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1. INDLEDNING 
 
Musholm A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et forsøgshavbrug i 
Storebælt vest for øen Musholm. Musholm A/S forventer, at forsøgshavbruget vil 
have en produktion svarende til en udledning af 12 tons kvælstof og 1,3 tons fosfor 
i produktionsperioden fra april til november.  
 
Der er tale om et nyt havbrug, der ønskes placeret uden for 1-sømile zonen og 
miljøansøgningen behandles derfor af staten, som har kompetencen på havbrug 
beliggende udenfor 1-sømilegrænsen fra kysten.  
 
Ansøgningen der er udformet som et etårigt forsøgshavbrug, indgår som 
delelement i GUDP-projektet ”Offshore Aquakultur”. Projektet skal teste en ny 
generation af havbrugsudstyr til brug på eksponerede lokaliteter. 
Forsøgshavbruget vest for Musholm skal bestå af ”innovative” netbure, der kan 
sænkes ned under havoverfladen under ugunstige vejrforhold.  
 
Havområde hvor pilotprojektet placeres udgør 0,38 km2 med en gennemsnits-
dybde på 20 m. Produktionen vil foregå i 4 cirkulære flyderinge med en omkreds 
på 120 meter og en dybde på 10 meter i periferien og 14 m i centrum.  
 
Miljøstyrelsen har i overensstemmelse med VVM-reglerne foretaget en vurdering 
af projektet. VVM-screeningen viste, at projektet ikke antages at kunne påvirke 
miljøet væsentligt. Der er den 17. april 2013 truffet særskilt afgørelse om, at 
projektet ikke er VVM-pligtigt.  
 
Miljøpåvirkningen af nærområdet omkring det ansøgte pilotprojekt er undersøgt 
ved modellering af spredningen af nærings- og hjælpestoffer i vandmassen. 
Modelleringen viser, at de produktionsafhængige ændringer i vandkvaliteten er 
marginale og ikke registrerbare udenfor projektområdet.  
 
Med denne afgørelse gives miljøgodkendelse til produktion af regnbueørreder – 
svarende til en næringsstofudledning på højst 12 tons N og 1,3 tons P, samt 
udledning af hjælpestoffer herunder kobber fra netimprægnering og medicinrester 
ifm sygdomsbehandling.   
   
Miljøgodkendelsen er gjort tidsbegrænset da ansøgningen gælder et ét årigt 
pilotprojekt. Tidsramme indgår ifm vurderingen af havbrugets påvirkning af 
havmiljøet. Afgørelsen er alene knyttet til aktiviteten på havet. 
 
Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A. 
 
Ud fra en samlet vurdering finder Miljøstyrelsen, at projektet kan gennemføres 
uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med 
vilkårene i denne godkendelse.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A ” Musholm GUDP Pilotprojekt, 
ansøgning om miljøgodkendelse”, godkender Miljøstyrelsen hermed 
forsøgshavbrug vest for Musholm, ejet af Musholm A/S. 
  
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven1  . 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 måneder fra 

godkendelsens dato. Godkendelsen er midlertidig og udløber den 1. maj 
2014.  

 
2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens 
indhold. 

 
3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 
 
 
Indretning og drift 
 
4 Driften af anlægget skal ske i overensstemmelse med det ansøgte, med de 

ændringer der fremgår af denne godkendelse. 
 
5 Havbruget placeres i Storebælt  vest for Musholm Ø indenfor følgende 

hjørnekoordinater  
 
  

Hjørner Breddegrad Længdegrad 
1 55°29,04’N 11°00,97’Ø 
2 55°29,02’N 11°01,64’Ø 
3 55°28,77’N 11°00,96’Ø 
4 55°28,76’N 11°01,63’Ø 

 
 
Havbrugsområdet er udlagt under forudsætning af NaturErhvervstyrelsen 
godkendelse. 

 
 
 

                                                             
1 Lov om miljøbeskyttelse, (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010) 
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Net 
6 Der skal anvendes Dyneema-net.  

Der kan placeres op til 4 netbure indenfor havbrugsområdet.   
 
7 De 4 netbure skal jævnligt efterses for huller med dykker – mindst 1 

gang/måned i løbet af sæsonen. Eventuelle huller skal udbedres så hurtigt 
som muligt. 
 
Herudover skal anlægget efterses inden stormvarsel og ved blæst på mere 
end 20 m sek-1.  
 
Dato, type af inspektion, navnet på dykker samt evt. reparationsarbejde 
skal indføres i driftsjournalen. 

 
Fisk 

8 Der må kun udsætte og opdrættes regnbueørred og kun fisk fra 
akvakulturbrug der har sundhedsstatus som katergori I for ISA (Infektiøs 
Lakseanæmi) og IHN (Infektiøs Hæmatopoietisk Nekrose) og kategori I, II 
eller III for VHS (Egtvedsyge).  

 
Alle fisk skal vaccineres mod de mest almindelige sygdomme ( herunder 
furunkulose og vibriose) inden udsætningen. 

 
9 Døde fisk opsamles så vidt muligt dagligt og mindst 2 gange ugentligt. 
 
10 Der må ikke ske rensning af fisk på eller ved anlægget. Der må alene 

foretages nødslagtning på anlægget og med opsamling af al slagteaffald til 
destruktion. Iværksættelse af nødslagtning skal straks meddeles 
tilsynsmyndigheden.  

 
11 Blod fra bløgning skal opsamles om bord på skibet og bortskaffes på land. 

Alternativt kan bløgning foregå på et godkendt anlæg på land med 
udledning til offentlig kloak. 

 
Foder 

12 Al fodring af fiskene skal være overvåget, og foretages af erfarne 
fodremestre.  

 
13  Følgende driftsparametre registreres dagligt: vandtemperatur, iltindhold 

samt salinitet. Målingen foretages som minimum ved overflade, 1 meter 
over netbund samt over havbunden. Registreringen skal på forlangende 
forevises tilsynsmyndigheden.  

 
14 Der må maksimalt udledes 12 ton kvælstof og 1,3 ton fosfor i 

forsøgsperioden.  
 
15 Der skal anvendes højenergitørfoder i anlægget, med et smuldindhold på  

højst 1 %. Smuld defineres som den fraktion, der passerer en sigte med 
maskevidde 0,25 gange foderpillernes tværmål. 
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16  Følgende udledningsværdier må ikke overstiges:        

   
N P Organisk stof (modificeret 

BI5) 
47,5 6 220 

Kg pr. ton netto-produceret fisk. 
 
17  Produktionen skal tilrettelægges således, at foderkvotienten ikke 

overskrider 1,3. Ved produktion forstås vægten af tilvæksten af de 
producerede fisk (incl. døde fisk) og ved foderkvotienten forstås den 
mængde foder målt i kg, der medgår til produktion af 1 kg fisk.       

 
18  Der må ikke foretages bundspuling eller anden aktiv slamfjernelse af 

aflejringer under anlæggene.  
 
19  Havbruget må ikke have et så stort spild af foder og andet organisk stof, at 

livsbetingelserne for bunddyr og vilde fisk under de enkelte bure lider 
væsentlig skade.  

 
Sygdom 

20 Såfremt der optræder sygdom på anlægget, skal dyrlæge kontaktes straks. 
Dyrlægen stiller sygdomsdiagnose og udskriver evt. recept til medicinsk 
behandling.  
 

 De tilsatte mængder af antibiotika, tidsrum for tilsætning og navnet på 
den receptudstedende dyrlæge skal indføres i driftsjournalen.   

 
21 Der må ikke anvendes andre antibiotika end følgende:  Oxolinsyre, 

Sulfadiazin samt Trimethoprim. 
     
 
Hjælpestoffer og medicin 
 
22 Koncentration af kobber i vandet må ikke overskride 1,0 μg/liter uden for 

havbrugsområdet. I højst et døgn pr. måned og med mindst 6 dage mellem 
de enkelte udledninger accepteres det dog, at havbruget er ansvarlig for en 
øgning af kobberkoncentrationen til 2 μg/liter (korttidsvandkvalitetskrav -
KVKK)     

 
23 Der må indgå op til 16,2 kg kobber til imprægnering af projektets 4 

netbure 
 
24 Koncentrationen i vandet af de 3 typer antibiotika må udenfor 

havbrugsområdet i doseringsperioden som gennemsnit over 1 døgn ikke 
overskride følgende vandkvalitetskrav (VKK):   

  Oxolinsyre: 15 μg/liter 
Sulfadiazin: 4,6 μg/liter 
Trimethoprim: 10 μg/liter 
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25  Koncentrationen i vandet af de tre typer antibiotika må udenfor 

havbrugsområdet indenfor  højst et døgn, gennemsnitlig 1 gang pr. måned 
og med mindst 6 dage mellem de enkelte udledninger nå op på følgende 
værdier (korttidsvandkvalitetskrav -KVKK):       

 Oxolinsyre: 18 μg/liter 
Sulfadiazin: 14 μg/liter 
Trimethoprim: 160 μg/liter 

 
Affald 

 
Bortskaffelse af affald 

26 Døde fisk skal opbevares i egnet lukket beholder på land, indtil de sendes 
til destruktion eller godkendt videreforarbejdning. Bortskaffelse af døde 
fisk skal ske efter de fastsatte regler, som gælder i den kommune, hvor 
fiskene landes. 
 

27 Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres 
uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. 

 
 
Indberetning/rapportering 

 
Egenkontrol  

28  Der skal føres driftsjournal, som indeholder oplysninger, der muliggør en 
årlig opgørelse af følgende værdier:  
 
a) Udsætning, vægt og antal. 
b) Nettoproduktion, vægt og antal. 
c) Bruttoproduktion, vægt og antal. 
d) Døde, vægt og antal. 
e) Foderforbrug, vægt, specificeret på art og sammensætning.   
f) Medicin- og kemikalieforbrug, specificeret på mængde, art og 

sammensætning. 
g) Vaccinationsstatus for sættefisk. 
h) Udledning af kvælstof, fosfor  
j)    Egenkontrol 

 
Oplysningerne om medicinforbrug skal gives uanset om medicinen er 
blandet i foderet eller tilføres fiskene på anden måde.  
 
Oplysningerne skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.   

 
 Årsindberetning 
29 Oplysninger om driftssæsonens produktion, foderforbrug, fodertype m.v. 

jf. vilkår skal fremsende til tilsynsmyndigheden inden den 1. februar 2014. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
 
30 Der skal udarbejdes en nødplan for driftsuheld(f.eks. oliespild fra skib, 

udslip af fisk) og haveri. Nødplanen fremsendes til tilsynsmyndigheden 
ved projektets start.   

 
31 Ved driftsuheld og haveri hvor der er sket eller hvor der er fare for større 

forurening af omgivelserne, skal virksomheden foretage de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå at forureningen spredes. 
Tilsynsmyndigheden skal orienteres indenfor 24 timer om uheldets art, 
omfang og iværksatte afværgetiltag.  

 
 Virksomheden skal senest 14 dage efter hændelsen skriftligt overfor 

Miljøstyrelsen redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvilke tiltag der 
påtænkes foretaget til forebyggelse af lignende uheld fremover. 

 
Ophør 
 
32 Ved ophør af driften på havbruget skal der træffes de nødvendige 

foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening, samt bringe stedet 
tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand, herunder retabler 
området, dvs. ankreblokke, ankerkæder, net mv skal fjernes fra 
søterritoriet. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Med denne afgørelse meddeles godkendelse til, at Musholm A/S kan etablere et  
pilothavbrug til produktion af regnbueørred i Storebælt vest for Musholm Ø.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at pilotprojektet ved sin indretning og drift jf 
godkendelsesbekendtgørelsens2 § 20 lever op til kravene om, at  
 
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,  
2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer 

med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,  
3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,  
4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at 

mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,  
5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste 

tilgængelige rensningsteknik, og  
6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge 

uheld og begrænse konsekvenserne heraf.  
 
De for godkendelsen væsentligste punkter er medtaget i den miljøtekniske 
vurdering. 
 
Der er gennemført en VVM-screening og på baggrund heraf truffet afgørelse om 
ikke VVM-pligt.  
 
Der er foretaget en vurdering efter habitatreglerne. Det vurderes, at projektet ikke 
vil kunne påvirke de nærmest beliggende habitat- eller fuglebeskyttelsesområder, 
idet de produktionsafhængige ændringer i vandkvaliteten ikke vil kunne 
registreres udenfor havbrugsområdet.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Den angivne placeringen af forsøgshavbruget udenfor 1 sømil grænsen betyder at  
området er beliggende uden for såvel regionplanens3 anvendelsesområde som  
uden for vandområdet for den midlertidigt ophævede vandplan4. Det pågældende 
område er hermed underlagt Danmarks Havstrategi som er et led i 
gennemførelsen af EU’s havstrategidirektiv5. Formålet med direktivet er at 
fastholde eller etablere ”god miljøtilstand” i alle europæiske havområder senest i 
2020. Midlet til at nå dette mål er udarbejdelse af havstrategier med målsætninger 
for natur og miljø, overvågningsprogrammer og indsatsplaner. Det er 
Naturstyrelsen som er myndighed på området.  
 

                                                             
2 Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr 1454 af 20/12/2012) 
3 Regionplan 2005 – 2016, Vestsjællands Amts, dec. 2005 
4 Vandplan for hovedopland 2.5 ”Smålandsfarvandet” 
5 Direktiv 2008/56/EF af 17/06/2008) 
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Ved etablering af havbrug uden for 1. sømil grænsen vil det være relevant at 
vurdere de miljømæssige påvirkninger fra havbruget og havbrugsdriften i forhold 
til de miljømål, der er opstillet i henhold til havstrategidirektivet6 med henblik på 
opnåelse og fastholdelse af god miljøtilstand i hav-områderne uden for 1 sømil fra 
basislinjen frem mod 2020. 
 
Relevante miljømål omfatter:  

 Bestandsudvikling og udbredelse af marsvin og spættet sæl 
 Bestandsudvikling og udbredelse af Lom, sortand, ederfugl og havlit.  
 Dækningsgrad, udbredelse og dybdegrænse for makroalger. 
 Artsfordeling, artsantal, artssammensætning og biomasse af bunddyr samt 

sårbare bunddyrarter. 
 Forekomst af tobis, hestemuslinger, søfjer og Haploops 
 Artssammensætning og artsfordeling på blød bund 
 Biomassen af vandloppesamfund 
 Dybdegrænsen for ålegræs 
 Vandkvalitet - TN og TP koncentration 
 Sigtdybde og iltkoncentration i bundvandet  
 Tilførsel af ikke hjemmehørende arter 
 Bevarelse af havbundens integritet 
 Indhold af forurenende stoffer i vand, sediment og levende organismer 
 Forekomst af marint affald 
 Indførelse af energi, herunder undervandsstøj  

 
De enkelte miljømål er beskrevet i rapporten ”Danmarks Havstrategi: 
Miljømålsrapport”. Miljøministeriet – Naturstyrelsen. 
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/63E67B97-EDE5-4E96-86CC-
A812008BDF3A/0/Havstrategi_miljoemaalsrapport.pdf 
 
Udover sikring af miljømålene i havstrategidirektivet, må placering og drift af 
havbrug ikke forhindre, at gunstig bevaringsstatus kan opnås i marine Natura 
2000-områder og fuglebeskyttelsesområder eller at udpegningsgrundlaget i andre 
beskyttede marine bevares.  
 
De nærmeste Natura 2000 områder er beliggende længere end 10 km fra 
pilotområdet. Det drejer sig om:  

 ”Havet mellem Romsø og Hindholm og Romsø”(område nr. 109) 
 ” Centrale Storebælt og Vresen”(område nr 116)  

 
Natura 2000-området 109 har et areal på ca. 4328 ha og består af det 4005 ha 
store havområde mellem Romsø og Hindsholm samt af 323 ha land, hvoraf øen 
Romsø udgør 109 ha. Området består af habitatområdet H93 og 
fuglebeskyttelsesområdet F77.  
 
I området der er beliggende ca. 12 km nordvest for pilotanlægget findes flere 
naturtyper, som er af regional og national betydning. Dette gælder bl.a. stenrev og 
områder i havet med sandbanker på lavt vand og lavvandede bugter. 
Havområderne præges generelt af belastning med næringsstoffer og miljøfarlige 
stoffer. Fiskeri med bundslæbende redskaber er især en trussel mod områdets rev. 

                                                             
6 Lov om havstrategi(LOV nr 522 af 26/05/2010) 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/63E67B97-EDE5-4E96-86CC-A812008BDF3A/0/Havstrategi_miljoemaalsrapport.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/63E67B97-EDE5-4E96-86CC-A812008BDF3A/0/Havstrategi_miljoemaalsrapport.pdf
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Der indgår ingen specifikke fuglearter i udpegningsgrundlaget for fugleområdet 
”Romsø og sydkysten af Hindsholm” 
 
Natura 2000-område 116 består af to tidligere Natura-2000 områder nr. 165, 
Sprogø og Halsskov Rev og nr. 116, Vresen samt et nyt udpeget område langs 
Storebæltsbroen, der alene er udpeget af hensyn til beskyttelse af marsvin. 
Planlægning for det ny/udvidede område vil først ske i 2. planperiode. 
Naturplanen for 1. planperiode omfatter således kun de tidligere Natura 2000-
områder Sprogø og Halsskov Rev samt Vresen. Disse områder har et samlet areal 
på 8692 ha hvoraf størstedelen udgør hav (8572 ha). 
 
Fuglebeskyttelsesområdet ”Sprogø og Halsskov rev”(F98) er beligger 12 km syd for 
anlægget. Edderfugl og splitterne indgår i udpegningsgrundlaget.  
 
Pilotprojektet placeres ikke i nærheden af  Natura 2000-områder.  Etablering af en 
etårigt forsøgsproduktion i Storebælt vest for Musholm Ø vil ikke medføre målbare 
forøgede koncentrationer af næringsstoffer eller hjælpestoffer i Natura-2000 
områderne. Projektet indebærer ingen forringelser af naturtyperne og levestederne 
for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har konsekvenser for de 
arter Natura-2000 omårdet er udpeget for. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Det ansøgte projekt er udformet som et ét-årigt pilotprojekt, dette afspejles i 
miljøgodkendelsen, der er tidsbegrænset.     
 
Det er væsentligt for tilsynet med virksomheden, at tilsynsmyndigheden til enhver 
tid er vidende om hvem, der er ansvarlig for virksomhedens drift. Miljøstyrelsen 
stiller derfor vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres forud for ændringer 
i virksomhedens ejerforhold mv.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
Ansøger har oplyst at etableringen af Musholm Pilotprojekt er en central del af 
GUDP(Grønt Udviklings- og Demonstrations Program) projektet ”Offshore 
Akvakultur” udvikling af teknologi til offshore havbrugsproduktion. Projekt 
udføres i samarbejde med Hvalpsund Net A/S, DTU Aqua, DHI og Dansk 
Akvakultur.  
 
Formålet med projektet er at indhente driftsmæssige og anlægstekniske erfaringer 
med en ny generation af havbrugsudstyr opsat på lokaliteter, der er mere 
eksponeret for vind, strøm og bølger end de lokaliteter erhvervet normalt 
anvender. 
 
Projektet er et forsøgsprojekt startende 1. april 2013 sluttende 31. marts 2014. 
Ansøger forventer, at etableringen af produktionsanlægget på havet kan starte i 
april 2013. Det ansøgte medfører ikke bygningsmæssige ændringer på landjorden. 
Reersø havn påtænkes at blive benyttet ved den daglige drift.  
 
Pilotanlægget placeres på 20m dybdekurven vest for Musholm Ø i Storebælt. 
Projektområdet strækker sig over 0,38 km²( 550 m x 700 m) - hvoraf burenes 
overfladeareal dog kun udgør 1 %.  Der vil blive udlagt 4 ny-udviklede 
nedsænkbare 2-rings Hvalpsundnet. Der vil være fisk i tre af de fire bure. Anlægget 
forventes at producere ca. 300 ton fisk i projektperioden. 
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Systematisk beskrivelse af produktionsforløbet er som følger  
 medio april udlægning af ringe og grej  
 ultimo april udsætning af fisk  
 maj til oktober fodring af fisk, vedligehold og test af anlæg.  
 august skift af net (net bliver skiftet 1 gang i produktiossæsonen)  
 medio november slagtning af fisk fra anlæg.  

