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VVM-anmeldelse om etablering af havbrug syd for Endelave 

På vegne af Hjarnø Havbrug A/S anmeldes hermed igangsætning af VVM-forløbet 
for etablering af et nyt havbrug i farvandet mellem det nordlige Fyn og øen Endela-
ve. 

VVM anmeldelsen sker på baggrund af § 2 stk. 1 ”Høringsudkast til bekendtgørel-
se om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 
1 sømil fra kysten”. 

Der er på verdensplan en stærkt stigende efterspørgsel for produktion af fødeva-
rer. FAO anslår, at 73% af væksten i produktionen vil komme fra akvakultur. I den 
danske regerings handlingsplan for fiskeri- og akvakultur indgår ligeledes en ikke 
ubetydelig vækst inden for akvakultur; men samtidig skal miljøbelastningen pr. tons 
produceret fisk reduceres. For havbrug kan dette ske ved etablering af kompense-
rende anlæg af ”fangkulturer” af muslinger og tang, som kan opsuge overskuds-
produktionen af kvælstof fra fiskeproduktionen.  

Hjarnø Havbrug A/S driver i dag Danmarks ældste havbrug i Hjarnø Sund og driver 
derudover havbrug i As Vig. Hjarnø Havbrug A/S har også som nogen af de første 
havbrugere erfaringer med etablering af kompensationsopdræt af blåmuslinger og 
tang.    

Projektet omfatter etablering af et nyt havbrug med en årlig produktion på 2.105 
tons regnbueørred. Havbruget er beliggende syd for Endelave i en afstand af mere 
end 1 sømil fra kysten.  Projektets afgivelse af kvælstof vil blive kompenseret ved 
produktion af blåmuslinger og tang fra i opdræt/kulturer i/ved Horsens Fjord  belig-
gende i hovedvandopland 1.9. 

Etablering af et nyt havbrug kræver en miljøgodkendelse i medfør af miljøbeskyt-
telseslovens kapitel 5. Havbrug er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 
2, pkt. I 203: ”Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller 
lignende placeret i marine områder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder”.  

Projektet vil medføre nyanlæg i form af etablering af ca. 20 produktions netbure og 
afmærkningsbøjer. En nærmere beskrivelse af projektet og baggrunden for projek-
tet med foreløbige vurderinger af projektets miljøpåvirkninger er vedlagt denne 
anmeldelse. 
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Der anmodes om, at Naturstyrelsen som VVM-myndighed tager stilling til, hvorvidt 
projektet er VVM-pligtigt og dermed forudsætter gennemførelse af en VVM-proces 
med tilhørende VVM-redegørelse.  

Endvidere anmodes Naturstyrelsen om at underrette samtlige høringsberettigede 
parter, herunder Kystdirektoratet, om anmeldelsen.   

  

Med venlig hilsen 
 
 
 
Anders Pedersen  Per Andersen 
Hjarnø Havbrug A/S  Orbicon A/S 
 
 
 
 
 
 

 

 


