
 

 

 

 
Miljøstyrelsen 
Strandgade 29 
1401 København K 
Att: Eva Nissen 
Att: Iris Belinda Haastrup 
 
NaturErhverstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Att: Stig Prüssing 

 

Silkeborg, den 4. marts2014 
 
4. version vedr. ansøgning om godkendelse til et étårigt nyt havbrug (pilotanlæg) Bornholm Hav-
brug øst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM 
 
På vegne af Thor Gunnar Kofoed fremsendes hermed ansøgning version 4 om miljøgodkendelse og 
placeringstilladelse til etablering af nyt etårigt havbrug (pilothavbrug) foråret 2014. Ansøgningen er 
udarbejdet i samarbejde med Mads Birkeland fra DHI. 
 
I foråret 2014 (marts eller april) ønskes etableret et netbur, hvor der udsættes op til 40 tons 500 – 
800 grams udsætningsfisk (rognfisk), der opfiskes i november/december 2014. Der forventes en pro-
duktion på knap 150 tons og en udledning på max. 5,8 t N og 0,7 t p. 
  

 
Figur 1: Placering af Bornholms Havbrug samt Natura2000 områder 

 
Pilotprojektet har følgende formål:  
 

• Undersøge hvorledes burene opfører sig og holder i Østersøens bølger.  
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• Undersøge begroning af nettene mm. Det skal undersøges om produktionen evt. kan foregå 

uden anvendelse af antifouling (kobber).  

• Vurdere om sælbestanden i området har negativ indflydelse på fiskeproduktionen. 

• Vurdere om det valgte område er optimalt til fiskeproduktion. 

• Oplæring af personale og erfaringsopbygning, samt vidensopbygning til grundlag for et evt. 

kommende fuldskalaprojekt. 

 

Diverse oplysninger jf. bekendtgørelse om godkendelse af liste virksomheder1. 1454 af 12. decem-
ber 2012 (bilag 4) fremgår af nedenstående punkter:  

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

 
1. Ansøger:  Thor Gunnar Kofoed, Ibskervej 25, 3730 Nexø, tlf. 2623 1114 

 
2. Virksomhedens navn: Thor Gunnar Kofoed, Ibskervej 25, 3730 Nexø.  

Projektet vil senere overgå til et selvskab Bornholm Havbrug A/S, hvor Thor Gunnar Kofoed 
er medejer, og hvor der bl.a. kommer investorer (Musholm A/S) med kendskab og erfaring 
med fiskeopdræt. Thor Gunnar Kofoed vil efter selskabsdannelsen fortsat stå for ansøgnin-
gen som medejer og driftsansvarlig. 

 

Matr. nr. er ikke relevant.  
 
CVR nummer: 15096241, P nummer: 270659-0873    
 

3. Ejer: Bornholms Havbrug A/S  
 

4. Kontaktpersoner og driftsansvarlig: Thor Gunnar Kofoed, Ibskervej 25, 3730 Nexø, tlf. 
26231114, mail. tgk@thorkofoed.dk 
 

B. Oplysninger om virksomhedens art 

 
5. Listebetegnelse: I 205. 

Hovedaktivitet Havbrugsdrift  

 
6. Nyetablering af étårigt havbrug (pilotprojekt) med drift fra marts/april 2014 til november/de-

cember 2014. Erfaringerne fra dette projekt vil danne baggrund for planer for etablering af 
permanent havbrug.  

 
Landfaciliteter vil foregå på Nexø Havn, der er en lille trafikhavn men samtidigt Bornholms 
største fiskerihavn. Havnen er meget aktiv, og der arbejder dagligt mellem 200 – 300 perso-
ner på havnen inkl. servicefag. Havnen tilbyder alle nødvendige faciliteter til den daglige drift 
af havbruget. Opbevaring af udstyr, foder og andet materiel vil finde sted i egnede lagerfacili-
teter på havnen. Projektets aktiviteter kan holdes inden for den planmæssige ramme for 

                                                           
1 Bekt. om godkendelse af virksomheder nr. 1454 af 20. dec. 2012 
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Nexø Havn og bestående faciliteter på havnen. Se fremsendt brev fra Nexø havn af 9. januar 
20142.  
 
Døde fisk opsamles dagligt og bringes i lukkede containere til Nexø Havn, hvorfra de køres til 
enten biogasanlægget Biokraft A/S, Rønnevej 48, 3720 Åkirkeby, eller til PULP produktion på 
FishPro, Kuttervej 4, 3730 Nexø (se afsnit vedr. affald). 

 
Årets dødelighed er direkte afhængig af sæsonens klimatiske forløb. Samlet forventes en dø-
delighed på max 1,5 % af produktionen eller op til 2,3 t døde fisk.  
 
Fisk fra havbruget vil primært blive slagtet på Musholms Slagteri, Strandvejen 101, 4281 Gør-
lev under den nuværende tilladelse. En mindre del max. 10 tons ørred vil blive solgt til lokale 
aftagere, og vil blive anvendt til produktion af røget ørred og andre lokale specialiteter med 
stor værdi for turisterhvervet og øens gode ry som producent af sunde, gastronomiske føde-
varer fra havet.  
 
Udsætning af fisk om foråret og opfiskning af fisk til slagtning ved foregå ved en norsk brønd-
båd. 
 

7. Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 

 
8. Aktiviteten er midlertidig. Opstart marts-april 2014, afslutning december 2014. 

 

C. Oplysninger om etablering 

9. Havbruget vil ikke medføre bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. Produktionen fore-

går i én cirkulær flydering med en omkreds på ca. 120 m, diameter på 38 m og en dybde på 

ca. 25 m. Flyderingen vil være af den nyudviklede nedsænkbare type.  

 
Der findes ikke dokumentation for hvilken fortøjningsmetode der er bedst. Derfor har havbru-
get endnu ikke taget stilling til fortøjning, men ønsker mulighed for at vælge en af nedenstå-
ende to, eller at afprøve begge to i løbet af pilotperioden, så der kan opnås viden og erfaringer, 
så den bedst mulige fortøjning kan etableres – ved forhåbentlig - endelig etablering af anlæg.  
 
Herved vil den bedste fortøjning findes, da risikoen for at burene stikker af og evt. fisk undslip-
per minimeres mest muligt. 

  
          Flg. Metoder ønskes at kunne etableres: 
  

A. Singlepoint (for svaj) 

I en enkelt fortøjning vil man lave en hanefod bestående af 3 eller 5 liner, der går ud i en for-
tøjningsring, fra fortøjningsringen går der et kraftigt tov derefter kraftig kæde og anker, der 
kan suppleres op med et ekstra tov som fæstnes med strips fra ringen og ned langs ankerlinen 
og har fat i et eksternt anker, som kun skal i funktion hvis der sker noget med den primære for-
tøjning. 
 
 

  

                                                           
2 Se fremsendt brev fra Nexø havn af 9. januar 



 
4. version af ansøgning om et årigt pilothavbrug ved Bornholm 

 

4 

B. Ramme fortøjning 

Rammen består af 4 stk. 8o m 24 mm wire med kovs i enderne, wirerne kobles sammen i en 
ramme, i hvert hjørne af rammen er der en fortøjningsplade, det er i den plade wirerne fæstes 
med en sjækel. Fra hver fortøjningsplade og mod bunden føres der et kraftigt tov eller dynema 
efterfulgt af kraftig kæde og et high hold anker. 
 
Ringen lægges ind i rammen, og der føres 3 liner fra hvert hjørne af rammen ind mod ringen, 
så der dannes 4 hanefødder. Disse liner kan enten være tov der bindes ind i fortøjningspladen, 
så det er muligt efterfølgende at totne op det det slæk der vil blive på tovet, eller dynematov 
med kovs i enderne og overtrukket med armeret slange for beskyttelse, dynemalinerne vil 
blive fæstnet med sjækler. Selve rammen vil blive placeret på 6 m vand, og vil være holdt oppe 
af en 1000 l bøje i hvert hjørne. 
 
Der er vedhæftet en rapport fra Sintef om enkelt- og  rammefortøjninger, samt tegning af net-
bur. 

 

10. Anlægget vil være i drift fra udsætning af fisk i marts/april til december, hvor fiskene vil blive 

ophøstet. 

