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SIDE 1 
 

 

PER E-MAIL 

Miljøstyrelsen 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

JURIDISK HØRINGSSVAR VEDRØRENDE UDKAST TIL HABITATKONSEKVENSVUR-

DERINGER FOR HAVBRUG I HORSENS FJORD 

1. INDLEDNING 

Havbrugsvirksomhederne Snaptun Fisk Export A/S, Pedersen Line ApS og Pe-

dersen Line II ApS (herefter samlet "havbrugsvirksomhederne") modtog den 10. 

januar 2022 udkast til habitatkonsekvensvurderinger for havbrugene i Horsens 

Fjord (herefter samlet "udkastene"). Udkastene er udarbejdet af DHI og DTU 

Aqua for Miljøstyrelsen og behandler følgende fem havbrug (herefter samlet "hav-

brugene"): 

 

− As Vig havbrug (Snaptun Fisk Export), 

− Borre I havbrug (Snaptun Fisk Export), 

− Borre II havbrug (Snaptun Fisk Export), 

− Hjarnø havbrug (Pedersen Line), og 

− Hundshage havbrug (Pedersen Line II). 

 

Miljøstyrelsen anmodede samtidig havbrugsvirksomhederne om bemærkninger til 

udkastenes faktuelle forudsætninger, dvs. partshøring om udkastene. 

 

Til at bistå med kommentering af udkastene antog havbrugsvirksomhederne NIVA 

Danmark (herefter "NIVA") som miljøfaglig rådgiver. NIVA har - med udgangs-

punkt i udkastet til habitatkonsekvensvurdering for As Vig havbrug, men gæl-

dende for alle fem havbrug i Horsens Fjord - udarbejdet et fagligt notat, der bl.a. 

påpeger og kommenterer en flerhed af betydelige og væsentlige miljøfaglige fejl 

og mangler ved udkastene. NIVAs faglige notat er vedlagt dette høringssvar.  

 

På vegne af havbrugsvirksomhederne - og under inddragelse af NIVAs faglige no-

tat - skal vi i det følgende fremsætte vores juridiske bemærkninger til udkastene. 

Vores bemærkninger gør sig gældende for alle fem havbrug i Horsens Fjord, men 

vi har - for overskuelighedens skyld - tillige taget udgangspunkt i udkastet til habi-

tatkonsekvensvurdering for As Vig havbrug (herefter "udkastet") ved henvisninger 

til konkrete sidetal, citater mv.  
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Der tages forbehold for at fremsætte yderligere bemærkninger, herunder miljøfaglige og juridiske bemærknin-

ger, til udkastene og den videre sagsbehandling. 

 

2. KONKLUSION 

Det er vores vurdering, at udkastene ikke er i overensstemmelse med habitatreglerne og de forvaltningsretlige 

regler om sagsoplysning.  

 

Dette beror principielt på, at havbrugene ikke er undergivet krav om individuel godkendelsesprocedure i hen-

hold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 ved fornyelse af deres placeringstilladelser. Dette skyldes, at forny-

else af havbrugenes placeringstilladelser ikke udgør et "projekt" i habitatdirektivets forstand, jf. afsnit 3.1, og at 

havbrugenes udledning er godkendt i Vandområdeplan 2015-2021, der forud for sin vedtagelse blev habitat-

konsekvensvurderet, jf. afsnit 3.2. Hertil kommer, at eventuel habitatkonsekvensvurdering af havbrugene 

alene skal angå selve den fysiske placering af havbrugene, jf. afsnit 3.3. 

 

Dette beror endvidere konkret på, at udkastene er behæftet med en flerhed af væsentlige fejl og mangler - 

både miljøfagligt og juridisk. Det må bl.a. afvises, at havbrugene kan medføre "skade" på det relevante Natura 

2000-område, jf. afsnit 4.1, ligesom udkastene er behæftet med sådanne væsentlige, miljøfaglige fejl og 

mangler, at der ikke er fornødent og tilstrækkeligt grundlag for udkastenes vurderinger og konklusioner, herun-

der særligt i forhold til havbrugenes kumulative virkninger, jf. afsnit 4.2 med underafsnit. 

 

Udkastene kan derfor ikke danne grundlag for eller indgå i den videre sagsbehandling af havbrugenes place-

ringstilladelser. 

 

3. PRINCIPIELLE SYNSPUNKTER 

3.1 Fornyet placeringstilladelse til havbrugene udgør ikke et "projekt" i habitatdirektivets forstand 

Det følger af udkastenes kapitel 2 (side 18-19) om baggrund for habitatkonsekvensvurdering af havbrugene, 

at habitatkonsekvensvurderingerne er gennemført med henblik på at iagttage fiskerilovens § 10 e, stk. 1, der 

implementerer forpligtelserne i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. 

 

Denne sammenhæng mellem fiskerilovens § 10 e, stk. 1 og habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 indebærer, at 

gennemførelse af habitatkonsekvensvurdering i medfør af fiskerilovens § 10 e, stk. 1 alene aktualiseres i det 

omfang, dette er påkrævet efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Det er derfor afgørende, om habitatdirekti-

vets artikel 6, stk. 3 stiller krav om gennemførelse af habitatkonsekvensvurdering i forhold til havbrugene i 

Horsens Fjord. 

