
 

 

Notat (non-paper): Faglig gennemgang af rapportudkast om habitatkonse-

kvensvurderinger af havbrug beliggende ved Horsens Fjord 

NIVA Danmark er af Dansk Akvakultur blevet anmodet om at lave en faglig gennemgang af 

udkastet til “Habitatkonsekvensvurdering for As Vig Havbrug” udarbejdet af DHI og DTU 

Aqua for Miljøstyrelsen. Den faglige gennemgang tager udgangspunkt i habitatvurderingen 

for As Vig havbrug, men vil gælde for alle fire havitatvurderinger (Borre I og II, Hundshage 

og Hjarnø). Formålet med gennemgangen har været at afdække styrker og eventuelle svaghe-

der i rapportudkastet, herunder om rapportens konklusioner er fagligt underbyggede og kon-

sistente. 

 

NIVA Danmark er et landekontor under Norsk Institut for Vandforskning (NIVA), som er 

et selvejende non-profit institut som udfører forskning, udvikling og rådgivning fra fjeld til 

fjord, ikke kun i Norge, men som i det aktuelle tilfælde også i Danmark. I NIVA Danmark er 

der særlig fokus på forskning og udvikling af værktøjer til vurdering af (1) miljø- og naturtil-

stand i vandløb, søer og kystvande, (2) potentielle effekter af en bred vifte af aktiviteter samt 

(3) løsninger på de miljømæssige udfordringer, herunder natur-baserede løsninger. NIVA 

Danmark er som et af NIVAs landekontorer fri af økonomiske og politiske interesser og det 

har således været et krav, at der har været absolut armslængde mellem NIVA Danmarks for-

skere og Dansk Akvakultur, der således ikke har haft indflydelse på hverken arbejdsprocessen 

eller slutproduktet. 

 

Følgende forskere fra NIVA Danmark har bidraget til opgavens løsning: Jesper H. Andersen, 

Nikolai Friberg og Emilie Kallenbach. Førstnævnte er chefforsker (PhD) ved NIVA Dan-

mark samt leder af AquaSYNC (Aquatic Synthesis Research Centre 2022-2026, et nyetableret 

samarbejde mellem NIVA, Aarhus Universitet og Gøteborg Universitet) og har gennem tidli-

gere ansættelser ved Miljøstyrelsen, DMU, DHI og Århus Universitet > 30 års erfaring, her-

under indgående kendskab til havbrugssektoren (sagsbehandling, udarbejdelse af Havbrugsre-

degørelsen fra 1995 og den henstillingsskrivelse til de daværende amtskommuner, som de facto 

har stoppet for nyetableringer og udvidelser af havbrug siden 1995 (fraregnet en enkelt undta-

gelse i form af Musholm Havbrug)). De to sidstnævnte er hhv. (1) forskningschef (PhD) og 

daglig leder og (2) forskningsassistent, disse har diskuteret og revideret notatet. 

 

Notatet består af følgende enlementer: (1) Baggrund, (2) Kommentering af rapportudkast, (3) 

Samlet vurdering og (4) Konklusioner og anbefalinger. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Deres reference Deres brev Vor reference Dato 
- - 220056 

  
3. maj 2022 

NIVA Danmark 
Njalsgade 74, 4. sal 
2300 København S 
Danmark 
Telefon: +45 39 17 97 33 
CVR Nr.: 35431063 
www.niva-danmark.dk 
mail@niva-dk.dk  
 
 

http://www.niva-danmark.dk/
mailto:mail@niva-dk.dk


 
 

NIVA DANMARK – RENT VAND, DET ER KLART 2 
 

 

1. Bagrund 

 

Den konkrete baggrund, for at Dansk Akvakultur har anmodet NIVA Danmark om at gen-

nemlæse og vurdere udkastet til habitatkonsekvensvurderinger for de fem havbrug ved Hor-

sens Fjord med udgangspunkt i As Vig Havbrug, dateret 22. december 2021 (DHI & DTU, 

2021), har været et behov for at bedømme rapportens generelle kvalitet og styrker, samt at 

vurdere om der eventuelt måtte være elementer i rapportudkastet, som enten er svage eller 

fejlbehæftede. Det skal i den forbindelse understreges, at rapportukastene for Borre I, Borre 

II, Hundshage og Hjarnø ikke er nærlæst. 

 

Oplysninger om baggrunden for udarbejdelse af selve udkastet til rapporten om habitatkonse-

kvensvurdering fremgår af DHI & DTU (2021). 

