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Danmarks Sportsfiskerforbund har iværksat en større kulegravning af hele sagen vedrø-
rende Hjarnø Havbrug A/S’s opdræt af sølvlaks i virksomhedens havbrug i Horsens Fjord. 
Der er fortsat en række forhold, der ikke er afklaret, men vi kan allerede nu konstatere, at 
de oplysninger, som Hjarnø Havbrug A/S har afgivet til Hedensted Kommune vedrørende 
opdræt og udslip af sølvlaks, er utroværdige og ikke i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 
 
Hjarnø Havbrug A/S har således oplyst, at virksomheden den 4. januar 2017 havde udsat 
15.000 sølvlaks i Hjarnø Havbrug, og at der den 29. marts var undsluppet 200 fisk. Dette 
udslip skulle angiveligt være forklaringen på, at lystfiskere fra slutningen af august og i de 
efterfølgende måneder har fanget mindst 35 sølvlaks ved de østjyske kyster, - især i områ-
det omkring Horsens Fjord. Men den forklaring hænger slet ikke sammen. 
 
Ifølge virksomhedens oplysninger vejede fiskene på rømningstidspunktet den 29. marts i 
gennemsnit 550 g med stor variation fra 200 g til 1 kg. Vægten på de sølvlaks, der er fan-
get af lystfiskere, har imidlertid været på mellem 2.6 og 4.4 kg med et gennemsnit på mel-
lem 3 og 4 kg. Det er alene derfor helt urealistisk, at disse sølvlaks på godt 4 måneder i det 
fri skulle være vokset fra en gennemsnitsvægt på 550 g til en gennemsnitsvægt på mellem 
3 og 4 kg.  
 
Det bekræftes yderligere af en skælanalyse fra de fangede sølvlaks. På skæl fra laks kan 
man aflæse fiskens alder, fiskens tilvækst fra år til år samt hvornår fisken har bevæget sig 
fra ferskvand til saltvand. Skælanalysen fra de fangede sølvlaks viser således, at de er ca. 
2½ år gamle. De stammer fra æg, der er klækket i foråret 2015, hvorefter de er vokset op 
til smolt i ferskvand i første halvår af 2015. De er herefter sat ud i saltvand – dvs. i et hav-
brug – i august/oktober 2015. Det kan ikke ud fra skælanalysen direkte afgøres, hvornår 
sølvlaksene er undsluppet fra havbruget. Men væksten har været god, lige indtil fiskene 
blev fanget, hvilket indikerer, at de er undsluppet relativ kort tid før de blev fanget. 
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Skælanalysen stemmer ganske godt overens med, at produktionsperioden for laks i hav-
brug er omkring 2½ år fra øjenæg til slagteklare laks på 3.5 til 4.5 kg, hvoraf det første 
halve år er klækning og opdræt af smolt i ferskvand, og de efterfølgende 2 år er opdræt i 
havbrug. Via aktindsigt i Fødevarestyrelsen viser det sig da også, at Hjarnø Havbrug A/S 
allerede den 7. januar 2015 har importeret 300.000 sølvlakseæg fra Canada, og at virk-
somheden igen har importeret 200.000 sølvlakseæg den 5. januar 2016.  
 
Det viser, at Hjarnø Havbrug A/S har produceret sølvlaks i virksomhedens havbrug i Hor-
sens Fjord helt siden efteråret 2015 og i et langt, langt større omfang end hidtil oplyst. Ved 
klækning og opdræt af yngel fra 300.000 øjenæg i første halvdel af 2015 er der efter en re-
alistisk vurdering blevet produceret mellem 240.000 og 270.000 smolt til udsætning i hav-
brugene i efteråret 2015. Tilsvarende er der ved klækning og opdræt af yngel fra 200.000 
øjenæg i første halvdel af 2016 efter en realistisk vurdering produceret mellem 160.000 og 
180.000 smolt til udsætning i havbrugene i efteråret 2016. Det er således med baggrund i 
denne vurdering tale om, at Hjarnø Havbrug A/S siden 2015 har opdrættet mellem 400.000 
og 450.000 sølvlaks i virksomhedens havbrug i Horsens Fjord.  
 