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

11. Havbruget ønskes etableret inden for følgende hjørnekoordinater: 
 

 

Point N Ø 

NV 55 02 97 15 11 83 

NE 55 02 94 15 12 20 

SE 55 02 73 15 12 17 

SV 55 02 75 15 11 79 

 

Hjørnekoordinater dækker et område på 400 x 400 meter modsvarende 0,16 km2  

 

Det forventes at bunden under den ansøgte lokalitet består residualbund på prekvartære se-

dimenter (Figur 2). For at opnå sikkerhed om bundforhold vil der blive udført videooptagelser 

af havbunden, når forankringen er foretaget. 

 

Vind og strømforhold på lokaliteten er præsenteret i henholdsvis figur 3 og figur 4 a og 4 b. 

Data for vindforhold er baseret på meteorologiske observationer foretaget 10 m. over hav-

overfladen i perioden fra 2004-2009. Data for strømforhold i overfladen og ved bunden er 

baseret på modelberegninger fortaget af DHI for perioden fra 2004-2009. Det ses at strøm-

men er hovedsagelig nord-syd. 
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Figur 2: Havbundstyper omkring Bornholm. (Kilde GEUS) 

 

 

  
Figur 3: Observeret vindretning og vindstyrke i overfladen på positionen i perioden 2004-2009. Be-

mærk at figuren angiver hvorfra vinden kommer. 
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Figur 4a: Modeleret strømretning og strømhastighed ved overfladen på positionen i perioden 2004-

2009. Bemærk at figuren angiver i hvilken retning strømmen løber. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4b: Modeleret strømretning og strømhastighed ved bunden (nederst) på positionen i perioden 

2004-2009. Bemærk at figuren angiver i hvilken retning strømmen løber. 

 

Buret vil rage godt 0,7 m over terræn og flydebøjer vil ligge i vandoverfladen. Havbruget vil ikke være 

specielt synligt fra det omkringliggende land og hav. Buret vil blive placeret ca. 2,4 SM fra land med 

en vanddybde på 40-50 meter (se figur 5).  
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Figur 5: Placering af Nexø Havbrug med afstand til kysten 

 

12. I forbindelse med Fødevareministeriets Havbrugsudvalg blev der identificeret en række far-

vandsområder, der umiddelbart fremstod som velegnede for havbrugsdrift. Jf. Vejledning om 

godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt3, bør dette kort lægges til grund for placering af 

havbrug, og placeringen bør ske i de med blåt markerede områder. Lokaliseringen er således 

valgt i et blåt område. Derudover er anlægget lagt uden for Natura 2000 områder, der er ud-

peget efter at Havbrugsudvalget foretog deres udpegninger. Derudover er der taget hensyn 

til vanddybde, strøm, lokalkendskab og tilgængelighed af egnede landfaciliteter. 

 

13. Anlægget vil være i drift døgnet rundt, og der vil blive fodret 1 – 2 gange dagligt af lokal fisker 

fra fiskekutter. Det forventes af fodringen vil ske om morgenen på vej ud til fiskegarn, samt 

om aftenen på vej ud til garnsætning.  

14. Der vil i driftsperioden være sejlads til anlægget en eller to gange om dagen. Dog vil der ikke 
være mere sejlads end i dag, da fodring vil ske i forbindelse med fiskeri. 
 

15. Ved udsætning af fisk i havbruget i april/maj vil der være mere sejlads, op til 3 gange dagligt, 
og ved høst i oktober - december vil der være 3 daglige sejladser. Ved evt. skift af net burene 
– forventeligt juli/august vil der skulle fortages ekstra sejladser.  
 
Under havbrugets daglige drift vil der blive anvendt en almindelige fiskekuttere, som er eg-
net til havbrugsdrift. Transport af foder til havnen vil foregå med last- og varebiler. I forhold 
til den øvrige trafik til og fra havnen udgør denne trafik en minimal procentdel. 
 

                                                           
3 Vejledning om saltvandsbaseret fiskeopdræt nr. 9163 af 31. marts 2006. 
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E. Tegninger over virksomhedens indretning. 

 

16. Produktionen vil foregå i et cirkulært net bur med flyderinge. Nettypen Dyneema ® vil anven-

des. Forklaring om hvordan anlægget vil ser ud er dækket i pkt.11.    

 
 

Figur 6: Skitse af net/flyderinge. Der vil kun anvendes et net til pilotprojektet. 
 

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

 
17. På havbruget produceres rognfisk af regnbueørreder (Oncorhynchus mykiss). Der udsættes 2-

årige sættefisk på ca. 500 g – 800 g i april måned, når vandtemperaturen er omkring 5 - 6 °C. 

Fiskenes fodres op til de er 3 - 4 kg og høstes i november/december.  

Sættefiskene vil blive købt fra Musholms godkendte ferskvandsdambrug. Løjstrup dambrug, 
Vesteralle 51, Laurbjerg, 8870 Langå.  
Ved udsætning vil fiskene være vaccineret mod de mest kendte sygdomme.  

 

Fodring: 

Der vil blive anvendt tørfoder udviklet til havbrugsfisk, f.eks. type EFICO enviro 939 (BioMar 

A/S).  Eksempel på foderindhold fremgår af nedenstående tabel. 

 

Foder deklaration Pillestørrelse  
6-8mm 

Pillestørrelse  
6, 8, 10mm 

Råprotein 42,0% 39,0 % 
Råfedt 30,0 % 33,0 % 
Kulhydrat (NFE) 15,0 % 14,0 % 
Træstof 2,0 % 2,0 % 
Aske 6,3 % 7,0 % 
Total fosfer (P) 0,8 % 0,8 % 

Bruttoenergi (MJ/kg) 24,7 25 
Fordøjelig energi (MJ/kg) 21,5 22,1 
Total N 6,7 % 6,2 % 

Tabel 1: Indhold af EFICO Enviro 939 (Biomar A/S) 
 

 

Anvendelse af hjælpestoffer: 
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I havbrugsproduktionen er det eneste anvendte hjælpestof antibegroningsmiddel. Kobber i 
form af CuO anvendes således som antibegroningsmiddel på havbrugsnet for at reducere på-
vækst af alger og muslinger, der vil reducere tilførslen af friskt vand med ilt til fiskene.  
 
Dyneema net har brug for væsentligt mindre antibegroningsmiddel end polyamid net pga. de 
tyndere fibre. Undersøgelser ved havbrug, der anvender Dynema-net, har vist at kobbertabet 
til omgivelserne gennem produktionsperioden var ca. 20 % for Dynema-net /DHI 2008/. For 
bure bestående af Dynema-net fordelte kobber-tabet sig med halvdelen til sedimentet og 
halvdelen til vandet.  
 
Der udsættes i marts/april net med imprægnering. Nettene udskiftes evt. i juli/august, så-
fremt det skønnes nødvendigt. Ved udskiftning af net skønnes det ikke nødvendigt at an-
vende imprægnering. Pga. den lave salinitet forventes der ingen væsentlig påvækst af anti-
fouling på nettene.  
 
Til imprægnering af en flydering på 120 m vil det aktive stof bestå af 10 kg kobber. Heraf for-
ventes at der tabes op til 20 % med en ligelig fordeling mellem bund og vandfasen. Dvs. an-
vendelse af godt 10 kg kobber hvoraf 20 % (2 kg) tabes med 50 % til bunden (1 kg) og 50% til 
vandfasen (1 kg).  
 
Eventuel imprægnering af nettene udføres af Hvide Sande Vodbinderi Aps., Nordhavnskaj 21, 
6950 Hvide Sande (www.vodbinderi.dk). 
 
Samtidigt med udsætning af netburet, forventes udsat en mindre netprøve uden imprægne-
ring, for at undersøge påvækst og vækst af antifouling i området. Netprøven vil løbende blive 
vurderet.  
 
