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Kære Kasper Glyngø 
 
Under byrådets behandling af sagen vedrørende Hjarnø Havbrug A/S på byrådsmødet den 
19. september gav formanden for Udvalget for Teknik, Lene Tingleff, og flere andre byråds-
medlemmer udtryk for den opfattelse, at de betydelige ulovlige merudledninger af kvælstof, 
fosfor og organisk materiale mv. fra virksomhedens havbrug ikke har forurenet vandmiljøet, 
fordi det angiveligt er kompenseret af virksomhedens produktion af muslinger og tang. 
 
Det indgår endvidere som en af de præmisser, som forvaltningen har defineret som grund-
lag for den juridiske redegørelse, der er udarbejdet af advokat Mads Kobberø, at det er 
kommunens vurdering, at de kompenserende tiltag har en betydelig reducerende effekt, og 
at der, såfremt den kompenserende effekt måtte indregnes, ville være tale om ingen eller 
kun en begrænset overskridelse af de i miljøgodkendelsen tilladte udledningsmængder. 
Dermed kommer denne vurdering også til at indgå med betydelig vægt i advokatens rede-
gørelse. 
 
Senest fremgår det nu af kommunens pressemeddelelse af 20. september om byrådsbe-
slutningen, at kommunen siden det seneste byrådsmøde har modtaget nye opgørelser fra 
Hjarnø Havbrug A/S, der underbygger virksomhedens tidligere oplysninger om, at produk-
tion af muslinger og tang i det væsentlige kompenserer for udledningen af kvælstof.  
 
Med baggrund i de oplysninger som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund er i besiddelse af, 
er der imidlertid efter vores vurdering ikke noget som helst belæg for kommunens vurderin-
ger af, at virksomhedens betydelige ulovlige merudledninger af kvælstof, fosfor og organisk 
materiale mv. fra virksomhedens havbrug ikke har forurenet vandmiljøet, fordi det angive-
ligt er kompenseret af virksomhedens produktion af muslinger og tang.  
 
Det ville i givet fald forudsætte, at Hjarnø Havbrug A/S har haft en meget stor produktion 
og høst af muslinger, der er blevet fraført vandområdet. Men det er altså overhovedet ikke 
tilfældet. En aktindsigt i virksomhedens indberetninger af deres muslingeproduktion til Fi-
skeristyrelsens akvakulturstatistik for produktionsårene 2013 til 2017 dokumenterer såle-
des, at virksomheden ikke har høstet en eneste musling siden 2014. 
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Der er dermed ikke fjernet noget som helst kvælstof og fosfor fra vandmiljøet, der kan kom-
pensere for virksomhedens betydelige ulovlige merudledninger. Med baggrund heri samt 
med henvisning til offentlighedsloven og miljøoplysningsloven vil jeg derfor anmode om at 
få tilsendt de sagsakter, som ligger til grund for kommunens vurderinger af, at virksomhe-
dens muslingeproduktion har kompenseret for virksomhedens ulovlige merudledninger. 
 
Med venlig hilsen 

 
Verner W. Hansen 
Forbundsformand 
 
 
Cc Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller 


