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Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om godkendelse og samtidig sagsbehandling af 
ferskvandsdambrug 

 
Generelle bemærkninger 
Bekendtgørelsesudkastet blev sendt i høring via høringsportalen den 11. november med frist den 
6. december 2011. Bekendtgørelsen er også sendt direkte til en bred kreds af interessenter.  
 
Der er indkommet 19 høringssvar, hvoraf 7 myndigheder og organisationer oplyser, at de ingen 
kommentarer har.  
 
Følgende høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastet: 
 
Brancheforeningen Dansk Akvakultur (DA), Ferskvandsfiskeriforeningen og Aquacircle, der 
repræsenterer branchen og teknologiproducenterne, har afgivet høringssvar.  
 
Erhvervet er generelt kritisk overfor, hvad de betragter som unødigt detaljerede regler i 
bekendtgørelsen. 
 
Fra de kommunale myndigheder er der afgivet flere svar: KL / Komunalteknisk Forening og et 
fælles høringssvar fra Billund Kommune, Vejen Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejle 
Kommune, Aalborg Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Silkeborg 
Kommune, Varde Kommune, Esbjerg Kommune og Ikast-Brande Kommune. 
 
De kommunale parter er generelt positive over for reglerne i bekendtgørelsen, der efter deres 
opfattelse udgør et godt administrativt redskab til at forvalte området på. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i hovedtræk 
afgivet positive høringssvar, særligt hvad angår indførelse af regler for udlederkontrol, indførelse 
af renere teknologier og at overholdelsen af vand- og naturplaner sikres.  
 
Af statslige myndigheder har Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, Erhvervs- og 
Vækstministeriet samt Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) afgivet høringssvar. 
 
En enkeltperson og konsulentfirmaet Orbicon har indgivet bemærkninger. 
 
Følgende organisationer og myndigheder har oplyst, at de ingen kommentarer har: Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Advokatrådet, Arbejdstilsynet, 
Forbrugerrådet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Naturstyrelsen.   
 



   

I det følgende gennemgås høringssvarene og Miljøministeriets kommentarer hertil. 
Kommentarerne er anført i kursiv.  
 
Høringssvarene er gengivet i hovedtræk. Ønskes der mere detaljerede oplysninger om 
høringssvarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
Emnerne er som følger:  
 
1: Resultatbaseret forvaltning 
2: Hjemmel i flere love  
3: Vandindvindingsmetode og størrelse 
4: Vandforbrug 
5: Nedlæggelse af stemmeværker  
6: Brugerbetaling 
7: Vandplaner og kvælstofkvoter  
8: Overgangsregler 
9: Beregning og udledning før ombygning 
10: Generelle indretningskrav 
11: Drift af dambruget 
12: Damtype 
13: Ind og udsivning 
14: BAT 
15: Medicin og hjælpestoffer 
16: Økologi og specialproduktioner 
17: Tilsyn 
18: Egenkontrol 
19: Revurderingssager mm.  
20: Allerede eksisterende modeldambrug type 1... 
21: Økonomi i forbindelse med ændret bekendtgørelse. 
22: FREA 
23: Afgitring 
24: Maksimal udlederkrav BI5 og NH3-H 
 
 
1. Resultatbaseret forvaltning  
Fødevareministeriet er tilfreds med, at bekendtgørelsen i videst muligt omfang fastlægger en 
resultatbaseret forvaltning, men foreslår, at bekendtgørelsen underkastes et serviceeftersyn efter et 
år.  
 

   Miljøstyrelsen er enig og følger op på incitamentsstrukturen om et år. 
 
2. Hjemmel i flere love 
DA og Orbicon er kritisk overfor, at regler i bekendtgørelsen har hjemmel i flere forskellige love: 
miljøbeskyttelseslov, vandforsyningslov m.fl. De anfører, at det er lovstridigt, når der 
gennemføres materiel regulering af vandindvindingstilladelse, jf. vandforsyningsloven, i 
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bekendtgørelsen, og generel regulering af vandindvindingsmetode, jf. naturbeskyttelseslov og 
vandløbslov.  
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det er en kendt fremgangsmåde, at én bekendtgørelse har hjemmel i 
forskellige love, se f.eks. habitatbekendtgørelsen og risikobekendtgørelsen. Dette er ikke 
lovstridigt. Miljøstyrelsen har præciseret bekendtgørelsens § 10, så det fremgår, at krav til 
vandindvindingsmetoden fastsættes i en vandindvindingstilladelse i medfør af 
vandforsyningsloven.   
 
