobber med beregnede forøgelser af nettosedimentation af kobber for den første periode 
af målingerne ved Musholm Lax. 
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Figur 42: Målte nettosedimenta
følge af tab fra n

Figur 43: Målte nettosedimenta
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Figur 44: Beregnet nettosedimentation af kobber ved Musholm Lax i perioden 01/07 2008 til 16/07 2008. 
Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte prikker. 

Den beregnede nettosedimentation af kobber fra havbrugene ses at være lokaliseret tæt 
omkring nettene. 

 

Figur 45: Målt og beregnet nettosedimentation af kobber ved Musholm Lax i perioden 01/07 2008 til 16/07. 
Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte prikker. 
2008 

Som det fremgår af Figur 42 er der en rimelig overensstemmelse mellem de områder 
hvor det er forventet og de områder hvor der er målt forøget sedimentation af kobber. 
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Den beregnede nettosedimentation af kobber fra nettene ved Musholm Lax i perioden 
09/09 2008 til 25/09 2008 er vist i Figur 46 og Figur 47. 

 

Figur 46: Beregnet nettosedimentation af kobber ved Musholm Lax i perioden 09/09 2008 til 25/09 2008. 
Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte prikker. 

 

Figur 47: Målt og beregnet nettosedimentation af kobber ved Musholm Lax i perioden 09/09 2008 til 25/09 
2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte 
prikker. 

Som det fremgår af figur 46 og Figur 47 er billedet af nettosedimentationen i denne 
periode den samme som i den tidligere måleperiode med et sedimentationsområde for 
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kobber tæt omkring nettene, men dog med et noget lavere niveau for netto-
sedimentation. 

Årø Havbrug 
Den beregnede nettosedimentation af kobber fra nettene ved Årø Havbrug i perioden 
02/07 2008 til 14/07 2008 er vist i Figur 48 og Figur 49. 

 

Figur 48: Beregnet fordeling af nettosedimentation af kobber ved Årø Havbrug i perioden 02/07 2008 til 
14/07 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte 
prikker. 

Som ved anlægget ved Musholm Lax forventes/beregnes det sedimenterede kobber fra 
nettene ved Årø Havbrug at kunne genfindes tæt omkring burene. 

 

Figur 49: Målt og beregnet nettosedimentation af kobber ved Årø Havbrug i perioden 02/07 2008 til 14/07 
2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte 
prikker. 
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Sammenligningen mellem målte og beregnede værdier i Figur 46 viser en rimelig 
overensstemmelse men der er dog en del målte værdier som ligger noget højere end 
forventet. 

Den beregnede nettosedimentation af kobber fra nettene ved Årø Havbrug i perioden 
11/09 2008 til 28/09 2008 er vist i Figur 50 og Figur 51. 

 

Figur 50: Beregnet fordeling af nettosedimentationen af kobber fra nettene ved Årø Havbrug i perioden 
11/09 2008 til 28/09 2008. Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er 
angivet med sorte prikker. 

 

  

Figur 51: Målt og beregnet nettosedimentation af ved Årø Havbrug i perioden 11/09 2008 til 28/09 2008. 
Positionerne for de seks kilder anvendt ved beregningerne er angivet med sorte prikker. 
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Resultaterne for den seneste periode ved Årø Havbrug adskiller sig ikke væsentlig fra 
den foregående periode med påvirkning af havbunden fra nettene og produktionen 
begrænset til området tæt omkring selve produktionsanlægget. 

Sammenfatning 
Resultatet af beregningerne af nettosedimentationen af kobber fra nettene viser en 
rimelig overensstemmelse med de målte værdier og bekræfter således at påvirkningen af 
havbunden med kobber fra nettene er begrænset til et område tæt omkring 
produktionsanlæggene. 

Målingerne viser, at indenfor dette påvirkede område er koncentrationen af kobber i det 
sedimenterede materiale stærkt varierende. Dette skyldes sandsynligvis at størrelsen af 
de afskallede kobberholdige partikler fra nettene varierer hvorved 
sedimentationshastigheden varierer og dermed varierer afstanden fra kilden hvor 
partiklerne sedimenterer. En prøvetagning til kontrol af omfanget af en påvirkning må 
derfor tilrettelægges med udtagningen af et meget stort antal delprøver for at opnå en 
rimelig sikker beskrivelse af påvirkningens omfang. 

