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1  Indledning  

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, 
der har myndigheden efter bekendtgørelse om vurdering af virkninger på 
miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten. Bek. 
Nr. 382 af 25 april 2012.  
 
Der er i VVM-bekendtgørelsen1 et krav om, at før endelig godkendelse og 
udstedelse af VVM tilladelsen udarbejdes der et høringsnotat.  
 
Indholdet af høringsnotatet, skal ifølge VVM-bekendtgørelsens § 6 stk. 4, 
omfatte:  

• En gennemgang, vurdering og hensyntagen til indkomne 
høringssvar.  

 

2 Offentlig høring 

VVM-redegørelse, Naturkonsekvensvurdering  samt udkast til 
miljøgodkendelse og VVM tilladelse for Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af 
havbrug syd for Endelave har været sendt i offentlig høring i perioden 18. 
december 2013 til 12. februar 2014. Rapporterne er at finde på 
Miljøstyrelsens hjemmeside. www.mst.dk.  
 
Der er i høringsperioden indkommet indsigelser/bemærkninger fra 
følgende. 
 

- Endelave Hav – og Dambrug – Nej Tak Lynger Grundejerforening 
 
- Hjarnø/Havbrugsgruppen som består af DN i Hedensted, Odder og 

Horsens Kommune, Friluftrådets kreds i Søhøjlandet, Danmarks 
Sportsfiskerforbund i Østjylland, Horsens Sejlklub, repræsentant 
for grundejere i As Vig, samt borgere på Hjarnø, Endelave og 
Snaptun. 

- Horsens Kommune 
- Danmarks Naturfredningsforening 
- Friluftrådet Kreds i Søhøjlandet. 
- Hedensted Kommune 
- Danmarks Sportsfiskeriforbund 

 
Høringssvarene er sammenfattet og kommenteret i det vedlagte bilag 1.   

2.1 Overordnet vurdering af høringssvarene 

I det efterfølgende fremhæves de ting, der især har været fokus på i 
forbindelse med de indsigelser, der har været i høringssvarene.   
 
 
 De enkelte høringsbemærkninger/ punkter er kommenteret i bilag 1. 
 
 

                                                             
1 BEK nr. 382 af 25/04/2012 
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Modellen  

 Flere af indsigerne, mener at den model der er anvendt ikke er optimal.  

 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Til dette kan det oplyses, at den anvendte model Mike 3 er en anderkendt 

og efterprøvet model. Modelsystemet består at et hydraulisk modul og et 

eutrofieringsmodul. Det er det rådgivende ingeniørfirma DHI der har stået 

bag opsætningen af modellen og modelberegningerne. DHI er førende 

inden for dette felt. Orbicon har efterfølgende fremsendt et notat om 

modellens kalibrering og verificering. Bilag 2, Miljøstyrelsen har ikke 

grundlag for at betvivle modellens resultater. 

 

Høring 

Flere af høringsspørgsmålene går på, at der ikke er taget hensyn til 

havstrømne i området og den tidslige variation der er i 

strømningsmønsteret, ligesom der ved havbruget er lagdeling af vandsøjlen 

med forskellig temperaturer og salinitet.  

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Til dette punkt kan det oplyses, at Orbicon efterfølgende har udfærdiget 

følgende plot fra modellen som viser eksempler på strømningsmønsteret  

fra havbruget  over tid og i forskellige dybder. De forhold som fremgår af 

disse plot indgår i modellen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April Maj
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 Beregnet bundstrøm, hastighed og retning ved Endelave Havbrug for perioden april-
november 2005. Maksimal hastighed er 0,24 m/s mod vest målt i november 
 

  

Juni Juli

August September

Oktober November 
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. Beregnet midterstrøm, hastighed og retning ved Endelave Havbrug (x m) for perioden 
april-november 2005. Maksimal hastighed er >0,28 m/s mod vest. 
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Beregnet overfladestrøm, hastighed og retning ved Endelave Havbrug (x m) for perioden 
april-november 2005. Maksimal hastighed er >0,4 m/s mod øst og nordøst. 
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Høring 
I høringsspørgsmålene er der også flere, der mener, at modellen ikke har 
taget hensyn til sæsonvariationen, og at belastningen er størst på den mest 
kritiske årstid og at forureningen strækker sig ind i Natura 2000 området 
nord for havbruget. Ligesom der ikke er taget hensyn til den belastning der 
vil ske ved kysten ved Endelave.  
 

Miljøstyrelsens vurdering 

Det fremgår af bilag 2 til VVM redegørelsen, hvad sæsonvariationen er og 

hvor stor udstrækningen af påvirkningen fra havbruget er. Orbicon har 

efterfølgende udspecificeret dette yderligere. Orbicon har udarbejdet et 

kort over den maksimale ændring i sigtedybden i forbindelse med 

etablering af havbruget. Hvert enkelt punkt i figuren viser det tidspunkt i 

løbet af model året, hvor påvirkningen er størst. Den maksimale reduktion 

af sigtedybden, vil således være meget kortvarig. 

 

 
 
Modellering af maksimal reduktion af sigtdybde. Figuren viser maksimal påvirkning af 
sigtdybde på et givent tidspunkt i et givent punkt i model året. Dvs. at maksimal reduktion af 
sigtdybde I figuren feks. omkring havbruget ikke nødvendigvis er på samme tidspunkt som 
maksimal reduktion af sigtdybde ved Endelave 

 

 

Analysen viser, at sigtedybden maksimalt reduceres med 3,5 % ved selve 

havbruget, og at sigtedybden i Natura 2000 området maksimalt reduceres 

med 1-1.5 %. Tæt ved kysten ved Endelave reduceres sigtedybden  med 0.5-

1 %.  

 

Høring 

Af høringsspørgsmålene fremgår det også, at oplysninger om modellens 

kalibrering og verificering efterlyses. 
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Miljøstyrelsens vurdering 

Det er DN, der stiller dette spørgsmål. På den baggrund har Miljøstyrelsen 

bedt Orbicon om, at oplyse hvordan modellen er kalibreret og verificeret.  

Orbicon har fremsendt et  notat bilag 2 (bilag 2. Kalibrering og 

verificering af modellen). Heraf fremgår det, hvilken stationer 

modellen er kalibreret ind efter og hvilken station der efterfølgende er 

benyttet til at verificere modellen.  På plottene over saltholdighed og 

temperatur fremgår forskellen mellem målte data og modellens beregning.  

Orbicon har oplyst, at saliniteten og temperatur anvendes til at kalibrere 

den hydrauliske model.  

 

På nedenstående grafer er der et eks. på, hvordan modellens resultater 

passer overens med målte data. 
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 Modellerede (sort linie) og målte (grøn linie: median; grønne symboler: 5% og 95% 
percentiler for måned) koncentrationer af næringsstoffer (NOx, NH4, PO4, TN, TP), Secchi 
dybde og koncentrationen af Chla i overfladelaget ved station 6100014.  
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Organisk stof 

 

Høring 

Af flere høringsbreve fremgår det, at indsigerne vurdere, at problematikken 

vedr. øget udledning af organisk stof ikke er belyst tilstrækkelig. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Det er Miljøstyrelsens vurdering at  konsekvenserne af udledningen af det 

organiske stof er behandlet.  Konsekvenserne af udledning af organisk stof 

er bl.a. et øget iltforbrug og øget sedimentation af kulstof på havbunden. 

Det fremgår af  VVMen,  at iltforbruget vil øges marginalt. Sedimentets 

iltforbrug vil være under 0,5 %.  Ændringerne i sedimentets kulstofindhold 

vil være under 0.2 %.  

   

Kompensationsanlægget 

 

Høring 

Flere påpeger i høringsbrevene, at kompensationsanlægget ligger for langt 

væk fra havbruget, så kompensationsanlægget ingen effekt har på 

havbruget. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Modelberegningerne viser, at den belasting der kommer fra havbruget ikke 

vil medføre nogen målbare ændringer i hverken forekomst af plantonalger 

eller sigtedybde. Selv om fiskeproduktionen udviser en sæsonvariation, vil 

denne sæsonvariation ikke resultere i væsentlige ændringer lokalt ved 

havbruget eller andre steder i projektområdet. 

 

Det følger af vandrammedirektivet generelle krav, at alle vandområder 

senest ved udgangen af 2015 skal have mindst god tilstand. Det er en følge 

af dette krav, at der skal ske en kompensation inden for samme 

vandområde, for at sikre at der sker den nødvendige udligning af den 

belastning med kvælstof, som i sig selv vil være uforenelig med miljømålet 

for det aktuelle vandområde.  

 

 

Muslingebrugene 

Høring 

Der er flere der i høringssvarene påpeger at muslingebrugene ødelægger 

bundforholdene. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Tilladelserne til muslingebrugene gives af NaturErhversstyrelsen. 

Muslingeanlæggene er behandlet som en integreret del af projektet i VVM 

redegørelsen, fordi muslingeanlæggene kompenserende funktion er en 

forudsætning for havbrugsprojektets miljøgodkendelse.   
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Modelberegningerne viser, at de i vækstsæsonen kan forventes en 

akkumulering af organisk kulstof i sedimentet umiddelbart under 

muslingeopdrættet på 5-6 %, men at der over et helt år kun kan forventes 

en forøgelse i sedimentets organiske kulstof på 0,1 – 1 %, idet en stor del af 

det organiske materiale nedbrydes, eller udvaskes i vinterperioden.  