3. Vandindvindingsmetode og størrelse 
DA anfører, at størrelsesinddelingen for brug større eller mindre end 400 tons relateret 
foderforbrug i bilag 1 er arbitrær og bør fjernes, da den fastholder branchen i gårsdagens 
teknologier. 
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at opdelingen er indført ud fra en overordnet betragtning af økonomi, 
produktion, miljøbelastning og ressourceforbrug mm. Når anlægget er over 400 tons årlig 
produktion, er det en fordel for både miljø og dambrugere at producere med lavere vandforbrug 
og en højere grad af recirkulering.  
 
Bekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen kan dispensere fra krav til indretning og, 
opholdstid, jf. bilag 1 hvis ansøger kan sandsynliggøre, at en anden type anlæg kan opnå samme 
eller mindre miljøpåvirkning. Miljøstyrelsen finder derfor ingen grund til at ændre inddelingen. 
 
DA er af den opfattelse, at krav i bilag 1 om indpumpning af overfladevand til anlæg, der er 
mindre end 400 tons relateret foder, ikke er acceptabelt, og at det strider mod Akvakulturudvalgets 
anbefalinger. De finder desuden, at kravet overflødiggør opstemningen i vandløbet, og at en 
nedlæggelse af opstemningen skal ske med hjemmel i vandløbslovens § 50, og at dette kun kan 
ske mod erstatning, jf. samme lovs § 51.  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening støtter løsningen for 
indvinding af vand via pumpning. Begge organisationer ser det som en mulighed for at sikre den 
fremtidige udvikling af branchen samtidig med, at man løfter forpligtigelser overfor EU-
direktiver. Argumentationen støttes af det faktum, at branchen har fremvist, at indpumpning af 
vand er en funktionel og rentabel løsning på eksisterende dambrug.   
 
Miljøstyrelsen er enig med DA i, at krav om at nedlægge et stemmeværk i vandløbet gennemføres 
med hjemmel i vandløbslovens §§ 50-51 med deraf følgende mulighed for at kunne kræve 
erstatning, men nedlæggelse af stemmeværker er ikke reguleret i 
ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen. 
 
Miljøstyrelsen afviser synspunktet om, at der ikke kan stilles krav i bekendtgørelsen om, at vand til 
dambruget skal indpumpes i anlægget. Krav om indpumpning stilles på baggrund af viden om 
BAT, ressourceforbrug, rentabilitet og målenøjagtighed. Disse miljøbeskyttelseshensyn kan lovligt 
lægges til grund ved administrationen af vandforsyningslovens § 22, stk. 2, jf. § 1 og § 2.   
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DA er kritisk overfor kravene i bilag 1 for dambrug med over 400 tons relateret foderforbrug/år, 
hvor der i udkastet stilles krav til, at dambrug skal opgive deres overfladevandindvinding ved 
miljøgodkendelse eller ved revurdering af deres miljøgodkendelse senest efter 10 år. DA anfører, 
at der i dag er 4-7 store, miljøgodkendte dambrug, der ikke har en praktisk mulighed for at indtage 
den nødvendige mængde/kvalitet af dræn og boring, som følge af lokale forhold.  
 
Se Miljøstyrelsens kommentarer på side 12 om revurderinger (og godkendelse). 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune efterlyser et krav om, at dambrugeren skal tilbageføre sit vand til 
indvindingsstedet, for ikke at skabe døde å-strækninger.  
 
Med udgangspunkt i vandforsyningslovens regler, jf. § 22, stk. 4, er et dambrug allerede i dag 
forpligtet til at sikre, at der altid opretholdes en vandføring på mindst halvdelen af 
medianminimumsvandføringen i vandløbet. Ifølge forarbejder til loven var formålet, ”at tilgodese 
den almindelige samfundsmæssige interesse i en vis minimumsvandføring i vandløb ud fra miljø- 
og naturbeskyttelseshensyn.” Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at kommunen ifølge § 22, stk. 4, jf. 
§ 20, kan stille vilkår om, at udledningen af spildevand fra dambruget kan placeres umiddelbart 
nedstrøms indtaget, og derigennem både sikre, at vandet ikke skal pumpes 2 gange, og at 
minimumsvandføringen opretholdes. Miljøstyrelsen ser derfor ikke behov for at ændre 
bekendtgørelsen i den henseende. 
 
Fødevareministeriet er betænkelig ved miljøkonsekvenserne af kravet om indpumpning af vand. 
Hvis kravet fastholdes, ser Fødevareministeriet gerne, at man fremskynder arbejdet med at skabe 
”reel fri faunapassage” (citat fra Akvakulturudvalget).  
 
