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Danmarks Sportsfiskerforbund 
V/ Verner W. Hansen 
 
Først tak for din henvendelse vedr. Hjarnø havbrug. 
 
Der skal  ikke herske tvivl om, at Hedensted kommune ser med stor alvor på, hvis virksomheder ikke overholder de 
regler, de er underlagt. Virksomheders miljøpåvirkning er reguleret i lovgivningen, som skal efterfølges.  
 
På baggrund af jeres anmeldelse, har politiet med en dommerkendelse fået tilladelse til at ransage og beslaglægge 
Hjarnø Havbrug A/S´s regnskaber. Politiet efterforsker nu en mulig overtrædelse af reglerne.  
  
Havbrugene har etableret anlæg til muslinger og tang, for at fjerne kvælstof og fosfor fra vandmiljøet. Der er 
gennemført mange forsøgsprojekter hermed – mange af dem med deltagelse af Hjarnø Havbrug. Det har været på 
tale i mange år, og er nu både dokumenteret og anerkendt, at disse anlæg kan fjerne næringsstoffer fra vandet. 
Disse projekter ligger til grund for, at det nu er taget med i miljøbeskyttelsesloven, at kompenserende marine 
virkemidler kan anvendes i forbindelse med havbrugsdrift.  
I den konkrete sag er det en  vigtig pointe, at havbrugene er reguleret på deres udledning af kvælstof og fosfor og 
ikke produktionens omfang. 
 
I Danmark er havbrug omfattet af reglerne om BAT (Best Available Techniques) i modsætning til i resten af EU. BAT 
betyder, at virksomhederne skal anvende den bedste mulige teknik i størst muligt omfang. Det fremgår af 
havbrugsvejledningen, at fangkulturer regnes for BAT. 
 
Miljø- og Fødevarenævnet – tidligere Natur- og Miljøklagenævnet – har, som i rigtigt anfører, afgjort flere sager, 
hvor kompensationsanlæg har indgået, men klagenævnet har ikke udelukket fangkulturer som en mulighed, men 
blot udtalt, at der skal være dokumentation for effekten på de enkelte havbrug.  
 
I har bedt mig om, at jeg tager hånd om sagen. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at udvalget for teknik og miljø 
behandler sagen på sit møde den 14.8.18 og jeg har allerede drøftet sagen med flere af medlemmerne. 
Jeg har tillid til at, at udvalget lader alle sagens aspekter indgå -  således, at der træffes en beslutning, hvor der tages 
hensyn til vandmiljøet og virksomheden. 
 
I vil umiddelbart efter udvalgets behandling blive orienteret om udvalgets beslutning. 
 
Med venlig hilsen 
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