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1. Baggrund 
 
1.1. Udvalgets nedsættelse 
 
På anbefaling fra en tværpolitisk gruppe i Folketinget (bilag 1.1) og efter samråd med miljø- og 
energiministeren og erhvervsministeren besluttede fødevareministeren i sommeren 2001 at nedsætte et 
udvalg, som skulle søge en afklaring af de fremtidige produktionsvilkår for saltvandsbaseret fiskeopdræt i 
Danmark, set i forhold til miljøkrav og relevante brugerinteresser. På basis heraf skulle udvalget stille 
forslag til fremme af en udvikling, der kan sikre en fortsat udnyttelse af erhvervets valutaskabende 
produktionspotentiale, samtidig med at miljøpåvirkningen minimeres og andre relevante brugerinteresser 
imødekommes. Udvalgets kommissorium og sammensætning fremgår af bilag 1.2 og 1.3. 
 
1.2. Den internationale udvikling indenfor akvakultur 
 
I 1970 stod fiskeopdræt1 for 3,9% af verdens samlede fiskeproduktion1. Udviklingen tog fart i 1980'erne; i 
1990 udgjorde produktionen 13,1 millioner tons, og op gennem 1990'erne var der en gnst. årlig 
produktionsstigning på mellem 10 og 11% (bilag 6.5). I 1995 vurderede FAO, at produktionen i 2010 kunne 
stige til 27 mio. t. (pessimistisk scenario) eller 39 mio. t. (optimistisk scenario), men i 2000 nåede 
produktionen allerede 35,6 mio. t. (27,3% af den samlede fiskeproduktion), en stigning på 172% siden 1990. 
Ifølge de seneste oplysninger steg opdrættet i 2001 til 37,5 mio. t., 29,1% af den samlede produktion.2 FAO 
forventer nu, at akvakultur i 2030 vil være den største leverandør af konsumfisk. 
 
Verdens samlede årlige landinger fra fiskeri1 stagnerede omkring 1990 og har siden svinget mellem ca. 85 og 
95 mio. t.; heraf anvendes ca. 2/3 til menneskeføde. FAO har vurderet, at fangsterne ved bæredygtigt fiskeri 
maksimalt kan øges til 100-105 mio. t., og at fiskeopdræt derfor er den eneste realistiske mulighed for at øge 
fiskeproduktionens bidrag til at dække en voksende verdensbefolknings proteinbehov. Af 
verdensbefolkningens samlede indtag af animalsk protein stammer ca. 15% fra fisk, krebsdyr og toskallede 
bløddyr3, heraf ca. 1/3 fra akvakultur. 
 
Mens fisk (finnede fisk) dominerer verdens samlede akvakulturproduktion (bilag 6.5), udgør de kun en 
mindre del af marin akvakultur. Verdensproduktionen indenfor saltvandsbaseret opdræt voksede fra 5,0 
mio. t. i 1990 til  14,1 mio. t. i 2000, en stigning på 183%. Deraf var kun ca. 14 % fisk, 9% krebsdyr og 1% 
andre dyr. Resten var bløddyr, især toskallede arter; stillehavsøsters er med 3,9 mio. t. verdens dominerende 
akvakulturdyr. Desuden produceredes 10,1 mio. t. planter i marin akvakultur i 20004.  
 
Verdensproduktionen af laksefisk domineres i de senere år helt af opdræt, især i Norge og Chile. Det globale 
opdræt af atlanterhavslaks steg fra ca. 49.000 t. i 1985 til 884.000 t. i 2000; i samme periode steg opdræt af 
stillehavslaks fra ca. 10.000 til 650.000 t., incl. regnbueørred (448.000 t.). Til sammenligning var det samlede 
erhvervsfiskeri af laksefisk i 1985 ca. 792.000 t. og i 2000 på ca. 814.000 t., d.v.s. mindre end opdrættet alene 
af atlanterhavslaks.  
 
Årligt anvendes globalt ca. 1/3 af fiskeriets landinger (industrifisk)5 til fremstilling af fiskemel og -olie, 
hvoraf henholdsvis 35% og 54% i 2000 indgik i fiskefoder. Fiskemelsbranchen6 vurderer selv, at disse andele 
i 2010 vil være steget til henholdsvis 56% og 92%, selv om en voksende del af fiskebestanddelene i fiskefoder 
erstattes med andre produkter7. Uden substitution medgår 2-3 kg. industrifisk til fremstilling af 1 kg. 
fiskefoder8. Dette svarer (med en foderkvotient9 på 1,1 - 1,2) til ca. det halve af, hvad laksefisk i naturen 
fortærer pr. kg. tilvækst (baseret på undersøgelser af sej, der har et aktivitetsmønster som laksefisk. I 
størrelsen 100 g. - 3 kg. fortæres 4,5 - 5 kg. fisk pr. kg. tilvækst, samt en del hvirvelløse dyr.)10 2/3 af 
fiskemelet bruges endnu til landlevende dyr, som har en langt lavere udnyttelsesgrad af protein og energi 
end laksefisk (bilag 6.11). 
                                                
1 ) Fisk, krebsdyr, toskallede bløddyr m.v., men excl. planter. 
2 ) FAO Yearbook of Fishery Statistics: Summary tables (2000). - The state of world fisheries and aquaculture, 2000 og 2002 (FAO). 
3 ) "Toskallede bløddyr" er den korrekte biologiske og lovgivningsmæssige betegnelse for muslinger og østers m.v., hvorimod "skaldyr" i samme 

terminologi omfatter krebsdyr, d.v.s. rejer, hummer m.v.  
4 ) FAO fremhæver, at produktionstallene dækker levende vægt, hvorfor planters og toskallede bløddyrs store vandindhold betyder, at deres bidrag 

til fødevareforsyningen kan syne større end det faktisk er. Imidlertid bidrager begge til at fjerne opløste næringsstoffer fra vandet. 
5 ) Samt affald fra konsumfiskeindustrien. 
6 ) IFFO, International Fishmeal and Fish Oil Organisation. 
7 ) Ca. 30% af fiskeolien i foder til laks er nu erstattet af rapsolie. 
8 ) Grønt regnskab 2000, Dana Feed A/S. 
9 ) kg. foder, der medgår til produktion af 1 kg. fisk. 
10 ) The effects of food consumption rate, body size and tempereature on net food cenversion effenciency in saithe and whiting. Andersen, N.G. & J. 

Riis-Vestergaard, Journal of Fish Biology (under trykning), og N.G. Andersen, Danmarks Fiskeriundersøgelser, pers. komm. 
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I EU er fiskeopdrættet siden 1990 øget med 39% til 1,3 mio. t. i 2000 (17% af EU's samlede fiskeproduktion, 
og 27% af værdien). I Norge, hvor man har gunstige naturgivne forhold, var stigningen på 225%, til 488.000 
t. i 2000. Denne udvikling er skabt på grundlag af en offensiv offentlig indsats og en kraftigt øget forskning i 
opdrætsteknologi, produktionsstyring, sygdomsbekæmpelse og miljøforhold. Den norske regering 
forbereder indførelse af et system for miljøovervågning af havbrugs effekter på miljøet ("MOM"-systemet) 
samt typegodkendelse af anlæg og udstyr til fiskeopdræt. 
 
I EU’s Grønbog om den fælles fiskeripolitiks fremtid (2001) siges det, at udviklingen af akvakultur bidrager 
til forsyningen af fiskerivarer uden at øge presset på de naturlige fiskebestande, og at den skaber en 
betydningsfuld beskæftigelse i kystsamfundene.  
 
EU-Parlamentets Fiskeriudvalg fremlagde i december 2002 en initiativbetænkning om akvakultur i EU11. 
Med Parlamentets vedtagelse i januar 2003 af det indeholdte beslutningsforslag (421 stemmer for, 7 imod, 42 
afstod) henstillede man bl.a. til Kommissionen at øge forskningen, støttede Kommissionens initiativ til at 
forenkle lovgivningen, anmodede om ændring af FIUF-støtten (bl.a. incl. anlægsstøtte til unge) og 
tilskyndede til udvikling af nye teknologier som intensive recirkulationssystemer og offshore fiskeopdræt. 
 
I forbindelse med sit oplæg til revision af den fælles fiskeripolitik fremlagde EU-Kommissionen i september 
2002 en akvakultur-strategi12 med henblik på at skabe varig beskæftigelse specielt i fiskeriafhængige 
områder, at sikre forbrugerne adgang til sunde og sikre kvalitetsprodukter, at fremme dyresundhed og -
velfærd samt at sikre et miljømæssigt sundt oprætserhverv. Som midler hertil foreslår Kommisionen bl.a. 
udvikling af opdrætsteknologier, en fælles standard for økologisk og miljøvenligt opdræt, officiel 
kvalitetsmærkning, mere selvregulering og frivillige aftaler, modernisering af veterinærreglerne, regler for 
fiskevelfærd, begrænsning af udledningers effekt, fælles kriterier/retningslinier for VVM; ekstensivt opdræt, 
foranstaltninger mod rømning samt løsning af problemer vedr. fredede, vilde rovdyr (bilag 4.11).  
 
Det indgår i EU-Kommisionens strategi, at akvakultur i løbet af de næste 10 år skal opnå status som en stabil 
erhvervssektor, der frembyder et alternativ til fiskeriet, både m.h.t. produkter og beskæftigelse. Konkret 
sigtes på at øge produktionen med 4% årligt, og at øge beskæftigelsen med 8-10.000 fuldtidsjob i perioden 
2003-2008, hovedsagelig vedr. toskallede bløddyr og havbrug.  
 
Rådet for EU (landbrugs- og fiskeriministrene) hilste i januar 2003 strategien med tilfredshed (bilag 4.12). 
Rådet anerkendte, at akvakultur spiller en stadigt større rolle i forbindelse med reformen af den fælles 
fiskeripolitik, og at det er nødvendigt at sikre økonomisk levedygtighed og konkurrenceevne for 
akvakultursektoren. Rådet tilskyndede til miljøvenlig akvakultur og fremhævede, at en harmonisering af 
gennemførelsen og forvaltningen af reglerne er af afgørende betydning. Rådet forpligtede sig til sammen 
med Kommissionen at undersøge og gennemføre passende initiativer indenfor EU's kompetence, så EU kan 
spille en ledende rolle i udviklingen af en bæredygtig akvakultursektor. 
 
1.3. Udviklingen i Danmark 
 
Dansk akvakultur producerer årligt ialt ca. 45.000 t. til en skønnet værdi op mod 1 mia kr. Dette svarer til 
værdien af torskefiskeriet, som hidtil har været det vigtigste danske konsumfiskeri. Mængdemæssigt står 
akvakultur for ca. 9% af den samlede danske produktion af konsumfisk13, men ca. 24% af værdien (3% af den 
samlede fiskeproduktion14 og ca. 22% af værdien). Opdræt af alene regnbueørred udgør ca. 43.000 t, hvoraf 
saltvandsbaseret opdræt bidrager med ca. 1/5.  
 
Opdræt af regnbueørred i Danmark har en mere end 100-årig historie, og vi har som verdens fjerdestørste 
eksportør af fiskeprodukter en stærk stilling på det internationale marked. En udvikling af akvakulturen og 
en øget produktion af opdrætsfisk i Danmark vil kunne understøtte denne position.  
 
Danmark har 25 havbrug, placeret ved de østjyske fjorde, ved Samsø, i Smålandshavet og bælterne, samt 13 
saltvandsdambrug (indpumpningsanlæg), hvoraf 8 er placeret ved Ringkjøbing Fjord. Ialt produceres årligt 
godt 8.000 t. ørreder og 750 t. rogn  til en samlet værdi på mellem 200 og 300 mio. kr. Heraf tegner havbrug 
sig for ca. 4/5. Hovedparten går til eksport. Ørredpriserne har været svingende, mens der er ret stabile og 

                                                
11 ) Betænkning om akvakultur i Den Europæiske Union: I dag og i morgen (2002/2058 (INI)). 
12) Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: En strategi for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur (KOM(2002) 

511 (19.09.2002). 
13 ) fiskeopdræt + landinger af konsumfisk og muslinger 
14 ) incl. landinger af industrifisk 
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gode priser på rogn til især Japan. Der skønnes at være ca. 200 beskæftigede (regnet som 
fuldtidsbeskæftigede) i erhvervet. Antallet varierer dog betydeligt i årets løb, og kan nå det dobbelte i 
slagtesæsonen (oktober-december). 
 
Det meste af tiden siden vedtagelsen af den første vandmiljøplan i 1987 har der været meget begrænsede 
muligheder for etablering og udvidelse af anlæg til saltvandsbaseret fiskeopdræt (bilag 4.8). Denne 
omstændighed, kombineret med en generel usikkerhed om vilkårene for erhvervet i Danmark, har medført, 
at investeringerne har været på et minimum. Danmark har derfor ikke været i stand til at udnytte det 
vækstpotentiale, der har været og fortsat er for fiskeopdræt på verdensplan. Produktionen har været stort set 
uændret siden 199115 (bilag 6.4), en periode, hvor levnedsmiddelproduktionen i øvrigt har været stærkt 
stigende.16 
 
Mulighederne for at udvikle produktionen af regnbueørred i egentlige recirkulationsanlæg på land har 
løbende været overvejet. Produktion i recirkulationsanlæg giver en bedre styring af produktionsprocessen, 
herunder sygdomsbehandling og miljøstyring, men indtil nu har der ikke været rentabilitet i denne 
teknologi til regnbueørred. Derimod er der muligheder for at udvikle en produktion af mere værdifulde 
fiskearter som pighvar og tunge, hvor der for førstnævnte allerede er tilvejebragt de teknologiske og 
rentabilitetsmæssige forudsætninger for et effektivt og rentabelt opdræt. 
 
Den danske eksport af teknologi og know-how vedr. fiskeopdræt, herunder foranstaltninger til 
vandrensning og renere teknologi, er vigtig i forbindelse med den globale udvikling af 
akvakulturproduktionen. Udviklingen indenfor denne branche er nøje forbundet med tilstedeværelsen af en 
hjemlig produktion og udvikling indenfor bl.a. saltvandsbaseret fiskeopdræt af fisk. Forskning og udvikling 
vedrørende alternative opdrætsformer bør også ses i dette perspektiv. 
 
Danmark er endnu blandt de førende med hensyn til anvendelse af recirkulationsteknologi i forbindelse 
med fiskeopdræt, og danske virksomheder eksporterer både anlæg og systemløsninger til store dele af 
verden. Udviklingen på dette område skal især ses i sammenhæng med den succesrige teknologi for 
produktion af ål i recirkulationsanlæg, hovedsagelig i ferskvand, og i forbindelse med anlæg udviklet til 
yngelproduktion af forskellige arter samt i et vist omfang kommerciel produktion af f.eks. pighvar. Det 
skønnes, at denne styrkeposition vil kunne fastholdes ved en målrettet indsats. 
 

                                                
15 ) Der eksisterer ingen pålidelig statistik tidligere end 1991. 
16 ) Landbrugsrådets Videnscenter, 2002. 
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2. Sammenfatning og anbefalinger  
 
2.1. Indledning 
 
Udvalget har i sit arbejde identificeret tre hovedområder, hvor der er gode tekniske muligheder og 
økonomiske perspektiver for en dansk udvikling indenfor saltvandsbaseret fiskeopdræt.17 Det drejer sig om:  

1. visse former for produktion af regnbueørreder,  
2. produktion af højværdiarter som pighvar og tunge samt fiskeyngel i recirkulationsanlæg,  
3. udvikling og eksport af anlæg og systemer til opdræt i recirkulationsanlæg, hvor Danmark i forvejen har 

et forspring. 
Forudsætningerne for at udnytte disse tre udviklingsområder er,  
- at det offentlige tilrettelægger forvaltningsrammer, der giver mulighed for denne udvikling  
- at støtten til forskning og innovation målrettes i forhold til de kommercielle udviklingspotentialer og 

samfundsøkonomiske perspektiver 
- at der i erhvervet er en evne til at løfte sig ud over enkeltmandsdrevet småvirksomhedsproduktion og ind 

i en industriel produktion og systemrådgivningsfunktion. 
 
Udvalgets anbefalinger til styrkelse af disse udviklingsmuligheder fremgår af de nedenstående afsnit. Til 
anbefalingerne i afsnit 2.3.2 er der afgivet fire særudtalelser (se afsnit 2.4). 
 
Udvalget begyndte sit arbejde i oktober 2001 med en besigtigelse af havbrugsanlæggene ved Horsens Fjord. 
Senere har udvalget besøgt to saltvandsdambrug (indpumpningsanlæg) på Holmslands Klit ved 
Ringkjøbing Fjord. Udvalget har holdt 11 heldagsmøder og deltaget i to konferencer: En om alternative 
opdrætsformer og en, som mere specifikt handlede om et igangværende torskeopdrætsprojekt. 
 
En arbejdsgruppe fik til opgave at identificere de forhold, der kan have betydning for lokaliseringen af 
havbrug, samt at foreslå områder, hvor nye havbrug kan etableres, eller hvortil eksisterende havbrug kan 
udflyttes. Arbejdsgruppen skulle også anvise mulige områder, hvor der kan gives tilladelse til, at 
eksisterende havbrug udvides (afsnit 6). 
 
DHI - Institut for Vand og miljø har udarbejdet et notat om miljøeffekter, vilkår og fremtidsmuligheder især 
for saltvandsdambrug ved Ringkjøbing Fjord (afsnit 7). 
 
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) har med baggrund i de to afholdte konferencer udarbejdet notater 
om perspektiverne for det alternative fiskeopdræt, herunder torskeopdræt (bilag 3.3 og 6.9). 
 
En forsker fra Havforskningsinstituttet i Bergen har orienteret udvalget om udviklingen i norsk havbrug og 
om et nyt miljøovervågningssystem (MOM), hvis formål er at tilpasse opdrætsanlæggenes miljøbelastning til 
lokalitetens bæreevne (bilag 9.3), og DMU har i et notat vurderet dette systems anvendelighed for danske 
forhold (bilag 9.3). 
 
En repræsentant for opdrætserhvervet har orienteret om den globale markedsudvikling for laksefisk, 
repræsentanter for anlægs- og udstyrsfirmaer har informeret om de teknologiske udviklingsmuligheder bl.a. 
vedr. recirkulation, og direktøren for Skaldyrscentret i Nykøbing Mors har fremlagt centrets konkrete og 
planlagte projekter vedr. opdræt af toskallede bløddyr. 
 
Repræsentanter for fiskefodervirksomhederne har givet udvalget en orientering om den internationale 
udvikling på havbrugsområdet og om de initiativer, der er i gang med hensyn til at forbedre foderet og 
tilpasse det til en situation, hvor industrifisk ikke alene vil kunne dække et stærkt voksende 
akvakulturerhvervs efterspørgsel efter foder. På længere sigt vil fiskeopdrættet blive nødt til at anvende 
mere plantebaseret foder. 
 
Dansk Havbrugerforening har præsenteret en "SWOT"-analyse (bilag 6.15)18 af dansk saltvandsopdræt og 
dets fremtidsmuligheder: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. Konklusionen var, at erhvervets 

                                                
17 ) Muslingeopdræt o.l. uden foderanvendelse er ikke omfattet af kommissoriet, men udvalget har ikke kunnet undgå at berøre dette område, som i 

flere sammenhænge er tæt forbundet med de fremtidige muligheder for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark. 
18 ) Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats 
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overlevelse bl.a. forudsætter en "kritisk masse" for produktionen svarende til mindst 2.000 t. N-
udledning/år, samt forenklede myndighedskrav. 



 

 

13

 

2.2. Reguleringen af saltvandsbaseret fiskeopdræt og de centrale problemstillinger i forbindelse hermed 
 
Som ansvarlig for den sammenfattende fysiske landsplanlægning skal miljøministeren følge udviklingen og 
sikre varetagelsen af nationale planlægningsinteresser i kystområderne, og kan bl.a. fastsætte regler 
(landsplandirektiv) med retsvirkning som regionplaner (se bilag 4.2).  
 
Amternes planlægningskompetence omfatter kystvande inden for 6 meter dybdekurven eller inden for 1 
sømil (1862 m) fra land,19 samt internationale naturbeskyttelsesområder, der skal optages i regionplanerne 
(se bilag 4.2).20 Kystdirektoratet har forvaltningen vedr. godkendelse af anlæg på søterritoriet, d.v.s. ud til 12 
sømil fra kysten,21 herunder afgørelser om evt. VVM22 (se bilag 4.5). 
 
Der må ikke planlægges nye eller væsentlige udvidelser af tekniske anlæg o.l. i naturbeskyttelsesområderne 
(fuglebeskyttelsesområder, Ramsar-områder, habitatområder). Miljøministeriets har i et udkast (oktober 
2002) til ændring af bekendtgørelsen foreslået, at denne bestemmelse, der har retsvirkning som regionplan, 
bortfalder. Bekendtgørelsen er (marts 2003) endnu ikke udstedt, men ifølge udkastet sker der ingen ændring 
i, at etablering, ændring eller udvidelse af havbrug og saltvandsdambrug i disse områder ikke må 
miljøgodkendes, hvis dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levesteder for arterne, eller 
kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for (se bilag 
4.1). 
 
Flere amter har i deres regionplan en retningslinie, hvorefter der ikke tillades etablering eller udvidelse af 
havbrug. En ansøgning kan således afslås uden behandling efter bekendtgørelsen om saltvandsbaseret 
fiskeopdræt, og havbrugsproduktionen har i modsætning til anden animalsk produktion været fastlåst i 
disse amter. 
 
I forbindelse med den første vandmiljøplan i 1987 blev der indført et øjeblikkeligt forbud mod etablering af 
anlæg for saltvandsbaseret fiskeopdræt, indtil nærmere regler var udarbejdet. En national 
målsætningsramme for næringsstoftilførsel fra saltvandsopdræt blev fastsat i 1991. I 1988-1990 og 1996-2001 
var der, efter henstilling fra Miljøstyrelsen til amterne, stort set et fortsat stop for etablering og udvidelse af 
anlæg (bilag 4.8). Forvaltningen af området har tillige medført, at den løbende reduktion i erhvervets 
tilførsel af kvælstof (N) og fosfor (P) til vandmiljøet, der gennem årene er sket som følge af bedre teknologi 
og foderudnyttelse, kun i begrænset omfang er kommet erhvervet tilgode i form af øgede 
produktionsmuligheder (se bilag 6.4). 
 
Saltvandsbaseret fiskeopdræt tilfører havet ca. 285 t. N og 31 t. P årligt (gnst. af de seneste 5 år), svarende til 
ca. 0,1 % af de samlede tilførsler til de indre danske farvande (bilag 5). Dette kan sammenholdes med, at 
afstrømningen alene fra danske landområder er i gennemsnit ca. 60.000 t. N årligt,23 med nedbørsbestemt 
variation (indenfor de seneste 5 år) i størrelsesordenen 50.000 t. N.24 Tallene for den samlede tilførsel til de 
indre danske farvande er stærkt omdiskuterede (se afsnit 4.2 og bilag 6.12). Udvalget konstaterer imidlertid, 
at fiskeopdrættets bidrag er marginalt i forhold til såvel de samlede udledninger som de danske tilførsler og 
de årlige svingninger heri.  
 
Derimod kan øgede næringssalttilførsler fra fiskeopdræt lokalt have en negativ effekt på havmiljøet. 
Arbejdsgruppen vedr. det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug skriver: "I forbindelse med et 
havbrug, der ligger ved randen af en bugt eller i mundingen af en fjord, vil det kun være en mindre del af 
belastningen, der rettes "indad" og derfor reelt belaster det betragtede vandområde. I belastningsopgørelser 
tildeles hele belastningen fra en kilde det pågældende vandområde, uanset hvor kilden ligger." (bilag 2.4). 
Udvalget finder, at tilladelsesgivningen bør afhænge af den faktiske næringsstofbelastning i det 
lokale/regionale område. 
 
Arbejdsgruppen har opgjort, at de eksisterende danske havbrug i driftsperioden optager 1-2 km2 af det danske 
søterritorium, svarende til 0,02 promille. Til sammenligning er anført, at f.eks. klappladser, råstofudvinding og 
vindmølleområder optager henholdsvis 30, 530 og ca. 600 gange større arealer. Arbejdsgruppen konkluderede, 
at der kan findes mange konkrete lokaliteter i sikker afstand fra samtlige beskyttelsesinteresser og andre 
                                                
19 ) Cirkulære om recipientkvalitetsplanlægning, CIR nr. 159 af 10/10 1984. 
20 ) Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, BEK nr. 782 af 1/11 1998. 
21 ) 12 sømil fra kystlinien eller fra en basislinie (en ret linie mellem punkter på kysten eller øer).  
22 ) Lov om kystbeskyttelse, LBK nr. 243 af 5/4 1994. Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet og om 

kundgørelse af ordensreglementer for havne, BEK nr. 1051 af 16/12 1999. Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på 
søterritoriet (VVM),  BEK nr. 128 af 11/3 1999. 

23 ) Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. Faglig rapport fra DMU, nr. 419, december 2002. 
24 ) Vandløb 2001. Faglig rapport fra DMU, nr. 422, december 2002 
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havbrug og med så gode dybde- /fortyndingsforhold, at de lokale effekter kan forventes at begrænse sig til 
et areal af samme størrelsesorden som selve havbruget. 
 
I lyset af erhvervets marginale bidrag til næringsstofbelastningen vurderer udvalget, at en national ramme 
for N- og P-tilførsel fra saltvandsbaseret fiskeopdræt ikke vil have nogen praktisk eller målelig betydning for 
tilstanden i de danske farvande, og derfor isoleret set ikke giver mening som miljøregulerende instrument i 
forhold til havbrugserhvervet. 
 
Hvis man i forbindelse med en kommende revision af vandmiljøplanen politisk beslutter, at landbrug, 
industri, kommunale rensningsanlæg og fiskeopdræt skal tildeles separate udledningsrammer for N og P, 
finder udvalget imidlertid, at rammen for saltvandsbaseret fiskeopdræt må fastsættes under hensyn til 
erhvervets muligheder for at realisere et uudnyttet vækstpotentiale og udvikle sig på et økonomisk 
bæredygtigt grundlag. 
 
Bekendtgørelsen om saltvandsbaseret fiskeopdræt25 er udformet således, at der i praksis ikke kan gives 
tilladelse til havbrug i områder, der i amternes regionplaner er udlagt med skærpet målsætning26. "Skærpet 
målsætning" er imidlertid en samlebetegnelse for en række konkrete typer af målsætninger, og efter 
bekendtgørelsen skal det ikke vurderes, om der er en reel konflikt mellem havbrugsdrift og de forskellige 
beskyttelseshensyn under den konkrete skærpede målsætningstype. Udvalget finder således, at 
bekendtgørelsens formulering er for generel og restriktiv, og at der i stedet bør foretages en konkret 
afvejning af, om havbrugsdrift vil have en væsentlig effekt i forhold til den beskyttelsesinteresse, der ligger 
til grund for målsætningen. Områder med skærpet målsætning vil ofte være de internationale 
naturbeskyttelsesområder, hvor amtet alligevel under alle omstændigheder skal vurdere 
opdrætsaktivitetens eventuelle effekt (se omtale foran). 
 
Udvalget finder, at reglerne for regionplaners retningslinier og målsætninger bør tilpasses således, at der er 
mulighed for etablering og drift af saltvandsbaseret fiskeopdræt, hvis det ikke vil have en væsentlig negativ 
miljøpåvirkning i området. Amterne vil således ud fra lokale/regionale overvejelser vedr. den samlede 
belastning af et givet vandområde skulle vurdere, om opfyldelse af de relevante målsætninger vil berøres 
væsentligt ved etablering eller udvidelse af havbrug. Udvalget finder, at i denne situation vil en national 
ramme ikke være et relevant styringsinstrument.  
 
Egentlige saltvandsdambrug (indpumpningsanlæg med gennemstrømning, se afsnit 3.1.1) for opdræt af 
regnbueørreder findes kun få steder i Danmark. Hovedproblemstillingerne for denne del af erhvervet er de 
samme som for havbrug, men løsningsmulighederne er anderledes, fordi der i forbindelse med 
landbaserede anlæg vil være muligheder for etablering af særlige renseforanstaltninger og dermed grundlag 
for en forøget produktion efter de principper, der lå til grund for Dambrugsudvalgets anbefalinger om 
modeldambrug. Udvalget skønner ikke, at ekstensivt saltvandsopdræt i landbaserede 
gennemstrømningsanlæg har væsentlige udviklingsmuligheder i Danmark. Anlæggene ved Ringkjøbing 
Fjord, som har udløb til Nordsøen, indtager dog en særstilling; se afsnit 2.3.3.2.  
 
Det har været forsøgt at etablere indpumpningsanlæg for ørredopdræt med brug af kølevand fra 
kraftværker. Imidlertid har økonomien i denne type opdræt ikke været tilfredsstillende, og udvalget 
skønner, at den næppe har nogen fremtid i Danmark. 
 
Af hensyn til miljøet er det vigtigt, at brugen af medicin og hjælpestoffer begrænses mest muligt, og at rester 
af disse stoffer ikke efterfølgende påfører vandmiljøet skadevirkninger. Det er endvidere vigtigt at minimere 
brugen og giftigheden af stoffer til imprægnering af havbrugenes netbure mod begroning. Syge fisk skal 
behandles, og medicinering sker under fuld dyrlægekontrol, men der er også brug for at forebygge 
sygdomme ved sundhedsrådgivning og vaccination, hvor denne mulighed foreligger, eller ved brug af 
forskellige hjælpestoffer (f.eks. immunstimulanser). En reduktion af antibiotikaforbruget i samme omfang 
som i Norge har ikke hidtil været mulig i Danmark (se af snit 4.4). 
 
Imidlertid findes der ikke megen veldokumentet viden om de nævnte stoffers skæbne og eventuelle effekt i 
vandmiljøet, hvilket vanskeliggør dels amternes fastsættelse af vandkvalitetskrav og dokumentationskrav til 
brugene, dels disses opfyldelse af samme. Hovedproblemet på dette område er fortsat 
vandkvalitetskravenes fastsættelse og kontrollen med udledning af rester af de nævnte stoffer. 

                                                
25 ) Miljøministeriets bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt, BEK 640 af  17/9/1990. 
26 ) § 16. Stk. 2: "Indenfor de vandområder, der i regionplanerne er udlagt med skærpet målsætning, kan der meddeles tilladelse, når forholdene 

begrunder, at påvirkningen vil ske uden for områder med skærpet målsætning." 
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Ved en fremtidssikret tilpasning af saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark må: 
- den enkelte godkendelsesmyndighed sikre, at balancen mellem de samfundsøkonomiske fordele ved 

produktionen og hensynet til vandmiljøet vurderes; 

- godkendelsessystemet ændres, så eventuelle godkendelsesparametre, der i dag skønnes at være 
overflødige af hensyn til erhvervets miljøpåvirkning, ophæves; 

- der tilvejebringes et grundlag for en passende finansiering af erhvervets udvikling. 
 
2.3. Strategi og anbefalinger for udviklingen af saltvandsbaseret fiskeopdræt 
 
2.3.1. Generelt 
 
I henhold til kommissoriet har udvalget drøftet en række problemstillinger og udarbejdet en række 
anbefalinger. Udgangspunktet har været: 

- At saltvandsbaseret fiskeopdræt skal kunne drives uden væsentlig forureningspåvirkning af 
omgivelserne, og således, at kvalitetsmålsætningerne i henhold til regionplanerne kan opfyldes. 

- At udvalgets kommissorium pålægger udvalget at give forslag til fremme af en udvikling, der kan sikre 
en fortsat udnyttelse af det saltvandsbaserede fiskeopdræts valutaskabende produktionspotentiale. 

Til grund for sine overvejelser har udvalget bl.a. noteret:   

- At Wilhjelmudvalget i sin rapport (2001) konstaterer, at en udbygning af det saltvandsbaserede opdræt af 
fisk og skaldyr må forventes i de kommende år. 

- At Wilhjelmudvalget samtidig konstaterer, at anlæg for produktion af fisk og skaldyr har en række 
specifikke effekter i lokalområderne og brugenes nærområder, herunder effekter af næringsstoffer og en 
række hjælpestoffer. 

- At Wilhjelmudvalget anbefaler, at rømninger af fisk fra dambrug og havbrug skal forhindres effektivt. 

- At Wilhjelmudvalget finder det vigtigt, at det i forbindelse med en eventuel udbygning af havbrug og 
saltvandsdambrug sikres, at disse anlæg ikke hindrer opfyldelsen af kvalitetsmålsætningen for de 
pågældende havområder. Anlæggene skal endvidere placeres, hvor det kan ske uden negative effekter på 
de internationale naturbeskyttelsesområder eller andre sårbare naturområder.  

- At miljøministrene i Bergen-deklarationen fra den 5. Nordsøkonference (2002) noterede, at de fleste lande 
havde nået målet om 50% reduktion af P-udledninger og gjorde fremskridt m.h.t. 50% reduktion for N-
udledninger, samt forpligtede sig til at opfylde EU's nitratdirektiv, byspildevandsdirektivet, 
vandrammedirektivet eller andre tilsvarende nationale foranstaltninger m.h.p. opfyldelse af OSPAR-
strategien om inden 2010 at nå et sundt marint miljø uden eutrofiering. 

- At Udvalget vedr. Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer i sin rapport (2002) konkluderer, at det danske 
landbaserede bidrag af næringssalte er afgørende for miljøforholdene i en lang række fjorde, bugter og 
kystområder, hvor eutrofieringen er størst, og at samme udvalg forventer, at bestræbelserne på at 
reducere udledningerne af N og P fra danske kilder med vandmiljøplanerne fortsættes og intensiveres. 

- At en kommende implementering af vandrammedirektivet forventes at tillægge naturens egne 
tålegrænser en afgørende betydning. 

- At arbejdsgruppen vedr. lokalisering af havbrug anfører, at for en meget stor del af kystvandene i 
Danmark er de politisk vedtagne basismålsætninger ikke opfyldt, ligesom en del af målsætningerne er 
truet. 

- At den teknologiske udvikling i forbindelse med animalsk produktion må forventes at forbedre 
mulighederne for at reducere de diffuse udledninger af næringssalte fra landbruget. 

- At dansk akvakultur er et erhverv, hvis produktion og afsætning sker uden subsidier og restitutioner af 
nogen art, og at det skaber beskæftigelse i yderområder. 

- At produktionsværdien i dansk saltvandsbaseret fiskeopdræt udgør ca. 650.000 kr. pr. ton kvælstoftab. 

- At EU-Kommissionens strategi for akvakultur (2002) omfatter, at erhvervet i løbet af de næste 10 år skal 
opnå status som en stabil erhvervssektor, der frembyder et alternativ til fiskeriet, både m.h.t. produkter 
og beskæftigelse.  

- At EU-Kommissionens akvakulturstrategi konkret sigter på at øge produktionen med 4% årligt, og at øge 
beskæftigelsen med 8-10.000 fuldtidsjob i perioden 2003-2008, hovedsagelig vedr. toskallede bløddyr og 
havbrug. 
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- At Rådet for EU (2003) anerkender, at akvakultur spiller en stadigt større rolle i forbindelse med reformen 
af den fælles fiskeripolitik, og at det er nødvendigt at sikre økonomisk levedygtighed og 
konkurrenceevne for akvakultursektoren. 

- At den norske regering arbejder på indførelse af MOM-systemet for miljøovervågning, beskrevet i Norsk 
Standard. 

- At Dambrugsudvalget har gjort en række betragtninger og givet en række anbefalinger, der også i vidt 
omfang er dækkende for saltvandsbaseret fiskeopdræt, primært for saltvandsdambrug. Der henvises til 
dambrugsrapporten. 

- At Fødevareministeriet på erhvervets initiativ er ved at udarbejde en bekendtgørelse om økologisk 
akvakultur. 

- At der fortsat er behov for at belyse en række forhold via yderligere forskning og udvikling. 

- At det indgår i Miljøministeriets Havbrugsplan 2001, at den nationale målsætningsramme vil blive taget 
op, når Havbrugsudvalget har afgivet sine anbefalinger. 

- At det indgår i den statslige udmelding til regionplanrevision i 2005,27 at dambrug og havbrug skal sikres 
en lokalisering, som kan være med til at mindske deres miljøbelastning og fremme deres 
udviklingsmuligheder, og at anbefalingerne fra Havbrugsudvalget vil kunne få betydning for 
regionplanarbejdet. 

 
2.3.2. Havbrug 
 
I lyset af havbrugserhvervets nuværende og potentielt beskedne bidrag til den samlede 
næringssaltbelastning af danske farvande er det som nævnt udvalgets opfattelse, at der bør etableres en 
tilladelsespraksis, hvor der foretages en konkret afvejning af, om havbruget har en væsentlig effekt i forhold 
til den beskyttelsesinteresse, der ligger til grund for målsætningen i det konkrete område.  
 
Det er udvalgets opfattelse, at en sådan praksis vil give muligheder for en positiv udvikling af 
havbrugsopdrættet, således at den dobbelte hensigt med udvalgets kommissorium opfyldes, nemlig at give 
erhvervet et bedre grundlag for at udnytte de størrelsesøkonomiske fordele, samtidig med, at den øgede 
produktion ikke medfører en uacceptabel forøgelse af havbrugsproduktionens belastning af det danske 
havmiljø. 
 
Ved at give havbrugserhvervet bedre udviklingsmuligheder opnås tillige, at følgeerhvervene kan udvikles, 
at den innovative kraft i dansk saltvandsbaseret opdræt og opdrætsteknologi kan bevares, og at der kan 
stilles en kritisk produktionsmasse til rådighed for forskning, udvikling og forsøg med bekæmpelse af 
sygdomme. 
 
Udvalget har i en arbejdsgruppe udarbejdet en teknisk klassifikation af de danske havområder efter deres 
egnethed til havbrugsproduktion. Arbejdsgruppen konkluderede som nævnt, at der kan findes mange 
konkrete lokaliteter i sikker afstand fra samtlige beskyttelsesinteresser og andre havbrug og med så gode 
dybde- /fortyndingsforhold, at de lokale effekter kan forventes at begrænse sig til et areal af samme 
størrelsesorden som selve havbruget. Arbejdsgruppen forholdt sig ikke til de politisk fastlagte målsætninger 
for kystfarvande. 
 
Udvalget har ikke fundet grundlag for at kunne foreslå en central godkendelsesmodel. Derimod vil 
klassifikationen og de tekniske kriterier, der ligger til grund for klassifikationen, efter udvalgets opfattelse 
kunne udgøre et velegnet grundlag for en del af amternes administration af en godkendelsesordning 
vedrørende havbrugsproduktion. 
 
Udvalget har noteret sig DMU's vurdering af det norske MOM-system for miljøovervågning ved havbrug 
(bilag 9.3).  DMU finder, at de naturgivne forhold og menneskeskabte påvirkninger i Danmark er meget 
forskellige fra forholdene i Norge, og at MOM-systemet ikke overordnet set vil kunne anvendes som 
redskab til dimensionering af havbrugsdrift i Danmark.  
 
Udvalget lægger vægt på, at havbrugs produktion og miljøpåvirkning er veldokumenteret. Udvalget 
noterer, at DMU har vurderet, at en øget tilførsel på 1000-2000 t. N fra havbrug ikke vil ændre de totale 
balancer markant, men at tilførslen er umiddelbart biotilgængelig og øver en lokal påvirkning. DMU 

                                                
27 ) Overblik over statslige interesser i regionplanrevision 2005. Landsplanafdelingen, Miljøministeriet (november 2002). 
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konkluderer, at en sådan påvirkning må vurderes specifikt for de enkelte farvande m.h.t. deres vandskifte 
og lagdelingsperioder (bilag 6.13). 
 
Udvalget finder, at produktionstilladelser bør gives i form af tilladelser til tilførsel af N og P til miljøet, men 
andre relevante parametre kan indgå i tilladelsen. Der bør i denne forbindelse gennemføres en 
standardiseret beregnings- og kontrolmodel for dokumentation af tilførslen af næringssalte til havmiljøet fra 
det enkelte opdrætsanlæg.  
 
Ved produktion i områder, hvor miljømålsætningen ikke er opnået, bør der endvidere stilles krav om  
supplerende dokumentation af effekterne af produktionens næringssalttilførsel. Det forudsættes hér, at den 
beskyttelsesinteresse, der ligger til grund for målsætningen, er relevant i forhold til havbrugsdrift, som 
nævnt i indledningen til dette afsnit. I det omfang, der kan konstateres effekter af havbrugsproduktionen i 
en nærmere angiven afstand fra anlægget, kan havbruget pålægges ændringer i produktionen, evt. flytning.  
 
Ved havbrug i de nævnte områder, hvor miljømålsætningen under den nævnte forudsætning ikke er opnået, 
vil foranstaltninger til fjernelse af næringsstof forekomme hensigtsmæssige. Udvalget finder, at der på 
sådanne lokaliteter bør gennemføres forsøg med "fangkulturer" (opdræt af muslinger eller dyrkning af 
makroalger), som evt. samtidig kan give et supplerende økonomisk udbytte. Tilladelse til øget produktion i 
disse områder kan evt. gøres afhængigt af sådanne foranstaltninger. 
 
Den foreslåede ordning vil indebære, at kompetencen til at give produktionstilladelser til havbrugsopdræt 
fortsat ligger hos amterne. Udvalget finder, at en ensartet behandling af ansøgninger om etablering af 
havbrug bør sikres gennem en ændring af bekendtgørelsen om saltvandsbaseret fiskeopdræt, således at der 
gives en specifik beskrivelse af de krav, der skal opfyldes ved tilladelsesgivning til havbrugsproduktion. Det 
er udvalgets opfattelse, at klassifikationsrapporten vil udgøre et godt grundlag for denne kravspecifikation. 
Med tydeliggørelsen af kravene bør det generelle krav om, at havbrug ikke må placeres i områder med 
skærpet målsætning, bortfalde. 
 
På grundlag heraf, og i sammenhæng med regionplanernes målsætninger for vandmiljøet, behandler 
amterne ansøgninger om tilladelse til havbrugsproduktion i deres områder. 
 
Udvalget finder i lyset af den decentrale administration af ordningen, at regeringen efter en periode på 1-2 år 
bør vurdere de foranstaltninger, der på baggrund af udvalgets anbefalinger er truffet for at udvikle 
erhvervet. 
 
Udvalget anbefaler i overensstemmelse med ovenstående: 

• at regeringen i lyset af havbrugserhvervets marginale udledninger og uudnyttede vækstpotentiale 
overvejer hensigtsmæssigheden af en fortsat national målsætningsramme for tilførsler af N og P fra 
saltvandsbaseret fiskeopdræt; 

• at bekendtgørelsen om saltvandsbaserede fiskeopdræt revideres i samarbejde med amterne og erhvervet 
m.h.p. at give amterne et så ensartet fagligt bedømmelsesgrundlag for ansøgningsbehandlingen som 
muligt; 

• at bekendtgørelsens § 16 stk. 2 ændres således, at der skal foretages en konkret afvejning af, om det 
enkelte havbrug har eller kan forventes at have en væsentlig effekt i forhold til den beskyttelsesinteresse, 
der ligger til grund for regionplanens målsætning for det pågældende vandområde; 

• at myndighederne i tilknytning til regionplanerne fastlægger reviderede krav til retningslinier og 
målsætninger m.h.p. at sikre en ensartet bedømmelse af ansøgningerne, og at de centrale myndigheder 
med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger tager initiativ til en forudgående drøftelse med amterne om 
grundlaget for udformningen af nye retningslinier for etablering af havbrug; 

• at der nedsættes en hurtigtarbejdende gruppe af repræsentanter for myndigheder og erhverv med 
henblik på udarbejdelse af en standardiseret beregnings- og kontrolmodel for dokumentation af 
tilførslen af næringssalte til havmiljøet fra det enkelte opdrætsanlæg. Heri vil indgå en vurdering af 
MOM-systemets anvendelse; 

• at regeringen følger gennemførelsen og effekten af de nye retningslinier, den måtte vælge at udstikke 
for forvaltningen af erhvervet. 
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• Udvalget tilslutter sig de anbefalinger, der er indeholdt i rapporten fra arbejdsgruppen vedr. det 
tekniske grundlag for lokalisering af havbrug, herunder at de udarbejdede kort lægges til grund for 
lokaliseringen, og at der benyttes spredningsberegninger til vurdering af den nøjere placering. 

