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Til høringsparterne 
   
  
 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse (kompenserende marine virkemidler ved 
etablering eller udvidelse af havbrug) 
 
Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse (kompenserende marine virkemidler ved etablering eller 
udvidelse af havbrug) i høring. 
 
Høringsvar kan sendes til mst@mst.dk eller til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 
København K, senest fredag den 7. oktober 2016.  
 
Høringsvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 
på https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59788 efter høringsfristens 
udløb og sendes til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Ved afgivelse af 
høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-
mailadresse og navn offentliggøres på høringsportalen efter endt høring. 
 
Spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Alf Skovgaard, alsko@mst.dk, telefon 72 54 
42 02 eller Agnete Sigurd, agnsi@mst.dk, telefon 72 54 42 05. 
 
Om lovforslaget 
Lovforslaget følger op på Aftale om Fødevare- og landbrugspakke, hvor en 
Vækstplan for akvakultur udgør et delelement. Aftaleparterne bag Fødevare- og 
Landbrugspakken er den 30. juni 2016 blevet enige om en vækstplan for 
akvakultur, hvori bl.a. indgår, at miljø- og fødevareministeren skal fremsætte et 
lovforslag, således at der ved miljøgodkendelse af havbrug kan fastsættes vilkår om 
etablering og drift af kompenserende foranstaltninger med marine virkemidler til 
fjernelse af kvælstof og fosfor. 
 
Lovforslaget bemyndiger miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om, at 
der ved godkendelse af havbrug kan fastsættes vilkår om etablering af 
kompenserende marine virkemidler. Vilkår skal kunne fastsættes, hvis der ikke 
inden for det eksisterende miljømæssige råderum kan tillades en merudledning af 
næringsstoffer i det eller de områder, som påvirkes direkte eller indirekte at 
havbrugets udledning. Lovforslaget giver dermed mulighed for at godkende 
havbrug i kystvande og havområder, hvor en ansøgning om placering af et havbrug 
ellers måtte afslås på grund af lovgivningen om vandplanlægning eller havstrategi. 
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Det er hensigten, at der med hjemmel i den foreslåede nye bemyndigelses-
bestemmelse i miljøbeskyttelseslovens, skal udstedes en bekendtgørelse, der 
indeholder regler om hvilke kompenserende marine virkemidler, der kan 
anvendes. Desuden er det hensigten, at bekendtgørelsen skal indeholde de 
nærmere regler for drift af havbrug, der får en godkendelse på vilkår af etablering 
og drift af kompenserende marine virkemidler. I første omgang forventes 
muslingeopdræt og tangdyrkning at blive optaget i bekendtgørelsen som 
kompenserende marine virkemidler, men bemyndigelsen i den foreslåede 
bestemmelse, giver mulighed for, at der på længere sigt kan tilføjes andre 
virkemidler. Med det nuværende videns- og erfaringsgrundlag er det vurderingen, 
at det primært er opdræt af muslinger, der er praktisk og økonomisk realiserbart. 
 
Vilkår om kompenserende marine virkemidler vil kunne stilles over for havbrug, 
der etableres efter den nævnte bekendtgørelse er trådt i kraft. Desuden vil vilkåret 
kunne stilles over for eksisterende havbrug, som ændres eller udvides på en måde, 
der udløser godkendelsespligt efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven og regler 
udstedt i medfør af loven. Vilkår om kompenserende marine virkemidler vil her 
kunne bruges i forhold til den merudledning af næringsstoffer, som ændringen 
eller udvidelsen medfører. Vilkår vil ikke i øvrigt kunne stilles over for 
eksisterende havbrug. 
 
For en uddybende beskrivelse af lovforslaget henvises til bemærkningerne til 
lovforslaget i udkastet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Alf Skovgaard 
72 54 42 02 
alsko@mst.dk 
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