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Høringssvar vedrørende 36 ansøgninger om placering af nye havbrug i Kattegat jf. 
nedenstående journalnumre 
 
Miljøstyrelsen har den 11. oktober, 14. oktober og 5. november fremsendt i alt 36 ansøg-
ninger om placeringstilladelse til etablering af nye havbrug i Kattegat i høring. Det drejer sig 
om følgende ansøgninger: 
 

MST J.nr. Havbrugs-
zone* 

Havbrugets benævnelse Ansøger 

MST-1272-02271 A Havbrug ved Gilleleje Aquamind A/S 
MST-1250-00019 A Havbruget Holger Danske DKMA Aps 
MST-1250-00021 A Havbruget Svend Gønge DKMA Aps 
MST-1250-00029 A Havbrug ved Gilleleje Superior Steelhead Aps 
MST-1250-00018 B Havbruget Magrethe I DKMA Aps 
MST-1250-00020 B Havbruget Regnar Lodbrog DKMA Aps 
MST-1250-00026 B Hundested B North Sea Steelhead Aps 
MST-1250-00030 B Havbrug ved Hesselø Musholm A/S 
MST-1250-00017 C Havbruget Tordenskjold DKMA Aps 
MST-1250-00016 C Havbruget Valdemar Atterdag DKMA Aps 
MST-1250-00028 C Anholt C North Sea Steelhead Aps 
MST-1250-00035 D Kattegat offshore D Snaptun Fisk Export A/S 
MST-1250-00027 D Djurs D North Sea Steelhead Aps 
MST-1250-00015 D Havbruget Caroline Mathilde DKMA Aps 
MST-1250-00014 D Havbruget Gorm den Gamle DKMA Aps 
MST-1250-00034 E Kattegat offshore E Snaptun Fisk Export A/S 
MST-1250-00025 E Djurs E North Sea Steelhead Aps 
MST-1250-00013 E Havbruget Dannebrog DKMA Aps 
MST-1205-00012 E Havbruget Rollo DKMA Aps 
MST-1250-00033 F Kattegat F AquaPri A/S 
MST-1250-00023 F Djurs F North Sea Steelhead Aps 
MST-1250-00031 F Hjelm Havbrug II Pedersen Line II Aps 
MST-1250-00006** F Havbruget Valdemar den Store  DKMA Aps 
MST-1250-00006** F Havbruget Svend Tveskæg  DKMA Aps 
MST-1250-00023 G Djurs G North Sea Steelhead Aps 
MST-1250-00055 G Hjelm Havbrug Pedersen Line II 
MST-1250-00010 G Havbruget Christian IV DKMA Aps 
MST-1250-00009 G Havbruget Sofie Amalie DKMA Aps 
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MST-1250-00022 H Djurs H North Sea Steelhead Aps 
MST-1250-00032 H Kattegat H AquaPri A/S 
MST-1250-00007 H Havbruget Saxo DKMA Aps 
MST-1250-00008 H Havbruget Tycho Brahe DKMA Aps 
MST-1250-00002  Havbruget Absalon DKMA Aps 
MST-1250-00004  Havbruget Harald Blåtand DKMA Aps 
MST-1250-00005  Havbruget Knud den Store DKMA Aps 
MST-1250-00003  Havbruget Valdemar Sejr DKMA Aps 

*   Refererer til de havbrugszoner, der fremgår af DHI’s rapporter om modellering af lokaliteter til  
    havbrug 
** De 2 sager har i det fremsendte materiale samme journalnummer 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund vil i den forbindelse afgive et samlet høringssvar til de 36 
placeringsansøgninger, idet det på det foreliggende grundlag ikke giver mening at kom-
mentere de enkelte ansøgninger.  
 
