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1. Baggrund

FAO har vurderet, at det ikke er muligt at øge verdens samlede fiskefangster ud over det nuværende niveau
(knapt 93 millioner tons i 1999), og at fiskeopdræt derfor er den eneste realistiske mulighed for at øge fiske-
produktionens bidrag til at imødekomme den voksende verdensbefolknings proteinbehov. FAO har i 2001
etableret en særlig underkomité for akvakultur, bl.a. begrundet i sektorens voksende bidrag til den globale
fødevaresikkerhed.

Verdens samlede fiskeopdræt steg fra 13 mio. t. i 1990 til over 33 mio. t. i 1999, d.v.s. en stigning på 155%
over 10 år. Dermed overstiger fiskeopdrættet allerede FAO's tidligere forventning om 30 mio. t. i år 2010. I
samme periode steg produktionen i EU med 46% til 1,4 mio. t. i 1999 (18% af den samlede fiskeriprodukti-
on). I Norge, hvor man har gunstige naturgivne forhold, var stigningen på 211%, til 466.000 t. i 1999. Denne
udvikling er skabt på grundlag af en offensiv offentlig indsats og en kraftigt øget forskning i opdrætstekno-
logi, produktionsstyring, sygdomsbekæmpelse og miljøforhold.

I EU’s Grønbog for den fælles fiskeripolitik indgår, at udviklingen af akvakultur bidrager til forsyningen af
fiskerivarer uden at øge presset på de naturlige fiskebestande, og at den skaber en betydningsfuld beskæfti-
gelse i kystsamfundene. Der lægges vægt på at støtte udviklingen af akvakultur gennem det finansielle in-
strument til udvikling af fiskeriet (FIUF), men det understreges samtidig, at det bør være markedet, der er
den drivende kraft i udviklingen. Det forventes, at EU-Kommissionen senere vil afgive en redegørelse ved-
rørende udviklingsmulighederne i akvakulturproduktionen i EU.

Danmark har en rodfæstet tradition for opdræt af fisk til fødevarer. Opdrættet af regnbueørred rækker såle-
des mere end 100 år tilbage, og vi har som verdens fjerdestørste eksportør af fiskeprodukter en stærk stilling
på det internationale marked. En udvikling af akvakulturen i Danmark vil kunne understøtte denne positi-
on.

I 2000 var der ialt 388 dambrug i Danmark, alle placeret ved vandløb i Jylland, og med en produktion på ca.
33.000 tons. De fleste brug opdrætter ørred til konsum; enkelte har specialiseret sig i ægproduktion og yn-
gelopdræt. Ca. 90% af dambrugenes produktion går til eksport, og værdien udgør over halvdelen af den
samlede danske akvakulturproduktion på ca. 1 mia. kr. årligt. Hovedparten af produkterne sælges i relativt
uforarbejdet stand. Der skønnes at være ca. 700 fuldtidsbeskæftigede i dambrugserhvervet, og ca. det dob-
belte i følgeindustrien.

I 1989 kom Miljøministeriets dambrugsbekendtgørelse, som indførte en generel miljømæssig regulering af
erhvervet. Siden da er foderkvotienten (udnyttelsen) blevet forbedret med 1/4, især p.g.a. bedre foder og
fodringsteknik. Samtidig er antallet af brug faldet  med 1/4, hvorfor dambrugsproduktionen er faldet 7% i
perioden. Mængdemæssigt svarer dambrugsproduktionen idag til ca. 1/12 af det danske konsumfiskeri,
mens værdien svarer til ca. 1/5 heraf.

De begrænsede muligheder for at øge produktionen, kombineret med en generel usikkerhed om vilkårene
for dambrugsdriften i Danmark, har medført, at der kun i ringe omfang er blevet investeret i renere teknolo-
gi. Danmark har derfor ikke været i stand til at udnytte det vækstpotentiale, der har været og fortsat er for
fiskeopdræt på verdensplan.

For at skabe større klarhed om dambrugserhvervets fremtidige produktionsvilkår besluttede fødevaremini-
steren efter samråd med miljø- og energiministeren at nedsætte et  udvalg, som især skulle fokusere på fi-
skepassage, vandforbrug og udledninger. Målet skulle være at udvikle og optimere dansk dambrug som
producent af sunde fødevarer, ved at udnytte den teknologiske og forskningsmæssige viden således, at pro-
duktionen kan forøges, samtidig med, at der sker en netto reduktion af miljøbelastningen. Udvalgets kom-
missorium og sammensætning fremgår af bilag 1.

Fødevareministeren har med virkning fra oktober 2001 også nedsat et Havbrugsudvalg til vurdering af ud-
viklingsmulighederne inden for opdræt af fisk i saltvand.
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2. Sammenfatning og anbefalinger

2.1. Regulering af ferskvandsdambrug og de centrale problemstillinger i forbindelse hermed

Flere forskellige myndigheder, love og bekendtgørelser er involveret i godkendelsen af og kontrollen med
erhvervet:

- Vandforsyningsloven regulerer dambrugenes indvinding af vand.

- Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven beskytter flora og fauna og regulerer de fysiske forhold i og
omkring vandløbene.

- Fiskerilovgivningen fastsætter regler for afgitring og proceduren for etablering af fiskepassage ved
dambrugene.

- Miljøbeskyttelsesloven regulerer  dambrugenes forureningsbelastning i forhold til det omgivende miljø.

- I dambrugsbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen, slambekendtgørelsen og bekendtgørelsen om
udledning af visse farlige stoffer, der alle er udstedt i henhold til miljøbeskyttelsesloven, findes mere
specifikke bestemmelser for regulering af ferskvandsdambrugenes miljøbelastning.

- Planloven pålægger amtskommunerne i regionplanen at fastsætte miljø- (recipientkvalitets-) målsætnin-
ger for vandløb, søer og kystvande, som er udsat for belastning fra bl.a. dambrug.

Generelt administreres der efter det princip, at dambrugets udledninger ikke må give anledning til, at et gi-
vet vandløbs kvalitetsmålsætning ikke opfyldes.

I 1989, hvor dambrugsbekendtgørelsen trådte i kraft, var kvalitetsmålsætningen opfyldt ovenfor (opstrøms)
54% af dambrugene. Nedenfor (nedstrøms) var den kun opfyldt ved 14% af dambrugene. I 2000 var kvali-
tetsmålsætningen opfyldt opstrøms ved 65% af dambrugene og nedstrøms ved 56%. Selv om der fortsat er
lokale problemer, er miljøforholdene omkring dambrug blevet væsentligt forbedret, og dambrug reducerer
okkerindholdet i flere vandløb.

Konkret reguleres dambrugsproduktionen over det tilladte foderforbrug. Den tilladte mængde foder for det
enkelte dambrug er som hovedregel fastsat (1) på grundlag af den produktion, der fandt sted fra 1984 til
1988 (d.v.s. for 13 til 17 år siden), idet der tages hensyn til vandmiljøplanens krav om begrænsning af N- og
P-udledningen, eller (2) på grundlag af en beregning, hvor de indvejede elementer er vandløbets størrelse,
dambrugets produktionsareal og effekten af renseforanstaltninger (d.v.s. det aktuelle vandløbs beregnede
bærekapacitet for dambrugsbelastning må ikke overskrides, og udledningen må ikke være til hinder for, at
miljømålsætningerne for de dambrugsbelastede vandløbsstrækninger kan opfyldes).

Ved administrationen af miljøreglerne har myndighederne fulgt det princip, at man fastsatte det tilladte fo-
derforbrug efter den mindste af de to ovenfor nævnte beregninger, medmindre lokale forhold tillod andet.
Forøgelse af foderkvoten kan kun ske gennem miljøgodkendelse og dokumentation for, at det ikke medfører
en miljømæssigt uacceptabel forøgelse af udledningen, en dokumentation som i praksis ikke har kunnet
fremskaffes. Foderreguleringen er således en væsentlig del af forklaringen på, at udviklingen i dambrugs-
produktionen har været stagnerende; produktionen har i praksis kun kunnet øges gennem en bedre foder-
udnyttelse og en bedre dambrugsdrift.

For udvalget har det centrale spørgsmål været, om ferskvandsdambrugene teknisk kan indrettes på en så-
dan måde, at produktionen kan øges uden at belaste vandløbene med en uacceptabel udledning af nærings-
salte og affaldsstoffer, og om godkendelsessystemet som følge heraf kan ændres, så administrationen for-
enkles og smidiggøres, og således at man kan undgå de mange klagesager.

Fiskevandsmålsætningen for et vandløb indebærer, foruden mindstekrav til forureningstilstanden, at der
skal være frie passagemuligheder for vandrende fiskearter, men ofte er det ikke tilfældet. Ved ca. 31% af
dambrugene er der vand i faunapassagen hele året, men ved ca. 33% er der problemer for fiskepassagen i de
tørre perioder, og i ca. 24% kan fisk slet ikke passere. (De sidste 12% af dambrugene ligger ved vandløbets
udspring). Desuden virker opstemningerne som en passagehindring for den øvrige vandløbsfauna.
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Efter vandforsyningsloven udløber dambrugenes vandindvindingsret i 2005, og der vil gælde skærpede
krav for frivandsafgivelse i forbindelse med fornyede tilladelser. Det er derfor p.t. uklart, hvilke mængder
vand, dambrugene vil kunne få tilladelse til at indtage fra 2005. Myndighederne kan fra 1. april 2005 sikre
større frivandsafgivelse uden erstatning; indtil da er dette kun muligt, hvis dambrugerne selv accepterer
ændringerne. Retten til at indtage vand fra vandløbet hænger snævert sammen med målsætningen om pas-
sage for vandløbets naturlige fauna, hvorfor udvalget har overvejet, om der kan tages initiativer, der vil
fremme dambrugsejernes interesse i at søge en ny vandindvindingsret før den nuværende ret udløber i år
2005. Samtidig har udvalget overvejet, hvordan man bedst og hurtigst muligt kan få igangsat en proces hen
imod en effektiv løsning af faunapassageproblemet, hvor det fortsat eksisterer.

Brug af miljøfremmede stoffer i dambrugsproduktionen er fortsat et problem. Syge fisk skal naturligvis be-
handles, og medicinering sker idag under fuld dyrlægekontrol, men der er også brug for at forebygge syg-
domme ved sundhedsrådgivning eller vaccination, hvor denne mulighed foreligger, eller ved brug af for-
skellige hjælpestoffer.

Af hensyn til miljøet er det vigtigt, at brugen af medicin og hjælpestoffer begrænses mest muligt, og at det
vand, hvori fiskene har været behandlet, ledes ud i vandløbet under forsvarlige og kontrollerede forhold og
på en måde, så der ikke efterfølgende opstår skadevirkninger på vandløbet.

Imidlertid findes der ikke megen veldokumentet viden om de nævnte stoffers skæbne og eventuelle effekt i
vandmiljøet, hvilket har vanskeliggjort dels amternes fastsættelse af kvalitetskrav for vandløbet og doku-
mentationskrav til dambrugene, dels disses opfyldelse af samme.  Dette har i betydelig grad kompliceret
miljøgodkendelsessagerne.

Vedrørende medicin og hjælpestoffer har udvalget især koncentreret sine drøftelser om mulighederne for at
minimere brugen af disse, men det centrale og vanskelige problem har været at få fastlagt kravene til og
kontrollen med udledningerne af medicin og hjælpestoffer.

De fire centrale problemstillinger i forbindelse med en fremtidssikret tilpasning af dambrugserhvervet bliver
herefter:

1. Udvikling af en profitabel produktion på et grundlag, der i det mindste er miljøneutralt, samt etablering
af et mere smidigt og administrerbart miljøgodkendelsessystem.

2. Fastlæggelse af kriterier og vilkår for vandindtag og faunapassage.

3. Udarbejdelse af krav vedr. medicin og hjælpestoffer, og vurdering af de faktiske udledninger.

4. Finansiering af erhvervets udvikling under hensyn til bl.a. tidsbegrænsningen i diverse godkendelser.

2.2.  Principper for arbejdet og anbefalingerne

I henhold til kommissoriet har udvalget drøftet en række problemstillinger og udarbejdet en række anbefa-
linger. Udgangspunktet har været:

- At vandindtaget aldrig må være større end, at der er en tilstrækkeligt fri strøm af vand forbi dambruget,
også i de tørre perioder, og at afskærmningen og teknikken ved vandindtaget og vandudledningen skal
være sådan, at vildfisk og anden fauna kan bevæge sig frit i vandløbet og ikke i væsentligt omfang kan
trænge ind på dambruget, og dambrugsfisk samtidig ikke kan slippe ud i vandløbet. Ved ny eller forny-
et vandindvindingstilladelse skal der altid opretholdes en vandføring på mindst halvdelen af median-
minimumsvandføringen i vandløbet.

- At dambrug skal kunne drives uden væsentlig forureningspåvirkning af  omgivelserne, og således, at
kvalitetsmålsætningerne i henhold til regionplanen kan opfyldes.

- At der i princippet om en bæredygtig udvikling foruden miljøhensynet også indgår de økonomiske og
sociale virkninger af en fremtidig reguleringspolitik.

Til grund for sine overvejelser har udvalget noteret:

- At kun få dambrug indtil nu har opnået den lovpligtige miljøgodkendelse.
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- At de gældende regler for regulering via afløbskontrol kombineret med loft over det tilladte foderfor-
brug giver mulighed for godkendelse af en øget produktion.

- At der ikke i tilstrækkeligt omfang foreligger dokumentation for virkningen af renseforanstaltninger.

- At næsten alle miljøgodkendelsessager bliver indbragt for klagemyndigheden.

- At dambrugsejernes ret til at indtage vand fra vandløbene udløber i år 2005, og at der derfor skal ansø-
ges om nye vandindvindingstilladelser.

- At de almindeligt anvendte afværgeforanstaltninger, der skal holde den naturlige fauna i vandløbene
uden for dambruget, ikke fungerer tilfredsstillende, og at vandindtaget ofte er for stort til at sikre fri
faunapassage.

- At udledningerne fra dambrug kan have væsentlig betydning lokalt, selv om de samlet set udgør en be-
grænset belastning for vandløb, søer og fjernrecipient.

- At habitatdirektivet stiller krav om, at der ved tilladelser til udvidelse af dambrugsproduktion i
vandområder, som er påvirket af dambrugsdrift, og som er omfattet af direktivet, ikke må ske en forrin-
gelse af naturtyperne og levestederne for de forskellige arter.

- At de samme hensyn skal tilgodeses ved nye tilladelser efter vandforsyningsloven.

- At vandrammedirektivets mål er at forebygge en forringelse af overfladevandets og grundvandets til-
stand. Det vil sige, at man skal beskytte, forbedre og restaurere overfladevandet med henblik på at få en
bedre tilstand end i dag, og at udledningen af visse farlige stoffer skal udfases.

- At det ikke har været muligt at fremskaffe et autoriseret dokumentationsmateriale, der kan belyse øko-
nomien i dambrugserhvervet.

- At der ikke er enighed om de faglige kriterier for de data, som lægges til grund ved fastsættelse af vand-
kvalitetskrav for hjælpestoffer.

- At der er utilstrækkelig viden om effekten af den anvendte medicin i vandmiljøet.

- At der mangler viden om omsætning og transport af medicin og hjælpestoffer i dambrug med forskelli-
ge driftsforhold, men at Fødevareministeriet støtter et projekt, der i 2001-2003 skal opbygge viden på
dette område.

- At Miljøstyrelsens fastsættelse af grænseværdier (vandkvalitetskriterier) baseres på EU-direktiver, men
at det er uklart, hvorledes implementeringen sker i de øvrige medlemslande (spørgsmål om lige konkur-
renceforhold).

- At der fortsat vil ske en tilpasning af miljøreglerne på området, herunder vedr. opfyldelsen af EU’s
vandrammedirektiv, reglerne om vandindvinding og anvendelsen af farlige stoffer.

- At der ikke i alle tilfælde bliver vaccineret mod rødmundssyge, fordi maksimal beskyttelse forudsætter
opfyldelse af en række særlige betingelser og ændret dambrugspraksis.

- At der er formuleret et forslag til aktionsplan for bekæmpelse af Egtved-syge, som myndighederne end-
nu ikke har taget stilling til.

- At der fortsat er behov for at belyse en række forhold via yderligere forskning.

2.3.  Anbefalinger

I et fremadrettet perspektiv er det udvalgets opfattelse, at der bør ske en udvikling af en akvakulturbaseret
fødevareproduktion, som opfylder høje krav til fødevarekvalitet og sikkerhed samt dyrevelfærd og etik.
Endvidere, at der er behov for at sammentænke hensyn og regler vedrørende miljøforhold generelt med øn-
sket om en forøget produktion af opdrætsfisk.

Endvidere er det udvalgets opfattelse, at udviklingen af god dambrugspraksis, f.eks. gennem en certifice-
ringsordning, kan sikre, at den enkelte dambruger udnytter teknologi og driftskundskab bedst muligt ved
produktionen.
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Som basis for anbefalingerne om en forøgelse af dambrugsproduktionen har en arbejdsgruppe under udval-
get foretaget en særlig udredning og beskrivelse af et antal grundtyper af dambrug (modeldambrug). Målet
er dokumentation af veldefinerede indretnings- og driftsforhold, som grundlag for en hurtigere og enklere
vej gennem godkendelsessystemet. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning fremgår af bilag 2.

Med anbefalingerne tilsigter udvalget ikke blot at give dambrugserhvervet mulighed for at øge produktio-
nen. Målet er også at styrke erhvervets muligheder for at gennemføre de nødvendige miljø- og faunapassa-
geforbedringer. Hertil kommer, at myndighederne vil få et bedre administrationsgrundlag, så sagsgangen
kan forenkles og antallet af klagesager reduceres. EU’s investeringsstøtteordning FIUF har til formål at un-
derstøtte en sådan udvikling.

De konkrete anbefalinger fremgår af nedenstående:

2.3.1. Faunapassage

Den manglende eller utilstrækkelige faunapassage i en stor del af de danske vandløb er ødelæggende for be-
stræbelserne for at genskabe og styrke naturlige, selvreproducerende fiskebestande.

Af direkte betydning for faunapassage forbi dambruget er bl.a.:
- Vandindtagets  omfang og stabilitet
- Stemhøjde og opstuvningszone
- Den tekniske indretning af vandindtaget og -udledningen og
- Den afgitring eller lignende, der etableres
- Pasning og vedligeholdelse af faunapassagen.

Ferskvandsdambrugenes ret til at indtage vand fra vandløbene udløber i 2005. Inden da skal samtlige dam-
brug indsende ansøgning om fortsat ret til at indtage vand, og have ansøgningen godkendt. Myndighederne
bør i lyset heraf snarest have et grundlag, der giver mulighed for at træffe fremadrettede afgørelser om, hvor
meget vand, det enkelte brug må indtage, samtidig med, at det kan godkendes, hvordan dette sker, og hvil-
ken teknik, der skal anvendes for at sikre den frie faunapassage.

I perioden indtil udløbet af eksisterende overfladevandindvindingstilladelser kan det offentlige ikke erstat-
ningsfrit reducere dambrugenes vandindvindingsret. Det investeringsincitament, som etableringen af mo-
deldambrugsordningen jf. afsnit 2.3.2.1 indebærer, vil imidlertid betyde, at der uden erstatningskrav kan
skabes forsvarlige faunapassageløsninger bl.a. i forbindelse med reduktion af vandindtaget.

Der foreligger i dag ikke tilstrækkelig dokumentation som grundlag for krav om bestemte typer af løsninger
for at sikre den forbedring af faunapassagen, der efter udvalgets vurdering er behov for. Baggrunden herfor
er bl.a. den store variation i de enkelte lokaliteters geografiske og fysiske forhold, herunder vandføringen, og
forskellene i den lokale fauna. Der er også utilstrækkelig viden om forskellige faunapassagekonstruktioners
effekt under forskellige forhold. Samtidig er det udvalgets opfattelse, at den viden, der opstår på grundlag af
konkrete løsninger, må opsamles og systematiseres.

Dambrugets placering og de konkrete forhold omkring det  enkelte vandløb er afgørende for, hvilken løs-
ning, der bør vælges. Ved afgørelser om tilladelser og godkendelser bør de konkrete forhold på stedet såle-
des tillægges  stor vægt. Det er desuden vigtigt, at det som baggrund for afgørelsen er muligt at indhente en
fagkyndig vurdering af, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den miljømæssigt bedste, tilgængelige tek-
nologi, som er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig for den pågældende virksomhedstype.

Det fremgår af rapportens afsnit om godkendelsesmyndigheder og nuværende administration, at der er delt
kompetence vedrørende administrationen af regelsættene for vandindtag og faunapassage.

Udvalget finder, at der snarest muligt bør tilvejebringes et grundlag for en sammenhængende stillingtagen
til faunapassage, afgitring og fornyelse af dambrugenes vandindvindingstilladelser.

• For at få sammenhæng i de beslutninger, der skal træffes, anbefaler udvalget, at der snarest nedsættes en
amtslig arbejdsgruppe med det formål at systematisere og udbygge den foreliggende viden om fauna-
passageløsninger og afgitringer, samt opstille modeller for behovet for frivandsafgivelse m.h.p. senest 1.
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juli 2003 at have udarbejdet et grundlag for mere præcise og effektivt fungerende regler og retningslinier
på området. Fagfolk fra DFU, DMU samt praktikere fra interesseorganisationer bør deltage i arbejds-
gruppen.

• Arbejdsgruppen skal endvidere udarbejde et idekatalog for løsningsmodeller, der omfatter afgitring,
vandindvinding og faunapassage, herunder undersøgelser af effekten af forskellige løsningsmodeller.

• Det anbefales, at arbejdsgruppen på eget initiativ og i samarbejde med de berørte dambrugsejere, eller
efter anmodning fra den berørte myndighed, udarbejder forslag til konkrete faunapassageløsninger.
Forslagene kan danne grundlag for konkrete ansøgninger om fornyede vandindvindingstilladelser. Ved
behandlingen af sådanne ansøgninger anbefaler udvalget, at amterne meddeler den samlede afgørelse
vedrørende vandindtag og faunapassage.

• Arbejdsgruppens arbejde skal afrapporteres senest 1. juli 2003.

Fiskeridirektoratets bekendtgørelse nr. 988 af 14. december 1999 om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i
ferske vande udløber den 31. december 2002. Fiskeridirektoratet vil inddrage arbejdsgruppen i arbejdet med
revision af bekendtgørelsen. Fiskeridirektoratet vil lægge stor vægt på den amtslige myndigheds indstilling,
når der træffes afgørelse om afgitringer. Fiskeridirektoratet har oplyst, at man på baggrund af erfaringerne i
perioden for arbejdsgruppens virke, frem til juli 2003, tillige vil vurdere muligheden for permanent at samle
kompetencen hos amterne.  

• Udvalget anbefaler, at dambrugerne i god tid før 2005 indsender ansøgninger om fornyede vandindvin-
dingstilladelser. Det er udvalgets opfattelse, at myndighederne bør være i stand til at behandle ansøg-
ningerne hurtigt.

• For at tilskynde dambrugere til at søge nye vandindvindingstilladelser så hurtigt som muligt anbefaler
udvalget, at de hidtidige vandindvindingstilladelser gælder til udløb, uanset om der træffes afgørelse
før 31. marts 2005.

Myndighederne orienterer arbejdsgruppen om alle afgørelser. I klagesager kan arbejdsgruppen rådspørges
om tekniske forhold, hvis der ikke tidligere i sagsforløbet foreligger en indstilling herom fra arbejdsgruppen.

Udvalget har noteret, at Wilhjelmudvalget i sin rapport anbefalede forbedring af vandløbenes fysiske for-
hold, herunder fjernelse af spærringer og sikring af fri faunapassage og vandføring i "døde" å-strækninger.
Wilhjelmudvalget fandt, at indsatsen kan fremmes ved at anvende en forholdsvis større del af fisketegns-
midlerne til vandløbsrestaurering, og ved ændrede prioriteringer i den offentlige naturgenopretning og na-
turpleje.

Udvalget tilslutter sig Wilhjelmudvalgets anbefalinger, men konstaterer der ud over, at der i forbindelse
med akvakulturforskning og -udvikling er behov for at styrke den viden, der kræves for at etablere de nød-
vendige forskellige faunapassageløsninger.

• Udvalget anbefaler, at Fødevareministeriets fiskeplejemidler i sammenhæng med Skov- og Naturstyrel-
sens bevilling til restaurering af vandløb i højere grad anvendes til ophjælpning af de selvreproduceren-
de, naturlige fiskebestande.

• Udvalget anbefaler, at der via forskning og udvikling opbygges tilstrækkelig viden om funktion og effekt
af forskellige typer af foranstaltninger til sikring af faunapassage.

Forslaget om arbejdsgruppen er beskrevet nærmere i bilag 5.1. Som grundlag for arbejdsgruppens arbejde
indeholder bilag 5.2 et uddrag af den nuværende viden om faunapasageproblemer og mulige løsninger her-
af.

2.3.2. Miljøgodkendelse   

Grundlaget for udvalgets arbejde har været, at et dambrugs udledninger af næringssalte og affaldsstoffer ik-
ke må øges, medmindre det er miljømæssigt forsvarligt. Endvidere forudsættes:
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- At renere teknologi og bedst mulige miljøbeskyttende foranstaltninger anvendes i et omfang, der kan
anses for rimeligt i forhold til dambrugets størrelse og type.

- At dambruget kan drives uden væsentlig forureningspåvirkning og på en sådan måde, at driften ikke
hindrer opfyldelsen af kvalitetsmålsætningen for nedstrøms liggende vandløb og søer.

- At hensynet til fjernrecipienten er tilgodeset.

Det bemærkes, at opfyldelse af kvalitetsmålsætningen også påvirkes af faktorer, som er udenfor dambrugets
indflydelse.
Det er udvalgets opfattelse, at der er behov for at forenkle og smidiggøre det nugældende miljøgodkendel-
sessystem og gøre det så fleksibelt, at praksis løbende kan tilpasses teknologisk udvikling og ny viden.

• Udvalget anbefaler, at der snarest muligt indføres et nyt reguleringssystem baseret på udlederkrav og
afløbskontrol, og hvor det maksimalt tilladte foderforbrug fastsættes på grundlag af den dokumentation,
der foreligger, hvor det udvidede kontrolprogram er indført. Kontrolprogrammet indrettes efter de ret-
ningslinier, der er angivet i arbejdsgruppens rapport om modeldambrug.

2.3.2.1. Modeldambrug

Som basis for anbefalingerne om en udvikling af erhvervets produktionskapacitet har en arbejdsgruppe un-
der udvalget foretaget en udredning og beskrivelse af et antal grundtyper af dambrug (modeldambrug, se
kapitel 7 og bilag 3.1 (separat).) Målet har været at definere mere miljøvenlige produktionstyper, og at be-
regne de foderkvoter, der for de forskellige modeldambrug med tilstrækkelig sandsynlighed sikrer opfyldel-
se af udledningskravene. Dokumentationsgrundlaget for modeldambrugene skal indgå som grundlag for
amternes miljøgodkendelse og vil med sin standardiserede form betyde en hurtigere og enklere godkendel-
sesprocedure.

Arbejdsgruppens beregninger viser, at de intensive modeldambrug i betydelig grad kan rense for fosfor og
iltforbrugende stoffer (BI5 og ammoniak), mens rensning for totalkvælstof er begrænset. Modeldambrugene
vil også give reduceret forbrug og forbedret tilbageholdelse af medicin og hjælpestoffer, ligesom den forbed-
rede vandudnyttelse, som det reducerede vandforbrug i de intensive modeldambrug vil give, betyder bedre
muligheder for faunapassage. De ekstensive modelbrug kan gennem stor arealanvendelse til plantelaguner
også opnå en betydelig rensning for kvælstof. Arbejdsgruppen har i tabel 7.4 angivet de foderkvoter, der kan
anbefales under hensyn til miljøneutralitet for alle udledninger, ligesom der er foretaget en beregning over
de mulige foderkvoter, såfremt der sker en øget kvælstofudledning udover, hvad dambrugsbekendtgørelsen
giver grundlag for.

Udvalget har fundet, at de af arbejdsgruppen beregnede ”miljøneutrale” foderkvoter kan anbefales som
grundlag for  produktionstilladelser. Udvalget har endvidere ønsket at fremme etableringen af modeldam-
brugene og dokumentere deres udledningerved at give dem en betinget supplerende produktionstilladelse.
Den supplerende foderkvote gives som en midlertidig kvote, der bortfalder helt eller delvist, hvis udlednin-
gen fra dambruget overskrider den miljøneutrale situation.

Udvalget anbefaler på baggrund heraf og på grundlag af modeldambrugsrapporten:

• At dambrug, der indrettes som de beskrevne modeldambrug, meddeles miljøgodkendelse med følgende
foderforbrug, sat i forhold til en fodertilladelse på 100 tons/år: 1: 158 t; 1A: 129 t; 2 og 2A: 110 t; 3 (Dø-
strup-typen): 125 t; 3A: 140 t. For de første godkendte modeldambrug etableres et statistisk sikkert måle-
program, der som minimum dokumenterer modeldambrugets samlede effekt, men også gerne doku-
menterer effekten af de enkelte renseforanstaltninger.

• At der under henvisning til de tilbageværende usikkerheder m.h.t. modeldambrugenes rensningsevne –
især for brugene 2, 2A, 3 og 3A - meddeles op til 15 modeldambrug midlertidig godkendelse (2-årigt for-
søg, se bilag 3.2.) med følgende foderforbrug: 2 og 2A: 145 t; 3 og 3A: 230 t.

