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Fra: Peter Lærkholm <Peter.Laerkholm@kalundborg.dk>
Sendt: 21. november 2018 09:13
Til: al@musholm.com; Karina Troelsen (kt@musholm.com)
Cc: Charlotte Sondh; Christian Sabber; Niels Dalsgaard (ned@musholm.com)
Emne: Tilsyn - Opdræt på Løjstrup Dambrug A/S (Asnæs Fiskeopdræt); Asnæsvej 40, 

4400 Kalundborg

Kalundborg Kommune ved Peter Lærkholm foretog den 20. november 2018 tilsyn på Løjstrup 
Dambrug A/S (Asnæs Fiskeopdræt); Asnæsvej 40, 4400 Kalundborg. 
 
Baggrunden for tilsynet var en henvendelse fra miljøstyrelsen den 19. november 2018, som havde 
observeret 4 stk. opdrætsburer i Asnæsværkets kølevandskanal. 
 
Ved tilsynet deltog Anders Lejbach og Karina Troelsen fra Løjstrup Dambrug A/S. Saltvandsdambruget 
har ikke i sin miljøgodkendelse tilladelse til opdræt i opdrætsburer i kanalen. Løjstrup Dambrug 
forklarede, at opdrættet skete i 4 burer, udlagt i kanalen mhp. at udnytte det varme vand, hvilket gav 
bedre vækstvilkår end opdrættet i landanlægges damme.  
 
Kalundborg Kommune indskærper, at opdrættet i opdrætsburene bringes til ophør idet driften af 
opdrætsanlægget kræver forudgående miljøgodkendelse fra Kalundborg Kommune. Indskærpelsen 
meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 68-69. Indskærpelsen kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens § 69 stk. 3. 
 
Kalundborg Kommune henviser endvidere til afsnittet "Generelle bestemmelser" i virksomhedens 
miljøgodkendelsen af 23. juni 2014: 
 

"Saltvandsdambruget må efter miljøbeskyttelseslovens §33 ikke udvides eller ændres 
driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før 
ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden. 
 
Ønskes virksomheden at udvide eller ændre produktionen ud over det i 
ansøgningsmaterialet oplyste, skal dette være ansøgt forinden. På baggrund af den nye 
ansøgning afgør tilsynsmyndigheden, om det giver anledning til ændring af nærværende 
godkendelse." 

 
Ved tilsynet var hele landanlægget lukket ned. Det blev oplyst, at hvert bur indeholdt 4-5 tons ørred. 
Ørrederne stammer fra ferskvandsdambrug og er nu udsat i saltvand. Ørrederne kan derfor ikke 
returneres til de dambrug de kommer fra. Da landanlægget ikke er i drift og dammene ligger tomme, 
skal disse først startes op før det er muligt af påbegynde en flytning. 
 
Løjstrup Dambrug A/S bedes senest mandag den 26. november 2018 fremsende en plan for 
fjernelse af opdrættet i burene i Asnæsværkets kølekanal og lovliggørelse af opdrættet. 
 
 
Med venlig hilsen 

Peter Lærkholm 
Cand.techn.soc 
Direkte: 59 53 52 41 
Email: peter.laerkholm@kalundborg.dk 

Plan, Byg og Miljø 
Holbækvej 141 B 
4400 Kalundborg 
www.kalundborg.dk 

For at beskytte dine personlige oplysninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

 

 
 
Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr 1121 af 03/09/2018 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=202837  
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