 
Sygdomsbekæmpelse: 
 
Ved sygdom vil der blive anvendt medicin godkendt for fiskeopdræt efter ordination af til-
knyttet fiskedyrlæge. Af præparater er Oxolinsyre godkendt til anvendelse i havbrug samt 
Tribissen, som består af Sulfadiazin (CAS nr. 68-35-9) og Trimethoprim (CAS nr. 738-70-5) se 
tabel 2.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2: Godkendte antibiotika, dosering mm  

 
Evt. behandling vi finde sted over 7 - 10 dage, hvor medicin anvendes som speciel lavet fo-
der. Jf. ovenstående tabel vil der ved en evt. antibiotika behandling over 7- 10 dage ved en 
stående bestand på 100 t fisk anvendes 7-10 kg Oxylinsyre, eller ved en tilsvarende behand-
ling af Tribissen anvendes 17,5 -25 kg Sulfadiazin og 3,5 -5 kg Trimethoprin.  

Produktnavn Branzil Vet Tribrissen Forte Vet 

Foderlægemiddelnavn Aquavet OA Aquavet S/T 

Aktivt stof i produkt navn oxolinsyre Sulfadiazin trimethoprim 

Aktivt stof i produkt (%) 100 33,3 6,7 

Dosis aktivt stof pr dag (mg/kg fisk) 10 25 5 

Antal behandlingsdage 7 - 10 7 – 10 7 - 10 

Aktivtstof pr. dag ved 100 ton fisk (kg) 1 2,5 0,5 

Aktivt stof over 7-10 dage (kg) 7 - 10 17,5 – 25 3,5 - 5 
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Den tilknyttede dyrlæge vurderer hvilken antibiotika (oxylinsyre eller tribrissen), det er mest 
hensigtsmæssigt at anvende ved en evt. behandling. Der forventes ikke at bliver behov for 
medicinering pga. optimal beliggenhed i forhold til strøm, iltforhold og vandtemperatur  

 
I nedenstående tabel ses VKK og KVKK jf. Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandom-
råder4. Der er ikke fastsat kvalitetskrav for de nævnte stoffer i sedimentet. Vurdering af over-
holdelse af VKK og KVKK fremgår af punkt 38 vedr. Supplerende oplysninger i forhold til VVM. 
 

 Generelt kvalitetskrav, VKK 
Marint (µg/l) 

Kortids kvalitetskrav, 
KVKK marint (µg/l) 

Oxolinsyre  15 18 
Sulfadiazin 4,6 14 
Trimethoprim 10 160 
Kobber 1 tilføjet (max 2,9) 2 tilføjet 

Tabel 3: Generelt kvalitetskrav (VKK) og kort tids kvalitetskrav (KVKK) for godkendte 
antibiotika og hjælpestoffer i fiskeopdræt. 

 
Høst: 
Ved høst afblødes fiskene om bord på brøndbåde, der bringer fiskene til havnen. Fisk fra havbru-
get vil primært blive slagtet Musholms Slagteri i Reersø: Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281 
Gørlev.  
 
18. se under 16.  

 
19. Energianlæg: Ikke relevant. 

20. Driftsforstyrelser og uheld 
 

Algeopblomstring og giftige alger  
Giftige alger kan stresse fiskene og medføre manglende ædelyst, sygdom og i værste fald fiskedød.  
Der er ikke risiko for opblomstring af giftige alger på lokaliteten. I juli-august er der risiko for opblom-
string af blågrønalger, f.eks. Nodularia spumigena. Blågrønalgerne er ikke giftige for fisk, men kan 
dog være til gene for fiskene, hvis de forekommer i meget høje koncentrationer. Forholdene vil føl-
ges nøje, og ved evt. problemer vil der blive iværksat tiltag som nedsættelse af fodring og sænkning 
af bure. 
 
Havari eller/og fiskeudslip:  
For at undgå rovdyr og fiskeudslip vil nettene løbende blive efterset for huller og skavanker, der er 
opstået pga. slitage eller hærværk. Nettene vil rutinemæssigt mindst blive efterset af dykker hver 
måned samt før og efter stormvarsel. Evt. skader vil blive udbedret. En nødplan for havari/fiskeudslip 
vil blive lavet.  
 

G.  Oplysninger om valg af teknologi – BAT 

 
21.  

Foder:  

                                                           
 
4 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet. Nr. 1022 af 25. august 2010. 
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Der anvendes bedst mulig foder i forhold til minimering af tab af næringsstoffer. Der bliver løbende 
optimeret på foder, for at sikre bedre tilvækst, bedre trivsel, mindre spild og anvendelse af bæredyg-
tige ressourcer.  
 
Fodring vil blive driftsoptimeret, så foderet udnyttes bedst muligt og foderspild så vidt muligt undgås. 
Foderplaner, tilvækst, ædelyst mm. vil løbende blive fuldt. I perioder, hvor fiskene stresses af f.eks. 
varmt vand, stærk strøm, sygdom, vil fodermængden blive tilpasset forholdene.  
 
 
Hjælpestoffer/net imprægnering: 
Der anvendes kobber til net imprægnering. Kobber er indtil videre det bedst egnede middel til anti-
begroning. Udviklingen vil dog blive fulgt, og der vil blive overvejet udskiftning, såfremt der udvikles 
mere miljømæssigt bæredygtige metoder, der giver et acceptabelt resultater.  
 
For at minimere kobberudledningen anvendes Dyneema® net, hvor der kun skal anvendes knap 20 % 
imprægneringsmiddel i forhold til traditionelle net, ligesom det ydermere forventes at tabet er min-
dre. Net-rensning vil foregå på land. 
   
Medicin:  
Der anvendes udelukkende medicin som medicinfoder og efter ordination af dyrlæge. Inden medicin 
udskrives bliver der sendt fiske prøver til Veterinærinstituttet for kontrol af resistens. 
 
Medicin forbruges søges begrænset mest muligt ved vaccination, minimering af stres og optimering 
af fodringsstrategier. Udviklingen af algeopblomstring følges både nationalt og lokalt.  
 

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

21 - 23: Luftforurening: Havbruget vil ikke medføre luftforurening. 

24: Spildevand – udledning  

Der vil blive udsat op til 40 t 500 – 800 g fisk. Foderkvotienten forventes at kunne holdes under 1,2 
og med et foderspild på under 1,5 %. Der forventes en fiskedødelighed på op til 1,5 % af produktio-
nen.  For beregning af produktionsbidrag er værdierne fra Vejledning om saltvandsopdræts anvendt 
(tabel 4). 

N 47,5 Kg pr. ton netto-produceret fisk  

P  6 Kg pr. ton netto-produceret fisk 

BI5 220 Kg pr. ton netto-produceret fisk 

Tabel 4: Produktionsbidrag jf. vejledning om saltvandsopdræt 

 

 

I tabel 5 ses nettoproduktion, bruttoproduktion, samt produktionsbidrag, og beregnet udledning i 
forhold til tilført ved foder og fraført ved fisk (udledingsramme på 5,8 tons N og 0,7 tons P).  
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Tabel 5: Produktion og produktionsbidrag 

26: Emissionen fra processen sker diffust til havet fra hele anlægget.  

Fare for iltsvind samt ophobning af næringsstoffer på bunden vurderes at være yderst begrænset 
både inden for havbrugsområdet og uden for området jf. senere afsnit om vandkvalitet og sediment 
forhold.   