6 KONKLUSION 

Undersøgelsen af tabet af kobber fra to forskellige nettyper har vist at forbruget pr. 
kvadratmeter net kan reduceres betydeligt ved anvendelsen af monofile garn. Tabet fra 
nettene i de første 6 måneder af produktionsperioden er generelt begrænset med et 
tilsyneladende forsvindende tab fra de monofile garn. 

Målingerne og beregningerne af forekomsten af opløst kobber i vandmasserne omkring 
havbrugene har vist at påvirkningen er så beskeden at det, selv ved anvendelsen af det 
mest følsomme målesystem, ikke kan forventes at være målbar. Den målte tendens til 
svagt forhøjede koncentrationer af opløst kobber tæt omkring produktionsanlæggene 
kan skyldes en frigivelse af opløst kobber fra det naturligt forekommende kobber i 
vandet som passerer anlæggene og forsures som følge af fiskenes frigivelse af 
kultveilte. 

Målinger og beregninger af kobber i sedimenteret materiale opsamlet omkring 
havbrugene har vist at nettosedimentationen af kobber fra nettene er stærkt arealmæssigt 
varierende men for begge anlæg begrænset til et område tæt omkring 
produktionsanlæggene. 
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HAVBRUG:  
 

Agersø Havbrug  

Ejer: 
 

Aquapri A/S og 
Frederiksværk Åleexport 
A/S 

Telefon nr.:  
75 85 25 31 / 47 76 00 10 

Placering  
(farvand):  

Agersø (Storebælt) Koordinater: 
55º 13,67’ N    11º 11,98’Ø 

  
 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 8  
      Pæle   
Omkreds af bure (m) 50
Dybde af bure (m) 6
Nettype   
      Flettet garn (polyamid) x Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 250 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 216 Angiv i den ene eller anden enhed
Kobberoxid forbrug (kg/år)  
Skift af net gennem sæson 1 Hvor mange gange skiftes nettene 
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

1 Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 12 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2006 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

As Vig Havbrug  

Ejer: 
 

Snaptun Fisk Export A/S Telefon nr. :  
75 68 33 11 

Placering  
(farvand):  
 

As Vig (Kattegat) Koordinater: 

55º 45,745’N      10º 04,750’Ø 

55º 45,616’N      10º 04,587’Ø 

55º 45,493’N      10º 05,271’Ø 

55º 45,390’N      10º 05,103’Ø 
 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 10  
      Pæle   
Omkreds af bure (m) 60  
Dybde af bure (m) 7
Nettype 
      Flettet garn (polyamid)  Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”) X Antal bure med ,,, 10 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 165 Samlet for havbruget 
   
Kobber forbrug (kg/år) 50 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år) 
Skift af net gennem sæson 1 til 2 gange men uden gen-

imprægnering 
Hvor mange gange skiftes 
nettene 

Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

ja Foreligger data (Ja/nej) 
nej 

Vanddybde (m) 9 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit) 
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Borre I  

Ejer: 
 

Snaptun Fisk Export A/S Telefon nr.: 
75 68 33 11 

Placering  
(farvand):  
 

Horsens Fjord       Koordinater: 

55º 50,213’N     10º 01,687’Ø 

55º 50,042’N      10º 01,924’Ø 

55º 50,262’N 10º 01,792’Ø 

55º 50,019’N 10º 02,053’Ø 

 
 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 10  
      Pæle   
Omkreds af bure (m) 50  
Dybde af bure (m) 4
Nettype 
      Flettet garn (polyamid) X Antal bure med ,,,10 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 170 Samlet for havbruget 
   
Kobber forbrug (kg/år) 50 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år) 
Skift af net gennem sæson 1 til 2 gange men uden gen-

imprægnering 
Hvor mange gange skiftes 
nettene 

Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

ja Foreligger data (Ja/nej) 
nej 

Vanddybde (m) 6 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit) 
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Borre II  

Ejer: 
 