 
Det bemærkes, at der til dette afsnit med foreliggende anbefalinger er afgivet en række mindretalsudtalelser, 
jf. afsnit 2.4.  

Samtidig skal det understreges, at ingen af udvalgets medlemmer har taget afstand fra den anbefaling, at der 
skal foretages en konkret afvejning af, om det enkelte havbrug har eller kan forventes at have en væsentlig 
effekt i forhold til den beskyttelsesinteresse, der ligger til grund for regionplanens målsætning for det 
pågældende vandområde. 
 
2.3.3. Saltvandsdambrug 
 
2.3.3.1. Saltvandsdambrug generelt 
 
Udvalget har noteret, at Dambrugsudvalget har gjort en række betragtninger og givet en række anbefalinger, 
der også i vidt omfang kan gøres gældende overfor saltvandsdambrugene. Der henvises til de respektive 
afsnit i Dambrugsudvalgets rapport. 
 
I henhold til de nugældende regler skal saltvandsdambrug miljøgodkendes på linie med 
ferskvandsdambrug. Udvalget finder ikke, at der er grund til at anbefale principielle ændringer heri, da 
mange af de forhold, der er bestemmende for miljøpåvirkninger fra ferskvandsdambrug, også gør sig 
gældende for saltvandsdambrug. 
 
Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at der er behov for at forenkle og smidiggøre det nugældende 
miljøgodkendelsessystem for saltvandsdambrug og gøre det så fleksibelt, at praksis løbende kan tilpasses 
teknologisk udvikling og ny viden. En sådan tilpasning vil bl.a. kunne bygge på Dambrugsudvalgets 
anbefalinger: 

En arbejdsgruppe under Dambrugsudvalget foretog en udredning og beskrivelse af et antal 
"modeldambrug". Målet var at definere mere miljøvenlige produktionstyper og at beregne de foderkvoter, 
der for de forskellige modeldambrug med tilstrækkelig sandsynlighed sikrer opfyldelse af 
udledningskravene. Dokumentationsgrundlaget for modeldambrugene skal indgå som grundlag for 
amternes miljøgodkendelse og vil med sin standardiserede form betyde en hurtigere og enklere 
godkendelsesprocedure.  

• Udvalget anbefaler, at reguleringssystemet for saltvandsdambrug snarest justeres således, at 
miljøgodkendelserne baseres på udlederkrav og afløbskontrol, og at det maksimalt tilladte foderforbrug 
fastsættes på grundlag af den dokumentation, der foreligger, hvor et udvidet kontrolprogram er indført. 
Kontrolprogrammet indrettes efter de principper, der er angivet for "modeldambrug" i 
Dambrugsudvalgets rapport. På denne bagrund vil der ikke være behov for en supplerende lokal 
foderkvotebegrænsning. 

• Udvalget tilslutter sig Dambrugsudvalget anbefalinger vedr. modeldambrug i det omfang, de samme 
tekniske forudsætninger kan anvendes på saltvandsdambrug. 

• Udvalget anbefaler (som for havbrug), at der skal foretages en konkret afvejning af, om det enkelte 
saltvandsdambrug har eller kan forventes at have en væsentlig effekt i forhold til den 
beskyttelsesinteresse, der ligger til grund for regionplanens målsætning for det pågældende 
vandområde; 

• at (som for havbrug) myndighederne i tilknytning til regionplanerne fastlægger reviderede krav til 
retningslinier og målsætninger m.h.p. at sikre en ensartet bedømmelse af ansøgningerne, og at de 
centrale myndigheder med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger tager initiativ til en forudgående 
drøftelse med amterne om grundlaget for udformningen af nye retningslinier for etablering af 
saltvandsdambrug. 

Det fremgår af det notat, DHI - Institut for Vand og Miljø har udarbejdet for udvalget (se afsnit 7 og bilag 
2.6) bl.a.: 

- at erhvervet vurderer, at hverken indpumpningsanlæg ved åben kyst, herunder kølevandsanlæg, eller 
recirkulationsanlæg er rentable for ørredopdræt i dagens situation; 

- at DHI vurderer, at indpumpningsanlæg ved åben kyst ikke bliver en realistisk produktionsmulighed på 
noget tidspunkt. Den miljømæssige effekt af indpumpningsanlæg er meget begrænset i forhold til 
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recirkulationsanlæg. Imidlertid er omkostningerne lige så store som for et recirkulationsanlæg, uden at 
der findes de samme produktionsfordele; 

- at recirkulation er en lovende teknologi, hvor der findes en særlig dansk spidskompetence, og at 
recirkulation har mange andre anvendelsesmuligheder end til opdræt af store ørreder. 

 Udvalget anbefaler udvikling af metoderne vedr. recirkulation og rensningsteknologi (se også afsnit 
2.3.6.4). 

2.3.3.2. Saltvandsdambrugene ved Ringkjøbing Fjord 
 
8 ud af de 13 danske saltvandsdambrug er placeret på Holmslands Klit ved Ringkjøbing Fjord. Vedrørende 
disse brug har udvalget noteret følgende fra ovennævnte DHI-notat: 

- at udledningen af N og P udgør mellem 2% og 7% af den totale belastning af Ringkjøbing Fjord i den 
økologisk relevante periode; 

- at miljømålsætningerne ikke er opfyldt for Ringkjøbing Fjord; 

- at der er målbare lokale effekter på bunddyr og sediment, men at effekterne er små, og mindre end 
tilsvarende lokale effekter ved havbrug; 

- at der ud fra teoretiske overvejelser og konservative modelberegninger kan argumenteres for lokale 
effekter af medicin- og hjælpestofrester fra anvendelse i saltvandsdambrugene; 

- at slusepraksis ved Hvide Sande vurderes som værende af langt større betydning for den økologiske 
tilstand i det pågældende område end udledningen af næringssalte fra saltvandsdambrugene. 

- at erhvervet vurderer, at saltvandsindpumpningsanlæg i lukkede kystlaguner som Ringkøbing fjord har 
en forretningsmæssig fremtid; 

- at anlæg og drift for denne type anlæg kun er lidt dyrere end for havbrug, da løftehøjden er lille, og at der 
er gode muligheder for at foretage en vis rensning af vandet; 

- at erhvervet omkring saltvandsdambrugene ved Ringkøbing Fjord ønsker en betydelig 
produktionsudvidelse for at opnå et bedre forretningsmæssigt grundlag. 

 
Udvalget har endvidere noteret, at Ringkjøbing Amt i sin regionplan har fastsat en ramme for udledning af 
næringssalte fra amtets saltvandsdambrug. Rammen, der er på 33,6 t. N og 2,8 t. P, er beregnet på grundlag 
af en udledningstilladelse for de enkelte brug på 31,2 kg. N og 2,58 kg. P pr. t. foder. Det er således 
fodertildelingen til det enkelte brug, der er den regulerende faktor. Produktionsudvidelse kan tillades, hvis 
P-udledningen er mindre end 75 % af anlæggets udlederkrav. Alle sagerne er anket til Miljøstyrelsen, der for 
tiden behandler sagerne. Amtet har tilkendegivet, at man vil optage forhandlinger om reguleringen, når 
Havbrugsudvalgets anbefalinger foreligger. 
 
Udvalget har desuden noteret, at Teknik- og miljøudvalget i Ringkjøbing Amt for tiden overvejer, om 
saltholdigheden i Ringkjøbing Fjord skal sænkes fra 8-15 ‰ til 6-8 ‰. 

 Udvalget anbefaler, at den videre udvikling af produktions- og rensningsteknologi i disse 
saltvandsdambrug baseres på Dambrugsudvalgets anbefalinger.  

 Udvalget anbefaler  undersøgelse af mulighederne for at etablere en ledning til Nordsøen med henblik 
på at aflaste Ringkøbing Fjord for næringsstofferne, og for at sikre vand af den rigtige temperatur og 
saltholdighed i kritiske perioder. 

 
2.3.4. Det kommercielle grundlag for nye opdrætsformer i marin akvakultur i Danmark28  
 
Nedenstående er baseret på rapporten fra en temadag 6. september 2002 i Hirtshals, arrangeret for udvalget 
af Danmarks Fiskeriundersøgelser (se bilag 3.1 - 3.3 samt bilag 6.9). 
 
Om mulighederne for marint opdræt i de frie vande omkring Danmark kan opsummeres, at de biologiske og 
meteorologiske forhold besværliggør og fordyrer mulige tekniske løsninger, således at de færreste 
muligheder er kommercielt interessante. De mest nærliggende måder at imødegå disse forhold på er via 
sæson-opdræt eller lave investeringer (toskallede bløddyr).  
 

                                                
28 ) Notat udarbejdet af Per Bovbjerg Pedersen, Danmarks Fiskeriundersøgelser. 
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Blandt laksefisk kan, udover regnbueørred, almindelig ørred (Salmo trutta) komme på tale, mens laks ikke vil 
kunne tåle de høje sommertemperaturer, samt kræver for langt et ophold i havet. Blandt andre mulige 
fiskearter nævnes pighvar, multe, aborre og sandart. Mere varmekrævende arter kan i princippet opdrættes i 
danske havbrug, men generelt vil væksthastigheden være for lav og sæsonen for kort i Danmark.  
 
Flytning til helt åbne farvande med mindre årsvariation kan måske anvendes på længere sigt (næppe de 
første 10 år). Nyere specielt udviklede netbursanlæg kan klare betydelig søgang, men der foreligger endnu 
ikke dokumentation for levedygtigheden m.h.t. driftsikkerhed, teknik og økonomi. Nordsøen kunne være en 
mulighed, fordi udledning af næringsstoffer her ikke vil have større betydning. Store investerings- og 
driftsomkostninger vil forudsætte meget store anlæg for at kunne opnå konkurrencedygtighed.  
 
Opdræt af toskallede bløddyr i Danmark har hidtil været ubetydeligt trods det faktum, at muslinger og 
østers udgør 45 % af den samlede tonnage i europæisk akvakulturproduktion. Danmark har naturgivne og 
produktionsmæssige muligheder for at udvikle et betydeligt erhverv baseret på opdræt af toskallede 
bløddyr.  
 
Markedet for østers synes at kunne optage væsentligt større mængder uden nævneværdig indflydelse på 
prisen. P.g.a. den relativt lave temperatur og dermed begrænsede gydning og rekruttering i naturen er det 
nødvendigt at producere østersyngel i intensive kulturer på land. Produktionssystemer og metoder er 
sammenlignelige med metoderne til produktion af marin fiskeyngel. 
 
Et dansk opdræt af blåmuslinger kan baseres på det canadiske langlinesystem med lodrethængende 
vækstliner, hvorpå yngel hæfter sig naturligt. De canadiske naturforhold ved muslingeopdræt ligner de 
danske med relativt lavvandede områder, blød bund og årlig risiko for isdækning. De visuelle gener og 
risiko for isskader ved et canadisk opdrætsanlæg er begrænsede, idet anlægget incl. bøjer til opdrift normalt 
er sænket under vandoverfladen. 
 
Danmark skønnes endnu verdensførende indenfor design, etablering og drift af recirkulationsanlæg. Der er 
gennem mange år udviklet en stor og unik viden, som i dag eksporteres til hele verden i form af 
nøglefærdige anlæg til produktion af mange forskellige fiskearter. Teknologien giver bl.a. mulighed for 
kontrol af temperatur, saltholdighed, iltindhold, pH, lys m.v. Med et lavt vandforbrug og stor intern 
omsætning af organisk stof og kvælstof er miljøbelastningen fra sådanne anlæg reduceret betydeligt, og 
anlæg med fuld (over 90%) recirkulation skal ikke miljøgodkendes. P.g.a. relativt høje investerings- og 
driftsomkostninger forudsættes teknologien anvendt på fiskearter samt yngel og sættefisk med høj kilopris 
og tilvækstrate. Kombinationen af yngelopdræt i recirkulationsanlæg og sæsonopdræt i netbure kan derfor 
være interessant.  
 
Imidlertid er der nu en situation, hvor manglende offentlig forskningsindsats og det begrænsede marked 
medfører en utilstrækkelig innovation indenfor recirkulationsanlæg. P.g.a. konkurrencefordele vedr. flere 
centrale aspekter vurderes det, at Danmark ved en målrettet indsats ikke blot vil kunne fastholde den 
teknologiske styrkeposition, men også opnå en betragtelig markedsandel indenfor selve opdrættet af marine 
fisk i recirkulationsanlæg. Der skønnes at være mange biologiske /tekniske muligheder for reduktion af 
anlægs- og driftsomkostningerne, som kan muliggøre videre kommercialisering af marint opdræt i 
recirkulationssystemer også i Danmark. 
 
Pighvar er en oplagt kandidat til opdræt i danske recirkulationsanlæg, da den er en attraktiv spisefisk med 
høj markedsværdi, vokser hurtigt i moderat varmt vand (16-20° C) og selv ved relativt høje tætheder. 
Opdræt af pighvar er velkendt og velbeskrevet, og der findes såvel verificerede vækstmodeller som 
fodringstabeller m.v., der tager hensyn til f.eks. fiskens størrelse og vandets temperatur. 
 
Gennemarbejdede budgetter for produktion af f.eks. 200 t. pighvar/år viser en betydelig margin til 
fortjeneste, herunder risikopræmie m.v. Årsagerne til, at et kommercielt dansk opdræt af pighvar til konsum 
endnu ikke er lykkedes, skønnes at være besværlig/langsommelig tilladelsesprocedure vedr. såvel placering 
som drift, vanskelig finansiering i nævnte størrelsesorden til en ny branche samt evt. problemer med at 
skaffe kvalificeret bemanding. 
 
Tunge, der ligeledes er en attraktiv spisefisk med høj markedsværdi, er varmekrævende og derfor velegnet 
til opdræt i recirkulationsanlæg. De tekniske vanskeligheder i yngelopdrættet synes at være overkommet, og 
tunge synes at have et potentiale i dansk akvakultur. DFU leder p.t. et forsøgsprojekt med afprøvning af 
metoder til opdræt af yngel og indhentning af dokumentation for forskellige fodertypers og driftparametres 
effekt på vækst og overlevelse.  
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Der udestår endnu løsning af en række praktiske problemer vedr. optimering af opdrættet af tunge, men 
Danmark skønnes at have flere fortrin, som kan føre til kommercielt gennembrud og konkurrencefordele: I 
Danmark opdrættes og anvendes alternative levende foderdyr, Danmark har gode faglige ressourcer vedr. 
foderudvikling og -produktion, og væksten kan optimeres i recirkulationsanlæg. 
 
Torsk er genstand for et aktuelt projekt29, som skal tjene til at udvikle dansk landbaseret opdræt af 
torskeyngel og torsk til konsum og fremme kommerciel udvikling af torskeopdræt i Danmark. 
Konklusionerne fra et forprojekt var, at den nødvendige teknologiske viden, ekspertise og erfaring findes, og 
torskene kan opdrættes i stor skala, selvom der udestår løsning af enkelte problemer. De økonomiske 
analyser peger på rentabilitet i opdræt af yngel med tilhørende moderfiskeanlæg i recirkulationsanlæg, 
mens opdræt i landbaseret anlæg til konsum ikke synes rentabelt. Netbursopdræt af torsk har ikke været 
undersøgt, men der forudses problemer med for høje sommertemperaturer eller vinterisdække. 
 
Opdræt af yngel og sættefisk af forskellige arter skønnes at rumme et potentiale. Danmark har været med i 
frontlinien i udviklingen af produktionsformer for marin fiskeyngel, besidder en stor ekspertise og har flere 
aktive producenter af marin fiskeyngel. En stor del af den dansk producerede yngel eksporteres til udlandet 
som sættefisk til videre opdræt. Næringsstoftabet ved yngelopdræt er, som følge af det lave foderforbrug, 
mindre end ved produktion af fisk til konsumstørrelse. Der skønnes derfor at være store muligheder for 
ekspansion af denne produktion.  
 
De nuværende producenter udnytter dog ikke den seneste teknologi og kan have svært ved at klare 
fremtidens konkurrence på det internationale marked. Fraværet af et hjemmemarked vanskeliggør 
yderligere yngelproducenternes markedsvilkår. Flere kendte marine arter kan forventes fremover at blive 
domesticeret. Den nødvendige tilpasning af produktionsteknikken til hver ny art vil kræve såvel kapital som 
forskning og udvikling. 
 
Udover afsætningen direkte til videreopdræt har danske yngelproducenter også mulighed for at opdrætte 
udsætningsfisk. I de senere år er der udsat yngel af de marine arter pighvar, rødspætte, torsk og skrubbe, 
ligesom også helt og ål bliver udsat. Udover projektsammenhænge er det generelle formål med 
udsætningerne at ophjælpe lokale bestande, især i specifikke områder. Tilgængeligheden af velegnet yngel 
fra flere arter har begrænset udsætningen. 
 
Ved opdræt af yngel og sættefisk er der tale om en vidensbaseret opdrætsform, hvor en lille produktion har 
en forholdsvis stor værdi. Da man i Danmark har et godt vidensfundament og solid driftserfaring med 
recirkulationsteknologi, yngelopdræt og opdræt af levende foder samt en veludviklet fiskefoderindustri, 
synes der indenfor dette område gode muligheder for etablering i Danmark. Den lille fodermængde samt 
det stærkt reducerede behov for plads, vand, kemikalier m.v. muliggør etablering flere steder. Hidtidige 
erfaringer har vist, at de første producenter af yngel i kommercielle mængder for en given art dels har haft 
mulighed for god konsolidering, dels har befæstet en position på aftagermarkedet, når flere leverandører 
med tiden er dukket op. 
 
Udvalget konstaterer, at EU-Kommissions strategi for en bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur 
bl.a. omfatter udvikling af recirkulationssystemer, offshore systemer og langliner. 

• Udvalget anbefaler fortsat støtte til udvikling af opdræt af toskallede bløddyr. 

• Udvalget anbefaler fortsættelse af udviklingsarbejdet vedr. opdræt i recirkulationsanlæg, herunder at 
sundhedstilstanden følges nøje vedr. mulige nye sygdomme. 

• Udvalget anbefaler, at Danmarks styrkeposition indenfor recirkulationsanlæg og yngelopdræt udnyttes 
og befæstes gennem adgang til offentlig udviklings- og investeringsstøtte.  

 
2.3.5. Udviklingen af et integreret dansk akvakulturerhverv 
 
De sidste 20 års udvikling i det danske akvakulturerhverv har vist en meget stærk sammenhæng mellem 
fiskeproduktionen og udviklingen af teknologi og produktionsstyring. Der er her skabt et nicheområde, der 
er en interessant eksportvare for Danmark. Mens de naturgivne forhold i Danmark giver visse 
begrænsninger for udviklingen  af selve fiskeproduktionen, er grænserne for dansk eksport af teknologi og 
know-how meget vide, i lyset af den globale prioritering af akvakulturudviklingen. 

                                                
29 ) Danish Cod, Institut for Torskeopdræt I/S 
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Det er udvalgets opfattelse, at forudsætningerne for at udnytte det internationale marked for 
opdrætsteknologi og systemleverancer må ses i snæver sammenhæng med den kommercielle udvikling af 
Danmarks egen produktion af opdrætsfisk i recirkulationsanlæg, ikke mindst i sammenhæng med 
forsknings- og udviklingsindsatsen inden for akvakultur. 
 
Udvalget vurderer, at forsknings- og udviklingsindsatsen fortsat er for fragmenteret og præget af 
manglende fokusering på de indsatsområder, hvor den internationale udvikling ligger. Den 
forskningsmæssige ekspertise synes fortsat ikke tilrettelagt på en måde, der imødekommer de fremtidige 
krav om at kunne virke i ”centers of excellence”. 
 
Erhvervet består i høj grad af enkelte mindre og mellemstore, succesrige virksomheder og enkeltpersoner, 
der hver for sig søger at udvikle produktion og salg inden for deres eget speciale (se bilag 6.10). 
 
En afdækning af den globale udvikling i produktion og efterspørgsel af udstyr, samt en stærkere forsknings- 
og udviklingsmæssig fokusering i sammenhæng med et mere effektivt erhvervssamarbejde, kunne 
muliggøre opbygning af en betydelig eksport på dette område. 
 
For at realisere udviklingen af et integreret dansk akvakulturerhverv med speciel styrke indenfor 
systemeksport vil det være fordelagtigt, om kredsen af interessenter gøres så omfangsrig som muligt, 
således at også mere perifert tilknyttede erhvervsgrene inddrages i arbejdet. 
 
Det vil endvidere være formålstjenligt at fastlægge præmisserne for udviklingen på området, ligesom det vil 
være gavnligt at indsamle viden om opbygning og organisation forud for et sådant tiltag. Således vil det 
være nødvendigt at tilgodese de krav, der stilles fra de involverede virksomheder, både med hensyn til selve 
udviklingsarbejdets gennemførelse og med hensyn til, hvorledes man påtænker at entre det globale marked. 
 
Erhvervet har gjort opmærksom på, at succes på området forudsætter, at der i nødvendigt omfang bistås 
med relevante kapital- og finansieringsmuligheder. 

• Udvalget anbefaler, at der iværksættes en grundig undersøgelse af, hvorledes man kan opbygge en 
funktionel struktur, evt. med etablering af et udviklingsselskab, gennem hvilken erhvervet og relevante 
institutioner med succes vil kunne udvikle og eksportere akvakulturteknologi og know-how. 

• Udvalget anbefaler, at det overvejes, hvordan der kan skabes bedre muligheder for finansiering af 
etablering og udvikling indenfor udstyrsbranchen. 

 
2.3.6. Andre forhold 
 
2.3.6.1. Certificering og god opdrætspraksis 
 
Udvalget konstaterer ligesom Dambrugsudvalget, at FEAP (Federation of European Aquaculture Producers) 
har opstillet en adfærdskodeks, som skal fremme en ansvarlig udvikling og ledelse af den europæiske 
akvakultursektor. 

Udvalget finder, at Dambrugsudvalgets betragtninger vedr. certificering og god dambrugspraksis principielt 
er dækkende for hele det danske akvakulturerhverv. Udvalget finder således, at god opdrætspraksis er 
afgørende for, at tekniske foranstaltninger kommer til at virke effektivt efter deres formål, og at forbrug af 
medicin og hjælpestoffer kan reduceres. 
 
Udvalget har noteret Dansk Dambrugerforenings forslag om, at et certificeringssystem opbygges omkring 
god dambrugspraksis, logbog/registrering og uddannelse, der dokumenteres af dambrugeren selv og 
kontrolleres af en uvildig tredjepart. 
 
Udvalget har endvidere noteret, at Miljøministeriet har udstedt en bekendtgørelse om organisationers 
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS).30 

• Udvalget anbefaler, at erhvervet på grundlag af FEAP's adfærdskodeks hurtigt udvikler en specifik 
dansk adfærdskodeks eller om muligt en egentlig certificeringsordning indeholdende retningslinier for 
god opdrætspraksis, logbogs- og kontrolregistreringskrav i relation til myndighedskrav og krav til 
uddannelse. Ordningen bør koordineres med Organisationen Dansk Aquakultur. 

                                                
30) BEK nr. 896 af 10/10 2001. 
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• Udvalget anbefaler, at der, parallelt med Dambrugsudvalget anbefalinger, iværksættes drøftelser med 
erhvervet og myndighederne om etablering af en formaliseret opdrætsuddannelse, især vedr. 
driftsstyring, renere teknologi og fiskesundhed.  

• Udvalget tilslutter sig Wilhjelmudvalgets anbefalinger vedr. sikring mod rømning af fisk (omtalt i afsnit 
2.3).  

 
2.3.6.2. Fiskesundhed, medicin og hjælpestoffer 
 
Udvalget noterer, at Dambrugsudvalget i sin rapport har foretaget en grundig behandling af spørgsmålene 
vedr. anvendelse af medicin og hjælpestoffer, herunder udledning af medicin- og hjælpestofrester til 
vandmiljøet. Udvalget konstaterer, at de samme forhold og overvejelser i vidt omfang også er gældende og 
relevante for saltvandsbaseret fiskeopdræt. 
 
Udvalget er enig i Dambrugsudvalgets konstatering af, at anvendelsen af medicin og hjælpestoffer vil kunne 
reduceres betydeligt gennem øget vaccination, god opdrætspraksis og bedre yngelkvalitet. (Dette emne er 
beskrevet nærmere i afsnit 3.5 og 4.4). 
 
Udvalget konstaterer ligesom Dambrugsudvalget, at udledninger af medicin- og hjælpestofrester reguleres 
af bekendtgørelse nr. 921, 199631 (implementering af rådsdirektiv nr. 76/464/EØF) i det omfang, de er 
omfattet af bekendtgørelsens og direktivets bilag. Antibiotika er ikke specifikt nævnt, men Miljøstyrelsen 
anser dem for omfattet under betegnelsen "biocider og deres derivater". Efter bekendtgørelsen skal 
udledningen begrænses mest muligt med den bedste, tilgængelige teknologi, som er teknisk gennemførlig 
og økonomisk opnåelig. 
 
Udvalget konstaterer ligesom Dambrugsudvalget, at Miljøstyrelsens forslag til vandkvalitetskriterier (juli 
2001) baseres på EU-direktiver, men at det er uklart, hvorledes implementeringen sker i de øvrige 
medlemslande (spørgsmål om lige konkurrenceforhold). Miljøstyrelsen ville udarbejde retningslinier for 
administrationen af ikke-kontinuerlige udledninger (pulsudledninger), som er aktuelle ved fiskeopdræt.  
 
Dambrugsudvalget forudsatte, at vandkvalitetskrav og udlederkrav fastsættes således, at de ikke hindrer 
terapeutisk behandling med foreskreven dosis af lovligt registrerede lægemidler. Endvidere, at kravene 
fastsættes under hensyntagen til, hvad der er teknisk og økonomisk muligt at efterleve. Dambrugsudvalget 
anbefalede, at vandkvalitetskrav (kravværdier) og en passende overgangsperiode for deres ikrafttræden 
fastsættes under hensyn til de praktiske  muligheder for den administrative gennemførelse i amterne og 
erhvervets muligheder for at efterleve dem. Inden for direktivets rammer bør fastsættelsen af værdierne ikke 
afvige væsentligt fra fastsatte værdier i andre EU-lande. 
 
Så vidt det foreligger oplyst, har ingen andre EU-medlemslande indført tilsvarende vandkvalitetskriterier 
for disse stoffer. EF-domstolen har dog fastslået, at en medlemsstat er forpligtet til at fastsætte kvalitetskrav 
for stoffer, der udledes indenfor medlemsstatens område, uanset evt. fravær af fællesskabslovgivning for det 
konkrete stof. 
 
Miljøstyrelsen tilkendegav, at så længe bl.a. datagrundlaget for kravsfastsættelsen ikke er på plads, er det 
ikke muligt at vurdere, i hvor høj grad det vil blive muligt for erhvervet at leve op til kravene. Danmarks 
Miljøundersøgelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fødevaredirektoratet og Dansk Dambrugerforening 
vurderede, at det foreliggende forslag til kvalitetskriterier ikke er foreneligt med gængs behandlingspraksis 
med nuværende kendt teknologi. Dambrugsudvalget anførte, at indtil Miljøstyrelsen har udmeldt 
retningslinier for vurdering af pulsudledninger, kan konsekvenserne heraf ikke vurderes. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har senere meddelt, at vandkvalitetskriterierne for ferskvandsdambrug vil træde i 
kraft (senest) 1. april 2005, at der inden 2005 bør etableres foranstaltninger med anvendelse af bedste 
tilgængelige teknologi til begrænsning af udledning af medicin og hjælpestoffer, at de foreslåede 
kvalitetskriterier indtil da benyttes som grundlag for at vurdere, hvorvidt de etablerede foranstaltninger 
fører til, at  dambrugenes udledninger tilgodeser, at kriterierne opfyldes, og at Skov- og Naturstyrelsen 
forventer, at det nødvendige faglige grundlag vil være tilvejebragt senest i løbet af 2004 via resultaterne af et 
forskningsprojekt.  
 

                                                
31 ) Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK. nr. 921, 1996. 
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Miljøstyrelsen har derpå, bl.a. med udgangspunkt i EF-domstolens afgørelser, i et brev til amterne (bilag 
4.10) præciseret, at amternes kvalitetskrav for stoffer, som udledes fra en række eksisterende kilder i et amt, 
skal indgå i amtets regionplan som en del af målsætningerne for vandkvaliteten, før kvalitetskravene kan 
håndhæves, og at styrelsens forslag til kvalitetskriterier (juli 2001) ikke p.t. kan benyttes som endeligt 
grundlag for administrativt bindende krav. Endvidere skal der for eksisterende relevante kilder udarbejdes 
en samlet, specifik plan (program) for reguleringen af udledningerne. Styrelsen vil i 2003 genvurdere de 
foreslåede kvalitetskriterier efter den metode, som er ved at blive fastlagt for de prioriterede stoffer under 
EU’s vandrammedirektiv, og man vil udarbejde en vejledning vedr. krav i relation til kortvarige 
udledninger. Det oplyses, at man i denne forbindelse evt. vil kunne fastsætte mindre strenge 
kvalitetskriterier og -krav, hvis virksomheder og amter kan tilvejebringe et bedre datagrundlag. 
 
Udvalget forudsætter, at udlederkrav af myndighederne fastsættes således, at de ikke hindrer terapeutisk 
behandling med foreskreven dosis af lovligt registrerede lægemidler. Endvidere, at kravene fastsættes under 
hensyntagen til, hvad der er teknisk og økonomisk muligt at efterleve. 

• Udvalget anbefaler, at en passende overgangsperiode for ikrafttræden af vandkvalitetskrav 
(kravværdier) fastsættes under hensyn til de praktiske muligheder for den administrative gennemførelse 
i amterne og erhvervets muligheder for at efterleve dem. Inden for direktivets rammer bør fastsættelsen 
af værdierne ikke afvige væsentligt fra fastsatte værdier i andre EU-lande. 

• Udvalget anbefaler, at der indtil 2005 indgås der konkrete aftaler mellem erhvervet og amterne om, 
hvordan udledningen af medicin- og hjælpestofrester kan begrænses mest muligt med den bedste, 
tilgængelige teknologi, som er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig. Kontrollen heraf vil kunne 
indgå i en certificeringsordning som nævnt i afsnit 2.3.6.1. 

• Udvalget tilslutter sig i øvrigt Dambrugsudvalget anbefalinger vedr. fiskesundhed, 
sundhedsrådgivning, medicin og hjælpestoffer, i det omfang, de berørte forhold også er gældende for 
saltvandsbaseret fiskeopdræt. 

• Udvalget tilslutter sig Dambrugsudvalget anbefaling af, at aktionsplanen for bekæmpelse af Egtved-
syge (VHS) realiseres. 

• Udvalget anbefaler identifikation og beskrivelse af sygdomme, der er forbundet med ny 
opdrætsteknologi og nye arter. 

• Udvalget anbefaler beskrivelse af opdrætsteknologiens indflydelse på fiskens immunrespons. 
 
2.3.6.3. Finansiering af erhvervets fremtidige investeringer  
 
Udvalget finder, at Dambrugsudvalgets betragtninger og anbefalinger vedr. finansiering af 
dambrugserhvervets investeringer er dækkende for hele det danske akvakulturerhverv. 
 
• Udvalget tilslutter sig Dambrugsudvalgets anbefalinger vedr. lån i Fiskeribanken, herunder lån til 

yngre fiskeopdrættere. 

• Udvalget anbefaler, parallelt med Dambrugsudvalget, at der udarbejdes en regnskabsstatistik for 
erhvervet. En oversigt over driftsøkonomien i forskellige typer opdrætsanlæg vurderes at kunne være til 
stor nytte dels for erhvervet, dels for banker, finansieringsinstitutioner og Fødevareministeriet.  

• Udvalget anbefaler prioritering af offentlig støtte til indførelse af bedre rensningsteknologi i 
saltvandsdambrug, eventuelt i forbindelse med en generel prioritering af støtte til fremme af 
miljøeffektivitet i fødevareproduktionen. 

• Udvalget anbefaler, at pengeinstitutter og realkreditinstitutioner er opmærksomme på udviklingen 
inden for akvakultur og de finansieringsbehov, der følger heraf. 

 
2.3.6.4. Forskning og udvikling 
 
Udvalget finder, at Dambrugsudvalgets betragtninger og anbefalinger angående forskning og udvikling 
vedr. ferskvandsdambrug i vidt omfang er dækkende også for saltvandsbaseret fiskeopdræt.  
 
Udvalget finder, at den danske eksport af teknologi og know-how vedr. fiskeopdræt, herunder 
foranstaltninger til vandrensning og renere teknologi, der er vigtig i forbindelse med den globale udvikling 
af akvakulturproduktionen, er nøje forbundet med tilstedeværelsen af en hjemlig produktion og udvikling 
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indenfor bl.a. saltvandsbaseret fiskeopdræt af fisk. Udvalget finder, at forskning og udvikling vedrørende 
alternative opdrætsformer også bør ses i dette perspektiv. 

• Udvalget anbefaler en styrkelse, udvikling og tilpasning af grund- og målforskning indenfor 
fiskeernæring og opdrætsteknologi. 

• Udvalget anbefaler forskning/udvikling til belysning af driftsikkerhed, teknik og økonomi ved 
opdrætsanlæg i mere åbne farvande. 

• Udvalget anbefaler undersøgelser af de eksisterende vaccinetyper med henblik på at optimere 
vaccinaiontstrategierne. 

• Udvalget anbefaler  forskning i anden form for sygdomsforebyggelse, herunder immunstimulanser og 
probiotika. 

• Udvalget anbefaler forskning i smitstoffers spredning mellem vildfisk og opdrætsfisk. 

• Udvalget anbefaler forskning i avl for bedre varmetolerance i ørreder. 

• Udvalget anbefaler, at der ved havbrug i områder, hvor miljømålsætningen ikke er opfyldt, 
gennemføres forsøg m.h.p. at dokumentere effekten af "fangkulturer" (opdræt af muslinger eller 
dyrkning af makroalger), som kan fjerne næringssalte fra området. Det forudsættes hér, at den 
beskyttelsesinteresse, der ligger til grund for målsætningen, er relevant i forhold til havbrugsdrift, som 
nævnt i indledningen til afsnit 2.3.2. 

 Udvalget anbefaler, at der sker en fortsat og forstærket udvikling af recirkulations- og 
rensningsteknologi for saltvandsopdræt; 

• Udvalget anbefaler, at videreudvikling af produktions- og rensningsteknologi vedr. saltvandsdambrug  
baseres på Dambrugsudvalgets anbefalinger, herunder vedr. ”modeldambrug”. 

• Udvalget anbefaler, at forskning og udvikling vedr. saltvandsbaseret fiskeopdræt samordnes via 
Koordinationsgruppen for Dansk Akvakulturforskning. 

Der henvises endvidere til anbefalingerne i afsnit 2.3.4 om det kommercielle grundlag for nye 
opdrætsformer i marin akvakultur i Danmark. 
 
Arbejdsgruppen vedr. det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug konstaterede, at der mangler viden 
om havbrug på en række områder. Udvalget tilslutter sig arbejdsgruppens anbefalinger i denne forbindelse:  

• Udvalget anbefaler, at der iværksættes undersøgelser af, hvorvidt og evt. i hvilken grad undslupne 
opdrætsfisk kan påvirke vildfisk bl.a. under gydeopgang i ferskvand. 

• Udvalget anbefaler, at kobbertilførslen og andre miljøfarlige stoffer fra antibegroningsmidler og 
antibiotika i danske havbrug undersøges og vurderes nærmere, bl.a. set i sammenhæng med indsatsen 
for udfasning af bundmaling indeholdende miljøfarlige stoffer til skibe.  

• Udvalget anbefaler, at der iværksættes undersøgelser af biodiversiteten ved havbrug, herunder 
ændringer i forhold til den oprindelige biodiversitet.  

 
Udvalgets anbefalinger om forskning og udvikling skal ikke ses isoleret, men bør indgå i den prioritering, 
der sker i forbindelse med bl.a. arbejdet i  Fødevareministeriets Rådgivende Forskningsudvalg. 
 
2.3.6.5. Harmonisering af lovgivningen vedr. opdrætserhvervet 
 
Som det fremgår af afsnit 5 og bilag 4 er flere myndigheder involveret, og adskillige love, bekendtgørelser og 
handlingsplaner danner basis for godkendelse, tilsyn og kontrol vedr. etablering, ændring, udvidelse og 
drift af anlæg for saltvandsbaseret fiskeopdræt. Dette har medvirket til lange sagsbehandlingstider, den 
administrative praksis i godkendelsessager har med baggrund i den politiske proces udviklet sig forskelligt i 
amterne, og mange sager er blevet videreført i klagesystemet. 
 
Som ovenfor nævnt er det uklart, hvorledes de øvrige medlemslande implementerer EU-regler vedr. 
udledning af medicin- og hjælpestofrester, og udvalget finder, at fastsættelsen i Danmark ikke bør afvige 
væsentligt fra andre medlemslande, bl.a. af hensyn til konkurrenceforholdene. 
 
Udvalget konstaterer, at der er bestræbelser i gang m.h.p. fælles EU-regler på akvakulturområdet. EU-
Kommissionens strategi for bæredygtig udvikling af akvakultur omfatter bl.a. fælles regler vedr. veterinære, 
sundheds- og miljøaspekter. EU-Parlamentet støtter en forenklet lovgivning på området. Rådet for EU har 
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udtalt, at en harmonisering af gennemførelsen og forvaltningen af reglerne på området er af afgørende 
betydning.  

• Udvalget anbefaler, at lovgivning og regler, der er relevante for saltvandsbaseret fiskeopdræt, forenkles 
og harmoniseres mest muligt. 
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2.4. Særskilte udtalelser til udvalgets rapport 
 
 
2.4.1. Mindretalsudtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening til Havbrugsudvalgets rapport 
 
Danmarks Naturfredningsforening kan ikke tilslutte sig  Havbrugsudvalgets udpegning af, at der er gode 
muligheder for dansk udvikling indenfor produktion af regnbueørreder i åbne netbursanlæg til havs – de 
såkaldte havbrug – og følgelig heller ikke udvalgets anbefalinger og betragtninger vedrørende havbrug 
(afsnit 2 i udvalgsrapporten). 
Det skyldes manglen på rensekrav til havbrug. 
 
Foreningen kan støtte anbefalingerne vedrørende saltvandsdambrug og især recirkuleringsanlæg og ser 
gerne disse teknologier støttet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har i udvalget foreslået en forsøgsordning efter hvilken et antal havbrug 
over 2-3 år  dokumenterer effekten af at etablere muslinge- eller algeanlæg i tilknytning til havbrug for at 
fjerne næringsalte fra vandmiljøet (kompenserende ”fangkulturer”). På grundlag af forsøgsordningens 
resultater kunne mulighederne for en næringssaltneutral havbrugsproduktion revurderes. I mellemtiden 
fastholdes havbrugsproduktionen på det nuværende niveau.  
 
Dette forslag har udvalget ikke ønsket at støtte. 
 
Begrundelse  
 
Havbrugsudvalgets flertal har ønsket at pege på en udvidelse (i str.orden en 10-dobling iflg. drøftelserne) af 
den nuværende havbrugsproduktion uden krav om forureningsbegrænsning. Det finder 
Naturfredningsforeningen dybt problematisk: 

1. Det er i modstrid med udvalgs-kommissoriet, som står på to ben: Formålet er ”at fremme en 
miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling af saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark.” Det 
forudsættes ”at en eventuel udmøntning af udvalgets anbefalinger om saltvandsbaseret fiskeopdræt 
ikke vil medføre en øget samlet tilførsel af næringssalte til det danske vandmiljø.” Det er således ikke  
tilstrækkeligt at der er økonomisk, produktionsteknisk og vidensmæssig grundlag for en udvidet 
ørredproduktion i netbure. Produktionen skal samtidigt kunne ske uden yderligere forurening af 
vandmiljøet. Udvalget har ensidigt fokuseret på den erhvervsøkonomiske side. 

2. Alene havbrug  undtages miljøneutralitet. På ferskvandsdambrug (som udgør 4/5 af sektoren) kan 
produktionsstigninger kun ske, hvis det sker miljøneutralt – tilsvarende anbefales i Havbrugsudvalget 
for saltvandsdambrug og recirkuleringsanlæg. Der er tale om en urimelig favorisering af fiskeopdræt i 
havbrug overfor andre opdrætsteknologier. 

3. Netbursanlæg er en teknologisk dinosaur i saltvandsopdrættet. Netbursanlæg er forureningsmæssigt  
klart den ringeste teknologi til fiskeopdræt. De er kun anvendelige under ”norske” forhold, hvor 
næringsstoffer i havmiljøet er uproblematisk. Danske farvande er ingenlunde rummelige recipienter for 
flere næringssalte – tværtimod. Netbursanlæg lever således ikke op til kravet om anvendelse af bedste 
tilgængelige teknologi under danske forhold.  

4. Kvælstofindsatsen begynder at bære frugt. De seneste år er der et statistisk sikkert fald i de vandbårne 
kvælstof-udledninger til havmiljøet fra Danmark. Selv tabene fra landbruget er nedadgående. Det skal 
og vil fortsætte med Vandrammedirektivet og en Vandmiljøplan 3 undervejs. Ethvert kilo kvælstof 
ekstra udledt, urenset og direkte, fra netbursanlæg vil således skulle hentes hjem andre steder. 

5. Havbrugsudvalgets kortlægning af, hvor der kan være havbrugsproduktion uden konflikter er ikke 
brugbar. For at få plads til mere havbrug er der bevidst set bort fra, at hovedparten af de danske 
farvande ikke opfylder deres fastsatte kvalitetsmålsætninger pga overgødskning. Også selvom det er 
grunden til at hovedparten af de danske amter i deres regionale planlægning har sagt nej til yderligere 
belastning  fra havbrug.  De få amter som siger ja har ikke sagt ja til en yderligere regional belastning, 
men forlader sig netop på at forureningen eksporteres/fortyndes væk fra deres farvande. 

6. Havbrugsudvalget mener, at næringssaltbelastningen fra havbrug er så marginal, at f.eks en 10-dobling 
ikke kan måles på landsplan. Pointen er at så kan det ikke skade. Det er en falsk slutning. 
Overgødskningen af det danske havmiljø består af summen af en masse – i den store sammenhæng – 
ubetydelige enkeltbidrag. Betragter man isoleret det enkelte bidrag  vil man i alle tilfælde nå frem til, at 
det kun giver lokal effekt og at det fortyndes, så man på afstand ikke kan ”registrere” det som en målelig 
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overkoncentration. Det betyder ikke at bidraget er væk - blot at det nu indgår som en  del af den 
samlede ”diffuse” næringsstofbelastning. Summen af  enkeltbidragene udgør det problem havmiljøet 
slås med – overgødskning.  