 

 

Samfundsmæssige proportionalitet i investeringerne. 

Høring 

I flere høringsspørgsmål er der peget på, at der ikke er proportionalitet i at 

samfundet inden for de seneste år har investeret massivt i forbedret 

spildevandsrensning, og Miljøstyrelsen med dette projekt tillader en 

udledning af f.eks. fosfor. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Ud fra det samlede ansøgningsmateriale, herunder VVM redegørelsen, er 

det vurderingen, at havbruget ikke vil forringe den generelle tilstand i 

vandområdet.  Andre forhold som økonomiske aspekter ved  

spildevandsrensning for de kommunale renseanlæg og for enkeltudledere i 

det åbne land kan ikke ændre ved den faglige vurdering af konsekvenserne 

for det berørte vandområde ved en øget udledning på det påtænkte 

havbrug. 

 

Konsekvenser for fiskefauna, drift og ved rømning af burfisk. 

Høring 

I flere af høringsspørgsmålene er der bemærkninger, om at der mangler en 

mere fyldestgørende redegørelse af hvad konsekvensen er for de vilde 

fiskebestande. F.eks. med smittefare og rømninger. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

VVM redegørelsen har medtaget disse forhold. Orbicon har derudover 

fremsendt brev fra Fødevarestyrelsen, hvoraf det fremgår, at et dansk 

havbrug er underlagt regelmæssigt national kontrol i forhold til sygdoms 

zoner, resistens mm. med henblik på at minimere den negative påvirkning 

af den vilde bestande. Derudover har Naturstyrelsen udarbejdet et notat 

om faunaforurening med regnbueørred. Dateret den 3. februar 2014.  

Heraf fremgår det at havbrugene i dag næsten udelukkende anvender 

hunner i deres opdræt. Succesfuld gydning af regnbueørred fra udslip fra 

havbrug må derfor antages at være ikke eksisterende.  Regnbueørred kan 

heller ikke krydses med havørred og få levedygtigt afkom.  

Regnbueørred er ikke en optimal vært for lakselusen, og der er ikke 

problemer med lakselus i dansk havbrugsdrift. I Danmark fjernes hele 

massen af fisk en gang årligt i november og først igen i april udsættes nye 

fisk. En lakselusbestand vil derfor ikke kunne opretholdes i lighed med de 

norske, hvor der produceres laks hele året rundt og der er kontinuerlig 

smitte. Lakselus forventes derfor ikke at blive et problem i de danske indre 

farvande eller Østersøen.  
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Undslupne regnbueørreder vandrer i nogle tilfælde fra havet og op i 

vandløbene og forsøger at gyde. En pilotundersøgelse fra 2004/2005 

konkludere, at regnbueørreders opgang og gydning efter et udslip ikke 

reducere overlevelsen af æg og yngel fra havørred væsentligt. Data 

grundlaget er dog spinkelt. 

 

 

 
  

3 Høringens indflydelse på afgørelsen 

Høringssvarene har afstedkommet, at Orbicon har fremsendt bilag som 
viser kalibreringen af modellen. Bilag 2.  
 
 Miljøstyrelsen har som følge af høringssvarene besluttet, at  lade vilkår 
B36 og B39, vedrørende mulighed for at søge om nedsat 
prøvetagningsfrekvens, bortfalde.  Der er tilføjet et vilkår om, at netbure og 
hjørnekoordinater hvert år skal indmåles med GPS ved produktionsstart og 
positionerne indsendes til Miljøstyrelsen. Der er desuden lavet mindre 
præciserende ændringer i flere vilkår og der er foretaget mindre ændringer 
i vurderingsafsnittet, herunder tilføjet et afsnit om faren for 
faunaforurening.  
 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de supplerende bemærkninger og høringssvar 
ikke ændrer på den samlede stillingtagen til projektet, og VVM-
redegørelsen giver et retvisende billede af projektet. 
 

4 Afgørelse 

 

Grundlaget for Miljøstyrelsens afgørelse er det offentliggjorte udkast til 
VVM tilladelse med tilhørende VVM-redegørelse og 
naturkonsekvensvurdering, udkast til miljøgodkendelse og de indkomne 
høringssvar.  
 
Miljøgodkendelsen er uændret i forhold til de offentliggjorte udkast, 
bortset fra de nævnte ændringer i afsnit 3.  Der er foretaget præciseringer i 
miljøgodkendelsens vurderingsafsnit for at tydeliggøre Miljøstyrelsens 
vurderinger. 
 
VVM tilladelsen er uændret 
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Bilag 1 
 

Indsiger Kort resume af 
indsigelsen 

MST bemærkninger 

DN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Fiskeproduktion i netbure er 
ikke tidssvarende teknologi 
(BAT). Bedre alternativ i 
lukkede landbaserede anlæg 
 
 
 
 
 
 
 
2) Er ikke i overensstemmelse 
med akvakulturudvalget 2010. 
Udvidet produktion og nye 
anlæg skal placeres offshore. 
Anlægget er placeret kystnært. 
Og der sker alene en 
kompensation med opdræt af 
muslinger og tang i et omfang, 
som endnu ikke er 
afprøvet/dokumenteret i praksis. 
 
 
 
 
 
3) Havbrugsudvalgets rapport 
kan ikke bruges til blåstempling 
af den aktuelle placering af 
Endelave havbrug. Det skyldes, 
at Havbrugsrapporten er et 
ufuldstændig forsøg på at 
udpege områder uden 
umiddelbare konflikter  
 
 
 
4) Manglende proportionalitet: 
Der er i de seneste år investeret i 
100 mio. kr´s klassen i oplandet 
til Horsens Fjord i forbedret 
spildevandsrensning. I det 
samme vandområde som det 

1)Miljøstyrelsen vurderer ikke at 
fuldt recirkulerede landbaserede 
anlæg, de såkaldt FREA anlæg er 
BAT for havbrugsproduktion, da 
anlæggene ikke er gennemprøvet 
for saltvandsproduktion af 
regnbueørreder og økonomien er 
pt. ukendt. 

 
 
 

2) Akvakulturudvalgets 
anbefalinger er ikke juridisk 
bindende. Og  den tilhørende 
aftale mellem DN, DA og DSF 
taler ikke om ”off shore” men 
derimod om ”off coast” som er 
defineret som en sømil fra kysten. 
Dette anlæg ligger mere end en 
sømil fra kysten. Det ligger over 
3 km fra kysten. 
Miljøgodkendelsen stiller vilkår 
til muslingeanlæg og tanganlæg 
til kompensation.  

 
 

3)Det er korrekt at 
havbrugsudvalgets rapport ikke 
kan bruges til blåstempling af den 
aktuelle placering. Det er derfor 
der er udarbejdet en VVM 
redegørelse og en 
Naturkonsekvensvurdering for at 
vurdere konsekvenserne af et 
havbrug. 

 
 
 

4) Der er ved udarbejdelsen af 
miljøgodkendelsen taget 
udgangspunkt i en faglig 
vurdering af konsekvenserne for 
det berørte vandområde. Forhold 
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planlagte havbrug har øen 
Endelave netop investeret 20 
mio. kr. på kloakering og 
spildevandsrensning, således at 
udledningen fra øen til havet syd 
for øen nu er reduceret til hhv. 
44 kg. kvælstof og 6 kg.  fosfor 
årligt. Fornuften i at introducere 
en ny punktkilde på 88 tons 
kvælstof og 9,6 tons fosfor i 
selvsamme vandområde er i 
sandhed vanskeligt forståeligt 
for skatteydere og 
vandforbrugere i oplandet og 
savner efter DNs opfattelse 
proportionalitet i 
myndighedsforvaltningen. 
 
5) Hydraulisk model. 
Modellen har ikke taget hensyn 
til den lagdeling der er i havet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
5a) Uden en beskrivelse af 
strømningen af hhv. bundvand 
og overfladevand kan man 
derfor ikke få indtryk af hvor 
forureningen fra havbruget 
bevæger sig hen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5b) Der kan sagtens forekomme 

om økonomiske aspekter ved 
forbedret spildevandsrensning for  
de kommunale renseanlæg og for 
enkeltudledere i det åbne land  
kan ikke ændre på den faglige 
vurdering af 
forureningspåvirkningen fra det 
påtænkte havbrug  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5) Modellen er DHI´s   MIKE 3 
model. Der både består af en 
hydraulisk model( vandstand, 
vandstrømme, temperatur, 
salinitet i tre dimensioner) samt 
en eutrofieringsmodul. Modellen 
kan inddeles i de lag der ønskes. 
M.a.o. der er taget hensyn til 
lagdeling i havet.   
 
 
5a. Miljøstyrelsen har bedt 
Orbicon udspecificere den del af 
modellen der omhandler den 
tidslige strømning af bundvand og 
overfladevand. I høringsnotatet er 
en udskrift af modellens kørsler, 
der viser den tidslige strømretning 
i bundvand, midterstrøm og 
overfladestrøm.  
Det fremgår at i bundvandet og 
midterstrøm er strømretningen 
hovedsagelig i østlig og vestlig 
retning. Mens strømningen i 
overfladen hovedsagelig er i 
nordøstlig retning. Modellen har 
vist at nettostrømmen er nord 
østlig 
 
5b) Miljøstyrelsen har bedt 
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lange perioder i løbet af året, 
hvor den fremherskende retning 
af enten overflade- eller 
bundstrøm er anderledes end 
den resulterende nettostrøm.   
Uden en tidslig opløsning af 
strømningsmønstrene over året 
kan belastningsudbredelsen fra 
havbruget ikke vurderes. 
 
