
DANSKE HAVBRUG 

Regnbueørreder (Oncorhynchus mykiss)

Netbure (60m og 80m i diameter)

Tørfoder (eks. BioMar, Aller Aqua)

Høj-risiko faktorer: 

• Udledning af organisk stof, kvælstof (N) og fosfor (P) ~ foder og fæces

• Udledning af kobber ~ hjælpestoffer

• Udledning af antibiotika ~ medicin

• Undslip/rømninger 

Lav-risiko faktorer: 

• Øgning i forekomsten af lakselus (Lepeophtheirus salmonis) 

Kilde: DTU Aqua



Sættefisk (ca. 50-100 g)

Klækkeri

Dambrug

Havbrug

• Stadier: Æg – fiskelarve – fiskeyngel – (sættefisk)
• Sted: Land (gennemstrømning / recirkulering)
• Vandtype: Ferskvand
• Periode: 189-255 dage (Afhængig af temperatur og efterspørgsel)

• Stadier: Sættefisk – portionsfisk/(Put-and-Take fisk)/havbrugsfisk
• Sted: Land (gennemstrømning / recirkulering)
• Vandtype: ferskvand 
• Periode: 1,5-2 år

• Stadier: Konsum/spisefisk
• Sted: Opdrætsbure på havet
• Vandtype: Saltvand
• Periode: April – november/december (8-9 mdr.)

26-29 dage (7°C)
45 dage (7°C)

59-65 dage (7°C)

129-135 dage (7°C)

2-4 mdr. (7°C) 

1,5-2 år (naturlig temperatur)

8-9 mdr. (naturlig temperatur)

Put-and-Take fisk (ca. 500+ g)

Havbrugsfisk (ca. 600-1200 g)

Portionsfisk (ca. 300-500 g)

Kilde: Dansk Akvakultur



..Som følge af den seneste tids bevågenhed og skærpede fokus inden for havbrugsområdet, har Hedensted 

Kommune igangsat en kampagne for at styrke kommunens tilsyn inden for området. Nedenstående 

tilsynsprogram er planlagt at skulle gælde for produktionssæson 2020 med mulighed for 

rettelser/forbedringer inden produktionssæson 2021. 

Generelt har programmet til fordel at styrke gennemsigtigheden, forståelsen og interessen for både 

virksomhed og tilsynsmyndighed, samt på sigt at være en fordel for begge parter.  

FREMTIDIG REGULERING AF HAVBRUG
MILJØTILSYNSPROGRAM OG EGENKONTROL 2020 

Administrativt tilsyn Administrativt tilsynFysisk tilsyn



Tilsynsmyndighedens 

indberetning til Miljøstyrelsen 

Tilsyn (administrativt)

Årsopgørelsen (seneste 
produktionssæson) 

Produktionsstart (april)

Produktionsafslutning 
(oktober/november)

Ja
n

u
ar

Ju
li

Oktober April

Optimal vækstperiode

Tilsyn (fysisk)

Tilsyn (administrativt)

Bure/fisk i vandet 
(senest 14d før) 

Net/bure taget på land for at blive rengjort

Skematisk årshjul for danske havbrug 

Nuværende indberetningsvilkår jf. Miljøtilladelse af d. 19. okt. 1992 
(pt. 4 af drift og indretning på havet, pt. 27 af Driftsjournal og egenkontrol)

Frist for tilsynsmyndighedens indberetning af årsopgørelsen til 
Miljøstyrelsen

Produktionsstart og produktionsafslutning

Fiskens optimale vækstperiode (temp. bestemt)

Generel information: 

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)

Vandtemperatur for optimal vækst: 14-18°C

Ønsket startvægt: 600-1200 g

Ønsket slutvægt: 3-5 kg (typisk 2-4 kg)

Administrative og fysiske tilsyn foretaget af Hedensted Kommune



TILSYNSPUNKTER FOR ET ADMINISTRATIVT TILSYN VED 
PRODUKTIONSSTART

• Placering og indretning på havet

 Fysisk placering indenfor placeringstilladelen

• Udsætning ved produktionsstart (antal, biomasse)

- Dokumentation for transport/levering af fisk fra dambrug

- Dokumentation for vaccinationsstatus

• Anvendt foder fra start til d.d.

- Datablad fra primærproducent for fodertype og størrelse

• Anvendt fodermængde fra start til d.d.

• Ansøgt fodermængde overført fra forrige produktionssæson (ton)



TILSYNSPUNKTER FOR ET FYSISK TILSYN 

• Daglig drift på land

 Procedure for optagning af materiel (net, bure m.m.)

 Rensning og imprægnering (opgørelse over anvendte hjælpestoffer)

 Procedure for imprægnering

• Affaldshåndterng (opbevaring og bortskaffelse)

• Olier og kemikalier (opbevaring og bortskaffelse)

• Egenkontrol

 Procedure for fodring fra båd

 Procedure for kvalitetssikring af driftsjournal

 Procedure for sedimentprøvetagninger

• Forventninger i forhold til kommende opfiskning

 Data og størrelse (kg)

• Gennemgang af generel information vedr. produktion af fisk (Adm. tilsyn)

• Foder

 Anvendt fodertype fra start til d.d. (inkl. medicinfoder)

 Anvendt fodermængde fra start til d.d.

 Anvendt størrelser fra start til d.d.

• Produktion (pr. bur/total)

 Dødfisk fra start til d.d.

 Sygdom fra start til d.d.

• Information ved anvendt medicin

- Vedlagt besøgsrapport fra dyrlæge

• Daglig drift på havet

 Generel drift på havet

 Procedure for vedligeholdelse/udskiftning af net

 Procedure ved uheld og driftsforstyrrelser på havet (beredskabsplan)

 Procedure for opfiskning/afblødning/slagtning



TILSYNSPUNKTER FOR ET ADMINISTRATIVT TILSYN VED 
PRODUKTIONSAFSLUTNINGEN 

• Udstyr på havet (ved produktionsafslutning)

 Data for optagning af udstyr (bure, net m.m.)

 Planlagt placering på land

 Tilbageværende udstyr (bøjer, bure, net m.m.)

• Fiskedødelighed/tab (pr. bur) fra prod. start til prod. slut

• Fiskedødelighed/tab (havbrugsniveau) fra prod. start til prod. slut

• Foder (pr. bur/total) fra prod. start til prod. slut

- Vedlagt købsfaktura fra primærproducent

- Vedlagt datablad for anvendte fodertyper fra primærproducent

- Vedlagt køresedler fra primærproducent til udleveringssted

• Eventuelt (information ikke tidligere oplyst)


