Dato: 2. december 2016
Til:

Miljøstyrelsen

Masnedøgade 20
2100 København Ø
Telefon: 39 17 40 00
Mail: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til udkast til miljøgodkendelse af
havbrug og tilladelse til direkte spildevandsudledning S for Endelave.

Miljøstyrelsen har sendt MILJØGODKENDELSE og Tilladelse til direkte udledning af spildevand
for Hjarnø Havbrug A/S - ved Endelave i høring.
Det sker selvom der verserer klagesag ved NMKN fra februar 2016 over selvsamme sag på
spørgsmålet om VVM-pligt, som miljøstyrelsen ikke fandt påkrævet. En afgørelse, som blev
påklaget af bl.a. DN 18. februar 2016 i "Danmarks Naturfredningsforenings (DNs) klage over
Miljøstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt og hermed ingen konsekvensvurdering for Hjarnø
Havbrug A/S’ etablering af et havbrug syd for Endelave med samtidig ophør af produktion på
Hundshage havbrug - J.nr. MST-1270-01862".
DN finder det ikke er en rimelig forvaltningspraksis at meddel miljøgodkendelse til projektet
samtidigt med at der verserer en uafgjort klagesag om VVM-spørgsmålet. Alene af den grund
bør der ikke meddeles miljøgodkendelse nu, men NMKNs afgørelse af VVM-sagen bør først foreligge.
I ovennævnte DN-klage redegøres for hvorfor DN ikke mener en placering af et havbrug tæt
på N2000 området ved Endelave bør finde sted. Disse synspunkter er naturligvis fortsat gældende og tjener derfor som høringssvar også til dette udkast til miljøgodkendelse. Uden de
overordnede VVM-rammer er på plads - og det afgøres af NMKN - finder DN ikke anledning til
at gå i detaljer med et udkast til miljøgodkendelse.
DN skal dog supplerende påpege følgende:
Påvirkningen ind i det nærliggende Natura 2000 område er principielt den samme som NMKN
én gang har afvist. Kompensation uden geografisk sammenhæng ligeledes det samme. Det
nye her er, at der nu ansøges om et ca. 10 gange mindre produktion, men i et anlæg, som er i
stand til at rumme 10 gange større fiskemængde, end den ansøgte. Altså et anlæg, der i praksis er lige så stort som det, NMKN afviste.
Hjarnø Havbrug’s samlede produktionstilladelse har været uændret gennem mere end 20 år.
Trods det er aktiviteten, størrelsen af anlæg, størrelsen af fartøjer og den lokale forurening
øget voldsomt gennem perioden. Anlægget ved Hunds Hage, som nu foreslås flyttet til syd for
Endelave, har i dag en størrelse, som muliggør produktion af 1700 tons brutto, 1243 tons netto. Tilladelsen er 218 tons netto, svarende til 298 tons brutto.

De parametre som fiskemængde, fodermængde og udledninger af N og P, som tilladelserne
bygger på, er i praksis overordentlig svære at kontrollere. I Norge har man bl.a. for at komme
problemer med massiv overproduktion til livs indført en ’tetthetsregel’, som af hensyn til dyrevelfærd kræver 1 kubikmeter vand pr. 25 kg fisk og fastlægger burkapaciteten her ud fra, idet
burkapaciteten let kan kontrolleres.
Det bør sikres, at tilladelser til forurenende produktioner som havbrug, især da når de er beliggende i sårbare kystvande og nær internationale beskyttelsesområder, faktisk bygger på
kontrollerbare rammer og ikke alene på brugenes egne indberetninger.
Der bør således være en klar og kontrollerbar sammenhæng mellem den tilladte produktion og
den etablerede burkapacitet.

Med venlig hilsen

Henning Mørk Jørgensen, havbiolog
3119 3235 hmj@dn.dk
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