
Nyhedsbrev om dambrug og havbrug henvender sig især til sagsbehandlere, der arbejder med regulering af dambrug 
og havbrug. Målsætningen med nyhedsbrevet er at informere om de initiativer, som Miljøstyrelsen gennemfører på 
akvakulturområdet, der har relevans for kommunerne.  
 

 

Nyhedsbrev om dambrug og havbrug 

Nr. 3 – 2011 

Karen Ellemann har sendt et brev til dambrugskommunerne 

Den 27. januar 2011 sendte Miljøminister Karen Ellemann et brev til borgmestrene i de kom-
muner, der har ferskvandsdambrug. Brevet er en opfølgning på akvakulturudvalgets anbefaling 
om, at alle dambrug uden en samlet miljøgodkendelse snarest skal godkendes. I brevet ind-
skærper ministeren, at kommunerne hurtigst muligt og senest med udgangen af 2012 skal 
have foretaget miljøvurderinger af samtlige ca. 110 bestående dambrug, der endnu ikke er 
miljøgodkendte. Ligeledes opfordrer ministeren kommunerne til at give halvårlige tilbagemel-
dinger til Miljøstyrelsen om, hvor langt man er nået i forhold til godkendelserne af dambrug. 
Den første halvårlige tilbagemelding er d. 31. juni 2011. Brevet + bilag kan ses nederst i ny-
hedsbrevet. 

Workshop om dambrug afholdt i Vejle i november 2010 

Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen afholdt d. 2. november 2010 en workshop i 
Vejle med fokus på, hvordan kommunerne får miljøgodkendt alle ferskvandsdambrug hurtigst 
muligt og senest inden udgangen af 2012. På workshoppen deltog repræsentanter fra 20 dam-
brugskommuner.  
 
Formålet med mødet var bl.a. at udarbejde et notat, der beskriver hvilke forhold der, udover 
problemstillingen om medicin og hjælpestoffer, især ses som en hindring for udstedelse af mil-
jøgodkendelser til klassiske dambrug. Notatet, der også indeholder relevante løsningsforslag, 
kan læses nederst i nyhedsbrevet. 
  

Styregruppe for ERFA-samarbejdet 

På workshoppen i Vejle blev det desuden aftalt at nedsætte en styregruppe med repræsentan-
ter fra kommunerne til at koordinere ERFA-samarbejdet for samtlige dambrugskommuner. 
Erfa-møderne afholdes i en undergruppe til kommunernes miljø-netværk Envina. 
  
Styregruppen består af:  

- Jacob Bisgaard, Ringkøbing-Skjern kommune.  
- Margit Riis Andersen, Ålborg kommune 
- Keld Andersen, Vejle Kommune 
- Karl Grundal, Billund Kommune 
- Jens Peter Mathisen, Vejen kommune  
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Kontaktpersoner i MST: 
- Thomas Bjerre, MST, thbj@mst.dk 
- Søren Keller, MST, skell@mst.dk 
- Hanne Berg, MST, hvb@mst.dk 

 
Styregruppen planlægger at indkalde til en møderække, hvor kommunerne kan udveksle erfa-
ringer vedr. miljøgodkendelser af de bestående ca. 110 ferskvandsdambrug.  
 
Første møde afholdes i Billund den 17. marts 2011 og får blandt andet miljøgodkendelse af 
traditionelle dambrug som emne. På de efterfølgende møder i 2011 vil kommunerne drøfte 
øvrige udfordringer vedrørende godkendelse og håndhævelse i relation til dambrugssagerne. 
 
Klagenævnsafgørelser 
 
MKN´s afgørelse af 22. november 2010 om klage over Århus Amts afgørelse af 14. dec. 2006 
om tilladelse til udledning af spildevand med indhold af medicin og hjælpestoffer fra Graun-
bjerg Dambrug. (MKN-100-00118)  
 