 
Der vil blive påmonteret måleudstyr på opdrætsringene, til registrering af 
forskellige fysiske data. Sideløbende med disse målinger og forsøg, vil DHI placere 
udstyr til måling af fysisk energi, i form af bølger og strøm i området. Der vil 
ligeledes blive udført forsøg med at hæve og sænke opdrætsringene med og uden 
fisk, samt skift af netpose. 
 
Det er i vilkår 5 præciseret indenfor hvilke positioner projektet kan etableres.  
 
Net 
Det fremgår af ansøgningen at der opsættes 4 netbure hver med en diameter på 38 
m og en netdybde på max. 14 m. Til projektet anvendes alene  netbure  af typen 
Dyneema®,  der er produceret af  UHMWPE (ultra high molecular weight 
polyethylene).  Fordelen ved dette materiale er at det er mange gange lettere og 
stærkere end konventionelt anvendte materialer som f.eks nylon og polypropylene.  
Der er i vilkår 6 fastsat krav til såvel net-type som antal, idet påvirkningen/be-
lastningen fra havbruget kan kobles direkte til disse elementer.  
 
Da anlægget placeres på en eksponeret lokalitet, er det vigtigt med regelmæssig 
kontrol af udstyret for tidligt at opdage samt udbedre eventuelle skader og slitage 
på anlægget. Hermed minimeres risikoen for problemer med undslupne fisk 
grundet haveri. Udover den daglige visuellet kontrol af anlægget ifm fodringen, 
oplyser Musholm A/S, at der dykkes ugentligt på inspektion. I produktions-
perioden tilses burene af dykkere 2 gange ugentligt. Miljøstyrelsen har fastlagt en 
minimumfrekvens af dykninger ved anlægget, samt fastsat krav om syn ifm storm.  
 
Fisk 
Når havet om foråret når op på en temperatur på 4-5°C udsættes 70-90 tons 
vaccinerede regnbueørreder i størrelsen 700-900 gram/stk.  
 
For regnbueørreder, der er den mest almindelige fisk i havbrug og 
saltvandsdambrug, antages det, at disse som hovedregel ikke kan reproducere sig 
selv i naturen. Der er dog eksempler på, at undslupne regnbueørreder kan danne 
overlevende bestande, hvorved interaktion mellem vilde ørreder og 
havbrugsørreder ikke kan udelukkes. Undersøgelser har vist, at bækørreds og 
regnbueørreds fødevalg er nogenlunde overensstemmende, men at de godt kan 
sameksistere på grund af forskelle i adfærd og levevis. Det er på denne baggrund 
specificeret,  at der alene må udsættes/opdrættes  regnbueørreder.  
 
Musholm A/S har oplyst at døde fisk opsamles dagligt og bringes i lukkede 
containere til Reersø Havn, hvorfra de køres til biogasanlæg. Årets dødelighed er 
direkte afhængig af sæsonens klimatiske forløb og kan variere mellem 2 og 10% af 
populationen over hele vækstperioden. 
 
Ved høst i efteråret afblødes fiskene om bord på brøndbåde,  der  bringer fiskene 
til salgteriet ved Musholm A/S, Reersø Havn.  
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Afblødningen indebærer, at fiskene får skåret gællerne hvorefter de afbløder. 
Afblødningen er en effektiv metode til at fjerne blodet fra kødet og udføres for at 
fremme fødevarens kvalitet. Da store mængder fiskeblod i vandet, kan medføre et 
uhygiejnisk udseende og fiskeblodets indhold af næringssalte kan medføre en 
øgning af næringssaltbelastningen af det omgivende miljø, er der sat krav til, at 
eneste form for slagtning der må foregå på anlægget er nødslagtning. 
 
Foder 
Det planlagte pilotanlæg er beliggende i den åbne del af Storebælt, som er 
karakteriseret af stor vandudveksling mellem Østersøen og Kattegat og gode 
iltforhold i overfladevandet. Strømforholdene i området er domineret af perioder 
med kraftig syd eller nordgående strømme.  
 
Havbruget er baseret på udsætning af 70- 90 tons regnbueørreder i april måned. 
Fiskene fodres  2-3 gange dagligt og vokser i løbet af sæsonen med en vækstfaktor 
på 4-5.  
 
Den daglige fordring kontrolleres og tilrettelægges af fodermesteren udfra 
observationer af aktivitet, størrelse og snitvægt hos fiskene. Det er fodermesterens 
primære opgave at sørge for at fiskene får præcis den mængde foder der gør, at 
fiskene trives optimalt. Da fodringen således er baseret på en visuel vurdering – er 
der fastsættes vilkår om, at fodringen foretages af en erfaren fodermester, for 
herigennem at sikre et optimalt projektforløb.  
 
Etablering af fiskeproduktionen betyder en øgning i tilførslen af organisk kulstof 
og fosfor til bunden (med fiskefækalier), af kvælstof til vandet i form af NH3 
(udskilt fra fiskene), der hurtigt dissocierer til NH4+, af opløst organisk N og P, 
der antages at udskilles fra fækalierne under nedsynkning.  
 
Fiskenes foder er i ansøgningen oplyst til at være et produkt fra BioMar(EFICO 
Enviro 939-1), med et kvælstofindhold på 6,7 % og et total fosforindhold på 0,9%.   
 
Tabel 1 Forventet næringsstof ”regnskab” for pilotanlæg vest for Musholm ø  
 
 ton Indhold N 

% 
Indhold  

P% 
Indhold 

N kg 
Indhold 

P kg 
Opfisket mængde 300     
Tab( døde, 
undslupne, 
kasserede) 

15     

Bruttoproduktion 315     
Udsætning 80     
Nettoproduktion 235 3 0,5 7050 1175 
Foder 250 6,7 0,9 16750 2250 
Foderkvorte 1,06     
Estimeret tab til 
havet via 
pilotprojektet 

   9700 1075 

Set i forhold til 
ansøgningen 

 81% 83% 12 tons 1,3 tons 

 
Produktionen strækker sig erfaringsmæssigt over 7  måneder fra midten af april til 
november. Normalt reduceres fodringen om sommeren pga. høj vandtemperatur, 
og fodringen øges i september.  
 



 
 
Figur 1 Variationen i fodertilførsel ved pilotprojekt vest for Musholm Ø ved et  

foderforbrug på 250 ton  

 
 
For at belyst forsøgshavbrugets betydning for vandkvaliteten i recipienten har DHI 
for ansøger opstillet en koblet hydrodynamisk-økologisk model(MIKE 
ECOLab)hvor data fra stationer ved Fyns Hoved, Romsø og Halskov Rev er 
anvendt til verifikation af den opstillede økologiske model. DHI vurderer 
modellens forudsigelser af vandkvaliteten som acceptabel, og konkluderer 
efterfølgende at ”De produktionsafhængige ændringer i vandkvaliteten er 
marginale og må overordnet set vurderes som ikke eksisterende”.  
 

 
 
Figur 2 Ændring (%) i overflade koncentrationen af TN i perioden april-november  
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Figur 3 Ændring (%) i overflade koncentrationen af TP i perioden april-november  

 
Koncentrationen af kvælstof og fosfor i vandet omkring havbrugene øges i løbet af 
produktionssæsonen i takt med, at fodermængden øges, men som det fremgår af 
figur 2 og 3 vil udledningen fra forsøgsproduktionen kun medføre en ændring af 
overfladevandets indhold næringsstoffer på under 1 %.   
 
Vilkårene knyttet til erfaren fodermester samt registrering af  iltindhold og 
temperatur skal sikre at der ikke forekommer overfodring med unødig 
næringsstoftab til følge. Der skal føres ”logbog” for at kunne følge udfodring og 
fiskebestanden tæt. Det er i vilkår 13 præciseret, at registrering af parametrene  på 
forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden.   
 
Udover at anvende parametrene ifm optimering af fiskeproduktionen, kan 
registreringen af ilt indikere hvorledes produktionen påvirker lokalmiljøet, og data 
kan efterfølgende anvendes til en samlet vurdering af projektet. 
 
Udover ovenstående afspejler vilkårene i dette afsnit bekendtgørelsen om 
fodertyper7 og havbrugsvejledningens8 anvisninger. Heri sættes krav til foderets 
type- og sammensætning, maksimal udledning pr. produceret ton fisk, 
foderkvotient samt at bundspuling ikke er tilladt.   
 
Nettoproduktionen er den tilvækst, fiskene har haft i havbruget. Dvs den mængde 
fisk, der høstes om efteråret fratrukket den mængde der blev udsat i foråret.  
 
Nettoproduktionen er i ansøgningen estimeret til 235 tons, hvortil der forventes et 
foderforbrug på 250 tons.  
 
Forholdet mellem foderforbrug og nettoproduktionen kaldes foderkvotienten. På 
baggrund af ansøgningens oplysninger forventes en foderkvotient på 1,1.   
 
Ved havbrugsanlæg placeret tæt på kysten ses ofte aflejring/ophobning af primært 
fækalier fra fiskene under netburene. Med den valgte placeringen af pilotanlægget 
på stor vanddybde med god strøm samt 5 m mellem bunden af netburene og 
havbunden, forventes dog kun en mindre lokal akkumulering af organiske 

                                                             
7 Bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved saltvandsbaseret fiskeopdræt (BEK nr 

866 af 24/08/2012) 
8 Vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt ( VEJ nr 9163 af 31/03/2006) 
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materiale. Pilotanlæggets påvirkning af sedimentet er undersøgt ved hjælp af en 
koblet hydrodynamisk model, som konkluderede, at der kun vil ske minimale  
ændringer i sedimentforholdene som følge af et ét-årigt  projekt.    
 
Under normale forhold vil det vand, som passerer havbruget, være mættet med ilt, 
og aflejringen af det organiske materiale fra havbruget vil derfor ikke medføre 
dårlige iltforhold. Dog kan der i perioder, hvis der indtæder  iltsvind, ske en 
nedbrydning af det organiske materiale fra havbruget, som kan medføreyderligere  
iltsvind hvilket vil forringe levevilkårene for bunddyr indenfor havbrugets 
nærområde.  
 
Det fremgår ikke af ansøgningen, hvorvidt der forventes problemer med vandets 
iltindhold omkring havbruget, men data fra de seneste års iltsvindsrapporter tyder 
ikke på at placeringen ligger i risikoområdet.  
 
Som led i egenkontrollen på permanent etablerede havbrugsanlæg med tilladelse 
til udledning af op til 25 tons kvælstof pr. år, anbefaler havbrugsvejledningen9  at 
følge sedimentets næringsstofkoncentration de første par år ved at undersøge 10 
lokaliteter, før produktionsstart og i august. 
 
Idet projektet kun forløber over et år og en eventuel påvirkning forventes at være 
minimal og reversibel, er der i godkendelsen ikke sat krav til udtag af 
sedimentprøver for at følge havbrugets eventuelle langtidspåvirkning af 
nærmiljøet.  Miljøstyrelsen har til erstatning fastsat krav om, at der ikke må ske 
forringelse af livsbetingelserne under netburene.   
 
Sygdom  
I følge fiskepatologiske undersøgelser er det primært de vilde fiskepopulationer i 
området, som vil kunne overføre fiskesygdomme til havbrugsørrederne. Vilde 
fiskepopulationer har en lang række sygdomme. Disse kommer i udbrud, når de 
omgivende miljøforhold bliver dårlige, bl.a. ved for høje vandtemperaturer, 
iltsvind, etc., hvorved fiskenes immunforsvar svækkes. Fiskebestanden i havbruget 
vil i sådanne situationer være udsat for smitte fra de vilde fisk.  
 
I tilfælde af akut bakteriel sygdom i fiskene, vil der efter dyrlæges ordination blive 
iværksat en behandling med medicinfoder. Til behandling må kun anvendes 
medikamenterne sulfadiazin, trimethoprim og oxolin.   
 
3.2.4 Netimprægnering og medicin 
Spredning af kobber samt sulfadiazin, trimethoprim og oxolinsyre i vandet er 
undersøgt med MIKE-3 hydrodynamiske model, hvor stofferne påtrykkes som 
kilde ved havbruget. 
 
Gældende vandkvalitetskriterier for medicinstoffer og kobber er vist i tabel 2 . For 
kobber, som forekommer naturligt i det marine miljø med koncentrationer mellem 
0,3 – 1 μg/l, kan denne naturlige baggrundskoncentration tilføjes/tillæges 
udledningen, hvis baggrundskoncentrationens størrelse gør det umuligt at 
overholde miljøkvalitetskravet fastlagt iht bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 

                                                             
9 Vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt ( VEJ nr 9163 af 31/03/2006) 
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1022 om miljøkvalitetskrav10. Denne mulighed bør dog alene anvendes når der er 
et reelt kendskab til størrelsen af baggrundsværdien af kobber. Da niveauet ikke er 
kendt ved pilotprojektet, er baggrundsniveauet fastsat som nul i modelkørslen. På 
denne baggrund har Miljøstyrelsen valgt at se bort fra muligheden for at anvende 
den tilføjede værdi(overkoncentration) ifm krav til udledningen.   
 
 
Tabel 2. Vandkvalitetskriterier (VKK) for kobber, oxolinsyre, sulfadiazin og 
trimethoprim i det marine miljø. Generelle VKK gælder for de gennemsnitlige 
koncentrationer i behandlingsperioden (medicin) og korttids-VKK gælder for de 
maksimale koncentrationer under behandlingsperioden. 
 
Stof Generel VKK 

μg/l 
 

Korttids VKK 
μg/l 

 
Kobber 1 2 
Kobber ”tilføjet” 
øvre værdi 

2,9  

Trimethoprim 10 160 
Sulfadiazin 4,6 14 
Oxolinsyre 15 18 
 
 
Imprægnering 
Kobber i form af CuO anvendes som antibegroningsmiddel på havbrugsnet for at 
reducere påvækst af alger og muslinger, der vil reducere tilførslen af friskt vand 
med ilt til fiskene. I danske havbrug anvendes to forskellige nettyper; et af flettet 
polyamid og en nyere type af monofil ’garn’, kaldet Dynema®. For en given 
burstørrelse er forbruget af CuO ca 10 gange højere for polyamid net i forhold til 
Dynema.  
 
Undersøgelser ved havbrug, der anvender Dynema-net, har vist at kobbertabet til 
omgivelserne gennem produktionsperioden udgjorde ca 20% af det samlede 
behandlings forbrug, samt at kobbertabet fordelte sig med halvdelen til sedimentet 
og halvdelen til vandet.  
 
Ved etablering af Musholm GUDP Pilotprojekt vil samtlige bure blive forsynet med 
Dynema-net med en lav tabsrate af kobber, og havbrugerne vil også kun anvende 
nyimprægnerede net i to måneder (august-september) mod tidligere 4-7 måneder. 
Sammen med anvendelse af store netbure betyder det, at forbruget og tabet af 
kobber fra projektet bliver begrænset optimalt.  
 
Det forventede totale forbrug til netbehandling estimeres at bliver 16,2 kg/år. 
Tabet af kobber som er relevant for påvirkningen af vandmiljøet kan opgøres til 
3,2 kg/år.  
 
DHI´s modellering viser, at de beregnede koncentrationer af kobber ikke på noget 
tidspunkt giver anledning til koncentrationer højere end 0,002 µg Cu/l, hvilket vil 
sige at koncentrationen ligger mere end 500 gange under det generelle 

                                                             
10 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 

forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet (BEK nr 1022 af 25/08/2010) 

  

 



vandkvalitetskrav på 1 µg Cu/l og mere end 1000 gange under korttidskravet på 2 
µg Cu/l  
 
Tabet af kobber til sedimentet vil skønsmæssigt udgøre 1.6 kg . Skæbnen af dette 
kobber kendes ikke, men en del vil blive liggende under havbruget mens en del vil 
spredes.  
 
Som led i Musholms egenkontrol tages der hvert år sedimentprøver til analyse af 
kobber. Egenkontrollen omfatter bla. en række referencestationer placeret 1-2 km 
syd og nord for Musholm Vestanlæg. I figur 4 er disse målinger præsenteret 
sammen med en række sedimentprøver fra kystvande og Bælthav uden indflydelse 
fra punktkilder.  
 
Af figuren fremgår at tabet af fragmenteret kobber fra Musholm Vestanlæg ikke 
giver anledning til ændringer der afviger fra den naturlige baggrundskoncentration 
ved reference stationer 1-2 km fra havbruget. Berigelse af sedimentet med kobber 
ved pilotanlægget, forventes på denne baggrund ikke at give anledning til målbare 
ændringer i den naturlige baggrundskoncentration.  
 
 

 
 
Figur 4 Sedimentprøver fra kystvande og Bælthav uden indflydelse fra punktkilder (grå 

punkter) sammenholdt med ”Referencestationer” placeret 1-2 km nord og syd for Musholm 

Vestanlæg (grå krydser).  

 
 
Antibiotika 
I tilfælde af akut bakteriel sygdom i fiskene, vil der efter dyrlæges ordination blive 
iværksat en behandling med medicinfoder. Til behandling anvendes 
medikamenterne sulfadiazin, trimethoprim og oxolin.   
 
Spredning af sulfadiazin, trimethoprim og oxolin  i vandet er undersøgt af DHI 
med anvendelse af MIKE-3 hydrodynamisk spredningsmodel, hvor stofferne 
påtrykkes som kilde ved havbruget. Ved beregning af de stofkoncentrationer som 
udledning fra havbruget påvirker det omkringliggende havmiljø med, er det 
antaget, at alle fisk behandles samtidigt samt at 100 % af det anvendte stof frigives 
lineært til vandfasen over behandlingsperiode.  Det er ligeledes antaget at 
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behandlingen er gennemført på en bestand på 220 tons med en anbefalet dosering 
pr. dag af Trimethoprim,  Sulfadiazin og Oxolinsyre på hhv 4,4 mg/ kg fisk; 22 
mg/kg fisk og 16,5 mg/kg fisk.  
 
Ved beregningerne af spredningen af stofferne er anvendt en model for transport 
og blandingsforhold af vandmasserne i en 8 dages sommerperiode (14. – 21. 
august), som er den periode hvor der hyppigst er risiko for at anvende antibiotika.  
 
- Trimethoprim 
For trimethoprim viser DHI's modelberegninger, at den gennemsnitlige 
koncentration i farvandet omkring anlægget vil være mindre end 0,001 µg/liter, 
hvilket betyder, at vandkvalitetskriteriet på 10 µg/liter kan overholdes. Den 
maksimale koncentration er beregnet til at være mindre end 0,016µg/liter, hvilket 
betyder, at korttidsvandkvalitetskriteriet på 160 µg/liter ligeledes kan overholdes. 
 
- Sulfadiazin 
Beregninger af udledningen af Sulfadiazin viser, at der i farvandet omkring 
anlægget vil opnås en gennemsnitlig koncentration der er mindre end 0,0005 
µg/liter, hvilket betyder, at vandkvalitetskriteriet på 4,6 µg/liter kan overholdes. 
Beregninger af de maksimale koncentrationer af sulfadiazin viser, at 
koncentrationen ligeledes vil være mindre end 0,0014 µg/liter i farvandet omkring 
anlægget, hvilket betyder, at såvel det gennemsnitlige vandkvalitetskriterie som 
korttidsvandkvalitetskriteriet på 14 µg/liter kan overholdes.  
 
- Oxolinsyre 
De udførte modelberegninger viser, at den gennemsnitlige koncentration af 
oxolinsyre vil være < 0,0015 µg/liter i farvandet omkring anlægget, hvorved 
vandkvalitetskriteriet på 15 µg/liter kan overholdes. 
 
Modelberegningerne viser ligeledes, at korttidsvandkvalitetskriteriet på 18 µg/liter 
heller ikke overskrides, da de maksimale overkoncentrationer af oxolinsyre vil 
være < 0,0018 µg/liter. 
 
Jf. § 12 i bekendtgørelse 102211 åbnes der mulighed for, at myndigheden fastsætte 
en blandings- og aktivitetszone omkring udledningspunktet. Dette vurderes ikke 
relevant ifm pilotprojektet, da beregningerne viser, at vandkvalitetskravene kan 
overholdes umiddelbart ved havbruget. 
 
Der stilles krav om, hvor meget medicin der må ”udledes” jf. bekendtgørelse nr. 
1022. Modelberegningen over udledning af medicin viser at hverken de generelle 
vandkvalitetskrav eller korttidskravene blev overskredet, - selv ikke inden for 
havbrugsområdet under en ”worst case” situation.  
 
