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Notat vedr. regulering af havbrug, nedsætte produktion over en periode

Ved behandlingen af forslag til fremtidig administration af havbrug, blev det fra 
et udvalgsmedlem foreslået, at konkret Hjarnø havbrug over en periode skulle 
sættes ned i produktion (50% over en periode på 6 år).

Spørgsmålet er om der i miljølovgivningen gives mulighed for at en myndighed 
kan gøre dette.

Havbruget er reguleret efter miljøbeskyttelsesloven. I denne lov er det § 41 der 
vil være den aktuelle paragraf der skal tages i anvendelse.

Ordlyden er som følger:

§ 41. Hvis en listevirksomhed medfører væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden
meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres
bestemte foranstaltninger. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis en liste-
virksomhed skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening, herunder 
ved forsætlige skadevoldende handlinger. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nær-
mere regler om muligheden for at meddele påbud om foranstaltninger mod forsætlige skade-
voldende handlinger.
Stk. 2. Medfører et havbrug, der er godkendt med vilkår om kompenserende marine virke-
midler efter regler udstedt i medfør af § 35, stk. 3, væsentlig forurening eller risiko for væ-
sentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om at nedbringe næringsstofbe-
lastningen. Miljø- og Fødevareministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at med-
dele påbud.

Havbrugets produktion er reguleret efter deres tilladelse, hvori der står grænser 
for hvor meget kvælstof og fosfor de må udlede om året.

Hvis en virksomhed har en produktion der medfører væsentlig forurening kan 
myndigheden via påbud meddele forureningen nedbragt.

Men bevisbyrden for om der er sket en væsentlig forurening påhviler myndighe-
den. Således forstået, at myndigheden for den konkrete virksomhed, her Hjarnø 
havbrug, skal påvise, at netop dette havbrug har medført en væsentlig forure-
ning. Denne opgave vurderes ikke mulig at udføre, bl.a. fordi næringsstofudled-
ningen fra Hjarnø´s havbrug kun udgør en lille del af den samlede udledning af 
næringsstoffer til vandområdet. Havbruget har også har haft kompenserende an-
læg (muslinger og tanganlæg der har optaget kvælstof og fosfor), og på eget ini-
tiativ modregnet denne mængde i deres udledningsberegninger.
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Endelig skal det tages med i vurderingen om forurening eller ej, at havbrugets 
placering og produktionsomfang er blevet vurderet/accepteret via vandplanerne. 
Havbruget har derfor lov til at ligge, hvor det ligger og med den produktion, som 
de har tilladelse til.

På nuværende tidspunkt med de foreliggende oplysninger vurderes det ikke at 
det jfr. lovgivningen er muligt over en periode (et antal år) at nedsætte produk-
tionen for Hjarnø havbrug.


