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Hvordan udvikles dambrugserhvervet påHvordan udvikles dambrugserhvervet på
et som minimumet som minimum miljøneutraltmiljøneutralt grundlaggrundlag ––
og gennemog gennem smidigtsmidigt
miljøgodkendelsessystem?miljøgodkendelsessystem?
(Bekendtgørelse om modeldambrug,(Bekendtgørelse om modeldambrug,
2006)2006)



Traditionelt jorddambrugTraditionelt jorddambrug ––
Naturmæssige konfliktområderNaturmæssige konfliktområder

Stemmeværk og faunapassage

Mængde åvand
Forurenende stoffer



Det juridiske moradsDet juridiske morads

VandindvindingVandindvinding –– sagsgang:sagsgang:

Vurdering af ansøgning efterVurdering af ansøgning efter PlanlovenPlanloven (VVM)(VVM) ––
klageadgang…klageadgang… og tiden gårog tiden går

Vandindvindingstilladelse efterVandindvindingstilladelse efter
VandforsyningslovenVandforsyningsloven –– klageadgang..klageadgang..ogog tidentiden
gårgår

Tilladelse til ændret vandindtag efterTilladelse til ændret vandindtag efter
VandløbslovenVandløbsloven –– klageadgangklageadgang og tiden gårog tiden går

NyNy indløbsafgitringindløbsafgitring efterefter FiskerilovenFiskeriloven ––
klageadgangklageadgang og ……og ……



ModeldambrugModeldambrug



Produktion og vandrensningProduktion og vandrensning

Traditionelt jorddambrug (Traditionelt jorddambrug ( ca. 250 l/s/100 tca. 250 l/s/100 t))

Opdrætsdel Bundfældningsbassin
- Opholdstid min. 25 min

Modeldambrug type 3 (Modeldambrug type 3 (15 l/s/100 t15 l/s/100 t))

Opdrætsdel Plantelagune
- Opholdstid min. 9 timer



Hvordan står modeldambrugene iHvordan står modeldambrugene i
sagsbehandlingen ?sagsbehandlingen ?

Modeldambrugene kan:Modeldambrugene kan:
gøres uafhængige af stemmeværkgøres uafhængige af stemmeværk
gøres uafhængige af vandløbsvandgøres uafhængige af vandløbsvand
etableres på baggrund af kendtetableres på baggrund af kendt

dokumentation for vandrensning og pådokumentation for vandrensning og på
basis afbasis af teoretisk beregnetteoretisk beregnet udgangspunkt.udgangspunkt.

Dvs. færre miljøkonflikter og hurtigereDvs. færre miljøkonflikter og hurtigere
godkendelsesproces.godkendelsesproces.



Eksemplet RåstedEksemplet Råsted LilleåLilleå

 6 traditionelle dambrug (+ 2 i nabovandløb)6 traditionelle dambrug (+ 2 i nabovandløb)
bliver til 4 modeldambrug.bliver til 4 modeldambrug.

 5 stemmeværker (+ 2 i nabovandløb) opkøbes5 stemmeværker (+ 2 i nabovandløb) opkøbes
og nedlægges.og nedlægges.

 Pt. ingen ankesager vedr. miljøgodkendelserPt. ingen ankesager vedr. miljøgodkendelser
 Ingen ankesager vedr.Ingen ankesager vedr.

vandindvindingstilladelser.vandindvindingstilladelser.
Der opnås i ét hug målsætningsopfyldelse iDer opnås i ét hug målsætningsopfyldelse i

vandløbet.vandløbet.



Foderopskrivning ved almindeligeFoderopskrivning ved almindelige
dambrugdambrug

 Ekstra renseforanstaltninger.Ekstra renseforanstaltninger.
DOKUMENTATIONSKRAV….DOKUMENTATIONSKRAV….

EllerEller
 FoderflytningFoderflytning



Ekstra renseforanstaltningerEkstra renseforanstaltninger

1 års forudgående1 års forudgående dokumentationdokumentation afaf
dambrugetsdambrugets nuværende udledningnuværende udledning (26(26
døgnprøver) .døgnprøver) .

1 års1 års dokumentationdokumentation afaf udledning medudledning med
forhøjet fodertildelingforhøjet fodertildeling og bedreog bedre
vandrensning.vandrensning.

EfterfølgendeEfterfølgende opop-- eller nedjusteringeller nedjustering afaf
fodertilladelsen jf. resultater.fodertilladelsen jf. resultater.



Hvad udestår?Hvad udestår?

Plantelaguner ”lækker”Plantelaguner ”lækker” –– dvs.dvs. vandflowvandflow indind
i lagunen er større endi lagunen er større end vandflowvandflow vedved
udløbetudløbet –– hvad sker med næringsstoffer ihvad sker med næringsstoffer i
den ”forsvundne” vandmængde?den ”forsvundne” vandmængde?

Hvad medHvad med vandrammedirektivetvandrammedirektivet (EU(EU--
lovgivning) …..hvilke erhverv skallovgivning) …..hvilke erhverv skal
formindske udledningen af N og P?formindske udledningen af N og P?



Og så lige til sidst…Og så lige til sidst…

Gør hvad I kan for at indpasse betonanlæg iGør hvad I kan for at indpasse betonanlæg i
naturen.naturen.

Tilbagetrukket fra vandløbTilbagetrukket fra vandløb

Afskærmet med beplantning og/ellerAfskærmet med beplantning og/eller
jordvoldjordvold


