
  

 

Hedensted Kommune påbyder havbrug 

at søge ny skærpet miljøgodkendelse 

Hjarnø Havbrug har brugt ulovlig metode til miljørappor-
tering. Derfor planlægger Hedensted Kommune at iværk-

sætte en uvildig undersøgelse af evt. forurening. 

Sydøstjyllands Politi har på baggrund af mistanke om overproduktion 

på havbruget, indledt en undersøgelse af virksomheden. I slutningen af 

juni nåede politiet efter gennemgang af blandt andet havbrugets regn-

skabsmateriale frem til, at det indkøbte foder overstiger det tilladte for-

brug. 

Politiets beregninger viste, at havbrugets indkøb af foder oversteg det 

tilladte forbrug. Politiet konkluderer, at ”der er indikationer på, at der 

har fundet en produktion sted, der i væsentligt omfang har oversteget 

miljøgodkendelserne”.  

Politiets efterforskningsresultater blev præsenteret for kommunen på et 

møde 2. juli. 

På baggrund af politiets beregninger sendte Hedensted Kommu-

ne dagen efter, den 3. juli, et varsel til virksomheden, hvoraf det frem-

gik, at kommunen påtænkte at meddele et påbud mod fortsat drift. 

Hjarnø Havbrug fik ved samme lejlighed en frist på en uge til at frem-

komme med bemærkninger til påbuddet. 

I sit svar 11. juli erkender havbruget, at det gennem flere år i dets 

årsindberetninger til kommunen har angivet et lavere foderforbrug og 

færre antal fisk end det faktiske. 

I redegørelsen argumenterer virksomheden samtidig for, at politiets be-

regninger baserer sig på et forkert grundlag, idet der ikke er taget høj-

de for den mængde kvælstof og fosfor, som havbrugets produktion af 

muslinger og sukkertang optager.  ”Det som vi har haft fokus på har 

været at foretage en korrekt miljørapportering. Vi kan imidlertid godt 

se, at denne rapportering kan give anledning til misforståelser, og vi vil 

derfor fremadrettet ændre datagrundlaget herfor,” hedder det i svaret 

til kommunen. 

Kommunen svarer virksomheden den 13. juli, at det er med stor forun-

dring, at den kan konstatere, at havbruget har benyttet sig af en be-

regningsmetode, som den på intet tidspunkt har orienteret om endsige 

har fået tilladelse fra miljømyndigheden til at benytte. Kommunen har 

samtidig bedt om dokumentation, der klart påviser, at havbruget med 

sin muslinge- og tangproduktion overholder de gældende miljøgodken-

delser og tilladelser. 

En sådan tilfredsstillende dokumentation kan virksomheden 18. juli ikke 

umiddelbart fremlægge. Dog anerkender kommunen, at havbrugets 

muslinge- og tangproduktion medvirker til en reduktion af de nærings-

stoffer, som udledes fra havbrugene. 
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Med en meget stor muslinge- og tangproduktion sker der et optag af de 

næringsstoffer, som udledes fra de to havbrug, som Hjarnø Havbrug 

driver. Kommunen understreger samtidig på det skarpeste, at havbru-

gets metode til miljørapportering kræver en ny og skærpet miljøgod-

kendelse. 

Kommunen vil nu nøje gennemgå det fremsendte materiale men med-

deler allerede nu virksomheden, at produktionen kan fortsætte, men at 

der vil ske en række skærpelser af tilsynet, der indebærer, at: 

 Det daglige faktiske foderforbrug, skal indberettes til kommu-

nen. 

 Mængden af muslinger skal dokumenteres, idet kun den mæng-

de, der opfiskes af havet, tæller med. 

 Det faktiske antal fisk i kg. og stk. skal indberettes. 

 Der vil senest. 1.9.2018 blive meddelt virksomheden suppleren-

de godkendelser med skærpede vilkår til dokumentation. 

Lene Tingleff, formand for Udvalget for Teknik og Miljø, beklager forlø-

bet og understreger, at alene Hjarnø Havbrug, bærer ansvaret herfor. 

”Jeg finder det uacceptabelt, at havbruget igennem en så lang periode, 

hvor vi har været i løbende kontakt, ikke har orienteret os om dets be-

regningsmetoder. Vi har som kommune ført tilsyn efter de retningslinjer 

og muligheder, som vi har. Tilsynet baserer sig, som lovgivningen angi-

ver, på virksomhedens egne indberetninger, som vi sammenligner med 

den miljøgodkendelse, der foreligger. Disse indberetninger har ikke gi-

vet anledning til en mistanke, før vi bliver kontaktet af Sydøstjyllands 

Politi, der har mulighed for at skaffe sig oplysninger, som vi ikke selv 

har hjemmel til at indhente. Det drejer sig blandt andet om fakturaer 

fra leverandører. Så snart vi blev kontaktet af politiet, er vi skredet til 

handling. Vi vil drøfte sagen på det kommende møde i teknisk udvalg 

og beslutte, hvilke tiltag vi skal tage over for virksomheden. Som et led 

heri vil jeg foreslå udvalget, at vi beder et uvildigt firma om - for Hjarnø 

Havbrugs regning – at foretage en undersøgelse af udledningsgraden 

fra havbruget,” siger Lene Tingleff.  

 

For mere information:  

Lene Tingleff, form. Udvalget for Teknik og Miljø, Hedensted Kommune, 

tlf.: 2023 5815. 

Per Nørmark, leder af Natur og Miljø, tlf.: 29275033. 

 

 



  

 

 