Anbefalingen er i tråd med anbefalingerne fra DTU-aqua til akvakulturudvalget. Miljøstyrelsen vil 
henvise til, at branchen efter Akvakultudvalgets arbejde har fremvist, at fungerende dambrug, der 
benytter sig af indpumpning af vand, i dag er en god miljømæssig løsning med gode produktions- 
og økonomiforhold. Dette er også den opfattelse, både DN og DSF fremlægger i deres 
høringssvar. Miljøstyrelsen er også af den opfattelse, at en sådan løsning er en god og rentabel 
løsning til fordel for både dambruger og miljø. Miljøstyrelsen fastholder derfor krav om 
indpumpning af vand. 
  
4. Vandforbrug: 

 
Danmarks Sportsfiskerforbund finder, at et maksimalt vandforbrug på 150 l/s pr. 100 tons foder 
for traditionelle dambrug er rimeligt i forhold til den viden om vandbesparende foranstaltninger, 
der er mulige.  
 
Ferskvandsfiskeriforeningen, DA og Fødevarestyrelsen påpeger, at det direkte vil hindre eller 
besværliggøre produktionen af æg og yngel samt såkaldte specialproduktioner. 
 
Enkelte kommuner vurderer også, at der kan være problemer forbundet med 
specialproduktionerne.  
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Miljøstyrelsen har på baggrund af opfølgende bemærkninger fra DTU-aqua ændret 
bekendtgørelsen således, at grænsen for vandforbruget hæves til maksimalt 250 l/s pr.100 tons 
produktion for dambrug, der forbliver på foderkvoteregulering, jf. overgangsreglerne i 
bekendtgørelsen. Fødevarestyrelsen har haft betænkeligheder ved en vandføring på 150 liter/sek. 
med  hensyn  til de  zoosanitære forhold. Miljøstyrelsen har sikret sig at disse hensyn er varetaget 
i fastsættelsen af det ny krav på 250 liter/sek. 

 
5. Nedlæggelse af stemmeværker 
KL finder det problematisk, at samtidighedsreglen indebærer, at der skal nedlægges 
stemmeværker.  
 
Miljøstyrelsen finder ikke, at samtidighedsreglen har denne konsekvens. Samtidighedsreglen er en 
procedureregel uden selvstændigt, materielt indhold. Det skal desuden nævnes, at reglen om 
samtidighed er foreslået suspenderet for dambrug, der forbliver på foderkvoteregulering, jf. § 18 i 
bekendtgørelsen.   
 
6. Brugerbetaling 
DA savner en stillingtagen til brugerbetaling.  
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at store dele af dambrugserhvervet, siden reglerne om brugerbetaling 
blev indført, har været undtaget brugerbetaling ved godkendelse og tilsyn, idet der ikke kan 
”opkræves brugerbetaling for arbejde med behandling af ansøgninger om godkendelse indsendt i 
medfør af bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse 
fra bestående listevirksomheder”. Dambrug er den eneste branche, der stadig er omfattet af denne 
undtagelse. Alle øvrige brancher har fået meddelt de påkrævede miljøgodkendelser, og omfattes 
dermed af brugerbetalingen. 
 
Styrelsen kan oplyse, at denne undtagelsessituation bortfalder med de nye regler, idet de 
bestående 93 dambrug, der har indsendt en ansøgning i medfør af ovennævnte bekendtgørelse, nu 
skal indsende en ny eller opdateret ansøgning, for at overholde kravene i bekendtgørelsen. 
Behandling af ansøgninger, der kræver fornyelse eller opdatering, jf. bekendtgørelsesudkastets 
regler, bliver omfattet af brugerbetalingsreglerne fra det tidspunkt, hvor bekendtgørelse om 
miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug træder i kraft.  
 
7. Vandplaner og kvælstofkvoter 
De 9 dambrugskommuner påpeger, at bekendtgørelsens rammer for udledning ikke er i 
overensstemmelse med de statslige vandplaners rammer for udledning. DA fremfører lignende 
kritik. DA ønsker, at de udlederkrav, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2, ikke kan skærpes, 
hvis det er nødvendigt ud fra miljøtilstanden i vandløbet.  
 
Som det også fremgår af anbefalingerne i Akvakulturudvalget udgør vandplanerne den 
overordnede ramme for akvakulturerhvervet, hvilket erhvervet har tilsluttet sig. Det er således i 
respekt for vandplanerne, at reglerne om kvælstof i bekendtgørelsen er formuleret. 
Bekendtgørelsen fastsætter metoden for, hvordan beregningen fra foderkvote til udlederkrav skal 
foretages. Udgangspunktet er den til enhver tid gældende godkendelse for dambrugeren. 
Udgangspunktet for kommunernes administration er således fodertilladelsen fra 1989 eller den 
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derefter gældende tilladelse, der er forudsætningen for udledningen. Det er ikke 
punktkildeopgørelsen i vandplanernes redegørelsesdel. 
 