Snaptun Fisk Export A/S Telefon nr.: 
75 68 33 11 

Placering  
(farvand):  
 

Horsens Fjord Koordinater: 

55º 49,954’N   10º 02,174’Ø 

55º 49,856’N   10º 02,387’Ø 

55º 50,061’N   10º 02,175’Ø 

55º 49,943’N   10º 02,490’Ø 
 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 10  
      Pæle   
Omkreds af bure (m) 50  
Dybde af bure (m) 4
Nettype 
      Flettet garn (polyamid) X Antal bure med ,,,10 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 170 Samlet for havbruget 
   
Kobber forbrug (kg/år) 50 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år) 
Skift af net gennem sæson 1 til 2 gange men uden gen-

imprægnering 
Hvor mange gange skiftes 
nettene 

Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

ja Foreligger data (Ja/nej) 
nej 

Vanddybde (m) 6 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit) 
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Brørup Sande Havbrug  

Ejer: 
 

Hemme Laks Telefon nr.: 
75 55 05 00 

Placering  
(farvand):  
 

Kolding Fjord (mundingen) Koordinater: 
 

55º 30,515’N    09º 37,963’Ø 
 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 10  
      Pæle 
Omkreds af bure (m) 50
Dybde af bure (m) 4  
Nettype   
      Flettet garn (polyamid) X Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 230 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 65 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år)  
Skift af net gennem sæson 1 til 2 (kun imp, første gang Hvor mange gange skiftes 

nettene 
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

nej/ ja fra 2008 Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 8 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Fejø Havbrug  

Ejer: 
 

Aquapri A/S og Frederiksværk 
Åleexport A/S 

Telefon nr.: 
75 85 25 31 / 47 76 00 10 

Placering  
(farvand):  
 

Ståldybet (Smålandshavet) Koordinater: 
55º 00,49’N  11º 17,80’Ø 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 7  
      Pæle 
Omkreds af bure (m) 53
Dybde af bure (m) 6  
Nettype   
      Flettet garn 
(polyamid) 

x Antal bure med ,,, 

      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 300 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 205 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug 
(kg/år) 

 

Skift af net gennem sæson 1 Hvor mange gange skiftes nettene
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

nej Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 10 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2006 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Flækøjet Havbrug  

Ejer: 
 

Hemme Laks Telefon nr.: 
75 55 05 00 / 20 88 75 00 

 
Placering  
(farvand):  
 

Lillebælt (nordlige del) Koordinater: 
 

55º 26,138’N     09º40,875’Ø 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 10  
      Pæle   
Omkreds af bure (m) 50
Dybde af bure (m) 4
Nettype   
      Flettet garn (polyamid) X Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 230 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 65 Angiv i den ene eller anden enhed
Kobberoxid forbrug (kg/år)  
Skift af net gennem sæson 1 til 2 (kun imp, første 

gang) 
Hvor mange gange skiftes nettene 

Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

Nej men fra 2008 Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 8 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Grønsund Havbrug  

Ejer: 
 

Aquapri A/S og Frederiksværk 
Åleexport A/S 

Telefon nr.: 
75 85 25 31 / 47 76 00 10 

Placering  
(farvand):  
 

Grønsund (Bøgestrømmen) Koordinater: 
 

54,914 N    11,994 Ø 
 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 30  
      Pæle 
Omkreds af bure (m) 50
Dybde af bure (m) 6  
Nettype   
      Flettet garn (polyamid) x Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 800 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 85 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år)  
Skift af net gennem sæson nej Hvor mange gange skiftes 

nettene 
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

ja Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 15 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Hjarnø Havbrug  

Ejer: 
 

Lars og Anders Pedersen Tlefon nr.: 
75 68 33 37 / 23 93 83 05 

Placering  
(farvand):  
 

Mundingen af Horsens Fjord  Koordinater:  

55º 50,085’N   10º 03,050’Ø 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 18
      Pæle 
Omkreds af bure (m) 50
Dybde af bure (m) 4,5  
Nettype   
      Flettet garn 
(polyamid) 

X Antal bure med ,,, 

      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 240 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 272 Angiv i den ene eller anden enhed
Kobberoxid forbrug 
(kg/år) 