7. Havbrug har større virkning end tallene antyder. Næringssaltene, der er direkte tilgængelige for 
algevækst, og iltforbrugende stoffer udledes nemlig sommer og efterår netop hvor havmiljøet er mest 
sårbart. 

 
Danske farvande er ikke rummelige recipienter for flere næringssalte – tværtimod. Som følge af at udvalget 
primært opfatter erhvervet som de danske havbrug, giver rapporten desværre mest kunstigt åndedræt til en 
produktion, der er uegnet i danske farvande. Dermed forspilder udvalget muligheden for med styrke at 
anbefale erhvervet ind på en fremadrettet vej.  
 
I Danmark skal vi ikke støtte en aquakultur, der forsøger at konkurrere på rummelige recipienter, som vi 
ikke har. Danmark skal satse på aquakultur, som er så forureningsfri med næringssalte og hjælpestoffer som 
muligt og som er teknisk sofistikeret  - dvs anvender den reneste tilgængelige teknologi (indpumpning, men 
især recirkulering) eller endog fjerner næringssalte (østers-/muslinge-/alge-kulturer) og bidrager positivt til 
”den globale fiskeproduktion”. 
 
Pfv.    Henning Mørk Jørgensen 
 
 
 
2.4.2. Bemærkninger fra Danmarks Sportsfiskerforbund til Havbrugsudvalgets rapport 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund skal hermed knytte følgende bemærkninger til Havbrugsudvalgets rapport 
for så vidt angår afsnit 2: 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund konstaterer, 

• at havbrugenes næringsstofbidrag har en ikke ubetydelig negativ indflydelse på vandmiljøet i det 
lokalområde, hvor havbrugsproduktionen finder sted, 

• at fiskeproduktion i netbure udgør en lavteknologisk produktionsform, der ikke lever op til de normale 
krav om ”bedst tilgængelig teknologi”, 

• at en udvidelse af havbrugsproduktionen, ikke mindst lokalt, vil få negative og uacceptable 
miljømæssige konsekvenser, 

• at andre bidragydere til næringsstofpåvirkningen af havmiljøet i stærkt stigende omfang pålægges og 
efterlever myndighedernes krav om væsentlige reduktioner i udledninger af næringsstoffer til 
vandmiljøet.  

 
Derfor vil det være et forkert og for offentligheden uforståeligt signal at åbne op for udvidelse af en 
fiskeproduktion i netbursanlæg med øget næringsstofudledning til havmiljøet til følge samtidig med, at alle 
andre sektorer pålægges og efterlever restriktioner i næringsstofudledningerne af hensyn til vandmiljøet. 
 
Enhver reduktion i næringsstoftilførslerne til vandmiljøet skal komme vandmiljøet til gode og ikke "fyldes 
op" med øgede udledninger fra andre kilder. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler derfor, at en fremtidig udvikling af akvakulturerhvervet i 
Danmark som udgangspunkt kun må ske miljøneutralt på anlæg, hvortil der kan stilles krav om 
spildevandsrensning (recirkulerede, landbaserede anlæg og indpumpningsanlæg) eller biologisk rensning i 
form af samproduktion af fisk og toskallede bløddyr og/eller alger (kompenserende ”fangkulturer”) for at 
fjerne næringssalte. 
 
Med venlig hilsen 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Jens K. Thygesen/ 
forretningsfører 
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2.4.3. Udtalelse fra Danmarks Fiskeriforening vedrørende rapport fra Havbrugsudvalget 
 
Danmarks Fiskeriforening har forståelse for den vanskelige situation det danske havbrugserhverv befinder 
sig i, og kan medgive at erhvervet har været underlagt meget restriktive produktionsbetingelser. Hvorvidt 
betingelserne for at drive havbrug i Danmark skal forbedres er helt op til en overordnet politisk 
stillingtagen. 
 
Danmarks Fiskeriforening har fundet behov for at præcisere foreningens holdning til havbrugsproduktion i 
Danmark : 

• Den fortsatte manglende opfyldelse af miljømålsætningen for vore havområder er en medvirkende årsag 
til den krise fiskerierhvervet befinder sig i.  En forøgelse af næringssaltbelastningen fra 
havbrugsproduktion kan således ikke accepteres under de nuværende omstændigheder. 

• En argumentation om at en øget næringsstoftilførsel på eksempelvis 1000 tons ikke vil have nogen 
målelig effekt på havmiljøet kan ikke anvendes som begrundelse for at tillade en sådan.  

• En forøgelse af havbrugsproduktionen kan kun ske hvis ny teknologi (fangkulturer, optimering af 
foderudnyttelsen m.v.) gør det muligt, eller hvis der kan skaffes råderum herfor som følge af en 
omfordeling af den tilladte næringsstofbelastning fra de forskellige kilder.  

 
Med venlig hilsen 
 
Carsten Krog 
 
 
 
2.4.4. Udtalelse fra Dansk Amatørfiskerforening til Havbrugsudvalgets rapport 
 
Dansk Amatørfiskerforening kan IKKE tilslutte sig udvalgets , anbefaling af udvidelse af havdambrug , 
hvor der vil ske en 10 doblet  udledning af tilgængelig kvælstof  -  fosfor  og   ukontrolleret medicinrester i 
de kystnære områder. 
 
DAFF havde forventet at det havde været muligt at lave en udvidelse uden en yderlige væsentlig udledning 
af ovennævnte stoffer , evt ved etablering af muslingeopdræt i forbindelse med havbruget og 
yngeludsætninger af pighvar , skrubbe og rødspætter til opsamling af foderrester og samtidig som kontrol af 
miljøet i og omkring netburene. 
 
DAFF går ind for at der udvikles bedre og mere økonomiske recirkuleringsanlæg , hvor der er mulighed for 
at rense det udledte vand ,og frem for alt kontrolmuligheder så der her kan ske en udvidelse.   
 
Med venlig hilsen 
Dansk Amatørfiskerforening 
 
Vagn Gram 
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3.  Erhvervsbeskrivelse 
  

3.1. Geografi, produktion og anlægstyper 
 
3.1.1. Ørredopdræt 
 
Dansk saltvandsbaseret fiskeopdræt begyndte i 1955 med det første levedygtige havbrug, baseret på 
regnbueørrred (Oncorhynchus mykiss, Steelhead trout), som siden ca. år 1900 er blevet opdrættet i danske 
ferskvandsdambrug. Danmark har nu 25 havbrug, der er placeret ved de østjyske fjorde, ved Samsø, i 
Smålandshavet og bælterne, samt 13 saltvandsdambrug (indpumpningsanlæg), hovedsagelig ved 
Ringkjøbing Fjord. Der produceres næsten udelukkende regnbueørred. Ialt produceres årligt godt 8.000 t. 
ørreder og 750 t. rogn, hvoraf havbrugene tegner sig for ca. 80%.  
 
Havbrug blev i de første år især konstrueret som netbure udspændt mellem nedrammede pæle. Siden 
1980'erne anvendes næsten udelukkende netbure ophængt i cirkulære, luftfyldte flyderinge af PVC, 
forankret til havbunden. Produktionsåret begynder med klargøring i februar, udsætning af netburene i 
marts og udsætning af fisk i april-maj. Efter ½ års vækstsæson med manuel fodring slagtes fiskene i oktober-
november, og i december tages netburene på land for vinteren af hensyn til evt. skader fra isdannelser.  
 
Havbrug kræver en vanddybde på mindst ca. 6 m., og så vidt muligt beliggenhed i læ. Strøm er bedre end 
stille vand, men for stærk strøm kræver kraftigt udstyr. En vandtemperatur på 10-12 oC er optimal for 
laksefisk. Saltholdigheden bør ikke variere meget, hvis normalen er høj. 
 
Energiomkostningerne ved de egentlige havbrug beror hovedsagelig på transport til og fra netburene ved 
udlægning, tilsyn, fodring og optagning. Placeringen i forhold til de relevante havnefaciliteter, herunder 
slagteri, er derfor vigtig for økonomien i havbrug. Af hensyn til påvirkning af nærmiljøet placeres havbrug 
længst muligt fra følsomme områder. 
 
Før der gives tilladelse til etablering af et havbrug, foretager Fiskeridirektoratet en høring bl.a. for at afklare, 
om der er fiskeri i området. Hvis der er et fiskeri med faststående redskaber, som kan blive generet, vil der 
normalt blive fundet en alternativ placering af havbruget. Havbrug afmærkes med bøjer til advarsel for 
sejladsen, men der etableres ikke særlige zoner, som begrænser fiskeri og sejlads i området. 
 
Saltvandsdambrug (også kaldet indpumpningsanlæg) består i Danmark typisk af gravede (evt. betonstøbte) 
damme på land, nær ved saltvand eller brakvand. Vandet indpumpes via fødekanaler til dammene, og det 
brugte vand ledes tilbage til kilden via kanaler tilsluttet dammenes modsatte ende 
(gennemstrømningsanlæg), i princippet på samme måde som ved ferskvandsdambrug. Der kan også være 
tale om, at vandet efter at have passeret rensningsforanstaltninger (f.eks mikrosigte) recirkuleres i større eller 
mindre omfang, igen ligesom ved ferskvandsdambrug. 
 
Saltvandsdambrug med gennemstrømning kræver kystnærhed, meget vand og gode afledningsforhold, men 
kolliderer med mange andre kystinteresser. Anlæg med høj grad af recirkulation kræver blot nærhed til 
saltvand. ("Fuld recirkulation" er i miljøreglerne defineret som mindst 90% recirkulation, men uden 
angivelse af perioden herfor).  
 
Danske anlæg af gennemstrømningstypen ligger stort set alle ved Ringkjøbing Fjord. Variationerne i 
vandstanden er her små, og løftehøjden for pumperne er lille, hvilket er afgørende for økonomien. Fjorden 
udgør et ret lukket system, med udløb til Nordsøen styret af slusedriften. Disse forhold, samt muligheden 
for udledning direkte til Nordsøen via en havledning, bevirker, at anlæggene ved Ringkjøbing fjord indtager 
en særstilling blandt danske saltvandsdambrug.  
 
Anlæg på land har den fordel, at brugsvandet før udledning som nævnt kan renses via forskellige 
foranstaltninger ligesom ved ferskvandsdambrug (i Dambrugsudvalgets rapport (marts 2002) er der 
udførligt redegjort herfor). Ulempen er de store omkostninger til etablering og energi til pumper (se afsnit 
3.2), især ved recirkulation, som aktuelt ikke findes rentabel ved ørredproduktion.  
 
En særlig type anlæg benytter delvis kølevand fra et kraftværk, hvorved produktionen kan ske året rundt. 
Temperaturen af brugsvandet styres ved blanding af kølevand og indpumpet havvand. 
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I dansk saltvandsbaseret fiskeopdræt af ørred anvendes oftest kun hunfisk ("all-female")32, dels for at 
maksimere rognproduktionen, dels fordi hanfisk kønsmodner tidligere, udviser aggressivitet og får nedsat 
vækst og kødkvalitet. 
 
All-female yngel fra ferskvandsdambrug udsættes i saltvandsdambrug ved en størrelse på 600-800 g. og i 
havbrug på 800-1.000 g. I begge tilfælde opdrættes normalt til en slagtestørrelse på 3,5 - 4,5 kg., hvor fisken 
bedøves, "bløgges" (afblødes), skylles og transporteres til slagteri/forarbejdning (primært røgning og/eller 
frysning). Produktet sælges bl.a. under navnet "laksørred". 
 
For at kunne levere optimale udsætningsfisk til havbrug er de involverede dambrug nødt til at gå over til 
vinterdrift. Dette betyder lille besætning og lav miljøbelastning i sommerhalvåret, hvor vandløbene er mest 
følsomme. Ved flere af disse dambrug er konstateret højere faunaklasse og lavere påvirkningsgrad af 
vandløbet nedstrøms dambruget end ovenfor. 
 
I bilag 6.1 vises en oversigt over havbrugs produktion og ejerforhold 2001, og i bilag 6.2 en tilsvarende 
oversigt over saltvandsdambrug. Placeringen af havbrug i 2001 vises i bilag 6.3. 
 
Der har været stop for etablering og udvidelse af anlæg i det meste af perioden siden vandmiljøplanen i 
1987, og produktionen har været stort set uændret gennem perioden. Med Miljøministeriets bekendtgørelse 
om saltvandsbaseret fiskeopdræt blev der i 1990 indførte en generel miljømæssig regulering af erhvervet, 
med faste, godkendte fodertildelinger (kvoter). Siden da er foderkvotienten (kg. foder til produktion af 1 kg. 
fisk) blevet forbedret betydeligt, især p.g.a. bedre foder og fodringsteknik. 
 
Som andre laksefisk udnytter ørreden protein og energi langt bedre end landbrugets husdyr (bilag 6.11). 
Foderkvotienten i dansk saltvandsbaseret fiskeopdræt ligger idag mellem 1,1 og 1,2. Foderudgifterne bliver 
lidt højere (og fiskens kvalitet lidt lavere) ved at lave rognfisk, men dette opvejes rigeligt af indtægterne fra 
rognen, som i forarbejdet form eksporteres til Japan til priser omkring 100 kr./kg. Alle danske havbrug 
producerer rogn. 
 
Som det fremgår af bilag 6.1, er der inden for havbrug sket en betydelig koncentration, således at brugene nu 
er fordelt på 10 ejere, hvoraf de 5 står for ca. 90% af havbrugsproduktionen. En tilsvarende 
strukturudvikling ses ikke for saltvandsdambrug, hvoraf kun 2 indgår i et større ejerskab (sammen med et 
antal havbrug). 
 
3.1.2. Opdræt af andre fiskearter samt toskallede bløddyr 
 
Der har kun i mindre omfang været kommercielt saltvandsopdræt i Danmark af andre fiskearter end ørred. 
Danmarks Fiskeriundersøgelser gennemfører undersøgelser vedr. opdræt af alternative arter, bl.a. torsk og 
tunge. (Se afsnit 2.3.4,  bilag 3.3, 6.8 og 6.9). 
 
Muslinger og østers er toskallede bløddyr, men kaldes i daglig tale oftest "skaldyr". Toskallede bløddyr 
fjerner alger og dermed næringssalte fra vandet. 1 ton "vilde" muslinger binder 7,5 kg. kvælstof (N) og 1,2 
kg. fosfor (P)33. Ved opdræt på langline bindes ca. det dobbelte, 16,7 kg. N og 2,3 kg. P34, på grund af 25% 
højere kødprocent, hurtigere vækst og tyndere skaller; både N og P bindes næsten udelukkende i kødet. (Se 
bilag 3.3). 
 
3.2. Produktion, beskæftigelse og økonomi 
 
Dansk Havbrugerforening påpeger, at dansk akvakultur er et erhverv, hvis produktion og afsætning sker 
uden subsidier og restitutioner af nogen art, og at produktet har en høj ernæringsværdi. Endvidere, at 
erhvervet giver beskæftigelse til ufaglærte og fiskere, der har lagt op, og hovedsagelig i "yderområder" og 
småhavne, hvor der ellers er ringe aktivitet udenfor turistsæsonen. 
 
De nuværende opgørelser af produktionen stammer fra de årlige indberetninger til amterne i forbindelse 
med miljøreguleringen og produktionstilladelserne (se afsnit 4 samt bilag 6.1, 6.2 og 6.4). Det fremgår, at den 

                                                
32) Ved behandling med hanligt kønshormon provokeres hunfisk til at udvikle testikler, som producerer sædceller med kun det hunlige x-

kromosom. Når disse befrugter normale æg, fås afkom kun bestående af hunfisk. Efter befrugtningen destrueres de behandlede fisk. Denne 
produktion kræver særlig tilladelse fra Fødevaredirektoratet i hvert enkelt tilfælde, og tilsyn af en dyrlæge.  

33 ) Dolmer, P. og E. Hoffmann: Blåmuslinge-fiskeriet i Limfjorden - et bæredygtigt fiskeri? Fisk & Hav 50: 2-11 (2000). 
34 ) DMU, pers. meddelelse.. 
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samlede produktion (ørred + rogn) i 2001 udgjorde ca. 5.900 t. (havbrug) 35 + 1.600 t. (saltvandsdambrug). På 
basis heraf kan det skønnes, at den årlige produktionsværdi (omsætning i førstehåndsleddet) svinger 
mellem 200 og 300 mio. kr.  
 
Der eksisterer ikke nogen egentlig statistik over beskæftigelsen indenfor akvakulturerhvervet. Dansk 
Havbrugerforening har vurderet, at havbrug beskæftiger ca. 170 personer, et antal, der imidlertid varierer 
betydeligt over året og kan nå det dobbelte i slagtesæsonen (oktober-december).36 På basis heraf kan det 
skønnes, at der nu er ca. 200 fuldtidsbeskæftigede indenfor saltvandsbaseret fiskeopdræt. Effekten af denne 
beskæftigelse skal ses i lyset af erhvervets placering i områder, hvor fiskeriet traditionelt har været det 
bærende erhverv, samt fiskernes muligheder for at finde beskæftigelse indenfor opdrætserhvervet. 
 
Der findes heller ingen driftsøkonomisk statistik for akvakulturerhvervet. I mangel heraf har 
konsulentfirmaet Aqua-Dam i forbindelse med nærværende rapport opstillet et driftsbudget for et 
standardtype saltvandsdambrug med en årlig produktion på 200 tons (bilagets tabel B.6.6.1). Man har 
vurderet, at denne størrelse ca. er gennemsnittet, når der bortses fra de mindste anlæg, og at 200 t. er 
minimum for en fornuftig økonomi i et eksisterende anlæg med fuldtidsbeskæftigelse for driftslederen. 
Dækningsbidraget i det valgte eksempel er ca. 380.000 kr.  
 
Dansk Havbrugerforening har endvidere opstillet driftsbudgetter for havbrug af standardtype med 
foderkvoter på henholdsvis 150, 500 og 1000 t. årligt (bilagstabel B.6.6.2 -B.6.6.4). I finansieringen er ikke 
indregnet evt. FIUF-anlægsstøtte. Det fremgår under de valgte forudsætninger, at dækningsbidragene er 
henholdsvis ca. 132.000 kr., 243.000 kr. og 830.000 kr. Der er tale om gennemsnitsbetragtninger i lyset af den 
aktuelle situation og forventede udvikling jf. de valgte forudsætninger. Det mindste brug sælger alle fisk og 
al rogn straks (ingen lagerføring), mens de to andre tillægges fryse- og lageromkostninger. 
 
Til sammenligning med de ovenfor omtalte opstillinger kan nævnes, at Danmarks Fiskeriundersøgelser 
(DFU) har beregnet en produktionspris på 16,60 kr./kg. i havbrug, 23,50 kr./kg. i saltvandsdambrug og 
23,80 kr./kg. i fuldt recirkulerede anlæg (se bilagstabel B.6.6.5).  
 
En arbejdsgruppe under Fiskeridirektoratet anbefalede i 2000 et nyt indberetningssystem for en 
akvakulturstatistik, der omfatter miljøforhold, produktion, omsætning og beskæftigelse. Med henblik på en 
statistik fra og med produktionsåret 2002 har Fiskeridirektoratet nu udstedt en bekendtgørelse, der trådte i 
kraft 1. januar 2003.37 
 
3.3. Markedsperspektiver 
 
Store regnbueørreder fra saltvandsbaseret fiskeopdræt indgår i det globale marked for laksefisk (i 2000 ialt 
2.347.000 tons), der især omfatter atlanterhavslaks (Salmo salar) og stillehavslaks (flere arter af Oncorhynchus, 
incl. regnbueørred og coho). Priserne på danske saltvandsørreder bestemmes således stort set af eksterne 
forhold.  
 
Verdensproduktionen af laksefisk domineres i de senere år helt af opdræt, især i Norge og Chile. Det globale 
opdræt af atlanterhavslaks steg fra ca. 49.000 t. i 1985 til 884.000 t. i 2000; i samme periode steg opdræt af 
stillehavslaks fra ca. 10.000 til 650.000 t., incl. regnbueørred (448.000 t.). Til sammenligning var det samlede 
erhvervsfiskeri af laksefisk i 1985 ca. 792.000 t. og i 2000 på ca. 814.000 t., d.v.s. mindre end opdrættet alene 
af atlanterhavslaks.  
 
85% af den danske produktion eksporteres. Japan, verden største enkeltmarked for laksefisk, efterspørger 
især røde fisk på 2-3 kg.; Taiwan ønsker 4-6 kg. Rogn afsættes især til Japan, men også til USA og Østeuropa.  
 
Ørreden sælges til svingende priser. Generelt er priserne lave i Danmark sammenlignet med f.eks. Frankrig, 
Italien, Spanien, Benelux og Japan. Der er ret stabile og gode priser på rogn til især Japan. 
 
Produktionen er steget mere end efterspørgselen, så prisniveauet nu er lavere end tidligere. Der forventes 
dog en fortsat stigende efterspørgsel af laksefisk på et marked, der svinger i en cyklus på gennemsnitligt ca. 
2½ år. Da markedet er "gennemsigtigt", kan prisdannelsen forventes at blive bestemt af de meste effektive 
producenter, ligesom på markedet for de fleste landbrugsprodukter. Prisdannelsen præges af næsten de 

                                                
35 ) Noget mindre end normalt p.g.a. en olieforurening i Grønsund i 2001. 
36 ) Havbrug 2001 - Fødevareproduktionens grimme ælling (Dansk Havbrugerforening, 2001). 
37 ) Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur, BEK nr. 934 af 21/11 2002. 
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samme mekanismer som børshandel, d.v.s. alene forventninger om et ændret marked kan give store 
udsving.  
 
Den norske stat er involveret i ejerskab af lakseopdræt, hvorfra danske havbrugere frygter ulige 
konkurrence. Efter en periode med overproduktion og salg til meget lave priser indgik EU og Norge pr. 1. 
juli 1997 en frivillig aftale for at undgå dumping af opdrætslaks på det europæiske marked. Aftalen blev 
indgået efter anmodning fra opdrættere i EU, særligt UK og Irland, og var oprindelig gældende for en 5-årig 
periode, men er pt. midlertidigt forlænget. 
 
Størsteparten af den norske lakseeksport til EU sker uden afgifter, idet norske eksportører har indgået 
frivillige aftaler om særlige mindstepriser. Der påhviler eksportører og EU-Kommissionen kvartalsvis 
rapportering af og kontrol med fakturerede priser. I tilfælde, hvor eksportører under den frivillige aftale 
ikke overholder dens forpligtelser, kan de efter Rådets godkendelse udelukkes fra aftalen, og skal betale 
antidumpingafgifter og udligningstold.  
 
I perioder har lakseordningen været problematisk, ikke mindst som følge af de aftalte mindstepriser og den 
omstændighed, at de har ligget over de faktisk gældende markedspriser. Grundlæggende har 
antidumpinginstrumentet i praksis vist sig dårligt egnet til at regulere prisdannelsen for opdrætslaks, og den 
har været administrativt belastende for alle parter.  
 
Kommissionen har på det seneste iværksat en undersøgelse for at afdække lakseaftalens hensigtsmæssighed, 
og der er indført registrering af al lakseimport fra Norge. Undersøgelsen er nu også udvidet til at omfatte 
Chile og Færøerne. Arbejdet afsluttes med en rapport senest februar 2003, hvorefter der skal tages stilling til 
ordningen. Trods aftalens utilfredsstillende virkemåde og overvejelserne i EU om fuld liberalisering, kan det 
ikke udelukkes, at aftalen forlænges i en eller anden form.  
 
På akvakulturerhvervets initiativ er Fødevareministeriet ved at udarbejde en bekendtgørelse om økologisk 
akvakultur (se bilag 10). Erhvervet ser det som en positiv mulighed for at opnå bedre priser, bl.a. for opdræt 
fra små brug. Lignende initiativer har været i gang i nogen tid i flere andre lande, og en fælles EU-ordning er 
undervejs. 
 
(Vedr. markedet for alternative fiskearter, muslinger og østers: Se bilag 3.3).  
 
3.4. Serviceerhverv 
 
I Perspektivplan for akvakultur i Danmark (1997) ansloges det, at der ialt var ca. 2.000 fuldtidsansatte i de 
samlede følgeerhverv til dansk akvakultur. Hertil regnedes såvel de egentlige følgeerhverv (forarbejdnings- 
og foderindustrien, transport og eksport af levende og slagtede fisk, rådgivning m.v.) som undervisnings- og 
forskningssektoren samt forvaltningen af erhvervet. 
 
Dansk saltvandsbaseret fiskeopdræt anvender næsten udelukkende dansk produceret foder, især fra tre 
store virksomheder. De to indgår i internationale koncerner, men alle tre har en betydelig eksport. Der findes 
ingen statistik på området, men de danske fiskefodervirksomheder vurderer selv, at de årligt omsætter for 
ca. 350 mio. kr. indenlands (ca. 45.000 t.) og eksporterer for ca. 650 mio. kr., ialt ca. 1 mia. kr.  
 
Hovedingredienserne i foderet er fiskemel og fiskeolie, som p.g.a. den høje biologiske værdi er nødvendige 
for ørreden, der er en rovfisk.  Som nævnt i indledningen er der stigende efterspørgsel især efter fiskeolie, og 
en del af fiskebestanddelene erstattes med bl.a. rapsolie og soyamel. Uden iblanding heraf medgår 2-3 kg. 
industrifisk til fremstilling af 1 kg. fiskefoder.38 Dette er ca. det halve af, hvad laksefisk i naturen fortærer pr. 
kg. tilvækst.39 
 
Fiskefoderet har over en årrække gennemgået en stor udvikling m.h.p. at reducere tabet af næringsstoffer til 
vandmiljøet mest muligt. Det anvendte fiskemel og -olie er dels dansk fremstillet (primært baseret på tobis 
fra Nordsøen, samt på fiskeaffald fra konsumfiskeindustrien), dels fra Nordatlanten og Sydamerika. 
Fiskeolien fra de to sidstnævnte områder har et lavt indhold af dioxin, mens al dansk fiskeolie bliver renset 
for dioxin. Opdrætsfisken kan derfor forventes at få et lavere dioxinindhold end f.eks. laks og andre fede fisk 
fra de hjemlige farvande. 
 
                                                
38 ) Grønt regnskab 2000, Dana Feed A/S. 
39 ) Tallet er beregnet for sej, som har et aktivitetsmønster som laksefisk. I størrelsen 100 g. - 3 kg. fortæres 4,5 - 5 kg. fisk pr. kg. tilvækst, foruden en 

del hvirvelløse dyr.  (N.G. Andersen, Danmarks Fiskeriundersøgelser, pers. komm.) 
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Oftest tilsættes foderet astaxanthin40, det røde farvestof fra krebsdyr, som giver laks og ørred den naturlige 
røde kødfarve, der er stærkt efterspurgt.  
 
Der findes en del mindre virksomheder, som forarbejder ørreder og rogn fra dansk saltvandsbaseret 
fiskeopdræt, men hovedparten heraf indgår i de nævnte større ejerskaber, der står for 90% af dansk 
saltvandsbaseret fiskeopdræt. Der er hovedsagelig tale om frysning, filetering, røgning og pakning.  
 
Udstyrs- og rådgivningsbranchen i Danmark udgøres af enkelte mindre og mellemstore, succesrige 
virksomheder og enkeltpersoner, der hver for sig udvikler produktion og salg inden for deres eget speciale. 
Der fokuseres bl.a. på recirkulationsanlæg og foranstaltninger til vandrensning. Dette er i høj grad baseret på 
dansk udviklet teknologi for recirkuleret åleopdræt (som overvejende sker i ferskvand). 3 af verdens 4 
producenter af recirkulationsanlæg ligger i Danmark, og de har ¾ af verdensmarkedet. (Se bilag 6.10). 
 
Der er en voksende eksport af teknologi og know-how vedr. fiskeopdræt bl.a. til Fjernøsten. Set i forbindelse 
med den globale udvikling af akvakulturproduktionen kan denne virksomhed forventes øget i de 
kommende år, bl.a. i forbindelse med Danmarks internationale udviklingsbistand via Danida og 
miljøbistand under MIFRESTA-rammen (begge nu under Udenrigsministeriet). 
 
3.5. Sundhed og sygdomme  
 
Erhvervet og myndighederne er enige om, at forebyggelse af sygdomme via sundhedsrådgivning og 
vaccination, hvor denne mulighed foreligger, bør foretrækkes frem for brug af medicin og hjælpestoffer. 
Imidlertid findes der ikke effektive vacciner mod alle sygdomme, og selv gennemført god opdrætspraksis 
kan ikke afværge al smitte. 
 
Egtved-syge (VHS, viral hæmorrhagisk septikæmi) forekommer i både ferskvands- og saltvandsdambrug. 
Dette virus spredes med vandet, sættefisk, æg, redskaber, vilde fisk og fugle. Både danske og EU-regler 
forbyder vaccination mod VHS (og først i 2002 foreligger der oplysninger om en mulig vaccine). 
Bekæmpelsen sker ved nedslagning samt tørlægning, rensning og desinfektion af anlæggene.  
 
Dødeligheden hos yngel med VHS kan være 100%, og 30-70% hos større fisk. I 1960'erne var ca. 85% af 
ferskvandsdambrugene smittede, og tabene lå over 100 mio. kr. årligt. Bekæmpelsen er nu lykkedes i store 
dele af landet, så kun ca. 5% er smittede (hovedsagelig dambrug ved vestjyske åer og saltvandsdambrugene 
ved Ringkjøbing Fjord). Det samlede årlige tab svinger mellem 15 og 40 mio. kr. 
 
Saltvandsdambrugene ved Ringkøbing Fjord er permanent VHS-smittede, bl.a. fordi fjorden modtager vand 
fra smittede dambrug i Skjern Å -systemet, som siden konstatering af VHS i 1950'erne endnu ikke er blevet 
renset for virus. Smitten vedligeholdes også ved, at der fra tid til anden købes sættefisk fra permanent 
smittede dambrug i Skjern Å -systemet eller fra dambrug, der tørlægges som led i en VHS-
bekæmpelsesproces. 
 
Indpumpningsanlæggene ved Asnæs og Stigsnæs benytter havvand, og der besættes med fisk registreret fri 
for VHS. Udbrud af VHS er kun konstateret i enkelte tilfælde i disse anlæg; i ingen af tilfældene blev årsagen 
til smitten påvist.  
 
Udbrud af VHS i havbrug optræder lejlighedsvis. Årsagen hertil har ikke kunnet efterspores, og smitte fra et 
marint reservoir af VHS-virus kan ikke udelukkes. Et enkeltstående tilfælde på et havbrug i 2002 skyldtes, at 
fiskene fra oprindelsesdambruget var i inkubationsfasen på tidspunktet for udsætning i havet.  
 
Der foreligger et forslag til aktionsplan for udryddelse af VHS i Danmark (beskrevet i Dambrugsudvalgets 
rapport). Muligheden for fuldstændig udryddelse i Danmark beror bl.a. på, at den naturlige fiskebestand i 
såvel å- som fjordvand renser sig helt for VHS-virus efter halvandet år i et smittefrit miljø. Realiseringen af 
planen, der også omfatter saltvandsdambrugene ved Ringkjøbing Fjord, er hidtil strandet på finansieringen 
af de store omkostninger (især driftstabserstatning til de brug, der må lukke en hel sæson). 
 
VHS er optaget på EU's liste over sygdomme, som kan medføre omfattende handelsrestriktioner, 
medmindre der gennem omfattende overvågningsprogrammer kan dokumenteres frihed herfor. VHS er 

                                                
40 ) Farven, der udvindes af rejeskaller eller fremstilles kunstigt, har også antioxidant- og vitaminvirkning. 
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omfattet  af regler om bekæmpelse, forebyggelse og driftstabserstatning i lov om sygdomme og infektioner 
hos dyr.41 
 
I danske havbrug har bakterielle smitstoffer generelt forvoldt de største sygdomsproblemer. Foruden 
rødmundssyge (forvoldt af Yersinia ruckeri) og vibriose ("saltvandsbakterien Vibrio anguillarum) forekommer 
furunkulose (forårsaget af bakterien Aeromonas salmonicida), der især i varme somre kan forvolde store tab 
for havbrugene. Bakterien forekommer normalt ikke i havmiljøet, men derimod i ferskvandsdambrugenes 
miljø, hvorfra der overføres bakterier til yngel og sættefisk. Disse fisk viser ingen kliniske sygdomstegn og 
bliver "sunde" smittebærere. Under stressforhold kan den skjulte bakterieinfektion blusse op og forårsage 
sygdom. Furunkulose synes ikke at volde alvorlige sygdomsproblemer i ferskvandsdambrug, men når 
fiskene senere overføres til havbrug, er kombinationen af transport og overførsel til havvand tilstrækkelig 
stressende til, at sygdommen kan blusse op. Når vandtemperaturen overstiger 16 oC, fungerer 
regnbueørredens immunsystem ikke optimalt, og selv vaccinerede fisk kan blive syge.  
 
Forbruget af antibiotika er relativt mindre i Norge end i Danmark (se afsnit 4.4), dels p.g.a specielle vacciner 
udviklet til det store norske marked, dels p.g.a. vandets mere stabile og lavere sommertemperaturer. I 
Danmark anvendes norsk vaccine mod vibriose og furunkulose, men den er ikke 100% effektiv. Det danske 
marked anses normalt for lille til, at medicinalfirmaerne finder det rentabelt at udvikle særlige vacciner 
hertil. 
 
Fødevaredirektoratet har ikke fundet lægemiddelrester i fisk fra dansk akvakultur.42 I et enkelt tilfælde er 
der i sedimentet under et havbrug blevet påvist rester af et atibiotikum (oxolinsyre), i halvdelen af den 
koncentration, EU tillader i kød af konsumfisk.43 
 
Der har hidtil ikke forekommet alvorlige angreb af parasitter i dansk saltvandsbaseret fiskeopdræt. Lakselus, 
der er et stort problem i Norge, trives ikke ved det lave saltindhold i de indre danske farvande. 
 
Institut for Veterinær Mikrobiologi, Landbohøjskolen, har gjort opmærksom på, at recirkulerede 
opdrætssystemer ikke er nogen sikring mod sygdomsrisici. Selv om der i sådanne anlæg er mulighed for 
behandling med bl.a. ultraviolet lys, er det ikke muligt at eliminere smitte. Erfaringen har vist, at der kan 
forekomme sygdomsangreb forårsaget af både virus, bakterier og parasitter ved opdræt af diverse arter i 
recirkulationsanlæg (se bilag 6.7). 
 
Danmarks Miljøundersøgelser vurderede i forbindelse med Dambrugsudvalgets rapport, at vaccination af 
sættefisk kan reducere medicinforbruget i ferskvandsdambrug med 25-75%. Samme høje reduktion af 
medicinforbruget kan næppe opnås for saltvandsfiskeopdræt, men det skønnes:  

- At brug af antibiotika vil kunne reduceres i forhold til det nuværende forbrug ved maximal vaccination 
kombineret med en ændret vaccinationsstrategi. Virkemidlerne til at sikre denne udvikling er obligatorisk 
brug af dyrlæge/konsulent, undervisning, bedre oplysning, krav om redegørelser for evt. undladelse af 
vaccination samt evt. økonomiske virkemidler /incitamenter. 

- At forbedret kvalitet af yngel, alt andet lige, yderligere vil reducere behovet for medicin og hjælpestoffer. 
Virkemidler hertil er specificerede kvalitetskrav til yngelen og yngelproduktionen samlet på færre, 
velkontrollerede anlæg. 

- At større producentenheder eller -grupperinger generelt vil kunne medvirke til reduceret forbrug af 
medicin og hjælpestoffer, p.g.a. dels bedre intern uddannelse af personale, dels bedre økonomiske 
muligheder for dyrlægemedvirken og rådgivning. 

 
Dambrugsudvalget anførte, at en bedre praksis vil lægge sig op ad begreber som "bedste, tilgængelige 
teknologi" (BAT), herunder "bedste, miljømæssige praksis" samt "renere teknologi". Endvidere, at forslagene 
kan indarbejdes i en referencebeskrivelse af, hvordan opdrætteren skal forholde sig og anvende midlerne, 
når han samtidig skal sikre overholdelse af udleder- og vandkvalitetskrav. 
 

                                                
41 )  Lov nr. 351 af 2. juni 1999. 
42 ) Veterinære lægemiddelrester i fødevarer 2000 - resultater fra den danske kontrol af veterinære lægemiddelrester (Fødevaredirektoratet, 2001). 
43 ) J. L. Larsen, pers. kom. 
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4. Saltvandsbaseret fiskeopdræts og andre kilders næringsstoftilførsel til de danske farvande 
 
Diffuse kilder (afstrømning fra landarealer, nedbør/opløsning fra luften, tilstrømning fra andre 
havområder) og punktkilder (renseanlæg, industri, kloakker/spredt bebyggelse, fiskeopdræt) tilfører havet 
organisk stof og næringssalte med kvælstof (N) og fosfor (P).  
 
Der er her ikke tale om forurening med miljøfremmede stoffer, men en gødskning med naturlige 
næringstoffer. Tilførslen er imidlertid så stor, at de danske havområder generelt er overgødskede 
(eutrofierede). Dette har gennem de seneste årtier resulteret i en række negative effekter som 
masseopblomstringer af planktonalger, forekomst af "fedtemøg" og tilbagegang af ålegræs. Iltforbruget 
under den øgede omsætning heraf kan forårsage "iltsvind", d.v.s. så lave iltindhold i vandet, at det skader 
bunddyr og fiskebestande. Under uheldige omstændigheder (ringe strøm og vind, høj vandtemperatur) kan 
der forekomme stedvis langvarige og hyppige iltsvind. 
 
Tilførslen fra landarealer sker som følge af dyrkning af jorden, samt i mindre grad på grund af den 
naturbetingede udvaskning (baggrundsbidrag). P-tilførslen har i de seneste år har fået stor betydning i 
fjorde og kystnære områder, mens N fortsat har større betydning end P i de åbne marine områder. 
 
4.1. Tilførsel af næringsstof fra saltvandsbaseret fiskeopdræt 
 
 Hav- og saltvandsdambrug tilfører vandmiljøet N, P og organisk stof (oftest opgivet som "BI5").44 N tilføres 
dels med foderspild og fækalier, dels ved udskillelse (ekskretion) over gællerne.45 
 
Foderspild skyldes dels, at nogle foderpiller ikke når at blive spist og derfor falder ned under havbruget eller 
på dambunden, dels at fisken spilder foder i forbindelse med selve foderindtagelsen. Overfodring 
modvirkes ved præcis dosering og hensigtsmæssige fodringsmetoder. Det spildte foder, der ikke ædes af 
vildfisk, begynder efter få timers forløb at bidrage til vandets indhold af opløst organisk stof, og nedbrydes 
derefter bakterielt i vandfasen; generelt vil denne omsætning ske meget hurtigt.46 
 
Fækalier betragtes som mere langsomt omsættelige end foderpiller, da fiskene allerede har fordøjet 
hovedparten af det letomsættelige materiale. Til gengæld opløses fækalier betydeligt hurtigere end foder. N 
og P vil i et vist omfang frigives på opløst form fra fækalierne til vandfasen.  
 
Ekskretion af N sker hos fisk over gællerne som ammoniak (NH3), der umiddelbart konverteres til 
ammonium (NH4

+) i vandet. Herudover ekskreteres N som urinstof og andre organiske stoffer, der afgives 
med fæces. I salmonider som ørred udgør NH3-ekskretionen omkring 90 % af den totale N-ekskretion. 
Erstatningen af en del protein i foderet med fedt (olie) har de senere år bidraget væsentligt til en 
begrænsning af produktionsbidraget fra N-holdige affaldsprodukter. 
 
Nedenstående er bl.a. baseret på udkast til rapporten "Punktkilder 2001" fra Miljøstyrelsen47. Tabellerne 
bygger på indberetninger fra de enkelte havbrug og saltvandsdambrug til amterne, der har videresendt 
disse til Miljøstyrelsen med henblik på den årlige rapport. 
 
Som det fremgår af figur 4.1.1, er tilførslen af N fra saltvandsdambrug faldet fra ca. 80 t./år i begyndelsen af 
1990'erne til godt 70 t. i 2001. Gennemsnit af de seneste 5 år er 68 t. N/år. Tilsvarende er udledningen af P 
faldet fra ca. 10 t./år til 7-8 t. i 2001. 
 
Tilførslen fra havbrug af N og P er faldet fra henholdsvis ca. 300 t. og 40 t./år i slutningen af 1980'erne til et 
niveau noget under 250 t. N og 25 t. P/år. Gennemsnit af N-tilførslen i de seneste 5 år er 217 t. /år. Faldet i 
2001 skyldes især, at 3 havbrug ikke kunne producere p.g.a. olieforurening i Grønsund (figur 4.1.2).  

                                                
44 ) BI5 afspejler summen over 5 dage af det iltforbrug, som det organiske stof i vandet giver ophav til. 
45 ) Redegørelse vedrørende det tekniske grundlag for miljøgodkendelse af dambrug (DFU-Rapport nr. 52-98, 1998). 
46 ) Christensen, K.D.og J. Horsted. Miljøbelastning fra havbrug og saltvandsdambrug. DFH rapport 397 (1991). 
47 ) Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 7, december 2002. 



 

 

39

 

 
 

 
Figur 4.1.1. Udvikling i tilførsel (tons) af N og P fra saltvandsdambrug 1992-2001. 
(Punktkilder 2001, Orientering fra miljøstyrelsen nr. 7, 2002.) NOTE:  Samme 
målestok som i figur 4.1.2. 

 
 

 
 
Figur 4.1.2. Udviklingen i de beregnede tilførsler (tons) af N og P fra havbrug 1987- 2001. (Punktkilder 2001, 
Orientering fra miljøstyrelsen nr. 7, 2002.) NOTE:  Samme målestok som i figur 4.1.1. 
 
I figur 4.1.1 ses  produktionen og den samlede næringsstoftilførsel fra havbrug og saltvandsdambrug i de 
enkelte amter i 2001. Mængden af organisk stof er ikke angivet, da den hidtidige beregningsmåde har vist 
sig problematisk. Spredningen af organisk stof er begrænset, hvorfor tilførslen heraf kun har lokal 
betydning. 
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Tabel 4.1.1. Beregnede tilførsler (tons) til vandmiljøet af kvælstof (Tot-N) og fosfor (Tot-P) samt nettoproduktion (tons) fra 
saltvandsbaseret fiskeopdræt i 2001. (Punktkilder 2001, Orientering fra miljøstyrelsen nr. 7, 2002.) 

 
Amt 
 

Antal brug Total N Total P Netto 
produktion 

Fyn 1 5,1 0,5 124 
Storstrøm 4 50,2 5,6 997 

Ringkøbing 8 36,3 3,3 845 

Sønderjylland 5 33,0 3,5 768 
Vejle 8 51,4 5,4 1285 

Vestsjælland 6 68,2 6,4 1595 

Viborg 2 2,3 0,8 696 
Århus 1 8,8 0,9 214 

 
Hele landet 

 
35 

 
255,3 

 
26,4 

 
6524 

Noter: "Antal" = anlæg med indberettet produktion. P.g.a. olieforurening i Grønsund lå 3 anlæg stille i 2001. 
Mængden af organisk stof er ikke angivet, da den hidtidige beregningsmåde har vist sig problematisk. 