Århus Amt havde i 2006 meddelt tilladelse efter mbl. § 28 til Graunbjerg dambrug med vilkår 
om anvendelse af medicin og hjælpestoffer. Miljøklagenævnet fandt, at mbl. § 28 ikke kan 
anvendes til spildevandsregulering af en virksomhed, der siden 2002 har skullet have en mil-
jøgodkendelse efter kapitel 5 i mbl. Nævnet vurderer, at reguleringen af dambrugets anven-
delse af medicin og hjælpestoffer skal ske gennem godkendelse i medfør af miljøbeskyttelses-
lovens § 39, jf. § 33, stk. 1. Nævnet fremhæver i den forbindelse, en vurdering af dambrugets 
anvendelse af medicin og hjælpestoffer bør ses i sammenhæng med blandt andet den bedst 
anvendelige teknik et dambrug kan tage i anvendelse for at begrænse forurening fra dambru-
get samt i lyset af størrelsen af produktionen, der kan godkendes.  
 
MKN´s afgørelse af 23. november 2010 om klage over Århus Amts påbud af 30. juni 2005 til 
Sillerupvæld Dambrug om overholdelse af fosforkvote og udtagning af egenkontrol. (MKN-104-
00083) 
 
Århus Amt meddelte i 2001 afslag på ansøgning om miljøgodkendelse af Sillerupvæld Dam-
brug, og meddelte i stedet påbud efter mbl. § 41 om at nedbringe den organiske udledning fra 
dambruget. Men fra 2004 har faunabedømmelser nedstrøms dambruget vist, at der er målop-
fyldelse i Sillerup Bæk nedstrøms dambruget. I 2009 indsendte dambruget en ny ansøgning 
om miljøgodkendelse. 
 
Miljøklagenævnet ophævede i sin afgørelse påbuddet meddelt af Århus Amt efter mbl. § 41.  
Nævnet fandt, at reguleringen af dambrugets udledning af fosfor samt egenkontrol i tilknytning 
hertil bør ske gennem en godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 39, jf. § 33, stk. 
1, idet reguleringen heraf ikke kan ske uden stillingtagen til den øvrige indretning og drift.  

Indberetning om punktkilder og tilsyn 

Den 1. marts 2011 er sidste frist for indberetning om punktkilder, herunder ferskvandsdam-
brug, havbrug og saltvandsdambrug. Miljøstyrelsen opfordrer til, at indberetningen sker retti-
digt, og at eventuelle manglende indberetninger for 2010 indberettes med data for 2011. 
De indberettede oplysninger indgår i det nationale overvågningsprogram NOVANA og er siden 
slutningen af 1980erne blevet samlet i en årlig rapport. Rapporten beskriver forhold af betyd-
ning for udledningerne samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start. Rapporten kan 
findes på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside http://www.blst.dk  
 
Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der i flere tilfælde er forskel i de data, der indberet-
tes om punktkilder, og de data, der fremgår af tilsynsdatabasen. Miljøstyrelsen opfordrer Ko-
mmunerne til at rette fejlen. 
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Ministeren 
J.nr. MST- 106-00890 
 
Den  
 

 
 
 
 
 
Til borgmestrene i 19 kommuner med ferskvandsdambrug, der endnu ikke 
har fået sagsbehandlet ansøgning om miljøgodkendelse.  

 

 
Kære borgmester NN 
 
 
Vi står over for en vanskelig udfordring, når det gælder miljøgodkendelser af ferskvandsdambrug. 
Kommunerne har med kommunalreformen i 2007 overtaget en pukkel af ufærdige sager fra amter-
ne. Mange af sagerne omfatter ansøgninger om miljøgodkendelse fra bestående dambrug, der 
siden 1992 har været omfattet af pligten til at blive miljøgodkendt, og med frist for indsendelse af 
ansøgning senest i 1999.   
 
Miljøministeren og Fødevareministeren nedsatte i juni 2009 et Akvakulturudvalg. Akvakulturudval-
get var sammensat af erhvervsorganisationer, grønne organisationer, KL, Fødevareministeriet og 
Miljøministeriet. Et enigt udvalg anbefalede blandt andet, at sagspuklen skal være sagsbehandlet 
senest inden udgangen af 2011.   
 
I 2010 er sagspuklen opgjort til godt 110 sager. Dvs. at knap halvdelen af alle dambrug i Danmark 
endnu ikke er miljøgodkendt. Derfor er det på høje tid, at kommunerne får gennemført sagsbe-
handlingen af disse sager. 
 
