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Faktatjek af indslag på P4 Østjylland om havbrug og havplanen 

 

P4 Østjylland har bragt en række indslag om havbrug og havplanen. Indslagene indeholder desværre flere 

misvisende oplysninger, som må tilbagevises. Dansk Akvakultur ønsker en sober og faglig debat om 

havbrugs påvirkning af miljøet. 

 

Vurderingen af havbrugenes miljøpåvirkninger bygger på havbrugenes egenkontrol, VVM-redegørelser,  

miljøundersøgelser og forskningsprojekter.  

 

Begrænset udledning af næringsstoffer 

Havbrug udleder næringsstoffer til havmiljøet, men udledningerne er for små og fortyndingen i de enorme 

vandmasser er for stor til, at de kan måles. Derfor anvendes avancerede modelberegninger. Alle resultater 

viser, at danske havbrug ikke påvirker vandmiljøet eller badevandskvaliteten væsentligt uden for 

havbrugene eller i de nærliggende havområder. Det skyldes de gode strømforhold på havbrugslokaliteterne 

og de enorme mængder af næringsstoffer og organisk materiale, der hver dag transporteres igennem de 

indre danske farvande.  Havbrugenes bidrag er marginal og ubetydelig, selv lokalt omkring havbrugene 

 

Kun lokal påvirkning af havbunden under havbrug  

Foderrester og fækalier fra havbrug kan påvirke havbunden. Alle undersøgelser viser, at der kun er en 

mindre lokal påvirkning, og at påvirkningen er uden betydning for havbunden i de omkringliggende 

havområder. Det skyldes bl.a., at havbrug er placeret i områder med stærk strøm, og at havbunden hviler 

om vinteren, hvor der ikke er fisk i havbruget. 

 

Havbrug bidrager ikke til genetisk forurening af de vilde bestande 

Udslip af regnbueørreder fra danske havbrug bidrager ikke til genetisk forurening af de vilde fiskebestande. 

Det fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets ’Status og grundig gennemgang af havbrugsområdet’ fra 

2019, og regnbueørreden betragtes ikke som en invasiv art i Danmark.  

 

Havbrug påvirker ikke badevandskvaliteten 

Havbrug påvirker ikke kvaliteten af badevand. DHI konkluderer, at nye havbrug i Kattegat ikke vil påvirke 

vandkvaliteten eller vandområdernes økologiske tilstand. Miljøstyrelsen konkluderer, at udledning af 

næringsstoffer fra nye havbrug vil ikke hindre god miljøtilstand. Badevandskvaliteten i Danmark påvirkes 

primært af coli-bakterier og spildevand fra rensningsanlæg, der udledes urenset og direkte til havmiljøet.  

 

Udledninger fra havbrug kan ikke sammenlignes med spildevand fra husholdninger 

Det er misvisende at sammenligne udledninger fra havbrug med spildevand fra husholdninger. Havbrug 

udleder ikke spildevand. Fisk i havbrug svømmer i åbne, flydende net på åbent hav, hvor det ikke er fysisk 

muligt at rense vandet. Spildevand kommer fra husholdninger og industri. Spildevand fra husholdninger kan 

indeholde en stor mængde af miljøfremmede stoffer, sygdomsfremkaldende bakterier, kemiske stoffer, 

medicinrester, hormoner osv. Derfor kan de to ikke sammenlignes. 

 