 

2. Kommentering af rapportudkast 

 

Det er af praktiske grunde, og for læsevenlighedens skyld, valgt at opdele kommenteringen af 

rapportudkastet i følgende fem spørgsmål: 

 

1. Er de fem valgte vurderingskriterier relevante for vurdering af påvirkninger fra havbrug? 

2. Er det anvendte modelkompleks robust nok til at modellere scenarier, der kan understøtte 

en habitatkonsekvensvurdering af As Vig Havbrug, og er modelkomplekset korrekt kali-

breret? 

3. Er dataindsamling foretaget korrekt og fyldestgørende, samt bruges data fra miljøovervåg-

ning og egenkontrol hensigtsmæssigt? 

4. Findes der data, der ikke er anvendt i habitatkonsekvensvurderingen? 

5. Bruges relevant tilgængelig litteratur og modelstudier mv. i tolkning af resultater fra habi-

tatkonsekvensvurderingerne i et tilstrækkeligt omfang? 

 

Svar på ovennævnt spørgsmål er givet i hhv. afsnit 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5. 

 

I forlængelse af ovenstående forholder dette notat sig også til en række øvrige elementer i rap-

portudkastet, både principielle og specifikke. Disse øvrige elementer er behandlet i afsnit 2.6. 

 

I tillæg er der gennemført en analyse af graden af eventuel plagiarisme med ’PlagScan by Ou-

riginals’, herunder identificeret områder af rapportudkastet som er (1) citationer, (2) mulig 

modificeret tekst og (3) områder med et eksakt match mellem rapportudkastet og andre kil-

der. Resultaterne af denne analyse fremgår af afsnit 2.7. 

 

2.1 Er de valgte kriterier relevante? 

Der er i forbindelse med habitatkonsekvensvurdering af As Vig Havbrug, og de fire havbrug 

(Borre I, Borre II, Hjarnø og Hundshage) placeret lidt nordligere i og ved indsejlingen til 

Horsens Fjord, anvendt følgende fem vurderingskriterier:  

 

1. Vurderingskriterie 1: Sedimentation af organisk materiale 

2. Vurderingskriterie 2: Organisk berigelse af sedimentet 
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3. Vurderingskriterie 3: Lys ved bunden 

4. Vurderingskriterie 4: Ilt i bundvandet (0-1 m over bunden) 

5. Vurderingskriterie 5: Medicin og hjælpestoffer 

 

Overordnet set giver havbrugsdrift, som al anden fødevareproduktion, anledning til et ’aftryk’ 

på det omgivende (hav)miljø. Sejladsen frem og tilbage til havbrugets lokalisering kan påvirke 

miljøet, fodringen kan resultere dels i et foderspild, dels en indirekte påvirkning via fiskenes 

fækalier, både i nærfeltet og i en vis afstand fra havbruget. Anvendelsen af medicin og hjælpe-

stoffer kan påvirke miljøet, både i nærfelter og i visse tilfælde også længere væk fra havbruget. 

Det er disse påvirkninger, som anskues med de fem vurderingskriterier. 

 

Vurderingskriteriene 1-4 er alle relateret til eutrofiering. Tilførsler af næringsstoffer og orga-

nisk stof kan føre til øget biologisk produktion (eutrofiering) og efterfølgende omsætning af 

det producerede materiale under forbrug af ilt. Problemstillingen er veldokumenteret, herun-

der årsagerne og effekterne, fx Nixon (1995) og Andersen et al. (2006). Der foreligger desu-

den en omfattende dokumentation for anvendelse af indikatorer og vurderingskriterier, fx 

Ferreira et al. (2011).  

 

Ad vurderingskriterie 1: Sedimentation af organisk materiale 

Tabet af organisk materiale til havbunden må vurderes at være den største påvirkningsfaktor 

fra havbrugsdrift. I en eutrofieringssammenhæng er produktionen af organisk materiale og 

den efterfølgende sedimentation til bunden ligeledes en væsentlig påvirkningsfaktor. Det sedi-

menterede materiale omsættes i havbunden under forbrug af ilt, og kan således bidrage nega-

tivt til iltforholdene eller i værste fald give anledning til iltsvind. Vurderingskriterie 1 er således 

vurderet som værende yderst relevant for habitatkonsekvensvurderingen. 