 

Den samlede årlige tilførsel af N og P fra havbrug og saltvandsdambrug har som gennemsnit af de seneste 5 
år ligget på 285 t. N og 31 t. P., og ligger således stadig en del under den tilladte (summen af givne 
tilladelser), der i 2001 var ca. 370 t. N (bortset fra Ringkjøbing Amts 8 saltvandsdambrug, der endnu ikke har 
fået miljøgodkendelse). 
 
De variationer, der forekommer mellem årene, skyldes, at produktionsforholdene - og dermed også 
næringsstoftilførslen til vandmiljøet - til en vis grad er styret af meteorologiske forhold, primært 
vandtemperaturen. 
 
Det fremgår af bilag 2.4, at for havbrug, der ligger ved randen af en bugt eller i en fjordmunding, vil det kun 
være en mindre del af næringsstoftilførslen, der rettes "indad" og derfor reelt belaster det kystnære område. 
Imidlertid indregnes hele havbrugets tilførsel i belastningsopgørelsen for det pågældende vandområde, 
uanset placeringen. For et konkret havbrug i Musholm Bugt anføres, at ca. 10% af tilførslen belaster bugten, 
og tilsvarende skønnes at gælde for havbrug i den ydre del af Horsens Fjord. 
 
Som det fremgår af tabel 4.1.2, er den specifikke udledning af N (tilførsel pr. ton produceret fisk) fra 
havbrugs siden 1987 blevet mere end halveret, og den specifikke P-udledning er reduceret med 2/3 (til 4,8 
kg.). Dette skyldes først og fremmest en markant forbedring af foderets kvalitet, samt at forbedringer i 
fodringsteknikken har reduceret spildet af foder. 
 
Tabel 4.1.2. "Specifik udledning": Tilførsel af kg. N og P pr. ton fisk fra havbrug i perioden 1987-2001 (excl. 1990 og 
1991). (Punktkilder 2001, Orientering fra miljøstyrelsen nr. 7, 2002.) 
 
Årstal 1987 1988 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Kvælstof/ton fisk 97 73 64 56 50 55 49 44 50 44 47 45 44 

Fosfor /ton fisk 14 10 9 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 

 
Den specifikke udledning fra saltvandsdambrug i 2001 var 35 kg. N og 3,6 kg. P. I gennemsnit for havbrug 
og saltvandsdambrug var den specifikke udledning i 2001 var 42 kg. N og 4,4 kg. P. 
 
I ovenstående fremstilling er der ikke skelnet mellem saltvandsdambrug placeret ved de indre farvande og 
de, der ved Ringkjøbing Fjord har Nordsøen som fjernrecipient. Fjordens vandmiljø bestemmes helt 
overvejende af den gennemførte slusepraksis, som har svinget fra tid til anden (se bilag 2.6). Med fjordens 
udløb i Nordsøen indgår næringsstofferne fra disse saltvandsdambrug ikke i massebalancen for de indre 
danske farvande. 
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Ringkjøbing Fjord modtager ferskvand fra 8% af  Danmarks samlede afstrømningsområde. I 2001 tilførtes 
fjorden 5.800 t. N fra oplandet + 32 t. N fra saltvandsdambrugene. 3.200 t. passerede slusen til Nordsøen, 
hvorfra 400 t. strømmede ind, således at netto 3.000 t. N blev tilbageholdt i fjorden.  
 
I 1980-1997 var der stor mikroalgevækst i fjorden, men ændret slusepraksis har bevirket, at sandmuslinger 
nu breder sig kraftigt og renser vandet betydeligt. Spredningen i fjorden af saltvandsdambrugenes 
udledning påvirkes kun lidt af slusepraksis, men udledningen af organisk stof har kun mindre, lokal effekt.  
 
4.2. De samlede tilførsler af næringsstof til havmiljøet 
 
Belastningen opgøres indenfor de havområder, der er angivet på kortet i bilagets figur B.6.13.1. 
 
Som Miljøstyrelsen påpegede i Miljøministeriets Havbrugsplan 2001 (bilag 5), har saltvandsbaseret 
fiskeopdræt, set i det store perspektiv, kun en marginal betydning for vandmiljøet, idet det kun står for 
omkring 0,1% af den samlede tilførsel af næringssalte til de indre danske farvande.48 Sammenlignes alene 
med den danske afstrømning fra land, udgør det ca. 0,5% (N) og 1,5% (P); (bilag 6.12 - 6.15). 
 
DMU har til udvalget udarbejdet et notat om årsvariationen i næringsstoftilførslerne, fordelt på diffuse 
kilder og punktkilder (bilag 6.14). Variationerne i de diffuse udledninger via vandløb følger variationerne i 
ferskvandsafstrømningen. Dette medfører store variationer indenfor og mellem årene, hvilket vanskeliggør 
en vurdering af den generelle udvikling. Specielt kan N-udledningerne i våde år være dobbelt så store som i 
tørre år; den nedbørsbestemt variation indenfor de seneste 5 år har været i størrelsesordenen 50.000 t. N.49  
 
Den årlige danske næringsstoftilførsel til de indre farvande udgør nu i størrelsesordenen 70.000 t. N (fra land 
60.000 t. og fra atmosfæren 10.000 t.) samt 1.700 t. P. (I 2001: 83.000 t. N og 2.300 t. P).50, 51  
 
I 2000 udgjorde dyrkningsbidraget 88 % af N og 45 % af P i danske udledninger til overfladevand (ferskvand 
og havvand), mens baggrundsbelastningen udgjorde ca. 10 %. Direkte udledninger til marine områder 
udgjorde 4 % af N og 17 % af P i det danske bidrag (bilag 6.14). I perioden 1990-2001 er den danske N-
tilførsel til de indre farvande reduceret med ca. 35 %, primært p.g.a. mindre udvaskning fra marker. P-
tilførslen er samtidig reduceret med ca. 65 %, som resultat af den stærkt forbedrede spildevandsrensning.52 
 
Ud over danske tilførsler modtager de indre farvande næringsstoffer fra andre lande og havområder med 
havstrømme og via atmosfæren (især NH3 og NOX). DMU har til Havbrugsudvalget udarbejdet et notat om 
den samlede tilførsler (bilag 6.13). Efter disse beregninger tilføres Øresund, Bælthavet og Kattegat årligt 
293.000 t. N og 15.710 t. P, hvoraf ca. 56% strømmer ud i Skagerrak. I disse tal indgår ikke tilførslen fra 
Skagerrak og Götaelven før tilbagestrømning til Skagerrak. 
 
DMU har ikke opstillet næringsstofbalancer for Nordsøen, Skagerrak og Østersøen. De danske tilførsler til 
disse farvande er små sammenlignet med transporterne via havstrømme og tilførsler fra andre lande. F.eks. 
er de danske udledninger til den åbne Nordsø under 10% af de tyske udledninger til Tyske Bugt, hvorfra en 
stor del føres op langs den jyske vestkyst til Skagerrrak,53 og en del videre ind i Kattegat. I Vadehavet, 
Ringkjøbing og Nissum fjorde dominerer dog de danske bidrag. 
 
På grundlag af nye tal fra bl.a. DMU har Teknologirådet i 2002 oplyst til Folketinget,54 at de indre danske 
farvande i 2000 brutto tilførtes mellem 593.000 og 717.000 t. N, deraf 270.000 - 394.000 t. fra Skagerrak og 
170.000 t. fra Østersøen. Indstrømningen fra Skagerrrak sker i de dybe lag, men en stor del strømmer efter 
recirkulation tilbage med overfladevandet fra Kattegat (se bilag 6.12).  
 
Senest har DMU opgjort de årlige N-tilførsler til Kattegat til 588.000 t., deraf netto 203.000 t. biologisk aktivt 
N. Heraf kommer ca. 1/3 fra de danske kystområder, 1/3 med havstrømme og 1/3 fra vore nabolande.55 
Disse tal er stærkt omdiskuterede.  
 

                                                
48 ) Punktkilder 2000, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 13, 2001. 
49 ) Vandløb 2001. Faglig rapport fra DMU, nr. 422, december 2002 
50 ) Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. Faglig rapport fra DMU, nr. 419 ,december 2002. 
51 ) Vandløb 2001. Faglig rapport fra DMU, nr. 422, december 2002. 
52 ) Vandløb 2001. Faglig rapport fra DMU, nr. 422, december 2002. 
53 ) Rapport om miljøpåvirkninger og fiskeressourcer (Udvalget om miljøpåvirkninger og fiskeressourcer, Fødevareministeriet 2002). 
54 ) Iltsvind og landbruget. Teknologirådets Nyhedsbrev til Folketinget nr. 178, september 2002. 
55 ) Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. Faglig rapport fra DMU, nr. 419 ,december 2002. 
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4.3. Vurdering af en evt. øget næringsstoftilførsel fra saltvandsbaseret fiskeopdræt 
 
I det ovenfor omtalte DMU-notat (bilag 6.13) indgår endvidere en vurdering af virkningen af en evt. øget N-
tilførsel til havet fra saltvandsbaseret fiskeopdræt.56 DMU vurderer, at en øget tilførsel på 1000-2000 t. N fra 
havbrug ikke vil ændre de totale balancer markant, men tilførslen er umiddelbart biotilgængelig og øver en 
lokal påvirkning. Det konkluderes, at en sådan påvirkning må vurderes specifikt for de enkelte farvande 
m.h.t. deres vandskifte og lagdelingsperioder. 
 
4.4. Udledning af medicin- og hjælpestofrester 
 
Der er stigende opmærksomhed om anvendelse af medicin og hjælpestoffer, herunder biocidholdige 
antibegroningsmidler. Disse stoffer kan idag ikke undværes, selv om de fleste fisk vaccineres inden 
udsætning. Selv ved velvaccinerede fisk kan behandling blive påkrævet, bl.a. fordi der kan optræde så høje 
vandtemperaturer, at fiskens immunsystem ikke kan modstå smitten. Endvidere er der altid risiko for nye 
sygdomme, som det ikke er muligt at vaccinere imod. 
 
Forbruget af især antibiotika svinger med fiskenes sygdomsfrekvens, der normalt stiger i varme somre. 
Forbruget i saltvandsbaseret fiskeopdræt udgjorde 1.585 kg. i 2002, ud af et samlet forbrug i dansk 
akvakultur på 3.564 kg. (Det samlede forbrug i 2001 udgjorde 2.883 kg., men for dette år er det ikke muligt at 
udtrække data alene fra saltvandsbaseret opdræt.)57  
 
Sammenlignet med Danmark har Norge reduceret havbrugserhvervets  antibiotikaforbrug betydeligt. 
Samme udvikling har ikke hidtil været mulig i Danmark, angiveligt fordi medicinalfabrikkerne ikke har set 
et tilstrækkeligt incitament til udvikling af specielle vacciner mod de smitstoffer, der er fremherskende 
under danske forhold. Produktionsforholdene i Danmark er vanskeligere end i Norge, bl.a. på grund af 
større svingninger i havtemperaturerne. Det skønnes dog, at antibiotikaforbruget i havbrugsørred kan 
reduceres yderligere ved ændret vaccinationsstrategi med gentagen vaccination af sættefisk under 
opvæksten på ferskvandsdambrug. Herved vil smittetrykket kunne mindskes for udbrud af furunkulose i 
havbrugsørred, som er det største problem under dansk havbrugsproduktion. 
 
Miljøstyrelsen og amterne har i en undersøgelse fundet rester af antibiotika under nogle havbrug; 
koncentrationerne var mindre end grænseværdierne for indholdet i menneskelig føde. I sediment lige under 
og tæt ved nogle havbrug er fundet kobber i koncentrationer, der overstiger sedimentgrænseværdierne.58 
 
De danske myndighedernes indsats har hidtil især sigtet på at begrænse forbruget af og indføre mindre 
miljøbelastende hjælpestoffer, og at begrænse forbruget af antibiotika ved øget anvendelse af forebyggende 
vacciner. Imidlertid er såvel omsætningen af stofferne som mængden og effekten af udledte stofrester 
forholdsvis ukendt.  
 

                                                
56 ) I notatet indgår vurderinger vedr. fjorde. I henhold til fiskeriloven kan der ikke gives tilladelse til etablering af nye havbrug i 

fjordområder. 
57 ) Kilde: VetStat (Statistiske opgørelser over medicinforbrug, Danmarks Veterinærinstitut). 
58 ) Undersøgelse af forekomst af antibiotika og kobber i forbindelse med marin akvakultur i tre amter. Miljøstyrelsen 2001. - Sønderjyllands Amt, 

tilsynsberetninger fra havbrug 2001 og tilsynsnotat 02.04.2002. Barsø Laks. 
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5. Nuværende godkendelseskrav  
 
Flere forskellige love og bekendtgørelser, myndigheder og handlingsplaner er involveret i godkendelse, 
tilsyn og kontrol vedr. etablering, ændring, udvidelse og drift af anlæg for saltvandsbaseret fiskeopdræt. I 
det følgende gives en kort omtale af kravene, som er specificeret i bilag 4. 
 
5.1. Udledningstilladelse, godkendelse og VVM 
 
Miljøbeskyttelseslovens59 § 3 lyder: "Ved lovens administration skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst 
muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges særlig vægt på en forebyggende 
indsats gennem anvendelse af renere teknologi."  
 
Ifølge godkendelsesvejledningen60 gælder, at "Foruden at være teknisk gennemførlig skal teknologien tillige være 
økonomisk opnåelig for virksomhedstypen." ... "Det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip skal imidlertid 
respekteres. Myndigheden kan således ikke forlange af en virksomhed, at den skal afholde betydelige omkostninger til 
yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, hvis den miljømæssige effekt vil være beskeden, og denne ikke er 
miljømæssigt påkrævet." 
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 (om beskyttelse af overfladevand) giver kommunalbestyrelsen 
eller amtsrådet tilladelse til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet. Efter reglerne i 
spildevandsbekendtgørelsen61 skal alle anlæg for saltvandsbaseret fiskeopdræt have udledningstilladelse. 
 
Saltvandsdambrug skal endvidere godkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse), 
specificeret i Miljøministeriets bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt62. Bekendtgørelsen rummer 
særlige, generelle krav vedr. foderkvotient, egenkontrol, detaljeret driftsjournal, årlige indberetninger m.v. 
Ved amtets godkendelse stilles endvidere individuelle krav vedr.  foderforbrug, fodertype og 
fodersammensætning, max. udledning (N og P) m.v.  
 
Havbrug skal ikke miljøgodkendes, men efter bekendtgørelsen om saltvandsbaseret fiskeopdræt kræves 
amtets tilladelse, hvortil der stilles samme krav som til miljøgodkendelse af saltvandsdambrug. Der skal 
tillige gives tilladelse fra Fiskeridirektoratet i henhold til fiskeriloven. 
 
I henhold til planloven63 skal for hvert amt foreligge en regionplan med bl.a. retningslinier og målsætninger 
for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande. Efter cirkulære om 
recipientkvalitetsplanlægning64 skal planlægningen i de kystnære dele af søterritoriet omfatte fjorde og 
bugter (i henhold til et kort i cirkulæret), lavvandende områder (alle kystvande inden for 6 meter 
dybdekurven) samt kystnære områder (alle kystvande inden for en afstand på 1 sømil (1862 m) fra land).  
 
Udenfor amternes planlægningsområde, ud til 12 sømil fra kysten (eller fra en ret linie mellem punkter på 
kysten eller øer) ligger kompetencen hos Kystdirektoratet, som udøver trafikministerens beføjelser vedr. 
afgørelse om bl.a. "etablering af faste anlæg og anbringelse af faste eller forankrede indretninger eller genstande" og 
"anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads" på søterritoriet, herunder om der skal 
gennemføres VVM (se nedenfor).65, 66 I praksis har der været planlagt regionalt; ansøgning sendes til det 
nærmeste amt. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder skal optages i regionplanerne, og der må ikke planlægges nye eller 
væsentlige udvidelser af tekniske anlæg o.l. i disse områder. Sidstnævnte bestemmelse, der har retsvirkning 
som regionplaner, bortfalder efter Miljøministeriets udkast til ændring af bekendtgørelsen (oktober 2002).67 
 
Miljøministeren er ansvarlig for den sammenfattende fysiske landsplanlægning, herunder sikring af kvalitet 
i planlægningen, og kan fastsætte regler med retsvirkning som regionplaner. Ministeren kan i særlige 

                                                
59 ) Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 753 af 25/8 2001. 
60 ) Vejledning om godkendelse af listevirksomheder, Vejl. nr. 60304 af 1/1 1993 (= Vejl. fra Miljøstyrelsen nr. 3 / 1993 
61 ) Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 501 af 21/6  1999. 
62 ) Bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt, BEK 640 af  17/9 1990. 
63 ) Lov om planlægning, LBK nr. 518 af 11/6  2000. 
64 ) Cirkulære nr. 159 af 10/10 1984. 
65 ) Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet og om kundgørelse af ordensreglementer for havne, BEK nr. 1051 af 16/12 1999. 
66 ) Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM), BEK nr. 128 af 11/3 1999. 
67 ) Udkast til ændring af bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (BEK nr. 782 af  1/11  1998);. 

udsendt i offentlig høring 24. oktober 2002. 
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tilfælde pålægge amtsrådet at tilvejebringe en plan med et nærmere bestemt indhold, eller beslutte at 
overtage amtsrådets beføjelser i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større 
betydning. Miljøministeren skal følge udviklingen og sikre, at nationale planlægningsinteresser i 
kystområderne varetages efter planloven. 
 
VVM-direktivet68 har siden 1989 været implementeret i de danske regler for regionplanlægning. Den del af 
regionplanen, der indeholder retningslinier for "større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig 
grad", skal indeholde en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af disse (vurdering af virkninger på 
miljøet = "VVM"). Sådanne anlæg må ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinier i regionplanen 
om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt). En særlig 
bekendtgørelse69 herom gælder bl.a. for "Saltvandsbaseret fiskeopdræt - dog undtagen opdræt indenfor de i en 
endeligt vedtaget regionplan udlagte områder til fiskeopdræt". Under "intensivt fiskeopdræt" skal amtet i hvert 
enkelt tilfælde vurdere, om der skal udarbejdes regionplanstillæg med VVM-redegørelse. 
 
Der skal således ske udpegning af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og for visse 
anlæg skal udarbejdes et regionplantillæg med en VVM. Ethvert anlæg (nyetablering eller ændringer) er 
omfattet af VVM-reglerne, hvis de må antages at påvirke miljøet væsentligt. Miljøministeriet vurderede i 
Havbrugsplan 2001 (se bilag 5), at stort set samtlige nye saltvandsdambrug og havbrug samt alle større 
udvidelser formentlig kræver udarbejdelse af et regionplantillæg og en VVM. 
 
I afsnit 9 gives en oversigt over reguleringen i andre europiske lande. Det fremgår, at de fleste EU-lande 
(samt Norge og Island) har indført VVM-regler, men det er ud fra de foreliggende oplysninger vanskeligt at 
foretage sammenligninger mellem administrationen i de enkelte medlemslande. 
 
5.2. Regler vedr. udledning af medicin- og hjælpestofrester 
 
I henhold til dyreværnsloven70 skal syge dyr behandles: "Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles 
omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige 
og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer." Overtrædelse 
straffes med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år. 
 
En effektiv sygdomsbekæmpelse fordrer anvendelse af lovligt registreret medicin efter foreskreven 
terapeutisk dosis og varighed. Anvendelse af hjælpestoffer til sygdomsbekæmpelse kræver ligeledes 
anvendelse i aktive koncentrationer. I Danmark er kun registreret ganske få veterinære lægemidler til 
behandling af akvakulturdyr, hvilket har vanskeliggjort bekæmpelse af nogle fiskesygdomme. 
Fødevaredirektoratet har i enkelttilfælde måttet tillade brug af andre lægemidler, idet man har dispenseret 
fra "kaskaderegelen", der ellers i praksis er uanvendelig på opdrætsfisk71.  
 
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921/199672, udstedt i henhold til miljøbeskyttelsesloven som 
implementering af et EU-direktiv73, har som formål mest muligt at begrænse udledningen af "visse farlige 
stoffer". Udledninger af medicin- og hjælpestofrester reguleres af bekendtgørelsen i det omfang, de er 
omfattet af dens bilag. Antibiotika er ikke nævnt, men Miljøstyrelsen anser det for omfattet under "biocider og 
deres derivater". Udledningen skal begrænses mest muligt ved hjælp af den bedste, tilgængelige teknologi74, 
d.v.s. "den teknologi, som er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig for den pågældende virksomhedstype". Ved 
miljøgodkendelse skal der "i et tilstrækkeligt omfang fastsættes vilkår for udledningen". Disse vilkår 
(udlederkrav) skal som minimum sikre overholdelse af amtets vandkvalitetskrav (kravværdier) vedr. de 
enkelte stoffer.  
 
Der findes ikke megen veldokumenteret viden om disse stoffers skæbne og eventuelle effekt i vandmiljøet, 
hvilket har vanskeliggjort dels amternes fastsættelse af kvalitetskrav for vandområdet og 

                                                
68 ) Rådets direktiv 85/337/EØF (1985) om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved Rådets direktiv 

97/11/EF (1997). 
69 ) Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning, BEK. nr. 428 af 2/6  1999. 
70 ) Dyreværnslov, LOV nr. 386 af 6/6 1991.  
71 ) Bekendtgørelse om behandling af dyr med lægemidler og visse hormoner m.v. og om restkoncentrationer heraf i animalske 

fødevarer (BEK nr. 119 af 14/03 2002): "Findes der ikke et lægemiddel til dyr, som er godkendt til markedsføring her i landet, kan en dyrlæge 
undtagelsesvis, f.eks. for at undgå uacceptable lidelser hos de pågældende dyr, anvende, udlevere eller receptordinere følgende lægemidler til 
behandling af sygdom hos et enkelt eller et lille antal dyr: ..." Da bl.a. akvakulturdyr opdrættes i "uadskillelige flokke", er de ikke omfattet 
af denne "kaskaderegel".  

72 ) Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK. nr. 921, 1996. 
73 ) Rådets direktiv nr. 76/464/EØF om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i fællesskabets vandmiljø 
74 ) "BAT" = best available technology. 
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dokumentationskrav, dels disses opfyldelse af samme. Danmarks Fiskeriundersøgelser og Landbohøjskolen 
gennemfører et projekt til belysning af denne problemstilling. 
 
Miljøstyrelsen udsendte i juli 2001 forslag til "kvalitetskriterier" (konkrete grænseværdier) for en række 
stoffer til brug ved amternes fastsættelse af kvalitetskrav for vandområderne. Forslaget bygger for naturligt 
forekommende stoffer på et "added approach", dvs. udledningen må give anledning til en given 
koncentrationsforøgelse i vandmiljøet. Skov- og Naturstyrelsen meddelte i foråret 2002 Dansk 
Dambrugerforening, at vandkvalitetskriterierne først vil træde i kraft (senest) 1. april 2005, hvor styrelsen 
vurderer, at det nødvendige faglige grundlag vil være tilvejebragt. Brevet og et vedlagt notat fra 
Miljøstyrelsen nævnte kun dambrug, men må formodes også  at gælde saltvandsbaseret fiskeopdræt. 
 
Miljøstyrelsen har i oktober 2002 i et brev til amterne (bilag 4.10) præciseret, bl.a. med udgangspunkt i 
afgørelser ved EF-domstolen, at amternes kvalitetskrav vedr. de enkelte stoffer skal indgå i amtets 
regionplan som en del af målsætningerne for vandkvaliteten, før kvalitetskravene kan håndhæves. 
Miljøstyrelsen forudsætter samtidig, i henhold til § 10 i bekendtgørelse 921 og EF-domstolens afgørelse, at 
der for eksisterende relevante kilder udarbejdes en samlet, specifik plan (et program) for, hvorledes 
amtsrådet gennemfører reguleringen af udledningen af de pågældende stoffer. Miljøstyrelsen præciserede 
også, at dens forslag til kvalitetskriterier for medicin og hjælpestoffer på indeværende tidspunkt ikke kan 
benyttes som endeligt grundlag for at fastsætte administrativt bindende krav. 
 
Miljøstyrelsen skrev, at den i 2003 vil genvurdere de foreslåede kvalitetskriterier efter den metode, som er 
ved at blive fastlagt for de prioriterede stoffer under EU’s vandrammedirektiv. Miljøstyrelsen vil tage stilling 
til og udarbejde en vejledning om, hvorledes krav skal fastsættes bl.a. i relation til kortvarige påvirkninger. 
Endelig anførtes, at man i denne forbindelse evt. vil kunne fastsætte mindre strenge kvalitetskriterier og 
kvalitetskrav, hvis virksomheder og amter kan tilvejebringe et bedre datagrundlag for stoffer, hvor dette p.t. 
er spinkelt. 
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6. Det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug 
 
6.1. Sammenfatning og arbejdsgruppens anbefalinger75 
 
Den nationale målsætningsramme for udledningen af kvælstof og fosfor fra saltvandsbaseret fiskeopdræt 
blev i 1993 reduceret fra 650 tons N og 65 tons P til 560 tons N og 54 tons P, som blev fastholdt uændret i 
Havbrugsplan 2001. Denne ramme er bl.a. på grund af en nu ophævet henstilling om midlertidigt stop for 
etablering af havbrug i årene 1996 - 2001 ikke fuldt udnyttet i dag. Eventuelle ændringer af denne 
målsætningsramme, herunder administration og eventuel regional fordeling, er et politisk spørgsmål, og 
diskussionen heraf har derfor ikke fundet sted i arbejdsgruppen. Det er ligeledes ikke opgaven for den 
tekniske gruppe at vurdere kvælstofbelastningens fordeling på samfundssektorer.  

Arbejdsgruppen har som led i sit arbejde produceret 12 kort. Kortene findes i den kortmappe, der hører til 
rapporten. Kortene er opdelt i tre temaer; kort over de produktionstekniske kriterier, kort over de 
konkurrerende beskyttelsesinteresser og kort over samlede forbehold. Kort over de produktionstekniske 
kriterier hører til kapitel 4, mens kort over de konkurrerende beskyttelsesinteresser hører til kapitel 6. Kort 
over samlede forbehold viser både de produktionstekniske kriterier og de konkurrerende 
beskyttelsesinteresser.  

Ved udpegning af nye havbrugslokaliteter og angivelse af, hvor eksisterende havbrug kan udvide, anbefaler 
arbejdsgruppen følgende principper lagt til grund: 

Arbejdsgruppen har i kapitel 4 beskrevet de produktionstekniske hensyn, der gør sig gældende ved 
produktion af ørreder i netbure på havet. Alene med udgangspunkt i de givne produktionskriterier kan det 
konstateres, at der er mange egnede lokaliteter til havbrug i de danske farvande, jf. kortbilagene 
”Produktionstekniske kriterier”. 

• Det anbefales, at de i kapitel 4 udarbejdede kort over egnede lokaliteter lægges til grund for lokaliseringen 
af nye havbrug, flytning og udvidelse af eksisterende havbrug.  

• Det anbefales, at spredningsberegninger benyttes til vurdering af, hvor tæt de enkelte havbrug kan ligge 
på hinanden, specielt med henblik på at undgå smittespredning.  

• Det anbefales, at der ikke placeres havbrug i fjorde og bugter med lille vandskifte.  

I kapitel 5 er der vist et eksempel på en effektberegning af påvirkningen fra et havbrug, der producerer 5000 
tons fisk/år, dvs. en udledning på ca. 200 tons N/år (svarende omtrent til hele den nuværende 
havbrugsproduktion). Beregningerne viser, at spredningen af kvælstof (fortyndingen) stiger med forøget 
strøm og havdybde. Ved ansøgning om et nyt havbrug skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (se kapitel 
3), hvori tilsvarende beregninger skal foretages som dokumentation for, at påvirkningen ikke forringer 
områder med beskyttelsesinteresser.  

• Det anbefales, at etablering af nye havbrug, udvidelse eller flytning af eksisterende havbrug på det danske 
søterritorium sker i farvande med stort vandskifte.  

• Det anbefales, at spredningsberegninger indgår i vurderingen af et havbrugs effekter på nærmiljøet.  

De eksisterende danske havbrug optager 1-2 km² af det danske søterritorium svarende til 0,02 ‰. 
Arbejdsgruppen har i kapitel 6 beskrevet de konkurrerende beskyttelsesinteresser på havet og vist de 
forskellige interesser på kortene ”konkurrerende beskyttelsesinteresser”, herunder interesser som er så 
afgørende, at de kan betragtes som uforenelige med havbrug. Denne opremsning af interesser viser, at 
søterritoriet har tilstrækkeligt med ”rum” til, at der er ledigt areal til eventuelle nye havbrug (den blå farve 
på kortene).  

Den del af kystvandene, som ikke er udlagt med skærpet eller lempet målsætning, har basismålsætning. 
Basismålsætningen betyder, at dyre- og plantelivet skal være upåvirket eller kun svagt påvirket. For en 
meget stor del af kystvandene i Danmark er basismålsætningen ikke opfyldt, ligesom en del af 
målsætningerne er truet. For at opnå basismålsætningen er det nødvendigt at reducere tilførslen af kvælstof 
og fosfor fra bl.a. landbruget, fra nedbøren og fra andre lande. Selv om havbrugene i denne sammenhæng er 
relativt små kilder, har en række amter i denne overbelastningssituation valgt ikke at meddele tilladelser til 
havbrug eller til udvidelser af havbrug. Amternes afslag til et nyt havbrug eller afslag på udvidelser kan dog 
påklages til Miljøstyrelsen, som kan omgøre amtets afgørelse. Hvis amtets afgørelse er truffet direkte på 

                                                
75 ) Dette er en gengivelse af kapitel 2 i rapporten fra arbejdsgruppen vedr. det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug og saltvandsddambrug. 

Rapporten er nævnt som bilag 2.4 til nærværende rapport, men p.g.a. omfanget er der tale om et separat bilag. Ovenstående omtale af kapitel 3, 4, 
5 og 6 angår kapitlerne i bilag 2.4. 
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grundlag af en godkendt regionplans retningslinier, vil Miljøstyrelsens klagesagsbehandling normalt lægge 
dette til grund for en afgørelse og stadfæste afslaget. 

Amtet kan efter planlovens § 6, stk. 3, nr. 13 fastsætte retningslinier om anvendelsen af kystvande, herunder 
retningslinier om, hvor man kan eller ikke kan have havbrug under forudsætning af, at amtet har en saglig 
begrundelse for det. Regionplanen revideres løbende, og offentligheden har mulighed for at fremkomme 
med bemærkninger undervejs i forløbet. Der skal tages politisk stilling til, hvorvidt amtsrådet vil 
imødekomme eller afvise indsigelser og bemærkninger, der er indkommet til retningslinierne i et 
offentliggjort regionplanforslag. Argumenterne herfor samles i en hvidbog, som sendes til indsigerne og 
offentliggøres. Tilvejebringelsen af regionplanen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår de 
retlige spørgsmål, herunder om der er begrundelse for retningslinien. En kort oversigt over de enkelte 
amters retningsliner om saltvandsdambrug og havbrug i regionplanerne er vist i bilag 576. 

Ifølge havbrugsbekendtgørelsens77 § 16, stk. 2 må der kun meddeles tilladelse til havbrug i områder, der i 
amternes regionplaner er udlagt med skærpet målsætning, når forholdene begrunder, at påvirkningen vil 
ske uden for områder med skærpet målsætning. Da målsætningen ”skærpet målsætning” er en 
samlebetegnelse for en række konkrete typer af målsætninger, er havbrugsbekendtgørelsens formulering 
formentlig for restriktiv i dag, da der ikke skelnes mellem, om der er en reel konflikt ved havbrugsdrift i 
forhold til de forskellige beskyttelseshensyn, der ligger til grund for målsætningen af et konkret 
farvandsområde, og den konkrete skærpede målsætningstype. Det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis der i 
stedet for blev foretaget en konkret afvejning af, om havbruget har en miljømæssig negativ effekt i forhold til 
den beskyttelsesinteresse, der ligger til grund for målsætningen. Afvejningen vil alligevel blive foretaget 
efter bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder. Man skal dog være opmærksom på de krav implementering af 
vandrammedirektivet vil medføre angående vandområdernes beskyttelse. Både hvad angår beskyttede 
områder og de generelle forpligtelser om at forebygge forringelse af tilstanden i alle overfaldevandområder.  

Den blå farve på kortene over samlede forbehold viser, at der kan etableres havbrug ud fra de tekniske 
forudsætninger og i øvrigt i henhold til gældende regler for myndighedsbehandling. Kortene viser dog ikke 
fuldt ud de kystvandsområder, hvor der er konkrete retningslinier i de enkelte amters regionplaner om ikke 
at tillade etablering eller udvidelser af havbrug.  

Samlet set finder arbejdsgruppen, at der er mange potentielt mulige lokaliseringer, der opfylder såvel de 
produktionstekniske kriterier som hensynet til de konkurrerende beskyttelsesinteresser. Blandt disse kan der 
på grundlag af spredningsberegninger findes mange konkrete lokaliteter i sikker afstand fra samtlige 
beskyttelsesinteresser og andre havbrug og med så gode dybde-/fortyndingsforhold, at de lokale effekter 
kan forventes at begrænse sig til et areal af samme størrelsesorden som selve havbruget.  

Selvom næringsstofudledningen forårsager små forøgelser af næringsstofkoncentrationerne i nærmiljøet, 
bidrager den stadig til den samlede næringsstofbelastning, der fortsat overstiger målene i 
vandmiljøplanerne.  

Arbejdsgruppen har i forbindelse med sit arbejde konstateret, at der mangler viden om og en indsats for 
havbrug på en række områder:  

• Det anbefales, at der iværksættes undersøgelser af, hvorvidt og evt. i hvilken grad undslupne opdrætsfisk 
kan påvirke vildfisk bl.a. under gydeopgang i ferskvand.  

• Det anbefales, at kobbertilførslen og andre miljøfarlige stoffer fra antibegroningsmidler og antibiotika i de 
danske havbrug undersøges og vurderes nærmere, bl.a. set i sammenhæng med indsatsen for udfasning 
af bundmaling indeholdende miljøfarlige stoffer til lystbåde.  

• Det anbefales, at der iværksættes undersøgelser af biodiversiteten ved havbrug.  

- o -  
 

Nedenfor er, som afsnit 6.2 - 6.4, gengivet arbejdsgruppens hovedkort over placeringsmulighederne i de danske 
farvande. Af produktionstekniske grunde er kun gengivet de tre hovedkort, i A4-format og sort/hvidt (alle kort er 
oprindeligt i A-3 format og farver)78. Hvert af hovedkortene er baseret på tre delkort (farvandene omkring (1) Nord- 
/Midtjylland, (2) Midt- /Sydjylland + Fyn, samt (3) Sjælland /Sydhavsøerne /Bornholm). Særligt interesserede vil fra 

                                                
76 ) (bilag til arbejdsgruppens rapport). 
77 ) Miljøministeriets bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt, BEK 640 af  17/9/1990. 
78 ) Kortet i afsnit 6.4 er også gengivet i farver på denne rapports forside. 
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Fødevareministeriet kunne rekvirere kopi af kort i det originale format, mod dækning af omkostninger til produktion og 
forsendelse. 
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7. Placeringsmulighederne for saltvandsdambrug 
 
7.1. Saltvandsdambrug i Danmark. Produktions- og miljøtekniske forhold 
 
DHI - Institut for Vand og Miljø har til Havbrugsudvalget udarbejdet et notat om opdræt af store ørreder i 
saltvandsdambrug: Saltvandsdambrug i Danmark. Produktions- og miljøtekniske forhold (bilag 2.6). I det 
følgende er sammenfattet resultatet af udredningen og forslag til anbefalinger: 
 
I notatet er gennemgået 3 produktionsformer, og disse er sammenlignet med havbrug:  

1. Indpumpningsanlæg ved åben kyst, inklusive kølevandsanlæg 

2. Indpumpningsanlæg ved lukket fjord som Ringkøbing Fjord  

3. Recirkulationsanlæg. 
 
Erhvervet vurderer, at hverken metode 1 eller 3 er rentable i dagens situation. DHI vurderer endvidere, at 
metode 1 ikke bliver en realistisk produktionsmulighed på noget tidspunkt. Den miljømæssige effekt er 
begrænset, men omkostningerne er lige så store som for et recirkulationsanlæg, uden at 
indpumpningsanlæg har samme produktionsfordele som recirkulationsanlæg. 
 
Recirkulationsanlæg til opdræt af store ørreder har en diskutabel fremtid. På det nuværende niveau er 
metoden langt fra konkurrencedygtig med havbrug. En teknologisk udvikling vil medføre, at priserne på 
anlæg vil gå ned, men det samme vil være tilfældet på havbrugsområdet, og der er nogle fundamentale 
fordele til havbrugene på anlægsniveau (billigt produktionsvolumen), og ingen pumpe-
/iltningsomkostninger, som gør, at recirkulationsanlæg ikke kan blive konkurrencedygtige. Arealforbrug vil 
dog ikke udgøre et problem for recirkulationsanlæg, da disse kan placeres på kystnære havne- og 
industriområder. 
 
Recirkulationsanlæg har, bortset fra energiforbruget, en stor fordel frem for havbrug på miljøområdet. Det 
vurderes imidlertid, at der vil være metoder til at minimere havbrugs miljøpåvirkning, bl.a. lokalisering, og 
”opsamling” af næringsstoffer med muslinger og alger, der er mere kosteffektive end recirkulation.  
 
Recirkulation er en lovende teknologi, hvor der findes en særlig dansk spidskompetence, og recirkulation 
har mange andre anvendelsesmuligheder end til opdræt af store ørreder. Det anbefales derfor at: 
 
1. Der sker en fortsat og forstærket udvikling af metoderne til recirkulation i saltvand. 
 
Erhvervet vurderer, at metode 2, dvs. saltvandsindpumpningsanlæggene i lukkede kystlaguner, bl.a. 
Ringkøbing Fjord, har en forretningsmæssig fremtid. Anlæg og drift er kun lidt dyrere end for havbrug, da 
løftehøjden er lille, og der er gode muligheder for at foretage en vis rensning af vandet. 
 
I udredningen er vurderet  saltvandsdambrugenes påvirkning af Ringkøbing Fjord. Vurderingen er, at 
saltvandsdambrugene har målbare lokale effekter på bunddyr og sediment, som dog er små og mindre end 
tilsvarende lokale effekter af havbrug. Udledningen af kvælstof og fosfor fra saltvandsdambrugene i 
Ringkøbing Fjord udgør henholdsvis op til 2 % og 7 %  af den totale belastning af fjorden i den økologisk 
relevante periode. Ved nuværende slusepraksis er fjordens forhold især styret af saltholdigheden. Ved 
ændret praksis kan det blive næringsstoftilledningen.  
 
Amtsrådet styrer forholdene for saltvandsdambrug med udledning til lukkede fjorde, og kan med 
ankemulighed til Miljøstyrelsen meddele tilladelser til udvidelse af produktionen. 
 
Erhvervet omkring saltvandsdambrugene ved Ringkøbing Fjord ønsker en betydelig produktionsudvidelse 
for at opnå et bedre forretningsmæssigt grundlag. Mulighederne for dette kan undersøges på grundlag af 
følgende anbefalinger: 

2. Videreudvikling af produktion og rensningsteknologi kan baseres på Dambrugsudvalgets anbefalinger, 
herunder ideen om ”modeldambrug”. 

3. Der bør undersøges mulighederne for at etablere en ledning til Nordsøen med henblik på at aflaste 
Ringkøbing Fjord for næringsstofferne, og for at sikre vand af den rigtige temperatur og saltholdighed i 
kritiske perioder. 
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8. Erhvervets finansiering 
 

8.1. Nuværende finansieringsmuligheder 
 
Usikkerheden om saltvandsbaseret fiskeopdræts fremtid har gjort det yderst vanskeligt at opnå finansiering 
i pengeinstitutter og realkreditinstitutioner på normale vilkår. 
 
Fiskeribanken kan efer de hidtidige regler yde lån til akvakultur til erhvervelse eller opførelse af fast ejendom 
eller anlæg (op til 60 % af udgifterne) til brug for opdræt af fisk, krebsdyr, bløddyr og alger samt til 
anskaffelse af maskiner og andet udstyr m.v. til brug herfor (op til 50%). Lån vil tillige kunne ydes til 
finansiering af udgifter, der direkte tager sigte på at forøge produktion og/eller forbedre produktivitet. Hvis 
maskiner m.v. udgør den overvejende del af projektet, ydes normalt kun 50 % af den samlede 
anskaffelsessum. Afdragstiden er højst 20 år for lån i fast ejendom og højst 10 år for lån til øvrige 
anskaffelser. Bestyrelsen kan kræve optagelse af realkreditlån, som fradrages ved udmålingen af 
fiskeribanklånet. - Fiskeribanken har netop besluttet at ændre lånereglerne på akvakulturområdet, så de 
svarer til reglerne på fartøjsområdet, d.v.s. at lån fremover kan ydes på grundlag af pantværdien og ikke 
investeringssummen. 
 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF) administrerer, via Vækst- og Miljøordningen, en særlig ordning: 
Fremme af miljøvenlige investeringer foretaget af små virksomheder79. Der er tale om lånegarantier til 
finansieringsinstitutter, der yder lån til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i EU. Lånene kan 
anvendes til at finansiere miljøvenlige investeringer. EU's støtte til ordningen betyder, at lånegarantierne 
kan gives uden omkostninger for finansieringsinstituttet og virksomheden. EIF's garantier ydes i forbindelse 
med en specifik låneportefølje. EIF dækker op til 50 % af resttabet for garantiberettigede lån, som det 
pågældende finansieringsinstitut har i sin portefølje. Et antal danske banker har modtaget den certificering, 
der kræves for at kunne forvalte ordningen. 
 
Lån med EIF-garanti skal anvendes til "kvalitetsprojekter, som bidrager til at mindske miljøbelastningen", bl.a. 
investeringer, der har betydelige miljømæssige virkninger, men som ikke kun eller fortrinsvist foretages af 
miljømæssige årsager. Vækst- og miljøordningen er især for SMV'er med op til 100 ansatte, dog med særlig 
vægt på virksomheder med op til 50 ansatte. Finansieringsinstituttet træffer beslutning om lån i hver enkelt 
sag og afgør, om et projekt opfylder miljøbetingelserne. Lånene skal være lån til investeringer (ikke 
driftskapital), have en løbetid på 3-10 år og en værdi på op til 1 mio. euro (eller det tilsvarende beløb i 
national valuta). 
 
8.2. Nuværende støtteordninger 
 
I det følgende nævnes de enkelte ordninger, der administreres af Direktoratet for FødevareErhverv, hvorfra  
vejledning og ansøgningsskema kan rekvireres. (For en udførlig oversigt kan henvises til 
Dambrugsudvalgets rapport). 
 
8.2.1. Investeringsstøtte og udviklingsstøtte under fiskeriordninger (FIUF) 
 
Der kan hos Direktoratet for FødevareErhverv søges tilskud fra en række fiskeriordninger, som er finansieret 
af FIUF (Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskerisektoren/EU) og af Fødevareministeriet. Den nye 
FIUF-periode strækker sig fra 2000 til 2006. Følgende støtteordninger kan være relevante:  
 
Akvakultur: Tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg. 

Forarbejdning: Tilskud til investeringer vedr. forarbejdning, opbevaring og afsætning af fisk og fiskerivarer. 

Tilskud til afsætningsfremme, kollektive foranstaltninger, pilot- og demonstrationsprojekter m.v. indenfor 
fiskerisektoren: Bl.a.: kollektiv afsætningsfremme vedr. kvalitetsprodukter og produkter fremstillet med 
særligt hensyn til miljømæssig bæredygtighed. Uddannelse. Udvikling/anvendelse af systemer til 
forbedring af kvalitetskontrol, sporing, sundhed og miljø. Udarbejdelse af miljøforvaltningsmodeller for 
fiskeri og akvakulturbrug. Undersøgelser og projekter til fremme af udvikling og modernisering i erhvervet.  
 