 
 
 
 
 

 
11 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 

forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet ( BEK nr 1022 af 25/08/2010) 
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Af miljøstyrelsens havbrugsvejledning12 fremgår: 
 
”Traditionelle målinger i vand er uegnede til på en effektiv måde at måle 
forekomsten af især antibiotika, da enkelte stikprøver ikke kan give en korrekt 
beskrivelse af forholdene. Krav til målinger i vandfasen af medicin og 
hjælpestoffer bør derfor ikke stilles som vilkår i en tilladelse.” 
 
På denne baggrund er der ikke stille krav til målinger i vandfasen, men alene krav 
til hvor meget antibiotika/kobber der må ”udledes” til havområdet. 
 
3.2.5 Støj 
Havbruget tilses dagligt med anvendes af fiskekutter/arbejdsskibe. Der forventes 
ikke at være støj ifm havbrugets drift, som vil påvirke omgivelserne.  
 
3.2.6 Affald 
Døde fisk opsamles dagligt og bringes til Reersø Havn.  
 
Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal håndteres og bortskaffes i 
overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.  
 
3.2.7 Indberetning/rapportering 
Vilkår 13 om registrering af drifts- og miljøparametre skal medvirke til en 
optimering af  fodringen, så den svarer til fiskenes behov, hvorved belastningen 
minimeres. Journaliseringen af dykkertilsyn og nettilstand medvirker til at 
virksomheden tidligt bliver opmærksom på eventuelle anlægsskader.   
 
Vedr. dokumentation stilles der krav om, at Musholm A/S skal føre driftsjournal 
samt udarbejde en årsopgørelse. Driftsjournalen skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden. 
 
3.2.8 Driftsforstyrrelser og uheld 
Havari af anlæg til opdræt af regnbueørreder er en kendt problematik og for anlæg 
placeret i et farvand der er kraftigt eksponeret for vind og strøm bør der udvises 
speciel stor agtsomhed. På denne baggrund er der fastsat krav om, at der 
udarbejdes en nødplan (jf  godkendelsesbekendtgørelsens13). Planen skal 
fremsendes til Miljøstyrelsen inden projektets start.   
 
Musholm A/S forsøges via dykning at være meget orienteret mod skader og 
slidtage på anlæg, net og forankring. Således dykkes der ugentligt på inspektion og 
anlægget tilses dagligt. For at minimere risikoen for olieudslip tjekkes motor 
og/eller hydraulikpumpe hver gang skibene er i havn.  
 
Ved tab af større eller mindre dele af anlægskonstruktionen vil disse i videste 
muligt omfang blive fisket op og bragt til land. 
 
Såfremt der er indtruffet et havari på trods af alle foranstaltninger til at forhindre 
dette, bør skaderne hurtigst muligt udbedres og tilsynsmyndigheden orienteres.   
 

                                                             
12 Vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt (VEJ nr 9163 af 31/03/2006) 
13 Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr 1454 af 20/12/2012) 
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3.2.9 Ophør 
Der er stillet vilkår, som sikrer, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en 
tilfredsstillende tilstand.  
 
3.2.10 Bedst tilgængelige teknik 
En miljøgodkendelse skal ikke stille krav om anvendelsen af bestemte teknikker, 
men alene sikre, at miljøbelastningen fra de anvendte teknikker svarer til det, der 
kan opnås ved anvendelsen af BAT. 
 
Når der tales om bedste tilgængelige teknik, drejer det sig dels om primære 
foranstaltninger, som medvirker til at forebygge forurening allerede ved kilden, 
dels om sekundære foranstaltninger, hvor der er tale om begrænsning ved 
anvendelse af forskellige rensningsteknikker.   
 
Til den første kategori hører forhold vedrørende udsætningsfiskenes kvalitet, god 
fodrings- og biomassekontrol mens kompenserende kvælstofopsamlende 
opdræt(fangkulture) med blåmuslinger eller tangproduktion er sekundære 
foranstaltninger.  
 
Med baggrund i havbrugsvejledningen14 fra Miljøstyrelse samt ”BAT” for 
akvakultur i norden(nordisk ministerråd, udkast 2012) er nedenfor opsummeret 
hvad der kan anses for bedst tilgængelig teknologi ifm godkendelse af havbrug: 
 

 ”Anvendelse af ”højenergi foder”, 
 begrænset anvendelse af hjælpestoffer, herunder antibiotika.  
 anvendelse af mindre giftige antibegroningsmidler til nettene. 
 begrænsning af udledningen af næringssalte herunder anvendelse af 

fangkulturer bestående af muslinger, alger og lignende.” 
 anvendelse af dynema-net eller net med tilsvarende egenskaber 
 anvendelse af ”sunde” fisk 

 
Musholm A/S anvender på flere områder bedst tilgængelig teknologi. Således vil 
havbruget anvende Dynema net i stede for de traditionelle net hvorved 
kobbertabet til omgivelserne reduceres betydeligt.  Der udsættes vaccinerede fisk 
og ifm sygdomsudbrud behandles hvert bur i anlægget individuelt, hvilket vil 
minimere spild pga sygdom.  
 
En mulighed for at modvirke en stigende udledning af næringssalte er at udvikle 
en polykultur, hvor fiskeopdræt kombineres med dyrkning af makroalger og 
blåmuslinger, som henholdsvis optager næringssalte og filtrerer planktonalger. 
Grundet den korte projekt periode på kun en sæson og den yderst beskedne 
næringsstofudledning vil der ikke blive etableret fangkulturer med muslinger. 
 
Aktiviteterne på havbruget anses på baggrund af ovenstående som bedst 
tilgængelig teknologi for havbrug beliggende udenfor 1 sømil.  
 
 

                                                             
14 Vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt ( VEJ nr 9163 af 

31/03/2006) 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af Slagelse Kommune, Kalundborg 
Kommune og Naturstyrelsen modtaget følgende kommentarer:  
 
Slagelse Kommune har fremsendt følgende kommentarer:” Slagelse kommune har 
vurderet, at anlægget ligger i så stor afstand fra kommunens badestrande, at det 
ikke vil påvirke badevandskvaliteten. Desuden er det vurderet, at Slagelse 
kommune ikke har større punktkilder i vandområdet, som kan have en 
akkumulerende effekt med belastning fra forsøgshavbruget”. 
 
Kalundborg Kommune har ingen bemærkninger til miljøansøgningen. 
 
Naturstyrelsen finder det acceptabelt at pilotprojektet gennemføres.  
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Virksomheden har alene haft redaktionelle kommentarer. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og 
omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i 
godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag  D  
 
4.1.2 Listepunkt 
Musholm A/S pilotprojekt vest for Musholm Ø er underlagt godkendelsespligt i 
henhold til listepunkt I 205 (Havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten) 
i bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012. 
 
4.1.3 VVM-bekendtgørelsen  
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt 
og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i bkg. nr. 382 af 
25. april 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende 
længere end 1 sømil fra kysten.  
 
Afgørelsen er truffet den 17. april 2013. Afgørelsen har været offentliggjort i ugenyt 
Slagelse og Kalundborg Nyt samt annonceres på Miljøstyrelsen hjemmeside 
samme dato. 
 
4.1.4 Habitatdirektivet  
Virksomheden er ikke beliggende i nærheden af Natura-2000 områder.  

4.2 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for havbruget.  

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100  
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 21. maj 2013 inden kl. 12.00. Miljøstyrelsen 
Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 



24 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr. 
  
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 
noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 
stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen 
begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Slagelse kommune teknik@slagelse.dk  
Kalundborg kommune: kalundborg@kalundborg.dk,  
Naturstyrelsen nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 
Embedslægeinstitutionen Sjælland: sjl@sst.dk 
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk  
Danmarks fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 
Greenpeace: info.nordic@greenpeace.org 

mailto:teknik@slagelse.dk
mailto:aalborg@aalborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
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 Ansøger 
Niels Ebbe Dalsgaard, Sprogøvej 17, 4220 Korsør, tlf.nr. 21688753 
 

 Virksomhed  
Musholm A/S, Reersø Havn, Strandvejen 101, DK – 4281 Gørlev 
Matrikelnummer: - er ikke relevant  
CVR-nummer 17895907 
P. nummer 1002452050 
 

 Virksomhedens kontaktperson  
Stén Knuth, Bjergbygade 46, DK – 4200 Slagelse, tlf.nr. 24400111 

Musholm A/S har i dag en udledningstilladelse på 100 tons kvælstof (N) og 11 tons fosfor (P) 
ved anlægget vest for Musholm. Der ansøges om et nyanlæg på 12 tons N og 1.3 tons P i 
projektåret 1. april 2013 til 31. marts 2014, 1½ sømil vest for eksisterende vestanlæg.  
Virksomheden er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 punkt I 205 – samt enkelte punkter i 
bilag 3 jf. listebetegnelsen bilag 1 – punkterne J-K (pkt. 39, 40, 41 og 42). 
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Resumé 
Etableringen af Musholm GUDP Pilotprojekt er en central del af GUDP projektet ”Offshore 
Akvakultur” udvikling af teknologi til offshore havbrugsproduktion.  Projekt udføres i 
samarbejde med Hvalpsund Net A/S, DTU Aqua, DHI og Dansk Akvakultur. Projektet er 
finansieret via GUDP - Grønt Udviklings- og Demonstrations Program.  
 
Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) har til formål at skabe bedre 
sammenhæng mellem anvendt forskning, udvikling og demonstration af viden indenfor 
områderne fødevarer, jordbrug, fiskeri og akvakultur. Programmet skal medvirke til, at der 
bliver givet midler til de forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som har de største 
potentialer og bidrager mest til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- eller nonfood 
produktion. GUDP er en del af Grøn Vækst-aftalen. Projektet har et samlet tilskud på mio.kr. 
12,139  Projektet vil udvikle og afprøve en ny generation havbrugsudstyr, som gør det muligt at 
drive havbrug på mere eksponerede og dermed mindre miljøfølsomme lokaliteter end de 
nuværende. Etableringen af Musholm GUDP Pilotprojekt er derfor en vigtig og nødvendig 
forudsætning for realisering af de politiske ambitioner vedrørende den danske 
havbrugsproduktion. 
 

 
I det følgende sammenfattes VVM-screeningens væsentligste konklusioner for etableringen af 
Musholm GUDP Pilotprojekt. 
 
 
Interessekonflikter 
Der er ikke umiddelbare konflikter med andre erhvervsinteresser eller rekreative interesser i 
havbrugsområdet. Der foregår ikke råstofindvinding, og der er ikke udpeget råstofforekomster i 
området. Der findes ingen spildevandsudledninger i nærheden af det ansøgte projektområde. 

Forud for denne ansøgning har ansøger etableret en kort dialog med lokale erhversfiskere, som 
er orienteret om ansøgte område. Det er derved sikret, at der ikke forekommer overlap med 
eksisterende fiskeriinterresser.  

Vandkvalitet og sedimentforhold 
Effekter af produktionsetableringen er undersøgt ved anvendelse af avancerede 
beregningsmodeller, der først er kalibreret, så modellerne er i stand til at beskrive den 
nuværende tilstand. Herefter er havbrugenes påvirkning undersøgt ved at øge tilførslen med 
faste (fækalier) og opløste (næringssalte, medicin, kobber) affaldsstoffer i et forhold, der svarer 
til produktionen.  
 
Med fokus på total kvælstof og total fosfor samt sedimentets indhold af organisk kulstof, 
kvælstof og fosfat viste beregningerne, at der ikke forekommer ændringer.  
 
Bundplanter og bunddyr 
Effekter på bundplanter er baseret på ændringer i i TN og TP, mens påvirkning af bunddyr er 
vurderet på baggrund af spredning af organiske partikler.   
 

Det vurderes at virkningerne på bundplanter og bunddyr er ubetydelige og  100% reversible. 
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Fisk 
Effekt på fiskebestande er vurderet på baggrund af oplysninger om vigtige kommercielle arter, 
deres fødevalg og krav til vandmiljø generelt, samt eventuel forekomst af gydepladser i 
havbrugsområdet.  
 
Overordnet set vurderes virkningerne på fiskebestande som ubetydelige og 100% reversible. 

 
Havpattedyr 
Effekter på marsvin og sæler er vurderet ud fra eksisterende viden om arternes følsomhed 
overfor havbrugsaktiviteter (støj, sejlads), samt ynglelokaliteter og nuværende status for de 
lokale bestande. 
 

Overordnet set vurderes virkningerne af havbrugsdriften på havpattedyr som ubetydelige og 
100% reversible. 

 
Fugle 
Konsekvenser af fysiske forstyrrelser er vurderet ud fra arternes nuværende status omkring 
havbrugsområdet, og om der er tidsligt og fysisk sammenfald af yngleområde og –periode med 
havbrugsaktivitet. For vinterrastende fugle er vurderingen baseret på beregnede effekter af 
havbrugsetableringen og afledede effekter på produktionen af bunddyr. 
 
Overordnet set vurderes virkningerne på  fuglebestande som ubetydelige og 100% reversible. 

 
 

Medicin og kobber 
Ved bakterielle infektioner medicinbehandles fiskene og sammen med kobber, der afgives fra 
de imprægnerede net, er der risiko for miljøeffekter. Middel- og maksimalkoncentrationer af 
kobber og 3 mediciner - som er godkendt til behandling af fisk - er undersøgt ved hjælp af en 
dynamisk fortyndingsmodel. Beregningerne viste, at hverken de generelle vandkvalitetskrav 
eller korttidskravene blev overskredet.  

Det kan  konkluderes, at medicinering og kobber imprægnering ikke medfører overskridelse af 
gældende vandkvalitetskrav.  

 

Naturbeskyttelsesområder 
Påvirkninger af naturbeskyttelsesområder blev vurderet ud fra tidslige og rummelige ændringer 
af total kvælstof og total fosfor indenfor det beskyttede område. Beregningerne viste ingen 
ændringer. Derudover er graden af forstyrrelse af ynglefugle taget i betragtning. 
 
Det vurderes, at en etablering af Musholm GUDP Pilotprojekt ikke vil give anledning til væsentlige 

effekter på Naturbeskyttelsesområdet  Natura 2000-område nr. 109 havet mellem Romsø og 
Hindsholm samt Romsø samt Natura-2000 område nr. 165, Sprogø og Halsskov Rev. 
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Foranstaltninger til at reducere miljøpåvirkninger  

Den miljøovervejelse, der ligger ud over de ubetydelige lokale effekter, vil være relateret til 
udledningen af næringsstoffer generelt set. Grundet den korte projekt periode og den yderst 
beskedne næringsstofudledning vil der ikke blive etableret fangkulturer med muslinger. 

Derudover vil der være vanskeligt at kombinere muslingeproduktion ved anlæget, med de 
forestående forsøg og målinger i forbindelse med GUDP projektet Offshore akvakultur, da 
muslingefarmene vil påvirke strøm og bølgeforhold. 
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1 INDLEDNING OG BAGGRUND 

Etableringen af Musholm GUDP Pilotprojekt er en central del af GUDP projektet ”Offshore 
Akvakultur” udvikling af teknologi til offshore havbrugsproduktion.  Projekt udføres samarbejde 
med Hvalpsund Net A/S, DTU Aqua, DHI og Dansk Akvakultur. Projektet er finansieret via GUDP 
- Grønt Udviklings- og Demonstrations Program.  
Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) har til formål at skabe bedre 
sammenhæng mellem anvendt forskning, udvikling og demonstration af viden indenfor 
områderne fødevarer, jordbrug, fiskeri og akvakultur. Programmet skal medvirke til, at der 
bliver givet midler til de forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som har de største 
potentialer og bidrager mest til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- eller nonfood 
produktion. GUDP er en del af Grøn Vækst-aftalen. Projektet har et samlet tilskud på mio.kr. 
12,139  Projektet vil udvikle og afprøve en ny generation havbrugsudstyr, som gør det muligt at 
drive havbrug på mere eksponerede og dermed mindre miljøfølsomme lokaliteter end de 
nuværende. Etableringen af Musholm GUDP Pilotprojekt er derfor en vigtig og nødvendig 
forudsætning for realisering af de politiske ambitioner vedrørende den danske 
havbrugsproduktion. 
 

2 PROJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Projektets placering 

Der ansøges om et pilotprojekt på 12 tons N og 1.3 tons P i projektåret 1. april 2014 til 31. 
marts 2014 ved det ansøgte anlæg i Storebælt, 1½ sømil vest for eksisterende vestanlæg (Figur 
2.1). Anlæget vil producere ca. 300 ton fisk i projektperioden fordelt på tre netburer. Det 
ansøgte område har et areal på ca. 0,35 km2. De fire 2-rings ny-udviklede protyper af 
Hvalpsund-ringe (se nedenfor for beskrivelse)  har et samlet overfladeareal på 4.586 m², hvilket 
svarer til 1,3% af områdets areal. Der vil være fisk i tre af de fire bure. Det ansøgte område har 
en gennemsnitsdybde på ca. 20 meter. Det ansøgte område skal betragtes som et nyanlæg i 
forhold til det eksisterende havbrug. 

 
 

 
 

FIG 2.1 Placering og koordinater for det ansøgte pilotprojekt vest for Musholm Ø 

55ᵒ29,04′N 11ᵒ00,97′E 
55ᵒ29,02′N 11ᵒ01,64′E 
55ᵒ28,77′N 11ᵒ00,96′E 
55ᵒ28,76′N 11ᵒ01,63′E 
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2.2 Beskrivelse af anlæg 

Projektet er et forsøgsprojekt startende 1. april 2013 sluttende 31. marts 2014. Det forventes, 
at etableringen af produktionsanlægget på havet kan starte i april 2013. Det ansøgte medfører 
ikke bygningsmæssige ændringer på landjorden. Reersø havn påtænkes at blive benyttet ved 
den daglige drift. 
 
I det ansøgte område vil der blive udlagt fire stk. 2-rings ny-udviklede nedsænkbare protyper af 
Hvalpsund-ringe.  Ringene har en omkreds på 120 meter og en dybde på 10 meter i periferien 
og 14 meter i centrum. 
 
For at kunne nedsænke opdrætsringene er de indvendigt opdelt i separate kamre med 
individuelle ventiler, som kan lukkes og åbnes for lufttilførsel. Ringenes hovedkonstruktion 
består af HDPE (high density polyethylene) der er stærkt og vedligeholdelsesfrit. Dette 
materiale anvendes allerede i dag til statiske flydekonstruktioner. 
  
Alle net, reb og liner anvendt på ringene er i UHMWPE (ultra high molecular weight 
polyethylene) materiale som eksempelvis Dyneema®. Fordelen ved dette materiale er at det er 
mange gange lettere og stærkere end konventionelt anvendte materialer så som nylon og 
polypropylene.  
 
Ringenes ankerfortøjninger vil bestå af 1000 kg patentankere. Anlæget vil være afmærket med 
bøjer i de fire hjørnekoordinater angivet i figur 2.1. Der vil være lys i de to vestligste bøjer.  
 
Se Bilag 1 for skematisk tegninge af bursystem og ankerfortøjninger. 
 

2.3 Driftforhold på havbrug 

Havbruget vil med store sæsonudsving stort set være i drift året rundt. I april vil de fire stk. 2-
rings ny-udviklede nedsænkbare protyper af Hvalpsund-ringe blive lagt ud. Mindst 1 
opdrætsring vil ikke have fisk. 
 
I maj-november vil den væsentligste aktivitet være fodring af fiskene, og i november-december 
vil fiskene blive høstet. I januar-marts vil der være mindre aktivitet. I hele projektperioden vil 
ringene blive testet og udviklet af projektdeltagere fra Musholm, Hvalpsund Net A/S, DTU Aqua 
Hirtshals og DHI.  

2.4 Forsøg og målinger 

Der vil blive påmonteret nyudviklet måleudstyr fra DTU Aqua Hirtshals på opdrætsringene, som 
skal udføre forsøg med målinger af havets påkendinger og registrering af forskellige fysiske data 
på opdrætsanlæg, f.eks. belastningen af opdrætsringen. 
Sideløbende med DTU Aqua Hirtshals målinger og forsøg, vil DHI placere udstyr til måling af 
fysisk energi, i form af bølger og strøm, i området 
Der vil ligeledes blive udført forsøg i testperioden, bl.a. med at hæve og sænke opdrætsringene 
med og uden fisk. Desuden skal der arbejdes med skift af netpose. 

 



   

 

  DHI - Institut for Vand og Miljø 
 

8 

2.5 Daglig drift 

Fodring vil foregå på alle dage, ligesom anlægs- og høstaktiviteter kan forekomme på søn- og 
helligdage. 
 