 

Ad vurderingskriterie 2: Organisk berigelse af sedimentet 

Den organiske berigelse af sedimentet er en konsekvens af sedimentation af organisk materi-

ale. Da den opbyggede pulje generelt skal bortskaffes under omsætning og dermed iltforbrug, 

er den organiske berigelse af sedimentet af betydning for iltforholdene. Vurderingskriterie 2 

vurderes derfor som værende relevant for habitatkonsekvensvurderingen. 

 

Ad vurderingskriterie 3: Lys ved bunden 

Partikler i de frie vandmasser, enten tilført direkte fra havbrugsdrift eller et indirekte resultat 

af biologisk produktion forårsaget af tilførte næringsstoffer, kan reducere lysets nedtrængning 

gennem vandsøjlen og dermed lystilgængeligheden ved havbunden. For planter på havbun-

den, fx ålegræs, tang eller belægninger af mikrobentiske alger, vil en reduktion i lystilgængelig-

heden være negativt for vækstbetingelser og derfor også tilstanden af plantesamfundene samt 

de dyr, som er afhængige af disse. Vurderingskriterie 3 er derfor vurderet som værende rele-

vant for habitatkonsekvensvurderingen. 

 

Ad vurderingskriterie 4: Ilt i bundvandet (0-1 m over bunden) 

Lave iltkoncentrationer eller egentligt iltsvind påvirker de organismer, som lever i eller umid-

delbart over havbunden, og kan i grelle tilfælde slå både planter og dyr ihjel. Vurderingskrite-

rie 4 er derfor vurderet som værende yderst relevant for habitatkonsekvensvurderingen. 
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Ad vurderiringskriterie 1-4: Disse kriterer er alle på et overordnet niveau vurderet at være hen-

sigtsmæssige. Når et kriterie går fra at være ’normativt’ til at være ’operationelt’, altså med en 

tilknyttet numerisk værdi, er det vigtigt at det operationelle kriterie er fastlagt på et fagligt kor-

rekt grundlag. I den forbindelse er det vigtigt at notere, at vurderingskritier og grænserne mel-

lem forskellige klasser (ikke påvirkning/påvirkning/høj påvirkning) som udgangspunkt vil 

være stedspecifikke. Som rapportudkastet foreligger, er der ikke fuld transparens i forhold til 

hvordan kriterierne i Tabel 7-1, 7-2, 7-3 og 7-4 er begrundet fagligt. Særligt kritisabelt er det, 

at der ikke er videnskabelige referencer på samtlige kriterier og klassegrænser. 

 

Ad vurderingskriterie 5: Medicin og hjælpestoffer 

Havbrugsdrift sker ofte under anvendelse af medicin og hjælpestoffer, sidstnævnte typisk i 

forbindelse med imprægnering af netburene for at reducere væksten af fx trådalger på disse. 

Såvel medicenen som hjælpestofferne kan tabes til det omgivende miljø og bl.a. akkumuleres i 

sedimentet. Vurderingskriterie 5 er derfor vurderet som værende relevant for habitatkonse-

kvensvurderingen. 

 

2.2. Er modellen robust nok til at beskrive de ændringer den gør, og er modellen kor-

rekt kalibreret? 

Det anvendte modelgrundlag er i store stræk identisk med de modeller, der tidligere er an-

vendt i forbindelse med (1) vurderingerne af broforbindelserne over Storebælt, Øresund og 

Femern Bælt, (2) det marine modelkompleks i NOVANA-programmet, (3) beregningerne af 

indsatsbehov under Vandområdeplanerne og (4) en lang række VVM-undersøgelser af bl.a. 

vindmølleparker og havbrug.  

 

Grundlaget for de hydrodynamiske (HD) og advektive/dispersive (AD) beregninger er state-

of-the-art og de biogeokemiske-beregninger (EU) er også fagligt velfunderede. Der er selvsagt 

styrker og svagheder i forbindelse med den modelløsning, som DHI har tilbudt og som Miljø-

styrelsen har tilvalgt. Der skal dog ikke være tvivl om at der overordnet set er tale om veldo-

kumenterede og gennemprøvede modeller. 