 

Det følger af ordlyden af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og er fastslået i retspraksis fra EU-Domstolen, at 

forpligtelserne ifølge habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 kun finder anvendelse, når der skal meddeles tilladelse 

til et "projekt" i habitatdirektivets forstand.  
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Afgørende for, om der skal gennemføres habitatkonsekvensvurderinger for havbrugene i Horsens Fjord, bliver 

dermed, om fornyelse af placeringstilladelserne til havbrugene udgør et "projekt" i habitatdirektivets forstand. 

Ved denne vurdering er EU-Domstolens retspraksis om "projekt"-begrebet indenfor både VVM- og habitatdi-

rektivets område relevant, jf. bl.a. sag C-127/02, Waddenzee, præmis 23-27.  

 

Det er vores vurdering på grundlag af EU-Domstolens praksis, at fornyelse af placeringstilladelser til havbru-

gene i Horsens Fjord ikke udgør "projekter" i habitatdirektivets forstand. 

 

På VVM-direktivets område har EU-Domstolen fastslået, at der ikke alene som følge af, at en virksomheds 

fortsatte drift er afhængig af en fornyet tilladelse, kan statueres en screenings- eller VVM-pligt, når der ikke er 

tale om arbejder eller indgreb, der ændrer områdets fysiske karakteristika, jf. sag C-275/09, Bruxelles Luft-

havn, præmis 23-24. EU-Domstolen gentog denne fortolkning i sag C-121/11, Pro-Braine, præmis 31-32, og 

fandt, at dette ligeledes måtte gælde for lovligt bestående projekter, der ikke tidligere har været vurderet. 

 

På habitatdirektivets område har EU-Domstolen i sin praksis vurderet situationer, som har karakter af tilbage-

vendende aktiviteter eller indgreb. EU-Domstolen har fastslået, at sådanne tilbagevendende aktiviteter anses 

som enkeltstående projekter, som ikke skal undergives en vurdering efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, jf. 

sag C-226/08, Stadt Papenburg, præmis 47-48. I de forenede sager C-293/17 og C-294/17, Coöperatie Mobi-

lisation for the Environment m.fl., præmis 74-86, uddybede EU-Domstolen, i hvilket omfang tilbagevendende 

aktiviteter, der var tilladt inden habitatdirektivets ikrafttræden, kan udgøre særskilte "projekter" og derved hver 

gang være underlagt et krav om vurdering efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. EU-Domstolen anførte i præ-

mis 78-80 (med vores understregninger): 

 

"78 Idet det forholder sig således, bemærkes, at såfremt visse aktiviteter, bl.a. i lyset af deres tilbage-

vendende karakter, deres art eller betingelserne for deres udførelse, skal anses for at udgøre et enkelt-

stående arbejde, kan disse aktiviteter anses for at være ét og samme projekt som omhandlet i habitatdi-

rektivets artikel 6, stk. 3 (…).  

 

79 I det foreliggende tilfælde bemærkes, således som generaladvokaten har anført i punkt 132-134 i 

forslaget til afgørelse, at regelmæssig tilførsel af gødning til landbrugsarealer generelt har et fælles og 

ensartet formål, nemlig agerbrug i forbindelse med landbrugsvirksomhed, og kan udgøre et enkeltstå-

ende arbejde, der ved forfølgelsen af dette fælles formål er karakteriseret ved den nævnte aktivitets kon-

tinuitet på de samme steder og på de samme betingelser.  

 

80 I dette tilfælde kan et sådant enkeltstående arbejde, der blev tilladt og praktiseret regelmæssigt, in-

den habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, fandt anvendelse på den omhandlede lokalitet, udgøre ét og 

samme projekt som omhandlet i denne bestemmelse, som er fritaget for en ny godkendelsesprocedure." 

 

Denne praksis om tilbagevendende aktiviteter gælder tilsvarende ved fornyelse af udnyttede tilladelser, jf. her-

til sag C-254/19, Friends of the Irish Environment, præmis 35-38. 

 

Havbrugsdrift er omfattet af ovennævnte retspraksis om tilbagevendende aktiviteter. Et havbrug er således en 

fast og kontinuerlig aktivitet, der er en del af en planlagt produktionskæde med en cyklus på over tre år. I 

denne produktionskæde indgår bl.a. udklækning af fiskeyngel, udsætning i havbruget, videreopdrætning og 

efterfølgende slagtning på egne slagterier. Dette understøttes tillige af, at EU-Domstolen har anerkendt, at 
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regelmæssig tilførsel af gødning til landbrugsarealer kan udgøre en sådan tilbagevendende aktivitet, jf. præ-

mis 79 ovenfor. Havbrugsdrift har således lighedspunkter med almindelig landbrugsdrift. 

 

EU-Domstolens praksis indebærer dermed, at fornyelse af havbrugenes placeringstilladelser ikke udgør et 

"projekt" i habitatdirektivets forstand. Havbrugene er derfor ikke omfattet af forpligtelserne i habitatdirektivets 

artikel 6, stk. 3, herunder kravet om habitatkonsekvensvurdering.  

  

Denne vurdering bekræftes også af havbrugenes historik, herunder tilladelses-/godkendelseshistorik.  

 

Havbrugene i Horsens Fjord er beliggende både i og ved det internationale naturbeskyttelsesområde nr. N56 

("Horsens Fjord, havet øst for og Endelave"), der består af habitatområde nr. H52, fuglebeskyttelsesområde 

nr. F36 og Ramsarområde nr. R13 (herefter samlet "Natura 2000-området"). Det er dog særligt havbrugenes 

påvirkning af naturtyperne indenfor Natura 2000-området - og dermed påvirkningen af habitatområde nr. H52 - 

som udkastene centrerer sig omkring. 

