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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 962 (MOF alm. del) stillet den 29. juni 2017 

efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL). 

Spørgsmål nr. 962 

”Vil ministeren lave en oversigt over, hvilke ansøgninger om nye havbrug og udvidelse af eksisterende 

havbrug som er trukket eller stillet i bero i 2017, samt hvilke ansøgninger der foreligger for nye 

havbrug og udvidelse af eksisterende havbrug samt oplyse, hvilke ansøgninger til nye havbrug og 

udvidelse af eksisterende havbrug der vil blive behandlet efter regler, som var gældende før vedtagelse 

af L 111, og hvilke ansøgninger til nye havbrug og udvidelse af eksisterende havbrug, der vil blive 

behandlet efter regler fastlagt i bekendtgørelse ud fra L 111?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser følgende: 

 

”Kommunerne er godkendelsesmyndighed for havbrug beliggende nærmere end 1 sømil fra kysten, og 

Miljøstyrelsen har derfor ikke kendskab til ansøgninger om nye havbrug eller udvidelse af eksisterende 

havbrug beliggende nærmere end en sømil fra kysten.   

 

For havbrug beliggende helt eller delvist længere end 1 sømil fra kysten, som Miljøstyrelsen er 

myndighed for, er der i 2017 ikke trukket ansøgninger tilbage eller stillet ansøgninger i bero efter 

./. ønske fra ansøger. Der er til denne besvarelse vedlagt en oversigt, bilag 1, som viser ansøgninger om 

miljøgodkendelse af nye havbrug eller ansøgninger om miljøgodkendelse af eksisterende havbrug, som 

kan indeholde mindre udvidelser af den hidtidige produktion. Miljøstyrelsen har pt. 17 ansøgninger 

om nye havbrug, hvoraf 4 sager er sat i bero efter ønske fra ansøger. Som følge af en regelændring i 

2006 skulle alle eksisterende havbrug, som indtil da havde været reguleret af bekendtgørelse om 

saltvandbaseret fiskeopdræt (havbrugsbekendtgørelsen), inden den 15. marts 2014 søge om 

miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen har på nuværende tidspunkt fire af disse ansøgninger under 

behandling. Der er i alle fire tilfælde ansøgt om en videreførelse af tidligere grænser for udledning af 

fosfor og kvælstof, og det er endnu ikke afklaret, om det i alle tilfælde vil medføre en udvidelse af 

havbrugsproduktionen.  

 

Miljøstyrelsen har pt. ingen ansøgninger om miljøgodkendelse af havbrug med vilkår om 

kompenserende marine virkemidler til behandling. 

 

L 111 (nu lov nr. 680 af 8. juni 2017) giver alene mulighed for at stille vilkår om kompenserende 

marine virkemidler for havbrug, der etableres efter ikrafttrædelse af den bekendtgørelse, der vil blive 

udstedt med hjemmel i loven. Vilkår vil desuden kunne stilles overfor eksisterende havbrug, der efter 

bekendtgørelsens ikrafttræden ønsker at gennemføre en godkendelsespligtig ændring eller udvidelse. 
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Dermed vil miljøgodkendelse af et havbrug med vilkår om kompenserende marine virkemidler først 

kunne meddeles efter udstedelsen af den udmøntende bekendtgørelse.” 
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