Der foreligger således ikke vurderinger af, hvordan de ansøgte placeringer af nye havbrug i 
Kattegat vil påvirke habitatområderne i Kattegat, herunder vurdering af de kumulative virk-
ninger, ligesom der ikke forligger vurderinger af, hvordan de ansøgte placeringer af nye 
havbrug i Kattegat vil påvirke mulighederne for at opfylde vandområdeplanernes og hav-
strategiplanernes miljømålsætninger. Der kan derfor efter vores opfattelse ikke meddeles 
placeringstilladelser til de 36 ansøgere, før der foreligger vurderinger af disse forhold.  
 
De 36 placeringsansøgninger har baggrund i den tidligere regerings plan ”Dansk akvakultur 
i vækst”, der blandt andet tog sigte på etablering af 8 nye store havbrug i Kattegat med en 
samlet årlig produktion på 16.000 tons fisk og med en samlet årlig udledning af 800 tons 
kvælstof og knap 100 tons fosfor direkte til vandmiljøet.  
 
Dette byggede dels på en forudsætning om, at der i det område af Kattegat, der er omfattet 
af havstrategiplanerne, er et såkaldt ”miljømæssigt råderum” til merudledningen af næ-
ringsstoffer, dels at påvirkningen af de vandområder, der er omfattet af vandområdepla-
nerne ville kunne kompenseres med marine virkemidler i form af muslinger og tang. I den 
sammenhæng vedtog Folketinget i 2017 en ændring af miljøbeskyttelsesloven (L 111), der 
giver miljøministeren bemyndigelse til at udstede en bekendtgørelse om anvendelse af 
kompenserende marine virkemidler. 
 
Disse forudsætninger er ikke længere til stede, og derfor er der efter vores opfattelse ikke 
længere grundlag for etablering af nye havbrug i Kattegat. For så vidt angår det såkaldte 
”miljømæssige råderum” så har det hele tiden været en politisk opfindelse, der ikke har no-
get som helst at gøre med vandmiljøets reelt dårlige tilstand. Det bygger derimod på en 
særlig dansk fortolkning af HELCOM-aftalerne om udledningslofter for kvælstof og fosfor til 
Østersøen.  
 
I forhold til anvendelse af kompenserende marine virkemidler har miljøminister Lea Werme-
lin nu som bekendt besluttet, at hun ikke vil udstede den bekendtgørelse, der gør dette mu-
ligt, samt at hun vil fremsætte lovforslag om at ophæve bemyndigelsen, idet ministeren af 
hensyn til vandmiljøet ikke ønsker flere eller større havbrug i Danmark. Der henvises i den 
forbindelse til vedlagte ministersvar på § 20 spørgsmål stillet af Søren Egge Rasmussen 
(EL). 
 
Dermed er en helt afgørende forudsætning for etablering af de nye havbrug, der her søges 
placeringstilladelser til, bortfaldet. Det fremgår således af de rapporter om modellering af 
lokaliteter til havbrug, som DHI har udarbejdet for NaturErhvervstyrelsen i 2017, at knap 
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halvdelen af den mængde kvælstof og fosfor, der udledes fra havbrug på de udpegede lo-
kaliteter, vil blive ført ind i de vandområder, der er omfattet af vandområdeplanerne, og 
som i forvejen ikke opfylder målsætningen om god økologisk tilstand. Der henvises i den 
forbindelse til vedlagte oversigt over bruttotilførslen af N og P til vandplanområder og hav-
strategiområdet. 
 
Etablering af havbrug i de udpegede områder ville i givet fald indebære, at der i stort om-
fang skulle etableres muslinge- og tanganlæg i de berørte vandplanområder som kompen-
sation for havbrugenes udledninger af kvælstof og fosfor. Med miljøministerens beslutning 
om ikke at udstede bekendtgørelsen om anvendelse af kompenserende marine virkemidler 
er den mulighed nu udelukket, hvilket efter vores opfattelse reelt betyder, at der ikke kan 
etableres nye havbrug i Kattegat. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Brinch Thygesen 
Natur- og Miljøkonsulent 
 