 

Skift af net gennem sæson 2 Hvor mange gange skiftes nettene
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

ja Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 9 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Hundshage Havbrug  

Ejer: 
 

Lars og Anders Pedersen Tlefon nr.: 
75 68 33 37 / 23 93 83 05 

Placering  
(farvand):  
 

Syd for mundingen af 
Horsens Fjord (As Vig; 
Kattegat) 

Koordinater:  

55º 47,892’N   10º 04,126’Ø 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 12
      Pæle 
Omkreds af bure (m) 60
Dybde af bure (m) 7  
Nettype   
      Flettet garn (polyamid) X Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
 
Fiskeproduktion (tons/år) 210 Samlet for havbruget 
   
Kobber forbrug (kg/år) 272 Angiv i den ene eller anden enhed 
Kobberoxid forbrug (kg/år)  
Skift af net gennem sæson 2 Hvor mange gange skiftes nettene 
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

ja Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 11 ved burene 
 
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Kongsnæs - og Sundlax  Havbrug  

Ejer: 
 

Snaptun Fisk Export A/S Telefon nr.: 
75 68 33 11 

Placering  
(farvand):  
 

Grønsund  Koordinater: 

54o 54,534 N     12o 01,800 Ø 

54o 54,414 N     12o 01,800 Ø 

54o 54,534 N     12o 03,800 Ø 

54o 54,414 N     12o 03,800 Ø 
 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 12  
      Pæle 0  
Omkreds af bure (m) 60  
Dybde af bure (m) 6
Nettype 
      Flettet garn 
(polyamid) 

X Antal bure med ,,,12 

      Monofil (”Dynema”) 0 Antal bure med ,,,  
   
Fiskeproduktion 
(tons/år) 

450 Samlet for havbruget 

   
Kobber forbrug (kg/år) 40 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug 
(kg/år) 

-

Skift af net gennem 
sæson 

1 til 2 gange men uden gen-
imprægnering 

Hvor mange gange skiftes 
nettene 

Kobberanalyser i 
sediment under bure? 

ja Foreligger data (Ja/nej)
nej 

Vanddybde (m) 8 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit) 
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Musholm Lax Vest  

Ejer: 
 

Musholm Lax A/S Telefon nr.: 
58 85 90 07 

Placering  
(farvand):  
 

Storebælt øst for Musholm  Koordinater:  
N 55 28,728 til N 55 28,983 
E 11 02,796 til E 11 02,384 

 
 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 15  
      Pæle   
Omkreds af bure (m) 90
Dybde af bure (m) 15
Nettype   
      Flettet garn (polyamid) 15 Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”) 0 Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 2300 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 5000 l eller 5000 kg Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år) 1125 kg 
Skift af net gennem sæson 2 (kun imprægnering ved 

udsætningen) 
Hvor mange gange skiftes 
nettene 

Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

Ja Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 12 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2008 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Musholm Lax Øst  

Ejer: 
 

Musholm Lax A/S Telefon nr.: 
58 85 90 07 

Placering  
(farvand):  
 

Musholm Bugt Koordinater: 
N 55 28,764 til 55 28,890 
E 11 05,370 til 11 05,772 

 
 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 21 x Ø 60 og 

5 x Ø 70 
 

      Pæle   
Omkreds af bure (m) 60/70
Dybde af bure (m) 4
Nettype 
      Flettet garn (polyamid) 26 Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”) 0 Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 500 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 0 Angiv i den ene el er anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år) 0 
Skift af net gennem sæson 2 Hvor mange gange skiftes 

nettene 
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

Ja Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 5 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2008 2006, 2007 (evt, gennemsnit) 
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Nordby Bugt Havbrug  

Ejer: 
 

Snaptun Fisk Export A/S Telefon nr.: 
75 68 33 11 

Placering  
(farvand):  
 

 Nordby Bugt (ved Samsø, 
Kattegat) 

Koordinater: 