 

Havbrugenes placerings- og driftsmæssige forhold har imidlertid været uændret, siden habitatområde nr. H52 

blev udpeget i bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internatio-

nale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder), der 

trådte i kraft den 15. november 1998. Havbrugene er dermed tilladt forud for udpegningen af habitatområde 

nr. H52, dvs. habitatområdet er "født" med havbrugene. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at EU-Dom-

stolens retspraksis om tilbagevendende aktiviteter særligt angår aktiviteter, "der blev tilladt og praktiseret re-

gelmæssigt, inden habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, fandt anvendelse på den omhandlede lokalitet", jf. præ-

mis 80 ovenfor. 

 

Havbrugene er dermed som følge af deres historik, herunder tilladelses-/godkendelseshistorik, og EU-Dom-

stolens retspraksis fritaget for krav om gennemførelse af habitatkonsekvensvurdering.  

 

Ovenstående synspunkter om forholdet mellem eksisterende havbrug og habitatdirektivets "projekt"-begreb er 

tillige fremført for EU-Domstolen i den verserende retssag om Onsevig havbrugs miljøgodkendelse. EU-Dom-

stolens afgørelse herom afventes og må indgå i den videre sagsbehandling, når afgørelsen afsiges indenfor 

de kommende måneder. 

3.2 Havbrugenes udledning er godkendt i Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn 

Det anføres flere steder i udkastene, at de eksisterende havbrug i Horsens Fjord er indregnet i vandplanerne, 

jf. bl.a. udkastets side 19, 155, 160 og 163. Udkastene angiver endvidere i kapitel 6 (side 39-41) om retnings-

linjer for skadesbegrebet, at "opnåelse af ”gunstig bevaringsstatus” for marine naturtyper [kræver] som mini-

mum opfyldelse af ”god økologisk tilstand” jvf. vandområdeplaner. Generelt er mange af de marine naturtyper 

påvirket af næringsstofbelastningen, hvor indsatser for denne påvirkning varetages i vandområdeplanerne, via 

indsatsplaner udarbejdet af relevante myndigheder".  

 

Det fremgår dermed af udkastene, at havbrugene i Horsens Fjord er indregnet i vandplanerne, og at vandpla-

nerne bidrager til opnåelse af gunstig bevaringsstatus i marine områder. Dette er i overensstemmelse med 

Natura 2000-planen for Horsens Fjord, hvoraf det bl.a. fremgår, at "Natura 2000-planen har fokus på arealre-

laterede indsatser og rummer ikke indsatskrav vedrørende vandkvalitet, som sikres gennem 



 

 

 

 

      
SIDE 5 

 

 

vandplanlægningen, ligesom der heller ikke stilles konkrete krav til reduktion af kvælstofdeposition, som ligele-

des reguleres ad anden vej, ikke mindst gennem husdyrgodkendelsesloven", jf. Natura 2000-planens side 6. 

 

Havbrugene i Horsens Fjord er således omfattet af - og indregnet i - Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland 

og Fyn (herefter " Vandområdeplan 2015-2021"), der forinden sin vedtagelse blev vurderet efter habitatdirekti-

vets artikel 6, stk. 3, og som bl.a. afsætter 43 tons kvælstof for at sikre, at de eksisterende havbrug kan ud-

nytte deres nuværende udledningstilladelse. 

 

Udkastene antyder dermed sammenhængen mellem Natura 2000-planen for Horsens Fjord og Vandområde-

plan 2015-2021, herunder vandplanens betydning i forhold til opnåelse af gunstig bevaringsstatus, men udka-

stene tilendebringer ikke den nærmere vurdering af, hvilke konsekvenser denne sammenhæng har for forplig-

telserne i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3.  

 

Det er vores vurdering, at havbrugene i Horsens Fjord ikke skal undergives en individuel vurdering efter habi-

tatdirektivets artikel 6, stk. 3, da havbrugenes påvirkning er indregnet - og dermed accepteret - i Vandområde-

plan 2015-2021. 

 

Denne vurdering underbygges af EU-Domstolens retspraksis. EU-Domstolen tog i de forenede sager C-

293/17 og C-294/17, Coöperatie Mobilisation for the Environment m.fl., præmis 87-104, stilling til, om habitat-

direktivets artikel 6, stk. 3 er "til hinder for, at en vurdering til et program, i hvilket en bestemt samlet mængde 

kvælstofaflejringer er blevet vurderet, lægges til grund for meddelelse af en godkendelse (individuel [godken-

delse][…]) til et projekt eller en anden handling, der forårsager en kvælstofaflejring, der passer inden for [det 

aflejringsrum][…], der er blevet vurderet inden for programmets rammer?" (oprindelige parenteser), jf. det an-

det præjudicielle spørgsmål i afgørelsens præmis 49. Herom anførte EU-Domstolen sammenfattende i præ-

mis 104 (med vores understregninger): 

 

"104 På baggrund af ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål i sag C-294/17 besvares 

med, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national 

programmatisk ordning, der tillader de kompetente myndigheder at godkende projekter, idet de støtter 

sig på en »passende vurdering« som omhandlet i denne bestemmelse, som foretages inden godkendel-

sen, og hvori en bestemt samlet mængde af kvælstofaflejringer er blevet anset for at være forenelig med 

den nævnte ordnings beskyttelsesformål. Dette gælder dog kun, for så vidt som det ved en dybdegå-

ende og fuldstændig undersøgelse af den videnskabelige holdbarhed af denne vurdering kan sikres, at 

der ud fra et videnskabeligt synspunkt ikke foreligger nogen rimelig tvivl med hensyn til, at ingen af pla-

nerne eller projekterne har skadelige virkninger på lokalitetens integritet, hvilket det påhviler den natio-

nale ret at undersøge." 