Strømforholdene er vigtige i forbindelse med placering af havbrug idet vandudskiftning i burrerne og 
bortskaffelse af affaldsstoffer afhænger heraf. På den anden side må strømforholdene ikke være for 

Udsætning (start bestand) 
                    
40  tons   

Foder anvent 
                 
136  tons   

Foderkvotient 
                      
1,2      

Foderspild 
                      
1,5  %   

Netto tilvækst 
                 
111,6  tons (Anvendt foder -foderspild)/foderkvotient 

Brutto produktion inkl. Døde 
                 
151,6  tons netto tilvækst + udsætning 

Reel produktion  
                 
149,4  tons brutto produktion - døde 

døde fisk (1,5% af bruttoproduktio-
nen) 

                      
2,3  tons   

        
Beregnet produktionsbidrag efter 
Havbrugsvejledningen        

N udledning i alt 
                    
5,30  tons (produktionsbidrag*netto produceret fisk) 

P udledning i alt 
                    
0,67  tons (produktionsbidrag*netto produceret fisk) 

    
Tab til omgivelser beregnet i forhold 
til tilført md foder og fraført med 
fisk N P  

Tilført næringsstoffer med foder jf. 
foderdeklaration tabel 1 6,70% 0,80%  
indhold af næringsstoffer i opfisket 
fisk jf. saltvandsvejledningen. 3% 0,50%  

Tilført næringsstoffer tons 
                      
9,1            1,1   

Fraført næringsstoffer tons 
                      
3,3            0,6   

Tab til omgivelser (tilført-fraført) kg 
                      
5,8            0,5   



 
4. version af ansøgning om et årigt pilothavbrug ved Bornholm 

 

13 

kraftige da udgifterne til forankring derved stiger betragteligt. Ydermere må strømforholdene gen-
nem nettene ikke overstige fiskenes svømmeformåen, da de ellers vil trættes og stresses. En høj 
strømhastighed vil tillige stille krav om mere robust og dermed dyrere materiel idet det blandt andet 
vil skulle kunne modstå f.eks større påvirkning fra drivende genstande. Erfaringsmæssigt ligger den 
øvre grænse for strømagtigheder på ca. 3 knob (1,5 m/s). Enkelt begivenheder med højere strømag-
tigheder kan accepteres såfremt de ikke optræder hyppigt og aldrig varer længere end ca. 10 døgn 
(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_havbrugskort). 

27 og 28: Udledning til havet: Se 3. Potentielle miljøpåvirkninger 
 

29-30: Støj: Havbruget vil ikke medføre væsentlige gener i form af støj og vibrationer. 

30-33: Affald: 

Foder opbevares i container på havnen. Der anvendes således ikke dunke, plastik eller andet til fo-
deropbevaring, der vil frembringe affald. 
 
Døde fisk opsamles dagligt fra nettet og deponeres i en dødefisk tank (lukket container på havnen). 
Tanken tømmes med jævne mellemrum, hvor indholdet enten køres til Biogas anlæg, Biokraft A/S, 
Rønnevej 48, 3720 Åkirkeby, eller alternativt vil blive solgt til PULP produktion på havnen i Nexø hos 
Virksomheden FishPro, Kuttervej 4, 3730 Nexø.  
 
FishPro får daglig fisk ind over kajen fra travlere af dansk eller udenlandsk herkomst. Fiskene bliver 
pumpet op i et kar, hvorfra fiskene bliver kværnet og pumpet ind i gæringstankene. Havbrugets døde 
fisk vil de gerne aftage og endda betale penge for til produktion af Pulp. Pulpen bliver solgt videre til 
Norge til produktion af fiskemel. Dvs. genanvendelse til PULP vil medføre en bedre genanvendelse af 
de døde fisk, samt en indtægt for virksomheden fremfor en udgift.  
 
Evt. affald i forhold til olie og kemikalier bortskaffes efter kommunes regulativ for erhvervsaffald. Der 
produceres under 25 kg olie-kemikalie affald om året. 
 
34: Beskyttelse af jord og grundvand - ikke relevant. 
 

I. Forslag til vilkår og egenkontrol 

35: Egenkontrol: 

Egenkontrolprogrammet bør fokusere på, at der ikke må ske ophobning af hverken kulstof, kvælstof 

og fosfor eller medicinrester i sedimenterne umiddelbart i forbindelse med havbruget, hvorfor egen-

kontrolprøver bør udtages i foråret inden udsætning af fisk.  

Jf. rapport fra DHI ”Sediment prøver ved danske havbrug” (2013) 5anbefales at der udtages prøver 

om foråret, da evt. sæsonbetingede overkoncentrationer alligevel ”forsvinder” hver vinter. I rappor-

ten anbefales at analyserne gennemføres i sammenstukne delprøver (mindst 6) som udtages med 

dykker eller ved nedfiring af prøvetager ved ned-presning af rør (5 cm indre diameter) i sedimentet. 

                                                           
5 Havbrug og Miljøgodkendelser, Udredning i forhold til kommende miljøgodkendelser 

2013 (bilag 1) 
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De 6 delprøver udtages inden for et areal på 5 x 5 m. På større dybde kan prøverne tages med Kajak 

rør fra overfladen. Overfladeprøver (0-3 cm) fra de 6 rør puljes og sendes til analyse. Forstyrrede prø-

ver med ophvirvlning af overfladesediment i rørene anvendes ikke.  

Det foreslås at der udtages analyser på 4 positioner forår 2014 og 2015. To prøver tages inden for 

produktionsområdet, 1 prøve 50 m opstrøms og 1 prøve 50 m nedstrøms anlægget. Alle prøvetagnin-

ger vil følge den gældende NOVANA teknisk anvisning for marin overvågning af miljøfarlige stoffer i 

sedimentet.  Prøvetagnings positioner bliver evt. aftalt med de relevante myndigheder før prøvetag-

ning påbegyndes. Medicinanalyser udtages kun i 2015. Såfremt der er anvendt medicin.  

Bundprøverne vil blive analyseret for Tørstof, Glødtab, N(total), P(total), og evt. iltforhold (BI5 modi-

ficeret) samt evt. anvendt medicin.  

Egenkontrol vil blive lavet i forbindelse med driftsjournal, hvor flg. dagligt rapporteres i driftsjourna-

len:  

• Tilgang og afgang af fisk, herunder vaccinationsstatus  

• Fiskemængde 

• Døde fisk 

• Fodring, mængde og type 

• Medicin evt. anvendelse af medicin inkl. dyrlægeordinering. 

• Evt. vedligeholdelse og reparation af anlægget.  
 

36. Evt. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

 
Havari: Nettene vil løbende blive efterset for huller og skavanker, der er opstået pga. slitage eller 
hærværk. Før og efter stormvarsel vil nettene ligeledes blive efterset, og evt. skader udbedres. Så-
fremt der er skader under vandet vil der anvendes dykkere til dette arbejde.  
 
Da der opdrættes regnbueørred, der ikke er en hjemmehørende art og så vidt vides ikke kan formere 
sig under danske forhold vil et evt. havari ikke medfører mulighed for etablering af naturlige be-
stande.  
 
Ydermere vil produktionen i havbruget bestå af rognfisk ”all female”, så der vil ikke være hanner til-
stede for befrugtning ved evt. udslip.  
 
Ved evt. havari vil miljømyndigheden blive underrettet. 
 
Foderspild: foder opbevares og håndteres (herunder fodring) således at foderspild så vidt muligt und-
gås.  
 

37. Evt. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

Ved virksomhedens ophør vil net og bøjer blive fjernet fra området. 
 
 
38. Supplerende oplysninger i forhold til VVM (udover allerede angivne oplysninger) 
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38.1 Kumulation med andre projekter  
Under perioden hvor ansøgningen er udarbejdet, er der ikke kendskab til andre aktiviteter i og om-
kring det planlagte havbrugsområde.  
 

� Det ansøgte vurderes ikke at medføre negativ kumulation med andre projekter.   

 
38.2 Historiske, kulturelle, arkæologiske og geologiske lokaliteter 
Projektet er vurderet ud fra kendskab til vigtige lokaliteter, vurderet ud en fra historisk, kulturelt, ar-
kæologisk, æstetisk eller geologisk synsvinkel.  
 

� Det ansøgte vurderes ikke at kunne påvirke historiske, arkæologiske, æstetiske eller geologi-

ske lokaliteter negativt.  

  
38.3 Gældende plangrundlag.  
Regionplan for Bornholm (2005), Udkast til Vandplan for Bornholm og Havstrategidirektivet er gæl-
dende plangrundlag for projektområdet.  
 

Havbruget er ikke i konflikt med retningslinjer i regionplanen for Bornholm.  
 
Af Udkast til Vandplan for Bornholm fremgår: 
”Skaldyrsopdrætsanlæg og havbrug skal som udgangspunkt placeres  

a. på vanddybder større end, hvad der svarer til den forventede gennemsnitlige dybdeudbre-

delse af ålegræs og den naturlige variation (ved vandplanens mål om god tilstand)  

b. i områder med gode strømforhold.”  

Dog er projektområdet beliggende uden for vandplanernes basislinje plus 1 SM, dvs. udenfor det om-
rådet, hvor der i udkast til vandplan kan være fastsat reduktionsmål og krav om god økologisk til-
stand. Projektområdet ligger i området fra vandplanerens basislinjen plus 12 SM, hvor der skal opnås 
god tilstand for prioriterede stoffer. Ingen af potentielt udledte stoffer fra havbrug er omfattet af 
vandplanerens prioriterede stoffer.  
 