55º 57,959’N     10º 36,232’Ø 

55º 57,446’N     10º 36,698’Ø 

55º 58,198’N     10º 36,848’Ø 

55º 57,719’N     10º 36,450’Ø 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 12  
      Pæle   
Omkreds af bure (m) 60
Dybde af bure (m) 7
Nettype 
      Flettet garn (polyamid)  Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”) X Antal bure med ,,, 12 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 225 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 50 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år)  
Skift af net gennem sæson 1 til 2 gange men uden gen-

imprægnering 
Hvor mange gange skiftes 
nettene 

Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

ja Foreligger data (Ja/nej) 
nej 

Vanddybde (m) 9 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit) 
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Onsevig Havbrug  

Ejer: 
 

Aquapri A/S og Frederiksværk 
Åleexport A/S 

Telefon nr.: 
75 85 25 31 / 47 76 00 10 

Placering  
(farvand):  
 

Ståldybet (Smålandshavet) Koordinater: 
 

55º 00,514’ N   11º 15,594’ Ø 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 4  
      Pæle 
Omkreds af bure (m) 60
Dybde af bure (m) 6  
Nettype   
      Flettet garn (polyamid) X Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 300 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 254 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år)  
Skift af net gennem sæson 1 Hvor mange gange skiftes 

nettene 
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

? Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 11 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2006 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Rågø Havbrug  

Ejer: 
 

Aquapri A/S og Frederiksværk 
Åleexport A/S 

Telefon nr.: 
75 85 25 31 / 47 76 00 10 

Placering  
(farvand):  
 

Ståldybet (Smålandshavet) Koordinater: 
 

54º 59,75’ N    11º 17,33’ Ø 

 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 8  
      Pæle 
Omkreds af bure (m) 60
Dybde af bure (m) 6  
Nettype   
      Flettet garn (polyamid) X Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 350 Samlet for havbruget
 
Kobber forbrug (kg/år) 296 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år)  
Skift af net gennem sæson 1 Hvor mange gange skiftes 

nettene 
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

?  Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 11 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2006 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Skalø Havbrug  

Ejer: 
 

Aquapri A/S og Frederiksværk 
Åleexport A/S 

Tefon nr.: 
75 85 25 31 / 47 76 00 10 

Placering  
(farvand):  
 

Ståldybet (Smålandshavet) Koordinater: 
 

54º 59,91’ N   11º 26,33’ Ø 
 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 14  
      Pæle 
Omkreds af bure (m) 60
Dybde af bure (m) 6  
Nettype   
      Flettet garn (polyamid) x Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”)  Antal bure med ,,, 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 600 Samlet for havbruget
 
Kobber forbrug (kg/år) 351 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år)  
Skift af net gennem sæson 1 Hvor mange gange skiftes 

nettene 
Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

nej Foreligger data (Ja/nej) 

Vanddybde (m) 11 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit)
  
Andet 
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HAVBRUG:  
 

Årø Havbrug  

Ejer: 
 

Snaptun Fisk Export A/S Telefon nr.: 
75 68 33 11 

Placering  
(farvand):  
 

Ved Årø (Lillebælt) Koordinater: 

55o 15,82 N     09o 48,47 Ø 

55o 15,65 N     09o 48,53 Ø 

55o 15,26 N     09o 47,94 Ø 

55o 15,45 N     09o 47,77 Ø 
 Udfyld ”klare” celler Bemærkninger 
Antal bure   
      Flyderinge 18  
      Pæle 0  
Omkreds af bure (m) 60
Dybde af bure (m) 6
Nettype 
      Flettet garn (polyamid) 0 Antal bure med ,,, 
      Monofil (”Dynema”) X Antal bure med ,,, 18 
   
Fiskeproduktion (tons/år) 825 Samlet for havbruget 
 
Kobber forbrug (kg/år) 150 Angiv i den ene eller anden 

enhed Kobberoxid forbrug (kg/år) - 
Skift af net gennem sæson 1 til 2 gange men uden gen-

imprægnering 
Hvor mange gange skiftes 
nettene 

Kobberanalyser i sediment 
under bure? 

ja Foreligger data (Ja/nej) 
nej 

Vanddybde (m) 8 ved burene 
   
Data gældende for (år) 2007 2006, 2007 (evt, gennemsnit) 
  
Andet 
 
 

 


