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Til berørte organisationer, myndigheder m.m.  

 

Erhverv 

J.nr. MST-029-00149 

Ref. Anhan/Thobj/Tanak 

Den 22. december 2014 

Høring af udkast til ny dambrugsbekendtgørelse  

 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse 

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug i høring.  

 

Siden bekendtgørelse nr. 130 af 8. februar 2012 trådte i kraft, er der kommet ny 

viden fra forskerne og praktiske erfaringer fra kommunerne og dambrugene, som 

har gjort det nødvendigt med visse justeringer.  

 

Bekendtgørelsen fra 2012 blev til på baggrund af Akvakulturudvalgets anbefalinger 

fra 2010 og resultaterne for modeldambrugsforsøgsordningen samt anden ny 

viden. Det overordnede formål med det nye bekendtgørelsesudkastet er fortsat at 

skabe incitament til en øget produktion og reduceret miljøbelastning.  

 

Dambrug, der omlægger til ny teknologi og overgår til udlederregulering, kan 

udvide deres produktion betydeligt. Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder 

fortsat regler om, at nye dambrug, og dambrug, der ønsker at udvide eller ændre 

deres produktion skal overgå til nye regler om udlederregulering.  

 

De væsentligste ændringer i det nye høringsudkast er: 

 

Vandindtag 

Et dambrug, som overgår til udlederregulering kan fremover vælge imellem 

forskellige løsninger på vandindtaget. Et dambrug vil kunne vælge at pumpe 

vandet ind eller etablere en teknisk foranstaltning, der har samme sikkerhed for 

måling og afskæring af vandindtaget, som det hidtidige krav om en pumpeløsning 

skulle sikre. Løsningen skal garanterer for korrekt måling af vandindtaget, som 

skal dokumenteres overfor myndighederne, f.eks. gennem en log. Afskæring af 

vandet skal ske med en nøjagtighed på +/- 5 %.  

 

Overgangsordning  

Overgangsordningen udvides, så alle dambrug får samme frist til at overgå til 

udlederregulering. Bestående dambrug, som skal have deres første 

miljøgodkendelse og dambrug, som skal have revurderet deres miljøgodkendelse, 

kan vente med at overgå til udlederregulering til 2022. Dambrugene på 

overgangsordning, dvs. foderkvoteregulering, vil dog stadig skulle leve op til den 

nye bekendtgørelses BAT standarder fra miljøgodkendelsen er meddelt eller 

revurderingen er foretaget.   

 

Dambrug, som får deres første miljøgodkendelse vil være omfattet af 

retsbeskyttelse. For dambrug, som skal revurderes gælder det, at revurderingen 
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ikke er omfattet af retsbeskyttelse og at dambruget vil skulle revurderes igen 

senest i 2022 og derefter overgå til udlederregulering. 

 

Afgitringer 

Kommunalbestyrelsen skal fremover fastsætte vilkår om afgitringer ved dambrug 

og overtage tilsynsforpligtelsen. Den tidligere godkendelsesordning ophører og i 

stedet bliver afgitringer en del af miljøgodkendelsen. Der er ikke tiltænkt 

ændringer i kravene til gitrene, men klageadgang og håndhævelse følger nu 

bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og i dambrugsbekendtgørelsen.  

 

Kredsen af klageberettigede udvides og følger nu miljøbeskyttelseslovens kapitel 

11. Straf for overtrædelse af reglerne om afgitringer er fortsat bødestraf, men følger 

nu håndhævelsen af overtrædelse af vilkår i en miljøgodkendelse og kan stige til 

fængsel i to år i tilfælde, hvor overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov 

uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er forvoldt skade på miljøet eller har 

været fare for det eller der er opnået eller tilsigtet økonomisk vinding. I disse 

særlige tilfælde, er der sket en skærpelse i forhold til den tidligere ordning. 

 

Ændringer i bilag 1 

• Krav om impermeabel membran i bassiner ophæves.  

• Krav til vandindtag til økologiske dambrug lempes.  

• Dispensationsbestemmelse til vandforbrug for specialproduktioner (æg og 

yngelproduktioner) er indført. 

 

Ændringer i bilag 2 

•  Muligheden for at producere fisk til havbrugsproduktion (skæv 

produktion) over et år er indarbejdet, så dambrugeren kan udnytte sin 

tilladelse bedre.  

 

Ændringer i bilag 5 

• Krav om foderkvotient lempes til 1,2 for fisk over 1 kg og fjernes for 

avlsfisk og andre arter end ørred. 

 

Ændringer i bilag 7 

• BAT-kravene ændres således, at der er gradvist stigende krav efter 

produktionsstørrelse og ikke som tidligere en opdeling i grupper i 4 

niveauer.  

• BAT krav tilpasses specielt ved andre fiskearter end ørred, herunder i 

forhold til foderkvotient og renseforanstaltninger.  

 

 

Derudover er der foretaget sproglige præciseringer, rettelser af faktuelle forhold og 

andre mindre ændringer. 

 

Fristen for at afgive høringssvar udløber 2. marts 2015. 

 

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at høringssvar, der ikke kommer fra 

ministerier, vil blive offentliggjort. 

 

Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til Miljøstyrelsen, mst@mst.dk,  

j.nr. MST-029-00149 og cc anhan@mst.dk. 

 

Udkastet til bekendtgørelse vil blive lagt på høringsportalen snarest.  
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Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til: 

 

Thomas Bjerre Larsen, mail: thobj@mst.dk (tekniske spørgsmål) 

Antoinette Andersen, mail: anhan@mst.dk (juridiske spørgsmål) 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Antoinette Holst Andersen  

72 54 41 86  

anhan@mst.dk  

 

 

 

 

 