Da jeg har forståelse for, at dambrugssager er komplekse, og da en opfyldelse af vand- og natur-
planerne i første planperiode vurderes at kunne overholdes, også hvis kommunerne får ét år læn-
gere end anbefalet af Akvakulturudvalget, er jeg indstillet på at give kommunerne denne forlænge-
de frist.  
 
Jeg opfordrer derfor til, at kommunerne træffer afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, i 
de godt 110 dambrugssager (jfr. vedlagte liste), senest inden udgangen af 2012. 

   
KL og Miljøstyrelsen afholdt en workshop den 2. november 2010 med deltagelse af næsten alle 
dambrugskommuner. Her blev barrierer for sagsbehandlingen analyseret, og det blev besluttet at 
intensivere erfa-samarbejdet mellem kommunerne vedr. barrierer og løsninger på dambrugsområ-
det. Miljøstyrelsen og KL vil bistå kommunerne aktivt heri. Til brug for det arbejde har jeg bl.a. bedt 
Miljøstyrelsen om at supplere vejledningen om medicin og hjælpestoffer hurtigst muligt.    
  
Desuden vil Miljøstyrelsen følge sagsbehandlingen af de godt 110 dambrug ved (i udgangspunk-
tet) halvårlige indberetninger fra kommunerne, således at der er fokus på den fortsatte opgave 
med at nå i mål inden udgangen af 2012. Første halvårlige tilbagemelding er 31. juni 2011. 
 
Der er brug for en helhjertet opbakning på lokalt plan. Miljøministeriet og KL anser det derfor for 
meget vigtigt, at kommunalbestyrelsen bakker fuldt op,  
så der kan blive truffet afgørelse i dambrugssagerne, og så miljøet kan styrkes yderligere. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karen Ellemann 
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 Opgørelse over godkendte / ikke godkendte ferskvandsdambrug  

Status 1. december 2010 
 

Kommunenavn Antal virksomheder i alt  Antal godkendte virk-
somheder  

Antal virksomheder uden 
samlet godkendelse  

Billund  14 4 10
Esbjerg  4 0 4
Favrskov  1 1 0
Frederikshavn  3 0 3
Haderslev  1 1 0
Hedensted  4 4 0
Herning  23 9 14
Hjørring  1 1 0
Holstebro  8 8 0
Horsens  2 0 3
Ikast-Brande  18 10 8
Kolding  1 1 0
Lemvig  5 1 4
Mariagerfjord  2 2 0
Morsø  2 2 0
Randers  1 0 1
Rebild  11 9 2
Ringkøbing-Skjern  26 20 6
Ringsted  1 0 0
Silkeborg  11 11 9
Struer  2 0 2
Thisted  3 0 3
Tønder  1 1 0
Varde  14 2 13
Vejen  15 4 11
Vejle  28 19 9
Vesthimmerland  5 2 3
Viborg  16 13 3
Aabenraa  3 3 0
Aalborg  14 10 4 
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Miljøministeriets og KL´s sammenskrivning af erfaringer fra 
Workshop i Vejle den 2. november 2010 om miljøgodkendelse 
af dambrug, (som opfølgning på nogle af Akvakulturudvalgets 
anbefalinger). 

 
Baggrund 
 
På en workshop afholdt den 2. november 2010 i Vejle blev det drøftet, hvilke problemer der vurde-
res at være en hindring for at miljøgodkende de godt 110 dambrug, som endnu ikke er godkendt. 
KL, Miljøstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen (fra 1. januar Naturstyrelsen) havde taget initiativ til 
at workshoppen, hvor der deltog 20 kommuner ud af 30 dambrugskommuner. 
 
De fleste traditionelle dambrug er anlagt i 50-70´erne, og har siden 1992 været omfattet af pligten 
til at blive miljøgodkendt efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Dambrugene skulle senest i 1999 
have indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse. Ansøgningerne blev indsendt til tiden, men 
mange af dem manglede væsentlige oplysninger, og kunne blandt andet derfor ikke godkendes. 
Der er i dag 19 kommuner, der har mellem 1-14 bestående dambrug, som endnu ikke har en mil-
jøgodkendelse.   
 