 

Modelområder kaldet Nordlige Bælthav afviger væsentligt fra den officielle definition af far-

vandsområde 4, Nordlige Bælthav, som siden 1989 har være anvendt i Vandmiljøplanerne (I, 

II og III), i den nationale overvågning af vandmiljøet (VMOP I-, VMOP II-, NOVA-2003- 

og NOVANA-programmerne) og i den faglige rapportering, der har fundet sted årligt siden 

1990. Der er således fire afgrænsninger i den anvendte modelopsætning som ikke matcher 

den officielle definition af Nordlige Bælthav: 

 

1. mod Lillebælt, hvor grænsen normalt trækkes øst for Vejle Fjord og Båring Vig, 

2. mod Storebælt, hvor grænsen normalt trækkes mellem Fyns Hoved og Røsnæs, 

3. mod det sydvestlige Kattegat, hvor grænsen normalt trækkes mellem Sjællands Odde og 

Djursland, og 

4. mod øst, hvor Sejerø Bugt (mellem Sjællands Odde og Røsnæs) normalt indgår i Nordlige 

Bælthav. 

 

De præcise konsekvenser af ovenstående kan umiddelbart ikke vurderes, idet det kræver, at 

man kan køre modellerne med en korrekt definition af Nordlige Bælthav. Det vurderes dog, 
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at det potentielt kan føre til en overestimering af As Vig Havbrugs mulige effekter, samt at 

det ikke kan udelukkes at de kumulative effekter af de fem havbrug også er overvurderet. 
 

Til spørgsmålet om hvorvidt modellen er velkaliberet kan der på det foreliggende grundlag 

konstateres, at det angives at modelkomplekset er kaliberet for perioden 2014-2016 og valide-

ret for perioden 2017-2018. Lige netop disse årstal kunne indikere at der er taget udgangs-

punkt i eksisterende modelkørsler. Udover oplysningerne om den foretagne kalibrering og va-

lidering indeholder rapportudkastet ikke en egentlig dokumentation herfor.  

 

Det kan i forlængelse af ovenstående konstateres, at modellekomplekset ikke er kaliberet i 

forhold til stedspecifikke 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. Det kan derfor på det foreliggende grundlag ikke vur-

deres om kvaliteten af modellens kalibrering er tilstrækkelig. 

 

2.3 Er dataindsamling korrekt og fyldestgørende, bruges data fra miljøovervågningen 

og egenkontrol hensigtsmæssigt? 

De i forbindelse med habitatkonsekvensvurderingen indsamlede data er listet på side 42 i rap-

porten og omfatter dels data og information fra eksisterende kilder (produktionsdata, egen-

kontrol, NOVANA, satellitter, etc.), dels en specifik prøvetagning og dataindsamling. 

 

Prøvetagningen og dataindsamling har jf. side 65 og 66 fokuseret på: videooptagelser til be-

skrivelse af havbunden og dens tilstand, kajakprøver til beskrivelse af sedimentsøjlen, og Van 

Veen-prøver til analyse af glødetab og kobberindhold. Dataindsamlingen er med andre ord 

særdeles fokuseret. 

 

Overordnet set er der inddraget relevante data, jf. afsnit 2.1 og 2.3.  

 

Det kan dog undre, at der i forbindelse med feltarbejdet ikke er målt og indsamlet fx lys og 

klorofyl ved As Vig Havbrug og de øvrige havbrug. Et sådant datasæt ville have være optimalt 

i forhold til kaliberering og validering af modelberegningerne. 

 

2.4 Er der data, der ikke er anvendt? 

Data fra ØKOMAR-projektet er, som nævnt nedenfor, ikke adresseret eller inddraget (Se An-

dersen et al. 2020 og 2021). En mulig forklaring herpå kan være at tilbuddet til habitatkonse-

kvensvurdering er indsendt til Miljøstyrelsen inden publiceringen af datagrundlaget for 

ØKOMAR-projektet. Denne mulige forklaring ændrer dog ikke på at data har været tilgænge-

ligt under udarbejdelse af habitatkonsekvensvurderingen for As Vig Havbrug og at disse data, 

deres kvalitet taget i betragtning, burde have været enten vurderet eller efter behov også ind-

draget, fx i forhold til en databaseret vurdering af kumulative effekter (se nedenfor). 

 

2.5 Bruges relevant tilgængelig litteratur og modelstudier mv i tolkning af resultater 

fra habitatkonsekvensvurderingerne? 

Det tidligere nævnte danske ØKOMAR-projekt (Andersen et al. 2020), som var et samar-

bejde mellem NIVA Danmark, DTU Aqua, GEUS, Københavns Universitet og Århus Uni-

versitet, har tilvejebragt et state-of-the-art datasæt, som er offentligt tilgængeligt og omfatter 
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98 individuelle datalag for menneskelige aktiviteter og presfaktorer og 56 individuelle datalag 

for økosystemkomponenter. 