• At Fødevareministeriet og Miljøministeriet i samarbejde med erhvervet og amterne prioriterer ansøg-
ninger om midlertidig godkendelse og koordinerer indsamlingen af oplysninger om disse dambrugs
produktionsforhold og udledninger.
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• At der etableres et  måleprogram, som med de kontrolmetoder, der anbefales i arbejdsgruppens rapport,
dokumenterer modeldambrugets udledninger, idet det påhviler dambrugsejeren at holde sig inden for
udledningsgrænserne.

• At en øget produktion baseret på et øget foderforbrug tillades, hvis det med det udvidede kontrolpro-
gram kan påvises, at rensningsgraden er bedre end det i modeldambrugene forudsatte.

• At den tilvejebragte dokumentation for  renseforanstaltninger og processer i dambrug, herunder i for-
bindelse med brugenes egenomsætning og effekten af kontaktfiltre, opsamles og systematiseres som
grundlag for en bæredygtig udvidelse af dambrugsproduktionen, og at Skov- og Naturstyrelsen koordi-
nerer indsamlingen af ny viden med henblik på primo 2004 at revurdere de anbefalede rensegrader og
afledte muligheder for øget fodertildeling.

• At der snarest udarbejdes en vejledning om modeldambrugenes indretning og administrationen i denne
forbindelse. På længere sigt bør dette indgå i en revideret dambrugsbekendtgørelse.

Udvalget har bedt Dansk Dambrugerforening om at vurdere de økonomiske konsekvenser af at ombygge
traditionelle jorddambrug til de beskrevne modeldambrug. Foreningens  beregninger viser, at bruttoinveste-
ringen for etablering af type 2A, 3 og 3A med de valgte forudsætninger er på ca. 3,6 mio. kr. (bilagets tabel
B.6.) I beregningerne er ikke inkluderet omkostninger ved etablering af lagune, hvorfor der for type 3 og 3A
kun er regnet med 200 t. foder.

Efter foreningens beregninger modsvares fodertillægget på 45 tons ved ombygning til type 2A stort set af
øgede udgifter til afskrivning og forrentning, hvorfor der kun er marginal forskel på det resulterende dæk-
ningsbidrag 3. Foreningen vurderer derfor, at selv ved et etableringstilskud på 30% vil et fodertillæg på 45
tons næppe i væsentligt omfang stimulere en overgang til anlæg af type 2 A.

Efter beregningerne vil type 3 og 3A være økonomisk mere fordelagtige, selv om lagunerne sætter andre be-
grænsninger. Imidlertid finder Dansk Dambrugerforening, at en signifikant udbredelse af de beskrevne mo-
deltyper forudsætter, at de renseteknisk er mere effektive end forudsat af arbejdsgruppen, idet ingen af an-
læggene vil være økonomisk bæredygtige alene med udgangspunkt i fodertillægget i tabel 7.4.

Udvalget tager Dansk Dambrugerforenings beregninger til efterretning men konstaterer, at forholdene på
forskellige dambrug varierer så meget, at gennemsnitsberegninger for rentabilitet i forbindelse med ombyg-
ning til modeldambrug ikke kan anses for at være dækkende for de enkelte, konkrete dambrug.

• Udvalget anbefaler, at støttesatsen til dambrug under FIUF-ordningen søges forøget fra 20% til 30% med
henblik på at fremme investeringerne i modeldambrug under forsøgsordningen.

2.3.2.2. Andre dambrug end modeldambrug

Udvalget anbefaler,

• At dambrug, der har investeret eller ønsker at investere i øget produktion med anden indretning end
modeldambrug, eller ved at kombinere moduler fra flere modeldambrug, kan få en opskrivning af fo-
derforbruget på grundlag af den dokumentation, der indhentes via det udvidede kontrolprogram (se
bilag 3.3).

• At de "lavteknologiske" anlæg, der ikke ønsker at øge produktionen, fortsat vil kunne opnå miljøgod-
kendelse på de hidtil gældende vilkår.

Med baggrund i udvalgets anbefalinger kan der fortsat være behov for at undersøge mulighederne for at re-
vurdere det tekniske grundlag for tildeling af mere foder til de dambrug, der har investeret eller ønsker at
investere i øget produktion. Dansk Dambrugerforening m.fl. vil blive inddraget i Skov- og Naturstyrelsens
overvejelser herom.

Der kan opstå uenighed mellem amt og dambruger om årsagen til, at vandløbets kvalitetsmålsætning even-
tuelt ikke er opfyldt. Dette kan skyldes, at den biologiske vurdering (DVFI) er behæftet med en vis usikker-
hed. I disse sager kan der være behov for fagkyndig bistand.
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• Udvalget anbefaler, at i sager om miljøgodkendelse, hvor der er tvivl om årsagen til, at der ikke er mål-
sætningsopfyldelse, kan den relevante myndighed indhente en fagkyndig udtalelse fra en uvildig in-
stans.

2.3.3. Medicin og hjælpestoffer

Udvalget har noteret sig, at anvendelsen af medicin og hjælpestoffer kan reduceres betydeligt gennem øget
vaccination, god dambrugspraksis og bedre yngelkvalitet.

Udvalget konstaterer, at der findes nogen veldokumenteret viden om effekten af hjælpestofrester i vand-
miljøet. Derimod mangler der viden om effekten af medicinrester i vandmiljøet. I særdeleshed mangler den
viden om omsætning og tilbageholdelse af medicin og hjælpestoffer i dambrug, som er nødvendig for at
vurdere, om et givet forbrug er foreneligt med Miljøstyrelsens forslag til vandkvalitetskriterier. Udvalget
noterer, at Fødevareministeriet støtter et treårigt projekt (2001-2003) til belysning af denne problematik.

Udvalget konstaterer, at dambrugs udledninger af medicin og hjælpestoffer reguleres af bekendtgørelse nr.
921, 1996 (implementering af rådsdirektiv nr. 76/464/EØF) i det omfang, de er omfattet af bekendtgørelsens
og direktivets bilag. Udledningen skal begrænses mest muligt med den bedste, tilgængelige teknologi, som
er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig.

Udvalget konstaterer, at processen i Danmark er, at Miljøstyrelsen vedr. de enkelte stoffer fastsætter kvali-
tetskriterier, på grundlag af hvilke amterne fastsætter konkrete kvalitetskrav (kravværdier), der som minimum
skal opfyldes via konkrete udlederkrav til det enkelte dambrug, fastsat i miljøgodkendelsen. Udlederkrav be-
står af vilkår for udledningerne, der som minimum skal sikre overholdelse af kvalitetskravene.

Udvalget konstaterer, at Miljøstyrelsen har udarbejdet et forslag til vandkvalitetskriterier for kontinuerlige
udledninger (gældende for samtlige virksomhedstyper), samt at Miljøstyrelsen for tiden udarbejder ret-
ningslinier for administrationen af ikke kontinuerlige udledninger. Udledningerne fra dambrug er ikke kon-
tinuerlige og har for antibiotika typisk en varighed på 1-2 uger.

Udvalget konstaterer, at Miljøstyrelsens forslag til vandkvalitetskriterier baseres på EU-direktiver, men at
det er uklart, hvorledes implementeringen sker i de øvrige medlemslande (spørgsmål om lige konkurrence-
forhold).

Udvalget konstaterer endvidere, at der foreligger et amtsligt teknisk forslag om konkrete kvalitetskrav. I det
amtslige forslag, der tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens forslag til vandkvalitetskriterier, indgår en frist
indtil 31. december 2003 for opfyldelse af udlederkrav, der skal sikre kvalitetskravenes overholdelse. Der
foreligger endvidere et DMU/DFU-forslag til vandkvalitetskriterier vedr. hjælpestoffer, baseret på DFU-
rapport nr. 79-00.1

Udvalget forudsætter, at vandkvalitetskrav og udlederkrav fastsættes således, at de ikke hindrer terapeutisk
behandling med foreskreven dosis af lovligt registrerede lægemidler. Endvidere, at kravene fastsættes under
hensyntagen til, hvad der er teknisk og økonomisk muligt at efterleve.

Udvalget noterer således, at der ikke på nuværende tidspunkt er tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for
fastsættelse af kvalitetskrav og udlederkrav vedr. medicin og hjælpestoffer, og at der ikke er truffet beslut-
ning om niveauerne eller hastigheden for kravenes gennemførelse. Jf. afsnit 5.3 foreligger fra Miljøstyrelsen
et forslag til kvalitetskriterier, som imidlertid ikke muliggør fastsættelse af kvalitets- og udlederkrav, der
med nuværende kendt teknologi, herunder de teknologier, der er indeholdt i modeldambrugene, kan opfyl-
des af erhvervet. Udvalget har noteret, at en afklaring af disse spørgsmål er afgørende for de praktiske mu-
ligheder for gennemførelse af udvalgets anbefalinger til en udvikling af dambrugserhvervet.

                                                
1 ) DFU-rapport  nr. 79-00: Undersøgelse af eventuelle miljøpåvirkninger af hjælpestoffer og medicin i ferskvandsdambrug samt
metoder til at reducere/eliminere sådanne påvirkninger (2000).
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Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at så længe det faglige grundlag for kravsfastsættelsen ikke er på plads, er
det ikke muligt at vurdere, i hvor høj grad det vil blive muligt for erhvervet at leve op til kravene. Danmarks
Miljøundersøgelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fødevaredirektoratet og Dansk Dambrugerforening
vurderer, at det foreliggende forslag til kvalitetskriterier ikke er foreneligt med gængs behandlingspraksis
med nuværende kendt teknologi. Indtil Miljøstyrelsen har udmeldt retningslinier for vurdering af pulsud-
ledninger, kan konsekvenserne heraf ikke vurderes.

Udvalget konstaterer, at det nødvendige videngrundlag ikke kan forventes tilvejebragt inden den af amterne
foreslåede frist 31. december 2003, og at fastsatte kvalitetskrav og konkrete udlederkrav tidligst vil kunne
håndhæves fra 1. april 2005. I perioden indtil da må udledningerne begrænses mest muligt ved hjælp af den
bedste tilgængelige teknologi.

• Det anbefales, at vandkvalitetskrav (kravværdier) og en passende overgangsperiode for deres ikrafttræ-
den fastsættes under hensyn til de praktiske  muligheder for den administrative gennemførelse i amter-
ne og erhvervets muligheder for at efterleve dem. Inden for direktivets rammer bør fastsættelsen af vær-
dierne ikke afvige væsentligt fra fastsatte værdier i andre EU-lande.

• Det anbefales, at forhold vedr. administrationsgrundlaget for udlederkravenes overholdelse fastsættes
efter de retningslinier, som er aftalt mellem de fire sydjyske amter (fælles administrationsgrundlag).

• Det anbefales, at der vaccineres i størst muligt omfang mod de sygdomme, for hvilke der findes en effek-
tiv vaccine under danske forhold.

• Det anbefales, at der gives økonomisk støtte til udvikling af dansk vaccine mod de betydende sygdomme,
som der hidtil ikke har eksisteret effektive vacciner imod.

• Det anbefales, at der gennemføres en obligatorisk sundhedsrådgivning, hvor regelmæssig rådgivning fra
dyrlæge til det enkelte dambrug kan medvirke til optimering af fiskesundheden.

• Det anbefales, at der sker en forstærket indsats for at forbedre kvaliteten af yngelen, herunder gennem
udvikling af bedre foder.

• Der anbefales forskning i omsætningen af medicin og hjælpestoffer i dambrug og i effekten heraf i vand-
miljøet, bl.a. som grundlag for risikovurdering.

• Der anbefales forskning og udvikling i substitutionsstoffer med mindre miljøpåvirkning.

• Det anbefales, at aktionsplanen for bekæmpelse af Egtved-syge realiseres.

2.3.4. Certificering og god dambrugspraksis

Udvalget bemærker:

- At god dambrugspraksis er afgørende for, om de tekniske rensningsforanstaltninger kommer til at virke
effektivt og som forventet.

- At god dambrugspraksis skønnes at kunne reducere medicinforbruget med 20-70%, og hjælpestoffor-
bruget med 30-50%.

- At der i DFU-rapport nr. 52-982 nævnes behov for at tilpasse miljø- og kvalitetsledelsessystemer under
hensyntagen til internationale standarder.

- At FEAP (Federation of European Aquaculture Producers) har opstillet en adfærdskodeks, som skal
fremme en ansvarlig udvikling og ledelse af den europæiske akvakultursektor.

Udvalget anbefaler derfor:

• At erhvervet på grundlag af FEAP's adfærdskodeks hurtigt udvikler en egentlig certificering af dambrug
indeholdende retningslinier for god dambrugspraksis, logbogs- og kontrolregistreringskrav i relation til
myndighedskrav og krav til uddannelse.

                                                
2 ) DFU-rapport nr. 52-98 om det tekniske grundlag for godkendelse af dambrug (1998).
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• At der iværksættes drøftelser med erhvervet og myndighederne om etablering af en formaliseret dam-
brugsuddannelse, især vedr. driftsstyring, renseteknologier og brug af medicin og hjælpestoffer.

2.3.5. Finansiering af dambrugserhvervets fremtidige investeringer

Udvalget konstaterer:

- At usikkerheden om dambrugserhvervets fremtid, dels i forbindelse med udestående miljøgodkendel-
ser, dels ved ansøgning om fornyede vandindvindingstilladelser i 2005, har gjort det yderst vanskeligt
for dambrugene at opnå finansiering via pengeinstitutter og realkreditinstitutioner på normale vilkår.

- At det ifølge en rapport fra Syddansk Universitet kan forventes, at en væsentlig del af dambrugene skal
generationsskiftes inden for de kommende år.

- At Fiskeribanken har til formål at yde lån til dansk fiskeri og akvakultur, og at muligheden for lån til
akvakultur ikke hidtil har været udnyttet i væsentligt omfang.

- At driftsøkonomien i dambrugserhvervet er mangelfuldt belyst.

- At der under Fødevareministeriet er strukturstøttemidler (FIUF) til rådighed for bl.a. etablering og mo-
dernisering af akvakulturanlæg.

Udvalget anbefaler:

• At Fiskeribanken i samarbejde med Finansrådet opbygger viden om finansiering og pantsikkerhedsfor-
hold for dambrug m.h.p. et forbedret grundlag for fiskeribanklån og anden långivning.

• At Fiskeribanken i forbindelse med ovenstående vurderer det tekniske grundlag for at yde lån til yngre
dambrugere i lighed med de låneordninger, der gælder for yngre jordbrugere og yngre fiskere. De sær-
lige forhold omkring pantsikkerhed og lånenes løbetid m.v. vil indgå her.

• At fødevareministeren på ovenstående grundlag, og efter drøftelse med erhvervet, vurderer mulighe-
derne og behovet for at indføre en særlig ordning for lån til yngre dambrugere.

• At der udarbejdes en regnskabsstatistik for dambrugserhvervet. En oversigt over driftsøkonomien i for-
skellige typer dambrug vurderes at kunne være til stor nytte dels for erhvervet, dels for banker, finansie-
ringsinstitutioner og Fødevareministeriet.

2.3.6. Forskning og udvikling

Manglende viden og dokumentation er på en række områder hindrende for en bæredygtig udvikling af
dambrugserhvervet.

• Udvalget anbefaler derfor, at der snarest gennemføres en række konkrete forsknings- og udviklingspro-
jekter vedr. stofomsætning, vandrensning, faunapassage, avlsarbejde, sygdomme og sygdomsbehand-
ling, vandindtag og vandforbrug, foder og fodring, som specificeret i de respektive afsnit, herunder af-
snit 9 om forsknings- og udviklingsperspektiver.

2.3.7. Harmonisering af lovgivningen vedr. dambrugserhvervet

Flere forskellige myndigheder, love og bekendtgørelser er involveret i godkendelsen af og kontrollen med
erhvervet. Dette har bl.a. medvirket til uacceptabelt lange sagsbehandlingstider, og den administrative prak-
sis i ferskvandsdambrugenes miljøgodkendelsessager har udviklet sig noget forskelligt fra amt til amt. Stort
set alle sager er blevet videreført i klagesystemet.

• Det anbefales, at det bl.a. i forbindelse med fremtidige lovændringer overvejes at forenkle og harmonisere
den lovgivning, der er relevant for dambrugserhvervet, mest muligt.

Amternes repræsentanter i udvalget har foreslået, at der i en amtskommune iværksættes en forsøgsordning,
hvor myndighedskompetencen i relation til lovgivningen samles hos amtet som 1. instans og hos Skov- og
Naturstyrelsen som 2. instans (se bilag 5.3.)
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3. Erhvervsbeskrivelse3

3.1. Geografi, produktion og dambrugstyper

Alle Danmarks ferskvandsdambrug ligger i Jylland. For år 2000 har amterne indberettet oplysninger om i alt
388 dambrug. I forhold til 1989, hvor der var 510 registrerede dambrug, er antallet af dambrug således faldet
med 123 (ca. 1/4), deraf 20 alene i det seneste år.

Der opdrættes hovedsagelig regnbueørred, mest til konsum som portionsfisk (200-300 g.), men også andre
størrelser samt rogn. Endvidere produceres sættefisk til andre dambrug samt til udsætning i havbrug, salt-
vandsdambrug og lystfiskersøer.

I 2000 var dambrugenes samlede produktion ca. 33.000 tons fisk ved brug af ca. 31.000 tons foder (incl. foder
til moderfisk), d.v.s. i gennemsnit 0,94 kg. foder pr. produceret kg. fisk (tabel 3.1).

Tabel 3.1. Dambrugenes foderforbrug, produktion og gnst. foderkvotient i 2000.

Amt Antal
dambrug

Foder-
forbrug

tons

Produktion
tons

Værdi
mio. kr.

ca.

Gnst.
produktion
tons/brug

Gnst. foder-
kvotient

kg. foder/
kg. fisk

Ringkøbing 112 11.055 11.571 174 103 0,93
Ribe 69 7.604 8.145 122 118 0,91
Nordjylland 63 3.835 4.150   62 67 0,88
Vejle 84 3.940 4.142   62 49 0,95
Viborg 33 2.486 2.559   38 78 0,95
Århus 21 1.530 1.642   24 75 0.94
Sønderjylland 6 622 699   11 117 0,94

Total 388 31.072 32.908 493 85 0,94
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

I 1989 var produktionen på ca. 34.400 t. fisk, mens foderforbruget var over 43.000 t. Faldet i antal dambrug
har således ikke udløst et tilsvarende fald i produktionen, men foderforbruget er faldet fra 1,25 til 0,94 kg.
foder pr. kg. fisk. Den størrelsesmæssige fordeling af dambrugene fremgår af tabel B.1. (se bilag 4).

Den gennemsnitlige størrelse af dambrugene i de enkelte amter er størst i Ribe og Sønderjyllands amter
(produktion henholdsvis 118 og 117 tons, se bilagets tabel 3.1.) Det mindste gennemsnit findes i Vejle Amt
(49 t.) med forholdsvis mange små "væld-dambrug", som har en stor del af yngelproduktionen. Produktio-
nen fordelt på forskellige dambrugsstørrelser fremgår af tabel B.2. (bilag 4).

Langt den overvejende del af Danmarks dambrug (87%) er indrettet med traditionelle jorddamme (se tabel
B.3. i bilag 4).

3.2. Beskæftigelse og indtjening

I forhold til anden erhvervsvirksomhed er dambrugene små virksomheder, både med hensyn til omsætning
og beskæftigelse.

Der eksisterer ikke nogen egentlig statistik over beskæftigelsen indenfor dambrugserhvervet. I "Perspektiv-
plan for akvakultur i Danmark" (1997) vurderedes, at hele opdrætserhvervet havde 1000 fuldtidsbeskæftige-
de, deraf 700 i dambrugserhvervet. Det ansloges, at der ialt var ca. 2000 fuldtidsansatte i de samlede følgeer-

                                                
3 ) En del af kapitel 3-4 bygger på rapporten "Punktkilder 2000", Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 13 (december 2001). Heri publi-
ceres bl.a. Skov- og Naturstyrelsens status for amternes tilsynsdata vedr. dambrugenes produktion og udledninger.

Tilsyn og registrering af oplysninger til punktkilderapporten sker efter reglerne i dambrugsbekendtgørelsen (Miljø- og Energimi-
nisteriets dambrugsbekendtgørelse, Bek. nr. 204, 1998).
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hverv (eksport og transport af levende og slagtede fisk, forarbejdnings- og foderindustrien m.v.). Deraf kan
ca. 1400 skønnes at være ansat i følgeerhvervene for ferskvandsdambrug.

En arbejdsgruppe under Fiskeridirektoratet har i december 2000 anbefalet et nyt indberetningssystem for en
akvakulturstatistik, der også vil omfatte beskæftigelsen. Det forventes imidlertid, at dette først vil kunne
iværksættes pr. 1. januar 2003 m.h.p. statistikken for produktionsåret 2002.

Der findes ingen økonomisk driftsstatistik for akvakulturerhvervet. I forbindelse med nærværende rapport har
Dansk Dambrugerforening opstillet driftsbudgetter for  standarddambrug med foderkvoter på henholdsvis
50, 100 og 150 t. (tabel 3.2.). Det fremgår under de valgte forudsætninger (se tabel B.4. i bilag 4) bl.a., at net-
toindtjeningen (dækningsbidrag 3) for et 150 tons anlæg er 1,46 kr. højere pr. kg. fisk end for et 50 t. anlæg.
Den forbedrede indtjening ved øget foderkvote skyldes, at de variable omkostninger falder med 0,71 kr./kg.
(især analyser og vedligehold), og at de "faste" omkostninger falder med 0,76 kr./kg. (administrati-
on/tilsynsafgift). Rentabiliteten, og dermed investeringsmulighederne, er således afhængige af størrelsen på
fodertildelingerne.

Tabel 3.2. Indtjening, standardanlæg (portionsfisk, jorddamme/bundfældning)

Størrelse
(foderkvote i tons)

50 100 150

I alt Kr./kg. fisk I alt Kr./kg. fisk I alt Kr./kg. fisk

Omsætning 797.872 15,00 1.595.745 15,00 2.393.617 15,00
    Variable omkostninger 534.383 10,05 1.009.766 9,49 1.490.149 9,34
Dækningsbidrag 1 263.489 4,95 585.979 5,51 903.468 5,66
    Faste omkostninger 176.382 3,32 279.764 2,63 408.146 2,56
Dækningsbidrag 2 87.107 1,64 306.215 2,88 495.322 3,10
    Kapital 81.977 1,54 163.955 1,54 245.932 1,54
Dækningsbidrag 3
(= Aflønning driftsherre) 5.130 0,10 142.260 1,34 249.390 1,56
Kilde: Dansk Dambrugerforening

Den forbedrede indtjening ved øget foderkvote skyldes, at de variable enhedsomkostninger falder med 1,36
kr./kg. (analyser og vedligeholdelse), og at de "faste" enhedsomkostninger falder med 0,60 kr./kg. (Enheds-
omkostninger til personale stiger, men enhedsomkostninger til administration/tilsynsafgift falder). Alt an-
det lige vil rentabiliteten, og dermed også mulighederne for at investere i yderligere miljøforbedringer, såle-
des kunne forbedres væsentligt gennem øgede fodertildelinger.

3.3. Vandløbets størrelse (vandføring) og dambrugets vandindtag

I tabel 3.3. vises dambrugenes produktion, fordelt geografisk og på størrelse dambrug. Det fremgår, at de
mindre dambrug, med nogen variation, har den største produktion i forhold til vandføringen.

Tabel 3.3. Årsproduktion (2000) i forhold til vandløbets medianminimums-vandføring, fordelt på amt og
dambrugsstørrelse (kg / liter / sek.)

Amt

Tilladt foderforbrug
(tons/år)

Sønder-
jylland

Ribe Vejle Ring-
kjøbing

Aarhus Viborg Nord-
jylland

Middel-
værdi

 < 20 tons - 325 474 406 208 191 504 330

20 - 50 tons - 555 451 401 438 528 347 422

50 - 100 tons - 457 224 328 558 439 301 350

100 - 200 tons - 302 226 318 233 311 323 300

> 200 tons 276 262 - 193 - 242 332 253
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Middelværdi 276 362 319 321 263 398 349 335
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

3.4. Rensningsforanstaltninger

Dambrugenes anvendelse af forskellige rensningsforanstaltninger fremgår af tabel 3.4. Det ses, at de mere
avancerede rensningsforanstaltninger er mest udbredt i Ringkjøbing Amt, og mindst i Nordjyllands Amt.

Tabel 3.4. Indretning af dambrug med hensyn til rensningsforanstaltninger (år 2000)

Amt

Antal dambrug

Sønder-
jylland

Ribe Vejle Ring-
kjøbing

Aarhus Viborg Nord-
jylland

Ialt

Bundfældning 4 53 61 58 14 24 53 267

Bundfældning
ikke OK*

- - 8 - - 1 - 9

Andet anlæg OK** - - 10 11 - 2 3 26

Mikrosigte - 1 - - 7 2 - 10

Mikrosigte komb. med
anden rensning

2 13 5 36 - 1 4 61

Mikrosigte komb. med
biofilter

- 2 - 7 - 2 3 14

Andet - - - - - 1 - 1

Ialt 6 69 84 112 21 33 63 388

Andel (%) med mere
avanceret rensning 33 23 18 48 33 24 16
*)  Formelle krav til bundfældningsanlæg ikke opfyldt.
**) Bundfældningsanlæg i kombination med plantelagune, forskellige typer af biofiltre og/eller forbedret

slamfjernelse.
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen
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4. Dambrugsdriftens betydning for miljøet

4.1. Vandløbets målsætning

Næsten alle dambrug ligger ved fiskevandsmålsatte vandløb. Opfyldelse af kvalitetsmålsætningerne kræver,
at et mindstekrav til den biologiske vandløbskvalitet er opfyldt, og i forbindelse hermed, at der skal være
passage for vandløbets naturlige fauna (se afsnit 6.1 og 6.2.)
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Figur 4.1. Opfyldelse af kvalitetsmålsætninger (% stationer) på vandløbsstrækningerne opstrøms og ned-
strøms dambrugene i perioden 1989 til 2000. (Kilde: "Punktkilder 2000").

Som det fremgår af figur 4.1, er der siden 1989 sket en betydelig forbedring af vandløbskvaliteten nedstrøms
dambrugene, men den økologiske tilstand opstrøms er fortsat generelt bedre end nedstrøms. Ca. 29% af de
undersøgte dambrug forringede i 2000 den økologiske tilstand i vandløbet, heraf 5% med stærk påvirkning4,
målt på "faunaklasse". Ved dambrug, hvor der er konstateret en forskel på mere end én faunaklasse op- og
nedstrøms, er dårlig vedligeholdelse og drift på dambrugene og/eller dårlige fysiske forhold i vandløbene
nedstrøms dambrugene i mange tilfælde medvirkende årsager hertil.

4.2. Fysiske forhold

Dambrugene er ofte anlagt ved en opstemning af vandløbet. Opstemningen bevirker, at der etableres vand-
løbsstræk med nedsat strømhastighed. Ved 31 % af dambrugene er der vand i faunapassagen hele året, og
ved 33% en del af året, men ved ca. 24 % af opstemningerne er der slet ikke faunapassage. 12% af dambru-
gene ligger ved vandløbets udspring (vælddambrug), hvor der pr. definition ikke er nogen passage (tabel
4.1.). Opstemningerne virker som totalspærringer for både fiskefaunaen og en stor del af den øvrige vand-
løbsfauna. Mange fisketrapper giver kun passagemuligheder for hurtigt svømmende fisk som store laks og
ørred. Fisk fra andre familier, f.eks. karpefiskene, kan i en stor del af fisketrapperne ikke passere.

Efter fiskerilovgivningen skal der ved alle opstemninger være ålepassage (ålepas) i tiden 1. april til 31. okto-
ber.

                                                
4 ) Ved en påvirkning forstås, at der efter den biologiske vurdering er én faunaklasses forskel på den nedstrøms og den
opstrøms liggende station (lokalitet, der anvendes til bedømmelse efter DVFI).  Ved stærk påvirkning er der en forskel
på to faunaklasser.
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Tabel 4.1. Passageforhold ved dambrug (år 2000)

Amt

Antal dambrug  med

Sønder-
jylland

Ribe Vejle Ring-
kjøbing

Aarhus Viborg Nord-
jylland

Ialt %

  Helårlig
  faunapassage*

2 12 21 45 11 9 19 119 31

  Faunapassage
  en del af året**

2 35 16 38 2 13 23 129 33

  Helårlig
  faunaspærring***

2 22 24 22 3 9 11 93 24

  Vælddambrug - - 23 7 5 2 10 47 12

  Ialt 6 69 84 112 21 33 63 388
*) Vand i fisketrappe eller anden faunapassage (omløbsstryg) gennem hele året.
**) Vand i fisketrappe eller anden faunapassage i en del af året.
***) Ingen fisketrappe eller anden faunapassage anordning etableret.
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

Fra 1. april 2005, hvor alle dambrugs vandindvindingsrettigheder udløber, har dambrugene ikke længere et
retskrav på at opretholde den hidtidige indvinding af overfladevand fra vandløbene. I forbindelse med nye
tilladelser skal der altid opretholdes en vandføring i dambrugenes omløb svarende til mindst halvdelen af
medianminimumsvandføringen.5

4.3. Vandføringens variation

"Døde" å-strækninger opstår i tørre somre bl.a. ved opstemninger, der ikke lader tilstrækkeligt frivand at
passere (tabel 4.2.). På grund af den nedsatte vandføring i "døde" å-strækninger kan det være nødvendigt
med særlige tiltag for at sikre, at faunaen har tilstrækkelig vanddybde, skjul og passende vandhastighed un-
der passagen.