De godt 110 dambrug uden en miljøgodkendelse overgik med kommunalreformen fra amterne til 
kommunerne i 2007. Der er især 3 grunde til, at sagerne endnu ikke er løst:  

• Kommunerne har det seneste år f.eks. ventet på Akvakulturudvalgets anbefalinger og en 
opfølgning herpå,  

• Sagernes og lovgivningens kompleksitet,  
• En del sager har været påklaget til Miljø- og Naturklagenævnet, og er derefter hjemvist til 

fornyet behandling i kommunerne.  
 
Relation til vandplanerne 
I januar 2010 blev vand- og naturplaner sendt i myndighedshøring. Planerne bliver først bindende, 
når de er vedtaget, hvilket forventes at ske i 2011. Vandplanerne fastsætter reduktionsmål for de 
enkelte vandområder for eksempelvis fosfor og kvælstof, der udledes fra blandt andet dambrug, og 
planerne udpeger de spærringer i vandløb, hvor der skal skabes passage.  
 
De endnu ikke miljøgodkendte dambrug skal behandles inden for de vedtagne vandplaners ram-
mer. Så længe vandplanerne ikke er endeligt vedtaget, vil planerne ikke kunne anvendes som ad-
ministrationsgrundlag for meddelelse af afgørelser. Til gengæld skal den viden, der ligger til grund 
for vandplanerne, inddrages af kommunerne sammen med anden konkret viden om miljøet, her-
under vandløbets forureningstilstand, når de behandler en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttel-
seslovens regler.  
 
Selv om vandplanerne pt. ikke er endeligt vedtaget, vil kommunerne godt kunne sagsbehandle 
bunken af sager vedr. de bestående dambrug allerede fra nu. Ifølge direktivets krav skal foran-
staltninger til at nedbringe forureningen være operationelle ved udgangen af 2012. Det vil sige, at 
miljøgodkendelserne med f.eks. skærpede vilkår om at reducere forureningen skal være meddelt 
senest inden udgangen af 2012, og en gennemførelse af tiltagene skal have resulteret i endelig 
effekt 2015, (jf. også forudsætningerne i Grøn Vækst-aftalen).   
 
Barrierer for kommunernes sagsbehandling 
Formålet med workshop den 2. november 2010 var at følge op på én af Akvakulturudvalgets anbe-
falinger, jf. udvalgets rapport fra maj 2010:  
 

 ”Der bør snarest og inden udgangen af 2010 udarbejdes et selvstændigt notat om, hvilke 
forhold der – udover problemstillingen om medicin og hjælpestoffer - især ses at være til 
hinder for udstedelse af miljøgodkendelse til klassiske dambrug. Notatet bør udbygges med 
relevante løsningsforslag, der kan anvendes af ansøger og myndighed.  
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 Dambrug, der endnu ikke er miljøgodkendte, skal senest ved udgangen af 2011 have en 
miljøgodkendelse. Der skal udarbejdes en stram tidsplan for at sikre miljøgodkendelser til 
tiden, og de centrale myndigheder bør stille den fornødne ekspertise til rådighed for arbej-
det. Der udarbejdes en løbende oversigt over godkendelsessituationen kommune for kom-
mune. ”   

 
Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og KL har i fællesskab opsamlet følgende erfaringer fra workshop-
pen, der afspejler kommunernes opfattelse af de mest centrale barrierer og løsningsforslag i for-
hold til at kunne sagsbehandle de godt 110 udestående dambrugssager.   
 

Konkrete barrierer og løsninger 
 

1. Politisk prioritering af ressourcer i kommunerne til at behandle sagerne inden ud-
gangen af 2011 

 
Fra mange kommuner var meldingen, at de ikke har ressourcer nok til at sagsbehandle 
dambrugssager inden for ét år. Der er kun afsat ressourcer til den daglige drift, og flere 
kommuner angav, at de heller ikke har tilstrækkelige viden om dambrugenes natur- og mil-
jøforhold, hvilket gør, at det er umuligt, at behandle en sagspukkel inden for en snæver 
tidsramme. Kommunerne ønskede ekstra ressourcer tildelt fra staten, ligesom det er sket 
på landbrugsområdet 
 
Flere kommuner har efterspurgte de nye regler, som skal udarbejdes som opfølgning på 
Akvakulturudvalgets anbefalinger. De ca. 110 dambrug kan blive omfattet af disse. Nye 
regler/vejledning forventes udstedt 2011 – det gælder primært medicin og hjælpestoffer 
(feb), ny modeldambrugsbekendtgørelse og/eller ny samlet dambrugsbekendtgørelse 
(sommer).  