 
5c Det er af stor vigtighed at 
ekstrem-
sitautioner/ydersituationerne er 
medtaget for at angive 
spændvidden i 
miljøkonsekvenserne. Her er det 
især worst case situationerne, 
som kan have afgørende 
betydning, så sådanne må som 
minimum belystes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5d) Der savnes fuldstændigt 
oplysninger om modellernes 
kalibrering/verificering overfor 
faktisk målte dataserier-hvor 
godt simulerer modellerne 
faktisk målte dataserier i den 
relevante område – både i 
gennemsnit og 
ekstremsituationer. 
 
 
 
 
 
 
 

Orbicon vise den beregnede  
tidslige udbredelse af 
strømretningen som er beregnet i 
Mike 3 modellen. Den fremgår af 
høringsnotatet. Ud fra disse 
strømretninger er  
belastningsudbredelsen fra 
havbruget vurderes. Derfor kan 
belastningsudbredelsen vurderes 
over hele året. 
 
5c) Til dette svarer Orbicon at 
worst-case situationen er 
medtaget. F.eks. regnes der med 
en belastning på 100 tons N, selv 
om der kun udledes 88 tons. Der 
er anvendt N og P værdier for fisk 
med rovn, som har et større N 
indhold end tilsvarende fisk uden 
rovn. Derfor bliver N 
udledningen til havet  
overestimeret.  
Derudover er der i modellen  
regnet med at baggrunds niveauet 
for ilt er meget lavt, hvilket også 
er en worst case situation. 
Derudover er worst case scenariet 
anvendt for fisk, som skal 
medicineres. Her er regnet med 
fuld dosering og svage vind og 
strømforhold.   
 
5d)Miljøstyrelsen har bedt 
Orbicon om at vise den 
kalibrering og verificering der er 
sket af modellen for området. 
Orbicon har udfærdiget et bilag 2 
hvor kalibreringen fremgår. 
Modellen er kalibreret op mod 4 
overvågningsstationer fra statens 
marine overvågningsprogram. St. 
170006 Århus Bugt, st 6489 
Horsens Fjord, st. 6100014 
nordlige Lillebælt og station 
935/670009 Nordlige 
Storebælt/Romsø. Verifikationen 
af modellen er sket vha. station 
6883 der er beliggende lokalt i As 
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6) Organisk stof er 
utilstrækkelig belyst 
 
 
 
 
 
 
7) Kompensation 
problematisk 
 
7a) Henviser til afgørelse fra 
Natur og Miljøklagenævn af 20 
december 2012 om afgørelse i 
sag om miljøgodkendelse af 
(virksomhed) til opdræt af 
laksefisk i netbure…..Hvor 
ordlyden  oprindelig var ”at 
etableringen af fangkulturerne i 
forhold til havbrugets direkte 
udledningsfaner af 
næringsstoffer og med henblik 
på en optimering af havbruet” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vig umiddelbart SØ for 
Hundshage Havbrug 
 
 6) Miljøstyrelsen vurdere at 
forholdene omkring organisk stof 
er tilstrækkeligt belyst i VVM 
rapporten. VVM rapporten har 
både undersøgt sedimentets 
kulstofindhold og det resulterende 
iltforbrug.  
 
 
 
 
7a) Den afgørelse fra 
klagenævnet der henvises til er 
efterfølgende blevet berigtiget. Så 
ordlyden nu er følgende ”at 
etableringen af fangkulturer kun 
kan betragtes som BAT, såfremt 
der kan dokumenteres en effekt af 
fangkulturerne i forhold til 
havbrugets udledning af 
næringsstoffer og med henblik på 
en optimering af havbruget” 
Miljøstyrelsens og 
Naturstyrelsens fortolkning fra 
bilag i VVM redegørelsen er 
derfor ikke længere gældende. 
Den kompenserende 
foranstaltning skal ske i samme 
vandområde som den belastende 
aktivitet, der kompenseres. Det 
følger af vandrammedirektivets 
generelle krav om, at alle 
vandområder senest ved 
udgangen af 2015 skal have 
mindst god tilstand. Det er også 
en direkte følge heraf, at den 
kompenserende foranstaltninger 
skal kunne kvantificeres for at 
sikre, at der sker den nødvendige 
udligning af den belastning, som i 
sig selv vil være uforenelig med 
miljømålet for det aktuelle 
vandområde. 
Kompensationsanlæg kan således 
ikke sidestilles med 
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7b) 56 ha muslingeanlæg i As 
Vig må formodes at fjerne store 
mængder af den føde, der ellers 
var til rådighed for den naturlige 
bestand af muslinger i As 
Vig………. Hermed vil 
virkningen af 
kompensationsopdrættet alt 
andet lige blive(væsentligt?) 
mindre end VVM redegørelsen 
giver udseende af, fordi 
linemuslingerne vil udsulte de 
naturlige muslingeforekomster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7c) VVM redegørelsen mangler 
en vurdering af om BI5 
fjernelsen fra As Vig, betyder en 
manglende fødegrundlag til 
havbundets dyr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7d) Kompensationsanlæggenes 
placering er problematiske. 
Lokale konflikter og  

punktkilderensning. 
 
 
7b) Orbicon har oplyst at samlet 
udgør muslingopdrættene et areal 
på 56 ha (ca. 0,5% af hele 
produktionsområde 66). 
Produktionsområde 66 har et 
areal på ca. 11.250 ha. De 
bundmuslinger som høstes i 
område 66 er forholdsvis 
tykskallede og har lav kødprocent 
i forhold til de opdrættede 
muslinger og vil derfor også have 
et relativt lavt N indhold (ca. 1%). 
Hvis etableringen af 
muslingeopdræt skulle blokere 
for hele høsten af bundmuslinger 
i produktionsområdet, hvilket er 
helt urealistisk, da 
muslingefiskerne vil finde andre 
steder i området at fiske, vil det 
betyde en reduktion i fjernelsen af 
kvælstof på ca. 0,7 tons N per år – 
svarende til mindre end 1% af 
hvad der forventes produceret i 
muslingeopdrættene 
 
 
 
7c) De indre danske farvande er i 
forvejen belastet med høje 
fytoplantonkoncentrationer. 
Blåmuslinger er evolutionært 
tilpasset en levevis med lave 
fytoplantonkoncentrationer. 
Miljøstyrelsen vurdere derfor 
ikke at muslingebrugene vil 
påvirke vilde bestande af 
blåmuslinger på nær i selve 
området under muslingebrugene, 
hvor fytoplantonproduktionen er 
reduceret af kulturmuslingernes 
græsning.  
 
7d)  Orbicon oplyser, at der lokalt 
under selve muslingebruget vil 
være en berigelse af sedimentet 



[6] 
 

tilslamning med 
muslingefækalier i As Vig. Den 
manglende dokumentation af 
skyggevirkninger på 
tanganlægget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7e) Bør tanganlægget helt udgå, 
da det næsten ikke fjerner noget 
N, P og BI5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Havari er en trussel mod 

med organisk materiale fra 
muslingernes fækalier. Til 
gengæld vil muslingernes 
græsning på planktonanlgerne 
reduceres mængderne af 
plantonalger lokalt og regionalt 
og dermed reduceres 
sedimentationen af 
plantonalgerne. Muslingerne 
aflaster et større område end selve 
muslingeopdrættet for 
plantonalger, hvilket også ses ved 
modellerering af ændringer i 
forekomst af plantonalger og 
sigtedybde i området. Denne 
påvirkning kan forventes at 
skubbe økosystemet mod den 
målsætning der er målsat i 
vandplan og regionplan for 
området. 
 
De foreløbige undersøgelser af 
tanganlæggene viser ingen 
væsentlige negative effekter på 
lysforholdene. Det fremgår af 
kystdirektivet tilladelse til 
tanganlægget, at en forlængelse at 
tilladelsen til tanganlægget, 
kræver, at anlægget ikke  
forringer områdets 
udpegningsgrundlag. Det fremgår 
af samme tilladelse at 
skyggevirkningerne fra 
tanganlægget skal undersøges.  
 
 
7e) Til dette oplyses Orbicon at 
tanganlægget kan have sin 
berettigelse i de situationer hvor 
muslingeanlægget har slået fejl. 
Se (DN7d) I tilfælde af at 
tanganlægget ikke kan leve op til 
kystdirektoratets krav, vil 
tanganlægget udgå som en del af 
kompensationsanlæggene for 
havbruget.  
 
8) VVM redegørelsen har 
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N2000 
Er slet ikke berørt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) DN mener VVM 
redegørelsen er så mangelfuld at 
den bør forkastes 
 
 
 
 

vurderet på konsekvensen af 
undslupne fisk.  Udslip af fisk har 
ingen væsentlig effekt på Natura 
2000 områderne.  Miljøstyrelsen 
har bedt Naturstyrelsen om at 
vurdere den skadelige effekt ved 
udslip af regnbueørreder. Det 
vurderes at der ikke vil være en 
varig effekt af undslupne 
regnbueørreder.  
  