Derudover foretager kommunen altid et konkret skøn i en række miljømæssige henseender af det 
enkelte dambrug, herunder udledning af forurenende stoffer (kvælstof, fosfor, organisk materiale, 
medicin og hjælpestoffer) til vandmiljøet i forhold til lokale målsætninger mv. som led i 
godkendelsesarbejdet. 
 
8. Overgangsregler  
DA og Orbicon hævder, at ny lovgivning ikke kan indføres med ”tilbagevirkende kraft”, og at 
ansøgninger indsendt af dambrugeren efter nuværende regler, derfor skal behandles efter disse 
regler.  
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at udkastet til regler følger samme praksis som andre regelsæt, hvor 
BAT-niveauet fastsættes på det tidspunkt, hvor miljøgodkendelsen gives, se f.eks. § 24, stk. 1 i 
bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
 
De 9 dambrugskommuner foreslår, at der i bekendtgørelsen indføres tidsfrister for, hvornår 
dambrug, der skal have sagsbehandlet førstegangsgodkendelser, og dambrug, der skal revurderes 
hvert 10. år, senest skal have indsendt ansøgning til kommunen.  
 
Af de dambrug, der siden indkaldebekendtgørelsen i 1992 har skullet indsende en ansøgning om 
en samlet miljøgodkendelse, er der stadig 93 dambrug, der pr. 15. januar 2012 mangler at 
indsende en fyldestgørende ansøgning efter gældende regler.  
 
Disse dambrug, kan efter eget ønske forblive på foderkvoteregulering, men skal opfylde nye krav 
om BAT og medicin og hjælpestoffer, som er indarbejdet i de nye regler. Ifølge overgangsregler i 
bekendtgørelsen, skal den ansvarlige for et dambrug derfor indsende ny ansøgning, eller 
supplerende oplysninger, der belyser, hvordan de kan overholde de nye krav.  Kommunen 
fastsætter tidsfrist for dette under hensyn til, at alle dambrug skal være miljøgodkendte inden 
udgangen af 201, jf. vandplanerne.  
 
KL har desuden flere tekniske korrektioner til overgangsregler.  
 
Miljøstyrelsen kan følge disse.  
 
 
9. Beregning og udledning før ombygning 
De 9 dambrugskommuner efterspørger en beregningsmetode, der til brug for en VVM-screening 
kan anvise, hvorledes udledningen før ombygning/overgang til udlederkrav skal beregnes.   
 
Beregningen foregår ud fra F.till jf. dambrugsbekendtgørelsen, med mindre der er givet 
godkendelse på andet grundlag, eller der er anden dokumentation, der viser anderledes for det 
pågældende dambrug, som kommunen kan lægge til grundlag.  
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10. Generelle indretningskrav 
De 9 dambrugskommuner er generelt positive overfor indretningskrav til dambrug. Afvigelser fra 
krav kan lade sig gøre, jf. § 8, stk. 3 gennem dispensation fra kommunalbestyrelsen. Kommunerne 
har enkelte tekniske bemærkninger i bilag til deres høringssvar.  
 
DSF er tilfredse med krav til indretning, men er usikre på, om kommunerne kan løfte det tekniske 
ansvar i forbindelse med andre anlægstyper. DSF ønsker, at der afsættes midler til en statslig 
ekspertgruppe til hjælp for kommunerne. 
 
Miljøstyrelsen har i samarbejde med DTU-aqua/DMU ændret indretningskravene i 
bekendtgørelsen, således at de er mere effekt-rettede end en konkret teknologi. Dette skulle gøre 
bekendtgørelsen mere fleksibel i forhold til indretningen, og det skulle ligeledes gøre det mere 
gennemskueligt for kommunerne, hvilken effekt der skal sammenlignes med, hvis der søges om 
anden indretning. Desuden kan det oplyses, at der allerede eksisterer en mulighed for at anvende 
DTU-aqua via Fødevareministeriets helpdesk-ordning. Herigennem kan kommunerne få hjælp til 
sandsynliggørelsen af forskellige systemtyper. 
 
DA har en række tekniske kritikpunkter af krav i bilag 1 til indretning af moderne dambrug, der 
overgår til udlederkrav. Generelt ønsker de ingen krav til indretninger. Det samme er tilfældet for 
Aquacircle og Orbicon, som begge fremhæver øget mulighed for fleksibilitet. Dette gælder en 
række specifikke renseforanstaltninger så som filtre og plantelaguner. 
 