Når havet om foråret når op på en temperatur på 4-5°C udsættes 70-90 tons vaccinerede 
regnbueørreder i størrelsen 700-900 gram/stk. Fiskene fodres 2-3 gange om dagen og vokser i 
løbet af sæsonen med en vækstfaktor på ca. 4. Den anvendte foder typer er Biomar efico Enviro 
939-1. Der vil blive anvendt  250 t foder (ca. 83 ton per bur) til en forventet høst på 280-360 ton 
fisk og dermed en nettoproduktion på 210-270 ton fisk. Foderet vil blive opbevaret på land 
(højst 20 ton af gangen). 
 
Systematisk beskrivelse af produktionsforløbet er som følger 
 

 Medio april udlægning af ringe og grej 

 Ultimo April udsætning af fisk 

 Maj til Oktober fodring af fisk, vedligehold og test af anlæg. 

 August skift af net (net bliver skiftet 1 gang I produktiossæsonen) 

 Medio Oktober slagt af fisk fra anlæg. 
 
Døde fisk opsamles dagligt og bringes i lukkede containere til Reersø Havn, hvorfra de køres til 
biogasanlæg. Årets dødelighed er direkte afhængig af sæsonens klimatiske forløb og kan variere 
mellem 2 og 10% af populationen over hele vækstperioden. Ved høst afblødes fiskene om bord 
på brøndbåde, der bringer fiskene til slagteriet ved Musholm A/S Reersø havn.  
 
Fiskene afsættes som hele, rensede med hoved indfrosset enkeltvis eller fersk is-pakkede. Over 
95% af produktionen eksporteres til markeder primært i Vest- og Østeuropa, Rusland og 
Fjernøsten. Aftagerne i Danmark er fiskeindustrien i Jylland og supermarkeds-sektoren. 
Rensning, indfrysning og pakning foregår på Musholm anlæg i Reersø og Korsør eller hos 
samarbejdspartnere i Jylland. 
 
Hovedparten af blodet opsamles i lukkede dunke og bringes til ensilering på slagteriet. Den 
resterende blodmængde – vurderet til omkring 0,3% af de høstede tons fisk - vil blive udledt til 
havet. Hvis det antages, at blod indeholder samme mængder N og P som fisken i øvrigt, udledes 
i høstsæsonens 2 måneder ialt ca. 70 kilo N og ca. 12 kilo P fra Musholm GUDP Pilotprojekt.   
 
Ved slagtning og rensning på slagteriet udtages rygblod og indvolde til et ensilage-anlæg, 
hvorefter det leveres til  en lokal producent af dyrefoder. Afskåret hoveder anvendes til 
dyrefoder eller eksporteres til markeder, hvor fiskehoveder også anvendes til human konsum.  
 
Under havbrugets daglige drift vil der blive anvendt almindelige fiskekuttere og 
muslingetrawlere, som er ombygget til havbrugsdrift.Transport af foder til havnen vil foregå 
med last- og varebiler. Den øgede mængde vil medføre en proportional øgning af trafikken. I 
forhold til den øvrige trafik til og fra havnen udgør denne øgning en minimal procentdel. 
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2.6 Driftsforstyrrelser og uheld  

Ved vejrlig hvor skibe ikke kan tilgå anlægget/nettene, bliver skibene i havn. Alle der arbejder 
på projektet er orienteret mod vejrudsigterne og der er dagligt dialog om vejrforholdene.  
Det forsøges via dykning at være meget orienteret mod skader og slidtage på anlæg, net og 
forankring. Der dykkes ugentligt på inspektion. I produktionsperioden fra april til november 2 
gange ugentligt.  Hver dag tilses det synlige anlæg. Olieudslip via motor og/eller 
hydraulikpumpe tjekkes hver gang skibene er i havn. Ved tab af større eller mindre dele af 
anlægskonstruktionen vil disse i videste muligt omfang blive fisket op og bragt til land. 

2.7 Foranstaltninger ved ophør 

Ved Musholm GUDP pilotprojektets ophør vil hele anlægget og forankringen blive fjernet. Der 
vil ikke være noget tilbage af pilot havbruget på lokaliteten, når materiellet er fjernet. 
Anlægget, herunder opdrætsringe, netposer og forankring vil efterfølgende, så vidt muligt blive 
genbrugt og ikke genbrugeligt materiale vil blive destrueret i overensstemmelse med 
almindelige regler.   

2.8  Interessekonflikter 

Der er ikke umiddelbare konflikter med andre erhvervsinteresser eller rekreative interesser i 
projektområdet. Der foregår ikke råstofindvinding, og der er ikke udpeget råstofforekomster i 
området. Der findes ingen spildevandsudledninger i nærheden af det planlagte projektområde. 

Forud for denne ansøgning har ansøger haft en kort positiv dialog med lokale erhvervsfiskere 
med mulig interesser i området,  og derved sikret, at der ikke forekommer overlap med 
eksisterende fiskeri-interesser.  Det er planlagt hurtigst muligt at orientere andre lokale 
interesser om pilot-projektet, for at kunne gennemføre projektet i overensstemmelse med det 
samarbejde og gode dialog, som eksisterer omkring driften af de nuværende havbrug øst og 
vest for Musholm ø. 

Figur 2.2 er baseret på skibstrafik i februar og august 2010. Den grønne firkant angiver området 
hvori pilotprojektet forventes placeret. I hele projektområdet er trafikken yderst begrænset (0-
12 gennemsejlinger per år). Af kortet fremgår, at havbruget kan placeres i det valgte område 
uden at være til gene for den lokale skibstrafik. 
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FIG 2.2 Sejladsmønster for alle skibe udstyret med AIS i danske og omkringliggende farvande i 2010. 

Farveskalaen angiver antal skibe per celle. Cellebredde er 100 m. Data er udtrukket for februar 2010 og august 2010. 

Resultatet er derefter ganget med 6,2 for at repræsentere et helt år. 

(http://www.soefartsstyrelsen.dk/ais/Sejladsmoenstre/Sider/WebMapServices.aspx) 

 

 

2.9 Kilder til miljøpåvirkning - næringsstoffer 

Etablering af fiskeproduktionen ved Musholm GUDP Pilotprojekt betyder en øgning i tilførslen af 
organisk kulstof og fosfor til bunden (med fiskefækalier), af kvælstof til vandet i form af NH3 
(udskilt fra fiskene), der hurtigt dissocierer til NH4

+, af opløst organisk N og P, der antages at 
udskilles fra fækalierne under nedsynkning. At tabet af kulstof forekommer lavt skyldes at 
modellen (se senere) ikke regner med det uorganiske kulstof som udskilles fra fiskene som CO2. 
 
Med den anvendte fodertype (ENFICO enviro 939-1 fra BioMar) kan der forventes en udledning 
på 45 kg N/ton produktion ved en foderkvotient på 1.1 (Bilag 2). Hvis der antages den højest 
mulige nettoproduktion på 270 ton, er et eksempel på beregning af det totale tab af kvælstof 
givet ved: 
 
Kvælstoftab = 45 (kg N/ton produktion) x 270 (ton nettoproduktion) + 70 (kg N tabt ved 
slagtning) = 12 ton 
 

Tabel 2.1  Antaget årligt tab af kulstof, kvælstof (N) og fosfor (P) fra pilotprojektet. 

 

Total Til vandet Til bunden 

ton ton % af total ton % af total 

Kulstof 19 0 0 19 100,0 

N 12 9,5 79 2,5 21 

P 1,3 0,9 71 0,4 29 

 

http://www.soefartsstyrelsen.dk/ais/Sejladsmoenstre/Sider/WebMapServices.aspx
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Tilførslen af disse kilder hænger sammen med tilførslen af foder, som igen reguleres af fiskenes 
vækst og temperaturen. 
 
Variationen i tilførsel af foder under produktion er vist i Figur 2.3. Udledningen af 
næringsstoffer og organisk kulstof fra havbruget er indbygget i modellen på baggrund af data 
over den tidslige variation i foderforbrug præsenteret i Figur 2.3 . Den anvendte fodertype 
(ENFICO enviro 939-1 fra BioMar) er den mest næringsstof effektive fodertype på det danske 
marked. For yderligere oplysninger om det anvendte foder henvises til Bilag 2. 

 
 

 

Figur 2.3. Variation i fodertilførsel og næringsstofkilder ved Musholm GUDP Pilotprojekt. 

 

3 MODELOPSÆTNING 

3.1 Indledning 

Modelundersøgelserne er gennemført med værktøjerne MIKE 3-FM (salt, temperatur, strøm i 3 
dimensioner), MIKE 21 SW (bølgeforhold), MIKE ECOLab (vandkvalitet, kemiske 
sedimentforhold). Til modelleringsarbejdet er 2005 valgt som et repræsentativt år, idet 
meteorelogiske og hydrodynamiske forhold i de indre danske farvande viser den mindste 
afvigelse mellem forholdene i 2005 og langtidsmidler for perioden 2000-2008 Tabel 3.1).  
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Tabel 3.1. Rækkefølge af årstal, der viser den mindste afvigelse fra gennemsnittet af 2004 til 
2008 for årlig nedbør, årlig vind, hyppighed af ekstrem vind, samt indstråling. 
Gennemsnit og afvigelse fra gennemsnit er opgjort månedsvis og herefter midlet. 
Baggrundsdata er vist i Appendix A. 

 

Beskrivelserne af de nuværende forhold udgør grundlaget for den efterfølgende vurdering af 
projektets virkninger på miljøet. 

3.2 Strømforhold 

Den lokale hydrodynamiske model beregner retning og hastighed af vandstrømme fra 
overfladen til bunden i lag på 2m. Anvendte modeller og kalibrering af disse er gennemgået i 
Appendix B. 

3.3 Vandkvalitet 

Som en del af det lokale tilsyn er der løbende undersøgt vandkvalitet i det centrale Storebælt. 
Data  over overflade værdier for total kvælstof og total fosfor for 2005 fra stationerne ved  Fyns 
Hoved, Romsø og Halskov Rev (Figur 3.1) er anvendt til verifikation af den opstillede økologiske 
model.  

 

Figur 3.1Placering af overvågningsstationer anvendt ved validering af den økologiske model. 

Nedbør Vind Ekstrem vind Indstråling Indstråling

Placering år > 15m/s år sommer

1 2004 2005 2005 2005 2005

2 2005 2004 2006 2004 2004

3 2008 2007 2004 2008 2006

4 2007 2006 2007 2007 2008

5 2006 2008 2008 2008 2007
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Figur 3.2       Målte (blå firkanter) og modelerede overfladeværdier af TN og TP for 
stationer Fyns Hoved (FYN 6700009 Storebælt ved Fynshoved), Romsø (FYN 
6700053 Storebælt ved Romsø)  og Halskov Rev (DMU 939 Halsskov Rev) 
2005.  
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Modellen viser acceptabel sammenhæng med de relevante validerings parametrer ved de to 
stationer (Figur 3.2). 

3.4 Kalibrering af økologisk model 

Kalibrering af økologiske vandkvalitetsmodeller indeholder en række procedurer så som mindre 
justeringer af værdien af processparametre på en måde så værdierne af flest mulige stadie-
variable kommer så tæt på måleværdier 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):  

     
   

 ̅
√∑    

 

   

      2   

hvor n er antallet af observationer,  ̅ 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 observationerne. RMSE blev udregnet for de stationer og dybder og parametre, hvis 
der forelå data fra mindst 6 prøvetagninger i 2005. 
  
Modellen var god til at beskrive tot-N (RMSE = 33), tot-P (RMSE = 40).  
 
Det vurderes på basis af de beregnede værdier for RMSE, samt en omfattende erfaring med 
modelkalibrering, at der er en acceptabel overensstemmelse mellem modellens forudsigelser af 
vandkvaliteten i form af næringsstofkoncentrationer.  

4 VURDERING AF POTENTIELLE MILJØPÅVIRKNINGER 

4.1 Indledning  

I dette kapitel beskrives vurderinger af potentielle miljøpåvirkninger under fasen for etablering 
af produktionsanlæggene og i driftsfasen.  
 
Indledningsvist beskrives i afsnit 4.2 de metoder, der er anvendt i vurderingen af mulige 
påvirkninger på miljøet. I et kort afsnit 4.4 skitseres kriterier for vurdering af virkning på miljøet. 
 
I afsnit 4.4 gives en oversigt over generelle forhold, der kan forårsage virkninger på miljøet 
under drift. 
 
Endelig følger i afsnittene 4.5-4.11 vurderinger af mulige miljøkonsekvenser på det fysisk-
kemiske miljø og på de biologiske miljøforhold.  

4.2 Metoder 

Udpegning af mulige påvirkninger på miljøet er sket på baggrund af de aktiviteter, som er 
beskrevet i projektbeskrivelse i kapitel 2. 
Virkningerne på miljøet er vurderet særskilt for de relevante emner med fokus på følgende 
forhold: 
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 Påvirkningernes omfang  

 Påvirkningens grænseoverskridende karakter  

 Påvirkningsgrad og kompleksitet  

 Varighed, hyppighed og reversibilitet  

 
Endelig er den overordnede betydning af det samlede projekt vurderet på basis af 
delvurderinger af de enkelte emner. 

 

4.3 Kriterier for vurdering af virkninger på miljøet 

Vurdering af de forhold, som kan påvirke miljøet, er sket med udgangspunkt i en række kriterier 
som skalerer 1) intensiteten af påvirkning på en relativ skala fra lille-til-betydningsløs ≈ 0 til en 
stor påvirkning (fx tab af funktion / total udskygning af bundplanter), 2) den arealmæssige 
effekt rangerer fra en lokal påvirkning, der ikke rækker mere end 5-10 km fra projektet 
(havbrugene) til en påvirkning som er grænseoverskridende, 3) varigheden af en påvirkning 
inddeles i kategorier fra kort (fx. etablering- og nedtagningsfase) – til lang (permanent indtil 
ophør af fiskeproduktion). Endvidere vurderes også om påvirkninger er reversibele, dvs. om 
miljøpåvirkningerne  ophører, når havbrugsproduktionen ophører. 
 

4.4 Kilder til og typer af påvirkning 

Aktiviteter og processer i forbindelse med havbrugsdrift som vurderes at kunne påvirke miljøet 
er vist i Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Potentielle virkninger på miljøet under havbrugsdrift – kilder til påvirkning, type af påvirkning 
og processer / organismer som påvirkes 

 

Potentielle virkninger på miljøet ved aktiviteter på land omfatter lastbiltrafik til og fra slagte- og 
frysefaciliteter på Reersø og imprægnering af net. 

Kilder til påvirkning Type af påvirkning Hvad påvirkes 

Støj Fisk, fugle, havpattedyr 
Sejlads til og fra havbrug Udledning af NOx, drivhusgasser 
for tilsyn, fodring, vedligehold fra brændstofforbrug 

Spredning af fækalier i vandet Sigtbarhed omkring bure 
Sedimentation  Berigelse af sediment med organisk Tiltrækning af fisk og mobile bunddyr 
af fækalier stof, fosfor og kvælstof Frigørelse af næringssalte  

Øgning af iltforbrug i sediment ved mineralisering 

Metabolisme hos fisk Øget CO 
2 
 og NH 

4 
, reduceret iltkonc. Planktonalgers vækst 

omkring bure 

Cu-imprædnering på netbure Øgning af Cu i vandet omkring bure Plankton kan påvirkes 

Sedimentation af Cu-maling (afskalning) Bunddyr kan påvirkes 

Øgning af medicin i sediment under Væksthæmning hos bakterier,  
Medicinering ved sygdom  bure ved nedfald af foder og fækalier resistensudvikling 
hos fisk Øgning af medicin i i vandet omkring Væksthæmning af blå-grøn alger  

bure via udskillelse fra fisk oa. bakterier 

Luftkvalitet, vandkvalitet 
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4.5 Vandkvalitet   

Mulige effekter på vandkvaliteten i denne VVM-screening er baseret på beregnede ændringer i 
TN og TP 

 Metode 4.5.1

Ændringer i vandkvaliteten i modelområdet blev beregnet på basis af modellering (se afsnit 4 
og Appendiks B). Ændringer i vandkvaliteten fra forholdene unden havbrugsproduktion til 
forholdene efter den planlagte etablering er beregnet for produktionsperioden 24 april – 24 
november, hvor de sidste fisk er fjernet fra burene. Disse beregninger er gennemført ved 
anvendelse af den koblede hydrodynamiske-økologiske model.  

 Produktionsfase 4.5.2

De beregnede ændringer i vandkvaliteten efter etablering af pilotprojektet er alle under 1 % 
afvigelse fra basisforholdne (Figur 4.1, Figur 4.2, Figur 4.3, Figur 4.4).  
 

 

 

 

Figur 4.1 Ændring (%) i overflade koncentrationen af TN i perioden april-november. 
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Figur 4.2 Koncentration af tot-N (ug/l) i overfladen ved nuværende forhold (blå linie) og efter etablering af havbrugsproduktionen (sort 
linie). 

 



   

 

  DHI - Institut for Vand og Miljø 
 

19 

 

Figur 4.3 Ændring (%) i overflade koncentrationen af TP i perioden april-november. 
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Figur 4.4 Koncentration af tot-P (ug/l) i overfladen ved nuværende forhold (grøn linie) og efter etablering 
af havbrugsproduktionen (sort linie).  
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 Konklusion 4.5.3

Koncentration af total kvælstof (TN) (som er det mest begrænsende næringsstof) og total fosfor 
(TP) som konsekvens af etablering af Musholm GUDP pilotprojekt er undersøgt ved hjælp af en 
koblet hydrodynamisk-økologisk model.  
 
De produktionsafhængige ændringer i vandkvaliteten er marginale og må overordnet set 
vurderes som ikke eksisterende. 
 
Den hydrodynamisk-økologisk model er som udgangspunkt yderst fint følende. Dette betyder at 
modellen vil afsløre ændringer i vandkvaliteten der ikke kan måles med standard in situ 
målemetoder. 
 
Tabel 4.2 opsummerer de overordnede virkninger på vandkvaliteten som følge af Musholm 
GUDP pilotprojekt  
 

Tabel 4.2 Sammenfatning af virkning af  havbrugsproduktion på vandkvaliteten 

Virkning Påvirkningens 

omfang 

Påvirkningens 

grænseoverskridende 

karrakter 

Påvirkningsgrad 

og kompleksitet 

Varighed, 

hyppighed og 

reversibilitet 

Næringskoncentrationer Ingen Ingen Ingen Ingen 

Algekoncentration og 

primærproduktion 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Sigtdybde Ingen Ingen Ingen Ingen 

Iltforhold Ingen Ingen Ingen Ingen 

 

 

4.6 Sedimentforhold   

Mulige effekter på sedimentforhold kan skyldes 
 

 Sedimentation af ikke spist foder 

 Sedimentation af fiskefækalier under og omkring burene 

 Sedimentation af planktonalger hvis vækst kan være stimuleret ved udledning af 

næringssalte fra fiskebure. 

Sedimentation af fiskenes fækalier, samt øget pelagisk primærproduktion, vil medføre en øget 
sedimentation af organisk stof til bunden og øget iltforbrug til nedbrydning af det organiske 
materiale. Fint sediment med højt organisk indhold kan blive resuspenderet, når der optræder 
kraftig bundstrøm og det suspenderede stof vil aflejres, hvor strømforholdene er mere rolige, 
typisk på større dybde. 
Hvis der ses bort fra resuspension og borttransport, afhænger effekten på sediment og bunddyr 
af forholdet mellem tilførslen af ilt til bunden med vandstrømme og forbruget af ilt til 
nedbrydning af det organiske materiale. 
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 Metode 4.6.1

Den rumlige variation i sedimentets karakter i modelområdet, for så vidt angår indhold af 
organisk kulstof (C), indhold af kvælstof (N) og fosfor (P) blev beregnet på basis af målinger og 
modellering (se Appendiks B). Ændringer i sedimentets koncentration af C, N og P fra 
forholdene under de nuværende forhold til forholdene efter den planlagte forsøgsperiode er 
beregnet for perioden 1 januar – 24 november, (hvor de sidste fisk er fjernet fra burene). Disse 
beregninger er gennemført ved anvendelse af den koblede hydrodynamiske-økologiske model. 