 
9) Miljøstyrelsen vurdere, at de 
forhold der skal belyses iht. VVM 
bekendtgørelsen for havbrug uden 
for 1. sømil er belyst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Danmarks 
Sportsfiskerforbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Havbrugets placering ift. 
kompensationsanlægget. 
DS frygter at muslingebrugene 
vil ødelægge bundforholdene 
ved tilslamning. Og 
tanganlæggets skyggevirkninger 
skal undersøges 
 
 
 
2) Sæsonvariation og størst 
belastning, når vi mindst ønsker 
det.  De negative effekter af 
havbruget vil blive størst i 
sommerperioden. Vil påvirke 
badestrande i Endelave og 
lystfiskere etc. 

1)VVM redegørelsen har vurderet  
forholdene ved 
muslingeanlæggene. Se (DN7d) 
 
 
 
 
 
 
 
2)Modellen inddrager 
sæsonudsvingene for havbruget. 
Bilag 2 i VVM redegørelsen og se 
(DN5), (DN5a), og (DN5b). 
Heraf fremgår det at den 
påvirkning der kan ske ved 
Endelave ikke er væsentligt. 
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3) Miljøstyrelsen sikrer ikke den 
samfundsmæssige 
proportionalitet i investeringer, 
og krav på vandrensning. Der 
kan ikke være  foretaget en 
objektiv afvejning af havbrugets 
udledning af næringsstoffer, 
sammenholdt med de 
samfundsmæssige investeringer, 
der er foretaget for at opnå 
målopfyldelse i havmiljøet. 
 
3a)Redegørelsen er bundet op 
på en usikker model, en 
dambrugsmodel, der bruges til 
at komme med et overslag over 
forureningen fra havbruget,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Belastningen med BI5 
mangler opmærksomhed i VVM 
redegørelsen og 
miljøgodkendelsen. 
 
5) Mangelfuld redegørelse for 
konsekvenser for fiskefauna ved 
drift og ved rømning af burfisk 
 
6) Danmarks 
Sportsfiskerforbund er af den 
overbevisning at et havbrug syd 
for Endelave bør opgives. Der er 
for mange samfundsmæssige 
forhold der taler for at dette 
projekt ikke bør gennemføres. 
 
 

 
 

 
 
3)Se (DN 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3a) Orbicon oplyser at modellen 
anvendes rutinemæssigt. Og at 
modellen overestimere 
belastningen med 5-10 % for N, 
da rogn fisk i havbrug har et 
større indhold af N end 
dambrugsfisk. Der er således 
indbygget en forsigtighed ved 
anvendelsen af model.  
Der foretages efter høst 
kontrolberegninger på den 
faktiske udledning af N og P til 
vandområdet.  
 
 
 
Se (DN 6) 
 
 
 
Se ( DN8) 
 
 
 
 
6) Miljøstyrelsen har vurderet at 
VVM redegørelsen har forholdt 
sig til de forhold der fremgår af 
VVM bekendtgørelsen, og at der 
ikke er noget der taler for at 
havbruget ikke skal kunne 
etableres. 
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Endelave Hav – Og 
Dambrug- Nej tak, ved Bent 
Hindrup Andersen og 
Lynger Grundejerforening. 

1) Natura 2000 områder 
Det kan være vanskeligt at 
forstå hvordan det kan være 
acc. at øge belastningen af 
Natura 2000 området i den 
sydlige del under henvisning til, 
at en  del af miljøbelastningen 
kompenseres nordvest for 
Natura 2000 området på 15 
km´s afstand. 
 
2)EHD mener ikke at VVM 
redegørelsen belyser de store 
variationer, der er gennem årets 
måneder. Det drejer sig om 
fodermængde, næringssalte, 
organisk stof og optag i tang og 
muslingekulturer. Det gælder 
også vandbevægelser gennem 
året. 
 
3)EDH mener at VVM 
redegørelsen i væsentlig grad 
underspiller betydningen af en 
række forhold af stor betydning 
for miljøet i og udenfor det 
nævnte Natura 2000 område og i 
det øvrige havområde rundt om 
Endelave. Det drejer sig om 
iltsvind, afstand mellem 
havbrug og tang- og 
muslingekulturer, fosfor 
medicinering, sygdom og 
skællus  (lakselus) for fisk, samt 
øget risiko for udslip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1)Naturkonsekvensvurderingen 
viser at den øgede belastning der 
sker ind i Natura 2000 områder er 
forsvindende lille og ikke 
måleligt. 
 
 
 
 
 
2)Modelberegningerne tager 
hensyn til den variation der er 
gennem årets måneder. Se (DN 
5), (DN5a) og( DN5b) og (DS 2) 
 
 
 
 
 
 
3)VVM redegørelsen har forholdt 
sig til disse forhold, og det er 
Miljøstyrelsens vurdering at 
VVM redegørelsen og 
Naturkonsekvensvurderingen har 
afdækket de problemer der er. Det 
er Fødevarestyrelsen der føre 
kontrol med sygdomme fra 
havbrug. De har udtalt i brev af 8. 
oktober 2012 til Dansk 
Akvakultur, at lakselus ikke er 
problematisk i Danmark.. 
Derudover er risikoen for 
sygdomme reduceret fordi at 
fiskene forsvinder fra burene i 
perioden fra december til april.  
Se endvidere ( DN7a),  
 Det fremgår af VVMen, at der 
ikke sker nogen målbare 
ændringer i hverken forekomst af 
plantonalger, og sigtedybde i 
projektområdet. Effekten af 
sedimentets iltforbrug er forøget 
med 0-0.5%.  Fosfor er ikke ikke 
et problem da belastning med 
fosfor i området ved  havbruget er 
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3a) Disse fangkulturers 
reduktion af næringsbelastning i 
farvandsområdet kan således 
ikke betragtes som 
kompensation for havbrugets 
udledning af næringssalte. Det 
ville i givet fald betyde en 
udveksling af kvælstofkvoter 
mellem de eksisterende aktører, 
der udleder næringssalte til 
farvandsområdet, hvilket der 
ikke er mulighed for i henhold 
til 
vandrammedirektivet/Miljømåls
loven 
 
3b) Saltkoncentrationen under 
springslaget er over 20 promille. 
Kan give problemer med 
lakselus. Mange andre 
sygdomme kan opstå ved lave 
saltkoncentrationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

af underordnet betydning, fordi 
planteplanktonens produktion 
primært er begrænset af 
tilgængeligheden af N. Derudover 
vil en stor del af belastningen fra 
havbruget blive transporteret ud 
af vandområdet mod NØ. Ud af 
vandområdet og ud i 
Storebæltudstrømningen. Se 
endvidere (DN7a), (7b),(7c),(7d) 
 
 
 
3a) Se (DN7a). Kompensationen 
skal ske inden for samme 
vandområde. Så der kompenseres 
for belastningen på 
vandområdebasis. Der er således 
ikke lagt op til, at det er netop 
næringsstoffer som fiskene 
afgiver, der skal samles op i 
umiddelbar nærhed af 
fiskeproduktionen. Se endvidere 
bilag 1 i VVM redegørelsen.  
 
 
 
 
 
3b) Orbicon har oplyst at lakselus 
ikke er udbredt i det sydlige 
Kattegat og udgør ikke et 
problem, hverken i havbrug eller 
for de vilde bestande af laksefisk i 
danske farvande. 
Fødevarestyrelsen har i 2012 
konkluderet følgende ” Lakselus 
er ikke et problem i de danske 
farvande bl.a. på grund af en 
relativet lav salinitet. I de tilfælde 
hvor lakselus overhovedet 
forekommer i danske marine 
opdræt, er det i et ubetydeligt lavt 
antal” Se endvidere tidligere 
spørgsmål 3. 
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4) VVM redegørelsen berører 
ikke det stærke misforhold 
mellem på den ene side meget 
store udgifter, som Horsens 
Vand A/S og husejere på 
Endelave har afholdt for at rense 
spildevandet fra øen og på den 
anden side den massive 
urensede udledning fra 
havbruget nær Endelave, som 
Miljøstyrelsen vil tillade. Det er 
uforståeligt og meningsløst for 
borgere og sommerhusejere på 
Endelave. Alle i hele Horsens 
kommune skal betale regningen, 
og alle har krav på en rimelig 
forklaring.  
 
5) Hverken i VVM 
redegørelsen eller 
Miljøstyrelsens forslag til 
godkendelse behandles den 
lokale og især den 
sæsonprægede belastning af 
Natura 2000 området syd og øst 
for Endelave, samt 
genevirkningerne for vores 
badevand, kyst og strandmiljø 
på syd og østkysten. Det er 
heller ikke godtgjort hvordan 
fangkulturen på den anden side 
af øen, opstrøms og 15 km væk 
kan gøre gavn på den lokale 
påvirkning og forurening i dette 
følsomme område. 
 
 
 
 
 
 
5a) EHD mener at det ikke 
bliver  muligt at opretholde det 
blå flag ved Endelave pga. tarm 
bakterier fra fiskene ved 
strandene. 
 