 

I lighed med den ordning, som EU-Domstolen efterprøvede i ovennævnte sag, fastsætter Vandområdeplan 

2015-2021 en grænseværdi, som havbrugenes udledning skal holde sig indenfor. Selvom Vandområdeplan 

2015-2021 ikke eksplicit fritager havbrugene fra en individuel vurdering efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, 

er der således ikke tvivl om - henset til vandområdeplanens bestemte og klare ordlyd og sammenhæng med 

Natura 2000-planen - at indregningen af havbrugene i Vandområdeplan 2015-2021 udgjorde en endelig stil-

lingtagen til og afklaring af forholdet mellem de eksisterende havbrug og den naturbeskyttelsesretlige lovgiv-

ning, herunder habitatdirektivet.  
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Vandområdeplan 2015-2021 havde derfor bl.a. til formål at sikre en generel afklaring af de eksisterende hav-

brugs forhold og herved fritage de enkelte havbrug - og de sagsbehandlende myndigheder - for en nærmere 

individuel vurdering efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 i forhold til fortsættelse af de eksisterende hav-

brugsaktiviteter. Der er i den forbindelse ikke gjort indsigelse mod eller rejst tvivl om den bagvedliggende habi-

tatkonsekvensvurdering af Vandområdeplan 2015-2021, jf. også straks nedenfor. 

 

Dette understøttes tillige i NIVAs faglige notat (afsnit 2.6), hvoraf det bl.a. fremgår, at "[v]andområdeplanerne 

for området, som tidligere er habitatvurderet, tillader udledning af 46 ton kvælstof (N.) Denne tidligere konklu-

sion bør selvsagt blive fastholdt, og ikke risikere at blive over-rulet af det foreliggende udkast til habitatkonse-

kvensvurdering for As Vig Havbrug", ligesom NIVAs faglige notat fremhæver, "hvor solidt det faglige grundlag 

for vandområdeplanerne er, herunder hvor store ressourcer der har været brugt bl.a. på modellering af ind-

satsbehov". I den forbindelse savner udkastene også en miljøfaglig begrundelse for, at der generelt anvendes 

en 30 %-reduktion i alle vandområder fremfor de vandområdespecifikke reduktionsopgørelser ifølge vandpla-

nerne og HELCOMs Østersøhandlingsplan (BSAP), jf. NIVAs faglige notat (afsnit 2.6, pkt. 8-9). 

 

Fornyelse af havbrugenes tilladelser, herunder placeringstilladelser, kan derfor baseres på den habitatvurde-

ring, der lå til grund for Vandområdeplan 2015-2021.  

 

Denne tilgang synes endvidere bekræftet i de foreliggende udkast til Vandområdeplan 2021-2027, hvor de 

eksisterende havbrugs udledning udgør en del af baggrundbelastningen, og hvori der ikke er medtaget indsat-

ser mod de eksisterende havbrug.  

 

Ovenstående synspunkter om forholdet mellem eksisterende havbrug og vandplanerne er tillige fremført for 

EU-Domstolen i den verserende retssag om Onsevig havbrugs miljøgodkendelse. EU-Domstolens afgørelse 

herom afventes og må indgå i den videre sagsbehandling, når afgørelsen afsiges indenfor de kommende må-

neder. 

3.3 Eventuel habitatkonsekvensvurdering skal alene angå selve den fysiske placering af havbrugene 

I forlængelse af afsnit 3.1-3.2 må det endvidere fremhæves, at den nærmere rækkevidde/omfang af de kon-

krete krav til habitatkonsekvensvurderingen efter fiskeriloven generelt må betegnes som usikker.  

 

Det er bl.a. vores vurdering, at habitatkonsekvensvurdering af en placeringstilladelse under alle omstændighe-

der alene kan og skal angå selve den fysiske placering af havbrugene i modsætning til indretning og drift mv. 

af havbrugene, som skal vurderes i forbindelse med miljøgodkendelsesprocedurer. Dette indebærer, at flere 

af de forhold, der er vurderet i udkastene, falder udenfor rammerne ved gennemførelse af habitatkonsekvens-

vurdering af havbrugenes placeringstilladelser. 

 

Synspunkterne til støtte for vores vurdering er nærmere uddybet i forbindelse med vores tidligere høringssvar 

og de verserende klagesager for Miljø- og Fødevareklagenævnet om havbrugenes placeringstilladelser, hvortil 

der henvises, jf. bl.a. vores klager på vegne af havbrugsvirksomhederne af 30. oktober 2020. 
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4. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER TIL UDKAST TIL HABITATKONSEKVENSVURDERINGER FOR 

HAVBRUGENE I HORSENS FJORD 

4.1 Havbrugenes påvirkning kan ikke medføre "skade" på Natura 2000-området 

Det beskrives i udkastenes kapitel 6 (side 39-41) om retningslinjer for skadesbegrebet, at der i EU-retlig admi-

nistrativ praksis har manifesteret sig og opereres med en 15 %-grænse ved vurderingen af, om påvirkning fra 

aktiviteter kan udgøre en "skade" i habitatdirektivets forstand. Der henvises bl.a. til irsk administrativ praksis 

og til EU-Kommissionens vurdering i forhold til den danske muslingepolitik, jf. udkastets side 41.  