Havstrategidirektivet er gældende i projektområdet, hvilke tiltag dette direktivs indsatsprogram vil 
indeholde, er dog endnu ikke fastlagt. 
  

� Pilothavbruget vurderes ikke at være i modstrid med gældende plangrundlag. 

 
 
39. Potentielle miljøpåvirkninger  

 
Forstyrrelse af habitatområder og habitatarter (havpattedyr, fisk og fugle), udledning af kvælstof, fos-
for og organisk kulstof samt anvendelse af og tab af medicin og hjælpestoffer er de centrale potenti-
elle miljøpåvirkninger ved det ansøgte projekt. De anførte emner vil blive behandlet i nedenstående. 
 
39.1 Habitatområder  
Afstand fra havbruget og udpegningsgrundlag for omkringliggende habitatområder ses i nedenstå-
ende tabel og figur 1.  
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Natura2000 område Afstand fra havbrug Udpegningsgrundlag 

188: Due Odde 10 km Forklit (2110), hvid klit (2120), grå/grøn klit 
(2130), Klithede (2140), skovklit (2180), 
klitlavning (2190), vandløb (3260), Tørve-
lavning (7150) 
 

189: Erteholmene  30 km Rev (1170), Klinter eller klipper ved kysten 
(1230), Strandenge (1330), Næringsrige 
søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks (3150), Indlandsklipper af 
kalkfattige bjergarter (8220) 
Fugle. Lomvie, alk 

212 Bakkebrædt og bakkegrund 30 km Rev (1170) 

211 Hvideodde rev 35 km Rev (1170) 

209 Davids Banke 50 km Rev (1170) 

Tabel 6: Habitatområder og udpegningsgrundlag 
 

� Det vurderes, at projektet ikke vil medfører negativ påvirkning på omkringliggende habitat-

områder hverken i forhold til habitatarter eller naturtyper.  

 

39.2 Habitatarter bilag 4 
For habitatarter bilag 4 har Danmark en forpligtigelse til beskyttelse udover i habitatområder.  Jf. 
Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, findes der 
36 dyrearter i Danmark der er på habitatdirektivets bilag 4 liste. Ingen af de nærliggende Natura 2000 
områder er udpeget med bilag 4 habitatarter. Den eneste bilag 4 habitatart, der kunne være aktuel 

omkring havbruget er marsvin (Phocoena phocoena). Marsvinebestanden findes dog primært i 
indre danske farvande og er sjælden ved Bornholm, og der er ikke fouragerings og yngelom-
råder i og omkring havbrugsområdet. 
 

� Det vurderes, at projektet ikke vil medføre negative påvirkning af Bilag 4 arter. 

 

39.3 Marine bundtyper, bentisk vegetation og bunddyr  

 
Mulige effekter på bentisk vegetation og bunddyr kan skyldes:  

• Reduktion af dybdeudbredelse og produktion af bundplanter pga. forringet sigtdybde. 

• Ændring af bundfaunasammensætning pga. et højere indhold af organisk stof og sulfider 

i sedimentet. 

• Forarmning af bundfauna pga. forringede iltforhold i det bundnære vand. 

• Favorisering af filterende dyr pga. højere pelagisk primærproduktion. 

Ændringer i levevilkårene for bundplanter og bunddyr i området, er vurderet ud fra de modellerede 
ændringer i TN og TP samt ændringen i sedimentets samlede indhold af organisk kulstof (C).   

 
Der er ingen ændringer i de modellerede ændringer i TN og TP, og der er intet belæg for at formode 
en forandring af lysforholdene. 

 
Udover lysforholdene kan rodfæstede planter såsom ålegræs også påvirkes af ændrede sedimentfor-
hold samt lave iltforhold i bundvandet. I området er dybden dog så stor, at ålegræs er lysbegrænset 
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og derfor ikke potentielt påvirkes af sedimentændringer her. På lavere vanddybde, hvor ålegræs po-
tentielt kan vokse, kan der ikke forventes betydende ændringer i sedimentforholdene. 

 
Effekten af fiskefækalier der tilføres bunden under og omkring havbrug afhænger udover mængden 
af organisk stof også af tilførslen af ilt med bundstrømme. Hvis ilttilførslen er så høj, at bundens eks-
tra iltforbrug ikke fører til forringede iltforhold vil tilførsel af organisk stof øge bunddyrenes produk-
tion og i visse tilfælde også føre til en højere diversitet /Hargrave 2003/. I områder med lav hastighed 
af bundstrømme kan sedimentets øgede iltforbrug derimod føre til en forarmelse af bundfaunaen. 
 
Under opdrætsburet sker der en tilførsel af organisk stof, men tilførsel er lille. Dette betyder at øg-
ningen i bundens iltforbrug samt i sedimentets sulfidindhold ikke ændres i et omfang, der kan på-
virke den benthiske fauna. 

 
Forhold for bundplanter og bunddyr som konsekvens af etablering af Pilotprojektet er vurderet på 
baggrund af modellerede effekter af TN og TP og estimeret sedimentation af organisk kulstof ved etab-
lering af forsøgshavbrug øst for Nexø.   
 

� Det er fundet, at der ikke vil ske forringelse i forholdene for bundplanter og bunddyr. 

 
Virkning Påvirkningens om-

fang 
Påvirkningens grænse-
overskridende kar-
rakter 

Påvirkningsgrad og 
kompleksitet 

Varighed, 
hyppighed og re-
versibilitet 

Bundplanters pro-
duction 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Ålegræs 
dybdegrænse 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Bundfauna sam-
mensætning 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Bundfauna produc-
tion 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

 
Tabel 7: Sammenfatning af virkning af pilotprojektet på bentisk fauna og flora 
 
 

39.4 Fisk 

Der foregår ikke kommercielt fiskeri omkring projektområdet i nævneværdigt omfang. Mulige effek-
ter på fiskebestande kan skyldes:  

 
• Ændret fødegrundlag pga. ændringer i bundfaunaens sammensætning og produktion.  

• Forringede levemuligheder som følge af ændrede iltforhold ved bunden.  

• Favorisering af arter, der direkte kan konsumere og udnytte overskuds foder og fækalier.  

• Påvirkning af potentielle gydepladser i projektområdet. 

 

Ændringer i levevilkårene for fisk i nærområdet blev vurderet ud fra produktionens påvirkning af TN 
og TP mens ændringer i fiskenes fødegrundlag blev vurderet på grundlag havbrugsproduktions på-
virkning af bunddyr. Endelig blev virkninger på vigtige arters gydeforhold vurderet på basis af eksiste-
rende viden om arternes reproduktionsbiologi samt kendskab til gydepladser. 
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Skrubber har en alsidig føde med orme, krebsdyr og små kutlinger som typiske fødeemner. Føde-
grundlaget for de demersale (bundlevende) fisk vurderes ikke at blive forringet, fordi den teoretiske 
ændring i organisk stof under fiskeburene udgør et lettilgængeligt og energirigt fødetilskud. 
 
Torsk er altædende, og tager alle tilgængelige krebsdyr, orme og muslinger. Hos store torsk udgør 
fisk, især sild, brisling og tobis en større del af føden.  
 
Sild og brisling. Sild og brisling lever helt overvejende af dyreplankton, især vandlopper og krebsdyr-
larver. Store sild kan dog også tage mindre fisk, typisk små brisling og sild. 

 
Den yderst begrænsede teoretiske ændring i TN, TP og sedimentforhold kan teoretisk give en yderst 
begrænset forøgning af den pelagiske primær produktion hvorved produktionen af zooplankton også 
øges. Dette kommer sild og brisling samt planktivore fiskelarver til gode. 
 
Skrubbe gyder på henholdsvis 10 - 40 m og 20 - 50 m vanddybde, og derfor potentielt i området. Alle 
fladfisk har imidlertid pelagiske æg og pelagiske larver. Først når ynglen har nået en vis størrelse på 2 
- 4 cm søger den til bunden på lavt vand.  
 