 

 
 
4)Se (DN4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)Modelberegningerne medtager 
også sæsonvariationen. Det ses at  
kystområderne ved Endelave ikke 
vil blive påvirket. Se bilag 2 i 
VVM redegørelsen. Orbicon har 
dokumenteret dette yderligere ved 
en modelkørsel med den 
maksimale ændring i sigtedybden 
som parameter, se høringsnotat. 
Her viser det sig at den 
maksimale reduktion i 
sigtedybden ved havbruget er 3,5  
%. Ved Natura 200 området 1- 
1,5 % og ved Endelave kysten 
0.5-1%. Denne ændring er så lille 
at det ikke kan påvirke området 
negativt. Se endvidere ( DN5), 
(DN5a) og (DN5b). Muslinge- og 
tangkulturen er en del af 
projektet, fordi der ikke må ske 
en øget udledning til 
vandområdet. Se (EHD3a) 
 
5a) Orbicon oplyser, at 
modelberegningerne viser at 
strandene ved Endelave ikke vil 
blive påvirket at belastningen fra 
Endelave Havbrug. Et væsentlig 
kriterie for at kunne have blåt flag 
er at vandkvaliteten er god. 
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5b) ødelægge mulighederne for 
at dykke i området og reducere 
mulighederne for sportsfiskerne. 
 
 
 
 
 
5c) Der er store mængder alger 
sommeren igennem i havvandet 
ved de mange havbrug ved 
Horsens Fjord. 
 
 
 
 
 
5d) Genere den fri sejlads af 
lystbådene syd om Endelave  
 
 
 
 
 
 
 
 
6) VVM redegørelsen 
behandler slet ikke flere 
afgørende vigtige forhold for 
lokalsamfundet på Endelave. 
Det drejer sig om 
beskæftigelse, færgefart og 
turisme for sommerhusgæster, 
badende, lystfiskere og 
naturelskere. Generne er knyttet 

Denne bestemmes bl.a. ved 
måling af tilstedeværelse af 
menneskeligt bårne bakterier som 
coliforme bakterier og 
enterococci/streptococci 
bakterier. Muligheden for 
etablering af Blå Flag strand på 
Endelave vil således ikke blive 
påvirket ved etablering af 
Endelave Havbrug. 
 
 
5b)Havbruget er placeret over 3 
km fra land og Orbicon har oplyst 
at det ligger i et område, hvor de 
ikke vurderes at være særlige 
interesser i forbindelse med 
dykning. 
 
 
5c) Det er kommunerne der giver 
miljøgodkendelse til havbrugene 
ved Horsens Fjord. 
Modelberegningerne ved 
havbruget syd for Endelave viser 
at der ikke sker en målbar øget 
planktonvækst. 
 
 
5d) Området hvor havbruget 
placeres vil blive afmærket. På 
den baggrund kan der opstå gener 
for den fri sejlads af lystbådene 
syd om Endelave.  Denne gene 
betragter Miljøstyrelsen ikke at 
være så væsentligt, at det kan 
begrunde at projektet ikke 
realiseres.  
 
 
6)Baggrunden for at VVM 
redegørelsen ikke behandler disse 
forhold ift. Endelave, det skyldes, 
at anlægget placeres så langt fra 
kysten, over 3 km., at anlægget 
ikke kan ses fra land. Anlægget 
forventes ikke at påvirke 
Endelave hverken mht. 
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til både vandkvalitet og 
synlighed i landskabet. 
 
 
 
 
7) VVM redegørelsen giver et 
fortegnet billede af den 
virkelighed, som opstår, hvis der 
gives tilladelse til et stort 
havbrug ved Endelave. 
Skaderne er flere og værre end 
beskrevet i redegørelsen. Det 
gælder både konsekvenserne for 
havet omkring Endelave og for 
Endelaves badestrande. Den kan 
ikke danne et rimeligt grundlag 
for administration af området, 
specielt ikke Natura 2000 
området. 
 
 
 
8) Placeringen af havbruget syd 
for Endelave rummer de samme 
spørgsmål, som lå til grund for 
den upåklagede afvisning i 
Natur- og Miljøklagenævnet af 
en sag om miljøgodkendelse af 
Havbruget Hundshage. Denne 
afgørelse blev ikke anket, og 
den må derfor danne præcedens 
for lignende sager, herunder 
den nærværende sag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beskæftigelse, færgefart, turisme, 
badende, lystfiskere og 
naturelskere. Ligesom 
vandkvaliteten ikke vil ændre sig 
måleligt. 
 
 
7)Den model der anvendes til at 
vurdere konsekvenserne af 
havbruget MIKE 3    er en 
anderkendt model. Det er 
Miljøstyrelsens vurdering at de 
forhold der skal vurderes i 
forbindelse med en VVM 
redegørelse er vurderet og 
analyseret, og de konklusioner 
der er i VVM redegørelsen og 
Naturkonsekvensvurderingen, 
berettiger ikke til at havbruget 
ikke kan placeres, der hvor der er 
ansøgt om. 
 
 
 
8)Se DN7a.  Denne sag er ikke 
identisk med havbruget 
Hundshage. I denne sag er der 
f.eks udarbejdet en 
Naturkonsekvensvurdering, der 
kan afvise at der kan ske skade på 
Natura 2000 området. Derudover 
har anlægget en anden placering 
end anlægget ved Hundshage. 
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Hjarnø/Havbrugsgruppen 
Kontaktpersom Jan Karnøe 

1)Forventede muslingehøsttal 
tages for givet uden 
dokumentation. I GUDP 
projektet rapporteres der om 
problemer med edderfugle. På 
den anden side nævnes det, at 
muslingerne kan have en 
gavnlig effekt på edderfuglene. 
Hvordan hænger det sammen 
med at edderfuglene blev 
skræmt væk med gaskanoner. 
Tingene hænger ikke sammen. 
Der gøres heller ikke rede for 
hvordan koncentrationen   af  
kvælstof i den høstede 
muslinger kan stige fra (1.1 til 
1.3%) 
 
 
 
 
 
2)Det nye havbrug er ikke 
beskrevet i forhold til de 5 
eksisterende brug i oplandet til 
Horsens Fjord, et muslingebrug 
i Sælkrig og et tangbrug i As 
Vig, og der er søgt om tilladelse 
til et tangbrug ved Brakøre. 
 
 
 
3)Henviser til forholdene ved 
As Vig med de eksisterende 
brug. Beskriver at forholdene 
ikke er i orden. 
 
 
 
 
 
4)Anfører at der på side 50 i 
VVM redegørelsen fremgår at 
vandplanerne er i høring, og 

1)Produktionen af fisk er betinget 
af, at der sker en tilsvarende 
fjernelse af N via. muslinge- og 
tangkulturen. Det er ansøgers 
ansvar, at dette forhold er opfyldt. 
Ansøger skal årligt kunne 
dokumentere, at der er fjernes den 
mængde kvælstof der svarer til 
den mængde kvælstof der er 
udledt. Orbicon har oplyst at det 
opgivne N indhold i muslinger 
stammer fra et forskningsprojekt i 
Horsens Fjord ( GrøntUdviklings 
og DemonstrationsProjekt.) 
Derudover oplyser Orbicon, at 
der arbejdes på at styre driften, så 
betydningen af edderfugle 
reduceres. Bl.a. ved at time 
høsten til efterårssæsonen før 
edderfuglene for alvor dukker op. 

 
 

2) I moddellen er den  
eksisterende belastning i området 
medtaget. Ansøgningen vedr. 
tangbruget ved Brakøre er stillet i 
bero. 

 
 
 

 
 
 
3)Miljøstyrelsen er  ikke 
miljømyndighed for de nævnte 
anlæg ved As Vig. Hvis der er 
problemer med, at disse anlæg 
ikke lever op til de miljøkrav der 
er stillet til dem, bør der rettes 
henvendelse til kommunale 
tilsynsmyndighed.. 

 
 

4) VVM redegørelsen har taget 
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derfor ikke er juridisk 
bindende….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)Er  modellen god nok, da den 
er udviklet til 
ferskvandsdambrug. 
 
6)Det er utydeligt hvad 
strømforholdene er i området. 
Og tidevandspåvirkningen er  
næsten ikke beskrevet. 
 
 
7) Hvad er en lokal påvirkning 
af havbruget. 
 
 
 
 
 
 
8)Mangler en vurdering af 
betydningen af, at udledningen 
og kompensation ikke indtræffer 
samtidigt, men forskudt over tid, 
over årets gang. 
 
 

hensyn til de faktuelle 
oplysninger der fremgår af 
vandplanerne. Derudover kan det 
oplyses at 
rammestyringsprincippet i 
planloven ikke er indeholdt i 
miljømålsloven og finder ikke 
anvendelse i forhold til 
vandplaner eller vandplanforslag, 
der er udstedt med hjemmel i 
miljømålsloven. 
Vandplanforslagenes 
målsætninger kan således ikke 
anvendes som retlig reference 
eller vurderingsgrundlag. Indtil 
vandplanernes vedtagelse gælder 
regionplanernes målsætninger og 
retningslinjer med virkning som 
landsplandirektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
5) Se DS 3a 
 
 
6) Orbicon har oplyst at 
tidevandet er en del af modellen.  
Se endvidere høringsnotatet. 
 