 

Det anføres endvidere i udkastene - med henvisning til Miljøstyrelsen: Habitatvejledningen (2020) - at "[v]ed et 

konkret skøn af påvirkninger af ikke-prioriterede naturtyper, som ikke alene går på den arealmæssige udbre-

delse af påvirkningen, og hvor der dermed skal være fokus på struktur og funktion, så kan naturlige variationer 

være en målestok for påvirkningens væsentlighed", jf. udkastets side 41. 

 

Udkastenes fokus på skadesbegrebet i relation til ikke-prioriterede naturtyper skal ses i lyset af, at havbruge-

nes påvirkning - ifølge udkastene - hovedsageligt angår naturtype 1160 "Åbne lavvandede bugter og vige", 

der er en ikke-prioriteret naturtype. 

 

Disse retningslinjer for skadesbegrebet, der er baseret på EU-retlig administrativ praksis og kriterier opstillet af 

Miljøstyrelsen, må - i mangel på retspraksis fra EU-Domstolen om ikke-prioriterede naturtyper - lægges til 

grund ved vurderingen af havbrugenes påvirkning. 

 

Med udgangspunkt i disse retningslinjer savnes der grundlag for udkastenes konklusioner om, at det ikke kan 

udelukkes, at der ved havbrugenes kumulative virkninger "kan ske skade på struktur og funktion af udpegede 

naturtyper i N56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave” og dermed forringe områdes integritet", jf. udka-

stets side 162. Dette er tilfældet, selv når udkastenes vurderinger og konklusioner lægges til grund, dvs. uag-

tet bemærkningerne i afsnit 4.2 med underafsnit om miljøfaglige fejl og mangler ved udkastene.  

 

Dette skyldes, at havbrugenes kumulative virkninger i udkastene opgøres til "arealer på hhv. 388 ha i 1160 

”Åbne lavvandede bugter og vige”, modsvarende 7,2% af den fotiske bundzone i naturtypen og på 65 ha, 

modsvarende 1,0% af den fotiske zone i naturtypen, med en aggregeret påvirkning inden for den fotiske zone 

på 403 ha (7,4%) (arealerne overlapper delvist)", jf. udkastets side 10.  

 

Havbrugenes kumulative virkninger ligger herved indenfor den 15 %-grænse, som har manifesteret sig i EU-

retlig administrativ praksis, selv når udkastenes vurderinger og konklusioner - der bestrides i afsnit 4.2 med 

underafsnit - lægges til grund. 

 

Tilsvarende anføres det i udkastene, at "[s]elvom påvirkningen er mindre end den naturlige år til år variabilitet i 

biomasse af bundvegetation (anslås til at være 10-25% for makroalger og ålegræs), kan det ikke udelukkes, at 

påvirkningen vil føre til skade, fordi et areal på op til 7,4% bundplanterne i naturtypen ”Bugter og vige” påvir-

kes", jf. udkastets side 163, dvs. havbrugenes kumulative virkninger er mindre end de naturlige udsving, der 

anses for at være normale for den pågældende naturtype, jf. hertil Miljøstyrelsen: Habitatvejledningen (2020), 

side 35, Peter Pagh: Status over EU-Domstolens fortolkning af EU's regler om udpegning og beskyttelse af 
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Natura 2000-områder i U 2019B.139, samt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 24. februar 2012 

(sagsnr. NMK-61-00032). 

 

Havbrugenes påvirkninger, herunder kumulative virkninger, ligger dermed - selv hvis de lægges til grund - un-

der alle omstændigheder indenfor de grænser og kriterier for skadesbegrebet for ikke-prioriterede naturtyper, 

der har manifesteret sig i EU-retlig og dansk administrativ praksis.  

 

Hertil kommer - som anført - at udkastene er behæftet med en sådan flerhed af betydelige og væsentlige mil-

jøfaglige fejl og mangler, at der ikke er fornødent og tilstrækkeligt grundlag for vurderingerne og konklusio-

nerne i udkastene, jf. nærmere afsnit 4.2 med undersnit. 

 

Det må derfor afvises, at havbrugene kan medføre "skade" på Natura 2000-området. 

4.2 Udkastene er behæftet med en flerhed af betydelige og væsentlige miljøfaglige fejl og mangler 

4.2.1 Indledende bemærkninger 

NIVA påpeger i sit faglige notat en flerhed af betydelige og væsentlige miljøfaglige fejl og mangler ved udka-

stene og konkluderer på grundlag heraf, at "der i rapportudkastet ikke er evidens for hvordan denne konklu-

sion fremkommer, dels at der ikke er sammenhæng mellem den stillede opgave og konklusion", og at "det 

ikke kan udelukkes, at disse har indflydelse på slutresultaterne og således også på enkelte af rapportudka-

stets konklusioner".  

 

Ifølge NIVA kan det "med andre ord ikke udelukkes, at det foreliggende udkast til habitatkonsekvensvurdering 

fører til en fejlestimering af de mulige kumulative effekter". 

 

De væsentlige miljøfaglige fejl og mangler, som NIVA påpeger i sit faglige notat, omfatter bl.a.: 

 

i) at udkastenes afgrænsning af modelområdet ("Nordlige Bælthav") afviger væsentligt fra den officielle 

afgrænsning, jf. afsnit 4.2.2, 

ii) at udkastenes estimering af havbrugenes kumulative virkninger beror på et ufuldstændigt/fejlagtigt 

grundlag, jf. afsnit 4.2.2, 

iii) at udkastene mangler at inddrage relevant data, f.eks. ØKOMAR-projektet, jf. afsnit 4.2.3,  

iv) at udkastene mangler videnskabelige referencer på samtlige kriterier og klassegrænser, jf. afsnit 

4.2.4, og 

v) at udkastene mangler transparens i forhold til modelkalibreringen, jf. afsnit 4.2.4. 