Havørred og laks kræver f.eks. vanddybder på mindst 20-25 cm. for at kunne svømme. Laksefisk benytter
især vandførings-pulser til deres opvandring i mindre vandløb, og derfor er det vigtigt at disse afstrøm-
ningshændelser føres i vandløbet, og ikke indtages gennem dambrug. Vandindtaget til dambrug skal derfor
etableres således, at det er så konstant som muligt, hvorimod mest muligt af vandføringsvariationen skal gi-
ves som frivand gennem en faunapassage.

Tabel 4.2. Længde (kilometer) af "døde" å-strækninger (år 2000)

Amt

Ved dambrug med

Sønder-
jylland

Ribe Vejle Ring-
kjøbing

Aarhus Viborg Nord-
jylland

Ialt

Helårlig faunapassage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

Fiskepas med fauna-
passage en del af året

0,0 16,3 3,7 12,4 1,2 2,7 6,6 42,9

Helårlig faunaspærring 0,3 5,3 6,8 8,2 1,0 1,6 2,9 26,1

Vælddambrug - - 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7

Ialt 0,3 21,6 12,2 20,6 2,2 4,3 9,7 70,9
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

                                                
5 )  Se under vandforsyningsloven, afsnit 6.4.
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4.4. Medicin og hjælpestoffer

Der er stigende opmærksomhed om anvendelse af medicin og hjælpestoffer i produktionen. Myndigheder-
nes indsats sigter især på at begrænse forbruget og indføre mindre miljøbelastende hjælpestoffer, og be-
grænse forbruget af antibiotika ved øget anvendelse af forebyggende vacciner. Imidlertid er såvel omsæt-
ningen af stofferne i selve dambruget som mængden og effekten af udledte stoffer forholdsvis ukendt.

Der er siden 1997 sket en  væsentlig reduktion i forbruget af formalin, blåsten og Kloramin-T, bl.a. ved øget
anvendelse af mindre miljøbelastende stoffer (udviklingen siden 1998, se tabel B.5. i bilag 4). Udviklingen i
forbruget af antibiotika kan ikke umiddelbart beregnes p.g.a. ændret indberetningsmåde. I 2000 anvendtes
ca. 800 kg antibiotika i ferskvandsdambrugene.

Medicin og hjælpestoffer kan idag ikke undværes, da der er under danske forhold kun findes effektive vac-
ciner mod en enkelt betydningsfuld sygdom (rødmundsyge). Selv ved velvaccinerede fisk kan behandling
blive påkrævet under forskellige, beskrevne forhold. Desuden er der altid risiko for nye sygdomme, som det
ikke er muligt at vaccinere imod.

Danmarks Miljøundersøgelser har vurderet:

- At maksimal vaccination af sættefisk vil kunne reducere medicinforbruget med 25-75 %, og forbedret
dambrugspraksis med 25-50 %. Virkemidlerne til at sikre denne udvikling er obligatorisk brug af dyrlæ-
ge/konsulent, undervisning, bedre oplysning, krav om redegørelser for evt. undladelse af vaccination
samt evt. økonomiske virkemidler /incitamenter.

- At forbedret kvalitet af yngel, alt andet lige, yderligere vil reducere behovet for medicin og hjælpestof-
fer. Virkemidler hertil er specificerede kvalitetskrav til yngelen og yngelproduktionen samlet på færre,
velkontrollerede anlæg. Der er behov for udvikling og brug af yngelfoder, som vil medvirke til bedre
yngelkvalitet.

- At større producentenheder eller -grupperinger generelt vil kunne medvirke til reduceret forbruget af
medicin og hjælpestoffer, p.g.a. dels bedre intern uddannelse af personale, dels bedre økonomiske mu-
ligheder for dyrlægemedvirken og rådgivning.

En bedre praksis vil lægge sig op ad begreber som "bedste, tilgængelige teknologi" (BAT), herunder "bedste,
miljømæssige praksis" samt "renere teknologi". Forslagene kan indarbejdes i en referencebeskrivelse af,
hvordan en dambruger skal forholde sig og anvende midlerne, når han samtidig skal sikre overholdelse af
udleder- og kvalitetskrav.
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4.5. Udledninger af næringsstof

Dambrugenes udledning af N, P og organisk stof (målt som "BI5")6 stammer mest fra foderspild og fiskenes
ekskrementer. Udviklingen i udledningerne, sammenholdt med udviklingen i foderforbruget, er vist i figur
4.2.
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Figur 4.2. Udviklingen i udledninger og foderforbrug i perioden 1999-2000. (Kilde: Skov- og Natursty
relsen).
                                            
BI5 afspejler summen over 5 dage af det iltforbrug, som det organiske stof i vandet giver ophav til.
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Foderudnyttelsen er blevet forbedret ved udvikling af mere effektive fodertyper, et ulovligt overforbrug af
foder er blevet afviklet og sammen med renere teknologi og rensningsforanstaltninger (bl.a. dambrugsbe-
kendtgørelsens krav om bundfældningsanlæg) har det givet en betydelig reduktion i dambrugenes stofud-
ledning til vandmiljøet: I perioden 1989-1996 reduceredes udledningen af N med ca. 45%, P med 60% og BI5

med 50%; derefter har niveauet været stort set uændret.

Udledningerne, der vises i figur 4.2, og som indgår i den årlige punktkilderapport, er beregnet teoretisk7 ud-
fra foderforbrug og produktion. I 2000 udledtes efter denne beregning 3.414 t. BI5, 91 t. P 0g 1.195 t. N.

Foruden den teoretiske beregning er udledningen siden 1995 også blevet beregnet udfra faktiske analyser af
ind- og udløb fra dambrug, hvor der er foretaget 6 eller flere analyser over året, og hvor vandføringen på det
pågældende tidspunkt ligeledes er kendt. Udfra sådanne analyser er udledningen i 2000 beregnet på ca. 150
dambrug. Hvis det forudsættes, at disse dambrug er repræsentative for erhvervet, svarer det til i alt 2.415 t.
BI5, 69 t. N og 1.069 t. N og (tabel 4.3.).

Tabel 4.3.  Udledningen baseret på målinger, henholdsvis teoretisk beregning

År 2000
Organisk stof

tons BI5

Fosfor
tons P

Kvælstof
tons N

Målinger på ca.150 dambrug 965 27 413
Målinger, ekstrapoleret  til
samtlige dambrug 2.415 69 1.070

Teoretiske tal
samtlige dambrug 3.414 91 1.195

Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

Udledningen af BI5, P og N er efter de teoretiske beregninger henholdsvis ca. 41%, 32% og 12% større end
beregnet udfra de faktiske målinger. Da forudsætningerne er forskellige, kan resultatet af de to beregninger
imidlertid ikke sammenlignes direkte, men begge metoder kan bruges til at illustrere et udviklingsforløb.

4.6. Samlet vurdering af næringsstofudledningerne8

Udledninger af "NPo" (N, P og organisk stof) kan opdeles i (1) "punktkilder", herunder dambrug, og (2) "dif-
fuse" kilder (landbrug, baggrund).

4.6.1. Punktkilder

Vandløb transporterer N, P og organisk stof (kort: NPo). Når en del af vandløbenes vandføring ledes igen-
nem dambrug, sker der en fjernelse af disse stoffer. Til gengæld medfører dambrugsproduktionen et nyt tab
af NPo til vandet, og dermed en udledning til vandmiljøet. De beregnede samlede udledninger og dambru-
genes relative andel vises i tabel 4.5. Da alle dambrug ligger i Jylland, er andelen af udledning til ferskvand i
Jylland også beregnet.

                                                
7 ) De teoretiske tal, der bl.a. indgår i Miljøstyrelsens årlige punktkilderapport, fås ved en standardberegning ud fra oplysninger
om produktion, foderkvotient og produktionsareal. Der forudsættes bundfældningsanlæg og tilbageholdelse af  7% af produkti-
onsbidraget af N,  20% af  P og 2% af BI5 (beskrevet  som "metode 1" i Perspektivplan for akvakultur i Danmark, 1997).
8 ) Kilder: DMU, herunder "Natur og Miljø 2001" (Faglig rapport fra DMU nr. 385,  2001), samt "Vandmiljø-99" (Redegørelse fra
Miljøstyrelsen  nr. 1, 1999).
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Tabel 4.5. Udledninger af NPo fra punktkilder i 1999

Ferskvand Marin I alt
Tons N P BI5 N P BI5 N P BI5

Rensningsanlæg 2.705 258 1.682 2.429 324 1.826 5.134 581 3.508
Regnvandsanlæg 752 195 2.169 223 56 670 975 251 2.839
Spredt bebyggelse 966 220 3.795 5 1 8 971 221 3.813
Særskilte industrielle udledere 38 3 47 825 66 9.481 863 69 9.528
Ferskvandsdambrug 1.127 83 3.032 - - - 1.127 83 3.032
Saltvandsbaseret fiskeopdræt - - - 301 35 1.616 301 33 1.616

I alt 5.588 759 10.725 3.783 482 13.601 9.371 1.238 24.336
Ferskvandsdambrugs bidrag
nationalt 20% 11% 28% - - - 12% 7% 12%
Ferskvandsdambrugs bidrag
til ferskvand i Jylland 27% 20% 41% - - - - - -
Kilde: "Punktkilder 1999", Danmarks Miljøundersøgelser

4.6.2. Diffuse kilder

Udledningen fra "diffuse" kilder (udsivning fra landbrugsjord og naturarealer, nedfald med regnvand m.v.)
er ikke medregnet i tabel 4.5. Tabet af N og P fra landbrug er betydeligt og sker dels via udvaskning, jorde-
rosion, fordampning m.v., ligesom især N kan omsættes undervejs.

De diffuse udledninger svinger betydeligt fra år til år p.g.a. klimatiske variationer. I gennemsnit har udled-
ningen fra landbruget de senere år udgjort ca. 77.000 t. N og 900 t. P, d.v.s. ca. 68 gange så meget N og 11
gange så meget P som fra dambrug. Hertil kommer atmosfærisk nedfald på gnst. 120.000 t. N årligt.

4.6.3. Samlet vurdering

Effekten af en øget tilførsel af næringssalte ses som en øget primærproduktion. I mange af vore fjorde er
dette ensbetydende med mere uklart vand p.g.a. alger t, med deraf følgende negativ indflydelse på udbre-
delsen af undervandsplanter, samt større risiko for perioder med lavt iltindhold til skade for det naturlige
plante- og dyreliv.

Kvælstof har især betydning for miljøtilstanden i marine farvande. De samlede årlige udledninger (fra
punktkilder og diffuse kilder, excl. atmosfærisk nedfald) til havet har som gennemsnit af de senere år ud-
gjort ca. 100.000 t. N, hvoraf ferskvandsdambrug bidrager med ca. 1 %. Da dambrug kun findes i Jylland,
kan bidraget dog være væsentligt større i lukkede jyske fjorde.

Fosfor har især betydning for miljøtilstanden i søer, men også i mange fjorde. Dambrugs P-belastning af søer
og fjorde skal derfor vurderes fra vandområde til vandområde. . De samlede P-udledninger til havet har ud-
vist en jævnt faldende tendens, og har som gennemsnit af de senere år udgjort ca. 2.100 t., hvoraf fersk-
vandsdambrug bidrager med ca. 4%.

Organisk stof har især betydning i nær-recipienter, dvs. det umiddelbart nedstrøms liggende vandløb. Dam-
brugs betydning for vandløb skal derfor vurderes fra vandløb til vandløb. Der kan være forskel i omsætte-
lighed på det organiske stof, som kommer ind i dambrug, og det, der forlader det. Alt andet lige vil det or-
ganiske stof, der forlader dambrug, forventes at være mere omsætteligt og derfor potentielt have større ef-
fekt i det umiddelbart nedstrømsliggende vandløb. Dette er ikke tilstrækkeligt undersøgt. De samlede BI5-
udledninger til ferskvand og direkte til havet har i de senere år udgjort ca. 24.000 t., hvoraf ferskvandsdam-
brug bidrager med ca. 8%.
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5. Nuværende godkendelseskrav

5.1. Vandforbrug og faunapassage

Vandmængden i vandløbet er afgørende for, hvor meget vand et dambrug kan få tilladelse til at indtage.
Ved afgørelsen skal det sikres, at fisk og anden naturlig fauna kan bevæge sig frit i vandløbet. Ved afgørel-
sen skal den teknologi anvendes, som bedst muligt sikrer, at vandløbets naturlige fauna holdes uden for
dambruget og at dambrugets fisk ikke slippes ud i vandløbet.

I henhold til vandforsyningsloven (se afsnit 6.4.) udløber de nuværende vandindvindingstilladelser senest 1.
april 2005. Tilladelser til dambrugs indvinding af grundvand kan højst gives for et tidsrum af 15 år og for
overfladevand højst for 10 år. Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning,
skal en ny tilladelse gives i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, medmindre samfundsmæs-
sige hensyn er til hinder herfor.

Ved tilladelser til indvinding af overfladevand til dambrug skal der altid opretholdes en vandføring på
mindst halvdelen af medianminimumsvandføringen i vandløbet.9 Formålet er at forebygge "døde" å-
strækninger. For indvinding af overfladevand fastsættes en tilladelig vandmængde pr. time. En tilladelse til
indvinding af grundvand skal angive en tilladelig vandspejlssænkning eller evt. en tilladelig vandmængde
pr. time.

Vandløbsmyndigheden kan forlange et opstemningsanlæg ændret efter vandløbslovens § 50, såfremt vand-
løbskvaliteten skades væsentligt, jf. også lovens § 62, ved et frivilligt forlig efter initiativ fra f.eks. amtet eller
i forbindelse med de kommende fornyelser af vandindvindingstilladelsen til dambrug.

Amtsrådet kan efter vandløbslovens § 37 a gennemføre en vandløbsregulering, hvis et opstemningsanlæg er
til væsentlig skade for vandløbskvaliteten.

Normalt vil sagerne skulle behandles efter vandforsyningsloven og formentlig også efter vandløbsloven,
fordi der ofte kan blive tale om ændring af opstemningsanlæg. Vandforsyningsloven og vandløbsloven  ad-
ministreres af amtsrådene (visse sager efter vandløbsloven dog af kommunerne), med Miljøstyrelsen hen-
holdsvis Skov- og Naturstyrelsen som klageinstans. Der kan evt. også blive tale om behandling efter natur-
beskyttelsesloven, som ligeledes administreres af amterne, eller andre miljølove.

Amtsrådenes afgørelser, eller i visse tilfælde primærkommunerne, kan påklages til forskellige myndigheder,
alt efter, hvilken lov afgørelsen er truffet ud fra.

5.2. Udledning

Efter miljøbeskyttelsesloven10 "skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste
tilgængelige teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt for-
ureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges særlig vægt på en forebyg-
gende indsats gennem anvendelse af renere teknologi."

Miljø- og Energiministeriets dambrugsbekendtgørelse11 skal sikre opfyldelsen af kvalitetsmålsætningen for
vandløb og søer, der påvirkes af dambrugsdrift, samt begrænse udledningen af næringssalte til havet. Der
stilles krav vedr. produktion, foderforbrug, hjælpestoffer, vandforbrug, vandrensning, slam, "udledergræn-
seværdier", vandprøver, driftsjournal, indberetningspligt m.v. Amtet fastsætter individuelle foderkvoter og
evt. fodertype, tilladt vandafledning og krav til egenkontrol.

Ifølge bekendtgørelsens § 5 skal dambrug indrettes og drives således, at udledningen opfylder særlige krav
til udledergrænseværdier (udløbsvandets øgede koncentrationer i forhold til indløbsvandet): 1 mg. BI5/l.,  3
                                                
9 ) En værdi ansat således, ud fra en årrækkes målte minimumsvandføringer, at der er lige mange års-minima over og under "me-
dianen" i vandløbet.
10 ) Lov nr. 386, 1991.
11 ) Bekendtgørelse om ferskvandsdambrug, BEK nr. 204 ,1998.
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mg. suspenderet stof/l.,  0,05 mg. total-P/l.,  0,4 mg. ammonium-N/l. og 0,6 mg. total-N/l.  Desuden skal ilt-
mætningen i afløbsvandet altid være mindst 60%. Hvis den ved indløbet er 70% eller mindre, må iltmætnin-
gen dog reduceres med max. 10% af fuld iltmætning.

Dambrugeren skal 2-6 gange årligt, mellem april og oktober, lade udtage prøver af ind- og udløbsvand
("egenkontrol"). Prøverne skal udtages af et akkrediteret laboratorium, som også skal analysere for BI5, sus-
penderet stof, total-P, ammonium-N, total-N og iltmætning. Der er ligeledes anført krav til analysemetoder.
Prøveudtagningen skal ske som døgnprøver under normal drift.

I den seneste, reviderede dambrugsbekendtgørelse (31/3 1998) er det indføjet, at amtsrådet ved miljø-
godkendelse kan fastsætte vilkår om dambrugets samlede udledninger, men de generelle krav til udløbs-
koncentrationer skal fortsat overholdes, og der skal fortsat fastsættes en individuel foderkvote. Ved godken-
delsen kan udledergrænseværdierne kun fraviges, hvis vandet recirkuleres, og hvis den samlede udledning
ikke derved forøges. (Se også afsnit 6.1.)

5.3. Medicin og hjælpestoffer

I henhold til dyreværnsloven12 skal syge dyr behandles: "Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de be-
handles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologi-
ske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og viden-
skabelige erfaringer." Overtrædelse straffes med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fæng-
sel indtil 2 år.

I Danmark er registreret et begrænset antal veterinære lægemidler til behandling af akvakulturdyr, hvilket
har vanskeliggjort bekæmpelse af nogle fiskesygdomme. En effektiv sygdomsbekæmpelse fordrer anvendel-
se af lovligt registreret medicin efter foreskreven terapeutisk dosis og varighed. Anvendelse af hjælpestoffer
til sygdomsbekæmpelse kræver ligeledes anvendelse i aktive koncentrationer.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921/199613, udstedt i henhold til miljøbeskyttelsesloven, har
som formål mest muligt at begrænse udledningen af "visse farlige stoffer". Bekendtgørelsen, der implemen-
terer EU direktiv 76/464/EØF14, vil senere blive erstattet af regler i henhold til EU's vandrammedirektiv15.
Miljøstyrelsen vurderer, at der går mange år, før Vandrammedirektivet er fuldt ud implementeret, og at be-
stemmelserne i direktiv 76/464 vil være i kraft indtil udgangen af 2013.

Dambrugs udledninger af medicin og hjælpestoffer reguleres af ovennævnte bekendtgørelse 921 i det om-
fang, de er omfattet af bekendtgørelsens bilag. Udledningen skal begrænses mest muligt ved hjælp af den
bedste, tilgængelige teknologi16, d.v.s. "den teknologi, som er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig
for den pågældende virksomhedstype". Ved miljøgodkendelse skal der "i et tilstrækkeligt omfang fastsættes
vilkår for udledningen". Disse vilkår (udlederkrav) skal som minimum sikre overholdelse af amtets vand-
kvalitetskrav (kravværdier) vedr. de enkelte stoffer.

Der findes ikke megen veldokumentet viden om disse stoffers skæbne og eventuelle effekt i vandmiljøet,
hvilket har vanskeliggjort dels amternes fastsættelse af kvalitetskrav for vandløbet og dokumentationskrav
til dambrugene, dels disses opfyldelse af samme.  Dette har i betydelig grad kompliceret miljøgodkendelses-
sagerne.

Miljøstyrelsen har i juli 2001 udsendt forslag til vandkvalitetskriterier for en række stoffer til brug ved am-
ternes fastsættelse af konkrete kvalitetskrav. Forslaget bygger for naturligt forekommende stoffer på et ”ad-
ded approach”, dvs. udledningen må give anledning til en given koncentrationsforøgelse i vandløbet.

                                                
12 )Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 753, 2001.

13 ) Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet,
BEK. nr. 921, 1996.

14 ) Rådets direktiv nr. 76/464/EØF om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i fællesskabets vandmiljø .

15 ) EU-parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.
16 ) "BAT" = best available technology.
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Processen er således, at Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriterier, på grundlag af hvilke amterne fastsætter
konkrete kvalitetskrav, der som minimum skal opfyldes via konkrete udlederkrav fastsat i den enkelte mil-
jøgodkendelse.

Udvalget har drøftet Miljøstyrelsens forslag og stillet en række spørgsmål, samt anmodet Skov- og Natursty-
relsen/Miljøstyrelsen om forslag til amternes administration af reglerne i bekendtgørelse 921, incl. en over-
gangsordning.

Baseret på Miljøstyrelsens kriterieforslag har de fire sydjyske amter i efteråret 2001 udarbejdet et teknisk for-
slag om konkrete kvalitetskrav og et fælles administrationsgrundlag, herunder grundlaget for fastsættelse af
udlederkrav og disses overholdelse. Heri indgår en frist indtil 31. december 2003 for opfyldelse af kravene,
der skal indskrives i den enkelte miljøgodkendelse. Amterne anfører, at udlederkravene fastsættes på bag-
grund af enten "BAT" eller kvalitetskrav, idet man vælger den strategi, der giver det strengeste udlederkrav.
Endvidere, at hvis kvalitetskravet ikke kan overholdes via BAT, skal udlederkravet fastsættes på baggrund
af kvalitetskravet samt den fortyndingsfaktor, der opnås i recipienten.

I en projektrapport17 har Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Fiskeriundersøgelser analyseret den
nuværende viden om medicin og hjælpestoffer på baggrund af en omfattende litteraturgennemgang. I rap-
porten er der opstillet nogle videnskabelige kriterier for, hvilke data, der er anvendt, og på baggrund heraf
er der beregnet nogle forslag til vandkvalitetskriterier for hjælpestoffer. Rapportens forslag er ikke direkte
sammenlignelige med Miljøstyrelsens nye udmeldinger. Dette skyldes, at der i rapporten er foretaget nogle
vurderinger af  ”baggrundsværdien” af de pågældende stoffer, mens Miljøstyrelsen har foreslået en tilladt
merforøgelse af stofferne. Rapporten peger på en omfattende mangel på viden om effekten af den anvendte
medicin i vandmiljøet.

                                                
17 ) DFU-rapport  nr. 79-00: Undersøgelse af eventuelle miljøpåvirkninger af hjælpestoffer og medicin i ferskvandsdambrug samt
metoder til at reducere/eliminere sådanne påvirkninger (2000).
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6. Lovgrundlag, godkendelsesmyndigheder og nuværende administration

6.1. Miljøbeskyttelsesloven18

Ferskvandsdambrug skal godkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (“kapitel 5-godkendelse” af “li-
stevirksomheder”, d.v.s. “særligt forurenende virksomheder”). Miljø- og Energiministeriets dambrugsbe-
kendtgørelse, der kom i 1989,  er udstedt i henhold til denne lov. Bekendtgørelsen stiller en række generelle
krav vedr. dambrugenes produktion og foderforbrug, indretning og drift m.v., mens amtet fastsætter kon-
krete krav om højst tilladeligt årligt foderforbrug, anvendelse og sammensætning af foder, udledergrænse-
værdier, renseanlæg, vandafledning og egenkontrol. (Se også afsnit 5.2.)

Amtets afgørelser og beslutninger efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen.
Klage har opsættende virkning for påbud eller forbud, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer an-
det. Klage over tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Skov-
og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Skov- og Naturstyrelsens "større eller principielle afgørelser" kan påklages til Miljøklagenævnet, hvis for-
mand kan afvise realitetsbehandling, hvis en sag ikke antages dækket heraf. Medmindre nævnet bestemmer
andet, er der opsættende virkning af klage over forbud eller påbud, som nævnet optager til behandling (men
ikke af klage over andre afgørelser).

Miljøministeriets indkaldelsesbekendtgørelse19  fastsatte 1. januar 1999 som frist for ferskvandsdambrugs ansøgning
om miljøgodkendelse. Amterne har i forbindelse med nærværende rapport foretaget en opgørelse af status
november 2001 (tabel 6.1.).

Tabel 6.1.  Status for miljøgodkendelser af dambrug, november 2001

Antal

Amt

Ansøgninger Fyldestgørende
ansøgninger (bortset
fra miljøfr. stoffer)

Godkendte
dambrug

Påbud

Viborg 17 12 6 -

Århus 11 2 7 1

Sønderjyllands 4 2 0 -

Nordjyllands 15 ? 9 3

Vejle 65 20
2

+ 1 afslag
+ 1 forbud

7

Ringkjøbing 97 94 8 0

Ribe 65 34 6 2

Ialt 274 164 + ? 38 godkendt
+ 1 afslag
+ 1 forbud

13

Kilde: De jyske amter

                                                
18 ) Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 753, 2001.

19 ) Bekendtgørelse om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående listevirksomheder, BEK nr. 532 af  20/6 1992,
som ændret v. BEK nr. 830 af  6/11 1997.
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Efter miljøbeskyttelsesloven skal amterne følge udviklingen i vandløbenes kvalitet, herunder vurdere opfyl-
delsen af målsætningerne (se også under planloven). Vandløbskvaliteten vurderes biologisk ved hjælp af
"dansk vandløbsfaunaindeks" (DVFI)20. Formålet er "ud fra den fundne biologiske tilstand at vurdere, hvor-
vidt de til målsætningerne for vandløb knyttede kvalitetskrav til smådyrsfaumnaen er opfyldt". Der er op-
stillet faunaklasser fra 1 til 7, hvor 1 dækker "ensidigt eller manglende dyreliv", og 7 "et meget varieret dyre-
liv".

For det enkelte vandløb fastsættes en "målsætningsklasse" som den faunaklasse, der skal opnås, for at mål-
sætningen er opfyldt. Ved bedømmelse af målsætningsopfyldelse indgår foruden smådyrfaunaen  også bl.a.
slamaflejringer, "lammehaler" (bakteriekolonier), fysiske forhold (herunder eventuelle påvirkninger af spær-
ringer) og tætheder af fiskearter.

I DVFI-vejledningen anføres, at "resultatet af bedømmelsen ikke kun er udtryk for effekten af en forurening
med organisk stof, men derimod er et integreret billede af tilstanden i vandløbet, hvori de fysiske forhold og
en eventuel okkerbelastning m.m. også indgår".

6.2. Planloven21

Ifølge planloven skal for hvert amt foreligge en regionplan, der for en periode på 12 år (med revision hvert 4.
år) bl.a. skal indeholde retningslinier for kvaliteten og anvendelsen af vandløb og søer. Recipientkvalitets-
målsætningen, eller kort målsætningen, inddeles fra A til F, hvor A er højest (særligt naturvidenskabeligt
interesseområde) og F lavest (vandløb påvirket af okker), og der angives mindstekrav til forureningsgrader
og fysiske forhold for opfyldelse af målsætningerne .22 Målsætning B for fiskevande omfatter:

B1 : "Vandløb, der skal kunne anvendes som gyde- og yngelopvækstområde for ørred og andre laksefisk
(herunder klækning og yngelproduktion på dambrug)."

B2 : "Vandløb, der skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ørred og andre laksefisk (her-
under anvendes til ørredopdræt på dambrug)", også kaldet "laksefiskevand".

B3: "Vandløb, der skal kunne anvendes som opholds- og opvækstområde for ål, aborre, gedde og karpefisk."

Regionplanen skal beskrive forudsætningerne for, at vandløbenes målsætninger kan være opfyldt.

Efter planloven gælder bl.a.: "Større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, må ikke
påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinier i regionplanen om beliggenheden og udformningen af an-
lægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt)".

Ifølge bekendtgørelse nr. 428 (1999)23 skal forslag til regionplanretningslinier for særligt angivne anlæg, ved
nyanlæg og ved "væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg", ledsages af en
VVM-redegørelse. Ferskvandsdambrug er ikke nævnt explicit, men "Reglerne i stk. 1 gælder tillige for de i
bilag 2 angivne anlæg, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet ..."   Bilag 2 omfatter bl.a.  "Intensiv fiskeopdræt",  "Konservering af animal-
ske og vegetabilske produkter"  og  "Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er
godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet".

Amtsrådets afgørelser efter planloven kan påklages til Naturklagenævnet. Klageberettiget er miljø- og ener-
giministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt "landsdækkende foreninger og organisati-
oner, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-
ser inden for arealanvendelsen".

                                                
20 ) Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1998, Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet.
21 ) Lov om planlægning, LBK nr. 518 ,  2000.

22 ) Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1983, Vejledning i recipientkvalitetsplanlægning.

23 ) Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 428, 1999.
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6.3. Vandløbsloven24

"Amtsrådet er vandløbsmyndighed for amtsvandløb ... Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for
kommunevandløb og for private vandløb." Amtsvandløb er de vandløb, der før lovens ikrafttræden var op-
taget som amtsvandløb, samt andre vandløb efter amtsrådet bestemmelse. Kommunevandløb er de vandløb,
der før lovens ikrafttræden var optaget som kommunevandløb, samt andre vandløb efter kommunalbesty-
relsens bestemmelse.

Bl.a. regulering af vandløb og ændring af opstemninger må ikke ske uden tilladelse fra vandløbsmyndighe-
den. Vandløbsmyndighedens tilladelse eller godkendelse kræves dog ikke til foranstaltninger, som er på-
budt i en fredning efter lov om naturbeskyttelse.