 
7)Orbicon svarer at ved lokal 
påvirkning forstås  i VVM 
rapporten selve havbrugsområdet 
afstukket ved 
hjørnekoordinaterne. 
 
 
 
8) Den hydrauliske model tager 
højde for de tidsmæssige forhold 
og dermed også for effekterne af 
belastning fra havbrug 
sammenholdt med effekterne af 
kompensationsopdræt. I modellen 
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9)Virker mærkeligt at en 
udledning af  463 tons BI5 ikke 
påvirker iltforholdene. 
 
 
 
 
 
10) Hvorfor fremgår det af 
VVM redegørelsen at 0,3 % af 
blodet fra fiskene ledes til havet. 
 
 
 
 
 
11)Undslupne fisk udgør en fare 
for vilde bestande. 
 
 
Udkast til miljøgodkendelse 
 
 
12a) Hvad kan betinge en accept 
på fravigelse af krav om ingen 
fisk i burene i perioden 
31.december til 1. april 
 
 
 
 
 
 

beregnes belastningen fra 
havbruget ud fra den forventede 
anvendelse af foder (på ugebasis) 
ved en maksimal produktion af 
fisk på 2105 tons per år.  
 
Kompensationsproduktionen af 
blåmuslinger er beregnet ved at 
forudsætte en konstant produktion 
af muslinger per måned i 
produktionsperioden, som samlet 
set kompenserer for belastningen 
fra fiskeproduktionen over 
perioden. 
 
 
9)Til dette har Orbicon svaret at 
modellen tager højde for 
udledning af organisk stof. Det er  
især fortyndingseffekten som 
bevirker, at der kun er lille effekt 
i lokalområdet ved havbruget. 
 
 
10)I miljøgodkendelsen stilles 
der krav til at alt blod skal 
opsamles og sendes til ensilage. 
En udledning på 0.3 % blod til 
havet vil derfor ikke ske. 
 
 
11) Se DN8 
 
 
 
 
 
 
 
12a) Det er ikke forudbestemt 
hvad der kan betinge fravigelse 
fra kravet om at fisk ikke må 
opbevares i burene i perioden 31. 
december til 1. april. Som 
eksempel kan det gives, at særligt 
høje vandtemperaturer i foråret 
kan betinge at der gives accept til 
at fremrykke udsætning af fisk i 
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12b) Er det et ufravigelig krav at 
de ikke må benyttes kobber på 
nettene 
 
 
 
 
12c)Ensidig vurdering af 
konsekvensen af undslupne 
regnbueørred. 
 
 
 
 
 
 
12d) Fig. 3.4 er stærkt 
misvisende. Viser udsætning af 
fisk i uge 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12e)Objektiv kontrol af 
dambrugsmodellen 
 
 
 
 
 
 
 
12f)Hvilke tal er gældende for 
muslingerne 7500 tons eller 
2000 tons gange 3. Manglende 
dokumentation for at høsttallene 
er realistiske 
 
 

visse år, da fiskenes udsætning 
følger vandtemperaturen. 
 
12b) Det er anført i vilkår B4 at 
der ikke må benyttes anti-
begroningsmiddel på nettene. 
Dette gælder også kobber, som er 
et antibegroningsmiddel. 
 
 
 12c) Naturstyrelsen vurderer, at 
undslupne regnbueørredindivider 
vil kunne overleve, men at de 
ikke vil kunne reproducerer sig 
og etablere blivende bestande. 
Miljøstyrelsen har stillet vilkår 
om foranstaltninger til at 
forhindre ørredudslip for at undgå 
negative følger.  
 
 
12d) Orbicon oplyser at figuren 
skal ses som et typisk foderforløb 
over en vækstsæson på et 
havbrug. Værdierne stammer fra 
havbruget Hundshage ved 
Horsens Fjord i 2011. Fodringen 
på Endelave havbrug starter først 
nogle uger senere end det viste 
eksempel fra Hundshage havbrug 
og fodermængden på Endelave 
havbrug bliver større da 
havbruget er større. 
 
12e) Dambrugsmodellen benyttes 
som en teoretisk forudsigelse af 
udledning af næringssalte. Der 
stilles yderligere vilkår om 
kontrolberegninger, med basis i 
kontrolanalyser af N og P i fisk, 
muslinger og tang.  
 
 
12f) Produktionsforventningerne 
er ændret fra 6.000 tons i 2014 til 
7.500 tons muslinger pr. 
muslingeopdræt fra 2015 på 
baggrund af forsøg med 
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12g) Der påstås at der stort set 
ikke er brugt medicin på 
bestående anlæg. Dette stemmer 
ikke overens med 
årsrapporterne.  
 
 
 
 
12h)Hvordan kan man sige at 
havbruget ikke har nogen 
miljømæssig betydning. Når 
bunden ved As Vig er død og 
grå. 
 
 
 
 
 
 
12i) Virksomheden bør ikke 
have lov til selv at udtage 
sedimentprøver. 
 
 
 
 
 
12ji) NH4 stiger med 35%. Er 
der belæg for at sige at området 
er kvælstoffattigt. 
Sedimentprøver siger det 
modsatte.  
 
 
 
 
 
 
12k)Undre sig over at der ikke 
sker ændringer i iltkonc. 
 
 
 

muslingeopdræt i vandområdet. 
Tallene fremgår af tabel 3.7 i 
VVM redegørelsen. Dette er rettet 
i miljøgodkendelsen. 
 
12g) Ansøger vurderer fortsat at 
medicinforbruget vil være lavt. 
Fortyndingsberegninger udført af 
DHI viser at havbruget vil 
overholde vandkvalitetskravene 
ved den behandlingsfrekvens der 
tillades i godkendelsen. 
 
 
12h) Hedensted Kommune er 
miljømyndighed for Hundshage 
havbrug. Havbruget kan ikke 
direkte sammenlignes med et 
kommende havbrug ved 
Endelave, da der er forskellige 
strøm- og fortyndingsforhold på 
de to lokaliteter. 
 
 
12i) Vilkår B24 om egenkontrol 
omhandler kun prøver af 
muslinger og sukkertang. 
Sedimentprøver skal udtages af et 
firma med ekspertise i marin 
prøvetagning, jf. vilkår til 
miljøgodkendelsen. 
 
 
12j) Der henvises i 
miljøgodkendelsen ikke til at 
området er kvælstoffattigt, men til 
at NH4 koncentrationen i 
vandfasen er lav. Den procentvise 
forøgelse af NH4 på 35 % er 
derfor ikke et udtryk for en 
tilsvarende stigning i den totale 
kvælstofmængde i sedimentet. 
 
12k) Havbruget ligger i et område 
med god strøm og dermed kraftig 
vandudskiftning som reducerer 
den lokale effekt af det udledte 
organiske materiale. 
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12l) Arkivpligten bør være 5 år.  
 
 
 
 
 
 
12m)Tab af fisk er ingen risiko. 
Er det rigtigt? I udgangen af 
2013 undslap 65 tons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12n) Er det muligt at ophæve 
tilladelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12o) Bilag A i miljøgodkendelse 
side 56 i høringssvar.. 
Manglende overensstemmelse 
mellem årsrapport og tabel  med 
medicinforbrug. 
 
 
 
 
 
13) Hvordan dokumenteres N 
og P fjernelse og optimering af 
muslingebrugene 
 

 
12l) Arkivpligten var fejlagtig 
angivet til 3 år i afsnit 3.3.11 i 
miljøgodkendelsen. Det er rettet 
til 5 år, som det står anført i 
vilkårsafsnittet. 
 
 
12m) Det er Miljøstyrelsens 
vurdering, at der kan være risiko 
for tab af fisk i forbindelse med 
kraftig blæst/stormhændelser, 
samt risiko for uheld i forbindelse 
med driften af anlægget. Der er 
derfor stillet vilkår om at Hjarnø 
Havbrug skal udarbejde en 
nødplan, som iværksættes i 
tilfælde af uheld. 
 
 
12n) Virksomheden er 
retsbeskyttet 8 år efter udstedelse 
af miljøgodkendelsen. Det er dog 
muligt at standse produktionen, 
såfremt Hjarnø Havbrug ikke 
følger godkendelsens vilkår, eller 
hvis der fremkommer nye 
oplysninger om miljømæssig 
skadevirkning der ikke kunne 
forudses ved godkendelsens 
meddelelse. Dette skal ske ved 
påbud efter 
Miljøbeskyttelsesloven. 
 
 
12o) Fortyndingsberegninger 
udført af DHI viser at havbruget 
vil overholde 
vandkvalitetskravene ved den 
behandlingsfrekvens der tillades i 
godkendelsen. Miljøstyrelsen kan 
ikke forholde sig til andre 
havbrug end det ansøgte. 
 
 
13) Der er stillet vilkår om, at 
havbruget skal udtage prøver af 
muslingerne til dokumentation for 
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deres indhold af N og P efter høst 
af muslingerne. Mængden af N og 
P kan optimeres ved at høste 
muslingerne i den optimale 
størrelse da muslinger ikke har 
lige stort indhold af N og P alt 
efter størrelse og årstid 

Friluftrådet ved Jan Karnøe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Mange af forholdene er fremført 
i de tidligere høringsbreve. 
 
2)Edderfuglene bliver fodret. Giver 
en skævvridning af 
livsbetingelserne for fuglene.  

