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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug, j. nr. 16-7133-000003 
 
Friluftsrådet takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om etable-
ring og drift af havbrug. 
 
Friluftsrådet har forståelse for, at havet er en vigtig ressource i forhold til fødevareproduktion. Friluftsrå-
det er dog, som paraplyorganisation for knap 90 medlemsorganisationer der blandt andet varetager fri-
luftsinteresser på og ved havet, bekymret for de indskrænkninger i adgang og fri bevægelighed på havet, 
som etablering af havbrug potentielt kan medføre. 
 
Friluftsrådet finder det betænkeligt, at det af udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug 
ikke fremgår, hvilke kriterier der skal ligge til grund for valg af placering af havbrugene. Kun i § 2 stk. 2 
fremgår det, at hvor der i ansøgningerne er overlap af områder, prioriteres i første omgang den ansøg-
ning med den største forventede produktion, og i anden omgang ansøgningen med mindst forventet ud-
ledning af kvælstof. 
 
Friluftsrådet mener, at placeringen af havbrugene bør ske efter en afvejning af interesser, der rækker ud 
over forventet produktion og kvælstofudledning, herunder blandt andet i hvor stort omfang rekreative 
interesser vil blive berørt af havbruget. Friluftsrådet har kendskab til flere steder, eksempelvis Horsens 
Fjord, hvor havbrug placeret med stor tæthed i meget befærdede farvande medfører, at blandt andet 
bevægelsesfriheden for sejlere, roere og lystfiskere bliver reduceret. Generelt vil Friluftsrådet henstille 
til, at havbrug placeres på åbent hav, frem for langs kysten, idet færre rekreative interesser her vil blive 
påvirket. 
 
Idet placeringen af havbrugene, som anført oven for, har stor betydning for muligheden for at dyrke fri-
luftsliv i de berørte områder, vil Friluftsrådet desuden opfordre til, at listen over høringsberettigede par-
ter i § 3 stk. 1 udvides til også at inkludere organisationer, der repræsenterer sejlere og roere, blandt 
andet Dansk Sejlunion og Dansk Kano og Kajak Forbund. 
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