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Fra: Per Nørmark 
Sendt: 12. januar 2018 07:02
Til: 'krhan@mfvm.dk' <krhan@mfvm.dk>
Cc: Vibeke Volmers <vibeke.volmers@hedensted.dk>
Emne: VS: MOF alm. del - spm. 315 og 316 (bemærk frist) om havbrug (MFVM Id nr.: 3359495)
 
Kære Kristian
 
Hermed svar på henvendelsen vedr. Hjarnø havbrug, dels af 4. januar 2018 og af 10. januar 2018
 
Som svar på jeres anmodning om udskrift af fem års driftsjournaler for havbrugene Hjarnø og Hundshage kan vi oplyse, at det ikke er praktisk muligt
at lave sådanne udskrifter. Der er ikke formkrav til en driftsjournal, og de enkelt typer af data kan ligge i flere IT-systemer eller endda analogt f.eks. i
skibslogbogen på foderskibet. Det væsentligste er, at de er registrerede.
 
Det primære formål med driftsjournaler er, at virksomhederne skal kunne sammenstille data til en samlet årlig indberetning – sekundært at kunne finde
data for en given dag, hvis der skulle være behov for det. Hvis havbrugene kan vise tilsynsmyndigheden, hvor og hvad der er registreret, så har de
overholdt deres vilkår om at føre driftsjournal.
 
Data fra driftsjournalen skal hvert år i januar/februar danne grundlag for en årsindberetning. Disse indberetninger er modtaget og dermed har
havbrugene overholdt deres vilkår herom. Årsindberetningerne medsendes for de to havbrug  for de seneste fem år.
 
"Havbrugsdrift kræver herudover en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. For havbrug beliggende nærmere end 1 sømil fra kysten er det
den stedlige kommune, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Hedensted Kommune er således godkendelses- og tilsynsmyndighed for Hjarnø
Havbrug. [Hjarnø Havbrug drives i dag efter en tilladelse til havbrugsdrift udstedt af det daværende Vejle Amt. Hedensted Kommune har for
øjeblikket en ansøgning om miljøgodkendelse under behandling]. "
 
Hedensted Kommune kan bekræfte formuleringen.
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig igen (skal i øvrigt til møde i Slotsholmgade 12 i dag fra 11 til 12.30 hvis du lige vil vende
noget)
Med venlig hilsen 

Per Nørmark
Afdelingsleder

Natur og Miljø
Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Per.Normark@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4529275033
D: +4579755660
T: 79755000
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Kære Per
Folketinget Miljø- og Fødevareudvalg har d.d. stillet bl.a. spørgsmål 316 (vedhæftet og klippet ind her):

Spørgsmål 316
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Vil ministeren anmode Hedensted Kommune om at rekvirere udskrifter for de seneste 5 år fra Hjarnø
Havbrug og Havbruget Hundshage af den driftsjournal, som havbrugene har pligt til at føre i henhold
til deres miljøgodkendelser samt oversende disse udskrifter?

Jeg skal på den baggrund anmode om bidrag til besvarelse på spørgsmålet. Vores frist i Folketinget er den 22. januar, hvilket formegentlig skyldes
samråd den 24. januar. For at ministeren skal kunne nå at svare den 22. skal jeg gerne modtage svar fra jer den 15. januar.

Ved spørgsmål eller behov for drøftelse kan jeg kontaktes. 

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Kristian Hansted
Specialkonsulent | Hav og Akvakultur
+45 93 56 41 06 | krhan@mfvm.dk
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