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Uenighed om økonomiske
spørgsmål, herunder om fordeling af udgifter, indbringes for Taksationskommissionen. Taksationskommis-
sionens kendelser kan indankes for Overtaksationskommmissionen.

Vandløbsmyndighedens  afgørelser kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, samt   "enhver, der må anta-
ges at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald."  Amtsrådet kan påklage kommunalbestyrel-
sens afgørelser, og vice versa.

En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger
eller klagemyndigheden bestemmer andet. Imidlertid kan påbuds-/forbudsmyndigheden, "når særlige
grunde taler herfor, samtidig med påbuddet eller forbuddet bestemme, at dette skal efterkommes uanset
klage."

6.4. Vandforsyningsloven25

Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse efter vandforsyningsloven. Kommunalbe-
styrelsen kan give tilladelse til mindre anlægs indvinding af grundvand. Al anden vandindvinding kræver
amtsrådets tilladelse.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretning og drift af vandforsyningsanlæg samt indvundne vand-
mængder. Kommunalbestyrelsen påser, at loven og regler efter loven overholdes , at påbud og forbud efter-
kommes, og at tilladelsers vilkår overholdes.

Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser (bortset fra gebyr for grundvand) kan påklages til Miljøsty-
relsen.  Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage
amtets afgørelser om tilladelse eller tilbagekaldelse af tilladelse. Amtsrådet kan påklage kommunalbestyrel-
sens afgørelser, og vice versa. Klage har opsættende virkning for påbud eller forbud, indtil klagemyndighe-
dens træffer afgørelse eller bestemmer andet.

Til Miljøklagenævnet kan bl.a. påklages følgende afgørelser fra Miljøstyrelsen og miljø- og energiministeren:
Vedr. amtets afgørelser om tilladelse til vandindvinding, som i det væsentlige tjener til vandforsyning af en
erhvervsvirksomhed, eller om ændring eller tilbagekaldelse af en vandindvindingstilladelse. Klageberettiget
er afgørelsens adressat, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
amtsrådet, kommunalbestyrelsen samt de ovenfor nævnte organisationer. Klage har opsættende virkning for
påbud eller forbud, medmindre nævnet bestemmer andet.

6.5. Fiskeriloven26

Ved dambrug, der forsynes med vand fra et vandløb direkte eller gennem fødekanaler, skal der i ethvert
indløb og udløb være anbragt gitter eller rist, så frivandsfisks frie passage forbi dambruget så vidt muligt
sikres. Åbningerne i gitteret eller risten ved indløbene må højst være 10 mm og ved udløbene højst 30 mm.27

                                                
24 ) Lov om vandløb, LBK nr. 632, 2001.
25 ) Lov om vandforsyning, LBK nr. 130, 1999, som ændret ved L 374, 1999.
26 ) Fiskerilov, L nr. 281, 1999.
27 ) Bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande, BEK nr. 988, 1999.
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Det stedlige fiskeriinspektoratet skal godkende nye afgitringer, og kan træffe afgørelse efter de lokale for-
hold om en anden afgitring, hvis der efter vandløbslovgivningen gives passage på anden måde, f.eks. ved
indretning af åle-, ungfisk- og nedfaldsfiskesluser. Fiskeriinspektoratet fører tilsyn med overholdelsen af af-
gørelser om fiskepassager efter fiskeriloven, vandløbsloven og tidligere love om ferskvandsfiskeri.

Afgørelser efter fiskeriloven kan indbringes for fødevareministeren.

Fiskeridirektoratets (Fødevareministeriets) regler sigter alene mod sikring af fiskepassagen, og hjemmelen
giver mulighed for at kræve gitter og andre foranstaltninger til sikring af passagen. Hjemmelen i fiskeriloven
kan ikke bruges til også at fastlægge krav vedr. vandindtaget, men kravene til passageforholdene og de fysi-
ske indretninger, efter de gældende regler, kan naturligvis ikke lempes ved dispensation, hvis dambruget
har et meget stort vandindtag, hvis vandløbet i øvrigt er et passagevand.

Med de nugældende regler i fiskerilovgivningen vil afgitringsforholdene ved dambrug kunne tages op, hvis
dambrugeren selv søger om dispensation, eller når afgitringen ikke er i overensstemmelse med reglerne.
Dette vil kunne ske uden at vandindvindingsforholdene tages op samtidig, men ofte vil det være mest hen-
sigtsmæssigt, at andre forhold f.eks. vedrørende vandføring i vandløbet indgår.

I forbindelse med fornyelsen af vandindvindingstilladelserne i 2005 vil nogle af afgørelserne kræve ændring
af passagebestemmelserne, herunder afgitringsbestemmelserne, medens andre formentlig ikke behøver at
gøre det.
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7. Modeldambrug

Nedenstående er et afsnit af rapporten fra arbejdsgruppen vedr. modeldambrug.

Sammenfatning og arbejdsgruppens anbefalinger

7.1. Indledning

I forbindelse med arbejdet i udvalget vedrørende dambrugserhvervets udviklingsmuligheder (dambrugs-
udvalget) blev det besluttet at nedsætte en faglig arbejdsgruppe, der skulle foretage en nærmere beskrivelse
af de ”modeldambrug”, der skulle udvikles som grundlag for udvalgets forventede anbefalinger om for-
øgelse af dambrugsproduktionen. Dette skulle ske under hensyntagen til miljøforholdene, herunder bl.a. at
målsætningerne i vandløbene skulle kunne opfyldes og udledningerne fra dambrugene ikke måtte øges.

Hovedformålet med arbejdsgruppen er at undersøge og fastlægge såvel specifikationer som godkendelses-
krav til modeldambrug. Fastlæggelsen af disse skal ske for at skabe grundlag for en forenklet og lettere god-
kendelsesprocedure og entydige krav til dambruget.

Hvis en dambruger ønsker at indrette et dambrug som et af modeldambrugene, så er der defineret krav til
indretning og drift og fastlagt rensegrader for kvælstof, fosfor og organisk stof . Godkendelsesmyndighe-
dens behandling af ansøgninger om ombygning og øget foderforbrug ud fra et modeldambrug forventes at
være en forholdsvis enkel procedure, idet lovgivningens krav om dokumentation, renere teknologi, accepta-
bel miljøbelastning forudsættes tilgodeset på forhånd. Dette vil forenkle sagsgangen ligesom det på forhånd
vil være lettere for dambrugeren at kunne vurdere størrelsen af og muligheden for en foderopskrivning.

Denne sammenfatning er baseret på en rapport med tilhørende bilag som arbejdsgruppen har udarbejdet.
Rapporten omhandler bl.a.
• en beskrivelse af modeldambrugene (indretning, funktion, teknik og forudsætninger) herunder skale-

ring af dambrugene
• vurdering af rensegrader for de enkelte rensekomponenter
• de samlede systemers rensegrader
• godkendelseskrav, mulige kontrolmetoder
• management
• modeldambrugenes konsekvenser for såvel vandmiljøet som for dambrugsproduktionen
• mulighed for foderopskrivning
• karakterisering af dambrugsspildevand, målemetoder m.v.

Arbejdsgruppen har på forhånd skønnet at hverken suspenderet stof eller ammonium-kvælstof vil være et
problem i relation til modeldambrugene og har derfor alene fokuseret på total kvælstof, total fosfor og orga-
nisk stof målt som BI5 (biologisk iltforbrug over 5 dage).

Der står en enig arbejdsgruppe bag denne rapports anbefalinger og konklusioner.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at de angivne rensegrader, og den deraf følgende foderopskrivning, anses
for sandsynliggjort/dokumenteret med den fornødne sikkerhed, og dermed tilgodeser de miljømæssige for-
hold. Det er derfor også arbejdsgruppens opfattelse, at såfremt modeldambrugene er økonomisk bæredygti-
ge, kan en større dambrugsproduktion tilvejebringes på en miljømæssig bæredygtig måde.

7.2. Viden og vidensbehov

Arbejdsgruppens rapport anfører, at dokumentationen i en del tilfælde savnes for danske forhold, kun fin-
des undersøgt for et/få danske dambrug som ikke er identisk med modeldambrug eller helt mangler. Ar-
bejdsgruppen har derfor vurderet hvordan den dokumenterede viden kan overføres til modeldambrugene.
Arbejdsgruppen har valgt ikke at opliste en mængde referencer, men der kan henvises til et par danske rap-
port, som har samlet viden op indenfor en hovedparten  af de emner arbejdsgruppen har arbejdet med (DFU
1998; Grønborg & Frier 2000).
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Arbejdsgruppen anerkender, at der findes betydelig erfaring fra danske dambrug omkring hvordan nogle
renseforanstaltninger virker. Denne erfaring kan dog ikke medtages i anbefalingerne, fordi den ikke er til-
strækkelig dokumenteret.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor:

• at der hurtigst muligt målrettet skaffes mere dokumentation for en række renseforanstaltninger og processer i dam-
brug under danske forhold, da denne dokumentation er grundlaget for en bæredygtig udvidelse af dambrugspro-
duktionen

• at denne dokumentation bl.a. tilvejebringes i forbindelse med igangsættelse af de første dambrug der er udført som
de anbefalede modeldambrug

Der er angivet yderligere videns- og dokumentationsbehov i de følgende afsnit.

7.3. Konsekvenser for miljøet

For modeldambrug gælder, at det forudsatte vandindtag fra vandløb vil være væsentligt reduceret sam-
menlignet med hovedparten af traditionelt drevne dambrug. Dette medfører, at en overholdelse af kravet fra
2005 i vandforsyningslovens §22, stk. 4 om, at mindst halvdelen af medianminimum skal være tilbage i
vandløbet kan opfyldes stort set alle de steder, hvor der er lokaliseret dambrug i dag. Et reduceret vandind-
tag vil give en række fordele for både vandmiljøet og for dambrugsproduktionen og kun nogle få ulemper,
som er opsamlet i tabel 7.1. Nogle af disse ulemper (f.eks. et øget energiforbrug) er under alle omstændighe-
der en konsekvens, når der indføres mere teknologi på et dambrug for at forbedre rensningen, og såfremt
dambrugene alligevel (i mange tilfælde) skal have reduceret vandindtaget fra vandløbene.

Det vurderes ikke at være et miljøproblem, at der anvendes drænvand/overfladenært grundvand til dam-
brugsproduktion. Dette vand vil ikke være en del af drikkevandsforsyningen og ville alligevel nå frem til
vandløbet.

Tabel 7.1: Fordele og ulemper miljømæssigt for vandløbene og driftsmæssigt for dambrugene ved et reduce-
ret, stabilt vandindtag kombineret med recirkulation.

Vandløbet Dambruget

Fordele:
- ”Død å”-strækning fjernes
- Øget vandføring i dambrugenes omløb
- Påvirkning af opstemning opstrøms reduceres,

fjernes evt. helt
- Naturlige variationer i vandløbets vandføring

opretholdes i omløbene
- Indtrængen af naturlig fauna i dambrugene re-

duceres
- Passageproblemer ved dambrugenes opstemnin-

ger og vandindtag, herunder afgitring, indret-
ning af faunapassage (både op- og nedstrøms),
opstemning m.v. løses langt nemmere

- Udledning af medicin og hjælpestoffer reduceres
- Maksimumskoncentrationer af medicin og hjæl-

pestoffer i vandløbene formindskes
- Fald i vandløbets iltindhold nedstrøms reduce-

res/undgås

Ulemper:
- Ingen

Fordele:
- Stabile produktionsforhold
- Påvirkninger fra variationer i indløbsvandets

kvalitet reduceres eller elimineres
- Øget effekt af renseforanstaltninger
- Ved brug af drænvand/grundvand kan opnås

højere vandtemperaturer om vinteren og lavere
om sommeren

- Bedre muligheder for styring af management og
produktionsmiljøet

- Reduceret smittepres
- Reduceret behov for anvendelse af medicin og

hjælpestoffer, herunder kalkning
- Bedre arbejdsmiljø

Ulemper:
- Højere energiforbrug pr. kilo produceret fisk
- Øget udledning af CO2

- Risiko for opbygning af skadelige ammoniak-
koncentrationer

- Øget behov for overvågning og styring af drifts-
forholdene

- Øget behov for backup-systemer: strøm, iltforsy-
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ning, pumper m.v.

7.4. Modeldambrug

Dansk Dambrugerforening (DDF) og Ålborg Universitet (AAU) har hen over sommeren 2001 udarbejdet tre
modeldambrug. Modellerne er valgt ud fra eksisterende viden, litteraturopsamling og hvad der forventes at
være mest egnet under danske forhold. Det er således DDF og AAU’s ansvar, at miljøforholdene i produkti-
onsanlægget ikke er til skade for fiskenes trivsel. Dette forhold er således ikke indgået i arbejdsgruppens
overvejelser. Modeldambrugerne er detaljeret beskrevet i arbejdsgruppens rapport (bilag 3.1, separat).

Gennem arbejdsgruppens arbejde og overvejelser om rensegrader er modeldambrugene blevet justeret i et
vist omfang, og der er blevet lavet en variant for hver af de tre modeller. Varianterne er lavet for dels at til-
godese aktuelle forhold ved danske dambrug herunder pladshensyn (dvs. lille kontra stor plantelagune mo-
del 1 og 3), vandindtagets størrelse (model 1) og jorddamme kontra betondamme (model 2). Justeringer i
forhold til de oprindelige forslag har medført en yderligere reduktion i vandindtaget, samt ændringer i pla-
cering af f.eks. slamkegler og mikrosigter. Det har også været arbejdsgruppens intention at den samlede ren-
segrad for stofferne kvælstof, fosfor og organisk stof skulle være af samme størrelsesorden for at ikke et stof
generelt blev det begrænsende, men dette har ikke i alle tilfælde været muligt.

De tre typer af modeldambrug skal repræsentere:
Model 1: et ekstensivt dambrug
Model 2. relativt intensiv dambrug
Model 3: intensivt dambrug, der typisk skal nyanlægges

I tabel 7.2 er der givet nogle overordnede karakteristika for de tre modeldambrug og de tre varianter heraf:
1A, 2A og 3A. Der er som udgangspunkt anvendt et 100 tons anlæg. Ønskes andre fodermængder end de
angivne skal der tages højde for nogle skaleringsovervejelser, idet det kan medføre, at der ikke på alle rense-
komponenter kan ændres proportionalt på størrelsen af disse for at opnå samme effekt ved den halve eller
den dobbelte fodermængde (se senere).

Tabel 7.2: Karakteristika for de tre modeldambrug  og de tre varianter. For alle gælder. at der er tale om 100
tons anlæg (100 t foder/år). Det interne vandflow i alle modeller er foreslået til 4-500 l/s. Alle har slamkegler
og er udstyret med et slamdepot til mindst 1 års opbevaringskapacitet. Opholdstid i biofiltre i model  2 og
2A er 28 minutter og i model 3 og 3A 1,2 time.

Model 1 Model 1A Model 2 Model 2A Model 3 Model 3A

Type jord-
damme

jorddamme jorddamme beton-
damme

beton-
damme

beton-
damme

Recirkuleringsgrad (%)   75 88   88 88 97 97
Fisketæthed  (kg/m2)   10 15   15 15 40 40
Stående bestand (tons)   40 40   40 40 40 40
Vandindtag  (l/s) 125 62,5   60 60 15 15
Opholdstid damme (ti-
mer)

  8,9 11,9 12,3 12,3 18,5 18,5

Opholdstid laguner
(timer)

  9,3   9,3 ingen ingen 18,7 37,3

Samlet opholdstid (ti-
mer)

18,2 21,2 13 13 40 59

Mikrosigter (µ)   74 74 74 74 74 74
Kontaktfilter nej nej ja ja ja Ja
Biofilter overflade (m2) nej nej 49.200 49.200 49.200 49.200
Lagune størrelse (m2)   6.000   3.000 nej nej   1.440   2.880
Samlet pladsforbrug
(m2)

21.000 14.000 10.000 7.500   6.500   9.000
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I kapitel 3 i arbejdsgruppens rapport og i bilag B til samme er der mere detaljeret redegjort for modeldam-
brugene, herunder forudsætningerne for de enkelte delkomponenter. I kapitel 3 findes tegninger over mo-
deldambrugene.

7.5. Produktionsbidrag

Produktionsbidraget er den mængde kvælstof, fosfor og BI5, der kommer direkte fra fiskeproduktionen uden
nogen form for rensning.

Arbejdsgruppen har drøftet Dambrugsbekendtgørelsens måde at beregne produktionsbidraget af kvælstof,
fosfor og BI5 på. For kvælstof og fosfor anbefales det fortsat at anvende fremgangsmåden fra Dambrugsbe-
kendtgørelsen, mens der for BI5 anbefales en revideret metode, der i modsætning til Dambrugsbekendtgø-
relsen tager højde for det aktuelt anvendte foders sammensætning. Hidtil har der  været en relativ stor for-
skel mellem det teoretisk beregnede produktionsbidrag af BI5 og hvad der rent faktisk er målt af udlednin-
ger. En sammenligning af den nye beregningsmetode for BI5 med de omfattende målinger ved Døstrup
Dambrug giver god overensstemmelse. Den nye metode kræver dog, at der foretages flere undersøgelser af
forholdet mellem COD og BI5 i fækalier.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor:

• at den i arbejdsgruppens rapport beskrevne metode for BI5 anvendes ved fremtidige beregninger af BI5 bidraget fra
fiskeproduktionen

• at der iværksættes undersøgelser af forholdet mellem COD og BI5 i fækalier samt en generel karakteristik af produk-
tionsbidrag i det hele taget

Metode til beregning af produktionsbidrag fremgår af kapitel 3 og bilag C i arbejdsgruppens rapport.

7.6. Rensegrader

Arbejdsgruppen har valgt at angive rensegrader over modeldambrugene som en procentandel af produkti-
onsbidraget, dvs. den mængde stof, der kommer fra fiskeproduktionen. Ved en sammenligning med eksiste-
rende dambrug skal der tages højde for hvilken fjernelse, der foregår på disse i dag.

Der er i arbejdsgruppens rapport vurderet effekten af de enkelte rensekomponenter og af disse i kombinati-
on for modeldambrugene i kapitel 4. Der er på baggrund af litteraturværdier valgt nogle typiske rensegra-
der, hvor det er vurderet, at de refererede undersøgelsers resultater med passende forudsætninger kan over-
føres til danske forhold. Arbejdsgruppen har måtte sætte egenomsætningen for f.eks. kvælstof til 0, idet der
ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for denne.

Arbejdsgruppen anerkender, at der på baggrund af erfaringer fra dambrugsdrift i Danmark vil være en vis
egenomsætning ved de fleste dambrugstyper, men denne kan der først tages højde for, når der er fremskaf-
fet den nødvendige dokumentation. For BI5 vil en del af egenomsætningen dog blive inkluderet i effekten af
plantelagunerne.

Renseeffekten for kvælstof i kontaktfilter er også sat til 0 grundet manglende dokumentation. Det forventes
dog, at en undersøgelse heraf vil påvise, at der sker en vis kvælstoffjernelse.

I tabel 7.3 findes de anbefalede rensegrader. Det skal understreges, at arbejdsgruppen har anvendt et forsig-
tighedsprincip i forbindelse med vurdering af, hvad rensekomponenterne under et kan rense på et model-
dambrug. Der er således ikke tillagt nogen renseværdi for gentagne passager af produktionsvandet gennem
nogle af renseforanstaltningerne, for forhøjede ligevægtskoncentrationer eller flokkulering og sekundær
partikeldannelse i produktionsanlæg. Generelt opereres der også med højere opholdstider i modeldambru-
gene end de dambrug, der er anvendt resultater fra, hvilket f.eks. for BI5 også betyder at der er anvendt kon-
servative renseskøn. Forsøg i forbindelse med Døstrup Dambrug har nemlig vist, at langt over halvdelen af
BI5 i hvert fald ved høje vandtemperaturer vil blive omsat i vandfasen når opholdstiden er over 12-15 timer i
dambruget. Der forventes også en noget større omsætning/nedbrydning af f.eks. de fleste medicin- og hjæl-
pestoffer jo større opholdstiden er, og dermed en reduceret udledning til vandløb.
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Der er også anvendt et forsigtighedsprincip fordi forholdet mellem opløst og partikulært kvælstof, fosfor og
BI5 er dårligt fastlagt for danske dambrug, og dette vil have indflydelse på hvordan nogle af renseforanstalt-
ningerne virker.

Tabel 7.3: Anbefalede rensegrader af produktionsbidraget for total kvælstof, total fosfor og organisk stof
(BI5) for de 3 modeldambrug og de tre varianter heraf, samt foreslået kvælstoffjernelse i tilhørende laguner.
Egenomsætningen er sat til 0.

Modeldambrug
type

Total kvælstof %
i foranstaltninger før

lagune

Kvælstof fjernet i
lagune (kg/år) Total fosfor % BI5 %

1 7 2.190 55 70
1A 7 1.095 55 70
2 15 - 45 50
2A 15 - 45 50
3 15 526 65 80
3A 15 1.051 65 80

Plantelagunerne er specielt vigtige i relation til fjernelse af kvælstof og BI5. Da der ikke er plantelaguner i
model 2 og 2A bliver fjernelse af  kvælstof lav i denne modeltype. I dette tilfælde fremstår det specielt klart,
at den manglende dokumentation for egenomsætning i dambrug og for evt. kvælstoffjernelse over biofil-
tre/kontaktfiltre sætter en begrænsning for mulighederne for øget foderforbrug ved model 2 og 2A.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor:

• at de samlede rensegrader og -kapaciteter i tabel 7.3 anvendes som udgangspunkt for modeldambrugenes samlede
evne til at fjerne kvælstof, fosfor og BI5

• at kommende modeldambrug etableres så analogt til de beskrevne modeller som muligt lokalt

• der tilvejebringes dokumentation for betydningen af gentagne passager af produktionsvandet gennem nogle af ren-
seforanstaltningerne, og for betydningen af forhøjede ligevægtskoncentrationer, flokkulering i produktionsanlæg og
sekundær partikeldannelse for effekten af renseforanstaltningerne

• at biofiltre og kontaktfiltres funktion og effekt dokumenteres nøjere, ikke mindst i forhold til kvælstof

• at forholdet mellem de opløste og partikulært bundne fraktioner for især BI5, men også gerne kvælstof og fosfor
fastlægges og betydningen heraf for rensegraderne beskrives

• at omsætningen af BI5 i vand- og sedimentfasen bl.a. i relation til opholdstid og vandtemperatur undersøges

7.7. Skalering af modeldambrugene

Skalering til et større foderforbrug i moduler:
Betragtes et modeldambrug som et modul i et større anlæg, kan der bygges flere ens ”100 tons” modeldam-
brug ved siden af hinanden. Et fælles slamanlæg og fælles laguner kan i den situation etableres.

Skalering til et større eller mindre foderforbrug:
De generelle designkriterier og dimensioneringsforudsætninger er beskrevet i bilag B vedrørende model-
dambrug. De fleste komponenter er åbenlyst skalerbare udfra dimensioneringsforudsætningerne. Dette
gælder damme, raceways, kegler, mikrosigter, kontaktfiltre, laguner og slamanlæg.

Kun de biologiske filtre er ikke umiddelbart skalerbare udfra dimensioneringsforudsætningerne. Biofiltre
kan skaleres procentuelt i forhold til udfodringen. Der skal bruges 492 m2 filterareal pr. ton årlig udfodring.

Skalering til et større eller mindre vandforbrug:
Etablering af modeldambrug kræver at vandforbruget pr. 100 tons foderforbrug ikke overstiger det fastsatte
for de enkelte modeller. Ingen af filterenhederne kan gøres mindre, selvom vandindtaget pr. 100 tons foder-
forbrug reduceres.

Skalering af vandmængden der pumpes rundt i modeldambruget:
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Recirkuleringsflowet er fastsat til 4-500 liter pr. sekund ved et årligt foderforbrug på 100 tons. Vandmæng-
den der recirkuleres er dog til dels også op til den enkelte dambruger. Størrelsen af et evt. kontaktfilter skal
dog jvf. dimensioneringskriterierne tilpasses den vandmængde som recirkuleres.
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7.8. Foderforbrug

Udgangspunktet for arbejdsgruppens anbefalinger er, at en opskrivning af foderforbruget ikke må øge ud-
ledningerne i forhold til Dambrugsbekendtgørelsens niveau. Ved fastsættelse af foderforbrug skal der tages
højde for, at der også i traditionelle dambrug sker en vis fjernelse af produktionsbidraget. Dette skal der
kompenseres for ved en samlet vurdering af, hvor meget ekstra et dambrug ombygget til et modeldambrug
renser. Dette gøres ved at korrigere med de rensegrader (reduktionsfaktorer) der opereres med i Dambrugs-
bekendtgørelsen, jævnfør nedenstående ligning. Reduktionsfaktorerne i Dambrugsbekendtgørelsen (kaldet
Rn) er:

Kvælstof   7%
Fosfor 20%
BI5 20%

Udviklingen i foderforbruget kan således for modeldambrugene beskrives ved ligningen:

100 - Rn(BI5, P, N)
Foderforbruget = 100 - RN(BI5, P, N) * 100

Hvor RN er de fastsatte rensegrader for modeldambrugene
og Rn rensegraden fastsat jævnfør dambrugsbekendtgørelsen.

Da kvælstoffjernelsen i plantelagunerne er foreslået fastsat til en mængde, afhængig af tilgængeligt areal,
bliver den øgede fodertildeling vedrørende kvælstof nødvendigvis en fast mængde relateret til dette areal.
Disse mængder er anført i tabel 7.3 ovenfor og indregnet i tabel 7.4 nedenfor.

Med de angivne resulterende rensegrader anbefaler arbejdsgruppen at modeldambrug tildeles et foderfor-
brug i forhold til et nuværende anlæg på 100 tons som angivet i tabel 7.4. I højre kolonne er angivet foder-
forbruget, hvis kvælstof ikke var begrænsende for fodertildelingen. Dette vil kunne ske ved:

• at tillade en øget kvælstofudledning

• at få dokumenteret erfaringerne om, at der sker en egenomsætning af kvælstof i såvel traditionelle dam-
brug som modeldambrug og at biofiltre også fjerner kvælstof

• at der udvikles renseforanstaltninger, som bedre fjerner kvælstof

Tabel 7.4. Anbefalet foderforbrug for de 3 modeldambrug og den begrænsende parameter for anbefalingen. Der er taget
udgangspunkt i et eksisterende anlæg på 100 tons, der bygger om til modeldambrug. Endvidere er angivet et beregnet
foderforbrug såfremt udledningen af kvælstof ikke er begrænsende for en forøget dambrugsproduktion.

Modeldambrug
type

Anbefalet
foderforbrug

Begrænsende
parameter

Foderforbrug med øget
kvælstofudledning

Begrænsende
parameter

1 158 tons/år Kvælstof 178 tons/år Fosfor
1A 129 tons/år Kvælstof 178 tons/år Fosfor
2 110 tons/år Kvælstof 145 tons/år Fosfor
2A 110 tons/år Kvælstof 145 tons/år Fosfor
3 125 tons/år Kvælstof 230 tons/år Fosfor
3A 140 tons/år Kvælstof 230 tons/år Fosfor

Det er klart, at modeldambrug  2 og 2A ikke vil være særligt attraktive, hvis der kun kan opnås ekstra 10
tons foder (10% ekstra foder). Der er derfor i tabel 7.4, fjerde kolonne angivet en foderkvote, hvis det tillades,
at der sker en mindre forøgelse af kvælstofudledningerne. Det angivne foderforbrug findes ud fra, at det i
stedet er fosfor, der bliver begrænsende for foderforbrug. Umiddelbart foretrækker arbejdsgruppen model 2,
2A, 3 og 3A, fordi disse er mindre pladskrævende end model 1 og 1A. Der kan i forhold til eksisterende
dambrug komme problemer med fredningsforhold, og det skønnes endvidere, at mange dambrug ikke fy-
sisk vil have plads til plantelagunerne. Model 1 og 1A indtager desuden mere vand end de andre modeller.
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Det skal dog samtidigt understreges, at tilstedeværelse af plantelaguner giver en miljømæssig sikkerhed,
hvis nogle af de øvrige rensekomponenter skulle svigte eller være ude af drift i en kortere periode.

Nogle renseforanstaltninger er tillagt 0 % rensning, selv om det forventes, at der finder en rensning sted. Det
skyldes manglende eller mangelfuld dokumentation. Gennem efterfølgende målinger kan der tilvejebringes
dokumentation af en renseeffekt. Dette kan give anledning til en revurdering af fodertildeling.

Der vil være flere veje til at opnå et øget foderforbrug:

a) Inden en dambruger ombygger og etablerer videregående renseforanstaltninger dokumenteres størrel-
sen af den eksisterende udledning. Efter ombygning og et års drift med et forøget foderforbrug i forhold
til den foreliggende dokumentation dokumenteres igen størrelsen af den årlige udledning. Dambruget
har da mulighed for at få opskrevet foderforbruget ud fra den faktiske reduktion af udledningen i for-
hold til niveauet før ombygning

b) Efter ansøgning har dambruget opnået godkendelse til et forøget foderforbrug i forhold til den doku-
mentation for renseforanstaltningernes effekt der foreligger. Der udføres et intensivt måleprogram med
henblik på at dokumentere en højere effekt af renseforanstaltningerne end forudsat i godkendelsen. Så-
fremt den nødvendige dokumentation foreligger har dambruget mulighed for at opnå en yderligere for-
øgelse af foderforbruget

c) Amtsrådet kan i sin regionplanlægning fastsat kvoter for udledningen af næringssalte fra de enkelte
samfundssektorer, herunder også for dambrugene. Gennem et afløbskontrolprogram dokumenterer
dambruget, at den fastsatte kvote for dambruget er overholdt. Forudsat at forholdene i øvrigt taler her-
for er der mulighed for at få opskrevet foderforbruget i forhold til forskellen mellem den fastsatte kvote
og den dokumenterede udledning

d) I forbindelse med nedlæggelse af dambrugsproduktion i vandløbssystemet ansøges om overførsel af fo-
derkvoter til andet/andre nedstrøms dambrug. Det forudsættes, at dambruget ved det forøgede foder-
forbrug ikke vil give anledning til uacceptabel påvirkning af nærrecipienten og den samlede udledning
af næringssalte fra dambrugsproduktion i vandløbssystemet ikke øges. Såfremt forudsætningerne herfor
er til stede,  kan foderforbruget øges ud over, hvad den foreliggende dokumentation ellers ville berettige
til.