 
Løsningsforslag:  
Miljøministeren sender i januar 2011 brev med opfordring til de berørte kommu-
ner/borgmestre til at nedbringe sagspuklen, hurtigst muligt og senest med udgangen af 
2012. I brevet opfordres kommunerne til i udgangspunktet at give halvårlige tilbagemeldin-
ger til miljøministeriet om, hvor langt de enkelte kommuner er nået med godkendelsesar-
bejdet.  
 
Vandplanerne, som forventes vedtaget i løbet af 2011, udgøre administrationsgrundlaget 
for indsatsen vedr. dambrug. At vandplanerne vedtages, ændrer som udgangspunkt i øvrigt 
ikke ved de grundlæggende krav og rammer, der ligger til grund for gennemførelse af mil-
jøgodkendelse. Efter vedtagelsen af vandplanerne bliver det imidlertid muligt at foretage 
miljøgodkendelse i sammenhæng med andre initiativer, der skal gennemføres efter vand-
planerne, herunder fjernelse af spærringer. Vandplanerne indeholder blandt andet en ind-
sats for fjernelse af spærringer ved dambrug, der kan bidrage til at bane vejen for samtidig 
gennemførelse af en miljøgodkendelse, jf. pkt. 5 nedenfor. 
 
Det bemærkes, at der i Grøn Vækst til gennemførelse af vandplanernes dambrugsindsats 
(miljøgodkendelser) er afsat en pulje på 3,7 mio. kr. årligt i 2011-2015, jf. også punkt 5.  
 
Uanset om fristen forlænges eller ej, er det vigtigt, at det politiske niveau i de relevante 
kommuner er opmærksomt på pligten til at behandle sagspuklen af dambrugssager inden 
for nær fremtid, samt sikre håndhævelse og målopfyldelse af miljøkrav.  

 
Desuden vil Miljøstyrelsen primo 2011 udsende et elektronisk nyhedsbrev via www.mst.dk 
som opfølgning på workshoppen. Kommunerne har indmeldt en styregruppe til at følge op 
på workshoppen, se også pkt. 6.  

 
2. For få konsulenter til at rådgive dambrugene med deres miljøansøgninger  
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Løsningsforslag  
KL og Dansk Akvakultur afholder møde i 2011 om det er muligt at få flere private konsulen-
ter på markedet på dambrugsområdet de kommende 2 år.  

 
 

3. Miljøstyrelsen bør udmelde reduktionsrater for medicin og hjælpestoffer 
Når en kommune skal fastsætte vilkår om, hvor meget medicin og hjælpestoffer et dambrug 
kan anvende for at bekæmpe og forebygge sygdomme, skal det ske på grundlag af viden 
om eller beregning af, hvor stor en rate af stofferne, der ender i spildevandet, og dermed 
ledes ud i naturen. ”Reduktionsraten”, er den mængde af det anvendte stof, der nedbrydes 
pr. døgn.   
 
Miljøklagenævnet skrev i en afgørelse fra 2008, at reglerne for reduktionsrater for medicin 
og hjælpestoffer ikke var tilstrækkelige underbygget til at anvende generelt.  

 
Siden Miljøklagenævnets afgørelse fra 2008 viser forskningsresultater, at der sandsynligvis 
kan anvendes generelle reduktionsrater. Miljøstyrelsen arbejder p.t. på få belyst problemer 
vedrørende medicin og hjælpestoffer.  

 
Løsningsforslag:  
Primo 2011 forventer Miljøministeriet at udsende en revideret vejledning eller udkast til reg-
ler vedr. medicin og hjælpestoffer, som kan supplere det eksisterende administrations-
grundlag. 
 

