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Grebet om Danmarks cirka 300 dambru-

gere strammes. Socialdemokraterne og 

Enhedslisten ønsker at sætte en tidsfrist 

for, hvornår dambrugerne skal have indført 

ny teknologi. I dag har kun omkring 20 pro-

cent indført teknologi, der kan begrænse 

forureningen af åer og vandløb, mens de 

resterende 80 procent driver dambrug på 

traditionel vis. Det er ikke acceptabelt og 

derfor skal der sættes en tidsfrist for, hvor-

når den nye teknologi skal være indført, 

mener miljøordfører Torben Hansen (S).

”Vi ved, at dambrugene er årsag til alvor-

lig forurening af vandmiljøet og når der nu 

findes teknologi, som kan mindske det pro-

blem, så skal det også tages i brug. Sådanne 

krav er der også til landbruget,” lyder det 

fra Socialdemokraternes miljøordfører.

I 2000 nedsatte den daværende fødeva-

reminister Ritt Bjerregaard (S) ellers et 

dambrugsudvalg, som havde til formål at 

finde en løsning på de mange miljøproble-

mer, dambrugene er årsag til. Men nu 

næsten syv år efter går det trægt med at 

få indført de såkaldte modeldambrug, som 

recirkulerer vandet, så udledningen til åer 

og vandløb minimeres. Derfor vil politi-

kerne fra oppositionen nu stramme kra-

vene.

”Det er oplagt at sætte nogle tidsfrister 

for, hvornår denne nye teknologi skal være 

indført. Vi ved fra forsøgene med model-

dambrugene, at det kan lade sig gøre at 

mindske forureningen. Og så snart evalu-

eringen af disse forsøg er afsluttet, vil jeg 

tage kontakt til miljøministeren for at få 

hende til at forholde sig til, hvad denne 

viden skal bruges til,” siger Enhedslistens 

miljøordfører Per Clausen.

VIL hAVE BæREDYGTIG PRODuKTION
Traditionel dambrugsdrift er problematisk, 

fordi det belaster vandløb og åer med 

kvælstof og fosfor. Den samlede kvælstof-

belastning fra dansk akvakultur udgør 

cirka 1000 tons årligt. Til sammenligning 

belaster landbruget med 290.000 tons, 

men sammenligningen er noget skæv, da 

produktionen fra landbruget er væsentlig 

højere end i dambrugserhvervet.

Men også når det gælder andre miljø-

skadelige stoffer, er der problemer. For at 

bekæmpe bakterier hos fiskene bliver der 

anvendt antibiotika eller sulfastoffer i pro-

duktionen. En ellers hemmeligholdt rap-

port fra det nu nedlagte Ribe Amt viser, at 

disse stoffer findes i store mængder selv 

langt fra dambrugene.

”Rapporten viser, at der er store mæng-

der antibiotika op til 25 kilometer fra dam-

brug. Det siger lidt om, hvor alvorlig en 

belastning denne produktionsform er for 

naturen. Den er ikke bæredygtig og derfor 

må erhvervet oppe sig,” siger miljøordfører 

Torben Hansen (S).

Prøverne, der danner grundlag for rap-

porten fra Ribe Amt, er taget forrige som-

mer. Det samlede forbrug af medicin i 

dambrug var sidste år på 1900 kilo.    

ØNSKER STRAMMERE KRAV 
TIL DAMBRuGERE Nu
MILjØ Politikerne ønsker at sætte en tidsfrist for, hvornår dambrugere skal have indført ny teknologi, der kan 

begrænse forureningen  Af GITTE REBSDORf

SÅ MANGE ØRREDER BLIVER 
DER PRODucERET:
Danske dambrugere pro-

ducerer årligt omkring 

30.000 tons ørreder. Heraf 

er omkring 20 procent eller 

hvad der svarer til 6-8.000 

tons produceret på forskel-

lige former for modeldam-

brug. 
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