Miljøstyrelsen vil i bekendtgørelsen tydeliggøre, at der er mulighed for via § 8 stk. 2 at fravige 
indretningen, men andre høringssvar påpeger, at det er meget vigtigt, at have et udgangspunkt i 
en generel opbygning af dambruget, som man kan tage afsæt i. Miljøstyrelsen mener at have 
varetaget dette i bilag 1.  
 
Opholdstiden nævnes specifikt her da den er vigtig i forhold til medicin og hjælpestoffer. 
Opholdstiden  en central parameter, der sikrer overholdelse af miljøkvalitetskravene. Mere herom 
under punkt 15, Medicin og hjælpestoffer. 
 
Orbicon fremhæver, at der kan være renseteknikker forbundet med slamhåndteringen i form af 
hydrolicering. 
 
Ønsker dambrugeren at gøre brug af dette, bør det kunne indarbejdes gennem ændrede 
indretningskrav, ellers kan dette ske gennem § 8 stk. 2. Miljøstyrelsen ser derfor ingen grund til 
ændring af teksten. 

 
DSF ønsker skrappere krav til slamdepoter med fast bund og sider, samt at der som en del af 
godkendelsen skal være konkrete aftaler for den videre håndtering af slammet. 

 
Miljøstyrelsen finder, at et slamdepot bør være med fast bund og sider. Dette er indarbejdet for 
både anlæg på udlederkontrol og foderkvote. Dette er svarende til andre branchers krav om 
sikring af lignende materiale. 
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11.  Drift af dambruget. 
Aquacircle fremhæver, at der i bekendtgørelsen er driftsforskrifter, der kan være 
uhensigtsmæssige i forhold til andre anlægstyper.  
 
Miljøstyrelsen har indarbejdet lempeligere krav i bilag 1 for at imødekomme forslaget. 
 
12. Damtype 
Der ønskes fra DA´s side ikke krav til damtype i form af beskrivelser, der henviser til beton eller 
lignende materiale. 
 
Miljøstyrelsen imødekommer DA´s ønske og ændrer bekendtgørelsesteksten til, at dammene skal 
have impermeabel bund og sider såsom beton eller lignende materiale på foranledning af 
DMU/DTU-aqua anbefaling. Derved kan dambrugeren anvende det for ham mest 
hensigtsmæssige materiale, som ligeledes bør løse kravene til økologisk produktion. 
 
13. Ind- og udsivning. 
DA og Ringkøbing-Skjern Kommune har påpeget, at regler om ind/udsivning til og fra anlæggene 
er uhensigtsmæssigt, og kan skabe væsentlige problemer.  
 
Miljøstyrelsen fjerner kravet til ind- og udsivning, men definerer, at indsivende vand skal beregnes 
som vand med konkret målt belastning belastning, og at udsivende vand skal beregnes som 
indeholdende samme koncentration af opløste næringsstoffer som udløbsvandet. Der er dog stadig 
krav til impermeabel bund i produktionsanlæggene for produktion på udlederkontrol.  

 
 
14. BAT 
De 9 dambrugskommuner er meget positive over for BAT-krav til alle dambrug, og til at der 
indføres krav til vandindtag. De foreslår konkret, at der stilles krav til, at pumpens ydeevne skal 
tilpasses det maksimale vandindtag. 
 
 Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for dette detaljerede krav i bekendtgørelsen.   
 
DA mener, at BAT-niveauerne ikke er realistiske, og at de ikke løfter bunden, som foreskrevet i 
Akvakulturudvalgets anbefalinger. Man ønsker derfor fra DAs side, at man får ny udredning 
herom. 
 
Miljøstyrelsen har forholdt sig til, hvilket BAT-niveau, det er muligt i dag at opnå i forhold til en 
række kendte teknikker, baseret på en lang række forskningsprojekter. Miljøstyrelsen har rådført 
sig med flere forskningsinstitutioner og har fundet, at kravet for kvælstof er for stramt for de 
mindre dambrug. Miljøstyrelsen indfører derfor en kategori for de mindste dambrug under 25 tons 
Ftill, som udgør ca. 25 anlæg og påvirker naturen med ca. 2,6% af dambrugernes samlede 
udledning. Ændringen vurderes at medføre en lempelse svarende til mindre end 0,3%  af den 
samlede udledning fra branchen.  
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   15.  Medicin og hjælpestoffer  
De 9 dambrugskommuner roser reglerne om medicin og hjælpestoffer, men foreslår det præciseret, 
at for ”øvrige hjælpestoffer gælder, at der ingen omsætningsrate er”.   
 
Miljøstyrelsen er enig i korrektionen.  
 
Desuden foreslås, at reglerne om brug af hjælpestoffer i bilag 1, 3 og 7 samles i ét bilag.   
 