 

 Produktionsfase 4.6.2

Fra 1 januar ’2005’ til afslutningen af pilotprojektet er ændringer i sedimentets indhold af 
organisk kulstof (C), kvælstof (N) og fosfor (P) beregnet i model området 
Ændringen i sedimentets samlede indhold af indhold af organisk kulstof (C), kvælstof (N) og 
fosfor (P) som følge af Musholm GUDP Pilotprojekt er præsenteret i Figur 4.5. 
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Figur 4.5 Ændring (%) i sedimentets indhold af organisk kulstof (øverst), kvælstof (midt) og fosfat (nederst) 

ved afslutning af produktionssæsonen i november. 

 Konklusion 4.6.3

Tilførsel af organisk kulstof og næringsstoffer til sedimentet som følge af Musholm GUDP 
Pilotprojekt er undersøgt ved hjælp af en koblet hydrodynamisk-økologisk model.  
 
Det er fundet at der ikke vil ske ændringer i sedimentforholdne. 
 
Tabel 4.3 opsummerer de overordnede virkninger på sedimentforhold som følge af Musholm 
GUDP Pilotprojekt  
 

Tabel 4.3  Sammenfatning af virkning af Musholm GUDP pilotprojekt på sedimentforholdene. 

Virkning Påvirkningens 

omfang 

Påvirkningens 

grænseoverskridende 

karrakter 

Påvirkningsgrad og 

kompleksitet 

Varighed, 

hyppighed og 

reversibilitet 

Sediment 

ændringer 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

 

4.7 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  
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 Metode 4.7.1

Ændringer i levevilkårene for bundplanter og bunddyr i modelområdet, er vurderet udfra de 
modellerede ændringer i TN og TP samt ændringen i sedimentets samlede indhold af organisk 
kulstof (C), kvælstof (N) og fosfor (P). Disse beregninger er gennemført ved anvendelse af den 
koblede hydrodynamiske-økologiske model og suppleret med resultater og konklusioner fra 
den relevante litteratur.  

 Bentisk vegetation 4.7.2

Der er ingen ændringer i de modellerede ændringer i TN og TP samt ændringen i sedimentets 
samlede indhold af indhold af organisk kulstof (C), kvælstof (N) og fosfor (P), og der er intet 
belæg for at fomodde en forandring af lysforholdne. 
Udover lysforholdene kan rodfæstede planter så som ålegræs også påvirkes af ændrede 
sedimentforhold samt lave iltforhold i bundvandet. I området er dybden dog så stor, at ålegræs 
er lysbegrænset og derfor ikke potentielt påvirkes af sedimentændringer her. På lavere 
vanddybde, hvor ålegræs potentielt kan vokse, kan der ikke forventes betydende ændringer i 
sedimentforholdene. 

 Bunddyr 4.7.3

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 ekstra iltforbrug ikke fører til forringede iltforhold vil tilførsel af organisk stof øge 
bunddyrenes produktion 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 opdrætsburene sker der en tilførsel af organisk stof, men pga. vandstrømme spredes det 
organiske stof over et større område. Dette betyder at der ikke sker ændringer ændringer i 
indholdet  af organisk stof i området og at øgningen i bundens iltforbrug samt i sedimentets  
sulfidindhold ikke ændres. 

 Konklusion 4.7.4

Forhold for bundplanter og bunddyr som konsekvens af etablering af Musholm GUDP 
Pilotprojekt er vurderet på baggrund af modellerede effekter herunder TN og TP og spredning 
og transport af organisk kulstof ved etablering af forsøgshavbrug vest for Musholm.   
 
Det er fundet at der ikke vil ske forringelse i forholdne for bundplanter og bunddyr. 
Tabel 4.4 opsummerer de overordnede virkninger på bundplanter og bunddyr. 

Tabel 4.4    Sammenfatning af virkning af Musholm GUDP pilotprojekt på bundplanter og 
bunddyr 

Virkning Påvirkningens 

omfang 

Påvirkningens 

grænseoverskridende 

karrakter 

Påvirkningsgrad og 

kompleksitet 

Varighed, 

hyppighed og 

reversibilitet 

Bundplanters 

produktion 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Ålegræs 

dybdegrænse 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Bundfauna 

sammensætning 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Bundfauna 

produktion 

Ingen Ingen Ingen Ingen 
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4.8 Fisk 

Der foregår ikke kommercielt fiskeri omkring projektområdet i nævneværdigt omfang. Mulige 
effekter 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 

 Metode 4.8.1

Ændringer i levevilkårene for fisk i nærområdet blev vurderet udfra produktionen påvirkning af 
TN og TP mens  ændringer i fiskenes fødegrundlag blev vurderet på grundlag 
havbrugsproduktions påvirkning af bunddyr. Endelig blev virkninger på vigtige arters 
gydeforhold vurderet på basis af eksisterende viden om arternes reproduktionsbiologi samt 
kendskab til gydepladser. 

 Ændring i fødegrundlag for vigtigste arter 4.8.2

Pighvar lever hovedsageligt af mindre fisk som tobiser, småsild, brisling, kutlinger osv, men 
æder også orme, krebsdyr og muslinger. Det samme gælder for slethvar. 
Rødspætte træffes året rundt. På de relevante dybder lever rødspætterne især af tyndskallede 
muslinger (Spisula subtruncata, Abra alba, Cultellus pellucidus), børsteorme (Nephtys sp., 
Pectinaria sp.) og krebsdyr. 
Ising er fødekonkurrent til rødspætte. Ising æder imidlertid også slangestjerner i områder, hvor 
disse forekommer. 
Skrubber har en alsidig føde med orme, krebsdyr og små kutlinger som typiske fødeemner. 
Fødegrundlaget 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 
krebsdyrlarver. 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. 

 Påvirkning af gydeforhold  4.8.3

Pighvar og slethvar samt rødspætte, skrubbe og ising gyder på henholdsvis 10-40 m og 20-50m 
vanddybde, og derfor potentielt i området. Alle fladfisk har imidlertid pelagiske æg og pelagiske 
larver. Først når yngelen har nået en vis størrelse på 2-4 cm søger den til bunden på lavt vand.  
Den planlagte etablering af Musholm GUDP Pilotprojekt 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 
vandmasser. Gydningen foregår således inden fiskeburene er etableret om foråret, og der 
forventes ikke effekter på gydningen.  
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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 vest for Musholm 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. 

 Konklusion 4.8.4

Forhold for vigtige fiskebestande som konsekvens af Musholm GUDP Pilotprojekter vurderet, 
dels på baggrund af forventede effekter på fiskenes fødegrundlag og dels baseret på 
vurderinger af gydeforhold.   
 
Overordnet set vurderes virkningerne som ubetydelige. 
 
Tabel 4.5 opsummerer de overordnede virkninger på fiskebestande som følge af udvidelse af 
havbrugsproduktionen vest for Musholm. 

 

Tabel 4.5 Sammenfatning af virkning af Musholm GUDP pilotprojekt på fiskebestande 

 

Virkning Påvirkningens 

omfang 

Påvirkningens 

grænseoverskridende 

karrakter 

Påvirkningsgrad og 

kompleksitet 

Varighed, 

hyppighed og 

reversibilitet 

Fisks 

fødegrundlag 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Vigtige fisks 

gydeforhold 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

 

4.9 Havpattedyr 

Mulige effekter på havpattedyr kan skyldes: 
 

 Fysiske forstyrrelser og støj under etablering og nedtagning af fiskebure samt under 
sejlads til og fra projekt området  

 Ændrede fourageringsmuligheder 

 Metode 4.9.1

Virkninger af forstyrrelser og støj er vurderet på basis af arternes følsomhed, resultater fra 
observationer af havpattedyrs opførsel under havbrugsdrift samt bestandenes nuværende 
status lokalt.   



   

 

  DHI - Institut for Vand og Miljø 
 

27 

 Marsvin 4.9.2

Sejlads til og fra projektområdet og omkring projektområdet kan virke forstyrrende på marsvin, 
ligesom dyrenes fouragerings muligheder kan påvirkes af havbrugets fysiske tilstedeværelse. 
Marsvin er endvidere mest følsomme overfor forstyrrelser i maj-juni hvor de kælver og i 
parringsperioden juni-august. Disse perioder falder sammen med perioderne for potentielt 
permanent ophold i nærområdet ved de udvidede havbrug.  
 
Sammenlignet med de nuværende forhold forventes skibstrafikken mellem Reersø Havn og 
projektområdet at blive øget om foråret (marts-april) og i december, fordi der skal etableres og 
nedtages  bure, mens skibstrafikken i produktionsperioden ligeledes forventes at blive større. 
 
I en omfattende videnskabelig canadisk undersøgelse blev det vist, at kun i perioder hvor 
nettene blev renset ved højtryksspuling forsvandt marsvinene kortvarigt fra projektområdet, 
mens tætheden af voksne og mødre med kalve var lige så høj eller højere indenfor 
projektområdet end udenfor i driftsperioden, og at ekkolokations-aktiviteten hos marsvin var 
ens udenfor og indenfor projektområdet /Haarr et al. 2009/. Tilsvarende viser erfaringer fra 
havbrug i bl.a. Storebælt, at marsvin tiltrækkes af havbrug uanset sejlads og anden aktivitet.  

 Sæler 4.9.3

Sejlads til og fra projektområdet og omkring projektområdet kan virke forstyrrende på spættet 
sæl. 
 
Der er ingen eksisterende bestande af Spættet sæl i umiddelbar nærhed af projektområdet. Det 
forventes derfor ikke at støj og forstyrrelse ved øget sejlads til og fra projektområdet og 
indenfor projektområdet, vil have nogen væsentlig effekt på tilstedeværelse eller adfærden af 
spættet sæl i området. 
 
Overordnet for havpattedyrene gælder, at de mange byttefisk ved havbrugene kan være positiv 
for lokale sælbestande og individer under vandring gennem området. 
Påvirkning af spættet sæl med medicin og kobber udledt fra havbrug må opfattes som teoretisk 
især set i forhold til de lave overkoncentrationer som kan forventes i projektområdet (se afsnit 
4.10).  

  Konklusion 4.9.4

Påvirkninger af en øget havbrugsproduktion vest for Musholm på havpattedyr er vurderet med 
udgangspunkt i arternes følsomhed overfor forstyrrelser og bestandenes nuværende status i 
nærområdet.  
 
Overordnet set vurderes virkningerne på havpattedyr som ubetydelige. 
 
Tabel 4.6 opsummerer de overordnede virkninger på havpattedyr som følge af etablering af 
Musholm GUDP pilotprojekt. 

Tabel 4.6 Sammenfatning af virkning af Musholm GUDP pilotprojekt på havpattedyr 

Virkning Påvirkningens 

omfang 

Påvirkningens 

grænseoverskridende 

karrakter 

Påvirkningsgrad og 

kompleksitet 

Varighed, 

hyppighed og 

reversibilitet 

Støj og traffik Ingen Ingen Ingen Ingen 

Fødegrundlag Ingen Ingen Ingen Ingen 
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4.10 Fugle  

Mulige effekter på fuglebestande ved etablering af Musholm GUDP Pilotprojekt kan forårsages 
af følgende: 
 

 Forstyrrelse og indskrænkning i ynglehabitaterne ved skibstrafik mellem Reersø Havn og 
projektområderne 

 Ændring af fødetilgængelighed 

 Metode 4.10.1

Konsekvenser af fysiske forstyrrelser er vurderet ud fra om der er tidsligt og fysisk sammenfald 
af yngleområde og –periode med projektaktivitet. For vinterrastende fugle er vurderingen 
baseret på de beskrevne effekter af projekt realiseringen på ændrede produktionsforhold og 
afledede effekter på produktionen af bunddyr.   

 Yngleperiode 4.10.2

Sejlads til og fra havbrugene kan virke forstyrrende på ynglefugle. Sammenlignet med de 
nuværende forhold forventes skibstrafikken mellem Reersø Havn og havbruget at blive øget om 
foråret (marts-april) og i december, fordi der skal etableres og nedtages  bure, mens 
skibstrafikken i produktionsperioden ligeledes forventes at blive større. Da der ikke er 
fuglebeskyttelsesområder i umidelbar nærhed af projektområdet forventes der ikke 
påvirkninger af en øget aktivitet. 

 Vinterrastende og fouragerende fugle 4.10.3

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 en gunstig bevaringsstatus  og  havbrugsproduktion. 
 
De 4 dykænder (Bjergand, Fjøjlsand, Ederfugl, Hvinand) ernærer sig primært af muslinger. 
Fødegrundlaget for dykænderne kan ikke forventes at blive ændret, og udvidelse af 
havbrugsproduktionen vil med stor sikkerhed ikke påvirke disse bestande negativt.  

 Konklusion 4.10.4

Ændringer i forhold som er vigtige for relevante fuglebestande er vurderet dels på baggrund af 
forventede effekter på fuglenes fødegrundlag og dels baseret på eksisterende viden om 
fuglenes reaktion på havbrugsaktiviteter.  
 
Overordnet set vurderes virkningerne på de relevante fuglebestande som ubetydelige. 
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Tabel 4.7 opsummerer de overordnede virkninger på vigtige fuglebestande. 

Tabel 4.7 Sammenfatning af virkning af Musholm GUDP pilotprojekt på havpattedyr 

Virkning Påvirkningens 

omfang 

Påvirkningens 

grænseoverskridende 

karrakter 

Påvirkningsgrad og 

kompleksitet 

Varighed, 

hyppighed og 

reversibilitet 

Støj og traffik Ingen Ingen Ingen Ingen 

Fødegrundlag Ingen Ingen Ingen Ingen 

 

 

4.11 Medicin og kobber 

I tilfælde af akut bakteriel sygdom i fiskene vil der efter dyrlægens ordination blive iværksat en 
behandling med medicinfoder. Det aktive stof heri vil normalt – men dog afhængigt af de 
forudgående resistensprøver – være Tribissen, som består af Sulfadiazin (CAS nr. 68-35-9) og 
Trimethoprim (CAS nr. 738-70-5). Endvidere er der også mulighed for, at fiskene skal behandles 
med oxylinsyre. Ud over behandlingskravet overfor syge fisk er det den potentielle miljøeffekt, 
som anvendelse af medicin reguleres efter. Det forventes at fiskene skal behandles 1 gang i 
produktionssæsonen. 

Kobber i form af CuO anvendes som antibegroningsmiddel på havbrugsnet for at reducere 
påvækst af alger og muslinger, der vil reducere tilførslen af friskt vand med ilt til fiskene. I 
danske havbrug anvendes to forskellige nettyper; et af flettet polyamid og en nyere type af 
monofil ’garn’, kaldet Dynema®. For en given burstørrelse er forbruget af CuO ca 10 gange 
højere for polyamid net i forhold til Dynema.  

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.  

Ved en fremtidig etablering af Musholm GUDP Pilotprojekt vil samtlige  bure blive forsynet med 
Dynema-net med en lav tabsrate af kobber, og havbrugerne vil også kun anvende 
imprægnerede net i to måneder (august-september) mod tidligere 4-7 måneder. Sammen med 
anvendelse af store netbure (120 m omkreds) betyder det, at forbruget og tabet af kobber fra 
nettene bliver begrænset optimalt.  

Det forventede forbrug bliver 16,2 kg/år. Tabet af kobber som er mest relevant for 
påvirkningen af vandmiljøet kan opgøres til 3,2 kg/år fordelt på 1,6 kg til sedimentet og 1,6 kg 
til vandfasen (DHI 2008). 

Gældende vandkvalitetskriterier for medicinstoffer og kobber er vist i Tabel 4.8. For kobber, 
som forekommer naturligt i det marine miljø med typiske koncentrationer mellem 0,3 – 1 µg/l, 
gælder VKK for den tilføjelse (overkoncentration), som punktudledninger medfører. 
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Tabel 4.8. Vandkvalitetskriterier (VKK) for kobber, oxolinsyre, sulfadiazin og trimethoprim i det 
marine miljø. Generelle VKK gælder for de gennemsnitlige koncentrationer i 
behandlingsperioden (medicin) og korttids-VKK gælder for de maksimale koncentrationer under 
behandlingsperioden. 

Stof Generel VKK Korttids VKK 
 ------------------------  µg/l  ------------------------- 

Kobber  1   2  
Oxolinsyre 15 18 
Sulfadiazin 4,6 14 
Trimethoprim 10 160 

 Metode 4.11.1

Spredning af sulfadiazin,  trimethoprim, oxolinsyre og kobber i vandet er undersøgt med den 
anvendte MIKE-3 hydrodynamiske model, 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 (14 august – 21 
august). Ved behandling 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 medicinkoncentrationen omkring havbrugene være lavere.  

Størrelse af kilderne til medicintilførsel til det omgivende miljø er beregnet udfra den stående 
bestand af fisk i de enkelte havbrug, en forskriftsmæssig dosering af medicin per kg fisk per dag 
(Tabel 4.9), samt en konservativ antagelse om, at alt doseret medicin frigives lineært til miljøet 
indenfor behandlingsperioden på 8 dage. 

Tabel 4.9 Anbefalet dosering af medicin til syge fisk  

Medicin Dosering (mg/kg fisk/dag) 

Oxolinsyre 16,5 
Sulfadiazin 22 
Trimethoprim 4,4 

Under antagelse af, at alle fisk behandles samtidigt, er de beregnede kildestyrker for udledning 
af medicin fra havbruget vist i Tabel 4.10.  

Tabel 4.10. Stående bestand af fisk og medicin kilder ved forsøgshavbruget beregnet for perioden 14 august – 21 

august. 

Bestand Sulfadiazin Trimethoprim Oxolinsyre 

tons  kg/dag  

220 3,6 4,8 1,0 
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Der anvendes imprægnerede net i to måneder (august-september). For at undersøge om 
vandkvalitetskriterierne for kobber overholdes under ’worst-case’ forhold, er 
spredningsberegningerne foretaget i den 8 dages periode, hvor overfladestrømmene (og 
derved fortyndingen) er lavest i det aktuelle område i modelåret 2005 (14 august – 21 august) 

Kildestyrker for udledning af kobber fra imprægnerede net fra havbruget vist i Tabel 4.11.  

Tabel 4.11. Kobber forbrug, kobber tab og kobber kilder ved forsøgshavbruget beregnet for perioden august-

september. Koncentrationen på 0,027 kg/dag er anvendt til beregningerne i den 8 dages periode. 

Samlet 
kobber 
forbrug 

Samlet 
kobber 

tab 

Årligt kobber  
tab til hhv. 

vandfasen og sedi-
mentet  

Anvendelses  
periode  

(august- September) 

Dagligt kobber 
 tab til hhv. 

vandfasen og sedi-
mentet 

Kg/år Kg/år Kg/år dage kg/dag 

16,2 3,2 1,6 61 0,027 

 

 Behandlingsperioden 4.11.2

Modelundersøgelserne viste, at hverken middelkoncentrationen i behandlings-perioden eller 
den maksimale døgnmidlede koncentration af Sulfadiazin, Trimethoprim eller Oxolinsyre 
indenfor fiskenes behandlingsperiode overskrider de generelle vandkvalitetskrav på 4,6 µg 
Sulfadiazin l-1 (Figur 4.6), 10 µg Trimethoprim l-1 (Figur 4.7), 15 µg Oxolinsyre l-1 (Figur 4.8). 
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Figur 4.6 Beregnet middelkoncentration (øverst) og maksimalkoncentration (nederst) af Sulfadiazin i farvandet 
omkring Musholm GUDP Pilotprojekt under antagelse af, at alle fisk behandles samtidigt med 
sulfadiazinholdig føde i anbefalede doser. Der forekommer ikke koncentrationer højere end det 
generelle vandkvalitetskrav  på 4,6 µg sulfadiazin/l i området. 
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Figur 4.7 Beregnet middelkoncentration (øverst) og maksimalkoncentration (nederst) af trimethoprim i 
farvandet omkring Musholm GUDP Pilotprojekt 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 4.8 Beregnet middelkoncentration (øverst) og maksimalkoncentration (nederst) af Oxolinsyre i 
farvandet omkring Musholm GUDP Pilotprojekt under antagelse af, at alle fisk behandles samtidigt 
med oxolinsyreholdig føde i anbefalede doser. Der forekommer ikke koncentrationer højere end det 
generelle vandkvalitetskrav på 15 µg oxolinsyre/l i området. Værdier på x- og y-akser angiver 
meter. 
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 Kobberfrigivelse til vandet i august 4.11.3

De beregnede overkoncentrationer af kobber gav ikke på noget tidspunkt anledning til 
koncentrationer højere en 0,02 µg Cu/l. 