Se svar på tidligere spørgsmål 
 
 
2)Orbicon svarer at den 
maksimale opdrætsproduktion af 
muslinger i As Vig er på 
maksimalt 7.500 tons vådvægt/år. 
Dette skal ses i forhold til at 
bestanden af muslinger i området 
fra Tunø til Lillebælt Centrum er 
ca. 400.000 tons. Så produktionen 
af muslinger i As Vig udgør kun 
1-2 %, og kan således ikke 
afstedkomme at der kommer en 
skævvridning af livsbetingelserne 
for fuglene.  

Horsens Kommune Proportionalitet 

1)Horsens kommune udleder 
samlet fra punktkilder 69 tons N og 
2 tons P. Til sammenligning vil 
havbruget udlede 88 tons N og 9,6 
tons P. Krav om fjernelse af N og P 
på Endelave der har kostet 26 mio. 
kr.  Udledningen af P er reduceret 
fra 336 kg P til 15 kg P 

Er det acc. at et havbrug får 
tilladelse til at udlede 2.9 tons P. 
Når der investeres massivt i 
forbedret rensning af spildevand fra 
renseanlæg og rensning i det åbne 
land.  

2)En fjernelse af næringsstofferne i 
As Vig og ved Hjarnø kan derfor 
ikke kompensere for en forøgelse 
af udledningen syd for Endelave, 
for så vidt angår det nære 
vandmiljø omkring Endelave 

 
 
1)Se (DN4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Se (DN4) og Endelave Dambrug 
og Havbrug Nej tak (3a) 
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3)Muslingeanlæggene i As Vig vil 
medføre en forøgelse af det 
organiske indhold og dermed 
iltforbruget i sedimentet i området 
omkring anlægget. 

Der er ikke  redegjort for 
konsekvensen at denne øgede 
iltforbrug.  

 

 
3)VVM redegørelsen har belyst dette 
forhold. Og modellen viser at den 
øgede belastning er uden væsentlig 
betydning. Det fremgår af bilag 2 i 
VVM rapporten at ændringen i 
sedimentets iltforbrug højest vil 
være 1 til 2 procent 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hedensted Kommune Bemærkninger til 

miljøgodkendelsen 
 
1)B8: Er en maksimum 
produktionsgrænse relevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)B12. Sidste sætning i vilkåret 
bør ændres. 
 
 
 
 
 
3)B16 Der er ikke belæg for 
dette vilkår. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1). Miljøstyrelsen bemærker her 
til, at der ikke sker fuld 
fosforkompensation ved 
kompensationsopdræt af 
muslinger. Der er derfor stillet 
vilkår om at fosforudledningen 
skal reduceres mest muligt.  Der 
er derfor ikke plads til 
produktionsudvidelser da 
modelberegningerne ikke tager 
højde for dette, eller for ekstra 
udledning af medicin og organisk 
materiale. 

 
 2). Vilkåret ændres så 
afblødning af fisk også kan 
foregå på godkendt landanlæg 
uden tilslutning til offentlig 
kloak. 
 
3). Miljøstyrelsen har rådført sig 
med Naturstyrelsen, som svarer at 
der skal være en geografisk 
tilknytning mellem havbrug og 
kompensationsopdræt for at 
muslingeopdræt kan betragtes 
som kompensation for et givent 
havbrug. Naturstyrelsen vurderer 
at havbrug og muslingeopdræt i 
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  4)D1: Vilkåret bør udgå 
 

det konkrete tilfælde bør ligge i 
samme vandområde. Vilkår 16 
ændres ikke. 
 
4). Vilkåret udgår da det er 
omfattet af lovgivningen i 
forvejen. 
 
 

   
 



VVM Endelave PEAN 

Bilag 2. Kalibrering og verificering af den anvendte model 

 
Introduktion 

I forbindelse med anvendelsen af den hydrauliske og økologiske model, se bilag 2 i VVM, er der 

indledningsvist foretaget en kalibrering af modellen og efterfølgende lavet en vurdering af modellens 

evne til at beskrive miljøforholdene i projektområdet ved Horsens Fjord/Endelave. Modelarbejdet er 

udført af DHI. DHI har mangeårig erfaring i modeludvikling og anvendelse af modelværktøjet, og DHI’s 

modeller bidrager globalt til beslutningsgrundlag for marine projekter, herunder etablering af havbrug.  

 

I dette bilag gøres der rede for modellens grundlag med fokus på hvilke data, der løbende introduceres 

til at styre modellen og efterfølgende gives en vurdering af modellens evne til at beskrive 

miljøforholdene i modelområdet dels i form af statistiske beregninger dels i form af figurer, som viser 

hvordan data fra modellen ser ud i forhold til in-situ målinger på en række stationer.  

 

Modelgrundlag  
Grundlaget for den anvendte model er DHI's MIKE 3 modelsystem med fleksibel netafstand samt DHI’s 

numeriske bølgemodel, MIKE 21 SW. MIKE 21 SW (Spectral Wave) model er en 3. generations spectral 

vind-bølge model, der simulerer vækst, henfald og transformation af vind-bølger og dønninger i åbne 

havområder og kystvande. MIKE 21 SW anvendes til at beregne forskydningsspænding på 

sedimentoverflader og dermed en dynamisk beskrivelse af resuspension og transport af finkornet 

sediment. Modellen drives af 2-D vindfelter (u,v) fra 10m over vandoverfladen og med en tidslig 

opløsning på 1 time. Randværdier til en lokal bølgemodel er udtrukket fra en operationel model som 

dækker Østersøen, indre farvande, Nordsøen og Nordatlanten. DHI’s bølgemodeller udgør bl.a. 

grundlaget for DMI’s stormsflods varsler. Der sker en løbende kalibrering og kvalitetsvurdering af MIKE 

21 SW. Figur 1 viser et eksempel på modellens evne til at beskrive bølgehøjden ved Læsø. 

 

Figur 1. Sammenligning af modelleret og målt bølgehøjde ved Læsø syd.  



 
MIKE 3 modelsystemet består af et hydraulisk modul (beregner vandstand, vandstrømme, temperatur, 

salinitet og densitet i tre dimensioner) samt et eutrofieringsmodul (EU), ref. /1/, som er udvidet til 

også at beskrive sedimentation og resuspension af fint sediment, mudder samt fiske- og 

muslingefækalier. Modulet kaldes i det følgende for EU-MT modulet ref. /2/. 

BANSAI modellen  
DHI anvender adskillige numeriske 3-D flow modeller som dækker Nordsøen, Kattegat, Bælthavet og 

Østersøen. Disse hydrauliske modeller har hver deres fordele, men når modellerne skal kobles med 

økologiske modeller, er det erfaringen at den såkaldte BANSAI model er bedst. BANSAI modellen har 

været i operationel funktion siden 2001. Den blev oprindelig udviklet i et samarbejde mellem det 

svenske meteorologiske institut (SMHI), det finske institut for havforskning (FIMR) og DHI. Modellen 

dækker de indre danske farvande, Østersøen og Nordsøen.  

 

I DHI’s opsætning anvendes det 3-dimensionale model system MIKE-3. I de kystnære farvande har 

modellen en rumlig opløsning på 3 sømil, mens modellen er grovere i den centrale Nordsø og Østersø 

med en gridstørrelse på 9 sømil. BANSAI modellen beregner strømme med en vertikal opløsning på 2 

m. Modelområdet er vist i Figur 2. 

BANSAI modellens evne til at simulere de hydrografiske forhold er eksemplificeret ved sammenligning 

af temperatur og salinitetsdata fra station 6870 i Vejle Fjord, Figur 3.  

 

 

Figur 2. Udstrækning af BANSAI modellen 

 



 

Figur 3Sammenligning mellem BANSAI modellens simulerede (optrukne linier) variation I saltholdighed (øverst) og temperatur 

(nederst) mod måledata. Data fra overflade (sort line) og bund (blå linie) vist. 

BANSAI modellen leverer såkaldte randdata til en mere detaljeret model der er opsat for det SØ 

Kattegat. Denne model har en varierende opløsning fra 80 m ved havbrugene til 1 sømil ved 

modelrandene. Modelrandene udgøres af Lillebælt, Storebælt, Øresund samt N-Kattegat randen, se 

Figur 4. 

Modellen er kalibreret overfor næringsstoffer, klorofyl, sigtdybde samt iltkoncentration i bundvandet 

målt ved 5 overvågningsstationer beliggende indenfor modelområdet, se Figur 5. 

Endvidere er analyseresultater fra station 6883 beliggende lokalt i As Vig umiddelbart SØ for  

Hundshage havbrug, Figur 6, også blevet inddraget i verifikation af den opstillede økologiske model. 



 

Figur 4 Afgrænsning af modelområde med angivelse af modelrande ved Lillebælt, Storebælt og randen mod det nordlige 
Kattegat. Dybden indenfor området varierer mellem 0 og 55m. As Vig og havbrugsområdet umiddelbart udenfor er 
markeret med sort rektangel.  
  

 

 

Figur 5. Placering af overvågningsstationer (Aarhus Bugt: 170006, Horsens Fjord: 6489, nordlige Lillebælt: 6100014, 
nordlige Storebælt/Romsø: 935/670009) anvendt ved kalibrering af den økologiske model og angivelse af de to vigtigste 
modelrande: Storebælt i syd og Kattegat randen i nord. Den stiplede afgrænsning angiver det område, som anvendes 
ved afbildning af ændringer i kemiske og økologiske forhold.  