Den omfattende produktion af sølvlaks fremgår imidlertid ikke af årsindberetningerne til He-
densted Kommune og Miljøstyrelsen fra Hjarnø Havbrug A/S for 2015 og 2016 vedrørende 
produktionen i hverken Hjarnø Havbrug eller Hundshage Havbrug. I disse indberetninger 
fremgår kun oplysninger om produktionen af regnbueørreder, der stort set har udnyttet hav-
brugenes produktionstilladelser med hensyn til udledning af kvælstof og fosfor. Men dertil 
kommer altså så den omfattende skjulte produktion af flere hundrede tusinde sølvlaks, der i 
omfang har svaret til den samlede årlige produktion af regnbueørreder i de to havbrug.  
 
Det betyder i givet fald, at der har været tale om meget store overskridelser af virksomhe-
dens produktionstilladelser. Den skjulte produktion af sølvlaks, er samtidig forklaringen på, 
at Hjarnø Havbrug A/S siden 2015 i strid med virksomhedens tilladelser har haft bure med 
fisk ude i vinterperioden, hvor havbrug med opdræt af regnbueørreder normalt ligger brak i 
omkring fire måneder fra november til april. Hedensted Kommune har som tilsynsmyndig-
hed siden 2015 fået flere henvendelser om dette forhold, men har ikke undersøgt dette for-
hold nærmere.  
 
Tværtimod har kommunen i en ny miljøgodkendelse til Hundshage Havbrug i 2015 åbnet 
mulighed for, at Hjarnø Havbrug kan få tilladelse til bure med fisk i vinterperioden uden 
nærmere undersøgelse af, hvad dette ønske fra Hjarnø Havbrug A/S har været begrundet 
i. Hedensted Kommune reagerede heller ikke på, at Hjarnø Havbrug A/S i en mail den 7. 
december 2015 orienterede kommunen om, at man ville flytte et bur med fisk til overvint-
ring fra Hundshage Havbrug til to bure i Hjarnø Havbrug.  
 
Sammenholdt med de oplysninger vi nu har afdækket, passer det ganske godt med, at der 
er tale om de sølvlaks, som virksomheden har udsat i havbruget i efteråret 2015. Det tyder 
samtidig på, at sølvlaksene i første omgang blev udsat i Hundshage Havbrug, hvor miljøtil-
ladelsen imidlertid kun tillader opdræt af regnbueørreder. Det burde Hedensted Kommune 
have afdækket allerede dengang.  
 
Men det er desværre blot ét blandt flere eksempler på, at Hedensted Kommune ikke lever 
op til sit ansvar som miljømyndighed og som tilsynsmyndighed i forhold til havbrugene i 
Horsens Fjord. Det er således også helt i overensstemmelse med denne uansvarlige for-
valtning af Hedensted Kommunes miljø- og tilsynsopgaver i forhold til havbrug, at kommu-
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nens forvaltning for Natur og Miljø den 9. november 2017 har meddelt os, at man nu be-
tragter sagen om sølvlaks som afsluttet. Det kan vi til gengæld garantere, at vi i Danmarks 
Sportsfiskerforbund bestemt ikke gør. 
 
Med baggrund i det vi her har redegjort for, skal vi derfor på det kraftigste anmode Heden-
sted Kommune om nu at leve op til sit myndighedsansvar og bidrage til at få afdækket 
denne sag helt bunds – herunder i hvilket omfang Hjarnø Havbrug A/S har overtrådt virk-
somhedens udledningstilladelser. Hedensted Kommune kan eksempelvis starte med at 
tjekke, hvilke fisk der lige nu går i burene i de to havbrug. Ud fra virksomhedens smoltpro-
duktionen i 2016 må det antages, at der går omkring 150.000 sølvlaks, medmindre virk-
somheden har ”nødslagtet” dem på grund af hele opmærksomheden på sagen.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Verner W. Hansen 
Forbundsformand 