 

NIVAs faglige notat påviser dermed - på et videnskabeligt, miljøfagligt grundlag - at der ikke er fornødent og 

tilstrækkeligt grundlag for vurderingerne og konklusionerne i udkastene.  

 

Dette indebærer - både generelt og i lyset af de specifikke bemærkninger i NIVAs faglige notat samt i afsnit 

4.2.2-4.2.4 nedenfor - at udkastenes vurderinger og konklusioner, herunder særligt om havbrugenes kumula-

tive virkninger, ikke kan danne grundlag for den videre sagsbehandling af havbrugenes placeringstilladelser.  
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Tilgangen støttes af det forvaltningsretlige officialprincip, hvorefter myndigheder bl.a. skal sikre, at afgørelser 

træffes på et korrekt, fyldestgørende og forsvarligt faktuelt/fagligt grundlag, jf. f.eks. Miljøstyrelsen: Habitatvej-

ledningen (2020), side 49, Niels Fenger: Forvaltningsret (2018), side 488-491 og Karsten Revsbech m.fl.: For-

valtningsret - Sagsbehandling (2019), side 148-152 samt nedenfor. Opfyldes dette grundlæggende sagsoplys-

ningskrav ikke, er der betydelig risiko for, at der træffes en materielt forkert afgørelse. 

 

Udkastene tilvejebringer dermed ikke et korrekt, fyldestgørende og forsvarligt faktuelt/fagligt grundlag for den 

nærmere vurdering og afgørelse om havbrugenes påvirkning, herunder havbrugenes kumulative virkninger. 

Udkastenes vurderinger og konklusioner kan dermed hverken danne grundlag for endelige afgørelser om hav-

brugenes placeringstilladelser eller for den videre sagsbehandling.  

4.2.2 Vurderingerne af havbrugenes kumulative virkninger lider af væsentlige fejl og mangler  

NIVA påpeger i sit faglige notat en række væsentlige miljøfaglige fejl og mangler ved udkastenes beregning 

og vurdering af havbrugenes kumulative virkninger. 

 

NIVA beskriver bl.a. i afsnit 2.2, at udkastenes afgrænsning af modelområdet for habitatkonsekvensvurderin-

gen ("Nordlige Bælthav") afviger væsentligt fra den officielle afgrænsning. Dette indebærer, at "det ikke kan 

udelukkes at de kumulative effekter af de fem havbrug også er overvurderet". 

 

Herudover anfører NIVA i afsnit 2.5, at udkastenes vurdering af kumulative virkninger ikke er baseret på vel-

kendte metoder i form af en data- og modelbaseret analyse, og at "der ikke i habitatkonsekvensvurderingen er 

foretaget en form for review af de effektdistancer, der har været anvendt i forhold til vurdering de mulige effek-

ter af havbrugsdrift".  

 

Udkastenes manglende review af effektdistancer skal ses i lyset af, at miljøfaglige undersøgelser indikerer, at 

"der ikke kan forventes effekter af drift af As Vig Havbrug længere end 5 km væk fra dette samt at As Vig Hav-

brug samt de andre 4 havbrug ikke bidrager til mulige kumulative effekter længere væk end 5 km", jf. NIVAs 

faglige notat (afsnit 2.5). Anvendelse af effektdistancer over 5 km vil dermed indebære en overestimering af 

havbrugenes påvirkning, herunder kumulative virkninger. 

 

Hertil kommer, at udkastene ikke har inddraget al relevant data, hvilket også har betydning for vurderingen af 

havbrugenes kumulative virkninger, jf. nærmere afsnit 4.2.3 nedenfor. 

 

Disse miljøfaglige fejl og mangler har en sådan betydelig og væsentlig karakter, at udkastenes vurderinger og 

konklusioner om havbrugenes kumulative virkninger ikke kan lægges til grund for den videre sagsbehandling 

af havbrugenes placeringstilladelser.  

 

Det er fastslået i EU-Domstolens praksis, at habitatkonsekvensvurderinger skal være baseret på bedste vi-

denskabelige viden på området, jf. nærmere afsnit 4.2.3 nedenfor, og EU-Kommissionen har samstemmende i 

sin vejledning om habitatdirektivets artikel 6 specifikt anført, at "[p]otentielle kumulative virkninger bør vurde-

res ved hjælp af velfunderede hoveddata", jf. EU-Kommissionen: Forvaltning af Natura 2000-lokaliteter - Be-

stemmelserne i artikel 6 i habitatdirektivet 92/43/EØF (2018), side 44. Tilsvarende vil fortsat sagsbehandling 

på grundlag af udkastene i deres nuværende affatning indebære betydelig risiko for, at der træffes en materi-

elt forkert afgørelse, jf. hertil afsnit 4.2.1 om det forvaltningsretlige officialprincip.  
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Disse grundlæggende krav til vurderingen af havbrugenes kumulative virkninger er således ikke opfyldt i udka-

stene.  

 

Udkastene kan dermed ikke indgå i den videre sagsbehandling. I modsat fald vil den videre sagsbehandling 

bero på en potentiel overestimering af havbrugenes kumulative virkninger, hvilket også påpeges i NIVAs fag-

lige notat (afsnit 3), hvorefter det ikke kan udelukkes, at "det foreliggende udkast til habitatkonsekvensvurde-

ring fører til en fejlestimering af de mulige kumulative effekter". 