 

På trods af den anvendte metode er relativt simpel, er det veldokumenteret at resultaterne pri-

mært er korreleret med intensiteten af presfaktorerne samt at resultaterne, når disse holdes op 

mod resultaterne af samtlige EU’s medlemslandes overvågning i kystvande, er statistisk signi-

fikante jf. Korpinen et al. (2021). Dette bekræftes også af at den er anvendt mange gange af 

kompetente myndigheder i Danmark og Sverige og også anvendt af bl.a. HELCOM og Det 

Europæiske Miljøagentur (EEA). 

 

Det vurderes, at de ovenfor nævnte datasæt er optimale for at gennemføre en databaseret vur-

dering af potentielt kumulative effekter af menneskelige aktiviteter i Det Nordlige Bælthav, 

herunder også As Vig Havbrugs effekter kumuleret med Borre I Havbrug, Borre II Havbrug, 

Hjarnø Havbrug og Hundshage Havbrug. Set i lyset af at der foreligger datasæt af en høj kva-

litet og det faktum at metoden er ved at udvikle sig til en global standard, der anvendes natio-

nalt (bl.a. Danmark og Sverige), af regionale havkonventioner (HELCOM) samt af EU og 

UN, er der ikke valide argumenter for at forbigå såvel data som metode og gennemføre egent-

lig beregninger, hvor relevante presfaktorer (herunder havbrug) og økosystemkomponenter 

indgår. 

 

Vurdering af kumulative effekter har i mere end 10 år været en data- og modelbaseret analyse 

(se fx Korpinen & Andersen (2016), Andersen et al. (2020) og Korpinen et al. (2021)). At 

denne velkendte tilgang, herunder tilgængelige data og modelværktøjer fra ØKOMAR-

projektet, ikke har været brugt i forbindelse med habitatkonsekvensvurderingerne kan undre, 

specielt fordi Miljøstyrelsen tidligere har anvendt metoden (se fx Naturstyrelsen 2012) og 

fordi styrelsen har støttet HELCOM i anvendelse af metoden i både HOLAS II og HOLAS 

III-aktiviteterne. DHI har tidligere har arbejdet meget med en databaseret tilgang til kortlæg-

ning af potentielt kumulative effekter a multiple menneskelige presfaktorer og ligger inde med 

både model-koder og data (se Andersen & Stock 2013).  

 

En særlig kilde til undren i den forbindelse er, at der ikke i habitatkonsekvensvurderingen er 

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

ring de mulige effekter af havbrugsdrift. Tabellen nedenfor er baseret på fire undersøgelser af 

potentielt kumulative effekter og dækker alle de danske farvande, helt eller delvist. Som det 

fremgår, har havbrugsdrift været en presfaktor i alle fire og der er ligeledes fastsat effektdi-

stancer form hvor langt væk fra havbrugets placering en effekt måtte kunne forventes. 

 

Projekt Effektdistance Reference  

ECOMAR - Danmark 5 km (median value) Andersen et al. (2021)  

EEA ETC ICM - Europa 10 x 10 km (presence/absence) Korpinen et al. (2021) 

HARMONY – Nordsøen, 
Skagerrak, Kattegat 

1 km organic matter enrichment  
1 km nutrient enrichment  
5 km smothering  

Andersen & Stock (2013) 

RALAHA - Danmark 5 km Andersen et al. (2020) 

 

Det kan af tabellen ovenfor udledes, at havbrugsdrift (organisk berigelse, udledninger af næ-

ringsstoffer og sedimentation på havbunden) kan have effekter på op til 5 km fra havbrugets 
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lokalisering. De 10 km i EEA-analysen skyldes alene, at grid size er 10 km – de tre danske 

analyser peger alle på 5 km som den maksimale effektdistance.  
 
De ovenfor omtalte effektdistancer kan indikere, at der ikke kan forventes effekter af drift af 

As Vig Havbrug længere end 5 km væk fra dette samt at As Vig Havbrug samt de andre 4 

havbrug ikke bidrager til mulige kumulative effekter længere væk end 5 km. 
 
2.6 Øvrige forhold 

Vandområdeplanerne for området, som tidligere er habitatvurderet, tillader udledning af 46 

ton kvælstof (N.) Denne tidligere konklusion bør selvsagt blive fastholdt, og ikke risikere at 

blive over-rulet af det foreliggende udkast til habitatkonsekvensvurdering for As Vig Hav-

brug. Når der tages i betragtning hvor solidt det faglige grundlag for vandområdeplanerne er, 

herunder hvor store ressourcer der har været brugt bl.a. på modellering af indsatsbehov, kan 

det undre at der ikke har været en bedre koordinering mellem de to processer (vandområde-

planer og habitatkonsekvensvurderingen af havbrug), og at sidstnævnte potentielt kan tilside-

sætte et omfattende og fler-årigt arbejde. 
 