4. Mange klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet afholder kommuner fra at gå i gang 
Natur- og Miljøklagenævnet har været uformelt kontaktet. Nævnet oplyser, at der ca. er 40 
klagesager i nævnet vedrørende dambrug, der omhandler vandindvindingstilladelser, og 
ca. 23 klagesager vedr. påbud om medicin og hjælpestoffer. 
 
Mht. vandindvindingssagerne, er det MST´s vurdering, at sagerne ikke står i vejen for 
kommunes sagsbehandling af en ansøgning om miljøgodkendelse, uanset at disse sager 
er påklaget. De kan dog ikke behandle miljøgodkendelse og vandindvindingstilladelse sam-
tidigt. Men samtidighed kan opnås senere ved, at MKN fortsætter sin praksis med at tids-
begrænse vilkår i vandindvindingstilladelsen, således at det tidsbegrænsede vilkår genvur-
deres, første gang kommunen sagsbehandler miljøgodkendelsen.  

 
Håndtering af medicin og hjælpestoffer er en integreret del af miljøgodkendelsen. Det er 
mest hensigtsmæssigt, at et dambrugets anvendelse af medicin og hjælpestoffer håndte-
res, når kommunen vurderer alle miljøforhold på virksomheden ifm. miljøgodkendelsen. De 
23 klagesager bør dog ikke afholde kommunerne fra at påbegynde en samlet vurdering af 
miljøforholdene på dambruget. I konkrete sager kan det være relevant at overveje, om den 
påklagede afgørelse bør tilbagekaldes af kommunen samtidigt med at udkast til godkendel-
se sendes i høring til virksomheden. Dette bør ske efter de forvaltningsretlige regler.  

 
Løsningsforslag:  
Pligten til at sagsbehandle en miljøgodkendelse består, uagtet en påklage af et påbud. Der 
er et selvstændigt retsgrundlag at træffe afgørelse på grundlag af, nemlig §§ 39 eller § 33 i 
mbl.  
Klagesagerne er ikke til hinder for, at kommunerne sagsbehandler ansøgningerne om mil-
jøgodkendelse efter § 39 eller § 33 i mbl.  

 
MST vil opfordre kommunerne til at orientere Natur og Miljøklagenævnet om, når de går i 
gang med miljøgodkendelsessagsbehandlingen, og hvornår de forventer at afslutte sags-
behandlingen. Når miljøgodkendelsen er meddelt, kan klagesagen i MKN bortfalde som 
uaktuel.  

 
5. Erstatningspligt for kommunen hvis stemmeværker nedlægges.    
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Vandindvindingstilladelse til dambrug, regulering af opstemninger efter vandløbslo-
ven i forbindelse med dambrug og miljøgodkendelse af dambrug, er indbyrdes 
sammenhængende, og skal så vidt muligt sagsbehandles samtidigt ifølge ny lov-
givning, der trådte i kraft i 2009.  
 
Fjernelse af spærringer i vandløb er et væsentlig virkemiddel i vandplanerne til at 
opnå miljømålene. Vejle Kommune er i november måned i en taksationskommissi-
onskendelse blevet idømt et erstatningskrav på 9,2 mio.kr. for at nedlægge 3 
stemmeværker i tilknytning til dambrug. Afgørelserne forventes påklaget til Overtak-
sationskommissionen af kommunen, og en endelig afgørelse forventes først at væ-
re truffet om et år. 

 
Sagen vedrører en strid om, hvorvidt et af Vejle Amt lovligt stillet vilkår om vandindvinding 
fra vandløb uden brug af opstemning i forbindelse med meddelelse af nye vandindvindings-
tilladelser efter vandforsyningsloven kan medføre erstatning med henvisning til vandløbslo-
vens § 50. Med kendelsen tildeles dambrugsejeren erstatning svarende til de omkostnin-
ger, der er forbundet med, at han i fremtiden ikke længere kan indtage vand til dambruget 
fra en opstemning. Vejle Kommune havde forventet, at dette ville være erstatningsfrit, og 
en mindretalsudtalelse i kendelsen giver Vejle Kommune medhold.  