Den planlagte etablering af Pilotprojektet skønnes således ikke at have nogen betydning for gydning 
hos de relevante arter af fladfisk.  

 
Torsk gyder vinter/tidligt forår, når vandtemperaturen er 4-6°. Den gyder pelagiske æg i de frie vand-
masser. Gydningen foregår således inden fiskeburene er etableret om foråret, og der forventes ikke 
effekter på gydningen.  
 
Sild. Forårsgydende sild findes næsten overalt langs de danske kyster og i fjorde /Worsøe et al. 2002/. 
Lokalt findes forårsgydende sild langs den jyske østkyst fra Århus Bugt til det sydlige Lillebælt. Sildene 
gyder frit i vandet, men de befrugtede æg synker til bunden og klæber til fast substrat (ral, småsten, 
hårdt sand, sten) og større alger på 5 m til ca. 20 m dybde i marts-april. Sildelarverne lever i de øvre 
vandlag. Området øst for Nexø er et potentielt gydeområde, men det er uvist om der reelt sker gydning 
her. Som for torsk vil hovedparten af sildegydningen være overstået inden fiskeburene bliver etableret 
om foråret, og pilotprojektet forventes ikke at påvirke sildens gydning. 
 
Under opvækst og for kønsmodne fisk af de ovenfor beskrevne arter, kan havbruget have en betydning 
i kraft af sin fysiske tilstedeværelse. Erfaringsmæssigt kan begroning på havbrug tiltrække fiskeyngel 
og voksne fisk, bl.a. multer. Der er observeret store mængder af multer, brislinger, sildeyngel og 
småmakreller omkring burene ved andre havbrug i de danske farvande. 
 
Forhold for vigtige fiskebestande som konsekvens af Pilotprojektet er vurderet, dels på baggrund af 
forventede effekter på fiskenes fødegrundlag og dels baseret på vurderinger af gydeforhold.   
 

� Overordnet set vurderes virkningerne på fiskebestande som ubetydelige. 

 
Virkning Påvirkningens om-

fang 
Påvirkningens grænse-
overskridende kar-
rakter 

Påvirkningsgrad og 
kompleksitet 

Varighed, 
hyppighed og re-
versibilitet 

Fisks fødegrundlag Ingen Ingen Ingen Ingen 

Vigtige fisks 
gydeforhold 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Tabel 8: Sammenfatning af virkning af pilotprojektet på fiskebestande 
 

39.5 Havpattedyr  
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Af havpattedyr kan der ske en effekt på marsvin og sæler (gråsæl og spættet sæl).  
 
Undersøgelser har vist at marsvin i Østersøen primært opholder sig ved Rønne Banke, syd for Got-
land og ved Kriegers Flak. 
 

Jf. punkt 2.2 vedr. habitatarter bilag 4 er der ikke negative problemer i forhold til marsvin og 

havbrugsdrift øst for Bornholm. 

 
Derudover kan der forekomme gråsæl og spættet sæl i farvandet omkring Bornholm. Begge arter er 
omfattet af habitatdirektivet bilag 2 og 5. Ingen af de nærliggende habitatområder er udpeget i for-
hold til havpattedyr, og der findes ingen raste eller yngelområder for sæl i området omkring Havbru-
get.  
 

� Overordnet vurderes projektet ikke at have negativ effekt på havpattedyr. 

 

 

39.6 Fugle 

Mulige effekter på fuglebestande ved etablering af Pilotprojektet kan forårsages af forstyrrelser pga.  
sejlads mellem Nexø Havn og havbrug, samt ændring af fødetilgængeligheden. 
 
Sejlads til og fra havbruget kan virke forstyrrende på ynglefugle. Sammenlignet med de nuværende 
forhold forventes sejladsen mellem Nexø Havn og havbruget ikke at blive øget nævneværdigt.  
 
For en lang række fugle indgår laksefisk som en del af fødegrundlaget, både de naturlige bestande 
/Harris et al. 2008/ og opdrættede fisk /Gorenzel et al 1994/. Skarv opfattes som ’skadevoldere’ ved 
havbrug med stor appetit på juvenile fisk, og der er en generel tilladelse til at anvende afværgemidler 
eller bortskydning, såfremt afværgemidler har vist sig at være utilstrækkelige /Skov-& Natur 2009/. 
Det forventes, at en etablering af pilotprojektet vil føre til en større tiltrækning af skarv om foråret, 
hvor juvenile fisk er udsat, med et følgende større behov for afværgning. Det er dog ikke sandsynligt, 
at bestanden reduceres af denne årsag. 

 
For de øvrige fiskespisende fugle (Splitterne og Havterne) vil sættefiskene (6-900 g) være for stort et 
bytte, og terner regnes normalt ikke som skadevoldere i danske havbrug. Der forventes derfor ikke 
direkte konflikt mellem terner og havbrugsproduktion. 
 
Ændringer i forhold som er vigtige for relevante fuglebestande er vurderet dels på baggrund af for-
ventede effekter på fuglenes fødegrundlag og dels baseret på eksisterende viden om fuglenes reak-
tion på havbrugsaktiviteter.  
 

� Overordnet set vurderes virkningerne på de relevante fuglebestande som ubetydelige. 

 

Virkning Påvirkningens 
omfang 

Påvirkningens 
grænseoverskri-
dende karrakter 

Påvirkningsgrad 
og kompleksitet 

Varighed, 
hyppighed og 
reversibilitet 

Støj og traffic Ingen Ingen Ingen Ingen 

Fødegrundlag Ingen Ingen Ingen Ingen 

 
Tabel 9: Sammenfatning af virkning af pilotprojektet på fugle 
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39.7 Vandkvalitet (N og P) 

Vandkvaliteten kan blive påvirket af udledningen af kvælstof og fosfor fra det planlagte 
forsøgshavbrug. Som anført i tabel 5 forventes der en udledning på 5,8 ton kvælstof og 0,7 ton fosfor 
i den et årige forsøgsperiode. 
 
 
Ændringer i vandkvaliteten fra før havbrugsproduktion til forholdene efter og under den planlagte 
etablering er beregnet for den del af produktionsperioden, hvor sammenfaldet af lav strøm og stor 
fiskebestand er sammenfaldende. Ved den ansøgte lokalitet er denne periode juli-august. 

 

Beregningerne er gennemført ved anvendelse af en todimensionel hydrodynamisk spredningsmodel 
for perioden juli-august 2005. Året 2005 er valgt, da 2005 repræsenterer et gennemsnits år mht. me-
trologiske, hydrodynamiske og biologiske forhold. Perioden juli-august repræsenterer den periode 
hvor sammenfald af lav strøm og stor bestand kan give den største afvigelse fra den naturlige bag-
grundskoncentration af TN og  TP. Strømforholdene i overfladen i perioden juli-august er præsente-
ret i figur 7. 
 

 
Figur 7: Modeleret strømretning og strømhastighed ved overfladen på positionen for pilot projektet i 
perioden juli-august 2005. Bemærk at figuren angiver i hvilken retning strømmen løber. 
 
I den todimensionel hydrodynamisk spredningsmodel er der påtrykt en middel baggrundskoncentra-
tion for total N (TN) på 230 mg/m3 til analyse af den gennemsnitlige påvirkning og en minimum bag-
grundskoncentration for TN på 180 mg/m3 til analyse af den største påvirkning (Figur 8).  
 



 
4. version af ansøgning om et årigt pilothavbrug ved Bornholm 

 

21 

 
Figur 8: Baggrundskoncentration af TN baseret på målinger fra Bornholm dybet i 1-15 m (MC-Stati-
onsnr: BRKBMPK2) 
 
 
For total P (TP) er der påtrykt en middel baggrundskoncentration for TP på 21 mg/m3 til analyse af 
den gennemsnitlige påvirkning og en minimum baggrundskoncentration for TP på 13 mg/m3 til ana-
lyse af den største påvirkning (Figur 9) . 
 