I forbindelse med gennemlæsningen af rapportudkastet er der identificeret en række øvrige 

forhold, der er fundet relevant at italesætte: 

 

1. Ordlisten indeholder en række definitioner, hvoraf to (integritet og skade) har en oprin-

delse i habitatvejledningen. Det er uklart hvorfra de øvrige definitioner stammer. Det er 

derfor vigtigt at få sat referencer på disse samt få set på om definitionerne reelt er tolknin-

ger udarbejdet af forfatterne til rapporten. 

2. En traditionel fagfællebedømmelse forudsætter et fravær af potentielle interessekonflikter, 

som kan påvirke en uafhængig vurdering af et videnskabeligt arbejdes kvalitet. Der kan ef-

ter vores vurdering rejses spørgsmålstegn ved hvor uafhængig Lektor Mogens Flint, SDU, 

er som fagfællebedømmer i dette aktuelle tilfælde, idet han har arbejdet tæt sammen med 

DTU i en række sammenhænge og desuden har tætte kontakter til Miljøstyrelsen, der er 

ordregiver i den konkrete sag.  

3. Rapportudkastets vurdering af fortsat havbrugsdrift kumuleret med andre planer og pro-

jekter tager tilsyneladende ikke højde for at deponeringen af kvælstofforbindelser til de 

marine områder forventes at falde væsentlig, bl.a. som følge af nedlukningen af mink-er-

hvervet. 

4. Det er overraskende, at det sjette havbrug indenfor modelområdet ikke er inkluderet i 

modelkørslerne- og analyserne. Nordby Bugt Havbrug ligger nordøst for Samsø og det 

kan ikke udelukkes, at driften af dette havbrug vil have en effekt andre steder i modelom-

rådet. 

5. I forhold til fysiske påvirkninger er det korrekt at disse på landsplan nok har en minimal 

påvirkning af de økologiske forhold fx jf. RALAHA- (se Andersen et al. 2020) og 

ØKOMAR-projekterne (se Andersen et al. 2021). Hvorvidt fysisk påvirkning er en bety-

dende presfaktor afhænger selvsagt at de lokale forhold. 

6. Figur 3-2 er ulæselig. 

7. Der er ikke evidens for, som det fremgår af rapportudkastet, at de fleste rev i Danmark 

må forventes at være stabile i udbredelse som følge af at stenindvinding ikke længere fin-

der sted. Læsø Trindel er et godt eksempel på det modsatte, da det var ustabilt som følge 
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af det tidligere stenfiskeri. Fastholdes formuleringen bør der sættes en reference på, ellers 

er det spekulation. 

8. Det forhold at der generelt anvendes en 30% reduktion i alle vandområder, og derved 

ikke tages hensyn til vandområde-specifikke reduktioner i tilførslerne af næringsstoffer, 

savner en faglig begrundelse. I områder som Nordlige Bælthav, hvor der er en intensiv 

landbrugsdrift i store dele af oplandet, taler alt for, at der skal tages udgangspunkt i de 

specifikke reduktionsbehov.  

9. Internationale handle- og aktionsplaner som fx HELCOM’s Østersøhandlingsplan 

(HELCOM BSAP) skal selvsagt regnes med idet disse foreventes at have en væsentlig 

indflydelse på de miljømæssige og økologiske forhold i de danske farvande, specielt da 

koncentrationerne i vandmasseren tilført fra den egentlige Østersø fremadrettet må for-

ventes at falde. 

Der er med andre ord, og jf. ovenstående, en del småting, der nok skal rettes inden en endelig 

rapport kan blive godkendt og publiceret. 

 

2.7 PlagScan-analyse 

Det anvendte værktøj, PlagScan, kan skelne mellem reference og citationer og tekster som en-

ten er muligvis modificeret fra en anden kilde eller 100% kopieret fra en anden kilde. Dette 

værktøj accepterer altid et vist overlap mellem den fil, som bliver tjekket og andre kilder til-

gængelige online. Acceptgraderne er (1) op til 1% og (2) op til 5% (altså med en sikkerheds-

margen). Alt over 5% vurderes som værende uacceptabelt. 