8.2.2. Fødevareministeriets tilskud til udvikling & forskning  
 

                                                
79 ) http://www.eif.org/publications/documents/g-e_da.pdf 
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Direktoratet for Fødevareerhverv administrerer ligeledes rent nationale støtteordninger under Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Følgende støtteordninger kan være relevante: 
 
Forsøgsfiskeri, innovation, forskning og udvikling m.v. i den primære fiskerisektor: Udvikling af nye eller mere 
miljøvenlige eller økonomiske produktioner, integreret kvalitetsstyring, udvikling og forbedring af 
produktionsmetoder inden for akvakultur, herunder optimering af rensningsforanstaltninger og renere 
teknologi, samt erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af innovations-, forsknings- og 
udviklingsarbejdet. 

Tilskud til fremme af udviklingsprojekter vedr. bæredygtig fiskeriproduktion: Omfatter også akvakulturerhvervet. 
 

8.2.3. Miljøministeriets tilskudsordninger 
 
Program for renere produkter m.v.: Tilskud til projekter, der forebygger miljøbelastninger fra alle dele af 
produkters livscyklus.  

Miljøkompetenceordningen:  Kompetenceopbygning i forbindelse med erhvervelse af miljømærker eller 
udarbejdelse af  miljøvaredeklarationer eller etablering af andre miljødataregistrerings- og 
dokumentationssystemer, der er tredjepartskontrollerede. Deltagelse i uddannelse vedr. livscyklusanalyse 
(LCA). Produktudvikling med miljøhensyn i LCA- perspektiv. Produktorientering af miljøarbejde. 
Indførelse af miljø- og energiledelse. Systemintegration. 
 
8.3. Overvejelser om de fremtidige finansierings- og støttemuligheder  
 
Dambrugsudvalget anbefalede bl.a., at Fiskeribanken i samarbejde med Finansrådet opbygger viden om 
finansiering og pantsikkerhedsforhold for (ferskvands)dambrug med henblik på et forbedret grundlag for 
fiskeribanklån og anden långivning. Endvidere, at Fiskeribanken vurderer det tekniske grundlag for at yde 
lån til yngre (ferskvands)dambrugere i lighed med de låneordninger, der gælder for yngre jordbrugere og 
yngre fiskere, og at de særlige forhold omkring pantsikkerhed og lånenes løbetid m.v. indgår her.  
 
Fødevareministeriet har i Fiskeribankens bestyrelse taget initiativ til et samarbejde mellem Fiskeribanken, 
Finansrådet og Dansk Dambrugerforening med henblik på iværksættelse af en ”vurderingsinstitution” til 
vurdering af pantgrundlaget i akvakultur. Endvidere, at Fiskeribanken samtidig vurderer det tekniske 
grundlag for at yde særlige lån til yngre dambrugere. Fiskeribanken er ved at etablere en sådan 
vurderingsinstitution, og bestyrelsen er indstillet på at afsætte en særlig ramme for lån til 
akvakultursektoren. Man vil afvente Havbrugsudvalgets anbefalinger, inden det overvejes at udvide 
initiativet til at omfatte saltvandsbaseret fiskeopdræt. 
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9. Reguleringen i andre lande 
 

9.1. Norge 
 
9.1.1. Oppdrettsloven 
 
Efter den norske opdrætslov (1985, senest ændret 2001; den fulde ordlyd gengives i bilag 7), kræves 
koncession fra Fiskeridepartementet for at bygge, indrette, udvide, købe, drive eller eje opdrætsanlæg. 
Tilladelsen gives for bestemte lokaliteter, med størrelsesbegrænsninger, for bestemte arter og for bestemt 
virksomhed. 
 
Loven bemyndiger bl.a. Fiskeridepartementet til at  

- fastsætte regler om, at kun godkendte anlæg, indretninger og udstyr må bruges i opdrætsfirksomhed. 
Herunder kan Fiskeridepartementet bl.a. godkende branchestandarder;   

- fastsætte regler om krav i forbindelse med en sådan godkendelsesordning; 

- pålægge erhvervet at gennemføre miljøundersøgelser og dokumentere miljøtilstanden på den aktuelle 
eller planlagte lokalitet; 

- fastsætte vilkår for driften eller pålægge nødvendige tiltag. 
 
Ifølge lovbemærkningerne skal Fiskeridepartementet herefter kunne  

- iværksætte typegodkendelse af såvel enkeltkomponenter som sammensatte systemer og hele anlæg i 
forhold til den enkelte lokalitet; 

- indføre f.eks. MOM-systemet for miljøovervågning, og kræve undersøgelser af en lokalitets miljømæssige 
bæreevne samt pålægge f.eks. braklægning i en vis tid eller forbyde opdræt på lokaliteten. 

 
Ifølge den norske finanslov for 2002 tages der sigte på at "få på plass et miljøovervåkningsverktøy i forvaltningen, 
hvor det stilles krav til næringsutøvene om selv å drive miljøovervåkning av sine anlegg i henhold til godkjente 
metoder". Fiskeridirektoratet skal  bidrage vedr. "innføring av miljøovervåkning, internkontroll og 
typegodkjenning av oppdrettsanlegg". 
 
Efter opdrætslovens kapitel IV "Oppdrettsvirksomhet i strid med loven" kan Fiskeridepartementet give pålæg 
om tiltag indenfor en angiven frist for at bringe ulovlig virksomhed til ophør, om bøde (tvangsmulkt) hvis 
fristen overskrides, om at tiltag gennemføres for den ansvarliges regning (udlæg), og ved grov eller 
gentagen overtrædelse kan departementet tilbagetrække en given driftstilladelse. 
 
Efter "Drifts- og sykdomsforskriften" er koncessionshaveren ansvarlig for kontrol med, at alle lokaliteter drives 
miljømæssigt forsvarligt ("anleggets miljømessige innvirkning på lokaliteten"). Efter "Fôrkvoteforskriften" skal 
koncessionshaveren årligt inden 30. april fremlægge et revisorbekræftet foderregnskab. Fiskeridirektoratet 
skal have adgang til anlægget for kontrol. Ifølge "Forskrift om tvangsmidler etter kapittel IV" kan 
Fiskeridirektoratet bl.a. pålægge dagbøder for overskridelse af opdrætsanlægs koncessionsvolumen, i 
forhold til størrelsen af overskridelsen. 
 
9.1.2. Miljømål 
 
I 1993 indførtes for det norske opdrætserhverv officielle miljømål, som siden er blevet revideret løbende. 
Miljømålene dækker de vigtigste miljøpåvirkninger; for perioden 1998-2000 rømning, sygdomme, 
kemikalier, lægemidler og organisk stof /næringssalte (se bilag 8). Efter den seneste revision lægges 
hovedvægten på reduktion af rømning, lakselus og kemikalier. 
 
Miljømålene er aftalt mellem miljø-, sundheds-, veterinær- og fiskeridirektoraterne.  Efterhånden skal 
ansvaret  overføres fra miljø- til sektormyndighederne, både for fastsættelse af målene og midlerne til at nå 
dem. Man går fra detailstyring til resultatstyring. For hvert enkeltmål under del områderne er fastsat 
resultatindikatorer samt ansvar for tiltag og målopnåelse, for indikator-indsamling og for 
resultatrapportering. 
 
Indførelse af MOM-systemet indgik i miljømål for 1998-2000. 
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9.1.3. MOM-systemet80 
 
MOM-systemets formål er at tilpasse opdrætsanlæggenes miljøbelastning til lokalitetens bæreevne (mere 
udførligt beskrevet i bilag 9). Det er baseret på grænseværdier for påvirkning, en model til beregning af 
bæreevnen samt et standard-overvågningsprogram. Overvågningen reguleres efter graden af påvirkning.  
 
Grænseværdier og overvågningsprogram er beskrevet i Norsk Standard (NS 9410 Miljøovervåkning av 
matfiskeanlegg).81 NS 9410 er udarbejdet under Program for standardisering av miljødata, som indgår i 
Miljøverndepartementets arbejde med samordning af miljødata. Der gives retningslinjer og deltaljerede 
procedurer for, hvordan miljøpåvirkning fra enkeltanlæg skal overvåges. 
 
Hele MOM-systemet består af udskiftelige moduler. Man kan således bruge andre målevariabler eller 
undersøgelsestyper i overvågningsprogrammet, og andre del-modeller, hvis miljøpåvirkningerne er 
forskellige fra dem, MOM-systemet i øjeblikket omfatter (f.eks. næringssalte). 
 
MOM-systemet kan bruges i forbindelse med forskellige påvirkninger fra forskellige kilder. Man skal kende 
sammenhængen mellem "dosis" og respons, og kunne fastsætte objektive grænseværdier for den acceptable 
påvirkning samt kunne kontrollere påvirkningen. 
 
For at sikre langtidsbrug af en lokalitet kræves, at gravende bunddyr kan leve under havbruget, at 
vandkvaliteten svarer til opdrætsfiskens behov, at koncentrationen af fremmede stoffer i havbunden ikke 
overskrider fastsatte grænseværdier, samt at vandkvaliteten i "recipienten" skal være "tilfredsstillende". 
(Sidstnævnte er ikke defineret, men parametrene derfor er beskrevet). 
 
Området omkring  havbruget opdeles i nærzone, overgangszone og fjernzone. Strømmen i forskellige 
dybder påvirker spredningen og effekten af organisk stof og næringssalte, og må derfor kendes i overfladen, 
midt i vandsøjlen og ved bunden. 
 
Overvågningsprogrammet består af tre typer undersøgelser: A, B og C. A-undersøgelsen er en simpel 
måling af organisk materiale bundfældet under havbruget, og der er ikke sat nogen grænseværdier. B-
undersøgelsen omfatter en kvalitativ/kvantitativ beskrivelse af fauna samt kemiske og sensoriske parametre 
i sedimentet. C-undersøgelsen er en omfattende bunddyrsundersøgelse i overgangszonen og fjernzonen, 
men ikke direkte under anlægget. Alle undersøgelserne udføres i henhold til NS 9410.  
 
Lokalitetens tilstand klassificeres efter en skala fra 1 til 4, hvor 4 svarer til uacceptable forhold. Jo højere 
tilstandstal, jo oftere undersøgelser. Overvågningshyppigheden er således afhængig af, hvor meget 
havbruget belaster lokaliteten, dvs. hvor tæt miljøpåvirkningen er på bæreevnen (defineret som den største 
fiskeproduktion, som ikke fører til, at miljøpåvirkningen overskrider fastsatte grænseværdier).  
 
MOM-modellen omfatter en fiskemodel (beregner tilførsel til havet af N, P og partikler, samt fiskens vækst 
og iltbehov), en vandkvalitetsmodel (for ilt og ammonium i merden), en spredningsmodel (for foderspild og 
fækalier), en sedimentsmodel (for bundens tilstand) samt en fjordmiljømodel (for recipientens tilstand).  
 
MOM-modellen kan bruges til forhåndsvurdering af, hvor stor produktion, der kan tillades på en given 
lokalitet med given dybde i en given recipient. Fritliggende merder kan tillades større produktion end 
merder i kompakte anlæg (flere tæt sammenkoblet).  
 
Såvel overvågningsprogram som grænseværdier og model skal jævnligt evalueres. 
 
MOM-systemet er som nævnt planlagt, men endnu ikke indført i Norge. Imidlertid anvendes 
overvågningsundersøgelserne (især B-undersøgelsen) på mange norske opdrætslokaliteter. 
 

                                                
80 ) Matfisk Overvågning Modellering. Dette afsnit er baseret på et indlæg i Havbrugsudvalget 16. april 2002 af Pia Kupka Hansen, 

Havfiorskningsinstituttet i Bergen. 
81 ) NS 9410 markedsføres af Pronorm, den norske standardiserings fælles salgsselskab.   
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9.2. Øvrige lande 
 
Nedenstående er hovedsagelig baseret på en rapport, der med støtte fra EU's FAIR-program i 2000 blev 
udarbejdet af nationale forfattere om forholdene i Norge, Island og landene i EU.82 Der er meget store 
variationer mellem de enkelte landes regulering af erhvervet, og sammenligning er vanskelig, fordi der er 
ofte tale om meget forskellige forvaltningssystemer. (Enkelte oplysninger om Norge er medtaget nedenfor; i 
øvrigt henvises til afsnit 9.1). 
 
9.2.1. Udledningstilladelse 
 
I Finland kræves det regionale miljøkontors udledningstilladelse (del af en samlet tilladelse i.h.t. vandloven 
og miljøbeskyttelsesloven). 
 
Frankrig og Italien: Udledningstilladelse indgår i produktionstilladelsen (se nedenfor).  
 
Grækenland, saltvandsdambrug: Den regionale sundhedsmyndighed skal godkende en udledningsplan 
(approved study for waste disposal), incl. anbefalet behandling før udledning. Udledningstilladelsen 
forudsætter mekanisk filtrering og bundfældning op til en årlig fiskeproduktion på 150 t.; derover kræves 
også biologisk filtrering og "desinfektion". 
 
Island: Saltvandsdambrug skal under produktionstilladelsen (se nedenfor) overholde generelle krav til 
forurenende udledning (rørledning, der udmunder mindst 5 m. under gnst. lavvande, eller 20 m. ude i havet 
fra lavvandslinien). 
 
Skotland: Efter lov om forureningskontrol kræves Miljøstyrelsens tilladelse til marint fiskeopdræts 
udledninger til kystvande. Tilladelsen (for mindst 4 år) kan ledsages af vilkår om tilsyn, egenkontrol og 
foranstaltninger til at minimere ugunstige miljøeffekter. Forøget produktion forudsætter ændret 
udledningstilladelse. Miljøstyrelsen tager Locational Guidelines (se under produktionstilladelse) i 
betragtning under behandling af sagerne. Afgørelsen baseres på helhedsvurdering (biodiversitet, 
bæredygtighed, andre brugerinteresser, socioøkonomiske faktorer). Ansøger betaler omkostninger til 
nødvendige forundersøgelser og en offentlig høring. 
 
9.2.2. Miljøtilladelse, VVM 
 
Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Norge og Sverige: VVM (vurdering af virkning på miljøet, se afsnit 5.1 og 
bilag 4) kræves for produktionstilladelse. (Se også afsnit 9.2.3.) 
 
Grækenland, saltvandsdambrug: Landbrugs- og Fiskeriministreret og den regionale afdeling af Miljøministeriet 
giver en fælles godkendelse af de miljømæssige driftsforhold. Havbrug: VVM'en (se produktionstilladelse) 
baseres på bestående data, hvis sådanne findes; der kræves ikke konkrete, målte data.  
 
Island: Før produktionstilladelse skal bl.a. Naturbevaringsstyrelsen høres; den kan stille krav vedr. 
forurening, arealanvendelse m.v. Miljøministeriet kan kræve en VVM. 
 
Portugal: Der kræves et "miljøpåvirkningsundersøgelse" (study). (VVM kræves kun for ferskvandsdambrug). 
 
Skotland: Nyetablering, ændring, udvidelse eller fornyelse af lejekontrakt forudsætter en VVM, hvis 
anlægget omfatter en biomasse på 100 t. eller derover, eller hvis det omfatter 0,1 ha. havoverflade eller mere. 
(I praksis omfattes stort set alle opdrætsanlæg for fisk, men ikke for toskallede bløddyr). En "policy guidance 
note" (Locational Guidelines for the Authorisation of Marine Fish Farms in Scottish Waters 1999) sætter 
yderligere "indikative kriterier" for pligtig VVM, især vedr. beskyttelse af følsomme områder, herunder 
planlagte naturbeskyttelsesområder. Tilladelse gives ikke, hvis anlægget kan antages at have en væsentlig 
miljøpåvirkning. 

Scottish Natural Heritage (SNH) er som offentlig myndighed ansvarlig for beskyttelse af naturområder og 
skal påse, at aktiviteter i naturområder sker på miljømæssigt bæredygtig vis. I denne forbindelse høres SNH 
af the Crown Estate (se under produktionstilladelse) og Miljøstyrelsen om ansøgninger vedr. havbrug og 
opdræt af toskallede bløddyr. SNH tager herunder hensyn til anlægs nærhed til og mulig indvirkning på 
flora/fauna, habitater og landskab. 

                                                
82 ) The monitoring and regulation of marine aquaculture in Europe. Journal of applied Ichtyology 16 (4-5): 137-230 (2000). 
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9.2.3. Produktionstilladelse 
 
Finland: Basalt kræves adgang til at udnytte det pågældende vandområde, ved ejerskab eller leje. Det 
regionale miljøkontor giver tilladelse til etablering og drift (del af samlet tilladelse i.h.t. vandloven og 
miljøbeskyttelsesloven). Ansøgningen kan afvises, hvis området af hydrologiske årsager ikke skønnes at 
kunne bære yderligere næringsstofbelastning. Tilladelse, der er specifik for det enkelte anlæg og den enkelte 
lokalitet, gives sædvanligvis for 5-7 år, men også permanente tilladelser forekommer. Tilladelse gives, hvis 
der ikke sker alvorlig miljøskade, og hvis fordelene ved driften i væsentlig grad opvejer ulemperne: 
"afvejning af interesser". I afvejningen indgår økonomiske fordele som udbytte til producenten, økonomisk 
effektiv udnyttelse af vandområdet og øgede beskæftigelsesmuligheder. Som ulemper vejer miljøskade, 
hindring af anden udnyttelse af vandområdet eller skade på privat ejendom (vandområder, havstok). 
"BAT"83 kræves.  
 
Frankrig: (1) Tilladelse til at udnytte offentligt ejet havområde (fisk i havbrug og toskallede bløddyr) gives 
regionalt (af prefekten) for 5-10 år og omfatter opdrætsart, produktionens størrelse, lokaliteten samt 
generelle specifikationer for driften; miljøaspekter indgår ikke direkte. (2) Drifts-autorisation for aktiviteter 
(fisk), der kan påvirke miljøet gives (ligeledes regionalt) som en "ordinær deklaration" for mindre 
produktion eller "implementeret autorisation" for større produktion (over 20 t. fisk/år). Autorisationen 
baseres på en (ikke standardiseret) VVM, der omfatter beskrivelse af miljøet før, beskrivelse af projektet, 
vurdering af miljøpåvirkning samt forslag til kontrol og reduktion af påvirkningen. Autorisationen, der 
specificerer firma, opdrætsart og årlig produktion, omfatter en udledningstilladelse. Offentlig høringsfase. 
 
Grækenland, havbrug og opdræt af toskallede bløddyr: Efter ansøgning til Landbrugs- og Fiskeriministeriet og til 
Miljøministeriets Planafdeling (begge med teknisk-økonomisk feasibility study og beskrivelse af 
bundforhold) samt til Miljøministeriet (med VVM) giver den regionale myndighed endelig tilladelse, incl. 
arealleje. Saltvandsdambrug skal endvidere have vandindvindingstilladelse (Landbrugs- og 
Fiskeriministrerets regionale afdeling) samt fælles tilladelse fra Kulturministeriet, Turistforeningen, 
kommunen, Admiralitetet, Sundhedsministeriet og Handelsministeriet.  
 
Irland: 10-årig tilladelse til brug af et givet område, som forudsætter en (max. 20-årig) akvakulturtilladelse, 
begge fra Departementet for Natur- og Marine ressourcer (saltvandsdambrug: Ansvaret deles med de lokale 
myndigheder). Akvakulturtilladelsen, der gives efter en offentlig høringsprocedure, forudsætter en VVM og 
omfatter generelle vilkår (bl.a. foranstaltninger mod rømning; journal vedr. medicin og hjælpestoffer) og 
specifikke vilkår (produktionsstørrelse, årlig braklægningsperiode (min. 60 dage i sammenhæng) 
selvkontrol m.v.). Toskallede bløddyr: Max. 3 langliner /ha. 
 
Island: For årlig produktion under 200 t. kræves tilladelse fra den lokale sundhedsmyndighed; for 
produktion derover kræves tilladelse fra Miljøstyrelsen, i begge tilfælde med en offentlig og myndigheds-
høringsproces. Tilladelsen omfatter produktionsstørrelse, generelle krav til drift og og udledning, specifikke 
vilkår for udledning og miljøkontrol samt gebyr herfor. I.h.t. laksefiskeriloven kræves endvidere en tilladelse 
fra Direktoratet for Ferskvandsfiskeri, som forudsætter en veterinær certificering vedr. foranstaltninger til 
forebyggelse og kontrol af fiskesygdomme. Der kan kræves VVM; i så fald skal den gennemføres før 
tilladelsen gives. 
 
Italien: Akvakultur reguleres som en landbrugsaktivitet. Flere myndigheder skal konsulteres og flere 
tilladelser gives: Kommunal bygningstilladelse, der foruden godkendelse fra teknisk kontor forudsætter 
tilladelse fra Sundhedsrådet, det kommunale vandbeskyttelseskontor, Provinskontoret for Miljøbeskyttelse 
samt fra Lokalrådet. Hvis området er statsejet, kræves endvidere et dekret fra Ministeriet for Offentlige 
Arbejder samt betaling af et gebyr for etablering, ændring eller udvidelse af anlæg. Hér involveres angiveligt 
ialt 20-40 forskellige instanser (civile, militære finansielle m.v.) samt en offentlig høring. Den endelige 
tilladelse (dekretet) omfatter specifikke vilkår. Gnst. sagsbehandlingstid opgives til ca. 4 år. 
 
Holland: Bortset fra ét anlæg for marine fisk (pighvar, landbaseret) opdrættes kun østers og muslinger på 
lejede banker, samt muslinger på langline. Aktuelt ingen ledige licenser (alle potentielle områder er optaget). 
 
Norge: Ét ansøgningsskema for havbrug, og ét for opdræt af toskallede bløddyr, er fælles for alle involverede 
myndigheder. Tilladelsen (koncessionen) forudsætter en VVM. 
 

                                                
83 ) Best available technology. 
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Portugal: Fiskeridirektoratet giver tilladelse, hvis det portugisiske DFU (IPIMAR) anbefaler det 
(levedygtighed), og hvis der også gives tilladelse fra den lokale havnemyndighed /det regionale 
Miljødirektorat /Naturbevaringsinstituttet (afhængigt af områdets beliggenhed), fra Veterinærdirektoratet, 
de regionale sundhedsmyndigheder og kommunalbestyrelsen. Det anføres, at lovgivningen vedr. marint 
opdræt endnu er relativt ufuldstændig. 
 
Skotland: Der gives tilladelse til den størst mulige produktion "which will achieve sustainability". Havbrug: 
UK's Crown Estate (som ejer af havbunden og størstedelen af forstranden) giver tilladelse og arealleje, efter 
anbefaling af den lokale myndighed. Shetland og en del af Orkney har selv ansvaret for tilladelser. 
Nyetablering, ændring, udvidelse eller fornyelse af lejekontrakt forudsætter oftest en konkret VVM (se afsnit 
9.2.2). Der skal endvidere gives tilladelse fra Scottish Executive Development Department i henhold til 
kystbeskyttelsesloven. Saltvandsdambrug: De lokale myndigheder giver tilladelser til anlæg indenfor 
havstokken, herunder tilladelse efter planloven. 
 
Spanien: Såvel nationale som regionale regler (17 autonome regioner har egne regler for akvakultur). 
Ansøgning skal omfatte et socioøkonomisk studie, et teknisk studie, konstruktionsplan, fotografisk studie af 
området, en finansieringsplan/totalbudget. Tilladelse forudsætter godkendelse af den regionale myndighed, 
den lokale myndighed, søfartsmyndigheden, det nationale Fiskeridirektorat, Miljøministeriet, 
sundhedsmyndigheder samt diverse organisationer (turistforening, fiskeriforening m.v.). En detaljeret 
miljøpåvirkningsundersøgelse ("study") skal gennemføres, når anlægget er i drift. (Der synes ikke at være 
krav om forudgående VVM). Tilladelsen gives for 10 år og kan fornyes for 10 år ad gangen op til max. 50 år. 
 
Sverige: Ansøgning til amtet i henhold til Fiskeriministeriets akvakulturbekendtgørelse, 
miljøbeskyttelsesloven og naturbevaringsloven. En VVM skal medfølge, og der skal bl.a. oplyses beregnet 
foderforbrug. Amtet hører bl.a. kommunen, Fiskeriverket og Statens Veterinærinstitut og der er en offentlig 
høringsfase. I behandlingen inddrages regionale økonomiske aspekter. Evt. skal ansøgningen behandles ved 
en af de fem vanddomstole. Tilladelse, herunder vedr. størrelse af produktionen, skal gives af såvel amtet 
som kommunen. Miljøstyrelsen kan gå imod tilladelsen; ansøgeren og offentligheden kan appellere til en af 
fem miljødomstole. 
 
9.2.4. Fodertilladelse 
 
I Finland skal der opgives årlig produktion og foderforbrug ved ansøgning om produktionstilladelse. Ved 
enhedstilladelsen gives "oftest" en lavere fodertilladelse end ansøgt. 
 
(Frankrig, Irland, Island og Sverige: Produktionstilladelsen indeholder vilkår om produktionens størrelse.) 
 
Sverige: Beregnet foderforbrug indgår i ansøgning om produktionstilladelse. 
 
9.2.5. Foderindhold 
 
Ingen lande ud over Danmark synes at have særlige regler for indholdet i foder til marint fiskeopdræt. 
 
9.2.6. Grænser for udledning af næringsstoffer 
 
9.2.6.1. Nationalt 
 
Ud over Danmark synes ingen af de nævnte lande p.t. at regulere erhvervet via en national ramme for 
næringsstoftilførsel til vandmiljøet.  
 
Finland fik i 1998 et nationalt miljøbeskyttelsesprogram, hvorefter N- og P-belastningen fra landets 
fiskeopdræt skal reduceres med 1/3 inden udgangen af 2005. 
  
9.2.6.2. Regionalt 
 
Ingen lande synes at have regionale rammer for fiskeopdræts næringsstoftilførsel til vandmiljøet. 
 
I Finland vurderes den samlede udledning fra forskellige aktiviteter i et område. 
 
9.2.6.3. Det enkelte anlæg 
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9.2.6.3.1. Samlet udledning fra det enkelte anlæg 
 
I Finland foretages en helhedsvurdering af det enkelte anlægs miljøpåvirkning (vand, udledning, sundhed). 
 
I Frankrig kan saltvandsdambrug blive bedømt som ferskvandsdambrug (hvor klasse 1 skal ligge under 10 mg. 
nitrat-N /l. og under 1 mg. fosfat-P /l.). For havbrug kan en lokal standard fastsættes i autorisationen. 
 
Norge: Alle havbrug i kystnære områder skal tilpasse deres til aktiviteter til en vandklassifikation for 
området, der omfatter krav vedr. max. indhold af bl.a. N og P (se under vandkvalitet). 
 
9.2.6.3.2. Specifik udledning 
 
Finland synes at have udviklet de facto grænser for den specifikke udledning: 70 g. N og 8 g. P pr. kg. 
produceret fisk, i gnst. for et år.  
 
Tyskland har en grænse på 60 g. N og 7 g. P udledning pr. kg. fisk, tilsyneladende fastsat m.h.p. ferskvands- 
opdræt. 
 
9.2.7. Brug af medicin og hjælpestoffer 
 
Frankrig og Irland stiller krav om dyrlægeordination af medicin til fisk (antal antibiotika ikke nævnt). 
 
Finland kræver dyrlægeordination af medicin; synes at tillade 3 antibiotika. 
 
Grækenland: Ikke krav om dyrlægeordination. Brug af godkendt medicin og hjælpestoffer er tilladt;. tilses 
/kontrolleres af dyrlæger/fiskepatologer. 3 antibiotika tilladt. 
 
Irland: Der skal føres journal over brugen af medicin og hjælpestoffer. 
 
Island, Portugal og Sverige: Veterinærmyndighederne giver tilladelse til brug af medicin og hjælpestoffer, og 
kontrollerer brugen.  
 
Italien: Medicin ordineres af dyrlæge. Terapeutisk behandling skal ske under dyrlægevejledning, og 
opdrætteren skal føre journal over behandlingen. Medicin må opbevares på opdrætsanlægget under 
dyrlægens personlige ansvar. 5 antibiotika er tilladt. 
 
Norge: Der kræves dyrlægeordination. 5 antibiotika tilladt. 
 
Skotland: "Hovedparten" af den godkendte medicin kræver dyrlægeordination. 6 antibiotika tilladt. 
 
Spanien:  9 antibiotika synes tilladt. 
 
9.2.8. Grænser for udledning af medicin- og hjælpestofrester 
 
For de fleste lande er intet nævnt. 
 
Irland: Ingen miljøstandarder for tilstedeværelse af kemoterapeutika i vandsøjle eller benthos ved 
opdrætsanlæg. 
 
Skotland: Miljøstyrelsen bruger matematiske kort- og langtids- sprednings- og sedimentationsmodeller til 
beregning af kvalitetsstandarder eller målsætninger via risikoanalyser for hver enkelt medicin, under hensyn 
til "the necessary product treatment". 
 
9.2.9. Vandkvalitet 
 
De fleste lande har miljøkvalitetsstandarder, især vedr. vandkvaliteten, og nogle for sedimentet. 
 
Finland: Ingen miljøkvalitetsstandarder, ingen effektzoner omkring havbrug. 
 
Frankrig, Portugal, Spanien, Norge og Sverige har vandkvalitetsstandarder (i Frankrig lokale standarder) for 
opdræt af toskallede bløddyr. 
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Italien: Regionerne skulle inden udgangen af 2001 identificere kvaliteten af vandområderne (dårlig, middel, 
god, meget god). Der måles på "makrodeskriptorer" (i juni-september hver 14. dag, ellers kvartalsvis): 
Temperatur, pH, gennemsigtighed, salinitet, N, P (begge i forskellige former), ilt, klorofyl samt 
enterokokker. 
 
Norge: Alle havbrug i kystnære områder skal tilpasse deres til aktiviteter til en vandklassifikation, der 
omfatter krav vedr. N, P, ilt, organisk stof, termostabile colibakterier, bundfauna, tungmetaller og andre 
miljøgifte. For N er klasserne vedr. fiskeopdræt: Velegnet (under 0,295 mg. total-N /l.), Egnet (295-380), 
Mindre egnet (380-560) og Uegnet (over 560 mg./l.).  
 
Portugal: IPIMAR (portugisisk DFU) fastsætter vandkvalitetsstandard for marine opdrætsanlæg. 
 
Skotland: Miljøstyrelsen fastsætter forskellige miljøkvalitetsstandarder, afhængigt af miljøkvalitetsmål (se 
under regionplan). Inden for en fastsat zone rundt om et havbrug må kvalitetsstandarden overskrides. 
 
Spanien: Miljøkvalitetsstandarder omfatter vand, sediment, biologisk kvalitet og affald/udledning. 
 
Sverige: Det er muligt at fastsætte vandkvalitetsnormer, hvis regeringen finder det nødvendigt af hensyn til 
miljø eller folkesundhed. 
 
9.2.10. Region-/lokalplan 
 
Island: Produktionstilladelse forudsætter, at region- eller lokalplanen tillader akvakultur; ellers kræves 
ændring af planen, incl. høringsproces. 
 
Italien:  Inden udgangen af 2008 skal vandkvaliteten (se ovenfor) i alle områder nå "tilstrækkelig status", og 
inden udgangen af 2016 "god status". Desuden kan de regionale myndigheder fastsætte parametre for 
særlige miljøer under "korrekt landbrugspraksis". 
 
Portugal har 3 zoner for opdræt af toskallede bløddyr: A, B og C, afhængigt af vandkvaliteten. 
 
Skotland: Miljøstyrelsen fastsætter miljøkvalitetsmål under hensyn til områdets brug (forbrugerbeskyttelse, 
akvatiske organismer (af kommerciel betydning eller m.h.t. beskyttelse), æstetisk kvalitet, rekreativ værdi) 
og afhængigt heraf forskellige miljøkvalitetsstandarder. Hvor der er fastsat flere mål/standarder, eller hvor 
flere love gælder, anvendes den strengeste. Inden for en fastsat zone rundt om et havbrug må 
kvalitetsstandarden overskrides. 
 
Sverige: Kommunen skal lave en lokalplan vedr. brugen af land- og vandområder (ud til 12 sømil fra 
basislinien). 
 
9.2.11. Miljøkontrol 
 
De fleste lande foreskriver selvkontrol og driftsjournal, i forskellige grader. 
 
Finland: Selvkontrol under tilsyn/efter programmer godkendt af lokale/regionale miljømyndigheder; årlig 
rapportering. 
 
I Frankrig kontrolleres sediment (kemisk, biologisk) og vand (ilt, NH3) oftest 2 gange årligt, samt 
mikrobiologisk 4 gange årligt (uvarslet) af veterinærmyndigheden 
 
Spanien og Norge har offentlig kontrol af vandkvalitetsstandarder for opdræt at toskallede bløddyr.  
 
Grækenland: Lovgivning inkluderer "regelmæssig monitering af vand- og sedimentkvalitet samt bunddyr", 
men ingen regler er fastsat om offentlig kontrol eller selvkontrol. "In fact, due to bureaucratic complexities 
and ... continuous appearance of new "legislation" orders, it has been difficult to meet the demands  of any 
regulatory system." 
 
Irland: Månedlig måling af ilt, klorofyl, nitrat, nitrit og fosfat. (1999: Forslag om færre målinger og kun om 
vinteren, da der ikke sås stigning i næringssaltindhold ved havbrugene). Samtidig besluttet (efter skotsk 
system) at fokusere på kontrol af sediment /bundfauna. Kontrollen i 3 niveauer, afhængigt af 
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strømhastighed,  med 0-499 t. produktion i 1. niveau, 500-999 t. i 1. og 2. niveau, og over 1000 t. i 2. og 3. 
niveau. Kontrollen i de tre niveauer omfatter: (1) visuel/video-kontrol (i max. biomasse-perioden) 10, 20, 50 
og 100 m. fra anlægget med strømmen; (2) + redox-målinger samtidig sammesteds; (3) + tælling og 
identifikation af hvirvelløse bunddyr. Bundprøven 100 m. fra anlægget må ikke afvige fra kontrolprøve 
mindst 500 m. fra anlægget.  
 
Island: Miljøstyrelsen og de lokale sundhedsmyndigheder kontrollerer udledninger, vandbehandling og den 
almindelige drift efter følgende skema: Saltvandsdambrug: Besøg hvert 2. år /ingen målinger (indtil 100 t. 
årlig produktion); årligt besøg /måling hvert 10. år (100 - 200 t.); årligt besøg /måling hvert 5. år (200 - 1000 
t.); 2 årlige besøg / måling hvert 3. år (over 1000 t. årlig produktion). Havbrug over 1000 t.: måling hvert 2. år.  
 
Holland: Muslinger kontrolleres hver 14. dag for patogene bakterier af det hollandske DFU (RIVO). Der 
kontrolleres også for toxiner og forureninger. 
 
Norge: Selvkontrol + journal vedr. overholdelse af vandklassifikationen. Mindst 15% af havbrugene 
inspiceres hver år, som en kombination af journalkontrol og målinger i overensstemmelse med MOM-
systemet. 
 
Portugal: IPIMAR (portugisisk DFU) foretager kvartalsvis kontrol af vandkvalitet for opdræt af toskallede 
bløddyr: pH, temp., vandfarve, suspenderet stof, salinitet, ilt, kulbrinter, tungmetaller, toxiner, colibakterier. 
 
Skotland: Havbrug: Miljøstyrelsen kontrollerer (før tilladelse, under drift samt efter flytning/nedlæggelse af 
anlæg) for vandkvalitet og tilstand af havbunden nær havbrug, og fører tilsyn med selvkontrollen. Der 
vurderes/måles/videofilmes: Eutrofieringseffekt, medicin- og hjælpestofrester, bundfauna, sulfid, redox; 
tungmetaller (halvårlig måling); pH og organisk stof (kvartalsvis); ilt og salinitet (månedlig). Toskallede 
bløddyr: Havlaboratoriet kontrollerer (for Landbrugs- og Fiskeridepartementet) toxin og potentielt giftige 
alger. 
 
Spanien: Kontrol sker under tilsyn af de regionale miljømyndigheder (Fiskeri-, Skaldyrs- og Akvakulturråd). 
 
Sverige: Amtet har ansvaret for miljøkontrollen; den udføres af kommunen. 
 
9.2.12. Miljøafgift /gebyr 
 
I Finland er en tidligere vandbeskyttelsesafgift ophævet, da det er i modstrid med "BAT"-princippet. 
 
I Frankrig opkræves et gebyr på 8,4 euro (fisk) eller 2,3 euro pr. 100 m2 (opdræt af bløddyr). 
 
Island: Gebyr for miljøkontrol. 
 
Sverige: Miljøkontrolgebyr på 75 Skr. pr. t. tilladt produktion. 
 
9.2.13. Sanktioner 
 
Irland: Hvis et års miljøkontrol viser uacceptable målinger, skal licenshaveren selv foreslå en eller flere af 
følgende: Anlægget flyttes, produktionen mindskes, eller foder med en anden sammensætning for at 
reducere foderkvotienten. 
 
Holland: Hvis patogene bakterier, toxiner eller forurenende stoffer konstateres over en vis grænse i 
muslinger, lukkes området for høst indtil forekomsten igen er under grænsen.  
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Bilag 1. Havbrugsudvalget 
 

Bilag 1.1. Brev af 20. februar 2001 fra en tværpolitisk gruppe i Folketinget 
 
Fødevareminister Ritt Bjerregaard 
Og 
Miljøminister Svend Auken 
Og  
Erhvervsminister Ole Stavad 

Claus Larsen-Jensen
Medlem af Folketinget (S)

Christiansborg
1240 København K 

 
København, den 20. februar 2001 

Kære Ritt, Svend og Ole. 
 
Vedr. etablering af udvalg om havbrugets fremtidsmuligheder i Danmark. 

Igennem et antal måneder har jeg i kraft af mit nu tidligere medlemskab af Folketingets erhvervsudvalg 
været i kontakt med Dansk Havbrugerforening, hvis medlemmer er dybt optaget af, hvilke 
fremtidsmuligheder erhvervet har i fremtiden på et erhvervsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt 
bæredygtigt grundlag. I foreningen er der stor interesse i og vilje til at indgå i en politisk dialog, hvor alle 
problemstillinger belyses fra alle sider. Der har samtidig i Havbrugerforeningen været en stor interesse i, at 
der politisk var bred opbakning til at forsøge at give debatten om havbrugsområdet et nyt, mere 
fremadrettet og perspektivrigt løft. 

Derfor indgik jeg sammen med Jørn Jespersen (SF), Lene Espersen (K), Jens Kirk (V) og Vibeke Peschart (RV) 
i et tværpolitisk samarbejde om at forsøge at få dette område bedre belyst, så dets fremtidsmuligheder kan 
vurderes og afklares. 

I fællesskab skal vi anbefale, at der mellem Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Erhvervsministeriet, 
Dansk Havbrugerforening, miljøfolk, Amtsrådsforeningen, andre interessenter på området nedsættes et 
fælles udvalg til at gennemanalysere erhvervets fremtidsmuligheder (økonomi, beskæftigelse, export, 
miljøproblemer og -løsninger) samt en vurdering af den globale udvikling med havbrug som led i en øget 
akvakulturproduktion. Ifølge FAO vil fiskeproduktionen fra havbrug, dambrug m.v. komme til at udgøre en 
stadig større andel af verdens produktion af fisk. Danmarks internationale bistand til havbrugsprojekter i 
verden bør også indgå i kortlægningen af området, hvorfor en inddragelse af udenrigsministeriet 
(udviklingsbistand) og Danced på disse felter vil være af stor betydning. 

Når der peges på deltagelse af alle 3 ministerier skyldes det, at Fødevareministeriet er erhvervsministerium 
for området, at Miljøministeriet har miljøansvaret, og at  Erhvervsministeriet har ansvaret for GTS-erne, som 
er involveret i forhold til erhvervet. 

Ud af et sådan udvalgsarbejde kan der skabes grundlag for at fastlægge de fremtidige langsigtede 
udviklingsperspektiver for erhvervet på et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt grundlag og med 
erhvervet som aktiv medspiller. 

Denne mulighed bør udnyttes, hvorfor vi håber, at I aktivt vil tage denne udfordring op. 

Dansk Havbrugerforening har selv udarbejdet rapporten ”Havbrug 2001 - Fødevareproduktionens grimme 
ælling ?”, som set med deres øjne belyser forholdene. Det skal dog bemærkes, at rapporten også har haft 
Karl Iver Dahl-Madsen fra DHI Vand og Miljø, som er meget anerkendt for sin viden på vand og 
miljøområdet, som medforfatter til rapporten. 

./. Rapporten vedlægges til orientering. 

Vi har som folketingsmedlemmer hverken hver for sig eller i fællesskab taget stilling til rapportens indhold 
og forslag, men ser rapporten som et bidrag som led i en kortlægning af hele erhvervet. 
 
Med venlig hilsen 

Claus Larsen-Jensen 

 

Kopi: Jørn Jespersen, Lene Espersen, Jens Kirk, Vibeke Peschart, Dansk Havbrugerforening og DHI Vand og 
Miljø. 

Bilag 1.2. Udvalgets kommissorium  
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Departementet 3.1. 
J. nr. 2001-476-9 
22. juni 2001 
KLA  

Kommissorium  

for 

Udvalget vedr. udviklingsmulighederne for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark 

 
Udvalgets overordnede formål er at fremme en miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling af 
saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark.  
 
Udvalget skal søge en afklaring af de fremtidige produktionsvilkår for saltvandsbaseret fiskeopdræt i 
Danmark, set i forhold til miljøkrav og relevante brugerinteresser. På basis heraf skal udvalget stille forslag 
til fremme af en udvikling, der kan sikre en fortsat udnyttelse af erhvervets valutaskabende 
produktionspotentiale, samtidig med at miljøpåvirkningen minimeres og andre relevante brugerinteresser 
imødekommes.  
 
Udvalgets arbejde angår saltvandsbaseret fiskeopdræt (i det følgende betegnet "erhvervet"), herunder 
havbrug og saltvandsdambrug (indpumpningsanlæg). Anlæg for muslingeopdræt og lignende, der ikke 
forudsætter anvendelse af foder, er ikke omfattet af kommissoriet. 
 
Fødevareministeren udpeger udvalgets formand, der deltager i sin personlige egenskab. I udvalget deltager 
desuden en repræsentant for hver af følgende:  
 
- Fødevareministeriet 
- Miljøstyrelsen 
- Fiskeridirektoratet 
- Dansk Havbrugerforening 
- Organisationen Dansk Aquakultur 
- Amtsrådsforeningen 
- Danmarks Fiskeriforening  
- Specialarbejderforbundet i Danmark 
- Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening 
- Dansk Fritidsfisker Forbund  
- Dansk Amatørfiskerforening 
- Danmarks Sportsfiskerforbund 
- Dansk Kystfiskerforening 
- Levende Hav 
- Danmarks Naturfredningsforening 
- Sammenslutningen af danske Småøer 
- Danmarks Fiskeriundersøgelser 
- Danmarks Miljøundersøgelser 
- DHI - Institut for Vand og Miljø. 
 
Sekretariatsfunktioner varetages af Fødevareministeriet /Fiskeridirektoratet /Danmarks 
Fiskeriundersøgelser. 
 