Arbejdsgruppen vurderer at de to første muligheder er mest realistiske mht. at opnå en øget fodertildeling.
Den fremkomne dokumentation skal være etableret på baggrund et måleprogram, der på forhånd er god-
kendt af relevante myndigheder. I arbejdsgruppens rapport kapitel 8 og bilag D er der givet anvisninger for
dette.

Arbejdsgruppen anbefaler:

• dambrug der indrettes som de beskrevne modeldambrug (100 tons anlæg) tildeles et foderforbrug som angivet i ta-
bel 7.4

• der for de første godkendte modeldambrug etableres et statistisk sikkert måleprogram, der som minimum dokumen-
terer modeldambrugets samlede effekt, men også gerne dokumenterer effekten af de enkelte renseforanstaltninger

• der tilvejebringes foranstaltninger, der kan øge kvælstoffjernelse i dambrug uden nødvendigvis at skulle etablere
plantelaguner

7.9. Management

Modeldambrugene kræver bedre styring og kontrol. Der skal være kontrolsystemer i relation til de enkelte
renseforanstaltninger f.eks. alarmer der reagerer på kritiske niveauer af vandstand, ilt, og ammoniak-
kvælstofkoncentrationer, ved strømsvigt og ved udfald af renseforanstaltning m.v. Det bør være obligatorisk
med nødstrømssystemer, og anlæggets dele skal være dimensioneret, så udfald af en enkelt komponent ikke
medfører kritiske udledninger til recipienten.

Der vil være behov for logning af nogle driftsparametre og en driftsjournal. Endvidere skal drift- og vedli-
geholdelse af de enkelte renseforanstaltninger være beskrevet i detaljer og følges. I arbejdsgruppens rapport
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kapitel 7 er forslag til management beskrevet. Det gælder også drift og vedligeholdelse af slamkegler og
plantelaguner.

Arbejdsgruppen anbefaler også, at der kræves et obligatorisk kursus for at kunne få lov til at drive et mo-
deldambrug. Dette skal indeholde både teori, management, lære at bruge driftsstyringssystemer og EDB.
Arbejdsgruppen forestiller sig et kursus på ca. en uge, hvor der skal erhverves et bevis for at dokumentere at
kurset er gennemført og principperne forstået.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor:

• drift, styring og vedligeholdelse af dambrugets forskellige komponenter skal følge en management plan

• der skal være alarmer for kritiske driftsparametre, nødvendige backup systemer og en dimensionering der sikrer, at
der ved uheld ikke sker kritiske udledninger til recipienten

• der skal gennemføres et obligatorisk kursus før man kan stå for driften af et modeldambrug

7.10. Kontrolmetoder

Dambrug kontrolleres typisk ved 2 eller 6 kontrolprøver pr. år. Dette er for lidt til selv under stabile vandfø-
rings- og koncentrationsforhold i et vandløb at kunne give et statistisk sikkert billede af udledningerne fra
dambrug.

Dambrug kontrolleres ofte ved at se på koncentrationsforøgelsen af en række udledte stoffer herunder kvæl-
stof, fosfor og BI5. Dette kaldes tilstandskontrol. Ved nogle dambrug kontrolleres, hvad dambrugene udleder
af udvalgte stoffer, den såkaldte transportkontrol. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har anbefalet, at
der anvendes tilstandskontrol på de stoffer,  hvor det primært er koncentrationen, der påvirker recipienten
nedstrøms dambruget, hvilket er tilfældet for ammonium-kvælstof og BI5 og transportkontrol hvor det er
mængderne, der er den vigtigste påvirkningsfaktor, som ved total kvælstof og total fosfor og suspenderet
stof.

Dambrugene har hidtil ofte skullet dokumentere deres udledninger som en øget koncentration eller en stof-
tilførsel af et stof. Det har medført, at der skal måles både i det vand der tages ind fra vandløb (og grund-
vand) og i dambrugets udløb. Samtidigt har der  ved udlederkontrol været stillet krav om en meget høj stati-
stisk sikkerhed på over 99%, hvilket vil kræve 52 prøver pr. år i såvel indløb som udløb. Er der tilmed flere
indløb og udløb bliver dette en meget bekostelig affære.

Arbejdsgruppen har været enige om, at der ved etablering af modeldambrug bør iværksættes dokumentati-
on af modeldambrugene og at dette bør ske efter fastlagte retningslinier, der bruges i alle tilfælde. Dette an-
vendes også hvis en dambruger gennem dokumentation af sine udledninger eller af de etablerede rensefor-
anstaltninger vi søge at få mulighed for et øget foderforbrug, hvis kontrolmålingerne dokumenterer lavere
udledninger/bedre renseeffekt end forudsat.

Modeldambrugene har generelt et lavt vandforbrug. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, såfremt bestemte
forudsætninger er opfyldt, at der kun tages prøver i udløb fra dambrug. Modeldambrugene har kun et ud-
løb, som skal være veldefineret, f.eks. en kanal med fast glat bund og sider (af jern eller beton) eller evt. med
Thompson overfald. Der kan i dette uden problemer tages repræsentative prøver, hvis betingelserne beskre-
vet i kapitel 9 er opfyldte.

I rapporten påvises det, at en reduktion fra 52 til 26 prøver kun ændrer en smule ved den sikkerhed, der op-
nås. Således vil sikkerheden for miljøet være mindst 99% og for dambrugeren 96%. Det betyder at dambru-
geren i 4 ud af 100 tilfælde kan risikere at udledninger, der faktisk overholdt udlederkravet måles til ikke at
gøre det, og omvendt at der kun i 1 ud af 100 tilfælde vil ske accept af en udledning, der faktisk overskred
udlederkravet. Dette er stadig en meget høj statistisk sikkerhed.

Med målinger i kun udløb (ét) og kun 26 prøver pr. kontrolperiode (år) vil det være overkommeligt for en
dambruger at måle på sine udledninger for at dokumentere størrelsen af denne. Tilsvarende vil det også væ-
re overkommeligt at dokumentere effekten af en renseforanstaltning ved at måle op- og nedstrøms denne
med 26 prøvesæt pr. år.
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De udlederkrav, der skal fastlægges når der kun ses på udledninger skal bestemmes som en ekstra koncen-
tration i forhold til en vandføringsvægtet gennemsnitskoncentration i vandløbet og tilsvarende en ekstra
udledning i forhold til en vandføringskorrigeret gennemsnitstransport i vandløbet.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at man skal følge DMU’s anbefalinger om tilstandskontrol af ammonium-
kvælstof og BI5 og transportkontrol af total kvælstof, total fosfor og suspenderet stof. Det kan overvejes om
der er behov for at kontrollere for suspenderet stof.

Ved anvendelse af transportkontrol er det lettere at overholde et udlederkrav, hvis der er en stor spredning i
udledninger, modsat ved tilstandskontrol hvor det er en fordel med lille spredning i koncentrationerne.
DMU har udarbejdet en metode, der kan modvirke den uhensigtsmæssighed ved transportkontrol så den
kommer til at fungere analogt med tilstandskontrol.

Det skal i øvrigt bemærkes at den foreslåede kontrol af udledninger bygger på DS2399.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at:

• der foretages tilstandskontrol for ammonium-kvælstof og BI5 og transportkontrol for total kvælstof og total fosfor og
hvis relevant for suspenderet stof

• DMU’s forslag til justering af transportkontrol for at undgå uhensigtsmæssig effekt af stor spredning i udlednin-
ger implementeres

• modeldambrugene indrettes med ét veldefineret udløb, og at der kun tages prøver i dette udløb (og ikke i indløb)
under forudsætning af at den indtagne stofmængde for ingen parameter udgør mere end 10 % af udledninger og
samtidig at vandføringen ud af dambruget aldrig overstiger 20 % af vandløbets medianminimum

• at udvidede kontrolprogrammer indrettes efter en statistisk sikkerhed for miljøet på 99 % og mindst 95 % for dam-
brugeren

• at kontrolprogrammer, der skal anvendes til at dokumentere udledninger eller effekt af renseforanstaltninger med
henblik på at opnå mulighed for øget fodertildeling som konsekvens heraf kan  gennemføres med 26  prøver pr. kon-
trolperiode (år)

• at efterfølgende kontrolprogrammer som minimum har 12 prøver pr. kontrolperiode (år).

7.11. Fremtidige justeringer af anbefalingerne

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der med etablering af modeldambrug og de kontrolprogrammer der er
anvist samt via andre veje kan frembringes ny dokumentation, som hurtigt bør indarbejdes i det gældende
administrationsgrundlag. Det vil være hensigtsmæssigt, at dette kan gøres løbende og i det allerede etable-
rede forum.

Arbejdsgruppens anbefaler derfor:

• at der etableres et mindre forum, der mødes (f.eks. 1 gang om året) for at opsamle ny viden og revurdere anbefalede
rensegrader og afledt mulighed for øget fodertildeling. Dette forum kunne bestå af de involverede parter Dansk
Dambrugerforening, repræsentanter for amterne og Skov- og Naturstyrelsen samt faginstitutioner som DFU,
DMU og repræsentanter fra Universiteter.
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8. Erhvervets strukturtilpasning og finansiering

Ifølge en rapport fra Syddansk Universitet28 kan det forventes, at en væsentlig del af dambrugene skal gene-
rationsskiftes inden for de kommende år. Usikkerheden om dambrugserhvervets fremtid, dels i forbindelse
med udestående miljøgodkendelser, dels ved ansøgning om fornyede vandindvindingstilladelser i 2005, har
gjort det yderst vanskeligt for dambrugene at opnå finansiering via pengeinstitutter og realkreditinstitutio-
ner på normale vilkår. Driftsøkonomien i dambrugserhvervet er mangelfuldt belyst.

8.1. Muligheder for flytning af dambrug og overdragelse af foderkvoter

Udvalget har overvejet mulighederne for en strukturtilpasning, der omfatter overførsel af foderkvoter til ek-
sisterende dambrug eller nyetablerede dambrug uden opstemninger længere nede i det samme vandløbssy-
stem. Formålet er en overordnet miljømæssig optimering samtidig med forbedring af brugenes rentabilitet
og indtjeningsevne samt lettelse af generationsskiftet.

De dambrug ved større vandløb (med medianminimumsvandføring (= Qmin) over 1000 l/s) og nye lokalite-
ter, der umiddelbart kan være interessante i denne sammenhæng, er placeret, hvor der er en betydelig for-
skel mellem dambrugets udledninger og vandløbets bærekapacitet for udledning af organisk stof.

De hensyn, der skal varetages ved forøgelse af det tilladte foderforbrug som følge af overførsel af foderkvo-
ter, bør ikke være forskellige fra de hensyn, som normalt skal varetages ved behandling af ansøgninger om
forøgelse af det tilladte foderforbrug, nemlig:

- At lovens krav om anvendelse af renere teknologi og bedst mulige miljøbeskyttende foranstaltninger til-
godeses.

- At dambruget kan drives uden væsentlig forureningspåvirkning af omgivelserne og på en sådan måde,
at driften ikke hindrer opfyldelse af målsætningen for nedstrøms liggende vandløb og søer, herunder at
der er en tilfredsstillende faunapassage.

- At hensynet til fjernrecipienten er tilgodeset.

Idet overførsel af foderkvoter forudsættes at foregå inden for samme vandsystem, forventes ingen forøget
belastning af fjernrecipienten med næringssalte. Det vil derfor i det væsentligste være hensynet til vandlø-
bets kvalitetsmålsætning, der vil være bestemmende for, om foderforbruget kan øges.

De miljømæssige mål, der opnås ved produktionsomlægning fra små til store vandløb er:

- At målsætninger med hensyn til vandløbskvalitet opfyldes.

- At eksisterende problemer vedrørende faunapassage løses.

- At der genskabes naturlige faldforhold i de potentielt vigtigste opvækst- og gydeområder for laksefisk.

Dambrugsproduktionen kan efter gældende lovgivning kun flyttes mellem brug med samme ejer og på en
måde, så det ikke forvolder skade for tredjemand.

Dambrug etableret som nyanlæg (evt. modeldambrug) vil normalt forudsætte, at der i regionplanlægningen
forudgående udlægges nye vandløbsnære områder til dambrugsdrift, og efterfølgende kan der blive tale om
VVM-behandling af projektet. Sådanne anlæg må drives med enten oppumpet overfladevand, drænvand
eller grundvand på de steder, hvor sådanne ressourcer er tilstede i tilstrækkeligt omfang.

Ved flytning/nedlæggelse af dambrugsproduktion bør en evt. opstemning fjernes og fri faunapassage re-
tableres.

                                                
28 ) Det danske dambrugserhverv - en strukturanalyse. Niels Kold Olesen og Eva Roth, Syddansk Universitet 1999 (IME Report

1/99).
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8.2. Nuværende støtteordninger

I det følgende gives korte beskrivelser af de enkelte ordninger. For mere udførlige beskrivelser henvises til
bilag 7.

8.2.1. Investeringsstøtte og udviklingsstøtte under fiskeriordninger (FIUF)

Der kan hos Direktoratet for FødevareErhverv søges tilskud fra en række fiskeriordninger, som er finansieret
af FIUF (Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskerisektoren/EU) og af Fødevareministeriet. Den nye
FIUF-periode strækker sig fra 2000 til 2006. Ansøgningsfrister og betingelser for tilskud fremgår af direkto-
ratets vejledninger for ordningerne. Følgende støtteordninger kan være relevante:

- Akvakultur
- Forarbejdning
- Afsætningsfremme
- Kollektive foranstaltninger
- Pilot- og demonstrationsprojekter

8.2.2. Tilskud til udvikling & forskning

Direktoratet for Fødevareerhverv administrerer ligeledes rent nationale støtteordninger under Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Følgende støtteordninger kan være relevante:

- Forsøgsfiskeri, videnskabelige undersøgelser og produktudvikling i det primære fiskeri.
- Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervene

8.2.3. Skov- og Naturstyrelsens tilskudsmidler efter vandløbsloven

Efter vandløbslovens § 37a kan amtsrådet i vandløb, hvor opstemningsanlæg er til væsentlig skade for
vandløbskvaliteten, gennemføre de nødvendige foranstaltninger, herunder regulere vandløb, for at genskabe en
tilfredsstillende natur- og miljøtilstand. Sådanne foranstaltninger kan dog ikke gennemføres, hvis der derved
tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser. Skov- og Naturstyrelsen kan yde tilskud til gennemførelse af
foranstaltningerne.

Lovændringerne i 1995 medførte, at det samlede støttebeløb i 1996-97 blev forhøjet til 6 mio. kr., hvoraf 5
mio. kr. årligt var forbeholdt tilskud til de foranstaltninger (opkøb og fjernelse af opstemninger), der kunne
gennemføres efter § 37a i vandløbsloven og 1 mill. kr. årligt til restaureringsprojekter efter § 37. I perioden
1998-2001 er det samlede beløb til forbedringer af vandløbskvaliteten blevet reduceret til ca. 3 mio. kr. årligt
til dækning af både § 37 a projekter hos amterne og § 37 projekter hos amter og kommuner. Den nuværende
støtteordning er således ikke forbeholdt projekter, der alene skal fjerne dambrugsopstemninger.

Støtteordningen er et vigtigt incitament for kommunerne og amterne til vandløbsrestaurering, udover fjer-
nelse af stemmeværker. Presset på ordningen viser, at der er et væsentligt udækket behov for støtte under
ordningen.

8.2.4. Fiskeplejemidler

I henhold til fiskeriloven skal alle over 18 år, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, og alle, der udøver
fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn. Midlerne fra lystfiskertegn og fritidsfiskertegn anvendes til fiskepleje,
herunder udsætninger. Indtægtsbevillingen i finansloven for 2001 er på 30,5 mio. kr.

Ordningens formål er især at bidrage til forbedring af det rekreative fiskeri gennem ophjælpning af naturens
egne fiskebestande. Dette kan ske ved fiskeudsætninger eller påvirkning af de faktorer, som begrænser fi-
skebestandenes produktion og størrelse, jf. fiskerilovens § 7.

Midlerne fordeles efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Der ydes tilskud både til forskning og udvikling
og til udsætningsaktiviteter. Desuden er der hidtil ydet tilskud på 2 mio. kr. årligt til vandløbsrestaurering,
der i øvrigt finansieres af andre offentlige midler.
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8.3. Overvejelser om de fremtidige støttemuligheder

Wilhjelm-udvalget anbefalede i sin rapport "En rig natur i et rigt samfund" (2001), at de fysiske forhold i
vandløbene forbedres, da dette er væsentligt for at opfylde kvalitetsmålsætningerne. Især indsatsen for re-
staurering af vandløb ved fremme af naturlig slyngning gennem ændret vedligeholdelsespraksis prioriteres
højt, men også den igangværende indsats for at fjerne spærringer og sikre vandløbenes naturlige forløb med
fri passage for planter og dyr, herunder vandrende fisk, ønskes fremmet. Denne indsats skal udføres under
hensyn til de kulturhistoriske interesser knyttet til vandløbene. Udvalget fandt endvidere, at der bør sættes
mere fokus på at sikre vandføring i ”døde” å-strækninger.

En sådan indsats kan bl.a. fremmes ved ændrede prioriteringer i den offentlige naturgenopretning. Indsat-
sen vil kunne understøttes ved en kordineret anvendelse af Skov- og Naturstyrelsens midler og fisketegns-
midlerne til vandløbsrestaurering og til ophjælpning af selvrepoducerende fiskebestande. Wilhjelm-
udvalget fandt, at udsætningerne af fisk bør reduceres i takt med forbedringerne af vandløbenes naturkva-
litet.

8.4. Nuværende finansieringsmuligheder

Usikkerheden om dambrugserhvervets fremtid, dels i forbindelse med udestående miljøgodkendelser, dels
ved ansøgning om fornyede vandindvindingstilladelser i 2005, har gjort det yderst vanskeligt for dambru-
gene at opnå finansiering i Fiskeribanken, pengeinstitutter og realkreditinstitutioner på normale vilkår.

Fiskeribanklån til akvakultur kan ydes til erhvervelse eller opførelse af fast ejendom eller anlæg (op til 60 %
af udgifterne) til brug for opdræt af fisk, krebsdyr, bløddyr og alger samt til anskaffelse af maskiner og andet
udstyr m.v. til brug herfor (op til 50%). Lån vil tillige kunne ydes til finansiering af udgifter, der direkte tager
sigte på at forøge produktion og/eller forbedre produktivitet. Hvis maskiner m.v. udgør den overvejende
del af projektet, ydes normalt kun 50 % af den samlede anskaffelsessum. Afdragstiden er højst 20 år for lån i
fast ejendom og højst 10 år for lån til øvrige anskaffelser. Bestyrelsen kan kræve optagelse af realkreditlån,
som fradrages ved udmålingen af fiskeribanklånet.
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9. Forsknings- og udviklingsperspektiver

De væsentligste aktører på forskningsområdet er p.t. Dansk Dambrugerforening, Danmarks Miljøundersø-
gelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Ålborg Universitetscenter, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
og Statens Veterinære Serumlaboratorium. Hovedelementerne i den danske forsknings- og udviklingsmæs-
sige satsning vedr. akvakultur  er veldefineret i strategidokumenter fra flere af de ovenfor nævnte institutio-
ner. Udvalgets væsentligste synspunkter vedrører en nødvendig nyorientering af forskningsindsatsen ved-
rørende dambrug m.h.p. at tilvejebringe forskningsmæssig dokumentation for det faktuelle driftsmæssige
potentiale, i relation til f.eks. miljøbelastning og fiskesundhedsmæssige forhold, i de skitserede og teoretisk
beregnede modeldambrug.

Udvalget ser et behov for forskning og udvikling indenfor en række områder, som anført i det følgende.

9.1. Faunapassage

Der foreligger som nævnt ikke tilstrækkelig dokumentation til gennemførelse af krav om bestemte typer af
løsninger for at sikre den forbedring af faunapassagen, der efter udvalgets vurdering er behov for. Der er
således behov for undersøgelser, der kan belyse en række forskellige faunapassage-konstruktioners effekt
under forskellige forhold og under hensyntagen til samtlige vandløbets faunagrupper.

En fremtidig forskningsindsats skal eksempelvis belyse de mest betydningsfulde fisks orientering og bevæ-
gelser omkring opstemninger, kunstige fisketrapper, omløbsstryg o.l. som funktion af fordelingen af vandfø-
ringen og faunapassets fysiske udformning. Det er udvalgets opfattelse, at denne forskningsindsats i fremti-
den skal baseres på en præcis beskrivelse og modellering af de hydrodynamiske processer i vandløbet om-
kring introducerede fysiske barrierer. Det bør herunder også undersøges, hvor stor betydning alene en stør-
re vandføring i omløbet indebærer. Dette gælder bl.a. modeldambrugene, hvor vandindtaget vil blive redu-
ceret væsentligt.

9.2. Måleteknik og vandløbskvalitetsvurdering

Ifølge dambrugsbekendtgørelsen skal et akkrediteret laboratorium udtage prøver af dambrugets ind- og
udløbsvand og analysere det for modificeret BI5, suspenderet stof, totalfosfor, ammoniumkvælstof og to-
talkvælstof. Det vil således ikke være muligt at anvende automatisk måleudstyr til opfyldelse af kontrolkra-
vene efter de bestående regler. Der foregår en løbende udvikling på området, og for en del af parametrene er
det i dag teknisk muligt at foretage prøveudtagning og måling med automatisk udstyr (dataloggere). Så vidt
det foreligger oplyst, er dette dog endnu forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, og en del af
metoderne er ikke i overensstemmelse med dansk eller europæisk standard.

Det bør undersøges, hvorvidt BI5 afspejler den reelle påvirkning af vandløbsmiljøet. BI5 afspejler summen
over 5 dage af det iltforbrug, som det organiske stof i vandet giver ophav til. Imidlertid kan hovedparten af
iltforbruget være foregået indenfor de første timer/døgn, hvis det organiske stof er meget letomsætteligt.
Hvis omsætteligheden af det organiske stof er forskellig, vanskeliggør det en direkte sammenligning af BI5-
værdier op- og nedstrøms dambrug, hvilket igen betyder, at den valgte parameter ikke er hensigtsmæssig.

Den biologiske vandløbsbedømmelse (DVFI) lægges til grund for vurdering af målsætningsopfyldelse. I takt
med indførelse af principperne for modeldambrug må det forventes, at dambrug vil blive reguleret efter
udledninger. Der vil her, ved fastlæggelse af krav og vilkår til udledningerne, være behov for yderligere vi-
den om forskellige faktorers indflydelse på målsætningsopfyldelsen efter DVFI. Der er således behov for at
udvikle en metode til objektiv vurdering af ferskvandsdambrugs mulige påvirkninger af vandløbenes fysi-
ske og biologiske (økologiske) tilstand. Herunder skal det kortlægges, hvorvidt ferskvandsdambrug påvir-
ker forholdene for smådyr nedstrøms dambruget ved udledning af organisk materiale, og der skal tilveje-
bringes et objektivt vurderingsgrundlag for de fysiske forhold i forbindelse med et ferskvandsdambrug.
Derudover skal der tilvejebringes et objektivt grundlag for at fastsætte den optimale faunaklasse i vandløb
med ferskvandsdambrug, og den statistiske usikkerhed på DVFI skal kvantificeres. Denne viden vil også
kunne anvendes af amterne i et bredere perspektiv.
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9.3. Rensningsteknik, miljøoptimering

En tidligere arbejdsgruppe vedr. det tekniske grundlag for godkendelse af dambrug har indgående beskre-
vet en lang række områder vedr. stofomsætning, rensningsteknik m.v., hvor der er behov for yderligere
forskning og udvikling samt systematisering af bestående viden.29

Arbejdsgruppen vedr. modeldambrug har i forbindelse med nærværende rapport afdækket specifikke be-
hov for yderligere dokumentation vedr. effekten af rensningsforanstaltninger og renere teknologi, som anbe-
fales for modeldambrugene.

Det første års resultater fra forsøgsprojektet på Døstrup Dambrug har vist, at plantelaguner er gode til at til-
bageholde og/eller omsætte P, suspenderet stof, BI5 og N. Endvidere, at slamkegler fjerner meget suspende-
ret stof og en del BI5 og P. Der er et stort behov for at videreføre dette og lignende kontrollerede forsøg
m.h.p. at udbygge dokumentationsgrundlaget for miljøgodkendelse af dambrug.

Der er overordnet set et fortsat generelt behov for undersøgelser af stofomsætning i dambrug
/modeldambrugene m.h.p. at opnå mindst mulig udledning af næringsstoffer. Fra arbejdsgruppens rapport
kan citeres, at der er påvist behov for følgende:

- at der iværksættes undersøgelser af forholdet mellem COD og BI5 i fækalier, samt en generel karakteristik af pro-
duktionsbidrag i det hele taget;

- at der hurtigst muligt målrettet skaffes mere dokumentation for en række renseforanstaltninger og processer i dam-
brug under danske forhold, da denne dokumentation er grundlaget for en bæredygtig udvidelse af dambrugspro-
duktionen;

- at denne dokumentation bl.a. tilvejebringes i forbindelse med igangsættelse af de første dambrug, der er udført som
de anbefalede modeldambrug - baseret på et statistisk sikkert måleprogram;

- at forholdet mellem de opløste og partikulært bundne fraktioner for især BI5, men også gerne kvælstof og fosfor,
fastlægges, og betydningen heraf for rensegraderne beskrives;

- at omsætningen af BI5 i vand- og sedimentfasen bl.a. i relation til opholdstid og vandtemperatur undersøges;

- at biofiltres og kontaktfiltres funktion og effekt dokumenteres nøjere, ikke mindst i forhold til kvælstof;

- der tilvejebringes foranstaltninger, der kan øge kvælstoffjernelse i dambrug uden nødvendigvis at skulle etablere
plantelaguner.

9.4. Medicin og hjælpestoffer / fiskesundhed

Såvel omsætningen af medicin og hjælpestoffer i selve dambruget som mængden og effekten af udledte
restkoncentrationer er forholdsvis ukendt. Det er af afgørende betydning at få dette belyst.

Der er behov for udvikling af nye og mere effektive vacciner mod en række bakterielle sygdomme, og mere
miljøvenlige stoffer til substitution af kendte hjælpestoffer. Tilsvarende kan det anføres, at en intensiveret
veterinær rådgivning vil kunne reducere forbruget af medicin.

Der er behov for til stadighed at følge resistensudvikling over for de antibiotika,  der anvendes til behand-
ling. Det vil også være vigtigt at få vist, om anvendelse af hjælpestoffer spiller en rolle i forbindelse med ud-
vikling af resistens.

Der er behov for parallel undersøgelse af alternative sygdomsforebyggelses- og behandlingsrutiner. Dette
kan omfatte udvikling af immunstimulerende midler, styrkelse af det uspecifikke immunforsvar, stoffer
rettet mod de patogene organismers virulensmekanismer, pre- og probiotika.

Spredningsmønstre for fiskepatogener fra vildfisk til opdrætsfisk og vice versa bør yderligere afklares.

                                                
29 ) DFU-rapport nr. 52-98 om det tekniske grundlag for godkendelse af dambrug (1998).
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Et særligt og stort problem udgør egtvedsyge, VHS (se omtale i bilag 6). Udvalget finder, at der er behov for
obligatoriske foranstaltninger til udryddelse af VHS i Danmark.

9.5. Foder og fodringsteknik

Idet foderet danner baggrund for hele dambrugets bidrag med såvel næringsstoffer som organisk materiale,
er en indsats indenfor såvel foderoptimering som forbedret indsigt i sammenhængen mellem foder og næ-
ringsstoffernes mængde og form nødvendig, før betydningen af øvrige renseforanstaltninger m.v. reelt kan
fastlægges. Det er herunder vigtigt at fastslå fordelingen på fast og opløst form over tid, samt dettes afhæn-
gighed af foderingredienser samt biologiske og fysisk/kemiske parametre.

Begrænset adgang til fiskemel og fiskeolie samt anvendelse af animalske produkter i fiskefoder under sam-
tidig overholdelse af dambrugsbekendtgørelsens krav til fiskefoder nødvendiggør undersøgelser af næ-
ringskomponenters/foderets fordøjelighed og omsættelighed hos fisk. Heri indgår stofomsætning i fisken,
betydningen af foderets sammensætning og fiskens udnyttelse af foderkomponenterne, stabilitet og lækage
fra fækalier, samt den resulterende miljøeffekt.

Der er endvidere behov for udvikling af bedre yngelfoder, som kan medvirke til bedre yngelkvalitet, herun-
der større modstandsdygtighed mod sygdomme. Generelt savnes der viden om immunostimulerende mid-
lers betydning for fiskens modstandsdygtighed.

