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Teknik- og Miljøudvalget 
 
 

Vingsted, den 21. januar 2019 
 
 

 
 
 
Vi har i Danmarks Sportsfiskerforbund fået aktindsigt i Kalundborg Kommunes miljøsag 
vedrørende Asnæs Fiskeopdræt, der drives af Løjstrup Dambrug A/S, som ejes af Mus-
holm A/S. Af sagsakterne fremgår blandt andet, at Kalundborg Kommune ved et tilsyn på 
Asnæs Fiskeopdræt den 20. november 2018 efter en henvendelse fra Miljøstyrelsen har 
konstateret, at der i strid med virksomhedens miljøgodkendelse og miljøbeskyttelseslovens 
§ 33 var placeret 4 opdrætsbure med 4 – 5 tons ørreder i hvert bur i Asnæsværkets køle-
vandskanal. 
 
Kalundborg Kommune har efterfølgende den 21. november 2018 i henhold til miljøbeskyt-
telseslovens § 68 og § 69 meddelt virksomheden et påbud om at bringe det ulovlige forhold 
til ophør. Virksomheden har herefter den 7. december 2018 meddelt kommunen, at fiskene 
nu var flyttet til tre bassiner på landanlægget. Med baggrund heri har kommunen den 10. 
december 2018 meddelt virksomheden, at man betragter kommunens påbud som efter-
kommet, og at Kalundborg Kommune dermed betragter sagen som afsluttet. 
 
Det er imidlertid efter Danmarks Sportsfiskerforbunds opfattelse ikke i overensstemmelse 
med de regler, der gælder for håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven at afslutte denne sag 
uden at virksomhedens overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven bliver sanktioneret efter 
miljøbeskyttelseslovens straffebestemmelser.   
 
Etablering, ændring eller udvidelse af en listevirksomhed i strid med miljøbeskyttelseslo-
vens § 33 skal således betragtes som en alvorlig overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, 
der i almindelighed i førstegangstilfælde skal udløse en bøde på minimum 50.000 kr. Vi 
skal i den forbindelse henvise til forarbejderne til lov nr. 173 af 12. marts 2008 om straf-
skærpelse mv. vedrørende miljølovsovertrædelser1 samt Rigsadvokatens meddelelse af 
30. marts 2016 vedrørende behandling af sager om miljølovsovertrædelser, pkt. 5.3.3.2 
 
Vi skal endvidere henvise til afsnit 3 i Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljø-
beskyttelsesloven (nr. 6/205).3 Her fremgår det blandt andet af pkt. 3.1, at den omstændig-
hed, at lovliggørelse har fundet sted, enten ved at påbud er efterkommet, eller at der har 
været tale om en enkeltstående eller kortvarig ulovlighed, ikke udelukker, at der skal indgi-

                                                   
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113642 
 
2 https://vidensbasen.anklagemyndigheden.dk/h/6dfa19d8-18cc-47d6-b4c4-3bd07bc15ec0/VB/0db95ea6-
19f5-473e-8206-1a303ebd60a0 
 
3 https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-833-5/pdf/87-7614-834-3.pdf 
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ves politianmeldelse. Det fremgår videre af pkt. 3.1.1.2, at udgangspunktet ved klare over-
trædelser af blandt andet miljøbeskyttelseslovens § 33 er, at sådanne overtrædelser bør 
føre til politianmeldelse.  
 
I den konkrete sag må det betragtes som en skærpende omstændighed, at virksomhedens 
ulovlige opdræt af fisk i 4 – 6 opdrætsbure i Asnæsværkets kølevandskanal i strid med 
virksomhedens miljøgodkendelse og miljøbeskyttelseslovens § 33 har stået på i flere år jf. 
vedlagte luftfotos. Der er endvidere tale om en virksomhed, som må antages at have et 
godt kendskab til, hvilke miljøregler der er gældende.  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund skal derfor med baggrund i det anførte anmode Kalundborg 
Kommune som ansvarlig tilsynsmyndighed om at indgive en politianmeldelse af virksomhe-
den for overtrædelse af virksomhedens miljøgodkendelse og miljøbeskyttelseslovens § 33. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Verner W. Hansen 
Forbundsformand 
 
Bilag: Luftfotos Asnæs Fiskeopdræt 2016 - 2018 