Etablering og drift af havbrug kræver fødevareministerens tilladelse efter fiskeriloven og amtsrådets 
godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Etablering og drift af saltvandsdambrug (indpumpningsanlæg) 
kræver miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Havbrug er ligesom saltvandsdambrug 
omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeopdræt.  
 
Miljø- og Energiministeriets Havbrugsplan 2001 indeholder overvejelser om  en ændret miljømæssig 
regulering (bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt). En sådan ændring afventer ikke udvalgets 
anbefalinger. 
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Det forudsættes, at en eventuel udmøntning af udvalgets anbefalinger om saltvandsbaseret fiskeopdræt ikke 
vil medføre en øget samlet tilførsel af næringssalte til det danske vandmiljø. 
 
Udvalget bør være opmærksom på de initiativer, der bl.a. i Norge er taget vedr. konkret miljøvurdering og 
miljøovervågning samt certificering af anlæg og udstyr til havbrug. 
 
Udvalget kan foreslå økonomiske incitamenter til miljøforbedringer ud over minimumskravene, herunder i 
form af bedre produktionsforhold, f.eks. hvis opdrætsanlæg flyttes til miljømæssigt mindre følsomme 
områder.  
 
Mere specifikke emner som f.eks. forslag vedr. produktudvikling og markedsføring er ikke omfattet af 
kommissoriet. 
 
Udvalgets anbefalinger kan eventuelt baseres på en mere konkret udredning, herunder: 
 
1. Afklaring af struktur- og placeringsprincipper, evt. baseret på case studier, under hensyn til:  
- Vandområdets egnethed for produktionen 
- Adgangsforhold vedr. produktionen 
- Vind- og strømforhold 
- Adgangsforhold vedr. andre erhverv og rekreative interesser 
- Udledningernes påvirkning af det nære vandmiljø 
- Udledningernes påvirkning af vandmiljøet i en større sammenhæng 
- Andre hensyn. 
 
2. Kortlægning af de fysiske placeringsmuligheder i Danmark i relation til miljø- og naturmæssige forhold, 

N-, P- og BI5-belastning mv. og under hensyntagen til vandrammedirektivets implementering. 
 
3. Vurdering af de teknologiske udviklingsmuligheder (bl.a. anlægstyper, vedligeholdelse, foder, 

fodringsteknologi, reduceret anvendelse af medicin og hjælpestoffer). 
 
4. Vurdering af de økonomiske perspektiver for erhvervet i de kommende år. 
 
5. Vurdering af udviklingspotentialet for produktionen i Danmark, baseret på ovenstående (1-4), som basis 

for anbefalinger om udvikling af struktur og produktionsapparat.  
 
6. Praktiske muligheder for at gennemføre udviklingen, herunder: 
- Gældende regelsæt 
- Analyse af rentabiliteten før og efter udvikling/ tilpasning 
- Overvejelser vedr. generationsskiftet i erhvervet.  
 
7. Administrative procedurer, der sikrer varetagelse af hensynene, og som er praktisk anvendelige for 

erhvervet og myndighederne.  
 
Som basis for sine anbefalinger kan udvalget stille forslag til et udredningsprojekt, hvor der f.eks. for et givet 
amt beskrives krav til ændring af brugenes placering og indretning, hvis den nuværende produktion skulle 
ske miljømæssigt optimalt. Udvalget kan fungere som følgegruppe for projektet, hvortil der vil kunne søges 
tilskud af Fødevareministeriets strukturmidler. 
 
Udvalget påbegynder sit arbejde snarest, og senest 1. oktober 2001. Senest 30. juni 2002 afgiver udvalget sine 
anbefalinger, herunder forslag til den praktiske udmøntning, til fødevareministeren og til miljø- og 
energiministeren.84 
 

                                                
84 ) Fristen for afslutning af arbejdet blev af fødevareministeren udsat til primo 2003. 
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Bilag 1.3. Udvalgets medlemmer85 
 
Medlem: 
 

Udpeget af: 

Karl Hjortnæs, fhv. minister (formand) Fødevareminister Ritt Bjerregaard 

Jens-Ole Frier, lektor, Afdeling for Miljøteknik, Aalborg 
Universitet 

Fødevareminister Ritt Bjerregaard 

Jens Laurits Larsen, professor, Institut for Veterinær Mikrobiologi, 
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 

Fødevareminister Ritt Bjerregaard 

Elin Kjørsvik, førsteamanuensis, Brattøra Forskningssenter, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Fødevareminister Ritt Bjerregaard 

Kirsten Engell-Sørensen, cand. scient., Bio/consult A/S Fødevareminister Ritt Bjerregaard 

Jens Mastrup86, direktør, Inter Aqua Advance A/S Fødevareminister Ritt Bjerregaard 

Lars H. Pedersen, havbrugsejer, Hjarnø Havbrug A/S Dansk Havbrugerforening 

Hans Klindt, direktør, Vestsjællands Amt Amtsrådsforeningen 

Dorte Grastrup-Hansen87, miljøkonsulent, Danmarks 
Fiskeriforening  

Danmarks Fiskeriforening  

Karl Iver Dahl-Madsen, afd.leder, DHI - Institut for Vand og Miljø DHI - Institut for Vand og Miljø 

Vagn Gram, formand, Dansk Amatørfiskerforening Dansk Amatørfiskerforening 

Mogens Hansen, forretningsfører, Specialarbejderforbundet i 
Danmark 

Specialarbejderforbundet i Danmark 

Peter Willadsen, souschef, Danmarks Fiskeindustri- og 
Eksportforening 

Danmarks Fiskeindustri- og 
Eksportforening 

Jens K. Thygesen, forretningsfører, Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund 

Jacob Bregnballe, Asnæs Fiskeopdræt Organisationen Dansk Aquakultur 

Kurt Nielsen, forskningschef, Afd. f. Sø- og Fjordøkologi, DMU Danmarks Miljøundersøgelser 

Per Bovbjerg Pedersen, forsker, Afd. for Havøkologi og 
Akvakultur, DFU  

Danmarks Fiskeriundersøgelser 

Karsten Olesen, Klitgårdens Dambrug Saltvandsdambrugene ved Ringkjøbing 
Fjord 

Mogens Schou, kontorchef, Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri 

Jørgen Bohn, fuldmægtig, Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet 

Rikke Lundsgaard, cand. agro., Danmarks 
Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening 

Jørgen Magner, kontorchef, Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen 

Sekretær: 

Knud Larsen, fuldmægtig, Fødevareministeriet 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri. 

 
 

                                                
85 )  Følgende afstod fra at udpege et medlem:  
       Dansk Fritidsfisker Forbund, Dansk Kystfiskerforening, Landsforeningen Levende Hav og Sammenslutningen af Småøer. 
86 ) Udtrådt af udvalget juni 2002. 
87 ) i 2002 afløst af konsulent Carsten Krog, Danmarks Fiskeriforening. 
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Bilag 1.4. Fagkyndige bisiddere 
 
Til støtte for medlemmerne udpegedes fagkyndige bisiddere, som har rådgivet medlemmerne og deltaget ad 
hoc i møderne. Bisidderne var: 
 
Knud Just Rasmussen, konsulent, Dansk Havbrugerforening 

Kurt Malmbak-Kjeldsen, havbrugsejer, Musholm Lax A/S 

Jens Kristian Nielsen, konsulent, AQUA-DAM 

Henning Mørk Jørgensen, cand. scient., Danmarks Naturfredningsforening 

Birgit Bolgann, vicedirektør, Fiskeridirektoratet 

Christian Due Thomsen, fuldmægtig, Fiskeridirektoratet 

Peter Sand Mortensen, afdelingsformand, SID Hanstholm 

Torben Wallach, fuldmægtig, Miljøstyrelsen 

Henrik Korsholm, dyrlæge, Fødevaredirektoratet 

Preben Olsen, dyrlæge, Fødevaredirektoratet 

Carsten Krog, konsulent, Danmarks Fiskeriforening 
 
 
Bilag 1.5. Udvalgets møder 
 
Havbrugsudvalget har i perioden fra 17. oktober 2001 til 21. marts 2003 holdt 12 møder dels i 
Fødevareministeriet, dels i Jylland; deraf 9 heldagsmøder. Udvalget  besøgte i oktober 2001 havbrug og 
forarbejdningsvirksomhed i Snaptun, og i november 2001 saltvandsdambrug i Hvide Sande. Udvalgets 
medlemmer har endvidere deltaget i to konferencer (temadage) ved DFU, henholdsvis "Det kommercielle 
grundlag for nye opdrætsformer i Danmark" (Hirtshals, 6. september 2002) og "Opdræt af torsk i Danmark" 
(Charlottenlund, 24. september 2002). 
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Bilag 2. Arbejdsgruppen vedr. det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug;  Placeringsmulighederne for 
saltvandsdambrug 
 
Bilag 2.1. Arbejdsgruppens kommissorium 
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Havbrugsudvalget 
5. april  2002 

 

Kommissorium for 
 

Arbejdsgruppe 
 

vedr. det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug og saltvandsdambrug* 
 
 
Der nedsættes under Havbrugsudvalget en arbejdsgruppe med henblik på at identificere tekniske forhold og 
deres betydning for lokalisering af havbrug og saltvandsdambrug, samt at foreslå konkrete områder, hvor 
der kan placeres havbrugsproduktion eller tillades udledning fra landbaserede opdrætsanlæg. Ligeledes 
forslås placeringsmuligheder for opdrætsanlæg uden fodertilførsel (toskallede bløddyr mv.) 
 
Arbejdsgruppen skal - indenfor gældende lovgivning, herunder internationale forpligtelser (Ramsar-
områder m.v.) - foretage en klassifikation af de egnede områder under hensyntagen til nedenstående 
forhold. De relevante amter skal inddrages vedrørende den konkrete udpegning af egnede områder. 
 
• Anden udnyttelse af søterritoriet, herunder rekreative interesser, lukkede områder m.v. 

• Naturbeskyttelseshensyn  

• Nuværende miljøtilstand og vandområdets egnethed for produktionen (dybde, strømforhold, bølger, læ, 
iltforhold, saltholdighed samt variationen i disse parametre) 

• Udledningernes forventede påvirkning af det nære vandmiljø og vandmiljøet i en større sammenhæng 
(fx gennem en teknisk effektberegning af den resulterende påvirkning fra en produktion på 1.000 t. fisk i 
området) 

• Udledninger fra havbrug vurderes i forhold til den udstrækning, de enkelte farvandes målsætning er 
opfyldt i henhold til regionplanerne 

• Fiskeproduktionens påvirkning i forhold til andre påvirkningsfaktorer, herunder andre punktkilders 
belastning af de enkelte farvande 

• Produktionstekniske og økonomiske hensyn (adgangsforhold vedr. produktionen, sejltid m.v.). 
 
Medlemmer: 
Formand Hans Klindt, Amtsrådsforeningen;  Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks 
Fiskeriundersøgelser, Dansk Havbrugerforening, DHI - Institut for Vand og Miljø, Hedeselskabet, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, indpumpningsanlæggene ved Hvide Sande, Fiskeridirektoratet. 
 
Skriftligt materiale sendes løbende til orientering for Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Fiskeriforening, Farvandsvæsenet samt Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Arbejdsgruppen rapporterer til Havbrugsudvalget senest 20. maj 2002.88 

____________________ 

*) Havbrugsudvalget besluttede efter arbejdsgruppens nedsættelse, at den alene skulle koncentrere sig om 
placeringen af egentlige havbrug. Forholdene vedr. saltvandsdambrug blev i stedet belyst i et særligt notat, 
udarbejdet af DHI - Institut for Vand og Miljø (bilag 2.6). 

                                                
88 ) Fristen blev efterfølgende udsat til 1. oktober 2002.    
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Bilag 2.2. Medlemmer af arbejdsgruppen vedr. det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug 
 
Hans Klindt, direktør, Vestsjællands Amt (formand) 
Torben Wallach, fuldmægtig, Miljøstyrelsen 
Tage Dalsgaard, seniorforsker, Afdeling for Marin økologi, Danmarks Miljøundersøgelser 
Stig Mellergaard, dyrlæge, Afd. for Havøkologi og Akvakultur, Danmarks Fiskeriundersøgelser 
Kerstin Geitner, GIS-koordinator, Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 
Lars H. Pedersen, havbrugsejer, Hjarnø Havbrug A/S 
Karl Iver Dahl-Madsen, afdelingsleder, DHI - Institut for Vand og Miljø 
Preben Boock, afdelingschef, Miljø & Energi as, Marin & Ferskvand, Hedeselskabet 
Jens K. Thygesen, forretningsfører, Danmarks Sportsfiskerforbund 
Jens Kristian Nielsen, konsulent, AQUA-DAM 
Christian Due Thomsen, fuldmægtig, Fiskeridirektoratet 
Stig Prüssing, fuldmægtig, Fiskeridirektoratet 
Kurt Malmbak-Kjeldsen, havbrugsejer, Musholm Lax A/S 
Tom Knudsen, gruppeleder, Sønderjyllands Amt 
Sekretær: 
Pia Holm Nielsen, Vestsjællands Amt 
 
 
Bilag 2.3. Arbejdsgruppens møder 
 
 
Arbejdsgruppen vedr. det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug har holdt 6 arbejdsmøder i perioden 
8. april - 30. august 2002. 
 
 
Bilag 2.4. Arbejdsgruppens rapport (separat) 
 
P.g.a. omfanget af arbejdsgruppens rapport er der tale om et separat bilag til nærværende rapport. Afsnit 2 i 
arbejdsgruppens rapport, Sammenfatning og anbefalinger, er gengivet som afsnit 6.1 i nærværende rapport.  
 
 
Bilag 2.5. Kortbilag til arbejdsgruppens rapport (separat) 
 
I nærværende rapports afsnit 6.2 - 6.4 er gengivet tre af arbejdsgruppens kort over placeringsmulighederne i 
de danske farvande. Af produktionstekniske grunde er kun gengivet de tre hovedkort, i A4-format og 
sort/hvidt (alle kort er oprindeligt i A-3 format og i farver). Hvert af hovedkortene er baseret på tre delkort 
(farvandene omkring (1) Nord- /Midtjylland, (2) Midt- /Sydjylland + Fyn, samt (3) Sjælland /Sydhavsøerne 
/Bornholm). Særligt interesserede vil fra Fødevareministeriet kunne rekvirere kopi af kort i det originale 
format, mod dækning af omkostninger til produktion og forsendelse. 
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Bilag 2.6. Placeringsmuligheder for saltvandsdambrug 
 
Da udvalget besluttede, at ovennævnte arbejdsgruppe skulle koncentrere sig om placeringen af egentlige 
havbrug, blev placeringsmulighederne for saltvandsdambrug belyst i et særligt notat, udarbejdet af DHI 
Institut for Vand og Miljø: 
 

Saltvandsdambrug i Danmark: Produktions- og miljøtekniske forhold89 

Notat fra DHI Institut for Vand og miljø 

Søren Petersen og Karl Iver Dahl-Madsen. Hørsholm, 02-12-2002 
 
Sammenfatning & anbefalinger 
 
DHI Institut for Vand og Miljø har til havbrugsudvalget udarbejdet et notat om opdræt af store ørreder i 
saltvandsdambrug. I det følgende er sammenfattet resultatet af udredningen og forslag til anbefalinger: 
 
I notatet er gennemgået 3 produktionsformer, og disse er sammenlignet med havbrug:  
 
1.  Indpumpningsanlæg ved åben kyst, inklusive kølevandsanlæg 
2.  Indpumpningsanlæg ved lukket fjord som Ringkøbing Fjord  
3.  Recirkulationsanlæg 
 
Erhvervet vurderer, at hverken metode 1 eller 3 er rentabel i dagens situation. DHI vurderer endvidere, at 
metode 1 ikke bliver en realistisk produktionsmulighed på noget tidspunkt. Den miljømæssige effekt af 
metoden er begrænset, men omkostningerne er lige så store som for et recirkulationsanlæg, uden at 
indpumpningsanlæg har samme produktionsfordele som recirkulationsanlæg. 
 
Recirkulationsanlæg til opdræt af store ørreder har en diskutabel fremtid. På det nuværende niveau er 
metoden langt fra konkurrencedygtig med havbrug. En teknologisk udvikling vil medføre, at priserne på 
anlæg vil gå ned, men det samme vil være tilfældet på havbrugsområdet, og der er nogle fundamentale 
fordele til havbrugene på anlægsniveau (billigt produktionsvolumen) og ingen 
pumpe/iltningsomkostninger som gør, at recirkulationsanlæg ikke kan blive konkurrencedygtige. 
Arealforbrug vil dog ikke udgøre et problem for recirkulationsanlæg, da disse kan placeres på kystnære 
havne- og industriområder. 
 
Recirkulationsanlæg har bortset fra energiforbruget en stor fordel frem for havbrug på miljøområdet. Det 
vurderes imidlertid, at der vil være metoder til at minimere havbrugs miljøpåvirkning, bl.a. lokalisering, og 
”opsamling” af næringsstoffer med fisk og alger, der er mere kosteffektive end recirkulation.  
 
Recirkulation er en lovende teknologi, hvor der findes en særlig dansk spidskompetence, og recirkulation 
har mange andre anvendelsesmuligheder end til opdræt af store ørreder. Det anbefales derfor at: 
 
1. Der sker en fortsat og forstærket udvikling af metoderne til recirkulation i saltvand. 
 
Erhvervet vurderer, at Metode 2, dvs. saltvandsindpumpningsanlæggene i lukkede kystlaguner, bl.a. andet 
Ringkøbing Fjord, har en forretningsmæssig fremtid. Anlæg og drift er kun lidt dyrere end for havbrug, da 
løftehøjden er lille, og der er gode muligheder for at foretage en vis rensning af vandet. 
 
I udredningen er vurderet saltvandsdambrugenes påvirkning af Ringkøbing Fjord. Vurderingen er, at 
saltvandsdambrugene har målbare lokale effekter på bunddyr og sediment, som dog er små og mindre end 
tilsvarende lokale effekter af havbrug. Udledningen af kvælstof og fosfor fra saltvandsdambrugene i 
Ringkøbing Fjord udgør henholdsvis op til 2% og 7%  af den totale belastning af Fjorden i den økologisk 
relevante periode. Ved nuværende slusepraksis er fjordens forhold især styret af saltholdigheden. Ved 
ændret praksis kan det blive næringsstoftilledningen.  
 
Amtsrådet styrer forholdene for saltvandsdambrug med udledning til lukkede fjorde og kan med 
ankemulighed til Miljøstyrelsen meddele tilladelser til udvidelse af produktionen. 

                                                
89 ) Af hensyn til systematikken i rapporten som helhed er figurer og tabeller, der f.eks. i dette bilag omtales som "tabel 1", blevet tilføjet bilagets 
nummer, d.v.s. f.eks. Tabel B.2.5.1.  
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Erhvervet omkring saltvandsdambrugene ved Ringkøbing Fjord ønsker en betydelig produktionsudvidelse 
for at opnå et bedre forretningsmæssigt grundlag. Mulighederne for dette kan undersøges på grundlag af 
følgende anbefalinger: 
 
2. Videreudvikling af produktion og rensningsteknologi kan baseres på Dambrugsudvalgets anbefalinger 

herunder ideen om ”modeldambrug” 

3. Mulighederne for at etablere en ledning til Nordsøen bør undersøges med henblik på at aflaste 
Ringkøbing Fjord for næringsstofferne, og for at sikre vand af den rigtige temperatur og saltholdighed i 
kritiske perioder. 

 
Indledning 
 
I år 2001 nedsatte den daværende regering Havbrugsudvalget med det formål at undersøge 
udviklingsmulighederne for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark. Havbrugsudvalget nedsatte et 
lokaliseringsudvalg, som har til opgave bl.a. at  udpege velegnede lokaliteter i de danske farvande til placering af 
havbrug, og en rapport over dette arbejde er under udarbejdelse. Lokaliseringsudvalgets arbejde omfatter ikke 
saltvandsdambrug til opdræt af store ørreder. Fødevareministeriet har derfor bl.a. på foranledning af 
saltvandsdambrugerne ved Ringkøbing fjord bedt DHI Institut for Vand & Miljø om at udarbejde et notat om 
saltvandsdambrugenes produktions- og miljøtekniske forhold. Notatet tager udgangspunkt i 
saltvandsdambrugene i Ringkøbing Fjord, idet de fleste danske saltvandsdambrug findes på denne lokalitet. 
Samtidig foretages der med udgangspunkt i de driftsøkonomiske forhold for saltvandsdambrug en 
sammenlignende vurdering af med andre opdrætsformer. 
 
Materiale og metoder 
 
De miljømæssige vurderinger baseres hovedsageligt på Ringkøbing amts overvågning af saltvandsdambrugene og 
de indhentede erfaringer med lokale og regionale effekter af saltvandsdambrug på vandmiljøet. Hertil kommer 
nogle beregningsteknikker, som bl.a. er anvendt af DHI i forbindelse med udarbejdelsen af VVM redegørelse for 
Musholm Lax ved Reersø /1/, hvor der blev foretaget en række modelberegninger af spredningen og effekterne af 
de næringssalte og det organisk stof, som blev udledt fra havbruget. Desuden har DHI deltaget i arbejdet med 
udarbejdelsen af lokaliseringsudvalgets rapport om havbrugenes påvirkning af naturen og miljøet med henblik på 
at identificere egnede lokaliteter for havbrug i de danske farvande. På baggrund af ovennævnte rapporter indgår 
de i tabel 1 viste forhold i en vurdering af miljøeffekterne af havbrug. Af tabel 1 fremgår ligeledes en kort 
vurdering af relevansen af den pågældende belastning for saltvandsdambrugene i Ringkøbing Fjord. 
 
Tabel B.2.5.1. Potentielle påvirkninger af naturen og miljøet fra havbrug opgjort af /2/ og en kort vurdering af 
relevansen af denne påvirkning for saltvandsdambrugene i  Ringkøbing Fjord. 
 

Belastning Relevans for saltvandsdambrug i Ringkøbing Fjord 
Arealforbrug på havet Ikke relevant da saltvandsdambrug er landbaserede 
Udledning af organisk stof Relevant – vurderes i nærværende rapport 
Udledning af næringssalte Relevant – vurderes i nærværende rapport 
Medicin og hjælpestoffer Relevant – vurderes i nærværende rapport 
Bakterier, virus og fiskeolie Relevant – for nærmere vurdering heraf se /2/ 
Udslip af opdrætsfisk Relevant – for nærmere vurdering heraf se /2/  
Energi Relevant – for nærmere vurdering heraf se /2/ 
Fugle og havpattedyr Ikke relevant da saltvandsdambrug er landbaserede 

 
For effekter af udslip af virus, bakterier og fiskeolier forelå ikke oplysninger, som kunne retfærdigøre en særskilt 
vurdering af forholdene omkring saltvandsdambrugene i Ringkøbing Fjord, hvorfor der i tabel 1 henvises til de i 
lokaliseringsrapporten /2/ allerede foretagne vurderinger. Det samme gjorde sig gældende for energiforbrug, idet 
det dog skal bemærkes, at et saltvandsdambrug, i modsætning til et havbrug, bruger energi til indpumpning af 
vand. Effekter på havpattedyr og fugle samt arealforbrug blev ikke vurderet relevant for Ringkøbing Fjord, da 
saltvandsdambrugene er landbaserede. For udslip af opdrætsfisk bør det nævnes, at enkelte fisk kan undslippe, 
men ikke i et omfang, der svarer til de udslip, som kan finde sted fra et havbrug i tilfælde af havari. For effekterne 
af udledningen af organisk stof, fosfor, kvælstof og kemikalier samt medicinrester er der foretaget en vurdering, 
som tager højde for de økologiske og hydrauliske forhold i Ringkøbing Fjord. I de følgende afsnit gennemgås det, 
hvordan disse vurderinger er foretaget. 
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Som supplement til erfaringerne fra arbejdet med lokaliseringsrapporten og VVM redegørelsen for 
Musholm Lax er der foretaget litteratursøgninger omkring miljøeffekter af havbrug og saltvandsdambrug på 
såvel intranettet som i artikel databasen DADS /3/. Som resultat af denne søgning er abstrakt og titler af ca. 
100 rapporter og artikler blevet gennemgået uden at dette gav anledning til ændringer af kriterierne for, 
hvordan miljøeffekterne af saltvandsdambrugene i Ringkøbing Fjord vurderes.   
 
Saltvandsdambrugs produktionsteknik og udviklingsmuligheder 

Saltvandsdambrug er, som navnet siger, dambrug der bruger brak- eller saltvand i stedet for ferskvand. Den 
væsentligste produktionstekniske forskel mellem det klassiske ferskvandsdambrug og saltvandsdambruget 
er, at tyngdekraften flytter vandet igennem ferskvandsdambruget, medens saltvandsdambrug bruger energi 
til pumpning.  
 
Dambrugsudvalgets arbejde, som blev afsluttet med rapporten: ”Opdræt af fisk i danske dambrug” er derfor 
yderst relevant for diskussionen af saltvandsdambrugenes udviklingsmuligheder. En række af de ideer, der 
her er bragt på banen med henblik på at forbedre ferskvandsdambrugenes miljøeffektivitet, er ligeledes 
velegnede til saltvandsdambrug. 
 
Saltvandsdambrugenes historie 

De første saltvandsdambrug blev etableret ved Ringkøbing fjord i begyndelsen af 60’erne og det er 
stadigvæk her, den største produktion finder sted med et niveau på ca. 1.000 tons ørreder pr. år. 
 
I forbindelse med den midlertidige opblomstring af dansk akvakultur i de sene 70’ere og tidligere 80’ere 
opstod der en række projekter om saltvandsdambrug. Især påkaldte kølevand fra kraftværker sig 
opmærksomheden. Det varme vand gør det muligt at overvintre fiskene, og på kraftværksarealer er der ofte 
plads til at placere indpumpningsanlæg på et område, der i forvejen er udlagt til industriformål. 
 
De første spæde forsøg med kølevandsdambrug blev lavet i slutningen af 70’erne på Asnæsværket, og her er 
der stadig et mindre anlæg (ca. 100 tons år) som drives af firmaet Asnæs Fiskeopdræt90 til produktion af 
udsætningsfisk til put-and-take formål. I 1980 blev det første større kølevandsforsøgsanlæg etableret ved 
Enstedværket i Åbenrå med en produktionskapacitet på 70 tons ørreder/år, plus diverse faciliteter til forsøg 
med nye produktionsmetoder og fiskearter. Selv om de rent tekniske forsøg blev en succes, lykkedes det 
ikke at skaffe kapital til en opskalering til en produktionsskala på +500 tons/år, og efter forskellige omveje 
over rødspætter, havbars og ål blev anlægget lukket ned. 
 
Ved Stigsnæs blev i midtfirserne bygget det første større kølevandsanlæg med en produktionskapacitet på 
ca. 500 tons ørreder pr. år. Anlægget bliver drevet i samdrift med Agersø Havbrug, og udgør således en i 
teorien ideel kombination af landbaseret anlæg og havbrug i samdrift. Alligevel har anlægget måtte igennem 
en konkurs91, men kører nu stadigvæk videre under en ny ejer. 
 
Endvidere er etableret et indpumpningsanlæg på Als, som ligeledes har måttet igennem økonomisk trange 
tider, men som dog stadigvæk kører. 
 
For tiden er der ikke nogen søgning efter at etablere nye indpumpningsanlæg, idet branchen vurderer, at 
dette ikke er rentabelt. En undtagelse er saltvandsdambrugene ved Ringkøbing Fjord, som er etablerede 
virksomheder, der gerne vil udvide produktionen. Men som bliver holdt tilbage af myndighedskrav på 
miljøområdet. 
 
Foruden de egentlige saltvandsdambrug, som er baseret på gennemstrømmende vand med lav 
recirkuleringsgrad, er der forsøgt etableringer af saltvandsanlæg med høj recirkuleringsgrad til opdræt af 
varmekrævende fiskearter (ål, pighvarrer, havbars), men indtil nu uden stort kommercielt held. 
 
Lokalisering af saltvandsdambrug 

Saltvandsdambrug til opdræt af ørreder har i princippet de samme produktionstekniske kriterier som 
havbrug, med undtagelse af, at eksponeringen (dvs. vind- og bølgepåvirkningen) ikke er relevant. 
 

                                                
90 http://www.steelhead.dk/ 
91 Det er stående vittighed i erhvervet, at nye anlæg skal igennem mindst en konkurs før de (måske) bliver rentable 
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Det medfører, at det kort, som lokaliseringsudvalget har lavet over egnede lokaliteter til havbrug, udgør et 
velegnet grundlag for en første screening af placeringer. 
 
Men hertil kommer, at vandstandsvariationer er væsentligt mere kritiske for saltvandsdambrug end for 
havbrug. Saltvandsdambrugene skal placeres over den øverste vandstandslinie, da de ellers kan blive 
oversvømmet, og selv hvis anlægget er inddæmmet, skal det have kapacitet til at kunne pumpe vandet væk 
under høj vandstand. Konsekvensen er, at der i  de fleste områder langs med de danske kyster skal afsættes 
pumpekapacitet og pumpeenergi til at løfte vandet adskillige meter. 
 
Grunden til, at Ringkøbing fjord er et attraktivt sted for saltvandsdambrug er netop, at slusepraksis dikterer, 
at vandstanden kun svinger plus-minus 30 cm. Og det medfører, at pumpeudgifterne er meget små. 
 
En anden væsentlig begrænsning er, at der kun er ganske få områder ved den danske kyst, hvor der kan 
tillades etablering af et industrianlæg, som et saltvandsdambrug jo må siges at være. Idet brugene helst skal 
etableres så tæt ved kysten, at det er attraktivt at få fat i vandet og at komme af med det igen. Det begrænser 
lokaliseringsmulighederne til hovedsageligt at være på industri/havneområder. 
 
Disse lokaliteter er  i øvrigt relativt velegnede til saltvandsdambrug, da der er dybt vand tæt ved kysten. 
Vandkvaliteten vil i almindelighed være god, og vandskiftet og dermed fortyndingsevnen høj, således at 
miljøpåvirkningerne vil være relativt lavere ved disse lokaliteter.  
 
I almindelighed er kystvand ikke særlig egnet til saltvandsdambrug. På lavvandede lokaliteter bliver vandet 
ofte for varmt om sommeren og for koldt om vinteren, som det bl.a. sker i Ringkøbing Fjord. Endvidere vil 
det område, der påvirkes af udledningen, være meget større  (1 til 2 størrelsesordener), end ved en 
tilsvarende udledning fra et havbrug i de bedste fortyndingszoner. 
 
Produktionsteknologi 

Den klassiske udgave af saltvandsdambruget fungerer som et rent gennemstrømningsanlæg, dvs. at alt det 
anvendte vand kun passerer igennem anlægget én gang. Ofte er der mulighed for, at vandet kan recirkuleres 
nogle få gange for at mindske løfteomkostninger, udjævne svingninger i vandkvaliteten i indtagsvandet og 
sikre en lidt højere rensningsgrad for det udledte vand. 
 
I den anden ende af spektret findes de såkaldte recirkulationsanlæg, som kun anvender en brøkdel af det 
vand, som bruges i et gennemstrømningsanlæg. Disse anlæg er som regel etableret for ”at holde på varmen” 
mere end på vandet, således, at der kan dyrkes varmtvandsarter. Dette rejser et problem vedrørende opdræt 
af ørreder, som jo trives bedst under tyve grader, og der kan derfor være et køleproblem knyttet til denne 
produktion. Anlæggene indeholder store renseanlæg og kan i princippet rense udløbsvandet ned til en 
kvalitet, der kan afledes til kloaksystem eller recipient. 
 
De teknikker, der anvendes til recirkulering og rensning i saltvandsdambrugene, er i princippet de samme 
som til ferskvandsdambrug. Dog skal der tages hensyn til, at saltvand ikke indeholder helt så meget ilt som 
ferskvand ved en given temperatur, og at risikoen for sulfiddannelse92 er lidt større. Og anvisningerne i 
dambrugsudvalgets rapport er derfor teknisk relevante for saltvandsdambrug. 
 
Sammenlignende diskussion af produktionsanlæg til ørreder i saltvand 

Som grundlag for en sammenlignende diskussion er i tabel 2 angivet nogle vurderinger af miljø, energi og 
belastningsforhold for de forskellige produktionstyper. 
 

                                                
92 Per Bovbjerg på møde den 24/9 om torskeopdræt 



 

 

81

 

Tabel B.2.5.2. Vurdering af miljøbelastning, energiforbrug, dyrevelfærd og økonomi for havbrug og forskellige former 
for saltvandsdambrug. 
 
  

Havbrug 
Gennemstrømnings- 
anlæg –  
i Ringkøbing Fjord 

Gennemstrømnings- 
anlæg 
– generelt i Danmark 

Recirkulations- 
anlæg 

Reduktion af  
belastning, %93 

0 10-50 10-50 >95 

Energiforbrug Lavt, 
kun til transport 

Lavt på grund af lav 
løftehøjde 

Højt, til pumpning, 
afhænger af 
vandstand ud for 
anlægget 

Højt, til 
pumpning & 
iltning, 
løftehøjde kan 
dog optimeres 

Økonomi Billigt Forholdsvis billigt Dyrt (Meget) dyrt 
Plads til fiskene God plads God Anstrengt Anstrengt 
Samlet vurdering af 
rentabilitet 

Muligt Muligt Ringkøbing Fjord el. 
lign. lokalitet 

Ikke muligt 

 
Belastning med organisk stof og næringsstoffer er størst fra havbrugene, hvor der endnu ikke er nogen afprøvede 
kommercielle teknikker til at reducere belastningen, når den først har nået vandet omkring havbruget. Der vil stadig 
være muligheder i at udvikle endnu mere effektivt foder, ligesom der arbejdes med tanker om at ”opsuge” 
næringsstofferne igen fra havet ved hjælp af alge- og muslingedyrkning. Gennemstrømningsanlæggene kan 
reducere udledningen af næringsstoffer noget i forhold til havbrug ved sedimentation og filtre. Medens 
recirkulationsanlæg i princippet kan rense vandet helt til bunds. 
 
Havbrug bruger bortset fra et lille input til transport kun vedvarende energi til driften, idet ny ilt tilføres og 
affaldsstoffer fjernes ved hjælp af vind- og tidevandsgenererede strømninger. Indpumpningsanlæg kan afhængigt af 
beliggenhed bruge en del/meget energi til at løfte vandet og pumpe vandet igennem bassinerne. Og recirkulation 
bruger ligeledes energi til at pumpe vandet rundt. Moderne recirkulationsanlæg er dog optimeret til at klare sig med 
en meget lille løftehøjde og kan vel ligefrem være mere energieffektive end et indpumpningsanlæg.  
 
En ikke uvæsentlig diskussion er de dyreetiske forhold. I havbrug er der som regel god plads til fiskene, da 
netburskapacitet er billig at etablere. De landbaserede anlægs etableringsomkostninger er meget direkte afhængig af 
bassinareal og bassinvolumen, og derfor er det meget vigtigt, at fiskene går så tæt som muligt. Havbrugene vil være 
meget stærkt konkurrencedygtige over for de landbaserede anlæg i tilfælde af, at forbrugerne  af dyreetiske grunde 
stiller strammere krav til fisketætheden. Det skal dog nævnes, at den nuværende praksis i Ringkøbing Fjord giver 
fiskene bedre betingelser end ferskvandsdambrug idet tætheden af fisk som gennemsnit er på 5-20 kg/m3 og max 
ca. 8-30 kg/m3 mod 40 – 50 kg/m3 som gennemsnit for ferskvandsdambrug. 
 
Både nye indpumpningsanlæg  ved åben kyst og recirkulationsanlæg er på nuværende tidspunkt så dyre i forhold 
til havbrug, at de ikke er konkurrencedygtige, og der er da heller ikke nogen virksomheder, der påtænker at etablere 
sådanne anlæg. Forholdene vil selvfølgelig været noget anderledes, hvis det er et absolut krav, at der ikke må 
udledes yderligere kvælstof og/eller der pålægges en kvælstofafgift eller en kvælstofkvotehandel. 
 
Dette kan illustreres ved følgende lille regnestykke. Lad os for enkelhedens skyld antage,  at det koster 10 kr. mere 
pr. kg stor ørred at producere den i et recirkulationsanlæg end i et havbrug. Havbrug udleder rundt regnet 0,04 kg 
N/kg bruttoproduceret fisk, dvs. at en kvælstofafgift/kvotepris skal op på 250 kr/kg N, før der er ligevægt i 
regnskabet. 
 
Samlet vurderes det, at det på nuværende tidspunkt kun er under Ringkøbing Fjord lignende forhold med lave 
løftehøjder og små etableringsomkostninger, at det vil være muligt at foretage en væsentlig forøgelse af 
saltvandsdambrugenes produktion. Dette forudsætter dog, at der skabes en løsning på dambrugenes miljøforhold, 
og den mest lovende mulighed er nu, at disse dambrug etablerer en udledning af deres afløbsvand til Vesterhavet. 
 
Ringkøbing Fjords centrale betydning for saltvandsdambrug skyldes, at det i Ringkøbing Fjord kun er 
nødvendigt at løfte vandet ca. 20-30 cm, før det føres ind i dambruget, hvilket begrænser denne udgift ved 
drift af et saltvandsdambrug væsentligt, hvorved en rentabel drift er mulig i Ringkøbing Fjord. En væsentlig 

                                                
93 Se tabel 4 med udledningsværdier 
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begrænsning for etablering af saltvandsdambrug er således, at et saltvandsdambrug generelt er dyrere i drift 
og specielt i etablering end tilsvarende havbrug se tabel 3. 
 
Tabel B.2.5.3. Omtrentlige driftsomkostninger pr. produceret enhed.  (Kilde: Havbrugsudvalget. Per Bovbjerg). 

 
 Havbrug 

(kr. / kg) 
Indpump 
(kr. / kg) 

Ringkøbing 
Fjord 

Fuldrecirk. 
(kr. / kg) 

Foder 8,0 7,8 8,1 7,1 
Sættefisk 5,1 5,0 5,8 5,0 
El - 1,2 1,1 1,6 
Ilt - 1,0 - 1,6 
Olie og bådvedligehold 0,2 - - - 
Havnepenge 0,15 - - - 
Fragt, diverse 1,25 0,7 0,6 0,7 
Løn 1,1 2,2 0,5 2,2 
     
Direkte variable i alt 15,8 18,1 16,1 18,2 
Rente og afskr. af invest. 0,8 5,6 2,0 5,6 
”Produktionspris” 16,6 23,5 18,1 23,6 

 
Den resterende del af denne diskussion af produktionstekniske forhold vil derfor fokusere på 
saltvandsdambrugene i Ringkøbing Fjord. En væsentlig indtægtskilde ved opdræt af ørred er de relativt høje 
priser på rogn, som sælges til eksport. Denne produktion er dog begrænset af, at ørred naturligt gyder sidst 
på vinteren og først på foråret, hvorfor det for at opnå fisk med megen rogn er en fordel at holde fiskene så 
langt hen på vinteren som muligt. Dette begrænses dog af, at ørred ved lave vandtemperaturer naturligt vil 
søge mod ferskvand, idet de ikke kan overleve i meget koldt og salt vand. På grund af den store fersk-vands-
tilførsel er saliniteten i Ringkøbing Fjord generelt lav i vintermånederne, hvilket muliggør, at ørrederne 
generelt kan holdes længere i saltvandsdambrugene end i tilsvarende havbrug. I flere tilfælde er det dog 
sket, at ørreder dør i saltvandsdambrugene i forbindelse med pludselige indbrud af store mængder saltvand 
i vintermånederne i Ringkøbing Fjord. Samtidig er det som en del af miljømålsætningen for fjorden fastsat, 
at saliniteten skal være på mindst 8‰ for at undgå stress af marine plantearter som ålegræs. I forhold til 
tidligere, hvor saliniteten  var lavere, vil en overholdelse af denne målsætning således begrænse mulighe-
derne for produktion af rogn yderligere. 
 
Udledninger fra saltvandsdambrug 
 
Ved en overførsel af erfaringerne fra havbrug til saltvandsdambrug er det vigtigt at gøre sig klart, at fiskene 
i et havbrug udsættes i netbure i havet med direkte kontakt til det omgivende havvand, hvorimod fiskene i 
saltvandsdambrugene ved Ringkøbing Fjord opholder sig i damme på land, som gennemstrømmes af vand 
fra fjorden. Dette har specielt konsekvenser for udledningen af partikulært materiale, som f.eks. foderpiller 
og fækalier samt fosfat adsorberet til partikler. I et saltvandsdambrug vil der således ske en sedimentation, 
inden vandet ledes retur til fjorden, hvorfor belastningen med stof bundet til partikler er lavere fra et 
saltvandsdambrug end fra et havbrug.  
 
Tabel 4. giver et indtryk af forholdet mellem udledningen af kvælstof og fosfor fra et havbrug og et 
tilsvarende saltvandsdambrug.  
 
Tabel B.2.5.4. Udledningen af gram kvælstof og fosfor pr. kilo produceret fisk for havbrug og saltvandsdambrug.    

    Punktkilderapport 

 1997 1998 1999 1999 

N (havbrug) 50,0 43,6 47,0 47,0 
N (indpumpn.) 38,6 37,5 42,0 30,0 
P (havbrug) 5,5 4,7 5,1 5,1 
P (indpumpn.) 3,8 3,6 4,3 4,3 

 
Størrelsen af sedimentationen er bl.a. afhængig af størrelsessammensætningen af partiklerne samt vandets 
opholdstid i saltvandsdambruget. En kvantificering af dette forhold er ikke medtaget i dette notat. Derimod 
er der foretaget kvantitative vurderinger af spredning og effekterne af opløst kvælstof og fosfat, for hvilke 
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der forelå målinger ved udløbene fra anlæggene foretaget af Ringkøbing Amt /4/. DHI er af Aqua-Dam 
blevet gjort opmærksom på Aqua-Dams kritik af Ringkøbing Amts undersøgelse af udledningen af 
næringssalte fra saltvandsdambrugene /5-7/. De af amtet opgjorte udledninger svarer til de i tabel 4 
opgjorte udledninger for saltvandsdambrug. I den resterende del af nærværende rapport vil de af amtet 
opgjorte udledninger derfor blive anvendt. 
 
For organisk stof var det ikke muligt at foretage kvantitative betragtninger ved hjælp af modelberegninger. I 
stedet er de væsentligste resultater af to feltundersøgelser, som Ringkøbing Amt foretog omkring udvalgte 
saltvandsdambrug, anvendt til vurdering af effekterne af udledningen af organisk stof fra 
saltvandsdambrugene. I korthed består undersøgelsen af, at der ved Klittens og Standgårde Dambrug 
foretages målinger af sedimentets sammensætning og antallet, biomassen og artssammensætningen ved 
indtaget og ved udløbet. Aqua-Dam har DHI  gjort bekendt med sin kritik af  Amtets undersøgelser. /5-7/.  
 
For medikamenter og hjælpestoffer blev der med udgangspunkt i modelberegninger og oplysninger fra 
Ringkøbing Amt om maksimale tilladelige udledningskoncentrationer og vandkvalitetskriterier foretaget 
nogle kvantitative vurderinger af udbredelsen af påvirkningsområder.  
 