9.6. Fødevarekvalitet

Det er sandsynligt, at der på lidt længere sigt kan blive tale om en række nicheproduktioner i danske dam-
brug. Der er derfor behov for produktforædling, herunder bl.a. undersøgelse af sammenhængen mellem avl
og produktkvalitet hos fisk fra forskellige familier.

Der vil være et fremtidigt øget behov for initiativer/større fokus på økologi- og kvalitetsmærkning af akva-
kulturprodukter.

Det er vigtigt, at opdrættede fisk opfylder forbrugeres og myndigheders krav til såvel spisekvalitet som fø-
devaresikkerhed. Der bør derfor iværksættes undersøgelser bl.a. vedr. miljøfremmede stoffer, f.eks. dioxiner
og bromerede flammehæmmere, som tilføres dambrugsfisk via foderets basiskomponenter. En række hu-
man-patogene bakterier findes naturligt i jord og vand, og bl.a. forekomst og niveauer af Listeria monocytoge-
nes bør kortlægges i dansk opdræt.

9.7. Produkt- og livscyklus-dokumentation

Dambrugsproduktionen står overfor en række udfordringer, både i relation til udviklingen af en produktion,
der er mere miljøvenlig og i højere grad tager hensyn til den naturlige fauna, og i forhold til markedsudvik-
lingen og herunder forbrugernes krav om bedre viden og dokumentation vedrørende produktionsmetoder
og deres effekt på det omgivende miljø, dyrevelfærd m.v.

Det har ligget udenfor udvalgets kommissorium at iværksætte nærmere analyser af muligheder og krav i
forbindelse med etableringen af  livscyklusdokumentation. Ikke desto mindre er det udvalgets opfattelse, at
dette aspekt af erhvervets produktions- og markedsforhold kan få stor betydning for produktionen og af-
sætningsvilkårene i fremtiden, og udvalget peger derfor på behovet for at igangsætte en udvikling af en så-
dan dokumentation. Det er udvalgets opfattelse, at dette arbejde bør iværksættes snarest efter, at der er skabt
større klarhed om erhvervets fremtidige produktionsvilkår, jf, udvalgets anbefalinger, og også under hen-
syntagen til de regelsæt, der kommer til at gælde for økologisk produktion af dambrugsørred.

9.8. Avl

Systematisk avlsarbejde rummer væsentlige potentialer for at styrke fiskeproduktionen på et bæredygtigt
grundlag. Foreløbige resultater har vist betydelige forbedringer i vækst og foderkvotient, og mulighed for
væsentlige reduktioner i udledningen af N og P. Der er derfor store økonomiske og miljømæssige gevinster
at hente i avlsarbejde. En styrkelse af det igangsatte samarbejde i regi af Dansk Ørredavl vil derfor være
vigtig for en positiv udvikling i dambrugserhvervet.
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Bilag

Bilag 1. Dambrugsudvalget

Bilag 1.1. Udvalgets kommissorium (dateret 19. oktober 2000)

Udvalget skal søge en afklaring af dambrugserhvervets fremtidige produktionsvilkår, set i forhold til miljø-
krav og vandløbs-brugerinteresser. Formålet er at skabe grundlag for forbedringer af vandmiljø og passage-
forhold, der dels imødekommer relevante brugerinteresser ved vandløbene, dels kan sikre fortsat udnyttelse
af dambrugserhvervets valutaskabende produktionspotentiale.

Fødevareministeren udpeger udvalgets formand, der deltager i sin personlige egenskab. I udvalget deltager
desuden en repræsentant for hver af følgende:

- Skov- og Naturstyrelsen
- Fødevareministeriet
- Dansk Dambrugerforening
- Amtsrådsforeningen
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Organisationen Dansk Aquakultur
- Danmarks Naturfredningsforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Danmarks Miljøundersøgelser
- Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Sekretariatsfunktioner varetages af Fødevareministeriet/Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Udvalgets arbejde angår alene ferskvandsdambrug. Der er på dette område allerede igangsat arbejde vedr.
forskningsprioriteringen og fødevareudviklingen. Det er ikke hensigten, at  disse forhold skal indgå i udval-
gets arbejde.

Udvalgets anbefalinger baseres på en udredning vedr. en mulig tilpasning, herunder:

1. Afklaring af struktur og placeringsprincipper, evt. baseret på case studier, under hensyn til:
- Udledning
- Vandforbrug
- Fiskepassage.

2. Praktiske muligheder for at gennemføre tilpasningen, herunder:
- Gældende regelsæt
- Analyse af rentabiliteten før og efter en eventuel tilpasning
- Overvejelser vedr. generationsskiftet i erhvervet.

3. Administrative procedurer, der sikrer varetagelse af hensynene, og som er praktisk anvendelige for er-
hvervet og amterne. Herunder bør indgå spørgsmålet om mulighederne for tilladelse til produktionsudvi-
delser, hvis der gennemføres en nettoforbedring af miljøforholdene i forbindelse med produktionsudvidel-
sen/omlægningen.

4. En samlet, overordnet vurdering af mulighederne for en strukturtilpasning af dambrugserhvervet på
landsplan.

Som basis for sine anbefalinger kan udvalget stille forslag til et udredningsprojekt, hvor der f.eks. for et givet
amt beskrives krav til ændring af dambrugenes placering og indretning, hvis den nuværende produktion
skulle ske miljømæssigt optimalt. Udvalget kan fungere som følgegruppe for projektet, hvortil der vil kunne
søges tilskud af Fødevareministeriets strukturmidler.

Senest 30. september 2001 afgiver udvalget sine anbefalinger, herunder forslag til den praktiske udmønt-
ning, til fødevareministeren og til miljø- og energiministeren.
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Bilag 1.2. Udvalgets medlemmer

Karl Hjortnæs, formand, udpeget af fødevareminister Ritt Bjerregaard
Marianne Bjerre, vicekontorchef (Vejle Amt), udpeget af Amtsrådsforeningen
Christian Bækgaard, vicekontorchef, udpeget af Amtsrådsforeningen
Børge Christensen, miljøkonsulent, udpeget af Danmarks Sportsfiskerforbund
Jens A.H. Grøn, dambrugsejer, udpeget af Organisationen Dansk Aquakultur
(i november 2001 afløst af Ole Spicker)
Christian Jørgensen, dambrugsejer, udpeget af Dansk Dambrugerforening
Magnus Jørgensen, kontorchef (Viborg Amt), udpeget af Amtsrådsforeningen
(i september 2001 afløst af Lars Sandberg)
Tommy Mostrup, direktør (Ringkjøbing Amt), udpeget af Amtsrådsforeningen
Torben Moth Iversen, vicedirektør, udpeget af Danmarks Miljøundersøgelser
Henning Mørk Jørgensen, cand. scient., udpeget af Danmarks Naturfredningsforening
Preben Pedersen, udpeget af Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Anne-Marie Rasmussen, kontorchef, udpeget af Skov- og Naturstyrelsen
Mogens Schou, kontorchef, udpeget af Fødevareministeriet,
Helge A. Thomsen, forskningschef, udpeget af Danmarks Fiskeriundersøgelser

Bilag 1.3. Fagkyndige bisiddere

Til støtte for medlemmerne er der blevet udpeget fagkyndige bisiddere, som har rådgivet medlemmerne og
har deltaget ad hoc i møderne. Bisidderne var:

Birgit Bolgann, Fiskeridirektoratet
Per Bovbjerg Pedersen, Danmarks Fiskeriundersøgelser
Christian Dieperink, Danmarks Fiskeriundersøgelser
Jesper Koldborg Jensen, Skov- og Naturstyrelsen
Gitte Larsen, Skov- og Naturstyrelsen
Henrik Korsholm, Fødevaredirektoratet
Preben Olsen, Fødevaredirektoratet
Lars Moeslund Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser
Peder Nielsen, Dansk Dambrugerforening
Herdis Palsdottir, Skov- og Naturstyrelsen
Gorm Rasmussen, Danmarks Fiskeriundersøgelser
Jan Steinbring Jensen, Skov- og Naturstyrelsen
Hans Søndergaard Larsen, Ringkjøbing Amt
Jakob Larsen, Ringkjøbing Amt
Lars Sandberg, Viborg Amt
Brian Thomsen, Dansk Dambrugerforening
Kim Aarestrup, Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Bilag 1.4. Udvalgets møder

Udvalget har holdt 13 møder i perioden fra 16. januar 2001 til 7. marts 2002.
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Bilag 2. Arbejdsgruppen vedr. modeldambrug

Bilag 2.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Der nedsættes under Dambrugsudvalget en arbejdsgruppe med henblik på at undersøge og fastlægge hen-
holdsvis specifikationer og godkendelseskrav til modeldambrug. Fastlæggelsen af disse skal ske for at skabe
grundlag for en mere enkel godkendelsesprocedure med klarere krav til dambruget.

På grundlag af de af Ålborg Universitet udarbejdede rammer for 3 modeldambrug:
- et jorddambrug,
- et betondambrug og
- et avanceret betondambrug
specificeres for disse 3 typer - eventuelt i et par varianter - den konkrete opbygning af modeldambrugene og
specifikation af rensningseffektiviteten, der med udgangspunkt i den foreliggende dokumentation og fore-
slåede indretning, drift og renseforanstaltninger kan beregnes for modeldambrugene.

Rensningseffektiviteten opstilles i en simuleringstabel under hensyn til produktionsmængde (foderton) og
alternative forbrugsmængder af vand1) (skalering af recirkulation og iltning).

I sammenhæng med fastlæggelsen af modeldambrugets indretning og parametre fastlægges på baggrund af
den foreliggende dokumentation:

- de godkendelseskrav, som må anses for opfyldt med tilstrækkelig sandsynlighed ved implementering
heraf, herunder udlederkrav

- de godkendelsesforhold, der herudover skal vurderes individuelt.

- udledningskontrolkrav og evt. forslag til eventuelle nye kontrolmetoder (elektronisk datalogger).

Godkendelseskravene skal formuleres, så eksisterende dambrug kan forholde sig til muligheder og konse-
kvenser ved en overgang til forøget produktion i et modeldambrug. Arbejdsgruppen kan som udgangs-
punkt for en fastlæggelse heraf sammenholde den udledning, som modeldambruget giver anledning til med
det eksisterende dambrugs udledning, som blev resultatet af reguleringen efter dambrugsbekendtgørelsen.

1)  Modellen skal i princippet kunne anvendes

- i vandløb, hvor vandmængde og fiskepassageforhold er så gunstige, at der ikke er behov for at begrænse
vandindtaget, dvs, hvor det ønskede vandforbrug er lig med eller mindre end halvdelen af medianmi-
nimumsvandføringen

- i vandløb, hvor forholdene stiller krav om begrænset vandindtag og dermed høj recirkulation, hvis der
ønskes en stor produktion, dvs, hvor det ønskede vandforbrug er større end halvdelen af medianmini-
mumsvandføringen.

Dambrugsudvalget har i sit arbejde forudsat, at  overgang til modeldambrug giver en positiv miljøgevinst;
arbejdsgruppen bedes vurdere følgende model, hvorefter overgang til forøget produktion i et modeldam-
bruget forudsætter en reduktion i den absolutte udledning2)  og en forbedring af tilbageholdelsesprocenten:

Ved ny produktion i et modeldambrug skal den absolutte udledning reduceres med 1/10% for hver 1%
forøgelse af fodertildeling, indtil en tilbageholdelsesprocent på 50 er opnået, herefter aftrappes redukti-
onskravet. 3)

Arbejdsgruppen kan dog efter en nærmere analyse foreslå alternative modeller.

2) Reduktionen kan ske under hensyn til en ændret balance mellem de komponenter, der indgår i udlednin-
gen (fx P, N og BI). Fastlæggelsen heraf må ses i sammenhæng med forholdene vedr. slutrecipient, vand-
løbsmålsætning mv. Denne vurdering indgår ikke direkte i arbejdsgruppen.

3) Fx 100 t foder giver en udledning på 80, svarende til en tilbageholdelse på 20%. En forøget fodertildeling
på 150 t betyder, at udledningen skal reduceres til 76, svarende til en tilbageholdelse på 49%
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Foderton Udledning absolutte tal Tilbageholdelse
absolutte tal

Tilbageholdelsespro-
cent

100 80 20 20 %
150 76 74 49 %

Bilag 2.2. Medlemmer af arbejdsgruppen vedr. modeldambrug

Jan Steinbring Jensen (formand)
Ole Grønborg, Ålborg Universitet
Lars Moeslund Svendsen
Marianne Bjerre
Tommy Mostrup, afløst af Jakob Larsen
Magnus Jørgensen, afløst af Lars Sandberg
Peder Nielsen
Per Bovbjerg Pedersen (medlem og sekretær).
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Bilag 3. Miljøgodkendelse

Bilag 3.1. Arbejdsgruppens rapport om modeldambrug

(Separat).
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Bilag 3.2. Forslag til forsøgsordning vedr. modeldambrug

MILJØMINISTERIET
N O T AT

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Naturbeskyttelseskontoret

J.nr. SN 2001-015-0001
Ref. JSJ

Anbefalinger fra arbejdsgruppen under dambrugsudvalget og beskri-
velse af en forsøgsordning, der skal danne grundlag for en væsentlig
forøgelse af dambrugsproduktionen.

Den 1. marts 2002

Arbejdsgruppen havde karakter af en teknisk arbejdsgruppe, hvor bl.a. Dansk Dambrugerforening og am-
terne var repræsenteret samt Skov- og Naturstyrelsen, der var formand for arbejdsgruppen. I henhold til
kommissoriet skulle arbejdsgruppen undersøge og komme med forslag til henholdsvis specifikationer og
godkendelseskrav til modeldambrug med et væsentligt forøget foderforbrug (3 grundtyper med stigende
anvendelse af højteknologi og intensivering af driften).

Forslagene til indretning og drift af  modeldambrugene er udarbejdet Dansk Dambrugerforening og Aalborg
Universitet.

Arbejdsgruppens gennemgang af den forhåndenværende dokumentation har vist, at modeldambrugene kan
præstere en betydelig rensning for fosfor og organisk stof, men ikke for kvælstof, der dermed bliver begræn-
sende for modeldambrugenes foderforbrug, hvis miljøpåvirkningerne ikke skal øges.

Det er ikke usandsynligt, at modeldambrugene har en bedre renseeffekt for kvælstof end arbejdsgruppen
har vurderet, men det bør eftervises og dokumenteres, f.eks. gennem en forsøgsordning.

Det bemærkes, at dambrugserhvervet i årevis har lidt under manglen på dokumentation for effekten af vide-
regående renseforanstaltninger, som har kunnet danne grundlag for væsentlige udvidelser af dambrugspro-
duktionen. Erhvervet som sådan har hidtil ikke på egen hånd finansieret initiativer og projekter, som kunne
gå i den retning. Det har været overladt til enkelte dambrugere at løbe en risiko, og i mange tilfælde har den
foretagne investering ikke kunnet forrente det foderforbrug, som der kunne opnås godkendelse til.

Der er derfor et udtalt behov for, at de centrale myndigheder støtter projekter, som kan udvikle dambrugs-
produktionen på et miljømæssigt neutralt grundlag.

Foderforbrug på modeldambrug
Produktionsforøgelse på modeldambrug
Blandt arbejdsgruppens konklusioner er, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at udvide dam-
brugsproduktionen væsentligt (10 – 58%), uden at der samtidig sker en forøgelse af udledningen af kvælstof,
fordi der bortset fra arealkrævende plantelaguner ikke er udviklet renseforanstaltninger til dambrug som ef-
fektivt frarenser kvælstof. Det er især for de teknologitunge modeldambrug (2, 2A, 3 og 3A), at der ikke kan
etableres en høj kvælstoffjernelse. Ses der bort fra kvælstof, kan produktionen øges betydeligt (45 – 100%)
uden yderligere miljøbelastning. Modeldambrug 1 og 1A vil være særdeles areal krævende, og arbejdsgrup-
pen skønner, at de ikke vil få en stor udbredelse.
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Modeldambrug 1, 1A : Lavteknologiske, ekstensive anlæg,  plantelagune med areal på 3-6000 m2,
vandforbrug 65 – 125 l/sek.

Modeldambrug 2, 2A : Højteknologiske, intensivt anlæg i jord eller beton, vandforbrug 60 l/sek.

Modeldambrug 3, 3A : Højteknologiske, stordriftsanlæg i beton (nyanlæg) suppleret med plantela-
gune med areal på 1400 – 2800 m2, vandforbrug 15 l/sek.

Arbejdsgruppens anbefalinger om foderforbruget efter ombygning til modeldambrug fremgår af nedenstå-
ende skema, hvor der er taget udgangspunkt i et eksisterende dambrug med et tilladt foderforbrug på 100
tons/år, og et typisk vandforbrug på 400 – 600 l/sek.

Modeldam-
brug type

Anbefalet foderfor-
brug

Begrænsende
parameter

Foderforbrug med øget
kvælstofudledning

Begrænset
af

1 158 tons/år Kvælstof 178 tons/år Fosfor
1A 129 tons/år Kvælstof 178 tons/år Fosfor
2 110 tons/år Kvælstof 145 tons/år Fosfor
2A 110 tons/år Kvælstof 145 tons/år Fosfor
3 125 tons/år Kvælstof 230 tons/år Fosfor
3A 140 tons/år Kvælstof 230 tons/år Fosfor

Det vurderes, at såfremt kvælstof bliver begrænsende for en fastsættelsen af foderforbruget i modeldambru-
gene vil de formentlig kun få en ringe udbredelse pga. manglende rentabilitet.

En forøgelse af kvælstofudledningen er et problem særligt ved Vadehavet og de vestjyske fjorde, hvor mil-
jømålsætningerne for tiden ikke er opfyldt, og mere end 2/3 af den samlede dambrugsproduktion foregår i
oplandene til disse vandområder. Blandt årsagerne hertil er en for høj tilførsel af kvælstof til vandområder-
ne, og en forøgelse af udledningen fra dambrug vil selvsagt mindske mulighederne for, at miljømålsætnin-
gerne kan opfyldes. Da vandområderne samtidig er udpeget som internationale naturområder og derfor om-
fattet af bestemmelserne i EF’s habitatdirektiv, vil det være problematisk at tillade en generel forøgelse af
kvælstofbelastningen fra dambrug. For disse habitatområder gælder særlige regler, som indebærer en vur-
dering af en evt. merbelastnings betydning for de naturtyper eller arter, som området er udpeget af hensyn
til.

Der bør derfor etableres en forsøgsordning med de høje foderforbrug for at dokumentere den faktiske miljø-
belastning.

Et modeldambrug svarende til type 2 eller 2A skønnes at ville koste ca. kr. 3,6 mill. Via Fødevareministeriets
tilskudsordninger har der hidtil kunnet ydes et tilskud på 20% til teknologiforbedringer i dambrugserhver-
vet. Satsen forventes i forbindelse med etablering af modeldambrug under forsøgsordningen øget til 30%
således, at tilskudssummen vil andrage ca. kr. 1.1 mill.

Et foderforbrug på 145 tons pr. år med en foderkvotient på 0,9 vil udløse en årlig produktion på 161 tons
fisk.

Gennemsnitligt kan der forventes en fortjeneste på kr. 6.000 pr. tons produceret fisk efter alle driftsomkost-
ninger er trukket fra, hvilket vil udløse en samlet fortjeneste på ca. kr. 1 mill. Salgsprisen ligger i øjeblikket
på ca. kr. 15.000 pr. tons fisk.

Det vil sige at den årligt vil være ca. kr. 1 mill. til aflønning og forrentning af den foretagne investering på
ca. kr. 2.5 mill.

Forsøgsordningen ledsages af prøvetagningsprogrammer, der skal dokumentere effekten af dambrugenes
renseforanstaltninger for de vigtigste forureningsparametre og dambrugenes forureningsbelastning med det
forhøjede foderforbrug.
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Endvidere må det forventes, at der i forbindelse med forsøgsordningen indhøstes et fagligt grundlag for en
fremtidig regulering af dambrug på udlederkrav. I forbindelse med dambrugenes forbrug af medicin og
hjælpestoffer vil der desuden være gode muligheder for at måle og kontrollere udledningen af stofferne.

Forsøgsordningen skal således skabe grundlag for en væsentlig forøgelse af erhvervets produktion uden at
forureningsbelastningen øges uacceptabelt.

Forslag til forsøgsordning
Der foreslås, at der etableres en forsøgsordning der har til formål at afprøve mulighederne for en mere enkel
og gennemskuelig administration af ferskvandsdambrug samt at tilvejebringe et dokumentationsgrundlag
for en væsentlig udvikling af erhvervets produktion på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag, hvor den
samlede miljøbelastning fra erhvervet ikke forøges. Endvidere skal der i videst mulige omfang skabes et
fagligt grundlag for regulering af dambrug via udlederkrav. Forsøgsordningen går ud på:

at der igangsættes en forsøgsordning for et begrænset antal modeldambrug.

Der skal etableres et formelt grundlag for en forsøgsordning, hvor et begrænset antal modeldambrug (8-10)
gennem en midlertidig godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven for en periode á 2 år tillades et væsentligt
forøget foderforbrug, idet der alene tages hensyn til størrelsen af dambrugenes udledning af fosfor til fjern-
recipienterne.

Forsøgsordningen koordineres og følges af en styregruppe som ledes af Miljøministeriet og Fødevaremini-
steriet med deltagelse af amterne og erhvervet.

Kriterier for udvælgelse af dambrug, der skal deltage i forsøgsordningen
Styregruppen varetager ansvaret for udvælgelsen af ansøgninger fra dambrug, der skal tilgodeses i forbin-
delse med forsøgsordningen.

Det forudsættes, at der ansøges om godkendelse til ændring af drift og indretning i overensstemmelse med
en modeldambrugstyperne.

De dambrug, der skal indgå skal dels være af en passende størrelse inden ombygning, dvs, med et lovligt
foderforbrug efter dambrugsbekendtgørelsen på mindst 100 tons, dels være beliggende ved et bredt udsnit
af vandløbstyper.

Det forudsættes endvidere, at dambrugene med den nuværende indretning ikke giver anledning til usikker-
hed om påvirkningen af vandløbets miljøtilstand, og at gældende målsætninger for vandløbskvaliteten på
forhånd bedømmes som opfyldt af amtskommunen.

Forudsætninger
Det forudsættes endvidere at Fødevareministeriet, gennem de støtteordninger ministeriet administrerer, til-
vejebringer dels det økonomiske grundlag for etableringen af modeldambrugene i ordningen (i det omfang
det er nødvendigt) dels i et vist omfang finansieringen af de vandkemiske prøvetagningsprogrammer, der
skal anvendes til dokumentation af renseforanstaltningerne i modeldambrugene.

For amterne etableres den nødvendige hjemmel afsætte midler, der hidtil har været anvendt i forbindelse
med belastningsundersøgelser på dambrug, jf. dambrugsbekendtgørelsens § 15, til specifikt at kunne anven-
des til dokumentation af modeldambrugenes miljøbelastning.

Opfølgning
Under forudsætning af, at modeldambrugene under forsøgsordningen er i drift senest 1. januar 2003 afgiver
styregruppen en kort statusrapport senest den 1. marts 2004 om de foreløbige resultater, og arbejdsgruppen
afgiver på baggrund heraf eventuelle forslag til revurdering af de ”miljøneutrale” foderforbrug på model-
dambrugene. Efter forsøgsperiodens afslutning foretages en samlet miljøvurdering af modeldambrugene
med anbefalinger om endelig fastsættelse af foderforbrug.
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Bilag 4. Supplerende tabeller og figurer

Tabel B.1. Antal aktive dambrug fordelt på amt og størrelse, målt på tilladt foderforbrug (år 2000)

Antal dambrug i
amt

 Tilladt foder-
 forbrug (tons/år)

Sønder-
jylland

Ribe Vejle Ring-
kjøbing

Aarhus Viborg Nord-
jylland

Ialt

 < 20 tons 2 6 30 13 6 4 15 76

 20 - 50 tons 1 13 17 13 5 7 23 79

 50 - 100 tons 1 18 21 38 2 12 11 103

 100 - 200 tons - 24 16 37 7 7 11 102

 > 200 tons 2 8 - 11 1 3 3 28

 Ialt antal dambrug 6 69 84 112 21 33 63 388
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

Tabel B.2. Produktionen i amterne (tons), opdelt efter dambrugenes størrelse (målt på tilladt foderforbrug),
år 2000

Amt

 Tilladt foder-
 forbrug (tons/år)

Sønder-
jylland

Ribe Vejle Ring-
kjøbing

Aarhus Viborg Nord-
jylland

Ialt

 < 20 t. 9 42 225 102 33 16 166 594
 20 - 50 t. 29 367 376 406 145 264 786 2.372
 50 - 100 t. 57 1.173 1.339 2.844 287 768 850 7.317
 100 - 200 t. - 3.621 2.201 5.383 889 816 1.605 14.516
 > 200 t. 605 2.943 - 2.838 288 694 743 8.110

 Ialt 699 8.149 4.142 11.572 1.642 2.559 4.150 32.908
Uoverensstemmelser mellem "ialt" og sum af tabellens tal skyldes afrunding.
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

Tabel B.3. Indretning af dambrug med hensyn til damtype (år 2000)

Amt

 Antal dambrug

Sønder-

jylland

Ribe Vejle Ring-

kjøbing

Aarhus Viborg Nord-

jylland Ialt %

 Jorddamme 5 61 75 97 17 30 53 338 87

 Betonkummer - 5 8 4 2 2 10 31 8

 Cirkulære damme 1 1 1 1 2 - - 6 2

 Andet* - 2 - 10 - 1 - 13 3

 Ialt 6 69 84 112 21 33 63 388 100

*) Andet = bl.a. "raceways"
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen
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Tabel B.4.a. Indtjening standardanlæg (portionsfisk, jorddamme/bundfældning)

Størrelse
(foderkvote i tons)

50 100 150

I alt Kr./kg. fisk I alt Kr./kg. fisk I alt Kr./kg. fisk

Omsætning 797.872 15,00 1.595.745 15,00 2.393.617 15,00
Produktion (tons fisk)1 53 106 160
Salgspris (kr/kg) 15,00 15,00 15,00

Variable omkostninger 534.383 10,05 1.009.766 9,49 1.490.149 9,34
Energi 18.000 0,34 36.000 0,34 54.000 0,34
Foder 325.000 6,11 650.000 6,11 975.000 6,11
Køb af sættefisk 92.000 1,73 184.000 1,73 276.000 1,73
Vand- og slamanalyser 24.000 0,45 24.000 0,23 24.000 0,15
Vedlige-
hold/driftsmidler

50.000 0,94 75.000 0,71 100.000 0,63

Forsikringer 9.000 0,17 18.000 0,17 27.000 0,17
Diverse 10.000 0,19 10.000 0,09 15.000 0,09
Produktionsafgiftsfond 6.383 0,12 12.766 0,12 19.149 0,12

Dækningsbidrag 1 263.489 4,95 585.979 5,51 903.468 5,66

Faste omkostninger 176.382 3,32 279.764 2,63 408.146 2,56
Personale2 69.000 1,30 138.000 1,30 207.000 1,30
Afskrivninger3 34.382 0,65 68.764 0,65 103.146 0,65
Administrati-
on/revision

50.000 0,94 50.000 0,47 75.000 0,47

Tilsynsafgift 23.000 0,43 23.000 0,22 23.000 0,14

Dækningsbidrag 2 87.107 1,64 306.215 2,88 495.322 3,10

Kapital 81.977 1,54 163.955 1,54 245.932 1,54
Grundskyld 5.063 0,10 10.125 0,10 15.188 0,10
Forrentn. kapital appa-
rat4

45.000 0,85 90.000 0,85 135.000 0,85

Driftsfinansiering5 31.915 0,60 63.830 0,60 95.745 0,60

Dækningsbidrag 36 5.130 0,10 142.260 1,34 249.390 1,56
Noter:
1) Antagelse: Nul dødelighed (udgør typisk 5 - 10%)
2) Lønudgift plus 15% til personalerelaterede udgifter
3) Bygninger og installationer
4) Rente: 6%
5) Omsætning x 40% x 10%
6) Aflønning driftsherre

Kilde: Dansk Dambrugerforening
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Tabel B.4.b. Forudsætninger for tabel B.5.a.
Fodertildeling

Forudsætninger 50 100 150
Foderkvote (tons) 50 100 150
Foderkvotient (kg fisk/kg foder) 0,94 0,94 0,94
Energi forbrug (kWh) 40.000 80.000 120.000
Pris pr. kWh (kr/kWh) 0,45 0,45 0,45
Foderpris (kr/kg) 6,50 6,50 6,50
Antal sættefisk á 20 g 200.000 400.000 600.000
Pris yngel/sættefisk (kr/kg) 23,00 23,00 23,00
Antal ansatte (ex driftsherre)1 0,25 0,50 0,75
Årsløn ansatte (kr) 240.000 240.000 240.000
Afskrivning %: Bygninger (15 år) 6,67 6,67 6,67
Afskrivning %: Installationer (10 år) 10,00 10,00 10,00
Kapital apparat2 (a+b+c) 750.000 1.500.000 2.250.000

a) Grundværdi3 (kr) 337.500 675.000 1.012.500
b) Bygninger4 (kr) 206.250 412.500 618.750
c) Installationer4 (kr) 206.250 412.500 618.750

Grundskyld5 (kr) 5.063 10.125 15.188

Noter:
1) Principielt problem, at der kræves "1/4 og 1/2 ansat"
2) Beregnet som ejendomsværdi (fodertildeling x 15.000
kr./tons)
3) 45% af ejendomsværdi
4) Lige fordeling mellem bygning og installation
5) Grundværdi x 15  o/oo
Kilde: Dansk Dambrugerforening

Tabel B.5. Dambrugenes forbrug af medicin og hjælpestoffer i 1998, 1999 og 2000.