 

Figur 4.9 Beregnet maksimal overkoncentration af kobber baseret på udledning. Der forekommer ikke 

overkoncentrationer højere end 0,02 µg Cu/l, dvs. overkoncentrationen ligger mere end 50 gange under 

det generelle vandkvalitetskrav på 1 µg Cu/l og mere end 1000 gange under korttidskravet på 2 µg Cu/l i 

området. 

Overkoncentrationerne vurderes som uproblematiske for miljøet, da de altid ligger mere end 50 gange 
under det gererelle vandkvalitetskriterie. 

 Berigelse af sedimentet med kobber 4.11.4
 

Tabet af kobber til sedimentet vil skønsmæssigt udgøre 1.6 kg per år ( = 50% af det samlede 
kobbertab) (DHI 2008). Vi kender ikke skæbnen af dette kobber, men en del vil blive liggende 
under havbruget (større malingstykker) mens en del vil spredes. Hvis det antages at alt 
sedimenteret kobber efterhånden 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 4.12). 

Med de antagelser som er anført i Tabel 4.12 kan der beregnes en årlig sediment berigelse 
indenfor et 0.7 km2 område på 0,13 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 Horsens 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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Tabel 4.12. Beregnet ”tilføjet’ koncentration af kobber i sedimentet efter ét års 
havbrugsproduktion 

Areal  Sediment  Cu-tab Cu-tilføjet 

 "aktivt sedi-
ment" 

vandindhold densitet   

m2 m % tons/m3 Kg mg/kg 

665000 0,05 65 1,3 1.6 0,13 

 

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 4.10 er disse målinger præsenteret sammen med den teoretiske værdi hvis 
prøverne fik tilført den beregnede overkoncentration fra pilotprojektet. 

 

 

Figur 4.10  Kontrolstationer og sml. sedimentprøver fra kystvande og Bælthav uden indflydelse 
fra punktkilder (grå punkter). Kontrolstationer og sml. sedimentprøver inkl. teoretisk tilført 
kobber fra pilotprojektet(røde kryds).  

 

 Konklusion 4.11.5

Risikoen for overskridelse af vandkvalitetskriterier for kobber og medicin ved etablering af 
Musholm GUDP pilotprojekt–er undersøgt ved hjælp fortyndingspotentiale beregnet udfra en 
hydrodynamisk strømmodel. Beregningerne viste, at hverken de generelle vandkvalitetskrav 
eller korttidskravene blev overskredet.  

Vedr. berigelse af sedimentet med kobber vil den tilførte overkoncentration ikke give anledning 
til målebare ændringer i den naturlige baggrundskoncentration (figur 4.10) 
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Det konkluderes derfor, at medicinering af hele den stående fiskebestand ikke medfører 
miljøeffekter. Tilsvarende konkluderes, at kobber frigivet fra havbrugs-nettene ikke giver 
anledning til miljøeffekter. 

Tabel 4.13 opsummerer de overordnede virkninger på vandmiljøet som følge afetablering af 
Musholm GUDP Pilotprojekt og et forøget forbrug af medicin og kobber. 

Tabel 4.13   Sammenfatning af virkninger af  kobber- og medicinudledning på miljøet   

 

Virkning Påvirkningens 

omfang 

Påvirkningens 

grænseoverskridende 

karrakter 

Påvirkningsgrad og 

kompleksitet 

Varighed, 

hyppighed og 

reversibilitet 

Tab af medicin til 

miljøet 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Tab af kobber til 

miljøet 

Ingen Ingen Ingen Ingen 

5 ANDRE FORHOLD 

De væsentligste forhold ved det planlagte projekt er en eventuel påvirkning af nærtliggende 
naturbeskyttelsesområder, traffik på land og Kumulative forhold til andre projekter i området 
mens øvrige forhold (som ikke er nævnt tidligere) så som  

 Marin arkæologi 

 Rekreative forhold 

ikke umiddelbart er relevante og der vil ikke opstå potentielle konflikter.  
 

5.1 Traffik på land 

Transport af foder til havnen vil foregå med last- og varebiler. Den øgede mængde vil medføre 
en proportional øgning af Musholms A/S bidrag til trafikken. I forhold til den øvrige trafik til og 
fra havnen udgør denne øgning en minimal procentdel og der vil ikke opstå potentielle 
konflikter. 

5.2 Kumulative forhold til andre projekter i området 

Musholm A/S har to havbrug placeret ca 1.5 sømil øst for det ansøgte pilotprojekt. De to 
havbrug har en samlet årlig produktion på ca. 3200 ton fisk fordelt på 2600 ton ved Musholm 
Vest anlæg, placeret ca. 1 sømil vest for Musholm Ø og 600 ton ved Musholm Øst anlæg 
placeret ved Musholm Ø. I det følgende afsnit er de potentielt kumulative forhold Musholm 
GUDP Pilotprojekt og de eksisterende havbrug beskrevet. 
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 Næringsstoffer 5.2.1

Kumulative forhold vedrørende opløste næringsstoffer i vandet vil potentielt opstå ved 
sammenblanding af opløst N eller P fra Musholm GUDP Pilotprojekt, Musholm Vestanlæg og 
Musholm Østanlæg. Mængden af anvendte næringssalte stiger proportionelt med bestanden 
og der udledes således ca. 13 gange så meget N og P ved de to eksisterende anlæg tilsammen 
som ved Musholm GUDP Pilotprojekt. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figur 5.1 Gennemsnitlig koncentration af ammonium i produktionssæsonen ved Musholm Vestanlæg (Farm Site 
West) i 2005 (det blå område med værdier under 0,014 mg/l angiver den naturlige baggrundskoncentration i 
perioden).  

Af figur 5.1 fremgår det at der der kan forventes overkoncentrationer der kan henføres til 
produktionen ved vestanlægget på 0,001 mg ammonium/l 350 meter øst og vest for Musholm 
Vestanlæg og op til 1500 m nord for anlægget. Musholm GUDP Pilotprojekt er placeret ca. 1500 
m vest for Musholm Vestanlæg, og med en udledning der udgør 13%  af udledningen ved 
vestanlægget kan udbredelse af overkoncentrationer på 0,001 mg ammonium/l forventes at 
ligge indenfor ± 50 m øst og vest for og ca 200 m nord for GUDP anlægget. Der forventes 
således ikke overlap af overkoncentrationsfanerne (afgrænset af 0,001 mg amonium/l) fra de to 
anlæg. 

Spredningen af organisk partikulært N og P vil være begrænset til et mindre område da større 
faste partikler sedimenterer hurtigere og derved har en lavere spredning. Det er derfor ikke 
sandsynligt at der vil opstå kumulative forhold vedr. opløst og partikulært  N og P. 

 Medicin 5.2.2

Mediciner og lægemiddelrester udgør en potentiel væsentlig miljøbelastning af det akvatiske 
miljø. Således udledes omkring fem tons antibiotika pr. år (ca. 60 aktivstoffer) fra 
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hovedstadsområdet (By- og Landskabsstyrelsen 2010). Heraf vurderes omkring en tredjedel at 
være ikke-nedbrydelige i vandmiljøet. Hertil kommer omkring 1.040 andre lægemidler 
(aktivstoffer), som anvendes i husholdningerne og hospitalssektoren i Danmark.  
 
Derimod er det ikke forventeligt at veterinære mediciner fra landhusdyr ender i fjorde og 
kystvande (DHI 2006), så veterinære mediciner anvendt i havbrugene vil ud over et ukendt 
bidrag af human medicin være de primære kilder til disse stoffer i det centrale Storebælt.    
 
Kumulative forhold vedrørende medicin vil potentielt opstå ved sammenfaldende behandling 
ved Musholm GUDP Pilotprojekt, Musholm Vestanlæg og Musholm Østanlæg. Mængden af 
tildelt medicin stiger proportionelt med bestanden og der vil således potentielt blive anvendt 
ca. 13 gange så meget medicin ved de to eksisterende anlæg tilsammen som ved Musholm 
GUDP Pilotprojekt. 

Af figur 4.6-4.8 fremgår det at koncentrationerne af medicin vil være mindst 10.000 gange 
under gældende Vandkvalitetskriterier (VKK) for oxolinsyre, sulfadiazin og trimethoprim i det 
marine miljø (Tabel 4.8). Selv om det antages at koncentrationefanerne fra GUDP og 
Vestanlægget overlapper vil koncentrationen ved GUDP anlægget stadig ligge mindst 1000 
gange under VKK Det er derfor ikke sandsynligt at der vil opstå kumulative forhold vedr. 
medicin der vil overskride de gældende Vandkvalitetskriterier. 

 Kobber i vandet 5.2.3

Kumulative forhold vedrørende kobber i vandet vil potentielt opstå ved sammenblanding af 
opløst kobber fra Musholm GUDP Pilotprojekt, Musholm Vestanlæg og Musholm Østanlæg. 
Ved de eksisterende anlæg anvendes en ældre nettype (flettet polyamid), der dels ”optager” 
mere kobber ved imprægnering og samtidigt er tabet væsentligt større end fra Dynema (DHI 
2008). Tabet af kobber fra det vestanlægget kan opgøres til ca 400 kg/år, dvs. at kobbertabet 
fra GUDP anlægget er ca. 120 gange lavere. 

Af figur 4.9 fremgår det at koncentrationerne af kobber ved GUDP anlægget vil være mindst 
1.000 gange under gældende Vandkvalitetskriterier (VKK) for kobber i det marine miljø (Tabel 
4.8). Selv om det antages at koncentrationefanerne fra GUDP og Vestanlægget overlapper vil 
koncentrationen ved GUDP anlægget stadig ligge mindst 100 gange under VKK. Det er derfor 
ikke sandsynligt at der vil opstå kumulative forhold vedr. opløst kobber i vandet der vil 
overskride de gældende Vandkvalitetskriterier. 

 Berigelse af sedimentet med kobber 5.2.4

Som et led i Musholms egenkontrol tages der hvert år sedimentprøver til analyse af kobber. 
Egenkontrollen omfatter bla. en række referencestationer placeret 1-2 km syd og nord for 
Musholm Vestanlæg. I figur 5.2 er disse målinger præsenteret sammen med en række sml. 
sedimentprøver fra kystvande og Bælthav uden indflydelse fra punktkilder. 
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Figur 5.2  Kontrolstationer og sml. sedimentprøver fra kystvande og Bælthav uden indflydelse fra 
punktkilder (grå punkter).Reference stationer placeret 1-2 km nord og syd for Musholm Vestanlæg (grå 
krydser). 

Af figur 5.2 fremgår det at tabet af fragmenteret kobber fra Musholm Vestanlæg ikke giver 
anledning til ændringer der afviger fra den naturlige baggrundskoncentration ved reference 
stationer 1-2 km fra havbruget. Det er derfor ikke sandsynligt at der vil opstå kumulative 
forhold vedr. fragmenteret kobber. 

5.3 Frednings- og naturbeskyttelsesområder 

Der er to marine NATURA 2000 områder i relativ nærhed af projektområdet. Det drejer sig om 
Natura 2000-område nr. 109 havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø samt NATURA 
2000-område nr. 116 centrale Storebælt og Vresen. Natura 2000-område 116 består af de to 
tidligere Natura-2000 områder nr. 165, Sprogø og Halsskov Rev og nr. 116, Vresen samt et nyt 
udpeget område langs Storebæltsbroen, der alene er udpeget af hensyn til beskyttelse af 
marsvin. Planlægning for det ny/udvidede område vil først ske i 2. planperiode. Naturplanen for 
1. planperiode omfatter således kun de tidligere Natura 2000-områder Sprogø og Halsskov Rev 
samt Vresen. 
(http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planern
e ). 
 
Det er således Natura 2000-område nr. 109 samt NATURA 2000-område nr. 165 der vil blive 
beskrevet i denne ansøgning. 

Placeringen af Musholm GUDP Pilotprojekt i forhold til områderne kan ses i figur 5.3 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne
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Figur 5.3 Placeringen af Musholm GUDP Pilotprojekt i forhold til NATURA 2000 områderne nr 109, 116 
og 165 (Område nr. 165 er ikke synligt da det er inkluderet i det fremtidige område nr. 116) 

 Natura 2000-område nr. 109 havet mellem Romsø og Hindsholm samt 5.3.1
Romsø. 

 Områdebeskrivelse 5.3.2

Natura 2000 området har et areal på ca. 4328 ha og består af det 4005 ha store havområde 
mellem Romsø og Hindsholm samt af 323 ha land, hvoraf øen Romsø udgør 109 ha. 
Hovedparten af øen består af moræneaflejringer fra sidste istid og dens kyster domineres af 
stejle klinter og stenstrande. Romsø har en stor variation af naturtyper. Den sydvestlige del af 
Romsø består af det store strandengsområde Maden, der er dannet ved marine aflejringer. Den 
centrale del af øen består af skov, heri der findes veludviklede skovsumpe og sjældne fugle. 
Skoven er omgivet af overdrev med en artsrig vegetation. Hele øen afgræsses af dådyr. Den 
østlige del af Natura 2000 området udgør et snævert stykke land langs Hindholms kyst, hvor der 
findes strandenge, rigkær og avneknippemose. Havområdet er stærkt påvirket af vind, strøm og 
bølgepåvirkninger, og kysterosionen er tydelig både på Hindsholm og Romsø. Der findes 
således store forekomster af sten på lavt vand. På dybere vand findes stadig forekomster af 
sten, selvom en stor del af disse tidligere er blevet fjernet ved stenfiskeri. Ud for Romsøs 
sydvestlige spids findes det markante stenrev ”Vestrev”, Stenrevene har et rigt dyre- og 
planteliv. Havet mellem Romsø og Hindsholm er et vigtigt område for marsvin, som nu er 
tilføjet til udpegningsgrundlaget. 

 Vigtigste naturværdier 5.3.3

I området findes flere naturtyper, som er af regional og national betydning. Dette gælder bl.a. 
stenrevene og områder i havet med sandbanker på lavt vand og lavvandede bugter. På land kan 
bl.a. fremhæves strandenge, og overdrev på sur bund og kalkholdig bund samt rigkær og 
avneknippe-mose. Naturtyperne på Romsø udgør gode ynglemuligheder for kystfugle og 
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skovfugle. Marsvin er generelt udbredt i farvandene rundt om Fyn, med særlig hyppighed i 
farvandet omkring Fyns Hoved og Romsø. 

 Trusler mod områdets naturværdier 5.3.4

Områdets overdrev og skovnaturtyper har generelt en god-høj naturtilstand, medens rigkær, 
strandeng og avneknippemose kun har en moderat til god naturtilstand. En mindre del af 
rigkærene har en ringe naturtilstand. Alle disse naturtyper, på nær strandeng, er dog truet af 
tilførsel af kvælstof fra luften og avneknippemose og søtyperne er truet af næringsstoftilførsel 
fra den omgivende landbrugsdrift. Der er tilgroningsproblemer især i strandengene og rigkær. 
Arealet af især surt overdrev er meget lille. Uhensigtsmæssige vandstandsforhold udgør en 
trussel for områdets strandenge, avneknippemoser, rigkær og lagune. Havområderne præges 
generelt af belastning med næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Fiskeri med bundslæbende 
redskaber er især en trussel mod områdets rev. Udbredelsen af stenrev er reduceret ved 
tidligere tiders stenfiskeri. Især fiskeri med garn vurderes at være en trussel 

mod marsvin. 

 Målsætning 5.3.5

De marine og ferske naturtyper sikres en god vandkvalitet og en rig bundvegetation og fauna. 
Havområdet sikres som et af landets vigtigste kerneområder for marsvin. 
På land er målet at Natura 2000-området indeholder store sammenhængend naturområder 
bestående af overdrev, strandeng, rigkær, avneknippemose og skove. De lysåbne naturtyper og 
skovnaturtyperne sikres en god-høj naturtilstand og områdets økologiske integritet sikres 
ligeledes. De artsrige kalkoverdrev og rigkær prioriteres højt og deres samlede areal øges 
(http://www2.blst.dk/download/ode/plan2011/109Resume.pdf). 
 

  Natura 2000 område 165, Sprogø og Halsskov Rev 5.3.1
 

Natura 2000 område 165, Sprogø og Halsskov Rev, udgøres udelukkende af EF-
fuglebeskyttelsesområde 98.  Arealmæssigt er Natura-2000 området således identisk med fu-
glebeskyttelsesområdet og fordeler sig med hovedparten på havområdet, mens en lille del 
udgøres af Sprogø samt Lejsøområdet på Sjælland. Eutrofiering vurderes ikke at være et prob-
lem på Sprogø og i havområdet indenfor natura2000-området.  
(http://www2.blst.dk/download/nyk/plannotater/116_sprogoe_natur_2006.pdf ). 
 
Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 98 er baseret på beskyttelse af ynglefu-
gle (splitterne) og trækfugle (ederfugl) (Tabel 5.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.blst.dk/download/ode/plan2011/109Resume.pdf
http://www2.blst.dk/download/nyk/plannotater/116_sprogoe_natur_2006.pdf
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Tabel 5.1 Arter og trusselsvurdering  på udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 98 
(http://www2.blst.dk/download/nyk/plannotater/116_sprogoe_natur_2006.pd f). 

Art Foreløbig  Trusselsvurdering  

Splitterne Kun få egnede ynglepladser.  
Forstyrrelse, prædation på æg og unger  

Ederfugl Kun få egnede fourageringsområder.  
Delvist ødelagte muslingebanker  

 

 Projektets konsekvenser for frednings- og naturbeskyttelsesområder 5.3.2

Med udgangspunkt i de tidslige og rummelige vurderinger af potentielle miljøpåvirkninger 
beskrevet i afsnit 4, kan det konkluderes at Musholm GUDP Pilotprojekt ikke påvirke 
målsætningerne for relevante NATURA 2000 områder. 

6 FORANSTALTNINGER TIL AT REDUCERE 
MILJØPÅVIRKNINGER OG BAT  

Som vist i afsnit 4 og 5 vil en etablering af pilotprojektet føre til marginale eller ingen øgninger 
af kvælstof og fosfor koncentrationen i området omkring pilotprojekt området. 

Eventuelle afværgeforanstaltninger skal dog fokusere på at reducere denne tilførsel. Ud over at 
fortsætte bestræbelserne på at optimere udnyttelsen af næringsstoffer i foderet, vil der ikke 
ske afværgeforanstaltninger. 

6.1 Oplysninger om valg af teknologi 

Hvis der i Miljøstyrelsens Referencer til renere teknologivurderinger ved miljøgodkendelser 
(Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8/2000 eller seneste udgave) foreligger oplysninger om 
bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype, skal der redegøres for 
virksomhedens muligheder for at anvende de teknikker, der er beskrevet her. 

Der er ikke i ”Miljøstyrelsens Referencer” – hverken i nr. 8/2000 eller dens afløser nr. 2/2006 – 
fundet direkte referencer til BAT-løsninger for havbrug. Heller ikke under IPPC-direktivet 
(Integrated Pullution Prevention and Control) eller i EU-kommisionens BREF-udsendelser (BAT 
Reference Documents) findes referencer for havbrug.  

Der findes i ”Referencelisten for Bilag 2 listepunkter” afsnit I 201 en referenceliste for 
”saltvandsdambrug”. Havbrug er væsensforskellig fra saltvandsdambrug, men havbrugets BAT-
løsninger vil basere sig på udvalgte anbefalinger/rapporter fra referencelisten i afsnit I 201. Den 
vigtigste heraf vil være ”Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden, TemaNord 
2005:528”.  

Desuden findes, særligt i engelske miljøkilder, et begreb, BATNEEC (Best Available Technique 
Not Entailing Excessive Cost), som forekommer anvendeligt i en primær fødevareproduktion. 

http://www2.blst.dk/download/nyk/plannotater/116_sprogoe_natur_2006.pd
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Endelig agter havbruget at indføre et miljø- og kvalitetsstyringssystem efter den relevante ISO 
standard (ISO14001:2004) 

Havbruget har gennem anvendelse af de bedste teknologier de sidste mange år konstant 
forbedret dets miljøeffektivitet og fremstår i dag som en særdeles veldrevet 
fødevareproduktion. Dette ses klart i havbrugets årsindberetninger, der vidner om faldende 
specifik N-udledning, medicin- og kobberforbrug. 

