Havbrug sættes under skærpet tilsyn
Der har igennem de seneste måneder været en del medieopmærksomhed vedrørende sølvlaks. Hvor kom de fra, var de
sluppet ud, er det lovligt at producere sådanne fisk, og hvem
skal kontrollere det?
Mange af spørgsmålene har været rettet til Hedensted Kommune, og en
del af dem har vi ikke umiddelbart haft svar på. Det blev dog efterhånden klart, at sølvlaksene var rømmet fra Hjarnø Havbrug, som har gennemført et forsøg med sølvlaks. Virksomheden besvarede løbende nogle
af de spørgsmål, vi stillede dem, men vi manglede fortsat fuld klarhed
over hele situationen.
For at få fuld klarhed over det egentlige forløb invitererede formanden
Lene Tingleff og næstformanden Steen Christensen i Udvalget for Teknik, havbrugets ledelse til et møde. Formålet med mødet var at få sagen belyst og herefter foretage en vurdering af mulige tiltag.
”Vi politikere har længe efterspurgt oplysninger fra havbruget, der kunne kaste lys over sagen. Er miljøgodkendelsen overholdt, hvem har givet tilladelse til import af æg? Og andre spørgsmål. Spørgsmål, som vi
med rette som myndighed skal have information om”, siger Lene Tingleff.
Havbruget indledte mødet med at beklage den manglende information
og gøre det klart, at det vil der blive rettet op på. De arbejder på et
kvalitetsstyringssystem, som netop skal sikre information til rette tid.
Dernæst redegjorde havbrugets konsulent for forløbet. Her fremgik det,
at havbruget har haft tilladelse fra Fødevarestyrelsen til import af æg.
Der er importeret æg i to omgange, men med store tab, og der blev redegjort for årsagerne hertil.
Flere styrelser og instanser er inde over, når der skal søges tilladelse.
Det er fortsat uklart, om opdræt af sølvlaks kræver tilladelse fra Landbrugsstyrelsen, og styrelsen har ikke reageret på en forespørgsel.
”Vi oplever, at det er meget svært og næsten uigennemskueligt at være
sikker på at have alle godkendelser på plads, når det gælder import,
selvom vi godt ved, at det er vores opgave” nævnte ejer af Hjarnø
Havbrug, Anders Pedersen.
På mødet blev det slået fast, at kommunens miljøgodkendelse er overholdt. Fejlen, som har givet anledning til mange misforståelser, var at
sølvlaksene i havbrugets årsindberetning var angivet som regnbueørreder. Antal af bure og angivelse af foderforbrug svarer til den oplyste
produktion og dermed næringsstofudledning og holder sig inden for det
tilladte. Der er således ikke sket en overproduktion, og der har ikke
været større udledning, end miljøgodkendelser foreskriver.
I indeværende år er der udsat 15.000 sølvlaks i tre bure. Ca. 200 af
disse rømmede i marts måned, og resten er slagtet i oktober.
Derudover blev der redegjort for undersøgelser – primært via litteratur
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-, der handlede om risikoen for faunaforurening i forbindelse med rømning af laksene. For sølvlaks anses risikoen for minimal i lighed med risikoen for regnbueørreder. De undslupne fisk kan ikke reproducere, og
de forventes således ikke at påvirke biodiversiteten.
Et andet spørgsmål vedrørende alder og størrelse på de af lystfiskere
indfangede sølvlaks blev også forklaret og underbygget af litteraturhenvisninger, bl.a. en rapport fra FAO om tilvækstrater for fisk. Her sandsynliggøres det, at de undslupne sølvlaks sagtens kan opnå en størrelse
på 4 kg.
”Vi har nu fået en klar tilkendegivelse fra havbruget om, at der rettes
op på de manglende informationer til kommunen. Primo 2018 mødes
kommunens sagsbehandlere og Hjarnø Havbrug – dels for at sikre, at
procedurer i virksomhedens kvalitetsstyringssystem, tilgodeser rettidig
information til kommunen – og dels for at drøfte tekniske spørgsmål
vedrørende miljøgodkendelse til Hundshage Klækkeri. Og sidst men ikke mindst bliver der fremover yderligere et tilsyn/møde i forbindelse
med årsindberetningen” siger Lene Tingleff efter mødet.
Som svar på de mange spørgsmål, som havbrugsinteresserede borgere
har stillet enten via pressen eller direkte til kommunen, om lovligheden
i forløbet, kan vi oplyse, at der ikke er foregået noget ulovligt inden for
det kompetenceområde, som kommunen er ansvarlig for – nemlig selve
miljøgodkendelse af produktionen.
Kommunen har hverken pligt eller hjemmel til at kontrollere havbrug på
øvrige områder, der hører under styrelser i Miljøministeriets departement.
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