4.2.3 Vurderingerne af havbrugenes påvirkning, herunder kumulative virkninger, er ikke baseret på bedste 

videnskabelige data 

NIVA anfører i sit faglige notat (afsnit 2.4 og 2.5), at data fra ØKOMAR-projektet ikke er adresseret eller ind-

draget i udkastene. Dette til trods for, at "data har været tilgængeligt under udarbejdelse af habitatkonse-

kvensvurderingen", at "disse data, deres kvalitet taget i betragtning, burde have været enten vurderet eller 

efter behov også inddraget, fx i forhold til en databaseret vurdering a kumulative effekter", og at "der ikke [er] 

valide argumenter for at forbigå såvel data som metode og gennemføre egentlig beregninger, hvor relevante 

presfaktorer (herunder havbrug) og økosystemkomponenter indgår". DTU Aqua, der har bistået ved udarbej-

delse af udkastene, var endvidere partner på ØKOMAR-projektet. 

 

NIVA påpeger endvidere i sit faglige notat (afsnit 2.3), at "[d]et kan dog undre, at der i forbindelse med feltar-

bejdet ikke er målt og indsamlet fx lys og klorofyl ved As Vig Havbrug og de øvrige havbrug. Et sådant data-

sæt ville have være optimalt i forhold til kaliberering og validering af modelberegningerne". 

 

NIVA vurderer på dette grundlag, at udkastenes manglende inddragelse af relevant data, f.eks. fra ØKOMAR-

projektet, udgør en væsentlig fejl/mangel, jf. afsnit 3 i NIVAs faglige notat. Denne fejl har bl.a. betydning for 

vurderingen af havbrugenes kumulative virkninger, jf. også afsnit 4.2.2 ovenfor. 

 

Udkastenes manglende inddragelse af al relevant data er imidlertid i strid med det forvaltningsretlige official-

princip og EU-Domstolens retspraksis om kravene til "passende vurdering" i henhold til habitatdirektivets arti-

kel 6, stk. 3.  

 

Som anført i afsnit 4.2.1 ovenfor stiller det forvaltningsretlige officialprincip krav om, at afgørelser træffes på et 

korrekt, fyldestgørende og forsvarligt faktuelt/fagligt grundlag. Disse krav ifølge officialprincippet til undersø-

gelse og beslutningsgrundlag skærpes ved afgørelser, der har/risikerer at have indgribende og bebyrdende 

karakter overfor adressaten, jf. hertil Niels Fenger: Forvaltningsret (2018), side 490. 

 

Officialprincippet stiller dermed - selvstændigt - krav om, at al relevant data, herunder data fra ØKOMAR-pro-

jektet og om lys- og klorofylforhold ved havbrugene, inddrages i habitatkonsekvensvurderingerne.  

 

Hertil kommer de krav, EU-Domstolen har stillet til habitatkonsekvensvurderinger ("passende vurdering") i sin 

praksis. I sag C-441/17, Kommissionen mod Polen (Białowieża-skoven), præmis 113-114, anførte EU-Dom-

stolen indledningsvist om kravene til den "passende vurdering" ifølge habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 (med 

vores understregninger): 
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"113 Den passende vurdering af en plans eller et projekts indvirkninger på en berørt lokalitet, som skal 

være foretaget i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, indebærer, at alle de aspekter af den om-

handlede plan eller det omhandlede projekt, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller pro-

jekter kan påvirke bevaringsmålsætningen for denne lokalitet, skal identificeres under hensyn til den 

bedste videnskabelige viden på området (…).  

 

114 Vurderingen i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, første punktum, må derfor ikke medføre 

lakuner og skal indeholde fuldstændige, præcise og endelige konstateringer og konklusioner, der kan 

fjerne enhver rimelig videnskabelig tvivl for så vidt angår virkningerne af de arbejder, som var påtænkt i 

den pågældende beskyttede lokalitet (…)." 

 

EU-Domstolen uddybede herefter i præmis 137, at "[e]n vurdering som omhandlet i habitatdirektivets artikel 6, 

stk. 3, første punktum, kan imidlertid ikke anses for at være »passende«, såfremt der mangler ajourførte op-

lysninger vedrørende de beskyttede levesteder og arter", og henviste til præmis 115 i sag C-43/10, Aitoloak-

arnanias, hvoraf fremgår: "Henset til det ovenstående kan det ikke antages, at en vurdering er tilstrækkelig, 

såfremt der mangler oplysninger og troværdige og opdaterede data vedrørende fuglelivet i det pågældende 

SBO". 

 

På denne baggrund konkluderede EU-Domstolen i præmis 151 (med vores understregninger): 

 

"151 Under disse omstændigheder må det konkluderes, at de polske myndigheder, idet de ikke rådede 

over alle de relevante oplysninger med henblik på at vurdere virkningerne af de omhandlede foranstalt-

ninger til aktiv skovforvaltning på Natura 2000-lokaliteten Puszcza Białowieskas integritet, ikke forud for 

vedtagelsen af bilaget af 2016 og beslutning nr. 51 foretog en passende vurdering af disse virkninger og 

dermed tilsidesatte den forpligtelse, der påhviler dem i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, før-

ste punktum." 

 

Det fremgår dermed af EU-Domstolens praksis, i) at myndigheden skal råde over alle relevante oplysninger, ii) 

at havbrugenes påvirkninger skal identificeres på grundlag af den bedste videnskabelige viden på området, og 

iii) at habitatkonsekvensvurderingen skal være baseret på troværdige, ajourførte og opdaterede data.  