 

Den gennemførte analyse har identificeret på rapportudkastets 177 sider identificeret 56.338 

ord og identificeret 797 matches, som dækker over (1) citater og referencer, (2) modificerede 

tekster og (3) tekster som er 100% kopieret fra andre kilder. 

 

Andelen af teksten som ligner tekst fra andre kilder er opgjort til 12,5 %. Tallet i sig selv for-

tæller ikke hele historien og resultater af en sådan scanning skal altid undersøges nærmere. Et 

stort overlap mellem dele af et dokument og nogle få kilder kan være en tydelig indikation på 

plagiat. Derfor, når 49% af teksten i kapitel 5 i rapportudkasten matcher andre kilder (heraf 

halvden fra én kilde) vurderes det til at være uacceptabelt højt og noget som burde have været 

adresseret i forbindelse med den interne kvalitetssikring og i forbindelse med fagfællebedøm-

melsen. Denne høje grad af plagiarisme skyldes at enkelte afsnit (flere sider) er kopieret fra 

andre projektrapporter og det vurderes derfor, at %-satsen nok vil kunne reduceres hvis for-

fatterne var mere omhyggelige med citater og referencer. Det faktum at dele af rapportudka-

stet baserer sig på genbrug af tidligere tekst ses som indikation af, at den foreliggende habitat-

konsekvessvurdering i for lille omfang tager udgangspunkt i den konkrete sag vedrørende As 

Vig Havbrug.  

 

3. Samlet vurdering 

 

Det foreliggende rapportudkast repræsenter et omfattende arbejde som i store træk er fagligt 

velfunderet. På enkelte områder kan der identificeres svagheder og mangler i det udførte ar-

bejdet, blandt andet i enkelte forhold, som er kritiske, og hvor det ikke kan udelukkes, at disse 

har indflydelse på slutresultaterne og således også på enkelte af rapportudkastets konklusio-

ner. 
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Processuelt virker rapportudkastet til at være blevet til i en hensigtsmæssig proces med en tæt 

dialog mellem alle involverede. Faktuelt er rapportudkastet generelt baseret på relevante data 

og værktøjer, dog er der identificeret enkelte væsentlige fejl og mangler, først og fremmest 

med hensyn til (1) definitionen af modelområdet (Nordlige Bælthav), (2) inddragelse af rele-

vante data (fx fra ØKOMAR-projektet), (3) manglende videnskabelige referencer (afsnit 2.1), 

(4) manglende transparens i forhold til kalibreringen af modellen (afsnit 2.2) og måske vig-

tigst, (5) den måde som de potentielt kumulative effekter er estimeret på. 

 

Rapportudkastet vurderes ikke at fremlægge evidens for at As Vig Havbrug sammen med 

Borre I, Borre II, Hjarnø og Hundshage har en påvirkning. Derimod fremgår det flere steder 

af rapporten, at der er evidens for at As Vig Havbrug ikke har en påvirkning. 

 

Det kan med andre ord ikke udelukkes, at det foreliggende udkast til habitatkonsekvensvurde-

ring fører til en fejlestimering af de mulige kumulative effekter. At råde bud på de identifice-

rede fejl og mangler er ikke kompliceret, idet både data og værktøjer foreligger. 

 

4. Konklusioner og anbefalinger 

 

I rapportudkastet konkluderes det, som en del af vurderingen af de potentielle kumulerede ef-

fekter, ‘at det kan ikke udelukkes at den ansøgte fortsatte drift sammen med de fire øvrige 

havbrug kan føre til skade …’ Denne konklusion er efter NIVA’s vurdering problematisk, 

idet der i rapportudkastet ikke er evidens for hvordan denne konklusion fremkommer, dels at 

der ikke er sammenhæng mellem den stillede opgave og konklusion. 

 

Set i lyset af de faglige mangler rapportudkastet indeholder (primært i forhold til definition af 

modelområdet og måden potentielt kumulative effekter er estimeret på), anbefales det: 

 

1. At modelområdet tilpasses i henhold til den officielle afgrænsning af Det Nordlige Bælt-

hav, der har være anvendt siden 1989 i Vandmiljøplanerne og NOVANA-rapporteringen. 

2. At vurderingen af de potentielt kumulative påvirkninger bliver revurderet og baseret på de 

datasæt og metoder, der normalt anvendes i den faglige litteratur i forbindelse med vurde-

ring af sådanne effekter. 