Miljøstyrelsen har efterkommet dette og har indført et selvstændigt bilag med medicin og 
hjælpestoffer, bilag 8. 
 
Desuden foreslår de 9 dambrugskommuner, at § 10, stk. 5 præciseres, så det klart fremgår, hvad 
egenkontrolprogrammet for medicin og hjælpestoffer skal bestå af.   
 
Til samme emne har DA fundet det usagligt og uacceptabelt, at der stilles krav om konkret måling 
af udledningen af medicin og hjælpestoffer.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at dambrug udleder spildevand direkte til recipient i en størrelse, der må 
vurderes som betydelig. Erfaringer fra undersøgelser af udledning har vist, at såfremt der ikke er 
den tilstrækkelige opholdstid i anlægget, overskrides miljøkvalitetskravene betydeligt i vandløbet. 
DA har i deres høringssvar foreslået, at man kan aflede vandet til en retentionsdam. 
Miljøstyrelsen finder det hensigtsmæssigt både teknisk og økonomisk i forhold til konkret 
måleprogram.  

 
Flere høringssvar fremhæver fordelene ved indarbejdelsen af reduktionsrater for medicin og 
hjælpestoffer i bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen udsendte i forbindelse med høringsmødet den 
22/11 2011 ændringer til medicin og hjælpestofdelen. Naturstyrelsen har efterfølgende i arbejdet 
med implementeringen af høringssvarene haft kommentarer til den procentvise mængde, der 
definere udledningsperioden. Naturstyrelsen har påpeget, at det er hensigtsmæssigt at fastsætte 
udledningsperioden som 90 % stof og ikke som tidligere anført som 99 %.  

 
Miljøstyrelsen har fulgt denne anbefaling. 
 
DA har på baggrund af ny forskning ønsket at få ændret en række omsætningsrater i forbindelse 
med hjælpestoffer.  
 
Miljøstyrelsen har i samråd med rådgivende forskningsinstitutioner valgt at ændre flere af disse 
omsætningsrater på baggrund af nye forskningsresultater. 
 
Miljøstyrelsen har efter høringsfristen modtaget nyt materiale fra medicinproducenterne til 
dokumentation af udledningsperioden for sulfadiazin/trimetroprim. 

 
Miljøstyrelsen har valgt ikke direkte at indarbejde tallene som følge af det tilsendte materiale på 
baggrund af en forskningsmæssig vurdering, som er indhentet under høringsarbejdet. 
Miljøstyrelsen har dog valgt at etablere en ændret udledningsperiode for de to stoffer, idet 
materialet indikerer, at der er en længere udledningsperiode end tidligere antaget.  
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Miljøstyrelsen vil arbejde videre med sulfadiazin/trimetroprim. 
 

Kommunerne, DA og Aquacircle har alle påpeget problemerne med indførelse af rørføring for at 
sikre vandforbrug i forbindelse med behandling med medicin og hjælpestoffer. DA har fremført en 
række muligheder for at styre vandforbruget i forbindelse med behandling. 
 
Miljøstyrelsen har valgt at slette kravet, idet der er fundet en bedre samlet løsning. 
 
Samlet set ændrer Miljøstyrelsen bekendtgørelsen, således at der etableres et grundlag for 
fastsættelse af omsætning og periode for udledningen. Hertil kommer, at såfremt der er behov for 
yderligere opholdstid for at kunne overholde miljøkvalitetskravene, skal kommunalbestyrelsen 
stille krav til etablering af en retentionsdam/tank af passende størrelse. Som følge heraf sletter 
Miljøstyrelsen kravet om konkret måling af udledningen af medicin og hjælpestoffer i forbindelse 
med en fravigelse af kravene til indretning/opholdstid i forbindelse med anvendelsen af § 8 stk.2. 
 

  16. Økologi og specialproduktion. 
FVM, DA, Orbicon og Ferskvandsfiskeriforeningen har alle udtrykt behov for, at der skal være 
plads til den økologiske produktion i bekendtgørelsen. 
 
Miljøstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at disse anlæg kan etableres under bekendtgørelsen og 
har i bekendtgørelsen indarbejdet en række lempelser, der muliggør disse produktioner.  
 
Ændringerne vedrører damtyper, vandforbrug, foderkvotient. Krav om BAT og opholdstid og 
vandindvindingsmetode fastholdes. 
 
For ægproducenter og yngelproducenter indarbejdes mulighed for, at kommunen kan dispensere 
til øget vandforbrug, idet Miljøstyrelsen vurderer, at der kan være behov for øget vandforbrug for 
at opretholde en gunstig status med fravær af sygdom.  
 