Gennem anvendelse af de nævnte referencer for Bat- og BATNEEC løsninger og indførelsen af 
ISO 14001 vil yderligere forbedringer kunne iværksættes. De vigtigste indsatsområder vil være: 

Kvælstofudledning: 

Foderets sammensætning og foderregimerne har gennemgået en markant udvikling gennem de 
seneste år, og fiskeopdræt er i dag den mest miljøeffektive primære fødevareproduktion. 
Foderet, fodringen og udledningen herfra er tæt på det fysiologisk mulige, idet yderligere 
miljøorienterede optimeringer af foderet vil medføre mangelsygdomme hos fiskene. Der kan 
således ikke forventes væsentlige forbedringer på dette område. 

Derimod kan der udlægges fangkulturer, som opsuger en væsentlig del af udledningen. Det 
bedste bud p.t. på effektive fangkulturer er muslinger. 

Grundet den korte projekt periode og den yderst beskedne næringsstofudledning vil der ikke 
blive etableret fangkulturer med muslinger. 

Derudover vil der være vanskeligt at kombinere muslingeproduktion ved anlæget, med de 
forestående forsøg og målinger i forbindelse med GUDP projektet Offshore akvakultur, da 
muslingefarmene vil påvirke strøm og bølgeforhold. 

 

Medicinforbrug: 

Havbrugerne har i mange år vaccineret fiskene mod de mest betydende bakterielle sygdomme, 
men da vaccinerne ikke er udviklet og tilpasset til danske bakterielle genotyper, har 
resultaterne været blandede.  

Med hensyn til dødelighed og produktionsresultater synes selektivt avlsarbejde at være vejen 
frem, og dette arbejde vil blive systematiseret og intensiveret i de nærmeste år.  

I tilfælde af sygdomsudbrud i forskellige bure i anlægget, medicinerede man førhen alle burene 
ud fra antagelsen, at alle fisk allerede var smittet. – I dag betragter og behandler man hvert bur 
i anlægget individuelt, hvilket mindsker spidsbelastningen i spredningsberegningerne markant. 

Denne praksis vil fremover gennem IT-programmer og kvalitetsstyringen kunne finjusteres, 
således at de sidste dages dødelighed i det enkelte bur kan korreleres med f.eks. afstand og 
strømretning til sygdomsramte bure og den relevante fiskestammes sygdomsresistens. 
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Kobberforbrug: 

Man har siden branchens start i 1979 anvendt nylonnet i alle havbrug. Nylonnet er tykke, tunge 
og sugende, men gængse og billige. På grund af overgangen til de langt dyrere Dynema net og 
større netbure vil havbrugene være i stand til at reducere kobberforbruget og tabet til miljøet 
meget markant.  

Dynema er i dag det tyndeste, letteste og mindst sugende net, der kan anvendes i 
havbrugsanlæg. For yderligere at reducere kobberforbruget er man derfor nødsaget til at finde 
alternativer til kobber.  

Der foregår p.t. forsøg med enzym-baseret antibegroningsmidler, som tegner lovende. 
Havbrugerne vil følge udviklingen af disse midler tæt, og agter at implementere dem, når de er 
kommercielt tilgængelige. 

 Affald: 

Bortset fra en forsvindende del af blodet anvendes i dag hele fisken – herunder også de døde – 
på bæredygtig vis. Der findes altså ikke en uudnyttet restfraktion at finde anvendelse til. 

Imidlertid spænder anvendelsen over et meget bredt spektrum, -  fra sund menneskeføde over 
dyrefoder til biobrændsel. 

Havbrugerne vil arbejde på en større nyttiggørelse af den totale mængde værdifulde råstoffer, 
som fiskene indeholder. Mulighederne tegner sig mest lovende for blodet (medicinske formål), 
leveren (human konsum), og fedtflommen i bughulen (Omega 3 fiskeolie). 

Imprægnering: 
 
Imprægneringen foregår fra januar til marts i en lukket hal med betongulv uden afløb. 
 
Nettene imprægneres med AquaNet, som er et godkendt vandbaseret antifouling produkt. 
Efter vaskning leveres nettene i trådkasser, klar til at sænke ned i et imprægneringskar. Karret 
er glasfiberarmeret og støbt fast til en tørre/afdrypningsrampe, der ligeledes er 
glasfiberarmeret. En kran sænker trådkasserne med net ned i imprægneringsvæsken og stiller 
dem til afdrypning på rampen. Overskydende væske løber tilbage i karret. Ved operationens 
afslutning lægges tætsluttende låg på karret, og evt. residualvæske genbruges næste år. Der 
findes intet afløb. 
AquaNet købes i pallecontainere, som i forbindelse med tømningen ned i karret spules rene 
med vand, - som også løber ned i karret, - hvorefter de leveres til den kommunale renovation.   
 
Vaskning: 
 
Nettene tages op sammen med fisken fra først i oktober til jul. Indtil vaskning opbevares de i 
lukkede containere. 
Vaskningen starter i januar og afsluttes gerne i løbet af februar. Der benyttes en specielt 
designet ”notvasker”, som arbejder med recirkuleret vand. Dagens brugsvand står i nattens løb 
til bundfældning. Det klarede vand ledes over i en stor jordtank, hvor det igen står i mindst 1 
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døgn. Dette nu dobbeltklarede vand ledes til offentlig kloak. Alt det faste 
bundfældningsmateriale pumpes over i 1000 liters lukkede plasttanke og stilles på lager på 
ejendommen. Ultimativt køres det til destruktion på Kommunekemi i Nyborg, men der arbejdes 
p.t. på at sælge det til oparbejdning. 

 

6.2 Forslag til vilkår og egenkontrol 

Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift. 
Egenkontrol vilkår bør omfatte: 

Egenkontrol i forbindelse med driftsjournal, hvor flg. dagligt rapporteres i driftsjournalen:  

 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.  

 Evt. bemærkninger i forbindelse med dykning. 
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Oversigt over meteorologiske forhold i sydlige Kattegat i 
perioden 2004-2008  
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Statistik for meteorologiske forhold over sydlige Kattegat for perioden 2004-2008 opgjort på månedsbasis 
 

 
 

 
 
 

Nedbør År Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Total

mm/md 2004 84.2 21.6 35.2 14.4 22.1 75.8 82.9 108.7 63.1 100.5 62.7 48.5 719.7

2005 57.9 38.7 28.3 15.6 54.4 31.3 112.2 79.6 31.4 37.1 55.3 35.6 577.4

2006 30.5 41.9 33.7 45.0 47.8 29.1 81.9 211.7 41.5 124.0 67.4 76.3 830.7

2007 79.5 62.1 38.8 22.3 60.0 72.6 156.7 87.2 83.6 19.4 44.4 67.8 794.4

2008 79.4 35.6 92.9 26.1 7.4 53.7 51.7 155.2 67.8 80.6 75.4 21.6 747.5

Gns._04_08 66.3 40.0 45.8 24.7 38.3 52.5 97.1 128.5 57.5 72.3 61.1 50.0
Avr

Deviation 2004 17.9 18.4 10.6 10.2 16.2 23.3 14.2 19.8 5.6 28.2 1.6 1.5 14.0

2005 8.3 1.3 17.5 9.1 16.0 21.2 15.1 48.9 26.1 35.2 5.7 14.4 18.2

2006 35.8 1.9 12.1 20.3 9.4 23.4 15.2 83.3 16.0 51.7 6.4 26.4 25.2

2007 13.2 22.1 7.0 2.4 21.6 20.1 59.6 41.3 26.1 52.9 16.6 17.9 25.1

2008 13.1 4.3 47.2 1.4 30.9 1.2 45.4 26.7 10.3 8.2 14.3 28.4 19.3

Indstråling År Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

W/m2/s 2004 30.5 78.4 153.0 221.9 293.1 278.4 278.6 245.4 169.7 86.7 40.9 24.3

2005 35.7 74.2 144.6 228.5 270.4 309.9 281.2 236.8 172.7 95.7 39.3 22.3

2006 33.7 61.8 131.5 176.0 264.5 305.0 296.6 199.9 163.0 86.1 39.5 23.7

2007 33.0 60.7 143.9 225.8 260.7 282.7 243.2 227.3 151.8 97.7 46.0 23.5

2008 29.7 70.9 127.9 219.7 311.3 307.5 297.2 204.6 159.5 88.1 41.4 23.9

AVR_04_08 32.5 69.3 140.2 214.4 280.0 296.7 279.3 222.8 163.3 90.8 41.4 23.5

Deviation 2004 2.0 9.1 12.8 7.5 13.1 18.3 0.7 22.6 6.3 4.1 0.5 0.8

2005 3.2 4.9 4.5 14.1 9.6 13.2 1.8 14.0 9.3 4.8 2.1 1.2

2006 1.2 7.5 8.7 38.4 15.5 8.3 17.2 22.9 0.3 4.8 1.9 0.2

2007 0.5 8.6 3.7 11.4 19.3 14.0 36.1 4.5 11.5 6.8 4.6 0.0

2008 2.8 1.6 12.3 5.3 31.3 10.8 17.8 18.2 3.8 2.8 0.0 0.4



   

 

  DHI - Institut for Vand og Miljø 
 

51 

 
 

 
 
 
 
 
 

Middel vind År Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

 (m/s) 2004 7.42 6.30 6.55 4.91 5.71 6.08 4.89 5.68 7.29 8.12 7.66 7.59

2005 8.72 7.53 5.28 4.71 4.73 5.33 4.73 5.28 5.66 6.21 7.17 7.56

2006 6.30 5.40 5.31 5.06 5.53 4.66 3.80 4.50 6.26 6.19 8.23 7.92

2007 9.29 7.27 6.18 5.66 5.19 4.32 6.12 6.00 7.49 5.26 7.71 6.00

2008 9.00 8.06 7.24 4.11 3.38 5.96 4.45 5.92 5.53 7.57 7.63 5.34

Gns_04_08 8.15 6.91 6.11 4.89 4.91 5.27 4.80 5.48 6.45 6.67 7.68 6.88

Deviation 2004 0.72 0.61 0.44 0.02 0.80 0.81 0.09 0.20 0.84 1.45 0.02 0.71

2005 0.57 0.62 0.83 0.18 0.18 0.06 0.07 0.19 0.79 0.46 0.51 0.68

2006 1.85 1.51 0.80 0.17 0.62 0.61 1.00 0.98 0.19 0.48 0.55 1.03

2007 1.14 0.36 0.07 0.77 0.28 0.96 1.32 0.53 1.05 1.41 0.03 0.88

2008 0.85 1.15 1.12 0.78 1.53 0.69 0.35 0.44 0.91 0.90 0.05 1.54

Kraftig vind År Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

% tid > 15 m/s 2004 1.08% 0.00% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% 0.27% 1.94% 2.15%

2005 2.82% 2.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54%

2006 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 1.25% 0.54%

2007 6.18% 1.64% 1.48% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 0.00% 0.83% 0.00%

2008 5.11% 3.30% 1.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.00% 0.81% 0.56% 0.00%

AVR_04_08 3.06% 1.52% 0.75% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.36% 0.48% 0.92% 0.65%

Deviation 2004 1.99% 1.52% 0.19% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.61% 0.22% 1.03% 1.51%

2005 2.82% 2.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54%

2006 1.85% 1.52% 0.19% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.61% 1.13% 0.22% 0.97%

2007 3.36% 1.04% 1.48% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 0.00% 0.83% 0.54%

2008 3.25% 1.78% 1.16% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.61% 0.32% 0.33% 0.97%
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                                                                                             APPENDIKS   B 

                           Teknisk beskrivelse af anvendte modeller 
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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 
vindbølger 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 B-1 viser et 
eksempel på modellens evne til at beskrive bølgehøjden ved Læsø. 
 

 

Figur B-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 adskellige numeriske 3-D flow modeller som dækker Nordsøen, 
Kattegat, Bælthavet og Østersøen. Modellerne har hver deres fordele, men når 
modellerne skal kobles med økologiske modeller er den såkaldte BANSAI model mest 
ideel. BANSAI modellen har været i operational 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 
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centrale Nordsø og Østersø med en gridstørrelse på 9 sømil. BANSAI modellen 
beregner strømme med en vertical opløsning på 2 m. Modelområdet er vist i Figur B-2. 

 

Figur B-2. Udstrækning af BANSAI modellen 

  

BANSAI modellen blev først kalibreret mod målinger (vandstande, salt, temperature, strøm) fra 
2000, men modellen forbedres løbende ved fornyede kalibreringer.  I Figur B-3 er vist 
modellens evne til at beskrive den tidslige variation i salt og temperatur gennem 2004 fra det 
nordlige Lillebælt.  
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Figur B-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.  

 
 

 
Det økologiske modul beregner koncentrationen af planteplankton, klorofyl, dyreplankton, 
dødt organisk partikulært materiale samt N- og P-næringsstoffer i vandet og alle biologiske 
komponenter. En liste over tilstandsvariable, differentialligninger og processer er vist i  sidst i 
dette Appendiks. 
 
Det benthiske system indeholder biomasse af rodfæstet vegetation, biomasse af makroalger 
samt mikrobenthiske 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 under under det nationale overvågningsprogram). 
Disse data er konverteret  baseret på standardværdier en beskrivelse som blev indført i 
forbindelse med modelberegninger på Ringkøbing Fjord, ref. /5/.  
 
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 initielt sedimenterer under og omkring fiskeburene, 
men hvis den kritiske grænse for resuspension overskrides vil fækalierester blive transporteret 
med strømme til dybere områder. 
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Tilsvarende kan mikrobenthiske alger forøge sedimentets kritiske kraft der skal til fra strøm og 
bølger før sedimentet begynder at resuspendere.  
 
Både den rodfæstede vegetation og de mikrobenthiske alger er afhængige af, at der er lys på 
bunden for at gro. Reduceres sigtdybden, fordi der nærigstofbelastningen stiger og plankton-
alger opbygger højere koncentrationer, vil de rodfæstede planter og de mikrobenthiske alger 
forsvinde fra de dybere dele af kystvandene.  
 
Resuspension af fint sediment, den kritiske forskydningsspændings afhængighed af de mikro-
benthiske alger samt de beskrevne processer af biomasse af den rodfæstede vegetation er 
inkluderet dynamisk i modellen.   
 
I de følgende afsnit beskrives stofomsætningen i vandet og i bunden mere detaljeret.  
 
 
 
Pelagisk stofkredsløb 
Stofkredsløbet for kulstof (C), kvælstof (N) og fosfor (P) i vandet er illustreret i Figur B-5.  
 
Algerne vokser ved fotosyntese, der er bestemt af lys, temperatur samt adgang til næringssalte. 
Algerne kan blive græsset af hhv. zooplankton, muslinger (naturlige populationer på bunden 
eller opdrættede muslinger på tove) eller blot henfalde. Ved død og græsning af zooplankton 
indgår det tiloversblevne døde C, N og P i vandets pulje af dødt partikulært materiale også 
kaldet detritus. Dette kan nedbrydes i vandet eller sedimentere til bunden. Når havbrug 
inkluderes i modellen vil ikke-assimileret C, N og P fra føden blive tilført som detritus til bunden. 
En mere detaljeret beskrivelse af den del af modellen, som beskriver omsætningen i vandfasen 
og sedimentet, findes i ref. /1/.  
 
Muslingemodellen er bygget op på den måde, at filtrationen er proportional med skalarealet pr. 
m2. Skal-arealet er beskrevet som en arealspecifik parameter i modellen, dvs. at brugeren laver 
et kort over skalarealet ud fra foreliggende målinger. 
 
Muslingerne filtrerer vandet og sorterer den lødige del af det organiske materiale fra og spiser 
dette. Den lødige del består for 80-90% vedkommende af alger; den resterende del af det 
filtrerede organiske og uorganiske materiale afleverer muslingerne som fækalier til sedimentet, 
se Figur B-5.  Muslingerne respirerer omkring 30% af det organiske materiale (C, N og P), som 
de assimilerer.   
Modellen opererer ikke med biomassen af muslinger som tilstandsvariabel; hvorfor det 
antages, at biomassen af muslingerne er konstant. Det betyder, at nettoproduktionen af 
muslingekød sættes lig med døden.  
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Figur B-5. C, N og P cyklus i vandfasen af det økologiske modul inklusiv filtration fra bundlevende 
muslinger.   

 
Stofkredsløb i og på sedimentet 
EU-MT modulet indeholder en beskrivelse af sediment i to lag, et øvre ukonsolideret lag og et 
nedre konsolideret lag. I hver af disse lag indgår fint uorganisk sediment (SSin),  organisk kulstof 
(SOC1 & 2), organisk kvælstof (SON1 & 2) og organisk fosfor (SOP1 & 2), se figur B-6. 
 

 
 

Figur B-6  Diagram over sediment delen af den kombinerede EU-MT modul.    
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Organisk stof i form af algekulstof (PC) og detritus kulstof (DC) kan sedimentere til sediment-
overfladen, hvor det indgår i den ukonsoliderede organiske kulstof pulje (SOC1). Der sker til 
stadighed en konsolidering af sedimentet, hvilket i modellen er beskrevet som en konstant 
proces, hvor SOC1 flyttes til puljen af det konsoliderede organiske materiale (SOC2). 
 
Resuspension - sedimentation 
Det organiske materiale i begge lag kan blive resuspenderet ved påvirkning af bølger og strøm. 
De kræfter, som påvirker sedimentoverfladen, beregnes ud fra strømhastigheden samt ud fra 
bølgernes påvirkning. En bølge kan betragtes som en cirkulær vandbevægelse, der bevæger sig 
fremad i vandet med en given hastighed. EU-MT modulet indeholder en beskrivelse af 
vindgenerede bølgers cirkulære vandbevægelse (orbital hastighed – fra MIKE 21 SW) over 
sedimentet, som kan omsættes til en kraftpåvirkning på sedimentoverfladen, se ref. /2/. 
Bølgernes kraftpåvirkning beregnes ud fra kendt vindhastighed og retning samt ud fra områdets 
bathymetri. Ved en given vindretning vil der blive dannet små bølger på læsiden af kysterne, 
som efterhånden vil vokse sig større, når de kommer ud på dybt vand, og som vil blive brudt, 
når de kommer ind på lavt vand ved kysternes vindeksponerede side. Bølgernes kræfter på 
sedimentoverfladen beregnes for hvert beregningspunkt i modellen, hvilket betyder, at 
sedimentet udsættes for en større forskydningsspænding i den vindeksponerede side af fjorden 
end på læsiden. Overskrider forskydningsspændingen sedimentets kritiske forskydnings-
spænding, sker der en resuspension af organisk materiale, organisk bundet N og P samt fint 
uorganisk sediment og (SOC, SON, SOP & SSin). Det betyder, at modellen kan beskrive en lokal 
resuspension af sediment i den vindeksponerede del af modelområdet. Sediment transporteres 
rundt i fjorden med strømmen, inden det enten sedimenterer ud på læsiden, på dybt vand eller 
transporteres ud af fjorden.   
Hvis det ukonsoliderede lag er eroderet bort, sker resuspensionen fra det konsoliderede lag. 
Den kritiske forskydningsspænding for det konsoliderede lag er imidlertid højere end for det 
ukonsoliderede lag.              
 
Sedimentets kritiske forskydningsspænding er en variabel størrelse, som i de fleste modeller er 
beskrevet ud fra rent fysisk-kemiske forhold. Det kan måske gå i højenergisystemer, dvs. 
havområder påvirket af store bølger og tidevand. Danske fjorde og mange østvendte kystvande 
er imidlertid kendetegnede ved at være lavenergisystemer, idet tidevandspåvirkningen er 
begrænset, og bølgerne ikke kan nå at blive store, inden de kommer ind på lavt vand igen.       
 
I de danske fjorde og kystvande påvirker biologien i form af bunddyr og planter sedimentets 
kritiske forskydningsspænding. Det har man vidst i mange år, men at sætte tal på har været 
vanskeligt. Nogle bunddyr, f.eks. dyndsnegle, reducerer den kritiske forskydningsspænding, 
hvorimod mikrobenthiske ’algemåtter’ forøger forskydningsspændingen ved at udskille 
polysakkarider, der kitter sedimentkornene sammen, ref. /3/, /4/ & /5/. Hertil kommer den 
rodfæstede vegetation, som dæmper strøm og bølgers påvirkning af sedimentet.  
 
EU-MT modulet indeholder en beskrivelse af de mikrobenthiske alger samt af den rodfæstede 
vegetation, hvorfor deres påvirkning af den kritiske forskydningsspænding ligeledes er 
inkluderet i modulet.      
 
