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Silkeborg, den 28. november 2016  

Bemærkning til udkast til ny havbrugsbekendtgørelse j. nr. 16-7133-000003 

Dansk Akvakultur takker for udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug.  

Det er nødvendigt at slå fast, at der fortsat er mulighed for at ansøge om nye havbrug og udvidelser i 

samtlige danske farvande. Derudover bør der kun i forbindelse med offentliggørelse af lokaliseringsplan-

lægningen være én ansøgningsrunde for Kattegat med frist 1. april 2017. Herefter bør der i Kattegat lige-

som i de øvrige farvande være løbende ansøgninger.  

Mht. prioritering af ansøgninger i Kattegat foreslås, at der stilles krav om at ansøger skal kunne finansiere 

investeringer og driftskapital, samt besidde erfaring med praktisk havbrugsdrift og forvaltning.  

Ved evt. overlap foreslås, at den ansøgning med den største forventede nettoproduktion skal prioriteres 

jf. nedenstående, samt at produktionseffektiviteten (udledningskvoter) beregnes ud fra faste parametre 

som angivet f.eks. i Havbrugsvejledningen. Dette vil sikre, at virksomhederne ikke tvinges ud i dyre pro-

jektudviklinger og hypotetiske beregninger for at reducere udledningerne, specielt i et område som Katte-

gat, hvor der endnu ikke er erfaring med kommerciel opdræt af regnbueørred. Derudover bliver der taget 

hensyn til, at konventionelle og økologiske havbrug behandles på lige vilkår. Det bemærkes, at der skal 

stilles krav til et havbrugs miljøeffektivitet, teknologivalg og BAT i havbrugets miljøgodkendelse, og ikke i 

forbindelse med placeringstilladelsen.  

Vi finder, at vores foreslåede prioritering vil imødekomme vækstplanens krav om objektive kriterier, der 

sigter imod at få størst mulig mængde fisk i det eksisterede råderum. 

Derudover bør rækken af høringsberettigede ikke udvides udover relevante myndigheder og forskningsin-

stitutioner. Øvrige er klageberettigede i forbindelse med havbrugenes VVM og miljøgodkendelse, jf. ne-

denstående.  

 

Vi har følgende konkrete ændringsforslag:  

§ 1. stk. 2. ”Ansøgninger om tilladelse til etablering af nye havbrug, og ansøgninger om udvidelse og for-

længelse af eksisterende tilladelser indsendes til NaturErhvervstyrelsen. ” Foreslås ændret til:  

”Ansøgninger om tilladelse til etablering af nye havbrug i samtlige danske farvande, og ansøgninger om 

udvidelse af forlængelse af eksisterende tilladelser indsendes til NaturErhvervstyrelsen jf. dog §2. ” 



 

§ 2. Ændres, så det fremgår at der kun er ansøgningsrunde i 2017. Forslag ”Tilladelse til etablering og drift 

af havbrug i Kattegat indtil 1. april 2017 tildeles af NaturErhvervstyrelsen på baggrund af en ansøgnings-

runde. Ansøgningsrunden har ansøgningsfrist den 1. april 2017. Herefter finder § 1 anvendelse. ” 

 

§ 2 stk. 2 og 3: Vi indstiller, at der tilføjes krav om, at ansøger har erfaring med både praktisk havbrugs-

drift og med myndighedernes forvaltning af havbrug. Praktisk havbrugsdrift omfatter etablering og drift af 

anlæg samt høst og slagtning af fisk. Forvaltning indebærer kendskab med at indhente de nødvendige til-

ladelser til etablering og drift af havbrug. Vi indstiller yderligere, at der stilles krav om, at ansøger kan fi-

nansiere investeringer og driftskapital.  

Ved evt. overlap af ansøgninger foreslås, at den ansøgning med den største forventede nettoproduktion 

skal prioriteres beregnet ud fra faste parameter f.eks. fra havbrugsvejledningen. Desuden bør følgende 

sætning udgå: ”Hvis ansøgningerne har samme forventede produktion, går den ansøgning med mindst 

forventede udledning af kvælstof forud”. 

 

§ 3 stk. 1: Det er vores vurdering, at ansøgninger om tilladelser efter denne bekendtgørelse processuelt 

kan sidestilles med ansøgninger om f.eks. investeringstilskud. Derfor indstiller vi, at interesseorganisatio-

ner (Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Sportsfiskerforbund, WWF og Friluftsrådet) udgår af hø-

ringskredsen, da de efterfølgende har mulighed for at påklage VVM afgørelsen og miljøgodkendelsen. 

Derudover mangler vi en faglig begrundelse for, at DN og Dansk Sportsfiskerforbund skulle være hørings-

berettiget i forhold til ansøgning om havbrug uden for 1 SM fra land, da begge foreninger opererer på 

land og kystnært.  

 

§ 4 stk. 3: Vilkåret om at tilladelsen skal udnyttes senest et år efter den er meddelt, med mindre der er 

meddelt dispensation, foreslås ændret til, at tilladelsen skal udnyttes senest et år efter der er meddelt 

placeringstilladelse og miljøgodkendelse.  

 

§ 4, stk. 5: ”Forsvarligt omfang” bør erstatte ”normalt omfang”. Foreningen finder, at formuleringen i gæl-

dende bekendtgørelse (§4 stk. 3) ”forsvarligt omfang” bør fastholdes, da det er svært at definere, hvad 

”normalt” betyder, mens ”forsvarligt” tager hensyn til vejrlig m.m. 

 

§ 5: Foreslås fjernet, da placeringstilladelserne bør være permanente med mindre væsentlige forhold ta-

ler imod. Der er i den gældende bekendtgørelse intet vilkår om, at placeringstilladelserne ikke skulle være 

permanente. Miljøgodkendelserne skal revurderes hver 10. år, hvor der vil være mulighed for at justere 

på en tilladelse.  



 

§ 6: Da havbrugsvirksomhederne skal indsende de samme oplysninger til miljømyndighederne hvert år på 

baggrund i miljøgodkendelserne, bør vilkåret udgå af placeringstilladelserne.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Akvakultur 

 

Lisbeth Jess Plesner 

 