 
Figur 9: Baggrundskoncentration af TP baseret på målinger fra Bornholm dybet i 1-15 m (MC-Stati-
onsnr: BRKBMPK2/BOR BMBK) 
 
 
Baggrundskoncentrationerne der repræsenterer den naturlige variation af TN og TP koncentratio-
nerne i området i den angivne periode er baseret på måledata fra Bornholmerdybet (Figur 10). Der er 
anvendt data fra 2010-2013 for at opnå den mest tidssvarende præsentation af data.  
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Figur 10: Placering af BRKBMPK2/BOR BMBK øst for Bornholm  
 
For at beskrive den potentielle påvirkning af baggrundskoncentrationen af TN og TP som resultat af 
havbrugsproduktionen er modellen tilføjet en udledning af NH4 og PO4. Udledningen af næringsstof-
fer i opløst form, udgør ca. 80 % af den totale udledning af næringsstoffer. Udledningen af nærings-
stoffer er beregnet ud fra den forventede udvikling i bestanden af fisk (Figur 11) og det forventede 
foderforbrug (Figur 12). 
 

 
Figur 11: Forventet vækst i bestanden af fisk ved Bornholm Havbrug i løbet af produktionssæsonen. 
Fald i vækst skyldes høst. 
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Figur 12: Forventet foderforbrug ved Bornholm Havbrug i løbet af produktionssæsonen. Fald i foder 

forbrug skyldes høst og lavere temperaturer. 
 
Figur 13 og figur 14 angiver den gennemsnitlige og maksimale afvigelse fra TN baggrundskoncentrati-
onen (angivet som %) under ”worst case” forhold.  
 
Figur 15 og figur 16 angiver den gennemsnitlige og maksimale afvigelse fra TP baggrundskoncentrati-
onen (angivet som %) under ”worst case” forhold. 
 
Afvigelserne fra baggrundskoncentrationen i figur 13, figur 14, figur 15 og figur 16 repræsenterer ikke 
et bestemt tidspunkt i ”worst case” perioden juli-august. Et hvert givent punkt i figur 13, figur 14, fi-
gur 15 og figur 16 repræsenterer således den eksakte situation hvor udledning af næringsstoffer fra 
havbruget og de givne strømforhold resulterer i størst afvigelse fra baggrundskoncentrationen. 
 

 
 

 

Figur 13: Gennemsnitlig afvigelse fra baggrundskoncentrationen af TN under ”worst case” forhold ved 
Bornholm Havbrug. Områder med linjer angiver NATURA 2000 områder. 
 



 
4. version af ansøgning om et årigt pilothavbrug ved Bornholm 

 

24 

 

Figur 14: Maksimal afvigelse fra baggrundskoncentrationen af TN under ”worst case” forhold ved 
Bornholm Havbrug. Områder med linjer angiver NATURA 2000 områder. 

 

 

Figur 15: Gennemsnitlig afvigelse fra baggrundskoncentrationen af TP under ”worts case” forhold 
ved Bornholm Havbrug. Områder med linjer angiver NATURA 2000 områder. 
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Figur 16: Maksimal afvigelse fra baggrundskoncentrationen af TP under ”worts case” forhold ved 
Bornholm Havbrug. Områder med linjer angiver NATURA 2000 områder. 

 

Koncentration af total kvælstof (TN) og total fosfor (TP) som konsekvens af etablering af pilothavbruget 
er undersøgt ved hjælp af en hydrodynamisk sprednings model.  
 

 
� De produktionsafhængige ændringer i vandkvaliteten er marginale og må overordnet set vur-

deres som ikke eksisterende. 

 
Virkning Påvirkningens om-

fang 
Påvirkningens grænse-

overskridende kar-
rakter 

Påvirkningsgrad og 
kompleksitet 

Varighed, 
hyppighed og re-

versibilitet 

Næringskoncentrationer Ingen Ingen Ingen Ingen 

Algekoncentration og 
primærproduktion 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Sigtdybde Ingen Ingen Ingen Ingen 

Iltforhold Ingen Ingen Ingen Ingen 

Tabel 10: Sammenfatning af virkning af pilotprojektet på vandkvalitet 
 
 
39.8 Sedimentforhold 

Foderspild betragtes som en væsentlig faktor, der kan påvirke sedimentforholdne under havbrug. 
Ved bakteriel omsætning af det organiske materiale i det spildte fodder forbruges ilt og det forøgede 
iltforbrug ved bunden kan forskyde iltbalancen og påvirke benthisk fauna og sedimentforhold. 
 
Ved produktionen ved pilothavbruget vil der blive anvendt 150 ton foder. Ved fodring forventes et 
fodderspild på 1,5 % hvilket betyder et tab på 2,25 ton foder. Hvis det antages at alt dette foder 
sedimenterer inden for det ansøgte havbrugsområde på 400 x 400 meter vil der ske en netto 
sedimentation på 12 gC/m2/år. 
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Der findes endnu ikke målinger af sedimentsammensætningen på den ansøgte lokalitet, men udfra 
model beregninger af sedimentforhold i Østersøen, baseret på tilgængelige målinger og bølge-
forhold, strømforhold og vanddybde er det estimeret at der kan forventes er et naturligt kulstof 
indhold på 500-600 gC/m2 på den ansøgte lokalitet. 
 
På baggrund af de anførte værdier kan det beregnes at sedimentationen af organisk kulstof teoretisk 
kan medføre en forøgelse af sedimentets kulstofindhold på 2 % hvis det antages at alt kulstof 
forbliver inden for havbrugsområdet. Denne antagelse er yderst konservativ. 

 
Tilførsel af organisk kulstof til sedimentet som følge af Pilotprojekt er undersøgt på baggrund af mo-
delberegninger af eksisterende bundforhold sammenholdt med et meget konservativt estimat af den 
forventede sedimentation i havbrugsområdet.  
 

� Det er fundet at ændringerne i sedimentforholdene vil være marginale. 

 

Virkning Påvirkningens om-
fang 

Påvirkningens 
grænseoverskri-
dende karrakter 

Påvirkningsgrad og 
kompleksitet 

Varighed, hyppighed 
og reversibilitet 

Sediment æn-
dringer 

marginal Ingen Ingen Ingen 

 Tabel 11: Sammenfatning af virkning af pilotprojektet på sedimentforhold 
 

 

39.9 Medicin og kobber 

I tilfælde af akut bakteriel sygdom i fiskene vil der efter dyrlægens ordination blive iværksat en be-
handling med medicinfoder. Ud over behandlingskravet overfor syge fisk er det den potentielle miljø-
effekt, som anvendelse af medicin reguleres efter.  

Det forventede forbrug ved kobber imprægnering i juli/august er 10,3 kg/år. Tabet af kobber som er 
mest relevant for påvirkningen af vandmiljøet kan opgøres til 2,1 kg/år fordelt på 1,05 kg til sedimen-
tet og 1,05 kg til vandfasen (DHI 2008). 

Gældende vandkvalitetskriterier for medicinstoffer og kobber er vist i Tabel 3. For kobber, som fore-
kommer naturligt i det marine miljø med typiske koncentrationer mellem 0,3 – 1 µg/l, gælder VKK for 
den tilføjelse (overkoncentration), som punktudledninger medfører. 

Spredning af sulfadiazin, trimethoprim, oxolinsyre og kobber i vandet er undersøgt med den an-
vendte todimensionel hydrodynamisk spredningsmodelmodel, hvor stofferne påtrykkes som kilde 
ved havbruget 

For at undersøge om vandkvalitetskriterierne for medicin overholdes under ’worst-case’ forhold, er 
det antaget, at alle fisk behandles samtidigt i en 8 dages periode, hvor temperaturen er højest og 
overfladestrømmene lavest i det aktuelle område i modelåret 2005 (2. august – 9. august). Ved be-
handling senere i vækstsæsonen vil det maksimale medicinforbrug være højere, fordi den stående 
bestand af fisk er større, men pga. større vandskifte og dermed fortyndning vil medicinkoncentratio-
nen omkring havbruget være lavere.  

Størrelse af kilderne til medicintilførsel til det omgivende miljø er beregnet ud fra den stående be-
stand af fisk i pilothavbruget, en forskriftsmæssig dosering af medicin per kg fisk per dag, samt en 
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konservativ antagelse om, at alt doseret medicin frigives lineært til miljøet indenfor behandlingsperi-
oden på 8 dage. Under antagelse af, at alle fisk behandles samtidigt, er de beregnede kildestyrker for 
udledning af medicin fra havbruget vist i nedenstående tabel.  