 

Disse krav til habitatkonsekvensvurderingen er imidlertid ikke opfyldt i udkastene. 

 

Udkastene er derfor ikke baseret på den bedste videnskabelige viden på området og med inddragelse af al 

relevant, ajourført data, herunder bl.a. data fra ØKOMAR-projektet og om lys- og klorofylforhold ved havbru-

gene. Dette har som konsekvens, at udkastenes vurderinger og konklusioner ikke kan danne grundlag for den 

videre sagsbehandling, hvilket bekræftes i NIVAs faglige notat. 

4.2.4 Udkastenes inddragelse af forsigtighedsprincipper i vurderingskriterierne og i modelleringen er ube-

rettiget 

Det anføres flere steder i udkastene, at der både i vurderingskriterierne og i modelleringen af påvirkede area-

ler er anvendt forsigtighedsprincipper, jf. bl.a. udkastets side 8, 44, 151-152, 160 og 163. Udkastenes anven-

delse af forsigtighedsprincipper medfører, at "det faktisk påvirkede areal sandsynligvis er mindre end det esti-

merede", jf. udkastets side 163. 
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Forsigtighedsprincippernes miljøfaglige betydning fremtræder bl.a. i forbindelse med modelkalibreringen. 

Herom anfører NIVA i sit faglige notat (afsnit 2.2), at "modellekomplekset ikke er kaliberet i forhold til stedspe-

cifikke målinger ved As Vig Havbrug. Der kan derfor stilles spørgsmål ved akkuratheden i modellen, specielt 

lokalt. Det undrer, at der som en del af den gennemførte indsamling af data ikke er fokuseret på indsamling af 

fx lys, partikler og strøm. Disse data, i forening med data fra sedimentprøverne, ville, hvis gennemført, have 

tilvejebragt er væsentligt bedre fagligt grundlag for kalibreringen". Disse bemærkninger må endvidere ses i 

lyset af, at der samtidig ikke "er videnskabelige referencer på samtlige kriterier og klassegrænser".  

 

Dette indebærer en miljøfaglig risiko for, at havbrugenes påvirkning, herunder kumulative virkninger, overesti-

meres. 

 

Udkastenes anvendelse af forsigtighedsprincipper fremfor stedspecifikke målinger/indsamlinger savner imid-

lertid ikke alene miljøfagligt grundlag, men er tillige uden juridiske holdepunkter. Dette udgør herved en væ-

sentlig fejl ved udkastene. 

 

Forsigtighedsprincippet er i EU-Domstolens praksis udmøntet som et "beviskrav for, hvornår der kræves for-

udgående vurdering, og for hvornår der kan meddeles tilladelse til projekter under hensyn til beskyttelsen af 

Natura 2000-områder efter habitatdirektivets (92/43) artikel 6(3)", jf. Peter Pagh: Risici: - Rettens og Miljøets 

Pleje i Festskrift til Claus Gulmann (2006), side 366.  

 

EU-Domstolen har derimod ikke anvendt forsigtighedsprincippet i relation til fastlæggelse af vurderingskriterier 

eller udarbejdelse af modellering. Tværtimod har EU-Domstolen fastholdt, at habitatkonsekvensvurderingen 

skal baseres på den bedste videnskabelige viden på området, jf. hertil afsnit 4.2.3 ovenfor, dvs. vurderingskri-

terier og modellering, der lægges til grund for habitatkonsekvensvurderingen, skal være miljøfagligt understøt-

tet og velbegrundet. 

 

Forsigtighedsprincippet udmønter dermed et beviskrav, hvorefter "tvivl [skal] komme Natura 2000-området til 

gode", jf. Miljøstyrelsen: Habitatvejledningen (2020), side 30, hvorimod forsigtighedsprincippet hverken kan 

eller skal inddrages ved fastlæggelse af vurderingskriterier og udarbejdelse af modellering. 

 

Denne tilgang bekræftes af det forvaltningsretlige officialprincip. Det anføres bl.a. i Niels Fenger: Forvaltnings-

ret (2018), side 488-489, at "[e]ksempelvis må afgørelsen ikke bygge på formodninger, forudsætninger eller 

antagelser, som ikke har tilstrækkelig støtte i de tilvejebragte faktiske oplysninger". Officialprincippet stiller 

dermed tilsvarende krav om, at vurderingskriterier og modellering udelukkende beror på faktiske oplysninger 

og bedste videnskabelige viden. 

 

Hertil kommer, at anvendelse af forsigtighedsprincippet ved fastlæggelse af vurderingskriterier og udarbej-

delse af modellering - udover det miljøfagligt påkrævede - vil skabe betydelig risiko for vilkårlighed, da vurde-

ringskriterier og modellering udarbejdet under inddragelse af forsigtighedsprincippet ikke vil kunne påvises 

eller begrundes (natur)videnskabeligt. 

 

Udkastenes anvendelse af forsigtighedsprincipper i vurderingskriterierne og i modellering udgør dermed - 

både miljøfagligt og juridisk - en væsentlig mangel, der risikerer at indebære en fejlestimering af havbrugenes 

påvirkninger, herunder havbrugenes kumulative virkninger.  
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Såfremt Miljøstyrelsen, DHI og/eller DTU Aqua måtte have spørgsmål til eller behov for uddybning af dette høringssvar, 

står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Kromann Reumert 

  

Kim Trenskow  

Partner 

Kopi til  