 
I mange vandløb vil den miljømæssigt set bedste løsning være, at dambrugsopstemninger i 
vandløbet fjernes, og dambruget i fremtiden indpumper vandet. Alternativt til at fjerne op-
stemningen vil der kunne etableres et omløbsstryg. Både en fjernelse af en opstemning og 
etablering af et omløbsstryg indebærer, at der kan rejses en sag efter vandløbsloven, og 
derved får dambrugeren mulighed for at søge erstatning. Midlerne i Grøn Vækst på 78 mio. 
kr./år vil i et vist omfang kunne anvendes til fjernelse af spærringer fra blandt andet dam-
brug. I vandplanerne sondres imidlertid ikke mellem spærringer i relation til dambrug, eller 
andre spærringer. Så en kommende prioritering af midlerne, jf. nedenfor, vil afdække i hvil-
ket omfang konkrete dambrugsspærringer vil kunne kompenseres af midlerne fra Grøn 
Vækst. Det formodes, at mange kommuner afventer Overtaksationskommissionens ken-
delse i sagerne fra Vejle, før de går i gang med at nedlægge opstemninger eller etablere 
omløbsstryg i dambrugssager. Budskabet til kommunerne må dog være, at enhver sag be-
ror på en konkret vurdering, og at man i nogle af sagerne vil vurdere, at opstemninger kan 
bibeholdes under visse vilkår, mens de i andre tilfælde bør nedlægges. 

 
Erstatningskrav vil dog kunne undgås, hvis der i stedet indgås frivillig aftale om eksempel-
vis at nedlægge et stemmeværk. En sådan aftale indgås typisk ved omlægning til model-
dambrug. Her kan eksisterende støtteordninger under Fødevareministeriet eller i Grøn 
Vækst-regi være en hjælp: 

 
-) Fødevareministeriet yder støtte via Fiskerifonden til projekter, der har til formål at forbed-
re vandmiljøet og beskytte akvatiske flora og fauna1. Der ydes typisk tilskud til vandløbsre-
staureringsprojekter. Projekter, som har til hensigt at forbedre de fysiske forhold i vandløb 
ved dambrug, vil blive prioriteret højt ved udvælgelses af projekterne. I 2008-2010 er der 
givet en gennemsnitlig støtte på ca. 10 mill. per år. I udgangspunktet kræver projekterne en 
kommunal medfinansiering på 50 %, men i særlige tilfælde (Natura 2000 områder) vil der 
kunne gives den fulde støtte. 

 
-) Med aftale om Grøn Vækst, der skal udmønte målene i vandplanerne, er der afsat 78 
mio. kr. pr. år til finansiering af fjernelse af spærringer og vandløbsrestaureringsprojekter – 
der er dog ikke truffet beslutning om hvordan penge skal udmøntes, hvilket skal ske i sam-
arbejde med KL. Dette vil tidligst ske i 2011. Desuden er der 3,7 mio. kr. årligt i perioden 
2011-2015 til opkøb af foderkvoter mv. i forbindelse med dambrugsindsatsen. Anvendelse 

                                                 
1 Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora 
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./. 

og udmøntning af midlerne beror på fastlæggelse af endeligt indsatsbehov. Miljøministeriet 
forventer, at der efter en intern regeringsproces vil kunne tages stilling til midlernes anven-
delse medio 2011 på baggrund af modtagne høringssvar på udkast til vandplaner og en 
status for gennemførte miljøgodkendelser af dambrug.  
 
Løsningsforslag:  
Fjernelse af spærringer med henblik på at sikre kontinuitet og faunapassage i vandløb er 
en del af aftalen om Grøn Vækst. P.t. arbejdes der på en aftale med KL om en model for 
administration af de afsatte midler til bl.a. fjernelse af spærringer. Indsatsen om etablering 
af faunapassager ved dambrug, der ikke allerede er forudsat gennemført forud for vandpla-
nerne, er indsatser der på lige fod med etablering af faunapassager ved andre spærringer 
er indeholdt i Grøn Vækst-aftalen. Det foreslås derfor, at etablering af faunapassager ved 
dambrug afventer aftalen med KL.  
 
 
 

6. Problemer med at tolke reglerne i kommunerne  
På workshoppen blev det tydeligt, at nogle kommuner i dag håndterer en række sagsbe-
handlingsproblemer i relation til dambrug inden for den eksisterende lovgivningsramme, 
mens andre kommuner finder det vanskeligt. Det kan løses ved at skabe bedre rammer for 
erfaringsudveksling.  