1998 1999 2000
Hjælpestoffer Kalk, tons

Formalin (37%), liter
Blåsten (CuSO4), kg
Kloramin-T, kg
Brintoverilte, liter
Detarox, liter
Natriumcarbonater, kg
Jodpræparater, liter

1.251
163.634
10.190
10.481

299
90

1.140
-

1.491
92.252
8.052
8.020
427
687

20.306
-

1.243
108.843

7.294
7.352
2.784
1.394

11.696
1.740

Medicin,

*) antibiotika
(kg. aktivt stof)

Benzokain

Amoxicillin*
Amoxicillintrihydrat*
Oxolinsyre*
Branzil*
Oxytetracyclin*
Sulfadiazin*
Trimethoprim*
Florfenicol*

2

47,5
23,6
6,4
157

1
3
-
-

3,5

22,3
19,5
219
28,8

7
135,9

-
-

2,5

30
10

255
-

28
344
121
28

Foder
med antibiotika,
kg. foder

Tribissen
Aquavet

28.353
41.371

1.440
415

-
-

Kilde: Punktkilder 2000
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Tabel B.6.a. Dansk Dambrugerforenings beregninger af økonomiske konsekvenser af at ombygge  traditio-
nelle jorddambrug til modeldambrug af type 2A, 3 og 3A (eksklusive lagune), sammenlignet med et 100 t.
traditionelt jorddambrug.

Indtjening modeldambrug type 2A, 3 og 3A
(eksklusive lagune)

Traditionelt
jorddambrug

Modeldambrug1

Fodertildeling 100 145 200

Omsætning 1.595.745 2.471.591 3.409.091
Produktion (tons fisk)2 106 165 227

Salgspris (kr/kg) 15,00 15,00 15,00
Variable omkostninger 1.009.766 1.493.173 2.060.273
Energi 36.000 99.000 135.000
Foder 650.000 942.500 1.300.000
Køb af sættefisk 184.000 266.800 368.000
Vand- og slamanalyser 24.000 24.000 24.000
Vedligehold/driftsmidler 75.000 100.000 150.000
Forsikringer 18.000 26.100 36.000
Diverse 10.000 15.000 20.000
Produktionsafgiftsfond (12 øre/kg fisk) 12.766 19.773 27.273

Dækningsbidrag 1 585.979 978.418 1.348.818

Faste omkostninger 279.764 482.825 482.825
Personale3 138.000 138.000 138.000
Afskrivninger4 68.764 246.825 246.825
Administration/revision 50.000 75.000 75.000
Tilsynsafgift 23.000 23.000 23.000

Dækningsbidrag 2 306.215 495.593 865.993

Kapital 163.955 329.995 373.064
Grundskyld 10.125 14.681 20.250
Forrentning kapital apparat5 90.000 216.450 216.450
Driftsfinansiering6 63.830 98.864 136.364

Dækningsbidrag 37 142.260 165.598 492.930
Noter:
1) Kapacitet: 200 tons foder. Der er forudsat 30% tilskud
2) Antagelse: Nul dødelighed (udgør typisk 5 - 10%)
3) Lønudgift plus 15% til personalerelaterede udgifter
4) Bygninger og installationer
5) Rente: 6%
6) Omsætning x 40% x 10%
7) Aflønning driftsherre
Kilde: Dansk Dambrugerforening
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Tabel B.6.b. Forudsætninger for tabel B.7.a., ombygning af  traditionelle jorddambrug til modeldambrug af
type 2A, 3 og 3A (eksklusive lagune), sammenlignet med et 100 t. traditionelt jorddambrug.

Forudsætninger Traditionelt
jorddambrug

Modeldambrug

Fodertildeling 100 145 200
Foderkvote (tons) 100 145 200
Foderkvotient (kg fisk/kg foder) 0,94 0,88 0,88
Energi forbrug (kWh) 80.000 220.000 300.000
Pris pr. kWh (kr/kWh) 0,45 0,45 0,45
Foderpris (kr/kg) 6,50 6,50 6,50
Antal sættefisk á 20 g 400.000 580.000 800.000
Pris yngel/sættefisk (kr/kg) 23,00 23,00 23,00
Antal ansatte (ex driftsherre)1 0,5 0,5 0,5
Årsløn ansatte (kr) 240.000 240.000 240.000
Afskrivning %: Bygninger (15 år) 6,67 % 6,67 % 6,67 %
Afskrivning %: Installationer (10 år) 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Kapital apparat (a+b+c) 1.500.000 3.607.500 3.607.500
a) Grundværdi2 (kr) 675.000 675.000 675.000
b) Eksisterende dambrug3 (kr) 825.000 412.500 412.500
Bygninger (kr) 412.500 206.250 206.250
Installationer (kr) 412.500 206.250 206.250
c) Ombygning4 (kr) 0 2.520.000 2.520.000
Bygninger: Ombygning til beton (kr) 0 1.187.900 1.187.900
Installationer: Renseforanst. + diverse (kr) 0 1.332.100 1.332.100
Grundskyld5 (kr) 10.125 14.681 20.250
Noter:

1) Principielt problem, at der kræves "½ ansat"

2) Ændres ikke. Beregnet for oprindelig dambrug som 45% af
ejendomsværdien (100 tons x 15.000 kr./tons)

3) Lige fordeling mellem bygning og installation. Det antages,
at ombygning reducerer værdierne med 50%.

4) Se "Investering". Forudsat 30% tilskud

5) Foderkvote x 15.000 kr/tons x 45% x 15 o/oo
Kilde: Dansk Dambrugerforening
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Tabel B.6.c. Investering ad tabel B.7.a., ombygning af  traditionelle jorddambrug til modeldambrug af type
2A, 3 og 3A (eksklusive lagune).

Investering (kr) Brutto 30% tilskud Netto

3.600.000 1.080.000 2.520.000
Ombygning fra jorddamme til beton kanaler 1.697.000 509.100 1.187.900
400 kanal incl. jordarbejde og montage 1.425.000
Fødekanal og overløbskanal 78.000
1200 m dræn under anlæg 129.000
340 m kørefast vej 65.000
Udvidede renseforanstaltninger 1.143.000 342.900 800.100
Biofilterbassin 200.000
Filterfyldning (98 m3 a 3043 kr) 298.000
Riste biofiltre 80.000
Beluftere biofiltre 60.000
Mikrosigte monteret 200.000
Riste 24 stk. 120.000
Slamkegler 132 stk. 185.000
Diverse 760.000 228.000 532.000
4 Ø 3 m beluftningsbrønde 200.000
Sugespidsanlæg 32.000
Kapselblæsere 2 stk. 95.000
El installation 100.000
Alarmanlæg 100.000
Nødluftanlæg 150.000
Diverse 83.000
Kilde: Dansk Dambrugerforening
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Bilag 5. Faunapassage

Bilag 5.1. Notat vedr. faunapassage

Fiskeridirektoratet
7. marts 2002

Notat

vedr. faunapassage ved dambrug

Det er afgørende for dambrugenes muligheder for fortsat produktion, at der skaffes afklaring og findes løs-
ninger på passageforholdene og vandindtaget, så der sikres tilstrækkeligt frivand og faunapassage.

Som det fremgår bl.a. af rapportens afsnit 4.2. er der kun ved 31% af dambrugene vand i faunapassagen hele
året, medens der ved 33% er problemer for fiskepassagen i de tørre perioder, og ved  24% af dambrugerne
kan fisk slet ikke passere.

Det største problem består i, at det med de nuværende regler kun er muligt, i perioden frem til udløbet af
gældende vandindvindingstilladelser, erstatningsfrit at træffe afgørelser, der sikrer større frivandsafgivelse,
hvis dambrugerne selv accepterer  ændringerne.

Det er en betingelse for løsning af fiskepassageproblemet, at problematikken omkring "døde" å-strækninger
afklares. I denne forbindelse er de afgørelser, der træffes om dambrugernes vandindtag i 2005, afgørende.
Desuden skal der ofte træffes konkrete beslutninger om indretning af fiskepassage, herunder afgitring.

Spørgsmålet om at sikre vandføringen i vandløbet afgøres af vandløbsmyndighederne. Det samme gælder
godkendelse af faunapassage, f.eks. i form af fisketrappe eller omløbsstryg. Afskærmningen til sikring mod,
at vildfisk går tabt i dambruget, og utilsigtet udslip af opdrætsfisk i vandløbet hører under fiskerimyndig-
hederne.

Dambrugenes placering og de konkrete forhold omkring det enkelte vandløb er afgørende for, hvilken løs-
ning, der bør vælges. Ved afgørelser om tilladelser og godkendelser vil de konkrete forhold på stedet under
alle omstændigheder skulle tillægges stor vægt. Udover generel viden og fastlagte retningslinier vil der, til
brug for de enkelte løsninger, være behov for at inddrage bred fagkyndig vurdering, inden der kan træffes
afgørelse.

Der er ingen tvivl om, at løsninger, der sikrer bedst mulig faunapassage, bør inddrage spørgsmål om
- afgitring eller andre foranstaltninger
- vandindtag og vandmængde i faunapassagen
- dambrugets fysiske placering
- overordnet passageløsning (stryg, omløbsstryg eller andet).

Ferskvandsdambrugenes ret til at indtage vand fra vandløbene udløber for hovedparten af dambrugene i
2005. Inden da skal samtlige dambrug indsende ansøgning om fortsat ret til at indtage vand, og have ansøg-
ningen godkendt. I denne situation må myndighederne have et grundlag, der giver forbedrede muligheder
for at træffe fremadrettede afgørelser om, hvor meget vand, det enkelte brug må indtage, samtidig med, at
det kan godkendes, hvordan dette sker, og hvilken teknik, der skal anvendes for at sikre den frie faunapas-
sage.

Der foreligger p.t. ikke tilstrækkelig dokumentation til gennemførelse af krav om bestemte typer af løsninger
for at sikre den forbedring af faunapassagen, der efter direktoratets vurdering er behov for. Baggrunden her-
for er bl.a. den store variation i de enkelte lokaliteters geografiske og fysiske forhold, herunder vandføringen
og forskellene i den lokale fauna. Der er også utilstrækkelig viden om forskellige faunapassagekonstruktio-
ners effekt under forskellige forhold. Samtidig er det direktoratets opfattelse, at den viden, der opstår på
grundlag af konkrete løsninger, må opsamles.
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Derfor indstiller direktoratet til udvalget, at der nedsættes en amtslig arbejdsgruppe med deltagelse af fag-
folk fra DFU, DMU samt praktikere fra interesseorganisationer. Gruppen har til opgave:

- At foretage videnudbygning bl.a. ved at systematisere og udbygge den eksisterende viden vedrørende
effekten af forskellige afgitringer og faunapassageløsninger samt at opstille modeller for behovet for
frivandsafgivelse i forbindelse med reviderede vandindvindingstilladelser for dambrugene, der skal
gælde efter 31. marts 2005.

- At udarbejde et idekatalog, som kan fungere som grundlag for løsningsmodeller, der omfatter dam-
brugsafgitring, vandindvinding og faunapassage, herunder mulige løsninger ved modeldambrug.

Myndighederne orienterer arbejdsgruppen om alle afgørelser. I klagesager skal arbejdsgruppen kunne råd-
spørges om tekniske forhold, hvis der ikke tidligere i sagsforløbet foreligger en indstilling herom fra ar-
bejdsgruppen.

Senest 1. juli 2003 skal gruppen afrapportere sit arbejde. Afrapporteringen kan indeholde forslag til fremti-
dig ændret opgavefordeling

Indtil der evt. træffes beslutning om ændret kompetencefordeling, træffes afgørelserne indenfor de gælden-
de kompetencerammer. Fiskeridirektoratet, som har kompetencen efter fiskeriloven til at godkende af-
skærmningen i forhold til vildfisken, vil være indstillet på at inddrage arbejdsgruppen i revisionen af den
gældende bekendtgørelse nr. 988 af 14. december 1999 om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske
vande, der udløber den 31. december 2002. Fiskeridirektoratet vil desuden i forbindelse med konkrete afgø-
relser som hidtil lægge stor vægt på de amtslige myndigheders indstillinger. I lyset af anbefalingerne fra ar-
bejdsgruppen og erfaringerne frem til juli 2003 vil Fødevareministeriet vurdere muligheden for at overføre
godkendelseskompetencen til amterne.

Af hensyn til behovet for at tilskynde dambrugere til at søge ny vandindvindingstilladelse så hurtigt som
muligt, vil det være hensigtsmæssigt at lade de hidtidige vandindvindingstilladelser gælder indtil udløb,
uanset om der træffes afgørelse før 31. marts 2005.



68

Bilag 5.2. Grundlaget for faunapassage

Danmmarks Fiskeriundersøgelser
15. november 2001

Notat

Grundlag for teknisk vurdering og løsning af faunapassage forbi dambrug

Dambrug i vandløb påvirker dyresamfundets naturlige bevægelsesmønstre, især fordi en del af vandet med
dets indhold af dyr indtages til produktion, men også på grund af den miljømæssige effekt af opstemning,
og endelig på grund af de steder hvor vandløbet fratages fuld vandføring (døde-å-strækninger).

De konkrete afværgeforanstaltninger i forbindelse med faunapassage vil skulle justeres efter dambrugets
indtag af overfladevand. Jo større procentdel af vandføringen, der indvindes, desto vigtigere er det for op-
retholdelsen af vandløbets naturkvalitet at faunaen tilbageføres uskadt til vandløbet. Fauna, der følger med
vandstrømmen ind på dambruget, må anses som værende tabt for vandløbet. Opstemninger medfører større
vanddybde og lavere strømhastighed i en opstuvningszone, der er et ideelt levested for prædatorer. Og op-
stemninger kan være meget vanskelige for vandrende faunaelementer (især fisk) at finde passage forbi. Dø-
de-å-strækninger vil ofte have for lav vanddybde og for ringe vandmængde for fisk at lokalisere og anvende
til passage.

Der er to grænseværdier for påvirkninger, der er vigtige at bestemme: 1) grænsen for ubetydelig påvirkning
af faunaen  (GUP) og 2) grænsen for den maksimale acceptable påvirkning af faunaen (GAP). Ved påvirk-
ninger under GUP vil der ikke være behov for særlige afværgeforanstaltninger fordi tabet af individer ikke
vil kunne registreres i populationen. Kompensatoriske mekanismer for vækst og dødelighed vil ofte erstatte
de manglende individer.

Disse grænseværdier kan fastsættes både for enkelte dambrug (isolerede lokaliteter) og for hele vandsyste-
mer (summen af dambrugslokaliteter). Hvis der i et vandsystem ligger flere dambrug (hvis påvirkning lokalt
er ubetydelig) efter hinanden vil deres forenede effekt på faunaen kunne nødvendiggøre afværgeforanstalt-
ninger.

Selvom vandindvindingen nok er den generelt væsentligste årsag til reduceret faunapassage ved dambrug,
kan der også være betydelige selvstændige effekt af f.eks. stemmeværker og døde-å-strækninger. Et stem-
meværk kan i sig selv påvirke vandløbet så kraftigt, at GAP overskrides for nogle af de arter, som udgør
grundlaget for naturkvalitets-vurderingen. Dette gælder f.eks. hvor et stemmeværk medfører at der dannes
vandløbsafsnit med unaturlige tætheder af rovfisk. Disse vil igen påvirke antallet af ørredsmolt der overle-
ver passagen forbi stemmeværket.

EKSEMPEL: GUP sættes til 5 % og GAP til 20 %. Faunaen tænkes at følge vandets fordeling, dvs. at
det procentuelle vandindtag svarer til påvirkningsgraden. I denne situation vil et dambrug (uden
stemmeværk og derfor også uden døde-å-strækning) kunne tillades at indtage op til 5 % af den aktu-
elle vandføring uden at der opstår en betydelig effekt på vandløbsfaunaen. Dambrugsmodel 3, der
indvinder vand fra boring, dræn, eller ”på flad strøm” (dvs. uden opstemning), og som indvinder un-
der 5 % af den aktuelle vandføring, vil normalt ikke behøve særlige afværgeforanstaltninger for
vandløbets fauna. Ved vandindtag på mellem 5 og 20 % af den aktuelle vandføring, bør faunapassage-
fremmende tiltag såsom afgitringer, filtre eller tilsvarende implementeres. Ved flere dambrug i samme
vandsystem kan påvirkningsgraderne adderes. Dette gælder især for de faunaelementer der anvender
hele vandsystemet (f.eks. vandrefisk som ørred og laks).             

Checkliste for faunapassage-vurdering af dambrug

Vandsystemet målsætning for faunapassage:____________________________________________
Dambrugslokalitetens delmålsætning for faunapassage:____________________________________
Rødlistede eller særligt beskyttelseskrævende faunaelementer i vandsystemet (ar-
ter):___________________________________________________________________
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OPSTEMNING

Opstemning tilstede (ja/nej):_________
Stemmehøjde: _________m
Opstuvningseffekt : _________m ovenfor stemmeværk
Opstuvningens effekt på faunaen (beskriv og sammenlign faunasammensætning på stuvningspåvirkede og
upåvirkede vandløbsafsnit):________________________________
Opstemningens påvirkningsgrad30:_______%_________________

DØDE-Å-STRÆKNING

Har dele af vandløbet reduceret vandføring (døde-å-strækning) (ja/nej):_______
Længde af døde-å-strækning: _________m
Døde-å-strækningens effekt på faunaen (beskriv og sammenlign med upåvirkede vandløbsaf-
snit):____________________________________________________________
Døde-å-strækningens påvirkningsgrad1:________%

VANDINDTAG

Vandindtag som % af vandføring: _________% (ved intervaller angives den højeste værdi)
Faunafiltre eller -gitre ved indtag af overfladevand (type og dimensioner):_____________________
Faunafiltre eller -gitre ved dambrugsudløb (type og dimensioner):___________________________
Vandindtagets (og –udløbets) effekt på faunaen:_______________________________
Vandindtagets påvirkningsgrad1:________%

SAMLET VURDERING

Samlede lokale påvirkningsgrad (opstemning + døde-å + vandindtag):_________%
Samlede globale påvirkningsgrad  (i vandsystem):_________%
Er faunapassage-målsætning opfyldt for alle, lokalt påvirkede vandløbsafsnit (ja/nej):_______
Er faunapassage-målsætning opfyldt for vandsystemet (ja/nej):________
Tiltag som kan reducere lokale og globale (i vandsystemet) påvirkningsgrader til et acceptabelt ni-
veau________________________________________________

Idéliste til forbedring af faunapassage ved dambrug

Faunaens passage forbi dambrug kan opdeles i problemer for nedstrøms trækkende (driftende) dyr, og i
problemer for opstrøms vandrende dyr. De fleste dyr der bevæger sig ned af strømmen i et vandløb, er pas-
sive og transporteres blot med vandet, mens alle opstrøms vandrende dyr foretager en aktiv vandring. Det
betyder selvfølgelig at der må forskellige løsninger til for at holde opstrøms- og nedstrømstrækkende fauna-
elementer i vandløbet.

Nedstrøms faunapassage

I forbindelse med nedstrøms vandringer er hovedproblemet at dyrene passivt føres med hovedvandstrøm-
men, og ved vandindtag der er større end frivandsafgivelsen, vil hovedparten af vandløbets vandrende dyr
følge med vandstrømmen ind på dambrugsområdet. Den væsentligste løsning vil derfor være at reducere
vandindtaget og/eller at frafiltrere dyrene fra vandindtaget og føre dem uskadte over i et faunaomløb.

Modeldambrug type 1 og 2

I disse dambrugstyper er der fortsat højt vandforbrug (>60 l/sek), og vandindtaget sker via et stemmeværk.

                                                
30 Betegner den reduktion i faunamængde eller –kvalitet, som skyldes dambrugets placering og indretning.
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Vandindtaget kan foregå gennem faunasigter, udført som modificerede mikrosigter (0,5 - 2 mm dug). En
”faunasigte” der indbygges langs vandløbets bred kan f.eks. udføres som et skivefilter, hvor spulevandet le-
des i omløbet.

Modeldambrug type 3

I denne dambrugsmodel er vandforbruget moderat (15 l/sek), og vandindtaget behøver ikke ske via op-
stemning, men kan ske via sivedræn fra vandløbet og/eller via boring fra grundvandsmagasinet.

Vandindtag gennem sivedræn, dvs. drænrør placeret umiddelbart under vandløbsbunden eller langs vand-
løbets bredder. Sivedræn overflødiggør opstemninger og medfører derfor en stor sikkerhed mod tab af fau-
na i forbindelse med vandindvindingen. Der kan dog opstå tilstopning af dræn som følge af materialeaflej-
ringer fra vandløb, så en egnet metode til vedligehold af dræn må findes. Sivedræn fordrer øget recirkule-
ring.

Vandindtag fra grundvandsboring. Gennemprøvet teknik, som fordrer højeste grad af recirkulering, etable-
ring af nødstrømsanlæg og som medfører øgede udgifter til elektricitet. Til gengæld er denne vandindvin-
dingstype som den eneste 100 % faunaneutral.

Opstrøms faunapassage

Modeldambrug type 1 og 2

Da begge disse dambrugstyper opererer med en opstemning, vil der være tale om kortere eller længere
strækninger hvor vandløbet har en reduceret vandføring. Vandføringen i den døde å-strækning skal være
tilstrækkelig til at vandløbets naturlige fauna kan benytte også denne strækning på deres vandringer. Dette
medfører specifikke krav til vandmængde, vanddybde og variation i samme, alt afhængigt af vandløbets
naturlige baggrundstilstand (oprindelige faunasammensætning). Udløbet fra dambruget bør i videst muligt
omfang føres tilbage til opstemningen og til udløbet af det faunapas der etableres. Udløbsvandet skal sikres
mod at optrækkende fisk søger ind i det (faunasigte eller lignende). Faunapasset skal så vidt muligt dimen-
sioneres til at modtage hele frivandsafgivelsen, dvs. til medianmaksimum. I praksis vil dette betyde at dam-
brugets vandindtag holdes konstant på alle tider af året, mens frivandet afgives gennem faunapas (omløbs-
stryg).

Modeldambrug type 3

Da udløbsvandet fra denne type dambrug vil være yderst begrænset, er risikoen for at faunaen søger op i
afløbsvandet, i de fleste tilfælde ubetydelig. Alligevel kan der formodentlig ske en fuldstændig blokering af
denne trafik ved at forsyne udløbet fra dambruget med faunasigte, eller ved at lade udløbsvandet løbe gen-
nem et omvendt sivedræn (se ovenfor), hvorigennem vandet ledes tilbage i vandløbet.
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Bilag 5.3. Amtsrepræsentanternes udtalelse til udvalgets rapport

Repræsentanterne for Amtsrådsforeningen samt Ringkøbing, Vejle og Viborg Amter finder, at udvalgets
rapport indeholder en række væsentlige anbefalinger, som giver et godt grundlag for, at der fremover kan
tilrettelægges en administration af dambrugserhvervet, der tilgodeser hensynene til natur og miljø samtidig
med, at der kan ske den nødvendige udvikling og modernisering af erhvervet. Det gælder ikke mindst anbe-
falingerne fra udvalget om at gennemføre forsøg med en række modeldambrug.

Disse medlemmer af udvalget havde dog gerne set, at udvalget i tilknytning til anbefalingerne om at etable-
re en faglig arbejdsgruppe, der skal opsamle erfaringerne med afgitring og faunapassage ved dambrug, også
var blevet enige om at gennemføre et forsøg med en forenklet myndighedsstruktur, som efter disse repræ-
sentanters opfattelse vil kunne bidrage væsentligt til en mere effektiv administration af dambrugserhvervet.

Et sådant myndighedsforsøg skulle gå ud på at samle myndighedskompetencen efter den relevante lovgiv-
ning hos amtet i 1. instans og hos Skov- og Naturstyrelsen i ankeinstansen (se tabel for kompetenceforde-
ling). Forsøget kunne gennemføres sideløbende med forsøgene med modeldambrug, og det kunne hen-
sigtsmæssigt tilrettelægges således, at forsøg med en forenklet myndighedsstruktur blev afprøvet i Ringkø-
bing Amt.

Afgørelse Lovområde 1. instans 2. instans

Miljøgodkendelse Miljøbeskyttelsesloven Amtsrådet Skov- og Naturstyrelsen

Opstemningsforhold Vandløbsloven Amtsrådet Skov- og Naturstyrelsen

Indtag af overflade-
vand

Vandforsyningsloven Amtsrådet Miljøstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen

Afgitringsforhold Fiskeriloven Fiskeridirektoratet
Amtsrådet

Fødevareministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Nuværende kompetencefordeling på dambrugsområdet (alm. typer).
Forslag til forsøg (fede typer).
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Bilag 6. Bekæmpelse af Egtved-syge, VHS

Bilag 6.1. Baggrund

Virussygdommen Egtved-syge (VHS) har, siden den dukkede op i 1950’erne, givet meget betydelige tab i
opdrætserhvervet. I 1960’erne var ca. 85% af dambrugene smittede, og tabene blev anslået til over 100 mio
kr. årligt. I takt med den foretagne  bekæmpelse er tabene blevet tilsvarende mindre, selv om år med flere
tilbagefald stadig volder betydelige tab. Gennemsnitligt anslås sygdommen nu at forvolde tab på mellem 15
og 40 millioner kr. årligt.

Bekæmpelse af VHS er omfattet af husdyrsygdomslovens § 8 og 9, hvorefter fødevareministeren kan fast-
sætte regler om særlige foranstaltninger ved mistanke om eller forekomst af smitte, for at udrydde, hindre,
begrænse eller imødegå risiko for udbredelse. Sygdommen er endvidere optaget på EU’s liste II over syg-
domme, som medfører omfattende handelsrestriktioner, medmindre der gennem omfattende overvågnings-
programmer kan dokumentere frihed herfor.

Der findes ingen kendt vaccine mod VHS, og både danske og EU-regler forbyder vaccination mod VHS.

I 60’erne blev en bekæmpelse af sygdommen indledt på privat initiativ, men bekæmpelsen tog for alvor fart
da Landbrugsministeriet overtog bekæmpelsen i offentligt regi.  Bekæmpelsen er lykkedes i store dele af
landet, således at under 5% af dambrugene er smittet. Sygdommen findes nu kun permanent i dambrugene
ved Omme Å med tilløb, samt i indpumpningsanlæggene på Holmsland Klit.

 Dambrugerne ved Omme Å med tilløb har gentagne gange forsøgt at bekæmpe sygdommen med den tra-
ditionelle bekæmpelsesmetode, d.v.s. en koordineret tømning af dammene for fisk, tørlægning, rensning og
desinfektion efterfulgt af en ca. 8 uger lang tørlægningsperiode. To mislykkede bekæmpelsesforsøg i år 2000
har bragt flere af de involverede dambrugere i en økonomisk situation, hvor de ikke kan overskue at deltage
i yderligere egenfinansierede bekæmpelsesforsøg. Denne udvikling har vakt bekymring hos de dambrugere,
der driver VHS-frie brug i nærheden, idet risikoen for tilbagefald i høj grad er afhængig af afstanden mellem
smittede og ikke smittede brug.

En fuldstændig bekæmpelse af VHS vil, ud over at forebygge de direkte tab, kunne styrke eksporten af dan-
ske fisk og øjenæg til videre opdræt, idet garantier for VHS-frihed er en betydelig parameter i denne forbin-
delse.

Dansk Dambrugerforening har udarbejdet et forslag til aktionsplan for bekæmpelse af VHS (bilag 6.2.).
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Bilag 6.2. Forslag til aktionsplan for bekæmpelse af Egtvedsyge (0VHS) i Danmark

Version: 1. Udkast
Udarbejdet af: Dansk Dambrugerforening
Dato: 26. september 2001

1. Baggrund

Ved iværksættelsen af den frivillige bekæmpelse i 1965 var ca. 80% af landets ca. 520 dambrug smittet med
Egtvedvirus (VHS). Bekæmpelsesarbejdet, der siden 1970 har været administreret af Fødevaredirektoratet,
har resulteret i, at omkring 95% af dambrugene nu er fri for VHS (figur1).

Figur 1: Udvikling i antal smittede brug

De nuværende 30 smittede anlæg var i sommeren 2001 beliggende ved Skjern/Omme Å (18 ) Vejle /Egtved
Å (5) og Holmslands Klit (7). Se endvidere bilag 1.

På trods af fremgangen har de nuværende bekæmpelsesforanstaltninger vist sig utilstrækkelige til at kunne
opnå en fuldstændig bekæmpelse af sygdommen.

De hidtidige frivillige bekæmpelsesprogrammer har bygget på "stamping out" princippet, dvs. fjernelse af
alle fisk fra anlægget, som efterfølgende er blevet tørlagt, rengjort og desinficeret. Tørlægningsperioden har
typisk været på  6-8 uger  i perioder, hvor vandtemperaturen er  over  10oC (virus er relativt stabil ved lave
temperaturer). Efter tørlægningen er anlæggene blevet genbesat med VHS-frie fisk og æg. Dambruget opta-
ges i Fødevaredirektoratets liste over VHS fri dambrug 1 år efter tørlægning, hvis ikke der er konstateret til-
bagefald af Egtvedsyge inden.

