
(Foto: eco-aquafish.dk).  

Dambrugsfolk: Miljøneutrale dambrug er ikke klar  

NYHED: Formanden for dambrugerne advarer mod at tro, at forureningsfrie dambrug er lige 
om hjørnet. Stiller man for skrappe krav, ødelægger man teknologiudviklingen, advarer han 
politikerne.  

Dambrugene må producere langt flere fisk end i dag, 
hvis de kan samtidig kan mindske forureningen. Det 
er visionen fra miljøminister Troels Lund Poulsen (V), 
som har skrevet en kronik til Altinget om emnet.  

Han understreger, at dambrugene kun kan få lov at 
producere mere, hvis de i højere grad end før gør sig 
anstrengelser for at mindske forureningen af 
vandmiljøet.  

Til sommer vil han nedsætte et teknisk udvalg, som 
skal komme med forslag til, hvordan den meget 
komplicerede miljølovgivning på dambrugsområdet 
kan forenkles. Udvalget skal også se på, hvordan 
nye miljøregler kan skabe et incitament til, at 
dambrugerne løbende anskaffer sig den mest 
miljøvenlige teknologi.  

DN: Dambrug skal fjernes fra åerne 
Hos Danmarks Naturfredningsforening er man 
grundlæggende enig med miljøministeren i, at 
dambrugene godt kan udvide deres produktion, hvis miljøbelastningen mindskes. Men i modsætningen til 
ministeren er de meget konkrete. 

"Kravet er, at dambrugene i løbet af få år får frigjort sig fra de danske åer. Fremover skal man benytte sig af 
de nye modeldambrug, som kun bruger grundvand og kun tager ganske lidt nyt vand ind," siger 
dambrugsmedarbejder Henning Mørk Jørgensen i Danmarks Naturfredningsforening.  

Han peger på, at vandrammedirektivets krav formodentligt alligevel vil forhindre, at dambrugene fortsat 
bruger vand fra danske åer, som de gør i dag.  

Dambrug: Kvæler I os, kvæler I teknologisk udvikling 
Formanden for Dansk Akvakultur hilser miljøministerens udmelding velkommen. Men han advarer mod at tro, 
at dambrugene i løbet af et par år kan flyttes ind i haller og producere vand i lukkede kredsløb.  

"Hvis man man stiller for høje krav og giver os for få år til at omstille os, så kvæler man dambrugserhvervet i 
Danmark. Det vil være enormt ærgerligt, fordi vi er inde i en rivende teknologisk udvikling, der gør, at en del 
danske forsøgsdambrug er blandt verdens mindst forurenende," siger Jacob Bregnballe, der er formand for 
Dansk Akvakultur.  

Han peger på, at en aflivning af dambrugserhvervet i Danmark blot vil føre til øget import af dambrugsfisk fra 
Vietnam og Kina, der producerer fisk uden nogen form for miljørestriktioner.  

Dambrug: I må lade os producere, før vi kan levere 
Han mener ligesom miljøministeren, at danske dambrugs knowhow kan blive en miljøteknologisk 
eksportsucces.  

"Men det kræver, at man hurtigt får forenklet lovgivningen og åbnet op for, at de dambrug må producere 
mere, hvis de kan overholde de gældende regler. Så vil vi gerne fortsætte arbejdet med at udvikle stadigt 
mere miljøvenlige dambrugsteknologier, som kan sælges til hele verden," siger Jacob Bregnballe. 
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Af

Kravet er, at dambrugene i løbet af få år 
får frigjort sig fra de danske åer. 
Fremover skal man benytte sig af de nye 
modeldambrug, som kun bruger 
grundvand og kun tager ganske lidt nyt 
vand ind.  

Henning Mørk Jørgensen  
DN  

Læs miljøministerens vision for 
dambrugene her  

Links på Altinget.dk 

Ole Nikolaj Toft
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