 
En liste over ofte forekommende problemer vedrørende administration og håndhævelse, 
som blev nævnt på workshoppen, vedlægges (jf. bilag).  
 
Løsningsforslag:  
Primo 2011 vil en styregruppe med repræsentanter fra kommunerne indkalde til en møde-
række, hvor kommunerne kan udveksle erfaringer. Første møde afholdes i marts 2011. Er-
fa-møderne afholdes i en undergruppe til Envina (kommunernes miljø-netværk). KL og 
MST deltager.  

 
På workshoppen foreslog sagsbehandlere fra kommunerne, at de på et første møde drøf-
ter, hvordan en plan for behandling af dambrugssagerne kan udarbejdes i kommunerne.  
På de følgende møder i 2011 vil kommunerne drøfte øvrige udfordringer vedrørende god-
kendelse og håndhævelse i relation til dambrugssagerne, jf. bilag. 
 

7. Miljøstyrelsen bør informere om problemer og løsninger på dambrugsområdet  
På workshoppen efterspurgte kommunerne mere informationen fra Miljøstyrelsen om nye 
initiativer. 

 
Løsningsforslag:  
MST og KL vil udsende elektroniske nyhedsbreve til kommunernes sagsbehandlere.  
Første nyhedsbrev vil blive udsendt primo 2011 som opfølgning på workshoppen. Herefter 
vil Miljøstyrelsen udarbejde FAQ´er til hjemmesiden. 
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Bilag: Skitse over mulige arbejdsopgaver for den kommunale erfa-
gruppe.  
 
Ofte forekommende problemer vedr. administration og håndhævelse i dambrugssager, nævnt på 
workshop om miljøgodkendelse af dambrug i Vejle den 2. november 2010.   
 
 

• Der udarbejdes en plan for sagsbehandlingen af dambrugssager i alle kommuner 
Planen bør indeholde en oversigt over antal sager i den enkelte kommune, en beskri-
velse af hovedproblemet i de enkelte sager, samt forslag til tidsplan. Planen drøftes i 
den enkelte kommune med Dansk Akvakultur, konsulentbranchen, samt Danmarks Na-
turfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Sagen forelægges for det politi-
ske niveau i kommunen til godkendelse. Hvis der er udsigt til erstatningskrav ved f.eks. 
nedlæggelse af et stemmeværk, skal erstatningsbeløbet afsættes på kommunens bud-
get.   

 
• Det er svært at få fyldestgørende ansøgninger, og der mangler positivt medspil 

fra dambrugskonsulenterne.  
Kommuner skal tydeliggøre konsekvensen af, at der ikke kan meddeles godkendelse 
Politikere i kommunen skal gøres opmærksomme på kommunens opgave, og være klar 
til at håndhæve.  
Kommuner skal leve op til kvalitetsstyringssystemer på miljøområdet, så ansøgninger 
sagsbehandles.  
 

• Der er ikke udmeldt et niveau for BAT på traditionelle dambrug, det giver usikker-
hed i forhold til at stille krav og træffe en politisk beslutning i kommunen.  
Pædagogisk information om BAT-begrebet udbredes.  
BAT for traditionelle dambrug, og andre typer af dambrug fastlægges af den enkelte 
kommune, efter drøftelser i erfa-gruppen.  

 
• Medicin og hjælpestoffer 

MST udarbejder beregningsværktøjer for reduktionsrater.   
Erfa-samarbejde skal hjælpe med at udbrede erfaringer mellem kommuner.   

 
• Hvad er de lovgivningsmæssige rammer for at håndtere erhvervets ønske om fo-

derflytninger fra et dambrug inden for et vandopland.   
 
Hidtidige erfaringer fra kommuner udbredes.  

 
• Erstatningspligt for kommunen 

Hvornår kan en tilbagekaldelse af en vandindvindingstilladelse og nedlæggelse af 
stemmeværker medføre, at kommunen skal betale erstatning? Hvordan håndteres dis-
se sager administrativt. Hvordan inddrages støttemuligheder og frivillige aftaler, så er-
statningskrav kan undgås. 

 
 
 
 