 

 
Figur 6. Position af overvågningsstation, der anvendes til verifikation af den hydrodynamisk-økologisk model  

 
Det økologiske modul beregner koncentrationen af planteplankton, klorofyl, dyreplankton, dødt 

organisk partikulært materiale samt N- og P-næringsstoffer i vandet. For det bentiske system beregner 

den økologiske model biomasse af rodfæstet vegetation, biomasse af makroalger samt mikrobentiske 

alger på sedimentoverfladen. I sedimentet inkluderer modellen en beskrivelse af sedimentets puljer af 

organisk kulstof, kvælstof og fosfor, samt en pulje af PO4 adsorberet til oxideret jern (Fe3+). Hertil 

kommer mindre puljer af NH4, NO3 samt PO4 i sedimentets porevand. Den anvendte økologiske model 

inkluderer filtration fra bundlevende muslinger (abundans og biomasse opgjort i forbindelse med det 

nationale overvågningsprogram). Disse data er konverteret baseret på standardværdier en beskrivelse 

som blev indført i forbindelse med modelberegninger på Ringkøbing Fjord, ref. /3/.  

 

Den økologiske model er blevet udvidet, så den beskriver transporten af fint organisk og uorganisk 

sediment med en kornstørrelse under 63 μm, dvs. sedimentets silt, lerfraktionen samt organisk stof.  

Grunden hertil er, at resuspension af det fine sediment i lavvandede fjorde og kystvande har betydning 

for lysnedtrængningen til bunden og dermed betydning for udbredelsen af den rodfæstede 

bundvegetation. I forbindelse med havbrugsproduktion er det vigtigt at kunne beskrive skæbnen af 

fiskenes fækalier, der initialt sedimenterer under og omkring fiskeburene, men hvis den kritiske 

grænse for resuspension overskrides vil fækalierester blive transporteret med strømme til dybere 

områder.  

 

Tilsvarende kan mikrobenthiske alger forøge den kritiske kraft der skal til fra strøm og bølger før 

sedimentet begynder at resuspendere.  

 

Resuspension af fint sediment, den kritiske forskydningsspændings afhængighed af de mikrobenthiske 

alger, samt de beskrevne processer af biomasse af den rodfæstede vegetation er inkluderet dynamisk i 

modellen.  

 

 

 



5.4.1 Kalibrering af økologisk model  
Kalibrering af økologiske (vandkvalitetsmodeller) består af en række procedurer, så som mindre 

justeringer af værdien af procesparametre, så værdierne af flest mulige stadievariable kommer så tæt 

på måleværdierne på flest mulige stationer som muligt.  

 

Under kalibreringsprocessen estimerer man modellens ‘kvalitet’ (’goodness-of-fit’) ved differensen 

mellem de modellerede og målte værdier som ‘root mean square error’ (RMSE):  

 

 
 

 
hvor n er antallet af observationer, Ō er gennemsnittet af observerede værdier Oi, og Pi repræsenterer 

de modellerede værdier. Jo lavere RMSE er, jo bedre er modellen i stand til at beskrive in-situ 

observationerne. RMSE blev udregnet for de stationer og dybder og parametre, hvis der forelå data fra 

mindst 6 prøvetagninger i 2005.  

 

Analysen viser at modellen er bedst til at beskrive Secchi dybden (RMSE = 24), fulgt af tot-N (RMSE = 

32), tot-P (RMSE = 38), NOx (RMSE = 56) og klorofyl-a (RMSE = 58). Eksempler på hvordan modellen 

simulerer miljøforholdene i forhold beskrivelsen baseret på in-situ målinger er vist i figur 7-11 baseret 

på data fra station 6100014 (overflade og bund) beliggende i det nordlige Lillebælt, SV for 

projektområdet for Endelave Havbrug, Station 170006 (overflade og bund), station 6489 (overflade og 

bund), station 935 (overflade og bund) samt station 6883 (overflade og bund).   

Ved vurdering af modelresultaterne i forhold til in-situ målingerne er det vigtigt at være opmærksom 

på, at hverken model eller in-situ målinger afspejler de faktiske værdier. For modelresultaternes 

vedkommende vil resultaterne være afhængige af hvor godt modellen kan håndtere og beregne 

værdier baseret på assimilerede drivdata og de matematiske beskrivelser af processer, mens data fra 

in-situ prøvetagning vil afspejle situationen lige der, hvor data/prøven indsamles i tid og rum – hvilket 

specielt i de komplekse danske kystvande med stor patchiness ikke nødvendigvis afspejler forholdene 

mere generelt i tid og rum i det område, som prøvetagningen repræsenterer. Det er således 

forventeligt, at der vil være forskel i mellem de målte og de modellerede værdier – men samtidig er 

der overensstemmelse i de mere generelle tidsmæssige forløb og geografiske fordelinger mellem 

modelværdier og målte værdier. Modellens styrke er, at når den er kalibreret til de lokale forhold og 

kan afspejle den tidsmæssige og geografiske dynamik, at det så er muligt at anvende modellen til at 

simulere hvad der vil ske i tid og rum, hvis miljøforholdene ændres – og sammenholde det med 

situationen uden ændringer i miljøforhold, så effekten af miljøpåvirkningen kan analyseres og 

kvantificeres, da alle beregningsforudsætninger holdes konstant.          

Baseret på de beregnede værdier for RMSE, sammenholdelsen af in-situ og modellerede data i de 

præsenterede figurer samt en omfattende erfaring med modelkalibrering, vurderer DHI, at der er en 

forholdsvis god overensstemmelse mellem modellens forudsigelser af vandkvaliteten i form af 



næringsstofkoncentrationer, sigtdybde, klorofyl og iltindhold og de tilsvarende måleresultater fra 

kalibreringsstationerne. 

Dette betyder at den kalibrerede model er egnet til at analysere og vurdere miljøpåvirkninger fra 

Endelave Havbrug og de tilhørende kompensationsopdræt af muslinger i forhold til de eksisterende 

miljøforhold i projektområdet.  

 



 

Figur 7a. Modellerede (sort linie) og målte (grøn linie: median; grønne symboler: 5% og 95% percentiler for måned) 
koncentrationer af næringsstoffer (NOx, NH4, PO4, TN, TP), Secchi dybde og koncentrationen af Chla i overfladelaget 
ved station 6100014.  
 



 
Figur 7b. Modellerede (sort linie) og målte (grøn linie: median; grønne symboler: 5% og 95% percentiler for måned) 
koncentrationer af næringsstoffer (NOx, NH4, PO4, TN, TP), og ilt i bundlaget ved station 6100014.  



 
 

Figur 8a. Modellerede (sort linie) og målte (grøn linie: median; grønne symboler: 5% og 95% percenti-ler for måned) 
koncentrationer af næringsstoffer (NOx, NH4, PO4, TN, TP), Secchi dybde og klorofyl-a i overfladelaget ved station 
170006.  



 

Figur 8b. Modellerede (sort linie) og målte (grøn linie: median; grønne symboler: 5% og 95% percenti-ler for måned) 
koncentrationer af næringsstoffer (NOx, NH4, PO4, TN, TP), og ilt i bundlaget ved station 170006.  
 
 
 
 
 



 
 
Figur 9a. Modellerede (sort linie) og målte (grøn linie: median; grønne symboler: 5% og 95% percenti-ler for måned) 
koncentrationer af næringsstoffer (NOx, NH4, PO4, TN, TP), Secchi dybde og klorofyl-a i overfladelagelaget ved station 
6489.  
 



 
 

Figur 9b. Modellerede (sort linie) og målte (grøn linie: median; grønne symboler: 5% og 95% percenti-ler for måned) 
koncentrationer af næringsstoffer (NOx, NH4, PO4, TN, TP), og ilt i bundlaget ved station 6489.  
  



 
 

Figur 10a. Modellerede (sort linie) og målte (grøn linie: median; grønne symboler: 5% og 95% percenti-ler for måned) 
koncentrationer af næringsstoffer (NOx, NH4, PO4, TN, TP), Secchi dybde og klorofyl-a i overfladelagelaget ved station 
935.  



 
 
Figur 10b. Modellerede (sort linie) og målte (grøn linie: median; grønne symboler: 5% og 95% percentiler for måned) 
koncentrationer af næringsstoffer (NOx, NH4, PO4, TN, TP), og ilt i bundlaget ved station 935.  
 



 

 

Figur 11a. Station 6889,modelleret og observeret saltholdighed i overflade-(øverst) og bundvand (nederst).  
 

  



 
 

Figur 11b. Station 6889, modelleret og observeret temperatur i overflade-(øverst) og bundvand (nederst).  



 

 
 

Figur 11c. Station 6889, modelleret og observeret koncentration af NOx (sum af nitrat og nitrit) i overflade-(øverst) og 
bundvand (nederst).  
  



 
 

Figur 11d. Modelleret og observeret koncentration af Klorofyl-a i overflade-(øverst) og bundvand (nederst).  
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APPENDIKS E  
Resultater fra kalibrering og verifikation af koble t HD-økologisk model – 
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