
12. februar 2017 

Til medlemmerne af udvalget for teknik og miljø, Hedensted kommune. 

cc.: øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Hedensted Kommune 

Havbrugene i og uden for Horsens Fjord. 

Havbrugsgruppen har gentagne gange henvendt sig til kommunen for at gøre opmærksom på problemer 

med forureningen fra havbrugene i Horsens Fjord, As Vig og Natura 2000 området (nr. 56). Ligeledes har vi 

gjort opmærksom på, at Hjarnø Havbrug A/S producerer i anlæg, der er ca. 3 gange større, end hvad der 

efter normal praksis svarer til produktionstilladelserne.  

Vi har bedt om, at Hedensted kommune varetager sin forpligtelse til at føre kontrol med virksomheden, 

herunder især med omfanget af den faktiske produktion. Kommunen henviser til ’egenkontrol’, men 

Horsens kommune fastslår i en indsigelse mod Hjarnø Havbrugs anlæg, ’at det v.h.a. egenkontrolvilkår 

alene kan være vanskeligt at føre effektivt tilsyn med den faktiske produktion i anlægget.’ Hedensted 

kommune har svaret os, at så længe der ikke er bevis for, at ulovlig produktion finder sted, vil man ikke 

iværksætte videre kontrol. Men uden kontrol vil det være svært at påvise overproduktion. 

I et notat til Samsø kommune af 1.10.2015 skriver Hjarnø Havbrug: ’Hjarnø Havbrug A/S driver en 
stor akvakulturvirksomhed med en samlet omsætning på ca. 70 mill. kr./år..’.  Senere i notatet oplyses det, 
at en produktion på 2.500 tons ørreder svarer til en omsætning på 88 mill. kr. Omsætningen i 2014/2015 
svarer således til en produktion på ca. 2.000 tons ørreder. Det skal ses i sammenhæng med, at 
virksomhedens tilladelser ifølge deres årsrapporter højst kan give en årlig bruttoproduktion på 740 tons. 
Produktionskapaciteten i de udlagte bure var lidt over 2.000 tons, så virksomhedens oplysninger indikerer, 
at produktionskapaciteten har været fuldt udnyttet. 
 
En så massiv overproduktion i det sårbare fjordområde og Natura 2000 område er en nærliggende 
forklaring på de store problemer med alger, dårlig vandkvalitet, uklart badevand og ringe vildfiskebestande 
i fjordområdet og i As Vig, som vi har oplevet gennem mange år, og som vi gentagne gange har påpeget. 
Der har tilsyneladende været tale om en meget omfattende forurening. Forholdene belyses udmærket af 
rapporten ” Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger  ved og øst for Horsens Fjord samt Endelave 
2017, DTU, januar 2017, side 33”: ”I 2016 er der i og omkring Natura 2000 området (N56) ved Horsens målt 
iltkoncentrationer i perioden juli-oktober. Der er rapporteret kraftig iltsvind i den ydre del af Horsens Fjord 
indenfor Natura 2000 området i begyndelsen af oktober. I områder tæt ved er der rapporteret moderat 
iltsvind i Horsens inderfjord i starten af juni og kraftig iltsvind i As Vig sidst i september og i begyndelsen af 
oktober (Data fra DCEs iltsvindsrapporter for 2016)”. 
 
Af hensyn til miljøet og borgerne bør kommunen som ansvarlig myndighed sikre, at der ikke i 2017 sker en 
fortsat, ulovlig forurening, enten ved at inddrage produktionstilladelsen, hvis man finder, at der er 
tilstrækkeligt belæg for det eller som minimum at kræve produktionskapaciteten i anlæggene afstemt i 
forhold til de gældende tilladelser.  
 
Havbrugene skal snart i gang med at udlægge bure og sættefisk for den kommende sæson, så for at undgå 
endnu en sommer med betydelig forurening og meget ringe vandkvalitet beder vi om, at der handles 
hurtigt. 
 



Vore tidligere henvendelser til kommunen er afvist på basis af, at et flertal i udvalget for teknik og miljø 
tilsyneladende ikke har fundet grund til at kontrollere havbrugsvirksomhederne eller til at begrænse deres 
muligheder for ulovlig overproduktion. Vi vil gerne kende alle udvalgsmedlemmers begrundelser for dette. 
Vi beder derfor venligst om et svar fra hvert enkelt udvalgssmedlem. 
 
 
På vegne af Havbrugsgruppen 
 
Jan Karnøe 
 
Havbrugsgruppen repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening i Hedensted, Odder og Horsens 
Kommuner, Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet, Danmarks Sportsfiskerforbund i Østjylland, Endelave-
gruppen, Horsens Sejlklub, repræsentant for Grundejerforeningerne ved As Vig samt individuelle beboere i 
Snaptun, Juelsminde og på Hjarnø. 
 
Kontaktmuligheder: 
Mail jankarnoe@gmail.com 
Mobil 2170 4913 
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