Ringkøbing Fjords økologi & biologiske værdi 
 
Udvekslingen af vand mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet har historisk set været stærkt varierende og 
samtidig af stor betydning for de økologiske forhold i fjorden /8/. I det 18. århundrede var ændringer i 
vandudvekslingen betinget af naturgivne forhold, idet sandtangen, hvorpå Hvide Sande ligger, 
indvandrede, hvilket medførte en ændring af fjorden i retning af et brakvandssystem. Et gennembrud af 
vand ved Hvide Sande og en åbning ved Nyminde Gab medførte, at Fjorden i perioden 1910-1915 
gennemgik en saltvandsperiode. I 1915 blev åbningen ved Hvide Sande  lukket, hvilket igen medførte en 
ændring i retning af et brakvandsområde med saliniteter på 7-10‰. I 1931 blev den nuværende sluse bygget, 
og vandudvekslingen mellem fjorden og Vesterhavet har herefter været underlagt slusepraksisen. Udover 
ændringer som følge af slusepraksisen har de økologiske forhold i Ringkøbing Fjord også undergået store 
forandringer i sidste halvdel af 1900 tallet, på grund af en stærkt forøget belastning af fjorden med 
næringssaltene kvælstof og fosfor (eutrofiering) /8/. 
 
Ved en vurdering af effekterne af saltvandsdambrugene bør det derfor erindres, at Ringkøbing Fjord er et 
system, hvor den økologiske tilstand i høj grad er underlagt både slusedriften og tilførsel af næringssalte fra 
oplandet. 
 
For at vurdere effekten af saltvandsdambrugenes udledning af næringssalte på de regionale økologiske 
forhold i Ringkøbing Fjord er en forståelse af de mekanismer, som regulere koncentrationen af 
planteplankton, lysgennemtrængningen i vandet samt udbredelsen og tætheden af vegetation på bunden 
vigtig. Omkring reguleringen af planteplanktonet er det centralt, at Ringkøbing Fjord i nogle perioder har 
været ”bottom-up” reguleret og i andre perioder ”top-down” reguleret. Ved en ”bottom-up” regulering 
forstås, at koncentrationen af planteplankton er reguleret af tilgængeligheden af næringssalte, medens der 
ved en ”top-down” regulering forstås, at koncentrationen af planteplankton er reguleret af græsningen.  
 
Et godt eksempel på et skifte fra et ”bottom-up” til et ”top-down” reguleret system indtraf, da der i 
sommeren 1996 skete en invasion af sandmuslinger, som siden 1997 har filtreret vandet så effektivt, at 
koncentration af planteplankton er faldet markant /9/.  Invasionen af sandmuslinger var betinget af høje 
saliniteter i fjorden i sommeren 1996, som muliggjorde settling af sandmuslingelarver og etablering af en 
bestand af sandmuslinger i fjorden. De højere saliniteter er en konsekvens af en ændret slusepraksis fra og 
med 1995 kombineret med en lav afstrømning af ferskvand til fjorden i 1996 og 1997 /9/. I 2001 skete der 
igen en settling af sandmuslingelarver. Muslingernes effektive rensning af vandsøjlen betød samtidig at 
sommer sigtdybden steg fra 0,6 – 0,7 m i perioden 1989 til 1995  til 2-2,5 m i perioden 1997-2001. Den højere 
sigtdybde har samtidig betydet, at ålegræs og anden vegetation knyttet til bunden efter invasionen af 
sandmuslinger nu findes ud til dybder på 1,2-1,5 m, hvorimod de før invasionen i 1996 kun fandtes til 
dybder på 0,7 til 0,8 m.  
 
Den nuværende situation med top-down regulering søges fastholdt gennem den målsætning, der er opstillet 
for fjorden, som foreskriver, at saliniteten skal være på mellem 8 og 15‰ for at undgå at de marine 
bundplanter, herunder ålegræs, stresses af lave saliniteter. Desuden tilstræbes det at saliniteten i perioden 
maj til september er på 12-15‰af hensyn til settling af sandmuslingelarver. Ved en vurdering af 
saltvandsdambrugenes miljøeffekt er der derfor taget udgangspunkt i at Ringkøbing Fjord befinder sig i den 
nuværende top-down regulerede tilstand som forudsat i Amtets målsætning for Fjorden.  
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Omkring overholdelse af Amtets målsætning skal det bemærkes , at det nogle år har været svært at 
overholde kravene til salinitet, hvilket har medført saliniteter på under 8‰ i vintermånederne. De lave 
saliniteter i vintermånederne og eller varierende saliniteter i forbindelse med store afstrømningshændelser 
og lagdeling af fjorden er sandsynligvis årsagen til, at dybdeudbredelsen af den rodfæstede bundvegetation, 
herunder ålegræs ikke lever op til målsætningen for fjorden til trods for de forbedrede sigtforhold. De lave 
og eller skiftende saliniteter stresser og begrænser således vegetationens dybdeudbredelse og tæthed.  Den 
begrænsede dybdeudbredelse af ålegræs betyder, at målsætningen som EF-fuglebeskyttelses- og 
Ramsarområde ikke er opfyldt /9/.  
 

 
 
Figur B.2.5.1. Dækningsgraden for den rodfæstede vegetation i Ringkøbing Fjord opgjort af Ringkøbing Amt. 
 
Omkring forekomsten af rodfæstet bundvegetation er det dog bemærkelsesværdigt, at der i de senere år, 
efter den markante tilbagegang efter den ændrede slusedrift i 1995, er observeret en fremgang i udbredelsen 
og tætheden af rodfæstet vegetation, hvilket kan afspejle en adaptation af vegetationen til de højere 
saliniteter i fjorden efter den ændrede slusepraksis i fjorden i 1995. Sådanne adaptationer kan betyde, at 
udbredelsen og tætheden af den rodfæstede vegetation vil forøges i de kommende år.  
 
Samtidigt er biomassen af søsalat forøget efter invasionen af sandmuslinger, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med målsætningen for fjorden, da søsalt er et tegn på, at fjorden fortsat er kraftigt belastet 
med næringssalte. Den forøgede biomasse af søsalat kan forklares med, at muslingernes græsning af 
planteplankton har medført, at de næringssalte som før var bundet i planteplankton nu er bundet af søsalat 
/9/.  
 
Opstilling af massebalance for kvælstof og fosfor for Ringkøbing Fjord fordelt på sommer og vinter  
 
For at kvantificere betydning af udledningen af næringssalte fra saltvandsdambrugene er der opstillet en 
massebalance for kvælstof og fosfor for år 2001 (figur 2 og figur 3). Tallene for bidragene fra oplandet og 
tilbageholdelsen i sedimentet er taget direkte fra den overvågning, som Ringkøbing Amt løbende foretager 
af Fjordens tilstand/9/. Den atmosfæriske deposition på 423 tons kvælstof og 2.6 tons fosfor er medtaget i 
bidraget fra oplandet. Bruttotransporten ud gennem sluse ved Hvide Sande er beregnet ud fra de månedlige 
gennemsnitskoncentrationer af næringssalte i Fjorden /10/ og de med en model /9/ beregnede transporter 
af vand gennem slusen. Herefter er transporten fra Vesterhavet gennem Slusen til Ringkøbing Fjord 
beregnet som differencen mellem brutto og netto transporten ud af slusen.     
 
For yderligere at perspektivere betydningen af belastningen med næringssalte fra saltvandsdambrugene 
med belastningen fra andre kilder er der foretaget en sammenstilling af disse på figur 4 og figur 5. Som det 
fremgår er den altdominerende kilde til belastning af Fjorden med kvælstof og til dels fosfor det åbne land, 
hvorfra det transporteres gennem vandløbene til Ringkøbing Fjord. Denne transport er styret af 
nedbørsoverskuddet og er derfor stærkt sæson afhængig (figur 6 og 7) og specielt for kvælstof afhængig af 
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nedbørsoverskuddet det enkelte år. Bl.a. som et resultat af de varierende tilførsler vil 
begrænsningsfaktorerne for planteplanktons variere over året. Ved en vurdering af belastningen fra 
saltvandsdambrugene bør der derfor tages højde for denne sæsonvariation i tilførelsen af næringssalte.  
 
Opgørelse af tab af kvælstof og fosfor fra saltvandsdambrugene 
 
Oplysninger om udledningen af næringssalte fra saltvandsdambrugene er foretaget på baggrund af 
målinger foretaget ved indløbet og udløbet af samtlige saltvandsdambrug i fjorden af Ringkøbing Amt (figur 
8). Udledningen af næringssalte fra saltvandsdambrugene finder kun sted i perioden fra april til december 
eller i den periode hvor bidraget fra de øvrige kilder er mindst (figur 6 og 7). For at tage højde herfor er 
udledningerne fra saltvandsdambrugene i % af de øvrige udledninger blevet opgjort (figur 9).  
 
Opstilling af 2-D model over hydraulikken i Ringkøbing Fjord baseret på foreliggende information 
 
Opstillingen af en 2-D model over Ringkøbing Fjord har flere formål. Et af formålene er således at afgøre, i 
hvor høj grad de fra saltvandsdambrugene udledte næringssalte transporteres ud gennem slusen eller 
forbliver i fjorden. Et andet formål er at afgrænse de områder, hvor de fra saltvandsdambrugene udledte 
kemikalier eller medicinrester kan have økotoksikologiske effekter og eller fremelske opvæksten af 
antibiotika resistente bakteriesamfund. En 2-D model over Ringkøbing Fjord er blevet opstillet  ved hjælp af 
DHI’s modelværktøj MIKE 21. 
 
Saltvandsdambrugenes placering ved Ringkøbing Fjord og størrelsen af udledningen af næringssalte fra det 
enkelte havbrug fremgår af figur 10. Såfremt bidragene fra samtlige anlæg blev indsat som kilder i modellen, 
ville de give et diffust billede, hvor spredningen fra de enkelte anlæg ikke kan adskilles fra hinanden. For at 
opnå et klarere overordnet billede af, hvordan næringssaltene spredes fra anlæggene, blev det derfor 
besluttet at indsætte bidraget fra samtlige anlæg som en enkelt kilde, hvis placering fremgår af figur 11. Den 
geografiske fordeling af de øvrige kilder svarer til fordelingen af de større vandløb i Ringkøbing Fjord. 
Kildestyrken af de enkelte kilder/vandløb blev beregnet ud fra den totale belastning af Fjorden i juli 2001 og 
ud fra en antagelse om, at kildestyrken er proportional med vandføringen. 
 
Fortyndingen af kemikalier og medicinrester er ligeledes beregnet ved hjælp af den opstillede 2-D model. 
Igen modelleres spredningen fra en enkelt kilde placeret som vist på figur 12. Kildestyrken blev opgjort ud 
fra Ringkøbing Amts foreløbige krav til maksimal koncentrationer i udledningen fra Dambrug (tabel 5) og 
en antagelse om en udledning af 2000 l/s fra anlægget, hvilket svarer til udledningen fra Klitgårdens 
dambrug, som er det største dambrug i området.      
 
Resultater 
 
 

 
 
Figur B.2.5.2. Massebalance for total  kvælstof for Ringkøbing Fjord år 2001. Til sammenligning udgjorde 
saltvandsdambrugenes belastning af fjorden 38 tons kvælstof.   
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Figur B.2.5.3. Massebalance for total fosfor for Ringkøbing Fjord år 2001. Til sammenligning udgjorde 
saltvandsdambrugenes belastning af fjorden 4.3 tons fosfor.   
 

 
Figur B.2.5.4. Kvælstof belastningen af Ringkøbing Fjord fordelt på kilder.  

 
 

 
Figur B.2.5.5. Fosfor belastningen af Ringkøbing Fjord fordelt på kilder 
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Figur B.2.5.6. Månedsfordeling af kvælstof og afstrømning i Ringkøbing Fjord i år 2001. 
 
 
 

 
Figur B.2.5.7. Månedsfordeling af fosfor og afstrømning i Ringkøbing Fjord i år 2001. 
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Figur B.2.5.8. Månedsfordelingen af det fra saltvandsdambrugene i Ringkøbing Fjord udledte kvælstof 
og fosfor i år 2001. 

 
 
 

 
Figur B.2.5.9. Kvælstof og fosfor udledningerne fra saltvandsdambrugene i  % af den totale belastning af 
Ringkøbing Fjord for de enkelte måneder i år 2001. 
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Figur B.2.5.10. Saltvandsdambrugenes fordeling i Ringkøbing Fjord og den relative udledning af kvælstof og 
fosfor angivet ved pilenes tykkelse. 

 

 
 
Figur B.2.5.11. Relative ændringer af koncentrationerne af kvælstof og fosfor omkring et saltvandsdambrug med 
en udledning svarende til den samlede udledning fra saltvandsdambrug i Ringkøbing Fjord. Skalaen for 
ændringerne er 2, 5, 10, 20 og 50%. 
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Figur B.2.5.12. Enhedskoncentrationer for medicin og hjælpestoffer omkring et saltvandsdambrug med en 
udledning svarende til det største saltvandsdambrug i Ringkøbing Fjord. Skalaen for 
enhedskoncentrationerne er 0,005, 0,01, 0,02, 0,05 og 0,1. De maksimale enhedskoncentrationer i forhold 
til de af Ringkøbing Amt opstillede vandkvalitetskriterier fremgår af tabel 5. 
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Figur B.2.5.13. Total tæthed af bunddyr ved indløb og udløb fra Klittens og Strandgårde Saltvandsdambrug. 

 
 
 

Tabel B.2.5.5. Ringkøbing Amts foreløbige krav til max udløbskoncentrationer, vandkvalitetskrav og resulterende 
acceptable enhedskoncentrationer. De til de acceptable enhedskoncentrationer svarende influensområder fremgår af 
figur 12. 
 

Stof Max 
udløbskoncentration 

[µg/l] 

Vandkvalitetskrav 
[µg/l] 

Acceptabel 
enhedskoncentration 

Amoxicillin 0,1 0,01 0,05 
Benzocain 1000 10 0,005 
Brintoverilte 1000 10 0,005 
Chlorbutanol 10000 100 0,005 
Formalin 200 2 0,005 
Jod 1010 20 0,01 
Kaliumpermanganat 100 1 0,005 
Kloramin-T 10 0,1 0,005 
Kobber 101 2 0,01 
Oxolinsyre 0,1 0,01 0,05 
Oxytetracyklin 1 0,1 0,05 
Sulfadiazin 1 0,1 0,05 
Trimethroprim 100 10 0,05 

 
 
Massebalancer for fosfor og kvælstof 
 
Som det ses på figur 11, fordeler de udledte næringssalte sig omtrent cirkulært omkring anlægget og ikke 
som en fane med tydelig retning mod slusen ved Hvide Sande. Næringssaltene i større mængder ledes 
derfor sandsynligvis ikke ud af fjorden men bidrager til den regionale belastning af Ringkøbing Fjord. Dette 
forhold er dog meget afhængigt af, hvor saltvandsdambruget er placeret, hvorfor ovenstående skal ses som 
en overslagsberegning. Det er således muligt, at der ved en optimering af udledningernes placering kunne 
opnås en væsentlig reduktion af belastningen af Ringkøbing Fjord. En nærmere undersøgelse heraf falder 
uden for rammerne af dette notat. Sådanne aktiviteter kan evt. indgå i en senere vurdering af mulighederne 
for at miljøoptimere saltvandsdambrugene. Det forekommer derfor umiddelbart rimeligt at sammenstille 
bidragene fra saltvandsdambrugene med de øvrige bidrag til Fjorden, som illustreret med massebalancerne 
på figur 2 og 3 og med opsplitningen af bidragene på forskellige kilder (figur 4 og 5). Som det fremgår af 
figurerne, udgør kvælstof og fosfor bidragene fra saltvandsdambrugene på årsbasis henholdsvis 0,7% og 2% 
af den totale belastning. Foretages sammenstillingen på månedsbasis, ses det, at kvælstof- og 
fosforbidragene fra saltvandsdambrugene udgør op til henholdsvis 2% og 7% af den totale belastning af 
Fjorden (figur 9).  
 
I den nuværende situation, hvor koncentrationen og produktionen af planteplankton er reguleret af 
sandmuslingerne, vil saltvandsdambrugenes tilførsel af næringssalte ikke være af direkte betydning for 
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koncentrationen og produktionen af planteplankton. Derimod må det forventes, at udledningen af 
næringssalte fra saltvandsdambrugene vil have betydning for den uønskede vækst af søsalat. For væksten 
og tætheden af ålegræs og anden rodfæstet vegetation antages udledningen af næringssalte fra 
saltvandsdambrugene ikke at være af betydning, da tætheden af ålegræs, som nævnt ovenfor, primært er 
begrænset af det stress, de påføres ved lave saliniteter i vintermånederne.  
 
Spredningsberegninger for kemikalier og medicinrester  
 
De potentielle influensområder for de forskellige medicinrester og kemikalier fås ved at kombinere figur 12 
og tabel 5. F.eks. viser kombinationen, at der for kobber er potentielle effekter ud til grænsen af området 
med en enhedskoncentration på 0,01 medens der for amoxicillin kun er potentielle effekter i området med en 
enhedskoncentration på 0,05.  
 
Som nævnt tidligere nævnt er udledningerne baseret på maksimalt tilladelige koncentrationer og en 
medicinering over en uge, hvilket kan opfattes som konservativt. Vurdering af effekterne af medicin og 
hjælpestoffer bør derfor kun ses som foreløbige, idet Ringkøbing Amt forventer at tage vurderingen af 
effekterne af medicin og hjælpestoffer op til revurdering i år 2005, når resultaterne af et større 
forskningsprojekt omkring udledning af medicin og hjælpestoffer fra dambrug foreligger /9/. 
 
Udledning af organisk stof  
 
Ringkøbing Amt har i 1997 og igen i 2001 foretaget nogle feltundersøgelser omkring udvalgte 
saltvandsdambrug. Undersøgelsen i 2001 var mest omfattende, hvorfor det bl.a. var muligt at lave statistik 
over undersøgelsens resultater, hvilket ikke var tilfældet i 1997. Ved en vurdering af effekten af anlæggenes 
udledning af organisk stof vil der derfor i det efterfølgende blive fokuseret på undersøgelsen fra år 2001. I 
korthed består undersøgelsen af, at der ved Klittens og Standgårde Dambrug foretages målinger af 
sedimentets sammensætning og antallet, biomassen og artssammensætningen ved indtaget og ved udløbet. 
Et eksempel på resultaterne af denne undersøgelse ses på figur 13, som viser, at der er en signifikant højere 
tæthed af bunddyr ved udløbet af dambrugene end ved indløbet.  
 
På baggrund af undersøgelsen konkluderer Ringkøbing Amt følgende: ”Bundfauna- og sedimentforholdene 
indikerer, at udløbene ved både Strandgårde og Klittens Dambrug er mere organisk belastede end 
indløbene, samt at påvirkningen er størst ved Strandgårde Dambrug. Undersøgelsen viser dog samtidig, at 
der formodentlig ikke er tale om en ekstrem organisk belastning, da der i så fald ville have været en mere 
markant forskel i artsantal, artssammensætning og indhold af organisk materiale mellem indløb og udløb”.  
 
DHI er bekendt med, at det på det sidste møde i Havbrugsudvalget blev nævnt, at Ringkøbing Amts 
undersøgelse af udledningen af organiske ikke tog højde for udledningen fra en række sommerhuse. DHI 
har efterfølgende forelagt Jakob Larsen, Ringkøbing Amt dette. I forbindelse hermed gjorde Jakob Larsen 
opmærksom på, at amtet har forholdt sig til denne kritik i et brev sendt til såvel Miljøstyrelsen som 
Saltvandsdambrugerne. I brevet konkluderer amtet, efter samråd med Holmslands kommune, at de er 
bekendt med eksistensen af andre udløb omkring saltvandsdambrugene, men at bidragene fra disse er små, 
og derfor ikke kan rejse tvivl ved den af amtet udførte undersøgelse /5/. Denne konklusion er efterfølgende 
blevet anfægtet af Aqua-Dam i brev til Miljøstyrelsen /6/. Så vidt DHI er orienteret, har Miljøstyrelsen ikke 
forholdt sig til det sidste brev fra Aqua-Dam, hvorfor sagen omkring værdien af de af Ringkøbing Amt 
udførte undersøgelser ikke kan betragtes som afsluttet. 
 
Det er DHI’s opfattelse, at en endelig afklaring af disse spørgsmål sandsynligvis vil kræve undersøgelser af 
et omfang, som ikke står mål med problemet omkring udledning af organisk stof fra saltvandsdambrugene 
Samtidig er det en teoretisk kendsgerning, at der altid vil være en vis udledning af organisk stof fra et 
gennemstrømningsanlæg, og at selv en minimal effekt af denne vil kunne påvises som statistisk signifikant, 
såfremt der tages prøver nok. Det centrale spørgsmål er således ikke, om der er en effekt eller ej, men om 
den effekt er acceptabel eller ej, hvilket er et politisk spørgsmål. 
  
Diskussion af miljøforhold 
 
Uanset, at udledningen af næringssalte er behæftet med en vis usikkerhed, er det DHI’s vurdering, at den 
væsentligste miljøbelastning fra saltvandsdambrugene skyldes udledningen af næringssalte, som kan have 
mindre regionale eller lokale effekter. Der ses i denne sammenhæng bort fra de potentielle effekter af 
medicinrester og miljøfremmede stoffer, da vurdering heraf kun bør betragtes som foreløbige. Belastningen 
med organisk materiale anses som værende mindre væsentlig, da denne effekt kun er lokal.  
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Effekterne af de udledte næringssalte afhænger i høj grad af den biologiske struktur i fjorden. For den 
nuværende biologiske struktur i fjorden har næringssaltene således ikke effekter på koncentrationen af 
planteplankton, da denne kontrolleres effektivt af sandmuslinger, som indvandrede til fjorden fra 
Vesterhavet som et resultat af en ændring af slusepraksis i 1995, der førte til højere saliniteter i fjorden og 
dermed muliggjorde settling af muslingelarver. Derimod har saltvandsdambrugene mindre lokale eller 
regionale effekter på tætheden af uønsket eutrofieringsbetinget ikke rodfæstet vegetation såsom søsalat. 
Saltvandsdambrugene er dog uden betydning for den rodfæstede vegetation af ålegræs og børstebladet 
vandaks, som udsættes for et salinitetsstress, når slusedriften ikke kan sikre saliniteter som forudsat i 
målsætningerne for Fjorden, eller når der i forbindelse med udstrømning af store mængder ferskvand og 
tilhørende lavdeling af fjorden forekommer stærkt varierende saliniteter.  
 
Målsætningerne for fjorden søges opnået ved at regulere slusedriften ved Hvide Sande, således at saliniteten 
i sommermånederne er så høj, at en settling af sandmuslingelarver er mulig. Desuden skal slusedriften sikre, 
at ålegæs og andre marine organismer ikke stresses af lave saliniteter i forbindelse med afstrømningen af 
store mængder ferskvand til fjorden i vintermånederne. Den nuværende slusepraksis vurderes derfor som 
værende af langt større betydning for fjordens økologiske tilstand end udledningen af næringssalte fra 
saltvandsdambrugene. 
  
Fra bl.a. Danmarks Fiskeriforenings side er der rejst kritik af den nuværende slusepraksis og økologiske 
tilstand i fjorden. Bl.a. finder Danmarks Fiskeriforening det utilfredsstillende, at tætheden af den rodfæstede 
vegetation i fjorden er meget lav og har derfor foreslået, at slusepraksis skal ændres således, at lavere 
saliniteter i fjorden igen opnås. Dette forslag er blevet taget til efterretning af de lokale amtspolitikere, som 
har iværksat et udredningsarbejde omkring de økologiske effekter af en ændret slusedrift og lavere 
saliniteter. Dette arbejde er pt. under afvikling i samarbejde mellem bl.a. DMU, Ringkøbing Amt og DHI. En 
vurdering af hvordan saltvandsdambrugene vil påvirke den økologiske situation i fjorden efter en evt. 
ændring af slusepraksis ligger uden for rammerne af dette notat, idet en sådan vurdering først bør foretages, 
når resultatet af ovennævnte udredningsarbejde foreligger. 
 
En slusedrift, som sikrer en opretholdelse af fjorden i en af sandmuslinger top-down reguleret tilstand som 
forudsat i den nuværende målsætning, kan, som diskuteret ovenfor, være med til at mindske effekterne af 
saltvandsdambrugenes udeledning af næringssalte. Denne målsætning udgør dog samtidig en 
produktionsmæssig begrænsning for saltvandsdambrugene, da de høje saliniteter betyder, at ørrederne helst 
skal slagtes tidligere på vinteren for at reducere risikoen for at de dør på grund af kombinationen af koldt og 
salt vand. Dette forhold kan begrænse den økonomisk fordelagtige produktion af rogn.  
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Bilag 3. Temamøde om det kommercielle grundlag for nye opdrætsformer i marin akvakultur i Danmark 
 
Bilag 3.1. Kommissorium for temamødet 
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Den 12. februar 2002 

 

Udarbejdelse af notat vedr. det kommercielle grundlag for nye 
opdrætsformer i Danmark 

 
Danmarks Fiskeriundersøgelser anmodes om at udarbejde et udvidet notat / en rapport for 
Havbrugsudvalget, som skal forsøge at klarlægge muligheder og forudsætninger for at udvikle alternative 
opdrætsmetoder og alternative opdræts-arter til marin akvakultur i Danmark. 
 
Arbejdet forventes indledt med afholdelse af et tema-møde, hvor nedenstående parter vil blive indbudt. 
Udarbejdelse af det omtalte notat vil herefter i vidt omfang blive baseret på temamødets indlæg og 
diskussioner ligesom notater, driftserfaringer og udviklingsarbejde, allerede er gennemført i Danmark vil 
indgå. 
 
Rapporten bør i sine anbefalinger vurdere såvel de biologiske som de teknologisk muligheder under 
hensyntagen til de særlige forhold, der gælder opdræt i Danmark. Rapporten skal omfatte 
udviklingsperspektiver og en mulig kommercialisering heraf, set i et 10-15 årigt perspektiv. 
 
Formand og sekretariat for arbejdsgruppen er:  
Danmarks Fiskeriundersøgelser 
Til deltagelse i  temadagsarbejdet indbydes desuden: 
Fiskeproducenter: Dansk Havbrugerforening, Maximus, Venø Fish Farm, Danish Cod, ODA 
Systemleverandører: InterAqua Advance, Billund Akvakultur Service, Cimbria Aquatec  
Konsulentvirksomheder: BioConsult, FishCon, A.Bækgård 
Andre: Naturfredningsforeningen, Elin Kjørsvik, Foderfabrikanter ? 
Myndigheder: Miljøstyrelsen, Amtsrådsforeningen, Fødevareministeriet 
Arbejdsgruppen rapporterer til havbrugsudvalget senest 1. juli 2002.94  
 
  
Bilag 3.2. Deltagere i Temamøde om det kommercielle grundlag for nye opdrætsformer i Danmark  
 
Karl Hjortnæs, fmd. for Havbrugsudvalget 
Jens Laurits Larsen, KVL 
Kirsten Engell Sørensen, Bioconsult 
Jens Buje, Fiscodan/Havbrugerforeningen 
Henrik Korsholm,Veterinærdirektoratet 
Bjarne Langdal Riis, DHI 
Jens Kjærulf Petersen, DMU 
Jane Albrectsen, Maximus 
Arne Bækgård, Optiflow 
Knud Just Rasmussen, ODA 
Bent Urup, Cimbria Aquatech 
Henrik Jarlbæk, Dana Feed 
Jacob Bregnballe, DanAq 
Josianne Støttrup, DFU 
Svend Steenfeldt, DFU 
Mogens Schou, Fødevareministeriet 
Knud Larsen, Fødevareministeriet 
Per Bovbjerg Pedersen, DFU.

                                                
94 ) Fristen blev efterfølgende udsat til 24. september 2002. 
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Bilag 3.3. Rapport fra temamødet 
 
Det kommercielle grundlag for nye opdrætsformer i marin akvakultur i Danmark95  
 
Introduktion 
Som tidligere nævnt i rapporten, er marin akvakultur på verdensplan inde i en hastig udvikling. Også på 
europæisk plan går udviklingen hurtigt, og der er udviklingsplaner i de fleste lande som har naturlige 
forudsætninger for marin akvakultur. I Middelhavs-området, hvor opdræt af havbars og guldbrasen har 
været i meget hurtig vækst i de seneste ti år, arbejdes der nu målrettet på en artsdiversifikation, hvor flere af 
de lokale højværdi-arter forventes at blive genstand for kommerciel opdræt i den allernærmeste fremtid. I 
landene rundt om Nordsøen (især Skotland, Norge, Færøerne), hvor opdræt af laks og regnbueørred har 
været næsten enerådende arbejdes der ligeledes på artdiversifikation således at opdrætspotentialet kan 
udnyttes uyderligere. Nye arter, nye teknologier er således et meget aktuelt tema også indenfor europæisk 
marin akvakultur. 
 
Når en ny art, en ny teknologi påtænkes anvendt i opdræt er der fundamentalt set tre sæt af forhold som 
skal belyses, nemlig: 
A) biologiske forhold (kan fiskene produceres og under hvilke betingelser) 
B) tekniske forhold (kan disse betingelser skabes og opretholdes) 
C) økonomiske forhold (hvad koster det at producere fisken og hvad kan den sælges til ab farm) 
 
Ved nye typer og former for opdræt ses hyppigt en fokusering på (A) og (B), hvilket er ganske naturligt idet 
de biologiske/tekniske problemstillinger nødvendigvis må løses før opdrættet kan finde sted. Først senere, 
når anlægget har været i drift i en periode og der eventuelt er kommet flere anlæg til, kan drifts- og 
erfaringstal for (C) fremskaffes. 
 
Der er i det efterfølgende beskrevet forskellige muligheder for marin akvakultur i Danmark, idet det er 
blevet forsøgt at skelne til alle tre ovennævnte forhold, således at også det kommercielle grundlag for en 
given produktion er overvejet. 
 
Marin akvakultur, som det kommercielt kan praktiseres i Danmark, kan naturligt inddeles i tre overordnede 
produktionsmetoder, nemlig: 

- opdræt i de frie vande, hvor de naturgivne ressourcer udnyttes samtidigt med, at de naturgivne 
betingelser fastlægger omstændighederne hvorunder opdrættet må finde sted 

- opdræt i recirkulationsanlæg, hvor de tekniske landvindinger har muliggjort opdræt af fisk under 
kontrollerede og optimerede betingelser, således at afhængigheden af de naturlige betingelser er 
minimeret, ofte endog nærmest elimineret 

- opdræt af yngel og sættefisk, som principielt kan foregå efter begge ovennævnte metoder men også efter 
forskellige blandinger af disse, idet der er tale om en slags specialproduktion hvor tonnagen er meget 
begrænset men til gengæld har meget høj enhedsværdi 

 
Opdrætsmuligheder (on-growing) i de frie vande 
 
Generelt 
Mulighederne for marint opdræt i de frie vande omkring Danmark er reelt ret begrænsede. Dette skyldes 
flere forhold, men den primære faktor er de gældende vejrforhold hvor store sæsonvariationer i bl.a. 
temperatur og vindforhold resulterer i for uensartede betingelser set over et kalenderår, til at understøtte 
helårlig produktion. 
 
Således kan sommer-temperaturen i havet være ganske høj, 20-22° C, mod ned under 0° C om vinteren, 
hvorved vækstperiode og antal mulige arter reduceres betydeligt. Risikoen for isdække samt de kraftige 
efterårs- og vinterstorme med tilhørende søgang umuliggør i mange tilfælde overvintrende netburs-
installationer til havs, idet risikoen for havari bliver overhængende. 
 
Opsummerende kan derfor siges om helårsopdræt af fisk i de frie vande, at: 

- de biologiske forhold besværliggør rentabel fiskeproduktion 

                                                
95 ) Notat udarbejdet af Per Bovbjerg Pedersen, Danmarks Fiskeriundersøgelser. 
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- de metrologiske forhold besværliggør og fordyrer mulige tekniske løsninger 

- de økonomiske forhold for opdrættet bliver herved ikke kommercielt interessante 
 
De eneste måder man kan imødegå ovennævnte, er via sæson-opdræt eller lav investering - lav værdi 
opdræt (skaldyr). Flytning til hel-åbne farvande, hvor årsvariationen er betydeligt reduceret kan måske også 
anvendes på sigt. 
 
Sæson-opdræt vil typisk foregå i sommerhalvåret, hvor der udsættes fisk i foråret som vokser hen over 
sommer og efterårsmånederne, indtil fiskene høstes og anlægget bringes på land inden vinter. Den eneste art 
som hidtil har kunnet produceres med kommerciel succes på denne måde i Danmark er regnbueørred. 
Ganske få andre arter, nævnt nedenstående, kan dog også vise sig relevante i et sådant opdræt. 
 
Placering af gennemstrømningsanlæg på land (indpumpningsanlæg/saltvandsdambrug) giver ganske vist 
bedre beskyttelse, men opdrættet må stadig klare sig gennem vinteren med lave vandtemperaturer og deraf 
følgende minimal vækst. Desuden er de med anlægget følgende investerings- og driftsomkostninger 
betydeligt højere end ved netbursopdræt, hvorfor konkurrenceevnen for sådanne anlæg generelt er 
temmelig dårlig. 
 
Sæsonopdræt er afhængigt af tilførsel af sættefisk fra andet sted, hvorfor det normalt er en betingelse at et 
landbaseret eller udenlandsk anlæg, kan og må levere de nødvendige sættefisk. 
 
Regnbueørred 
Opdræt af regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)  i netbure i havet har fundet sted i Danmark siden 1960-erne, 
og nettoproduktionen andrager p.t. ca. 8.000 t/år fordelt på 38 anlæg. Hovedparten af produktionen foregår 
i runde netbure med en omkreds på 40-60 m. og en dybde på 5-6 m. I april/maj udsættes sættefisk på 700-
1000 g/stk., indkøbt på danske ferskvandsdambrug. Disse fisk fodres så henover sommeren og efteråret, 
hvorefter de alle høstes i oktober/november ved en vægt på 3-4 kg/stk. Anlæg og udstyr bringes 
efterfølgende på land indtil næste sæson. 
 
Som det fremgår af havbrugsudvalgets rapport, er dette erhverv veletableret og veldokumenteret i 
Danmark, hvorfor der her kun skal understreges, at dette hidtil har været det eneste netbursopdræt 
(sæsonopdræt) som har kunnet kommercialiseres. 
 
Andre laksefisk 
Tilsvarende til opdrættet af regnbueørred vil det samme udstyr og samme opdrætsmetode kunne anvendes 
på andre arter laksefisk. Det er dog selvfølgelig en forudsætning, at arterne er i stand til at tolerere 
temperaturer på 20° C, ligesom varierende salinitet og temperatur skal kunne tolereres.  
 
Biologisk og teknisk er det muligt at opdrætte f.eks. almindelig ørred (Salmo trutta), hvorimod 
atlanterhavslaks (Salmo salar) dels ikke vil kunne tåle de høje sommer-temperaturer, dels kræver for langt et 
ophold i havet. 
 
Endelig skal det understreges, at sæsonopdræt er afhængigt af tilførsel af sættefisk fra et andet anlæg, 
hvorfor alene ørred og regnbueørred-opdræt p.t. kan forsynes fra danske dambrug. 
 
Andre mulige fiskearter 
Også andre fiskearter kan muligvis dyrkes ved sæsonopdræt i netbure el. lign. i havet. Nogle af disse 
nævnes kort nedenstående: 
 
Pighvar (Scophthalmus maximus). En højværdiart, som er velkendt i akvakultur. Eftersom såvel 
yngelproduktion som videre opdræt er veletableret i europæisk akvakultur kan sættefisk af passende 
størrelse leveres. Ved udsætning primo maj af f.eks. 1 kgs fisk vil man kunne høste fisk på op mod 1,8 kg i 
oktober/november. Da pighvar er en fladfisk som alene relaterer sig til bundareal, vil der være en del 
tekniske problemer med såvel netudformning som tilgængelig bundareal. Et sæsonopdræt vil være mere 
relevant i landbaserede anlæg. 
 
Multe (Chelon labrosus). Multe er en højværdifisk, som typisk er hjemhørende i den engelske kanal og 
sydover herfra. Den er dog blevet almindelig i danske farvande i de senere år, og der er indikationer på, at 
den har etableret sig som gydefisk også herhjemme. Det er en planteædende fisk, føden består hovedsageligt 
af plantedele og organisk bundmateriale, hvorfor den har behov for et særligt foder. Arten opdrættes i 
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Frankrig i ret begrænset omfang. Eventuelt kunne multer benyttes til renholdelse af opdrætsnet for andre 
arter.  
 
Aborre (Perca fluviatilis) og Sandart (Stizostedion lucioperca). Disse arter er ikke rigtige marine arter, men 
trives fint i brakvand, og findes overalt i Østersøområdet. Såfremt flere dambrug intensiverer opdrættet af 
disse arter vil sættefisk kunne leveres til havbrug, hvorfra det færdige opdræt kan finde sted. Der er ikke tale 
om højværdi-arter, men især aborre synes at kunne indbringe rimelige priser, fra 8 – 30 kr/kg. 
 
Mange andre, mere varmekrævende arter kan i princippet opdrættes i danske havbrug, men generelt vil 
væksthastigheden være for lav ligesom vækstsæsonen er for kort. Netbursopdræt i Middelhavet vil være 
meget mere konkurrencedygtigt. 
 
Open sea cages 
Der har i flere lande været arbejdet en del med udvikling af netbursanlæg som kan placeres i åben sø. 
Løsningsforslagene varierer fra meget store flyderinge (Bridgestone) til delvist nedsænkbare løsninger 
(Farmocean). Driftsikkerhedsmæssigt og teknisk/økonomisk mangler disse anlæg stadig at bevise deres 
levedygtighed i åben sø, men det er et faktum, at nyere udstyr er i stand til at klare ganske betydelig søgang. 
 
I Danmark ville sådanne anlæg primært kunne finde anvendelse ved opdræt i Nordsøen, hvor udledningen 
af næringsstoffer ikke ville have betydning. Placering på mere åbent hav fjerner naturligvis ikke behovet for 
faciliteter på land og i havne m.v., men kunne muliggøre meget store produktioner uden forventede 
miljømæssige problemer.  
 
Udover større udgifter til investering vil sådanne anlæg dog også være bebyrdet med større 
driftsomkostninger, hvorfor der nødvendigvis må være tale om meget store anlæg for at kunne opnå 
konkurrencedygtighed. Indenfor de nærmeste 10 år vil det nok ikke være sandsynligt, at så store og teknisk 
udfordrende anlæg i Nordsøen vil se dagens lys i Danmark. 
 
Skaldyr 
Udover sæsonopdræt af fisk er en anden måde at imødegå de store årstidsvariationer i Danmark, ved hjælp 
af opdræt af skaldyr. Da et sådant opdræt ikke kræver fodring og dagligt tilsyn, og da skaldyrene ikke 
rømmer anlægget kan et sådant lav investering – lav værdi opdræt gennemføres over hele året. 
 
Da skaldyr som nævnt ikke fodres, men tværtimod fjerner betydelige mængder primærproduktion (alger, 
fytoplankton), kulstof, kvælstof og fosfor fra vandmiljøet er der tilmed en miljømæssig gevinst ved et sådant 
opdræt. 
 
Det store indhold af næringsstoffer i havet danner sammen med temperaturforholdene basis for en meget 
stor primærproduktion i de danske farvande, hvilket resulterer i vand i verdensklasse til skaldyrsopdræt. 
Tilmed er indholdet af giftstoffer minimal. Det danske fiskeri af skaldyr er da også ganske betydende, 
hvorimod decideret opdræt endnu ikke har nævneværdigt omfang herhjemme. Dette er til gengæld tilfældet 
i de fleste andre lande hvor muligheden er til stede. 
 
Dansk fiskeri af skaldyr er i europæisk perspektiv stort. Der landes årligt omkring 100.000 tons blåmuslinger 
og 200.000-2.000.000 stk. østers. Opdræt af skaldyr i Danmark er dog som nævnt ubetydelig til trods for det 
faktum, at skaldyropdræt udgør 45 % af den samlede tonnage i europæiske akvakulturproduktion. Der 
produceres årligt 150.000 tons stillehavsøsters, 5.000 tons europæisk østers og mere end 600.000 tons 
blåmuslinger i Europa. 
 
Danmark har mulighederne for at udvikle et betydeligt erhverv baseret på opdræt af skaldyr. 
 
Europæisk østers 
De talrige køkkenmøddinger langs Limfjordens bredder vidner om et østersfiskeri som stammer helt tilbage 
til stenalderen. Limfjordens østers har siden dengang været helt uddød, men er genindført af mennesker. 
Der er i perioder fisket store mængder østers og der blev i perioden fra 1924 til 1936 dyrket østers i fjorden. 
Man indførte østersyngel fra Frankrig og Holland og lagde den ud på bunden for senere at høste 
konsumøsters. 
 
I nyere tid landes der stadig østers fra Limfjorden. I perioden fra 1970 til 2000 blev der årligt landet mellem 
200.000 og 500.000 østers. I de senere år er der atter kommet fokus på Limfjordens østers og der blev i 2001 
landet mellem 1.5 og 2 mio. stk. I 2002 ventes de samlede landinger at overstige 2 mio. stk. 
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Der er 3 østersrenserier i drift i Danmark i dag. Disse baserer sig på fiskede østers som afregnes til fiskeren 
for omkring 20-23 kr./kg leveret ved renserierne. Renserierne renser, pakker og sælger til sydeuropæiske 
grossister, med priser liggende i størrelsesordenen 40 kr./kg ab renseri og inkluderer statens 
kvalitetscertificering. De to renserier beliggende ved Limfjorden har påbegyndt driften siden år 2000 og har 
udvidet kapaciteten flere gange allerede. Markedet synes at kunne optage væsentligt større mængder østers 
uden nævneværdig indflydelse på prissætningen. 
 
I Sydeuropa dyrkes østers under anvendelse af en lavteknologisk produktionsform. Teglsten kalkes og 
placeres på stativer på havbunden før østersen gyder. Larverne slår sig ned på teglstenene og kan vokse til 
yngel på disse, hvorefter yngelen fjernes manuelt fra teglen og overføres til poser placeret lige over 
havbunden på lavt vand. Tilførsel af nyt vand og dermed næring sker primært ved hjælp af den store 
tidevandsstrøm. Produktionen kræver ikke store investeringer og er i sin enkelthed ganske robust. 
 
I Skandinavien er denne produktionsform ikke mulig. Grundet den relativt lave temperatur og dermed 
begrænsede gydning og rekruttering i naturen er det her nødvendigt at producere østersyngel i intensive 
kulturer placeret på land. Produktionssystemerne og metoderne er langt hen ad vejen sammenlignelige med 
de metoder som anvendes til produktion af marin fiskeyngel. 
 
Produktion af østersyngel kan opdeles i en række faser. Moderøsters bringes til gydning i et landbaseret 
recirkuleret akvakulturanlæg ved hjælp af induceret temperaturstigning. Larverne fodres med mikroalger 
og efter et par uger nedsænkes særlige plader i vandet, hvorpå larverne fæster sig. De små østers overføres 
til et specielle opstrømsanlæg, hvor yngelen tilbringer en måned under intensivt tilsyn og rigelig forsyning 
med dyrkede mikroalger. Herefter kan yngelen overføres til udendørs opstrømssystemer, indtil den når en 
skallængde på 10-20 mm.  
 
Først på dette tidspunkt kan yngelen flyttes til opdrætsanlæg i fjorden, hvor den i løbet af 2 vækstsæsoner 
vil vokse til markedsstørrelsen på 70-80 gram. Sammenlignet med stillehavsøsters er yngel af den 
europæiske østers vanskelig at producere i intensivt opdræt, idet der erfares en svingende overlevelse. Dette 
skyldes formentlig endnu ikke identificerede ernæringsbiologiske forhold. 
 