Hvad angår andre såkaldte specialproduktioner finder Miljøstyrelsen, at man ved ændringen af 
bekendtgørelsen i forhold til foderkvotienten, giver mulighed for produktion af større fisk, og 
derved har imødekommet branchens ønske. 
 
 

   17. Tilsyn  
Udvidet belastningsundersøgelse.  
Orbicon, KL, de 9 dambrugskommuner og DA har alle påpeget behov for ændring eller fjernelse 
af belastningsundersøgelserne. Begrebet er ikke defineret i bekendtgørelsen, hvilket de finder 
problematisk og foreslår desuden, at undersøgelsen ikke skal være obligatorisk hvert år. DA 
ønsker kravet helt fjernet, de øvrige ønsker valgfrihed for kommunen, når det er miljømæssigt 
begrundet til at gennemføre en udvidet belastningsundersøgelse.   
 
Miljøstyrelsen har ophævet kravet i bekendtgørelsen, således at kommunerne kan, såfremt de 
ønsker det, foretage udvidede belastningsundersøgelser. Hvad angår en nærmere definition af 
begrebet henvises til praksis og vejledende udtalelser fra Miljøstyrelsen til kommuner. MST vil i 
en FAQ gentage tidligere råd herom.  

 10



   

   18. Egenkontrol  
DA ønsker, at resultaterne skal være dem i hænde senest 4 uger efter prøvetagning. DSF er af 
samme holdning.  
 
Miljøstyrelsen finder det rimeligt, at dambrugeren stiller krav til sit analyseinstitut om, at 
prøverne skal være ham i hænde senest 4 uger efter prøvetagning, men da det er dambrugeren, 
der køber ydelsen af en ekstern part, ser Miljøstyrelsen ingen grund til at indsætte det som krav i 
bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen finder ikke grund til at ændre bekendtgørelsen på dette punkt. 
 
For dambrug på foderkvote ønsker DA, at DTU/DMU skal komme med forslag til 
egenkontrolprogram i forhold til traditionelle dambrug, der ønsker at forblive på foderkvote. 
 
Miljøstyrelsen har, jf. BAT principperne, defineret hvilket renseniveau et givent anlæg afhængig af 
størrelse skal opnå, så der skabes mest mulig frihed for valg af teknologi. Disse værdier skal 
selvfølgelig kunne dokumenteres overholdt. Koncentrationerne er afhængige af vandforbruget, 
hvorfor disse krav selvfølgelig også er en del af de data, der skal leveres. 
 
Miljøstyrelsen følger Akvakulturudvalgets anbefaling om at indarbejde nyeste viden i 
bekendtgørelsen. Det datagrundlag, der skal danne grundlag for den løbende overvågning, samt 
sikre overholdelse af BAT-kravene i de konkrete godkendelser fremadrettet, er ikke tilstrækkeligt, 
på baggrund af den tidligere bekendtgørelses prøveantal (2-6 prøver). Miljøstyrelsen har i 
forbindelse med tilblivelsen af udkast til bekendtgørelsen rådført sig med DMU vedrørende 
prøvetagningen og har på den baggrund vurderet, at egenkontrolprøveantallet sættes til 12 prøver 
på ind- og udløb. Miljøstyrelsen finder ikke grund til at ændre bekendtgørelsen på dette punkt. 
 
Hvad angår prøveudtagning, er de 9 dambrugskommuner overvejende positivt indstillet over for 
krav om 12 eller 26 prøver af ind- og udløbsvand på respektiv foderkvote og udlederkontrol. 
 
Holstebro Kommune mener ikke, at 26 prøver er tilstrækkeligt til at vurdere et anlæg på 
udlederkontrol ved brug af store vandmængder.  
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at der er 98 % sikkerhed for udledningen ved det anvendte prøveantal, 
hvilket Miljøstyrelsen finder tilstrækkeligt 

 
De 9 dambrugskommuner samt Holstebro Kommune foreslår det præciseret, hvilke udlederkrav 
der skal gælde for traditionelle dambrug, og hvordan disse krav skal sammensættes. De foreslår 
også en teknisk anden opdeling af bilag 3 og stiller spørgsmål til, hvordan BAT-værdien skal 
forstås for eksempel for kvælstof. 
 
Desuden stiller de teknisk, specifikke spørgsmål til egenkontrol og udlederkrav for dambrug på 
udlederkontrol, og krav i bilag 2 og 3. Spørgsmål relaterer sig til, hvordan kontrol af den daglige 
udledning skal foretages. 
 