Bekæmpelsesprogrammet  med  6-8 ugers tørlægningperiode har virket over det meste af Danmark, men for
Omme Å er det trods gentagne bekæmpelsesforsøg, senest i 2000, ikke lykkedes at rense åen. Den nøjagtige
årsag kendes ikke , men der kan peges på: at der ligger mange dambrug ved vandløbet, at der er forekom-
met overslæbning af virus ved genbesætning med fisk  som har været i inkubationsfasen med VHS  eller at
de fritlevende fisk i åen ikke har renset sig for virus og har gensmittet dambrugene.

Vi mener,  samstemmende med dyrlægerne Henrik Korsholm, Fødevaredirektoratet og Niels Jørgen Olesen,
Danmarks Veterinærinstitut (DVI, tidligere Statens Veterinære Serumlaboratorium), at man for at opnå en
fuldstændig bekæmpelse, og dermed kunne erklære Danmark VHS-frit, skal tørlægge alle  inficerede anlæg
samtidigt og i en længerevarende  periode. I løbet af en 1½ årig tørlægningsperiode uden VHS  i Danmark
vil skjult forekomst i dambrug kunne identificeres og elimineres (uden risiko for indkøb af fisk i inkubati-
onsfasen) og fritlevende regnbueørreder vil være reduceret betydeligt i antal og have renset sig for infektion.

Antal smittede dambrug
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Tørlægningen skal være tvungen (lovgivning).
Der bør desuden gennemføres en tvungen kortere varende understøttende tørlægning på anlæg umiddel-
bart opstrøms smittede brug, samt på dambrug der i området har udvist tendens til hyppige tilbagefald og
ringe evne til at kunne holde sig VHS frie efter udrensninger.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen godkendt vaccine mod VHS.

2. Konsekvenser

De tilbagevendende udbrud i udrensede anlæg er årsag til store økonomiske tab for dambrugene. Tabene
anslås til årlig at udgøre mindst 15-40 millioner kr. Tabet dækker værdien af døde fisk, nedsat produktion og
udgifter til at foretage udrensninger for sygdommen.

Tilstedeværelsen af Egtvedsyge ved danske vandløbssystemer skaber en stor usikkerhed i forbindelse med
handel. Af frygt for overslæbning af Egtvedsyge er afsætningsmulighederne således ret begrænsede for de
dambrug, der er registreret VHS frie, men er beliggende ved eller ved tilløb til vandløb, hvor der endnu fin-
des Egtvedsyge.

På landsplan er den fortsatte tilstedeværelse af sygdommen en konstant trussel for de dambrug og havbrug,
der er fri for Egtvedsyge. Her tænkes også på de områder, der har EU kommissionens godkendelse som
VHS-fri zoner. En fuldstændige VHS bekæmpelse forventes at lede til en EU-godkendelse af hele Danmark
som VHS- og IHN-fri.

På dambrug, der er fri for Egtvedsyge, kan produktionen foregå på en mere miljøvenlig måde: Der anven-
des ikke foder til fisk som senere dør, produktionsplanlægningen forbedres og produktionen året igennem
vil blive bedre fordelt.

De primære fordele ved at kunne erklære Danmark VHS-frit er:
♦ Udryddelse af Liste II sygdom (EU Råds Direktiv 91/67EEC)
♦ Udryddelse af en Gruppe B og Gruppe II sygdom (Lov nr. 351 af 02/06/1999)
♦ EU-godkendelse af hele Danmark som VHS- og IHN-fri.
♦ Mere betryggende handel med æg/fisk i hele Danmark
♦ Øget indtjening i erhvervet på mindst 10-40 mio. kr. årligt.
♦ Forbedret beskæftigelsessituation i erhvervet og følgeerhvervene.
♦ Vedvarende positiv effekt på vandmiljøet i de berørte områder

Dansk Dambrugerforening har på denne baggrund udarbejdet følgende forslag til bekæmpelsesstrategi.
Strategien har som mål, at udrydde VHS-virus fra hele det danske dambrugserhverv.

3. Strategi

Overordnet tænkes bekæmpelsen at foregå i tre faser.

3.1. Forberedelse

Forberedelsesfasen påbegyndes ½ - 1 år før iværksættelsen af hovedtørlægningen.

I forberedelsesfasen intensiveres den kliniske og virologiske overvågning af dambrug, der er beliggende op-
strøms inficerede dambrug.

Kontrollen af disse dambrugs smitteforebyggende foranstaltninger (afskærmning mod fugle og indretning af
læssepladser m.v.) skærpes, og eventuelle mangler udbedres.

Der udarbejdes informationsskrivelser og afholdes informationsmøder for dambrugere, havbrugere, ørre-
deksportører, amter, kommuner, lystfiskere og ejere af lystfiskersøer.
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3.2. Tørlægning

Hovedtørlægning

Tørlægningerne ønskes gennemført fra  1. februar i et år til  15. maj i det efterfølgende år. Ved periodens be-
gyndelse tømmes samtlige smittede anlæg for fisk, og anlæggene gennemfører en af Fødevaredirektoratet
godkendt rensning og desinfektion. Herefter ligger anlæggene tomme indtil genbesætning den 15. maj det
efterfølgende år, hvor der genbesættes med æg og fisk registreret fri for VHS.

Understøttende tørlægning

Til støtte for hovedtørlægningen foretages understøttende tørlægninger. De understøttende tørlægninger
omfatter dels anlæg umiddelbart opstrøms smittede brug, dels anlæg der i området har udvist tendens til
hyppige tilbagefald.
De understøttende udrensninger tænkes at strække sig over mindst 8 uger, idet anlæggene tørlægges senest
15. marts og genbesættes tidligst 15. maj i hovedtørlægningens første år.

Nye udbrud under hovedtørlægning

Såfremt der i hovedtørlægningsperioden konstateres udbrud af Egtvedsyge, skal de smittede anlæg samt
eventuelt nedstrømsliggende anlæg, underkastes en øjeblikkelig tørlægning og desinfektion. Sådanne anlæg
skal ligge tørlagte indtil udløbet af hovedtørlægningen, dog mindst 8 uger.

Lystfiskersøer

For at undgå gensmitte fra fisk i lystfiskersøer vil det være nødvendigt at inddrage visse lystfiskersøer i
tørlægningen (Fødevaredirektoratets sektion for Akvakultur i Vejle skal  stå for udvælgelsen). Det foreslås,
at de tidsmæssigt følger anlæg der gennemgår understøttende tørlægninger.

Andre understøttende foranstaltninger

I hovedtørlægningsperioden intensiveres sygdomsovervågningen på alle dambrug, der er beliggende med
afstrømning til vandløb, hvor der findes dambrug, der deltager i en hovedtørlægning, samt ved nabovand-
løbene. Der må som minimum foretages en klinisk inspektion med obduktion af sygdomsmistænkte fisk 12
gange årligt. Der indsendes prøver til virologisk undersøgelse mindst 6 gange i hovedtørlægningen, eller i
øvrigt efter indikation.

I et forsøg på at begrænse tilstedeværelsen af kroniske smittebærere i de vandløbsstrækninger, hvor dam-
brugerne deltager i hovedtørlægninger, ønskes foretaget elbefiskning med henblik på fjernelse af regnbueør-
reder. På de strækninger, hvor elbefiskning findes praktisk mulig, foretages dette mindst én gang i perioden
marts - maj i hovedtørlægningens første år. Der foretages kompensatoriske udsætninger af bækørreder (kg
til kg) såfremt de fornødne tilladelser kan indhentes. Alle, eller mindst 30, fritlevende regnbueørreder fra
hver el-befiskning underkastes virologisk undersøgelse ved DVI, med henblik på at vurdere forekomst af vi-
rus.

I forberedelsesfasen påses, at alle dambrug ved vandløb hvor der findes brug, der deltager i en hovedtør-
lægning, har bragt de smitteforebyggende foranstaltninger op på højest mulige stade. Der tænkes specielt på
etablering og forbedring af læssepladser, samt udbygnings og reparation af afskærmning mod fugle. Af-
skærmningen mod fugle forlanges også at omfatte en afskærmning ned langs sider og for enderne af bruge-
ne. Udbetaling af kompensionen bør gøres betinget af disse smitteforebyggende tiltag er etableret.

3.3. Opfølgning

Udbrud i opfølgningsfasen

Såfremt der i opfølgningsfasen konstateres udbrud af Egtvedsyge skal de smittede dambrug samt eventuelt
nedstrømsliggende dambrug, underkastet en øjeblikkelig tørlægning og desinfektion. Alle fisk på de berørte
dambrug bør destrueres.
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Andre veterinære tiltag

For at mindske riskoen for gensmitte fra det øvrige Europa og for smitte imellem de danske anlæg, anbefales
det, at reglerne vedr. transport af fisk strammes. Det anbefales bl.a., at alle køretøjer beregnet til transport af
levende fisk skal desinficeres ved grænse overgangene. Denne desinfektion bør foretages af professionelt
uddannet personale i dertil beregnede desinfektionshaller.
Ligeledes bør desinfektionen af køretøjer, som transporterer fisk i Danmark optimeres.

Overvågning

Samtlige dambrug beliggende ved (eller ved tilløb til) vandløb, hvor der er dambrug, der deltager i hoved-
tørlægningen, vil i opfølgningsfasen blive underlagt en intensiveret klinisk og virologisk undersøgelse og
kontrol. Kontrollen foreslås foretaget som angivet i tabel 1:

Opfølgningsår Klinisk inspektion pr. år Minimum antal samleprøver á 10
fisk pr. år

1. 6 4
2. 3 3
3 3 3
4. 2 2
5. 2 2

Tabel 1: Klinisk og virologisk kontrol

Udtagningen af prøver til virologisk undersøgelse foretages ved mindst 2 af de årlige inspektionsbesøg.

Med udgangspunkt i 2001 situationen vil i alt 110 dambrug skulle underkastes den intensiverede overvåg-
ning og kontrol.

Der skal fortsat være anmeldepligt ved forekomst eller mistanke om forekomst af Egtvedsyge.

Overvågning, ledelse og kontrol

Det foreslås, at Fødevardirektoratet leder, overvåger og kontrollerer bekæmpelsesplanen og dens overhol-
delse, samt forestår den intensiverede overvågning af visse dambrug,  jf. "Andre understøttende foranstalt-
ninger". Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med gennemførelse af planen foreslås løst ved Føde-
varedirektoratets eller Fødevareministeriets mellemkomst, eventuelt efter høring af Fødevareministeriets
Rådgivende Udvalg vedrørende Sygdomme hos Akvakulturdyr.

EU godkendelse af Danmark som værende VHS-fri

Fødevaredirektoratet indgiver ansøgning til EU-kommisionen om godkendelse af program, der skal lede til
at hele Danmark bliver godkendt VHS-fri zone. Ansøgningen indgives efter afslutningen af andet opfølg-
ningsår.

3.4. Tidsplan

Hovedtørlægningen tænkes gennemført i perioden 1. februar 2003 til 15. maj 2004. Påbegyndelse kan dog
udskydes 1 år, såfremt der skulle være helt specielle sygdomsforhold eller administrative forhold, der taler
herfor.

Projektet vil, under forudsætning af at hovedtørlægningen påbegyndes den 1. februar 2003, blive afsluttet år
2008.
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Bilag 7. Støtteordninger

Akvakultur

Ordningens titel
Tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg.
Formål
Formålet er at bidrage til akvakulturerhvervets udvikling i såvel miljømæssig som økonomisk bæredygtig
retning samt at fremme muligheden for at producere fisk og fiskerivarer af høj kvalitet.
Ordningens indhold
Der kan ydes tilskud til projekter vedrørende:
- Miljøforbedrende foranstaltninger med reduceret udledning, nedsat medicinforbrug, forbedret vand-

kvalitet i produktionen, forbedret dokumentation for rensningsforanstaltninger og stabilisering af vand-
kvalitet.

- Dyrevelfærd ved indførelse af bedre håndteringssystemer.
- Nye arter (højværdiarter).
- Forbedret produktkvalitet til fremme af ensartet størrelse (sortering), til undgåelse af parasitter og til

nedsættelse af stress.
- Forbedret rentabilitet til forøgelse af omsætningshastigheden (nedsat produktionstid) og indtjening pr.

kg produceret fisk samt begrænsning af fiskedødeligheden (sygdomsforebyggelse).
Hvem kan søge tilskud
Tilskud kan søges af ejere og forpagtere af akvakulturanlæg. Både personer og selskaber kan ansøge.
Betingelser der skal være opfyldt
- Ansøgeren skal kunne dokumentere at være i besiddelse af de nødvendige faglige kvalifikationer.
- Ansøgeren skal kunne påvise økonomisk levedygtighed for virksomheden, samt at projektet er økono-

misk rentabelt over en 3-årig periode.
- Anlægget skal have en kapacitet, hvis størrelse sikrer en varig kommerciel og rentabel udnyttelse.
- I forbindelse med ansøgningen skal det kunne dokumenteres, at alle nødvendige tilladelser for projek-

tets gennemførelse er til stede.
Tilskud kan ydes til
- Opførelse, erhvervelse og modernisering af bygninger udelukkende i forbindelse med akvakulturanlæg.
- Forbedring af sundheds- og hygiejnetilstanden.
- Anlæg til forbedring af vandrensning og –cirkulation.
- Forbedring af miljøforholdene.
- Arbejdsbåde, erhvervelse af nyt udstyr og nye maskiner udelukkende bestemt til akvakulturproduktion.
Administration og og finansiering
Ordningen administreres af Direktoratet for FødevareErhverv.
De samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre 200.000 kr.
Til godkendte projekter udgør tilskuddet 20% af de tilskudsberettigede udgifter, heraf 15% fra EU og 5% fra
den danske stat.

Forarbejdning
Ordningens titel
Tilskud til investeringer vedrørende forarbejdning, opbevaring og afsætning af fisk og fiskerivarer.
Formål
Formålet er at fremme forarbejdningsindustriens udvikling i såvel miljømæssig som økonomisk bæredygtig
retning samt at bidrage til produktion og afsætning af fisk og fiskerivarer af høj kvalitet.
Ordningens indhold
Der kan ydes tilskud til projekter vedrørende:
- Miljøforbedring.
- Forbedring af arbejdsmiljø.
- Forbedring af produktkvaliteten.
- Forbedret dokumentation og kontrol.
- Virksomhedsudvikling og rentabilitet.
Hvem kan søge tilskud
Tilskud kan søges af forbejdningsvirksomheder inden for fiskeindustrien, som:
- Forarbejder og afsætter fiskerivarer og akvakulturprodukter med henblik på anvendelse som fødevarer.
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- Behandler, forarbejder og afsætter afskær og andre fiskerestprodukter.
Betingelser der skal være opfyldt
- Ansøgeren skal kunne påvise økonomisk levedygtighed for virksomheden, samt at projektet er økono-

misk rentabelt over en 3-årig periode.
- Samtlige udgiftsposter skal kunne dokumenteres.
- Finansieringen af projektet skal kunne dokumenteres.
Tilskud kan ydes til
- Kvalitetsstyring og kvalitetssikring.
- Råvareforarbejdning, herunder forbedret råvare- og energiudnyttelse.
- Højere forædling.
- Etablering af styrings- og dokumentationssystemer.
- Ny produktionsteknologi og nye produktionsprocesser.
- Forbedrede afsætningsmuligheder.
Administration og finansiering
Ordningen administreres af Direktoratet for FødevareErhverv.
De samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre 200.000 kr.
Til godkendte projekter udgør tilskuddet 20% af de tilskudsberettigede udgifter, heraf 15% fra EU og 5% fra
den danske stat.

Afsætningsfremme
Ordningens titel
Tilskud til afsætningsfremme, kollektive foranstaltninger og pilotprojekter m.v. inden for fiskerisektoren.
Formål
Formålet er at fremme afsætningen af fisk og opsøge nye afsætningsmuligheder for fiskerivarer og akva-
kulturprodukter.
Ordningens indhold
Der ydes fortrinsvis tilskud til projekter vedrørende:
- Afsætning af kvalitetsprodukter.
- Afsætning af underudnyttede arter.
- Afsætning af produkter fremstillet under særlig hensyntagen til miljømæssig bæredygtighed.
Hvem kan søge tilskud
Tilskud kan søges af offentlige eller private institutioner, myndigheder samt organisationer inden for fiske-
rierhvervet.
Projekter, der gennemføres af flere organisationer i fællesskab, prioriteres.
Betingelser der skal være opfyldt
Projekter må ikke referere til bestemte vare- eller handelsmærker eller til et bestemt land eller geografisk
område.
De forventede effekter skal beskrives i ansøgningen, og effekterne af det gennemførte projekt skal afrappor-
teres i overensstemmelse med tilsagnet.
Tilskud kan ydes til
- Certificering og mærkning af produkter, navnlig kvalitetsprodukter.
- Markeds- og forbrugerundersøgelser.
- Afsætningsvejledning.
- Afsætnings- og informationskampagner.
Administration og finansiering
Ordningen administreres af Direktoratet for FødevareErhverv.
Til projekter af kollektiv interesse kan der ydes tilskud på 100% af de godkendte tilskudsberettigede udgif-
ter, heraf 50% fra EU og 50% fra den danske stat.
Til projekter, der ikke skønnes at have kollektiv interesse, kan der ydes tilskud på 20% af de godkendte til-
skudsberettigede udgifter, heraf 15% fra EU og 5% fra den danske stat.

Kollektive foranstaltninger
Ordningens titel
Tilskud til kollektive foranstaltninger inden for fiskerisektoren.
Formål
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Formålet er at støtte initiativer, som går ud over, hvad der normalt henhører under erhvervslivet. Formålet
er endvidere at fremme fiskerisektorens udvikling og strukturtilpasning med hensyn til bæredygtighed,
produktkvalitet og produktivitetsudvikling.
Ordningens indhold
Der kan ydes tilskud til:
- Fremme af anvendelsen af selektive redskaber og metoder.
- Forbedring af arbejdsforhold og sanitære forhold ved håndtering og opbevaring af fiskeprodukter.
- Uddannelse vedrørende kvalitet, arbejdssikkerhed og økonomistyring.
- Fremme af anvendelsen af elektronisk handel og anden informationsteknologi.
- Udvikling og anvendelse af systemer til forbedring af kvalitetskontrol, sporing, sundhed og miljø.
- Skabelse af værditilvækst i produkter.
- Kollektiv behandling af spildevand fra akvakulturbrug.
- Indsamling af grunddata og/eller udarbejdelse af miljøforvaltningsmodeller for fiskeri og akvakultur-

brug.
Hvem kan søge tilskud
Tilskud kan søges af grupper af erhvervsdrivende og organisationer inden for fiskerisektoren.
Betingelser der skal være opfyldt
Projektet skal være tidsbegrænset, og
- skal gå ud over, hvad der normalt henhører under det private erhvervsliv,
- indebære en aktiv indsats fra erhvervet eller dets organisationer.
Tilskud kan ydes til projekter inden for følgende områder
- Forvaltning af fiskeressourcer.
- Hygiejne, sundhed og sikkerhed.
- Akvakultur, miljøbeskyttelse og integreret forvaltning af kystnære havområder.
- Handelsaktioner, bortset fra afholdelse af eller deltagelse i messer.
- Væksthuse for nye virksomheder.
- Uddannelse.
Administration og finansiering
Ordningen administreres af Direktoratet for FødevareErhverv.
Til godkendte projekter kan der ydes tilskud på 100% af de tilskudsberettigede udgifter, heraf 50% fra EU og
50% fra den danske stat.

Pilot- og demonstrationsprojekter
Ordningens titel
Tilskud til pilot- og demonstrationsprojekter m.v.
Formål
Formålet er at yde tilskud til:
- Pilotprojekter og undersøgelser, herunder forsøgsfiskeri, der skal danne baggrund for konkrete beslut-

ninger og målrettet indsats til udvikling og modernisering af fiskerisektoren.
- Demonstrationsprojekter, der kan fremvise resultater og udbrede kendskabet og mulighederne for ud-

vikling og modernisering af fiskerisektoren.
Ordningens indhold
Ved pilotprojekter forstås projekter, hvor den tekniske pålidelighed og økonomiske bæredygtighed afprøves
under betingelser, der ligner de faktiske i erhvervssektoren.
Forsøgsfiskeri betragtes som et pilotprojekt, hvis formålet er at bevare fiskeressourcerne ved anvendelse af
selektive redskaber.
Ved demonstrationsprojekter forstår projekter, der har til formål at demonstrere projektets tekniske og
kommercielle nytteværdi og pålidelighed.
Ved undersøgelser forstås projekter, der har til formål at undersøge muligheder for gennemførelse af inve-
steringsprojekter eksempelvis vedrørende skånsom fangstbehandling, kvakitetssikring og akvakulturpro-
duktion.
Hvem kan søge tilskud
Tilskud kan søges af offentlige myndigheder og offentlige institutioner samt forskningsinstitutioner, myn-
digheder eller virksomheder som udpeges af Direktoratet for FødevareErhverv.
Betingelser der skal være opfyldt
Projekterne skal have en reel nyhedsværdi for fiskerisektoren, og tilskuddet skal være af væsentlig betyd-
ning for at projektet kan gennemføres.
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For pilotprojekter gælder, at de skal være omfattet af en videnskabelig overvågning i projektperioden, samt
at der skal udarbejdes en videnskabelig rapport om projektet.
De opnåede resultater skal gøres offentlig tilgængelige.
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Tilskud kan ydes til
- Pilotprojekter, herunder forsøgsfiskeri, der har til formål at bevare fiskeressourcerne ved anvendelse af

mere selektive fangstmetoder.
- Demonstrationsprojekter.
- Undersøgelser.
Administration og finansiering
Ordningen administreres af Direktoratet for FødevareErhverv.
Til offentlige myndigheder og institutioner, herunder forskningsinstitutioner ydes tilskud på 100% af de til-
skudsberettigede udgifter, heraf 50% fra EU og 50% fra den danske stat.
For andre kan der ydes tilskud på 55% af de støtteberettigede udgifter, heraf 50% fra EU og 5% fra den dan-
ske stat.

Forsøgsfiskeri, akvakultur, videnskabelige undersøgelser og produktudvikling
i den primære fiskerisektor.

Formål: At fremme udviklingen af fiskeri og fiskeopdræt på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag, at
fremme udviklingen af effektive, rentable og skånsomme fangstredskaber og metoder, der sikrer høj udnyt-
telsesgrad af fangsten, inklusiv eventuel bifangst og at udvikle og forbedre produktionsprocessen i den pri-
mære fiskerisektor med henblik på øget værditlvækst, højere udnyttelsesgrad og integreret kvalitetsstyring.
Målgruppe: Ejere eller forpagtere af danske erhvervsfiskefartøjer, virksomheder, institutioner, organisatio-
ner eller personer.
Støtteform: Der gives tilskud med op til 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til forsøgsfiskerier eller ud-
viklingsprojekter, som er tæt på kommerciel udnyttelse. Ved støtte til videnskabelige undersøgelser med
relation til forsøgsfiskeri eller produktudvikling m.v. i den primære fiskerisektor kan denne procentgrænse
fraviges.
Ordningen administreres af Direktoratet for FødevareErhverv.

Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervene

Formål: Teknisk og økonomisk rådgivning til erhvervsfiskeriet.
Målgruppe: Der gives tilskud til konsulentvirksomhed, der foretages af fiskeriorganisationer inden for er-
hvervsfiskeriet
Støtteform: Der gives tilskud til dækning af lønudgifterne ved konsulenternes ansættelse med 50 pct., dog
højst af en lønudgift på 222.497 kr. pr. år (1996).
Ordningen administreres af Direktoratet for FødevareErhverv.

_______________________________________________________________________________________

Skov- og Naturstyrelsens tilskudsmidler efter vandløbsloven

Hovedformålet med tilskudsordningen er at understøtte amternes arbejde med at sikre permanent og til-
strækkelig vandføring i døde å-strækninger og faunapassager, så vandløbenes kontinuitet bevares.

Siden vedtagelse af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, har der på de årlige finanslove været afsat ca. 3
mio. kr. til vandløbsrestaurering (§ 37). I 1996-97 blev dette beløb forhøjet til 6 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. år-
ligt var forbeholdt tilskud til de foranstaltninger, der kunne gennemføres efter § 37a i vandløbsloven. I peri-
oden 1998-2001 er det samlede beløb til vandløbsrestaureringer blevet reduceret til ca. 3 mio. kr. årligt, til
dækning af både § 37 a projekter hos amterne og § 37 projekter hos amter og kommuner.

Skov- og Naturstyrelsen (tidligere Miljøstyrelsen) administrerer tilskuddene til vandløbsrestaurering, her-
under projekter efter § 37a. Den højeste prioritering blandt § 37 a projekterne får de projekter, hvor der er
sikret størst mulig vandføring i den døde å-strækning, og hvor der sikres god passage forbi opstemningen
for både fisk og smådyr.
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Skov- og Naturstyrelsen prioriterer således bl.a. følgende hovedhensyn:
− At projektet gavner en fremtidig målsætningsopfyldelse af vandløbet.
− At fremme projekter indenfor eller i tilknytning til habitatområder, som kan fremme en gunstig

bevaringsstatus for habitatarterne (typisk Laks og Snæbel).
− Om projektet er i overensstemmelse med øvrige naturbeskyttelseshensyn i området m.v.
− Om der er lavet en langsigtet plan for den fremtidige udvikling af vandløbet, og der er tænkt i hele systemer

og ikke kun i dele af vandløbssystemer.
− At der opnås den største miljømæssige gevinst af investeringerne.
− At projektet som udgangspunkt hviler i sig selv, og ikke efter etableringen kræver en efterfølgende

vedligeholdelse.
− Projekter, hvor der er spærringer nedstrøms i systemet, så evt. vandrende fisk alligevel ikke vil få gavn

af fiskevandsforbedrende tiltag, prioriteres mindre højt, med mindre andre argumenter vejer tungere.
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- Oversigt over DFU's ansøgte og påtænkte projekter
- Supplerende projektoversigt fra DFU
- Kommissorium for arbejdsgruppe under Dambrugsudvalget
- Miljøstyrelsens forslag til kvalitetskriterier vedr. udledning af farlige stoffer
- Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. modeldambrug



84

- Torben Moth Iversens notat om dambrugsudledninger
- Projektoversigt fra DMU
- Arbejdsrapport nr. 147 fra DMU: Reduceret vandføring ved dambrug
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- Fødevaredirektoratets notat af 28/8 2001 Bemærkninger til Miljøstyrelsens forslag til kvalitetskriterier

for udledning af antibiotika og hjælpestoffer anvendt i dambrugserhvervet
- DFU's brev af 30/8 2001 med Kommentarer vedr. Miljøstyrelsens forslag til vandkvalitetskriterier for

medicin og hjælpestoffer, der anvendes i dambrug
- DMU's notat af 31/8 2001 Kommentarer til Miljøstyrelsens forslag til kvalitetskriterier for medicin og

hjælpestoffer, som anvendes i dambrug
- Overhead-transparenter om driftsøkonomi, modeldambrug samt medicin og hjælpestoffer.
- DFU's notat af 2.marts 2001: Smolttab ved dambrug.
- Miljøstyrelsens brev af 3/10  2001
- Miljøstyrelsens notat af 3. oktober 2001 med kommentering af bemærkninger til Miljøstyrelsens forslag til
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- Jakob Larsens notat af 2. oktober 2001 Scenarier for flytning af dambrugsproduktion/foderkvoter - admini-
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- Torben Moth Iversens Notat af 4. oktober 2001 vedr. forbrug af medicin og hjælpestoffer
- Fiskeridirektoratets forslag af 4. oktober 2001 vedr. sikring af faunapassage ved dambrug
- Preben Olsens bemærkninger til Miljøstyrelsens notat af 3. oktober 2001 om medicin og hjælpestoffer
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- Fiskeridirektoratets Notat af 15/11 '01: Vedr. faunapassage ved dambrug
- DFU's notat Grundlag for teknisk vurdering og løsning af faunapassage forbi dambrug
- DFU's notat Idéliste til forbedring af faunapassage ved dambrug
- Notat af 13/11 '01: Amternes alternativ til etablering af et landsdækkende Fauna- og passageudvalg
- De fire sydjyske amters Notat om fastsættelse af vandkvalitetskrav og regulering af dambrugenes an-

vendelse af medicin og hjælpestoffer
- DMU's/DFU's notat "Datablad" (vedr. grænseværdier for hjælpestoffer)
- Henning Mørk Jørgensens brev af 15/11 '01 med bemærkninger til 1. rapportudkast af 27/10 '01
- Revideret (3.) udkast til udvalgets rapport, af 26/11 '01
- Revideret referat af mødet 29. oktober
- Preben Pedersens brev af 10/11 '01 vedr. finansiering
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- De sydjyske amternes baggrundsnotat om forslag til vandkvalitetskrav
- Revideret (4.) udkast til udvalgets rapport, dateret 5/12  '01.
- Sammenfatning og anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. modeldambrug
- Fødevaredirektoratets brev af 12. december 2001, m. bilag, om vandkvalitetskrav og definitioner vedr. bio-

cider og antibiotika
- Den trykte statusrapport for 1. måleår på forsøgsprojektet Døstrup Dambrug
- Henning Mørk Jørgensens brev af 9/1 '02 med bemærkninger vedr. modeldambrug og antibiotika
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- Revideret (6.) udkast til udvalgets rapport, dateret 5/3  '02
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