Produktionsprisen på en dyrket europæisk østers under skandinaviske forhold kendes ikke, idet der ikke 
kommercielt har fundet en sådan produktion sted. Der har været dyrket stillehavsøsters i danske farvande 
under anvendelse af lignende metoder, disse producenter indstillede produktionen da priserne på 
stillehavsøsters nåede ned under 3 kr./stk. eller 40 kr./kg. Norske undersøgelser estimerer en 
produktionspris på kulturøsters til 30 kr./kg. 
 
På trods af betydelig efterspørgsel er det er i dag ikke muligt at skaffe sætteøsters til en produktion i 
kommerciel skala. En egentlig produktion af sætteøsters er derfor en forudsætning for at kunne opstarte en 
produktion af konsumøsters i Danmark. Metoder til sætteøsters-produktion er under udvikling ved Dansk 
Skaldyrcenter i Nykøbing Mors, ligesom Venø Fishfarm forsøger at opnå erfaring indenfor området. 
 
Blåmuslinger 
Den globale produktion af blåmuslinger andrager ca. 12,4 mio. tons, hvoraf ca. 3,2 mio. tons er fiskede og ca. 
9, 2 er opdrættede muslinger. Der er i denne sammenhæng tale om flere arter, med den største produktion i 
Kina (33%) og Nordatlanten (37%) samt Middelhavet (12%). 
 
Den europæiske produktion dækker alene over to arter, Mytilus edulis og M. galloprovincialis, hvor Spanien, 
Danmark, Holland og Italien er de store leverandører i nævnte rækkefølge. Fangst på vilde bestande foregår 
primært i Danmark, og ud af den samlede europæiske produktion er kun ca. 25 % fangst, mens de 
resterende 75% er kultur. 
 
Afregningsprisen for blåmuslinger varierer meget alt efter om der er tale om linedyrkede eller 
skrabede/fiskede muslinger. De linedyrkede har en væsentligt højere kødprocent (26 mod 12-14 %) ligesom 
de ikke indeholder sand m.v. og har en pænere skal, som er af betydning ved direkte konsum; alle faktorer 
som medfører at linedyrkede indbringer højere priser. Den gennemsnitlige afregningspris for fiskede 
blåmuslinger i Danmark er godt 1 kr./kg og langt hovedparten går til hermetikindustrien samt såkaldte 
pizzamuslinger, i Sverige er prisen for linedyrkede blåmuslinger godt 2 kr./kg på line og knap 8 kr./kg 
høstet. Tilsvarende priser opnås i Norge, Holland og Frankrig for høstede linemuslinger. 
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I Canada er der udviklet metoder til praktisk produktion af blåmuslinger, og man producerede i 1999 20.000 
tons blåmuslinger derovre. De Canadiske naturforhold ved muslingeopdrættet ligner på mange måder de 
danske, idet der opereres i relativt lavvandede områder med blød bund og med risiko for isdækning hvert 
år. Den canadiske metode består af et langlinesystem hvorpå lodrethængende vækstliner er monteret. Yngel 
indsamles om sommeren ved at hænge tove ned fra langlinerne. 
 
I efteråret høstes yngelen (5-30 mm), skilles ad, sorteres og overføres til såkaldte strømper, som igen hænges 
ud i vandet på langlinerne. Simpelt og robust maskineri til at hæve linerne over vandoverfladen, adskille 
sammenklumpede muslinger og sortere og overføre muslinger til strømper er udviklet og forhandles i 
Canada. 
 
De visuelle gener ved et canadisk opdrætsanlæg er begrænsede idet anlægget inkl. bøjer til opdrift, vil være 
sænket under vandoverfladen størsteparten af tiden. Kun de 4 søfartsafmærkninger ved områdets hjørner 
vil således være synlige. 
 
Sænkning af anlægget under overfladen udgør desuden en vintersikring således at eventuelt isdække ikke 
vil påvirke produktionen. Efter 15-20 måneder er muslingerne i strømperne klar til høst. Høsten foregår ved 
at langlinen løftes op til overfladen, strømperne med muslinger frigøres og muslingerne, som nu sidder på 
ydersiden af strømpen, frigøres manuelt. Der foretages herefter en række procedurer inkluderende vask, 
sortering og pakning før produktet er klar til afsætning. 
 
Økonomi i opdræt af blåmuslinger 
Et eksempel kan anskueliggøre den mulige økonomi i et opdræt (ref. Jens Kjærulf Petersen, DMU): 
Til produktion af 300 t blåmuslinger skal anvendes 10 liner á 300 meter påhængt 36 km bånd. Dette vil 
indebære en investering på ca. 130.000 kr. ligesom en båd til kr. 300.000 er nødvendig. Hertil kommer en 
årlig driftsudgift på ca. 25.000 kr. 
Værdien af de 300 t muslinger ved høst vil være kr. 300.000 ved en pris på 1 kr./kg og kr. 1.500.000 ved en 
pris på 5 kr./kg. Der synes således at være et interessant kommercielt potentiale ved opdrættet i sig selv. 
 
Hertil kommer imidlertid, at muslingerne vil konsumere 86-144 ton primærproduktion, svarende til en 
nettofjernelse af 29 ton C, 5 t N og 0,7 t P fra havmiljøet. 
 
Fremtidige udviklingsmuligheder vedr. skaldyr 
Danmark har som nævnt vand i verdensklasse til skaldyrsopdræt, og der eksisterer salgskanaler og 
infrastruktur m.v. til håndtering af produktionen. Når man samtidigt betænker, at f.eks. havbrugere typisk 
råder over meget af det nødvendige udstyr og har sejladserfaren bemanding m.v., synes der at være oplagte 
muligheder for at en miljøvenlig alternativ produktion kan blive løftet op på kommercielt levedygtigt 
niveau. 
 
Denne produktion kunne bibringes ekstra fremdrift og innovation såfremt den miljømæssige gevinst der 
opnås via den af skaldyrene fjernede mængde næringssalte, kunne godskrives havbrug, der således 
sideløbende kunne producere flere fisk med uændret udledning. 
 
Opdrætsmuligheder (on-growing) i recirkulering 
 
Generelt 
Som det er fremgået, kan kun regnbueørred og eventuelt ganske få andre fiskearter opdrættes i netbure i de 
frie vande. Hvis marint opdræt i Danmark derfor skal udvides til også at omhandle andre fiskearter, kan 
denne udvikling kun ske via marin recirkuleringsteknologi. I disse anlæg eller i kombinationer af sådanne, 
vil man generelt beherske hele fiskeartens livscyklus, således at man opererer med en lukket cyclus. 
Recirkulering kan også anvendes i kombination med opdræt under naturlige forhold. 
 
Recirkulering 
Danmark er vel nok verdensførende indenfor design, etablering og drift af recirkulationsanlæg. Der er 
gennem mange år udviklet en særdeles stærk og unik viden på området, som i dag eksporteres til hele 
verden i form af nøglefærdige anlæg beregnet til produktion af mange forskellige fiskearter. 
Recirkuleringsteknologien giver mulighed for kontrol med forskellige fysiske og kemiske parametre som 
temperatur, salinitet, iltindhold, pH, lys m.v. ligesom behandling af selve vandfasen bliver muliggjort. 
 
Biologisk og teknisk er det velkendt teknologi at opdrætte mange forskellige fiskearter i recirkulationsanlæg, 
og gennem kontrol- og reguleringsmulighederne er mulighederne meget store. Kombinationen af et lavet 
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vandskifte og isolerede bygninger gør, at selv meget varmekrævende arter uden problemer kan tilbydes 
optimale vækstbetingelser. Herved øges rækken af mulige opdrætsarter ganske betydeligt, idet såvel 
subtropiske som tropiske arter fra alle verdensdele principielt kan opdrættes indendørs i Danmark. 
  
Grundet et meget lavt vandforbrug og en stor intern omsætning af organisk stof og kvælstof, er den 
specifikke miljømæssige belastning fra sådanne anlæg reduceret betydeligt. 
 
Recirkulationsteknologien er til gengæld forbundet med relativt høje omkostninger til såvel investering som 
drift, og det er derfor mest fordelagtigt at anvende teknologien på fiskearter som har en høj kilopris og høj 
tilvækstrate. Arter som har en høj afregningspris på slutproduktet hører naturligvis til her, men også yngel 
og sættefisk må henregnes til denne kategori, idet der her generelt er tale om såvel meget høje kilopriser som 
høje tilvækstrater. Kombinationen af opdræt i recirkulations-anlæg og sæsonopdræt i netbure kan derfor 
være interessant (se afsnit om yngel).  
 
Som tidligere nævnt er omkostningerne til investering og drift endnu betydeligt højere end det niveau man 
vil finde på lokaliteter som fra naturens side egner sig til opdræt af den pågældende art. Dette forhold 
begrænser naturligvis den kommercielle anvendelse af teknologien, hvorfor det er vigtigt konstant at have 
fokus på en reduktion af såvel investerings- som driftsomkostninger. 
 
Biologi 
De forskellige stadier i opdræt af marine fisk kan listes således: 
1) Moderfiskehold og gydning 
2) Inkubation 
3) Larveopdræt 
4) Tørfodertilvænning (”weaning”) 
5) Juvenil vækst 
6) Vækst til markedsstørrelse (“on-growing”) 
 
Kommerciel produktion af forskellige marine arter i akvakultur har typisk været begrænset af udviklingen i 
punkterne 1-3, og produktionen af velegnet yngel er stadig flaksehalsen indenfor mange arter.  
Ganske kort kan de forskellige stadier beskrives som nedenstående: 
 
1) Moderfiskehold og gydning. Indledningsvist indfanges voksne dyr fra naturen, som efterfølgende holdes 
under kontrollerede betingelser for efterfølgende gydning. Efter den initielle tilvænning til foder og forhold i 
øvrigt, opnås acceptabel gydning for de fleste arter. Via udvælgelse af egnede moderfisk fra de efterfølgende 
producerede generationer opnås efterhånden en vis domestificering af arten, og bestanden friholdes derefter 
gerne fra yderligere tilførsel fra naturen. 
 
2) Inkubation. De befrugtede æg opsamles og overføres til separate kar, hvori den videre ægudvikling og evt. 
klækning sker. Pelagiske æg holdes gerne i omrøring via luft- og vandtilførsel. Efter klækning overføres de 
nyklækkede larver til egentligt klækkeri. 
 
3) Larveopdræt. Efter klækning holdes larverne i larveanlæg (klækkeri), som kan være baseret på 
recirkulering, gennemstrømning eller en bestemt vandmængde. De første dage lever larven udelukkende af 
næringsindholdet i blommesækken, men efter et antal dage dannes en funktionel mund. Så snart 
fiskelarvens mund er åben og fordøjelseskanalen fuldendt begynder den at indtage føde, såfremt egnede 
fødeemner er til stede. I opdrættet af marine fiskelarver anvendes normalt indledningsvist hjuldyr 
(Brachionus plicatilis) i beriget form, som efter nogle dage gradvist erstattes med nauplier af saltsøkrebs 
(Artemia salina) og siden berigede metanauplier. 
Disse to arter levende foder anvendes primært af praktiske årsager idet de er nemme at dyrke under 
kontrollerede betingelser. Talrige forsøg på forskellige marine fiskearter har imidlertid vist at vandlopper 
(copepoder), som også er larvernes naturlige fødeemner, er hjuldyr/ artemia overlegne vedrørende tilvækst 
og overlevelse. Copepoder er imidlertid vanskelige at opdrætte under kontrollerede betingelser (intensivt 
opdræt) i kommercielt omfang, men der sker i flere projekter forsøg på løse nogle af disse problemer.  
Erfaringer fra pighvaropdræt indikerer imidlertid at fisk opdrættet på copepoder gennem resten af deres 
vækst udviser såvel god vækstrate som markant mere ensartet vækst, og der synes også for andre arter at 
være en sammenhæng mellem larvefoderets kvalitet og den senere vækst og kvalitet. Tilsvarende viser 
udenlandske erfaringer, at nye / vanskelige arter ofte kan produceres i meso-cosmos (semi-ekstensivt) v.h.a. 
copepoder og anden naturlig foder. 
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4) Tørfodertilvænning (”weaning”). Efter typisk 25-40 dage på levende foder, tilvænnes fiskelarverne tørfoder 
ved at levende foder langsomt erstattes med kommercielt tørfoder. Efter en periode på 1 uge er fiskene 
tørfodertilvænnede, afhængig af arten og fodertypen opnås det at få ca. 90 % af fiskene tilvænnet tørfoder. 
Fodring med tørfoder sker oftest ikke i klækkeriet, men i et andet anlæg, dog stadig med landbaserede kar. 
 
5) Juvenil vækst. Efter tilvænning til velegnet tørfoder, skiftes foderstørrelse løbende i takt med yngelens 
vækst. Sådant tørfodertilvænnet yngel sælges i forskellige størrelser til anlæg som producere konsumfisk. 
Yngelen kaldes i den forbindelse typisk for sættefisk. 
 
6) Vækst til markedsstørrelse (“on-growing”). Produktionen fra sættefisk til konsumfisk kan ske i forskellige 
typer anlæg. Mest anvendt til marine fisk er netbure placeret direkte i havet, oftest på beskyttede steder. 
Denne opdrætsteknik er meget udbredt og kan ses overalt på jordkloden. Opdræt i kar eller tanke placeret 
på landjorden er dog også almindelig, men slet ikke i samme omfang. 
 
Muligheder 
Det er klart, at listen over arter, der vil være muligheder for at opdrætte med kommerciel succes, vil være 
foranderlig over tid. Nogle arter, som det er fuldt biologisk/teknisk muligt at opdrætte, opnår måske i dag 
for lav en pris på markedet til at der kan skabes økonomisk rentabilitet i et recirkuleret opdræt. Såfremt 
prisen på sådanne arter stiger, vil der eventuelt kunne komme rentabilitet i et opdræt.  
 
En anden måde at skabe rentabilitet i et recirkuleret opdræt af mange arter, ville naturligvis være via en 
reduktion af investeringsomkostningerne og/eller driftsomkostninger. 
 
Grundet en manglende offentlig forskningsindsats på området og det begrænsede marked, er der i dag en 
manglende innovation indenfor feltet. Der er mange biologisk/tekniske muligheder for reduktion i såvel 
anlægs- som driftsomkostninger, som gennem udvikling og afprøvning kunne muliggøre videre 
kommercialisering af marint opdræt i recirkulerede systemer i Danmark. 
 
Det vurderes, at Danmark med en målrettet indsats ville kunne opnå en ganske betragtelig markedsandel 
indenfor opdræt af marine fisk i recirkulerede systemer, idet vi som ovenfor nævnt har klare kompetitive 
fordele indenfor flere af områdets centrale aspekter. 
 
Pighvar 
Pighvar (Scophthalmus maximus) er oplagt kandidat til opdræt i recirkulerede systemer i Danmark. Det er en 
attraktiv spisefisk med høj markedsværdi, som vokser hurtigt selv i relativt høje tætheder. Den vokser bedst 
i moderat varmt vand (16-20° C), hvilket gør den ganske velegnet til opdræt i recirkulations-systemer hvor 
denne optimal-temperatur kan tilbydes året rundt.  
 
Produktionen af pighvar foregår i dag hovedsageligt i åbne gennemstrømningsanlæg, hvorfor man har 
behov for adgang til havvand med nogenlunde passende temperatur året rundt. Sådanne betingelser findes 
primært i Spanien og Frankrig, hvor opdrættet da også er steget stille og roligt i de senere år, som vist i 
nedenstående tabel. 
 
Tabel B.3.3.1. Pighvar-produktion i Spanien og Frankrig (mængder i tons). 

 1998 1999 2000 2001 

Spanien 1.920 2.083 3.350 3.990 

Frankrig 850 900 1.000 1.000 

I alt (E+F) 2.770 2.983 4.350 4.990 

 
Den opnåede gennemsnitspris for opdrætterne (ab farm) ligger for de to lande på 8-8,50 svarende til 60-65 
kr./kg ab farm. 
 
Status vedrørende opdræt af pighvar 
Herunder gives en kort redegørelse for status indenfor de 6 nævnte punkter ved marin fiskeopdræt. 
 
1) Moderfiskehold og gydning. Hold af moderfisk og efterfølgende gydning er relativt simpelt for pighvar. 
Gydning sker naturligt i de første forårsmåneder, alt afhængigt af temperatur og lysforhold, men det er 
muligt ved manipulation med temperatur og lys at udvide gydningsperioden, således at æg gøres 
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tilgængelige i hele det første halvår, og også i dele af andet halvår. Flere veletablerede kommercielle anlæg 
kan i dag levere æg efter aftale, og pighvar-æg/larver er således tilgængelige i almindelig handel. I Danmark 
er også Maximus i dag selvforsynende med pighvaræg/larver. 
 
2) Inkubation. Inkubationsproceduren er velkendt og uproblematisk, denne kan udføres af ægleverandøren 
eller af opdrætteren selv. Større anlæg kan have sin egen ægproduktion. 
 
3) Larveopdræt. Pighvarlarver opdrættes enten semi-ekstensivt eller intensivt. Ved den semi-ekstensive 
metode (se næste kapitel) som anvendes i Danmark, fodres pighvarlarverne med naturlig føde i form af 
vandlopper (copepoder) eventuelt suppleret med hjuldyr og siden Artemia. Ved den intensive metode 
anvendes typisk hjuldyr alene efterfulgt af Artemia. Mens den semi-ekstensive metode har fordele i form af 
bedre og ensartet kvalitet af yngelen har den intensive metode fordel af mulighederne for nærmest helårlig 
produktion. 
Overlevelsen gennem larvefasen er generelt god, og uafhængig af metode er også denne del i dag fuldt 
kommercialiseret og yngel/sættefisk tilgængelige på det europæiske marked. 
 
4) Tørfodertilvænning (weaning). Tørfodertilvænningen går relativt nemt, og de glubske fisk er i løbet af en 
uge eller mindre fuldt tilvænnede kommerciel tørfoder. Tørfodertilvænnet yngel (”sættefisk”) er også 
tilgængelig på markedet. 
 
5) Juvenil vækst og  
6) Vækst til markedsstørrelse (on-growing).  
Som beskrevet er opdrættet velkendt og velbeskrevet. Der findes derfor i dag såvel verificerede 
vækstmodeller som fodringstabeller m.v. Disse tabeller tager højde for f.eks. fiskens størrelse og 
temperaturen, og et eksempel er vist i nedenstående figur: 
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Figur B.3.3.1. Vækstkurve for pighvar. 
 
Som det fremgår, kan en markedsstørrelse på 1½ kg/stk. fra 10-grams sættefisk opnås på omkring 19 
måneder ved 18° C. 
 
Der synes ikke at være nogen betydende negativ sammenhæng mellem tilvækstrate og tæthed i karrene før 
efter en vis grænse, således at man som gennemsnit (afhængig af fiskestørrelse) kan have op mod 25 kg/m2 
karareal (karbund). 
 
Økonomi i opdrættet 
Såvel vækstpotentiale som anlægs- og driftsomkostninger med nuværende teknologi er kendte og 
underbyggede. Parameteren: produceret mængde pr. arealenhed pr. år, er et nøgletal for økonomien i 
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recirkulations-anlæg. Med den ovenfor beskrevne tæthed kan der påregnes produceret 75-80 kg pighvar pr. 
m2 karareal pr. år. 
 
Et overslagsbudget for produktion af 200 ton konsumpighvar pr. år i recirkulations-anlæg vil være (ref. Arne 
Bækgård; data understøttet af andre) som nedenstående tabel viser. Der er tale om et anlæg med 3.000 m2 
karareal i en bygning på 4.500 m2. Investeringen er på 22,5 mio. kr., hertil kommer en udgift til stocking på 5 
mio. kr. Altså efterladende en betydelig margin til fortjeneste, herunder risikopræmie m.v. 
 
Tabel B.3.3.2. Overslagsbudget for produktion af 200 tons konsumpighvar pr. år i recirkulations-anlæg. 

Post Udgift (udtrykt som omkostning pr. kg 
produceret fisk) 

Yngel-indkøb 6,0 
Foder 10,0 
El og energi 3,0 
Løn 5,0 
Andre omkostninger (ilt, vaccine, kemi) 5,0 
Administration og salg, slagtning 4,0 

 
Samlede variable produktionsomkostninger 33,0 kr./kg 

 
Investering 22,5 + 5,0 mio. kr.  
-forrentning og afskrivning heraf  (4mio/år) 20,0 
Samlet Produktionspris 53,0 kr./kg 
  
Forventet salgspris 60 – 65 kr./kg 

 
 
Når således teknologi, produktion, marked, pris og økonomi er velkendt og i orden, kan man undre sig over, 
hvorfor der ikke p.t. er etableret nogen kommercielle pighvaropdrætsanlæg i Danmark. Der har været og er 
dog flere personkredse, som forsøger at få et anlæg etableret. Årsagerne til at dette endnu ikke er lykkedes er 
flere, men er generelt de samme som for anden marin opdræt i Danmark, nemlig: 

- det er svært og langsommeligt at få tilladelser, dette til såvel drift som placering 

- det er svært at skaffe finansiering i nævnte størrelsesorden til en ny branche 

- der kan eventuelt også være problemer med at skaffe kvalificeret bemanding. 
 
Tunge 
Tunge (Solea solea), også kaldet gråtunge el. søtunge, er en særdeles attraktiv spisefisk med en høj 
markedsværdi. Tunge er en varmekrævende art og er derfor velegnet til opdræt i recirkulations-systemer.  
De tekniske vanskeligheder i yngelopdrættet synes at være overkommet, og tunge virker som en meget 
potentiel kandidat i dansk akvakultur, idet dansk recirkulationsteknologi er førende i verden og tilmed er en 
forudsætning for kommerciel opdræt af tunge på vore breddegrader. Der gennemføres for øjeblikket et 
forsøgsprojekt under ledelse af DFU med afprøvning af metoder til opdræt af yngel og indhentning af 
dokumentation for forskellige fodertypers og driftparametres effekt på vækst og overlevelse. 
 
Tunge er som nævnt en meget værdifuld spisefisk på det europæiske marked. Den specifikke pris afhænger 
af størrelsesgrupperingen, men som nedenstående figur viser er der gennem de sidste tre år opnået en 
gennemsnitspris på 92 kr./kg for E1-fisk landet på Hirtshals fiskeriauktion. 
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Figur B.3.3.2. Priser for forskellige størrelsesgrupperinger januar 1999 - maj 2001, sortering E1, landet på Hirtshals 
fiskeriauktion. 
 
Da markedet for tunge tilmed har et anseligt volumen, har arten allerede fra marin fiskeopdræts tidlige dage 
i 70erne tiltrukket sig opmærksomhed. Disse tidlige forsøg slog dog fejl primært på grund af besværligheder 
med larveopdrættet og manglende foderteknologi, som resulterede i ernæringsrelaterede 
sygdomsproblemer. Disse tekniske problemer er imidlertid blevet løst i mellemtiden, og tiden synes moden 
til at fastlægge om tungeopdræt nu kan kommercialiseres (Howell B.R. 1997, Dinis M.T. et al. 1999). 
 
Da der samtidigt synes at være ganske gode muligheder for at forskellige aspekter af dansk teknologi og 
know-how kan bidrage til imødegåelse af de udestående spørgsmål/problemer vedr. opdrættet kan tunge i 
givet fald vise sig at være en meget relevant art i kommende dansk opdræt. 
 
Status vedrørende opdræt af tunge 
Herunder gives en kort redegørelse for metoder, status og eventuelle udestående problemer indenfor det 
enkelte punkt. 
 
1) Moderfiskehold og gydning. Hold af moderfisk og efterfølgende gydning er relativt simpelt for tunge. 
Såfremt større fisk i tilstrækkelig mængde indfanges i efteråret og holdes under passende betingelser sker 
gydning naturligt i de første forårsmåneder, alt afhængigt af temperatur og lysforhold. Det er dog en generel 
erfaring, at fiskene skal have været holdt under karbetingelser i minimum et år, før gydning kan forventes. 
Da tunge er en såkaldt portionsgyder, som gyder en mindre mængde æg dagligt over en længere periode, er 
det nødvendigt med et rimeligt antal gydende fisk for at få så stor en daglig ægmængde at opdrættet rent 
praktisk kan gennemføres. Det er muligt ved manipulation med temperatur og lys at udvide 
gydningsperioden, således at æg kan gøres tilgængelige i størstedelen af første halvår. 
 
2) Inkubation. De pelagiske æg inkuberes ved en temperatur under 12°C, og klækkes efter 50-100 daggrader 
(eks. 10 dage ved 10°C). Tunger producerer 30-100.000 æg/kg hun/år med en høj fertilitet. 
Inkubationsproceduren er velkendt og uproblematisk. Der kan dog være problemer med lav befrugtnings-
procent, hvilket yderligere gør en relativt stor bestand af moderfisk nødvendig. 
 
3) Larveopdræt. For tunge er anvendelsen af hjuldyr ikke absolut nødvendigt, men giver bedre resultater (Flos 
et al., 2001). Overlevelsen gennem larvefasen er generelt god, og efter 30 dage har tungen en længde på 25 
mm og kan flyttes fra klækkeriet og tilvænnes tørfoder i almindelige kar. 
 
4) Tørfodertilvænning (weaning). Selve tilvænningen går relativt nemt, men såfremt foderet ikke har den rette 
kvalitet, vil der forekomme et vist dødsfald, men især vil tilvæksten blive dårlig og meget uensartet. De 
tidlige studier fokuserede på inkorporeringen af invertebratvæv i foderet (Metailler et al., 1981) og senere 
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inkorporeringen af kemiske attraktanter (Metailler et al., 1983). Den generelle udvikling indenfor 
foderindustrien og fokus på marint fiskeopdræt har i dag gjort godt weaningfoder tilgængeligt fra flere 
firmaer. 
 
5) Juvenil vækst. Udbruddene af ”black patch nekrosis” forårsaget af bakterien Flexibacter maritimus (Bernadet 
et al., 1990) som tidligere forårsagede stor skade på opdrættede tunger er blevet påvist at kunne relateres til 
dårlig ernæringstilstand/ utilstrækkeligt foder og til dårlig hygiejne generelt, hvorfor en imødegåelse af 
disse forhold har vist sig at være tilstrækkeligt til at imødegå infektionen. 
Et af de største problemer for tungeopdræt er den store variation i de juveniles vækst, som dels 
nødvendiggør hyppig sortering dels forlænger den gennemsnitlige produktionstid væsentligt. Det må 
forventes, at en optimering af såvel larvernes som de juveniles ernæring og kvalitet vil have den effekt, at 
den generelle vækst bliver forbedret og mere ensartet. 
 
6) Vækst til markedsstørrelse (on-growing).  Som nævnt ovenfor er en meget uens vækst et af de store 
problemer for tungeopdræt. Gennem forbedret ernæring og især gennem den domesticering, som vil ske via 
de første par generationer i opdræt, forventes det at en mere ensartet vækst kan opnås. 
Ved fodring udelukkende med naturligt foder (orme, muslinger, sandorm) har Irvin (1973) og Fonds (1975) 
påvist, at tunger kan nå en markedsstørrelse på 250 g/stk. inden for et år. Såfremt sådanne vækstrater 
tilnærmelsesvist kan opnås på et moderne tørfoder synes tungeopdræt at kunne opnå et gennembrud. 
Desværre er der kun få data på vækst hos tunger og for større fisk endog meget få data. Såfremt tilgængelige 
data fra forskellige eksperimenter sammenstykkes, antydes en væksttid på ca. 17 måneder for at nå 300 g, 
men det skal understreges, at disse forskellige forsøg ikke er foregået under sammenlignelige forhold 
(temperatur, foder, tæthed etc.). 
Der synes at være en negativ sammenhæng mellem tilvækstrate og tæthed i karrene. Det er ikke klarlagt, 
hvorvidt dette er en direkte følge af tætheden som sådan eller måske snarere skyldes afledte effekter, 
hvorfor der er behov for optimering af fodringsstrategier og bestands-håndtering m.v. 
 
De primære udestående problemer og behov for optimering for tungeopdræt kan derfor summerende listes 
således: 

- den bedste metode til larveopdræt skal findes 

- størrelsesvariationen på juvenile (og dermed endelig produktionstid) skal reduceres 

- et forbedret voksefoder med god attraktantvirkning skal laves 

- vækstpotentiale og -hastighed skal kortlægges for større fisk ved kommercielle betingelser, herunder skal 
årsagen til tæthedsafhængig vækst belyses. 

 
Vi har i Danmark flere fortrin indenfor disse punkter som kan føre til kommercielt gennembrud og 
kompetitive fordele: 

- Vi kan opdrætte og anvende alternative levende foderdyr (copepoder), også via semi-ekstensivt opdræt 

- Vi har gode faglige ressourcer på foderudvikling og anerkendte foderproducenter 

- Og, måske vigtigst i et kompetitivt aspekt, vi kan maksimere væksten gennem konstant, optimal 
temperatur (20-25° C) muliggjort via recirkulering. 

 
Eksotiske arter 
Eftersom stort set alle relevante parametre kan reguleres og holdes på den pågældende arts optimum, er der 
med recirkulering også mulighed for at opdrætte mere eksotiske arter i Danmark, f.eks. tropiske fisk med 
temperaturbehov på 28° C. Som for andre mulige opdrætsarter, er det nødvendigt for kommerciel succes, at 
produktionen pr. arealenhed (tæthed x vækst) er rimelig stor og at prisen på produktet er tilstrækkelig højt. 
 
Udover specielle arter og specielle tilfælde, hvor der af forskellige grunde kan være muligheder for en slags 
nicheproduktion, synes det ikke realistisk, at man i Danmark vil kunne opdrætte sådanne fisk kommercielt 
konkurrencedygtigt over længere tid. 
 
Andre eventuelle arter 
Et forprojekt i samarbejde med Danish Cod, Institut for Torskeopdræt I/S, er blevet gennemført med det 
formål at skaffe et videnskabeligt sikkert og teknisk fagligt kompetent grundlag til beskrivelse og 
projektering af et efterfølgende konkret udviklingsprojekt, som skal tjene til at udvikle dansk landbaseret 
opdræt af torskeyngel og torsk til konsum og fremme kommerciel udvikling af torskeopdræt i Danmark. 
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Forprojektet er første fase af et konkret udviklingsprojekt med det formål at udvikle og etablere et 
landbaseret kommercielt torskeopdrætsanlæg i Danmark. Opdræt af torsk består af følgende komponenter: 

- et moderfiskeanlæg med 4-5 hold moderfisk til produktion af æg året rundt 

- et yngelopdrætsanlæg til opdræt af torskeyngel på levende foder og med tilvænning til tørfoder. Et 
sådant anlæg kan indrettes til opdræt af fisk til en vis størrelse, f.eks. 4 g eller 80 g.  

- produktionsanlæg hvor fisk opdrættes til konsumstørrelse, f.eks. 3 kg. 
 
Konklusionerne fra forprojektet er følgende: 

- Den teknologiske viden for opdræt af torsk i landbaseret anlæg findes, og ligeledes den ekspertise og 
erfaring, der er nødvendig. Fiskene kan opdrættes i stor skala, selvom der er enkelte flaskehalse, der 
endnu ikke er helt løst. 

- De økonomiske analyser peger på en rentabilitet i et opdræt af torskeyngel med tilhørende 
moderfiskeanlæg i landbaseret recirkuleringssystem. 

- Et yngelanlæg vurderes tilstrækkeligt til at kunne forsyne flere produktionsanlæg og dermed stimulere 
fremtidige initiativer. 

- Til gengæld peger de økonomiske analyser på, at produktionsopdræt i landbaseret anlæg ikke er rentabelt 
i forhold til prisen på den færdige vare. 

- Netbursopdræt af torsk har ikke været undersøgt, da det ikke var aktuelt for projektet. Endvidere vil der 
være en række problemer og ulemper forbundet med det i de indre danske farvande. Udover spørgsmålet 
om opnåelse af tilladelse til netbursopdræt af torsk, kan der opstå alvorlige problemer i forbindelse med 
for varm sommertemperatur eller vinterisdække. 

 
(Se i øvrigt bilag 6.9: Opdræt af torsk i Danmark). 
 
Fremtidig udvikling 
Recirkulationsteknologien tilbyder som nævnt en god og miljøvenlig måde at opdrætte fisk på. Teknologien 
er velkendt og Danmark indtager en førerposition indenfor såvel de tekniske som de biologiske aspekter, 
ligesom den tætte tilknytning til fiskefoder-industrien giver oplagte synergimuligheder. 
 
Talrige arter kan opdrættes, p.t. synes pighvar og evt. tunge at være de mest oplagte set fra en kommerciel 
synsvinkel. 
 
Recirkulationsteknologien er til gengæld forbundet med relativt høje omkostninger til såvel investering som 
drift, og det er derfor mest fordelagtigt at anvende teknologien på fiskearter som har en høj kilopris og høj 
tilvækstrate. Omkostningerne til især investering men også drift er betydeligt højere end det niveau, man vil 
finde på lokaliteter som fra naturens side egner sig til opdræt af den pågældende art.  
 
Dette forhold begrænser naturligvis den kommercielle udbredelse af teknologien, hvorfor det er vigtigt 
konstant at have fokus på en reduktion af såvel investerings- som driftsomkostninger. Det må vurderes, at 
en målrettet indsats for at nedbringe begge slags omkostninger kan bringe flere arter ind som kommercielt 
bæredygtige muligheder for intensiv recirkulering, ligesom en sådan udvikling ville bidrage til yderligere at 
befæste markedspositionen for såvel rådgivere som udstyrs- og anlægsleverandører. 
 
Opdrætsmuligheder vedr. yngel og sættefisk 
 
Generelt 
Danmark har været med helt fremme i udviklingen af produktionsformer til marin fiskeyngel, og vi 
besidder derfor i dag en stor ekspertise indenfor dette felt og har flere aktive producenter af marin 
fiskeyngel. En stor del af den dansk producerede yngel eksporteres til udlandet som sættefisk til videre 
opdræt. 
 
Næringsstoftabet ved yngelopdræt er, som følge af det lave foderforbrug, mindre end ved produktion af fisk 
til konsumstørrelse. Der er derfor store muligheder for ekspansion af denne produktion indenfor den 
eksisterende miljølovgivning.  
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Marine arter er kendetegnet ved produktion af store mængder meget små æg. Efter klækningen er larverne 
små og ikke i stand til at fordøje tørfoder. Larverne kræver fodring med levende planktonorganismer. 
Produktion af marin yngel kræver derfor teknologi til- og viden om  anvendelse af levende foderorganismer. 
 
De foderorganismer, som larverne ville leve af i naturen (copepoder), er vanskelige at producere i 
tilstrækkelige mængder. Alternative foderorganismer som er lettere at dyrke har ikke en 
næringssammensætning, adfærd og størrelse, der opfylder fiskelarvernes krav. Et væsentligt aspekt 
vedrørende opdræt af yngel af marine arter, er derfor at identificere den enkelte fiskearts krav, og herefter 
opfylde disse ved at gennemføre en specifik fodringsstrategi. 
 
De nuværende producenter udnytter dog ikke den seneste teknologi og kan have svært ved at klare 
konkurrencen fremover på det internationale marked. Fraværet af et hjemmemarked vanskeliggør 
yderligere yngelproducenternes markedsvilkår. 
 
Mange af vore kendte marine arter af fisk og skaldyr vil fremover i større og større omfang blive 
domesticeret. Den nødvendige tilpasning af produktionsteknikken til hver ny art kræver kapital og 
nødvendiggør derfor politisk opbakning til forskning og udvikling samt en mulighed for ekspansion af 
erhvervet som helhed. 
 
Semi-ekstensivt opdræt 
I semi-ekstensivt opdræt dyrkes foderorganismerne ekstensivt. Store betontanke eller jorddamme fyldes 
med havvand. Lys og næringsforholdene gør at planteplankton i tankene vokser kraftigt og dette udnyttes 
som foder for dyreplankton, som hurtigt opformeres. Det er i ekstensivt opdræt muligt at producere 
copepoder, som er det optimale foder for marine fiskelarver. 
 
Når copepoderne har nået en tilstrækkelig mængde i tankene filtreres de ud af vandet og overføres til 
mindre tanke, hvori fiskelarverne befinder sig eller fiskelarverne opdrættes i de bassiner hvor copepoderne 
produceres (meso-cosmos). Da der i de udendørs tanke kan være varierende succes med 
copepodproduktionen, og da fiskelarverne efterhånden æder mere end det er muligt at producere, anvendes 
alternative planktonorganismer typisk som supplement. 
 
Semi-ekstensivt opdræt vil typisk have en fordel når en ny art introduceres i opdræt idet fiskeyngelen straks 
efter klækningen præsenteres for copepoder, som er det optimale foder. Ulemperne ved semi-ekstensivt 
opdræt er, at det kun er muligt at producere om sommeren, hvor vandtemperaturerne er tilstrækkeligt høje. 
Den lave grad af kontrol med produktionsparametre i copepodproduktionen giver fluktuationer i tilgangen 
til foder som afspejles i det overordnede produktionspotentiale. 
 
De to danske producenter af marin fiskeyngel baserer sig begge på en semi-ekstensiv metode. 
 
Venø Fish Farm K/S blev etableret i efteråret 2000 på grundlag af Nordvestjysk Fritidsfiskerforening’s 
hidtidige forsøgsdambrug for marine fiskearter, som startede i 1991. I perioden 1991-2000 producerede 
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening (Amatørfiskerforening) hvert år yngel af skrubbe og pighvar, og et enkelt 
år tillige ca. 25.000 stk. rødspætter. Den producerede yngel er fortrinsvis leveret til udsætning i samarbejde 
med Danmarks Fiskeriundersøgelser i Hirtshals. De seneste 3-4 år er en del af de opdrættede pighvar solgt 
med henblik på videre opdræt til konsum. Venø Fish Farm K/S producerer skrubber og pighvar til 
udsætning og videreopdræt samt europæisk østers (Limfjordsøsters) til konsum. Faciliteterne er indtil videre 
indrettet med en årlig produktionskapacitet på omkring 300.000 stk. fiskeyngel og 100.000 stk. østers. 
 
Den anden producent af marin fiskeyngel er Maximus A/S. Firmaet blev etableret i 1989 som et semi-
ekstensivt anlæg og har siden 1991 produceret omkring 500.000 stk. pighvaryngel om året. Anlægget blev i 
2000-2002 ombygget til også at kunne anvende intensiv produktionsteknologi, hvorfor man forventer i 2003 
at øge sin produktionskapacitet til 1.3 mio. stk. yngel/år. 
 
Intensivt opdræt 
Den intensive produktionsmetode beror på anvendelse af foderorganismer, som er lette at dyrke i store 
mængder i indendørs intensive kulturer. Disse organismer er ikke den naturlige føde for marine fiskelarver 
og skal manipuleres for at opnå en næringssammensætning, der tilsvarer fiskelarvernes behov. Når først 
dette F&U arbejde er gennemført for en given art, har det intensive opdræt konkurrencemæssige fordele 
grundet sæsonuafhængighed, høj grad af kontrol med produktionsparametrene og deraf følgende stabilitet i 
produktionsforløbet. 
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Hvis en rationel intensiv produktion af copepoder kunne udvikles, ville den intensive opdrætsmetode have 
alle fordelene på sin side. Indtil dette sker, vil de semiekstensive produktionsformer tilnærme sig de 
intensive med den ene forskel at de baserer sig på anvendelsen af copepoder, som kun kan dyrkes i de store 
udendørs enheder. 
 
Arter p.t. relevante 
Som det er fremgået af den tidligere tekst, er pighvar og tunge to arter hvor kommercielt opdræt allerede 
efterspørger yngel, og hvor Danmark også konkurrencemæssigt umiddelbart kan være leverandør. Flere 
andre arter kan være på vej i Europæisk akvakultur, hvorved yngelleverance vil blive efterspurgt. En af 
disse arter er torsk; i det nævnte forprojekt vedrørende mulighederne for torskeopdræt og kommerciel 
udvikling af torskeopdræt i Danmark blev det netop påvist, at et moderfiskeanlæg med 4-5 hold moderfisk 
til produktion af æg året rundt med et tilhørende yngelopdrætsanlæg til opdræt af torskeyngel på levende 
foder og med tilvænning til tørfoder ville kunne være økonomisk levedygtig (et sådant anlæg indrettes til 
opdræt af fisk til en vis størrelse f.eks. 4 g eller 80 g). 
 
Konklusionerne fra forprojektet vedrørende opdræt af torskeyngel er følgende: 

- Den teknologiske viden for opdræt af torsk i landbaseret anlæg findes, og ligeledes den ekspertise og 
erfaring der er nødvendig. Fiskene kan opdrættes i stor skala, selvom der er enkelte flaskehalse der endnu 
ikke er helt løst. 

- De økonomiske analyser peger på en rentabilitet i et opdræt af torskeyngel med tilhørende 
moderfiskanlæg i landbaseret recirkuleringssystem. 

- Et yngelanlæg vurderes tilstrækkeligt til at kunne forsyne flere produktionsanlæg og dermed stimulere 
fremtidige initiativer. 

 
Pga. den manglende økonomiske rentabilitet i produktionsfasen, har man peget på det vigtige i at sørge for 
afsætning af fiskeyngel, såfremt man kun havde yngelproduktion i Danmark. Der forslås f.eks. et 
samarbejde med Norge, hvor yngel fra Danmark kunne transporteres til Norge til efterfølgende 
netbursopdræt. Det er her, som ved al anden yngelproduktion, vigtigt også at indregne de medgående 
transportomkostninger for yngelen. 
 
Udsætning 
Udover afsætningen direkte til videreopdræt har danske yngelproducenter også mulighed for at afsætte 
yngel til udsætning i vore farvande. I de senere år er der udsat yngel af de marine arter pighvar, rødspætte, 
torsk og skrubbe, ligesom også helt og ål bliver udsat. Hertil kommer en del ferskvandsarter. Udover 
projektsammenhænge er det generelle formål med udsætningerne at ophjælpe lokale bestande, især i 
specifikke områder.  
 
Alle udsætningsfisk produceres typisk hos mindre yngelopdrættere, og for de marine arter har 
tilgængeligheden af velegnet yngel fra andre arter ligefrem begrænset udsætningen. 
 
Fremtidig udvikling 
Som beskrevet, er der ved opdræt af yngel og sættefisk tale om en vidensbaseret opdrætsform hvor en lille 
tonnage udgør en forholdsvis stor værdi. Da man i Danmark har et godt vidensfundament og solid 
driftserfaring med såvel yngelopdræt som semi-ekstensiv og recirkulationsteknologi (se bilag 6.10) samt en 
veludviklet fiskefoderindustri, er der indenfor dette område gode muligheder for etablering i Danmark (se i 
øvrigt bilag 6.8 for beskrivelse af allerede etablerede anlæg). Den lille fodermængde samt det stærkt 
reducerede behov for plads, vand, kemikalier m.v. gør normalt etablering muligt flere steder. 
 
Det skal naturligvis understreges, at afsætningen fra sådanne anlæg er afhængig af et ønske eller en 
efterspørgsel på yngelen fra et videreopdræts-erhverv herhjemme eller generelt i verden. Hidtidige 
erfaringer har vist, at de første producenter af yngel i kommercielle mængde for en given art, har dels haft 
mulighed for god konsolidering, dels har befæstet en position på aftagermarkedet, når flere leverandører 
med tiden er dukket op. 
 
 

 