Miljøstyrelsen har i så vidt muligt omfang ændret sammensætningen af bilagene i forhold til alles 
ønsker, herunder specielt kommunernes. Miljøstyrelsen vil udarbejde en FAQ som forklarer, 
hvorledes de mange krav og grænseværdier skal forstås. 
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19. Revurderingssager m.m. 
Ringkøbing-Skjern Kommune fremhæver den lange række af mindre virksomheder, der ifølge 
dem vil blive ramt uforholdsmæssigt hårdt i forbindelse med en revurdering. Specielt de dambrug, 
der skal have deres miljøgodkendelse revurderet umiddelbart efter ikrafttrædelsen af den ny 
bekendtgørelse, rammes hårdt, med mindre kommunen giver en længere frist til opfyldelse.  
 
Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at branchen som helhed har ønsket regulering på 
udlederkontrol. Miljøstyrelsen har efterkommet dette ønske og først om 10 år, skal alle være 
overgået til denne reguleringsform. 
 
DSF, DN og Holstebro Kommune har fremført, at de synes, at 10 år er for lang tid, og at de gerne 
så en hurtigere implementering af udlederkontrol for alle dambrug.  
 
Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at kommunen i den konkrete miljøgodkendelse kan 
fastsætte en rimelig frist for dambrugeren til at ombygge anlæg og omstille sin produktion. Denne 
frist kan afhænge af kommunens vurdering af muligheden for at opnå målopfyldelse i vandløbet 
indenfor den gældende tidsfrist.  
 
20. Allerede eksisterende modeldambrug type 1 med produktion over 230 tons foderforbrug 
svarende til 425 tons (tidligere 400 tons) foderforbrug efter ombygning til miljøvenlig 
dambrug (relateret foderforbrug). 
Ferskvandsfiskeriforeningen og DA har påpeget, at der er flere eksisterende brug på model 1 
niveau, der allerede er godkendt til en produktion over 400 tons relateret foderforbrug. De 
henviser til 7 navngivne dambrug, hvoraf de 4 er miljøgodkendt og de 3 p.t. er under behandling 
mht. at få meddelt en miljøgodkendelse.  
 
Miljøstyrelsen fastholder, at det i fremtiden er de i bilag 1 fastsatte krav, der bliver gældende for 
nye anlæg, og miljøgodkendte anlæg, der ønsker at udvide til over 230 tons foderforbrug pr. år.  
 (425 tons relateret foderforbrug).   

 
Men Miljøstyrelsen kan se det uhensigtsmæssige i, at etablerede og miljøgodkendte dambrug 
enten må lukke eller reducere deres produktion ved en miljøgodkendelse eller revurdering, som 
følge af, at der i stilles et generelt krav om indpumning af dræn- eller grundvand til store 
dambrug. 
 
Miljøstyrelsen indstiller derfor, at der indføres en begrænset adgang for allerede miljøgodkendte 
samt bestående dambrug med en produktion på over 230 tons foderforbrug pr. år til at bibeholde 
overfladevand som vandforsyning, i det omfang dette lovligt kan tillades efter 
vandforsyningslovens regler, og det er i overensstemmelse med betingelserne i en ny § 10, stk. 2 
og 3 i bekendtgørelsen.  
 
 21. Økonomi 
Erhvervs- og Vækstministeriet har lavet en opgørelse, der vurderer den omkostning erhvervet får, 
ved den ny bekendtgørelse. 
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Miljøstyrelsen er enig i Erhvervs- og Vækstministeriet vurdering af omkostningerne og den 
positive betydning det vil have for branchen. 
 
22. FREA anlæg  
Orbicon har påpeget, at idet FREA anlæg nu skal miljøgodkendes, vil det være hensigtsmæssigt at 
indarbejde disse i bekendtgørelsen. 

 
Miljøstyrelsen finder ikke, at der er behov for regler vedr. FREA-anlæg. De er i dag omfattet af 
bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og kommunerne skal fastsætte de nødvendige 
vilkår, som led i en miljøgodkendelse af de pågældende meget få anlæg, der forventes ansøgt 
miljøgodkendt de kommende år. 
 
23. Afgitring 
Holstebro Kommune anbefaler at afgitring kommer med i bekendtgørelsen: 
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at et lovforslag forventes fremsat i februar i år, således at 
ressortansvaret for afgitringer ved dambrug flyttes fra Fødevareministeriet til Miljøministeriet. 
Når lovforslaget er vedtaget ifølge planen før sommerferien 2012, kan regler om afgitringer 
indarbejdes i bekendtgørelsen.  

 
 
   24. Maksimal udlederkrav for BI5 og NH3-N 

Holstebro Kommune og de 9 kommuner påpeger, at udlederkrav til BI5 og NH3-N er voldsomt 
høje.  
 
Miljøstyrelsen har sikret data og indarbejdet specificerede retningslinjer i bekendtgørelsen.. 
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