 

Bestand Sulfadiazin Trimethoprim Oxolinsyre 

Tons  kg/dag  

100 2,5 0,5 1 

Tabel 12: Stående bestand af fisk og medicin kilder ved forsøgshavbruget beregnet for perioden 2. 
august – 9. august. 

For at undersøge om vandkvalitetskriterierne for kobber overholdes under ’worst-case’ forhold, er 
spredningsberegningerne foretaget i den 8 dages periode, hvor overfladestrømmene (og derved for-
tyndingen) er lavest i det aktuelle område i modelåret 2005 (2. august – 9. august) 

Kildestyrker for udledning af kobber fra imprægnerede net fra havbruget vist i Tabel 13. 

Samlet 
kobber 
forbrug 

Samlet 
kobber 
tab 

Årligt kobber  
tab til hhv. 
vandfasen og sedi-
mentet  

Anvendelses  
periode  
(juli-august) 

Dagligt kobber 
 tab til hhv. vandfa-
sen og sedimentet 

Kg/år Kg/år Kg/år Dage kg/dag 

10,3 2,1 1,05 61 0,017 

Tabel 13: Kobber forbrug, kobber tab og kobber kilder ved forsøgshavbruget beregnet for perioden 
august-september. Koncentrationen på 0,017 kg/dag er anvendt til beregningerne i den 8 dages peri-

ode. 

Modelundersøgelserne viste, at hverken middelkoncentrationen i behandlings-perioden eller den 
maksimale døgnmidlede koncentration af Sulfadiazin, Trimethoprim eller Oxolinsyre indenfor fiske-
nes behandlingsperiode overskrider de generelle vandkvalitetskrav på 4,6 µg Sulfadiazin l-1 (Figur 17), 
10 µg Trimethoprim l-1 (Figur 18), 15 µg Oxolinsyre l-1 (Figur 19Figur 19). 

Koncentrationerne i figur 17, figur 18, figur 19Figur 19 og Figur 20 repræsenterer ikke et bestemt 
tidspunkt i ”worst case” perioden juli-august. Et hvert givent punkt i figur 17, figur 18, figur 19Figur 
19 og Figur 20 repræsenterer således den eksakte situation hvor udledning af antibiotika eller kobber 
fra havbruget og de givne strømforhold, resulterer i størst afvigelse fra baggrundskoncentrationen. 
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Figur 17: Beregnet middelkoncentration (øverst) og maksimalkoncentration (nederst) af Sulfadiazin i 
farvandet omkring Pilotprojektet under antagelse af, at alle fisk behandles samtidigt med sulfadiazin-
holdig føde i anbefalede doser. Der forekommer ikke koncentrationer højere end det generelle vand-
kvalitetskrav på 4,6 µg sulfadiazin/l i området. 
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Figur 18:  Beregnet middelkoncentration (øverst) og maksimalkoncentration (nederst) af tri-
methoprim i farvandet omkring Pilotprojektet under antagelse af, at alle fisk behandles samtidigt 
med trimethoprimholdig føde i anbefalede doser. Der forekommer ikke koncentrationer højere end 
det generelle vandkvalitetskrav på 10 µg trimethoprim/l i området. 
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Figur 19: Beregnet middelkoncentration (øverst) og maksimalkoncentration (nederst) af oxolinsyre i 
farvandet omkring Pilotprojektet under antagelse af, at alle fisk behandles samtidigt med oxolinsyre-
holdig føde i anbefalede doser. Der forekommer ikke koncentrationer højere end det generelle vand-
kvalitetskrav på 15 µg oxolinsyre/l i området. 

De beregnede overkoncentrationer af kobber gav ikke på noget tidspunkt anledning til koncentratio-
ner højere en 0,001 µg Cu/l (Figur 20). 
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Figur 20: Beregnet middelkoncentration (øverst) og maksimalkoncentration (nederst) af kobber i far-
vandet omkring Pilotprojektet. Der forekommer ikke koncentrationer højere end det generelle vand-
kvalitetskrav på 1 µg kobber/l i området. 

 
Tabet af kobber til sedimentet vil skønsmæssigt udgøre 1,05 kg per år (= 50 % af det samlede kobber-
tab) (DHI 2008). Vi kender ikke skæbnen af dette kobber, men en del vil blive liggende under havbru-
get (større malingstykker) mens en del vil spredes. Hvis det antages at alt sedimenteret kobber efter-
hånden spredes og fordeles i havbrugsområdet (inklusiv en påvirkningszone på 100 meter) kan man 
overslagsmæssigt beregne den overkoncentration af kobber som spredningen vil medføre (se Tabel 
14). 
 
Med de antagelser som er anført i Tabel 14 kan der beregnes en årlig sedimentberigelse indenfor et 
0,25 km2 område på 0,18 mg Cu/kg sediment tørvægt. Et usikkert forhold i antagelserne er størrelsen 
af sedimentationsarealet, mens de øvrige antagelser bl.a. bygger på sediment-undersøgelser fra Hor-
sens Fjord og det sydøstlige Kattegat (Christiansen et al. 1997). Et mindre sedimentationsareal vil 
føre til en større overkoncentration, og et større areal til en lavere overkoncentration. 
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Areal  Sediment  Cu-tab Cu-tilføjet 

 "aktivt sedi-
ment" 

vandindhold densitet   

m2 M % tons/m3 Kg mg/kg 

250000 0,05 65 1,3 1.05 0,18 

 
Tabel 14: Beregnet ”tilføjet’ koncentration af kobber i sedimentet efter ét års havbrugsproduktion 
 
 Vi kender ikke den naturlige baggrundskoncentration af kobber på den ansøgte lokalitet, men vi har 
kontrolstationer og sml. sedimentprøver fra kystvande og Bælthav uden indflydelse fra punktkilder. I 
figur 21 er disse målinger præsenteret sammen med den teoretiske værdi hvis prøverne fik tilført 
den beregnede overkoncentration fra pilotprojektet. 
 

Figur 21: Kontrolstationer og sml. sedimentprøver fra kystvande og Bælthav uden indfly-
delse fra punktkilder (grå punkter). Kontrolstationer og sml. sedimentprøver inkl. teore-
tisk tilført kobber fra pilotprojektet (røde kryds).  

 
Risikoen for overskridelse af vandkvalitetskriterier for kobber og medicin ved etablering af pilotpro-
jekt er undersøgt ved hjælp fortyndingspotentiale beregnet ud fra en hydrodynamisk fortyndingsmo-
del. Beregningerne viste, at hverken de generelle vandkvalitetskrav eller korttidskravene blev over-
skredet.  

Vedr. berigelse af sedimentet med kobber vil den tilførte overkoncentration ikke give anledning til 
målebare ændringer i den naturlige baggrundskoncentration (figur 21). 
 

� Det konkluderes derfor, at medicinering af hele den stående fiskebestand ikke medfører miljø-

effekter. Tilsvarende konkluderes, at kobber frigivet fra havbrugs-nettene ikke giver anled-

ning til miljøeffekter. 
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Virkning Påvirkningens 
omfang 

Påvirkningens 
grænseoverskri-
dende karrakter 

Påvirkningsgrad 
og kompleksitet 

Varighed, hyp-
pighed og revers-
ibilitet 

Tab af medicin 
til miljøet 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Tab af kobber til 
miljøet 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

 
Tabel 15   Sammenfatning af virkninger af kobber- og medicinudledning på miljøet   

 
 
 
40. Sammenfatning i forhold til VVM  

 
Pilotprojektet vurderes:  

• Ikke at medføre negativ påvirkning i forhold til historiske, arkæologiske, æstetiske eller geo-
logiske lokaliteter. 

• Ikke at være i konflikt med gældende plangrundlag.  
• Ikke at medføre væsentlig negativ påvirkning i forhold til habitatområder, habitatarter herun-

der bilag 4 arter, samt havpattedyr, fisk og fugle. 
• Ikke at medføre en væsentlig påvirkning af vandkvaliteten eller sedimentforhold hverken i 

forhold til påvirkning af næringsstoffer, medicin eller kobber.  
 

Samlet vurderes pilotprojektet ikke at medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger. 
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