 

Med gennemførelse af ovennævnte to anbefalinger vil der tilvejebringes en data-baseret faglig 

vurdering af hvorvidt As Vig Havbrug samt de andre fire vurderede havbrug, alene eller i 

kombination samt under hensyntagen til øvrige menneskelige aktiviteter i området, potentielt 

påvirker udpegede naturtyper i Natura 2000-området N56 ’Horsen Fjord, havet øst for Ende-

lave’. Med den foreslåede vurdering, som vil blive baseret på en bredt anvendt metode (fx 

MST/MIM, HELCOM, EEA, UN) og offentligt tilgængelige datasæt, kan der fagligt set gen-

nemføres relevante analyser og drages fagligt robuste konklusioner om, hvorvidt As Vig Hav-

brug uden for enhver tvivl har en påvirkning. 

 

 

  



 
 

NIVA DANMARK – RENT VAND, DET ER KLART 10 
 

 

Referencer 

 

Andersen, J.H., L. Schlüter & G. Ærtebjerg (2006): Coastal eutrophication: recent develop-

ments in definitions and implications for monitoring strategies. Journal of Plankton Research 

28(7): 621-628. 

Andersen, J. H., and Stock, A. (eds.) (2013): Human Uses, Pressures and Impacts in the East-

ern North Sea. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 

Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 18, 134 

sider. 

Andersen, J.H., Z. Al-Hamdani, E.T. Harvey, E. Kallenbach, C. Murray & A. Stock (2020): 

Relative impacts of multiple human stressors in estuaries and coastal waters in the North Sea–

Baltic Sea transition zone. Science of The Total Environment 704.  

Andersen, J.H., K.J. Hammer, E.T. Harvey, S.W. Knudsen, C. Murray, J. Carstensen, I.K. Pe-

tersen, S. Sveegaard, J. Tougaard, K. Edelvang, J. Egekvist, J. Olsen, M. Vinther, Z. Al-

Hamdani, J.B. Jensen, J.O. Leth, B.C. Kaae & A.S. Olafsson (2020): Supplementary material 

to ECOMAR: A data-driven framework for ecosystem-based Maritime Spatial Planning in 

Danish marine waters. NIVA Denmark report, 216 sider. 

Andersen, J.H., J. Bendtsen, K.J. Hammer, E.T. Harvey, S.W. Knudsen, C. Murray, J. Car-

stensen, I.K. Petersen, J. Tougaard, S. Sveegaard, K. Edelvang, J. Egekvist, J. Olsen, M. 

Vinther, Z. Al-Hamdani, J.B. Jensen, J.O. Leth, B.C. Kaae, A.S. Olafsson, W. McClintock, C. 

Burt & D. Yocum (2020): ECOMAR: A data-driven framework for ecosystem-based Mari-

time Spatial Planning in Danish marine waters. Results and conclusions from a development 

and demonstration project. NIVA Denmark report, 83 sider. 

DHI & DTU (2021): Habitatkonsekvensvurdering for As Vig Havbrug. Rapportudkast udar-

bejdet for Miljøstyrelsen, 177 sider. 

Ferreira, J.G., J.H. Andersen, A. Borja, S.B. Bricker, J. Camp, M. Cardoso da Silva, E. Garcés, 

A.-S. Heiskanen, C. Humborg, L. Ignatiades, C. Lancelot, A. Menesguen, P. Tett, N. Hoep-

ffner & U. Claussen (2011): Indicators of human-induced eutrophication to assess the envi-

ronmental status within the European Marine Strategy Framework Directive. Estuarine, 

Coastal and Shelf Science 93(3): 117-131. 

Korpinen, S., L. Laamanen, L. Bergström, M. Nurmi, J.H. Andersen, J. Haapaniemi, E.T. 

Harvey, C.J. Murray, M. Peterlin, E. Kallenbach, K. Klansnic, U. Stein, L. Tunesi, D. 

Vaughan & J. Reker (2021): Combined effects of human pressures on European marine eco-

systems. AMBIO 50: 1325–1336.  

Miljø- og Fødevareministeriet (2019): Danmarks Havstrategi II. Første del. God miljøtil-

stilstand. Basisanalyse. Miljømål. ISBN: 978-87-93593-73-2. 309 sider. 

Miljøstyrelsen (1995): Havbrugsredegørelse. Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 8 sider. 

Naturstyrelsen (2012): Danmarks Havstrategi. Basisanalyse, 146 sider. 

Nixon, S.W. (1995): Coastal marine eutrophication: definition, social causes, and future con-

cerns. Ophelia 41: 199-219. 