Sedimentets N-kredsløb 
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EU-MT modellen indeholder en beskrivelser af omsætningen af organisk N og P.  Organisk 
bundet N tilføres sediment ved sedimentation af alger, detritus samt via muslingernes 
produktion af fækalier, pseudofækalier samt muslingernes død, se figur B-7. 
En del af dette N mineraliseres på sedimentoverfladen, resten tilføres en pulje af organisk 
bundet N, som kan mineraliseres (SON1 & 2) i sedimentet. 
 
Sedimentets C:N forhold er styrende for mineraliseringshastigheden af det organiske stof i 
sedimentet. Kommer C:N forholdet over en tærskel (12-14), stopper nedbrydningen, og det 
resterende organiske bundne C, N og P vil herefter blive begravet (immobiliseret) i sedimentet.  
 
Total ammonium (NH4-N) frigives fra den organiske N pulje ved ammonifikation til porevandet 
(SNH). Hvis der er ilt i vandet over sedimentet, kan ammonium nitrificeres til nitrat (SNO3) i 
sedimentets øverste lag (KDO2), der typisk er mellem 0-5mm tykt. Nitraten kan enten 
transporteres ned i den iltfrie del af sedimentet, hvor det kan denitrificeres til N2, eller 
transporteres op i vandet. Transporten af næringssalte mellem vand og sediment er dog 
afhængig af koncentrationsforskellen mellem porevandet og vandet over sedimentet. 
 
I den iltfrie del af sedimentet bruges nitratet af mikroorganismer til omsætning af organisk 
materiale ved denitrifikation eller nitratrespiration. Under den dybde, hvor nitratkoncentra-
tionen er 0 (KDOX), antages sedimentets omsætning i højere grad at være domineret af 
sulfatreduktion med produktion af sulfid til følge.  
 
Oxidation og reduktion af jern og mangan er ikke direkte beskrevet i modellen. Det antages, at 
grænselaget mellem oxideret  (Fe3+) og reduceret jern (Fe2+)  er sammenfaldende med dybde-
nedtrængning af nitrat (KDOX), samt at dette grænselag følger KDOXs bevægelser op eller ned i 
sedimentet. Såvel iltnedtrængningen (KDO2) som nedtrængningen af nitrat (KDOX) er variable, 
som er uafhængige af sedimentets konsoliderings lag beskrevet i Figur B-6.    
 
Mængden af oxideret jern har betydning for beregning af puljen af PO4 bundet til oxideret jern 
(FESP). Målinger i forbindelse med HAV90 undersøgelserne i Århus Bugt har imidlertid vist, at 
grænsefladen mellem oxideret og reduceret jern normalt ligger lidt under (0-1cm), den dybde 
man kan måle nitrat i sedimentet. Dette kompenseres der for ved at regulere det oxiderede 
jerns P-bindingskapacitet, således at puljen af FESP pr m2 svarer til målte puljer.                 
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Figur B-7  Modellens N-omsætning i sedimentet. 

 

Sedimentets P-kredsløb 
Sedimentets P-cyklus er præsenteret i Figur B-8.  Sedimentet modtager organisk bundet P på 
overfladen ved sedimentation af plankton, detritus, samt ved at modtage fækalier og 
pseudofækalier fra muslinger. En mindre del omsættes på sedimentoverfladen, en anden del af 
det organiske P antages at blive immobiliseret ved binding til kalk eller ved at være svært 
nedbrydeligt organisk P. Resten indgår i sedimentets organisk bundne P- pulje (SOP).  SOP kan 
nedbrydes af bakterier, hvorved der frigives fosfat til porevandet (SIP). Fosfatet kan enten blive 
transporteret op i vandet, eller det kan blive bundet til oxideret jern (FESP). Mængden af 
oxideret jern i sedimentet bestemmes i modellen af nitratnedtrængningen (KDOX). Hvis KDOX 
mindskes, frigives der fosfat fra puljen af FESP; øges KDOX, optages der fosfat fra porevandet til 
FESP puljen. 
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Figur B-8  Modellens P-omsætning i sedimentet. 

 

Kobling mellem sediment og vand 
Der sker en udveksling mellem vandets og sedimentets næringssalte gennem en transport over 
sedimentoverfladen. I modellen styres denne transport af en diffusionskonstant, koncentra-
tionsforskellen mellem porevandet og vandet over sedimentet, samt af forskydnings-
spændingen fra strøm og bølger. En høj forskydningsspænding medfører således en forøget 
diffusion. "Diffusionen" dækker i denne sammenhæng over samtlige processer, som er med til 
at transportere opløst stof mellem porevand og vandet over sedimentet, inklusive molekylær 
diffusion samt bunddyrenes aktivitet i sedimentet.  
 
Det er omtalt ovenfor, at PO4 kan adsorberes og desorberes til partikulært oxideret jern, hvilket 
medfører, at resuspenderet partikulært jern kan virke som en buffer på PO4 koncentrationen i 
vandet, ved at frigive PO4 til vandet ved lave PO4 koncentrationer og optage PO4 ved høje 
koncentrationer. Denne mekanisme er inkluderet i EU-MT modellen ved at antage, at der til det 
uorganiske fine sediment er knyttet jern i et fast forhold (Fe/SSin), som kan sorbere og 
desorbere PO4. Det sorberede PO4 (IPssin) kan sedimentere og indgå i puljen af jenbundet PO4 
(FeSP) i sedimentet. Omvendt kan en del af FeSP puljen blive resuspenderet til vandet, se Figur 
B-8.     
 
Planter på bunden 
Modellen indeholder en beskrivelse af bentiske makroalger, f.eks. søsalat, samt rodfæstet 
vegetation som ålegræs. Makroalgernes vækst er afhængig af, hvor meget lys der kan trænge 
end på bunden samt af adgangen til næringssalte fra vandet.  
 
Makroalgernes vækst er desuden afhængig af iltkoncentrationen i bundlaget, idet væksten 
reduceres ved koncentrationer lavere end 2 mg O2/l. Der findes i modellen ingen beskrivelse af 
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transport og drift af disse alger, hvorfor modellen viser, hvor algerne gror, men ikke hvor de 
evt. flytter sig hen som funktion af strøm og vind.     
 
De rodfæstede planter (ålegræs) er i modellen beskrevet som værende afhængige af 
lysnedtrængningen til bunden samt ved at kunne optage næringsstoffer fra vandet eller fra 
porevandet i sedimentet. Planternes rizomer og rødder trænger adskillige cm ned i sedimentet, 
hvorfra de kan hente næringsstoffer i porevandet. Det betyder, at de rodfæstede planter i 
modsætning til makroalgerne vil kunne vokse, selv om der er lave næringsstofkoncentrationer i 
vandet, ved at optage næringsstofferne fra sedimentet. De rodfæstede planters vækst er 
ligesom makroalgernes vækst gjort afhængig af iltkoncentrationen i bundvandet. Væksten 
reduceres desuden, hvis nedtrængningen af NO3 i sedimentet er mindre end 1 cm. Døden af 
rodfæstede planter er beskrevet som en funktion af dybden, bundvandets iltmætning samt 
hvor tæt sulfidfronten i sedimentet er på sedimentoverfladen udtrykt ved nedtrængningen af 
NO3 i sedimentet. Dybden er brugt som parameter, der beskriver bølgernes afrivning af planter 
fra bunden. 
 
Den resulterende nettovækst betegner i det følgende den potentielle vækst, idet andre forhold, 
som f.eks. de enkelte arters tolerancer for salinitet samt svingninger i saliniteten, ikke er 
inkluderet i modellen. 
  
Bentiske mikroalger kan være vigtige primærptoducenter i lavvandede systemer. De ligger som 
et tæppe på sedimentet eller i de øverste mm og kan dels få næringsstoffer fra vandet over 
sedimentet og dels næringsstoffer, som siver op fra det underliggende sediment. EU-MT 
modellen beskriver puljerne af PO4, NH4 og NO3 i porevandet (g/m2), ud fra hvilke en 
gennemsnitlig koncentration (g/m3) kan beregnes. I EU-MT modellen får de mikrobenthiske 
alger ’tilbudt’ næringsstoffer (PO4, NO3 & NH4) fra vandet over sedimentet samt fluksen 
(g/m2/d) af NH4 og PO4 fra det underliggende sediment. Væksten af de mikrobentiske alger er 
gjort afhængig af iltkoncentrationen og nedtrængningen af NO3 i sedimentet på samme måde 
som for de rodfæstede planter. De mikrobentiske alger betragtes i modellen som stationære, 
dvs. de transporteres ikke rundt i fjorden som følge af resuspension.   
 
Datagrundlag til modellen 
Modellen behøver en række drivdata samt data til kalibrering og verifikation. Den hydrauliske 
model behøver et kort over bathymetrien samt informationer om ferskvandstilstrømningen fra 
åer og kanaler, til- og fraførsel af saltvand, meteorologiske data i form af vindhastighed og 
retning, nedbør, lufttemperatur samt solindstråling. Hertil skal lægges målinger af vandstande, 
temperatur og salinitet i modelområdet, som bruges til kalibrering af den hydrauliske model.       
 
Den økologiske model behøver informationer om belastning af næringsstoffer fra alle åer, der 
udleder vand til modelområdet, tilførslen over modelrandene  samt informationer om den 
atmosfæriske nedfald af næringsstoffer.  
 
Da modellen inkluderer en beskrivelse af sedimentets N og P omsætning, samt resuspension af 
fint sediment, organisk stof (C, N & P), behøves initialkort over overfladesedimentets indhold af 
fint sediment, organisk C, N & P, jernbundet P, samt sedimentets indhold af oxiderbart jern. 
 
I det følgende præsenteres de væsentligste drivdata. 
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Hydraulisk grundlag 
Formålet med den hydrodynamiske model er at danne basis for en økologisk model af det det 
centrale storebælt. Modellen skal være i stand til at beskrive overordnede vand- og 
stoftransporter i modelområdet i det valgte modelår 2005.  
 
Modelbathymetri og rumlig modelopløsning 
Modelbathymetrien er baseret på dybedata som oprindeligt er leveret fra Farvandsvæsenet og 
som også anvendes i den  operationelle model Vandudsigten. Bathymetrien er vist for 
modelområde i Figur B-9. 
 
 

 
 

 

 

  
 
 
Ferskvandstilførsel 
Modelområdet tilføres ferskvand fra afstrømningsområder og fra nedbør direkte på overfladen 
indenfor modelområdet. Modsat fjernes der ferskvand fra modelområdet ved fordampning. I 
modellen anvendes afstrømningen for de opmålte oplande direkte, mens de ikke-opmålte 
oplande er bestemt forholdsmæssigt, således at den totale afstrømning. Data er leveret fra 
DMU.  
 
 
 
Vind 
Modelleret vind oprindelig er leveret af Vejr-2 som også driver den oprationelle model Vandud-
sigten er anvendt.  
 
Datagrundlag økologisk model 
Drivdata til EU-MT modellen består af et hydraulisk grundlag, belastninger af næringstoffer fra 
land, lysindstråling af fotosyntese, aktivt lys samt kort over sedimentet puljer af fint sediment, 
organisk materiale samt næringsstoffer. 
 
Tilførsel af næringsstoffer 



   

 

  DHI - Institut for Vand og Miljø 
 

64 

Tilførsel af næringsstoffer fra åer og umålt opland til modelområdet er hentet fra farvands-
modellen (der igen er baseret på data fra det nationale overvågningsprogram). Ca. 90% af N-
belastningen og 40-50% af P-belastningen er domineret af bidrag fra det åbne land, hvorfor 
både uorganiske næringsstoffer samt næringsstoffer bundet i suspenderet stof og organisk stof 
også indgår.  
  
Tabet af næringsstoffer (C, N og P) fra havbrugsproduktionen til det omgivende miljø sker via 
tilførslen af organisk kulstof, kvælstof og fosfor til bunden (med fiskefækalier), af uorganisk 
kvælstof til vandet i form af NH3 (udskilt fra fiskene), der hurtigt dissocierer til NH4

+, af opløst 
organisk N og P, der antages at udskilles fra fækalierne under nedsynkning. 
 
Tab af N til bunden implementeres i modellen ved at tilføre 21% af det samlede N-tab som 
partikulært N til det nederste modellag (0-1 m over bunden). Det resterende N-tab sker ved 
tilførsel af 30% til hvert af de 2 øverste modellag og 19% af det samlede N-tal til det 3. øverste 
modellag (Figur B-11).  Baggrunden herfor er at fiskene hovedsageligt opholder sig i burenes 
øverste 0-4m . N-tabet i de 3 øverste modellag fordeles med 61% som NH4

+ og 18% som 
organisk bundet N (partikulært og opløst) . Det organisk bundne N indgår i modellens 
’detrituspulje’, der både sedimenterer og nedbrydes. For P er den direkte tilførsel til 
sedimentet større (29% af P-tabet) og den partikulære del som frigives til de 3 øverste  
modellag større (40%) end den opløste del (31%). 
 

 
Figur B-11.   Fordeling af N- og P-tab fra havbrug  til det omgivende miljø i den økologiske 
model.  
 
 
Modellen beskriver omsætningen af dødt partikulært kulstof (detritus C) samt suspenderet 
uorganisk fint sediment. I den forbindelse skal belastningerne af hhv. detritus C (DC) og suspen-
deret uorganisk stof (SSin) defineres for den nuværende tilstand og tilstanden efter etablering 
af havbrugsproduktionen. 
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Detritus C beregnes ud fra total N ved at fratrække uorganisk N og antage et C:N forhold på 5:1 
på vægtbasis.  
 
Fotosynteseaktivt lys 
Den økologiske model behøver en tidsserie af den fotosynteseaktive del af lysindstrålingen over 
den centrale del af Kattegat. Disse data er udtrukket af drivdata til Vandudsigten.  
 
Sedimentpuljer af næringsstoffer 
Modellen inkluderer en beskrivelse af resuspenderbare puljer af fint sediment, organisk C, N og 
P samt en pulje af PO4-P adsorberet til oxideret jern.  
Det indebærer, at der skal tilvejebringes initialværdier for disse puljer i sedimentet. Dette er 
udført med baggrund i sedimentkort etableret for de indre danske farvande ud fra målinger 
samt modellering af sedimentation og resuspension og publiceret af Christiansen et al. Ref. /6/, 
se Figur B-12.  
 
Kort fortalt er sedimentpuljerne bestemt ved en kombination af statistik og dynamisk 
modellering, hvor vanddybde, vindretning, styrke og vindens frie stræk er korreleret med målte 
sedimentværdier på positioner og hvor interpolation mellem målestationer er sket på basis af 
modelleret forskydningsspænding på sedimentoverfladen. 
 

 

 

 
Bundlevende filtratorer 
Modellen indeholder en beskrivelse af muslingefiltrationen af planktonalger (og klorofyl), 
hvortil der bruges et ’kort’ over summen af kvadratet på de enkelte muslingers skallængde som 
input til modellen. Et sådant kort er udarbejdet på grundlag af bestandsopgørelser af 
filtrerende muslingerne fra årene 1994-2004.  
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EU-MT modellens differentielligninger og processer  
 

EU-MT modellens differentielligninger   

PC, Phytoplankton C, g C /m3 

PC = prpc-grpc-depc-sepc-sePCcomp-depPCWB-grmpc 

PN, Phytoplankton N, g N/m3 

PN = upnh+upn3-grpn-depn-sepn-sePNcomp-depPNWB-grmpn 

PP, Phytoplankton P, g P/m3 

PP = uppp-grpp-depp-sepp-sePPcomp-depPPWB-grmpp 

CH, Chlorophyll-a, g Chl/m3 

CH = prch-dech-sech-seCHcomp-depCHWB-grmch 

ZC, Zooplankton C, g C/m3 

ZC = przc-dezc-grmzc 

DC, Detritus C, g C/m3 

DC = depc2dc+debcm3+ekzc-redc-denwc-sedc-seDCcomp-depDCWB+eroDCWB+dezc+deec1-grmdc 

DN, Detritus N, g N/m3 

DN = depn2dn+ekzn-redn-sedn-denwn-seDNcomp-depDNWB+eroDNWB+dezn+debnm3+deen1-grmdn 

DP, Detritus P, g P/m3 

DP = depp2dp+ekzp-redp-sedp-denwp-seDPcomp-depDPWB+eroDPWB+dezp+debpm3+deep1-grmdp 

NH4, NH4-N g N/m3 

NH4 = redn+rezn+rebnm3-upnh+depn2in-unbnhm3+fsnb+feunh4m3-unenh-upbdNH+rebdn-rnit+denwn+remn-

upbdSNH 

NO3, NO3+2, g N/m3 

NO3 = rnit-unbn3m3-denw+depon-unen3-upbdNO+feuno3m3-upn3 

IP, phosphate, g P/m3 

IP = redp+rezp-uppp+depp2ip-upbpm3+rebpm3+fspb+fsipm3-upep-upbdIP+rebdp+denwp+remp-upbdSIP-sorpIPss 

DO, Dissolved oxygen, g DO/m3 

DO = odpc+odbc-oddc-odzc-odsc+rear-depc2do+odec+prbdO-remdo 

SSin, F. Inorg. solids, g/m3 

SSin = -sedSSin+compSSin-depSSinWB+eroSSin-grmSSin 

BC, Macroalgea C, g C/m2 

BC = prbc-debc-rebc 

BN, Macroalgea N, g N/m2 

BN = unbnh+unbn3-debn-rebn 

BP, Macroalgea P, g P/m2 

BP = upbp-debp-rebp 

EC, Rooted vegetation, g C/m2 

EC = prec-deec 

NNEC, Rooted vegetation, number of shoots, no/m2 

NNEC = dndt1+dndt2-ploss 

BDC, benthic microalgae, g C/m2 

BDC = prbdc-debdc 

KDO2, DO penetation into sediment, m 

KDO2 = dkdo2 

KDOX, depth of NO3 penetration in sediment, m 

KDOX = dkdox 

SOC1, Sediment organic C, layer 1, g C/m2 

SOC1 = depDC+depPC+debdc+pmc-eroSOC1-transSOC1-minSOC1 

SOC2, Sediment organic C, layer 2, g C/m2  

SOC2 = transSOC1-eroSOC2-minSOC2 

SOP1,  Sediment organic P, layer 1, g P/m2 

SOP1 = rsop+debdp-ropsip1-transSOP1-eroSOP1 

SOP2, Sediment organic P layer 2, g P/m2 
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EU-MT modellens differentielligninger   

SOP2 = transSOP1-ropsip2-eroSOP2-rspim 

FESP, Sediment P adsorped to Fe, g P/m2 

FESP = rfesip+depIPss+grmIPssm2-eroIPssm2 

SIP, Sediment PO4, g P/m2 

SIP = -rfesip+ropsip1+ropsip2-fsip-upsep 

SON1, Sediment organic N layer 1, g N/m2 

SON1 = rson+debdn-rson1nh-transSON1-eroSON1 

SON2,  Sediment organic N, layer 2, g N/m2 

SON2 = transSON1-rson2nh-eroSON2 

SNH, Sediment NH4, g N/m2 

SNH = rson1nh+rson2nh-rsnit-feunh4-unsen 

SNO3, Sediment NO3-N, layer (0 - kdo2), g N/m2 

SNO3 = rsnit-rdenit-feuno3 

SH2S,  Sediment Reduced substances as g H2S/m2 

SH2S = RSH2S-fsh2s-fwsh2s  

Sim1, Sediment inorganic matter < 63 um, 1. layer, g/m2  

Sim1 = depSSin+grmSSinm2-eroSim1-TranSim1 

Sim2, Sediment inorganic matter <63 um, 2. layer, g/m2 

Sim2 = -eroSim2+TranSim1 

SNIMS, Sedimentiment N, immobile fraction, g N/m2 

SNIMS = rdenit 

SPIM, Sediment P, immobile fraction, g P/m2 

SPIM = rspim 

SCIM, sediment C, immobilisation, g C/m2 

SCIM = minSOC1+minSOC2 

SNIMW, water denitrification, g N/m3/d 

SNIMW = denw 

IPss, IP sorbed to SSin, g/m3 

IPss = -sedIPss+compIPss-depIPssinWB+eroIPss-grmIPss+sorpIPss 

 

Processer  i EU-MT model (alfabetisk rækkefølge) 
bsn bsn, Maximal N- uptake by Macro algae, g N/m2/d  

bsp bsp, Maximal P uptake by Macro algae, g P/m2/d 

compIPss compIPss, IPss, compensation settling of setteled IPss at layer over sediment, g P/m3/d 

compSSin compSSin, SSin, compensation settling of setteled SSin at layer over sediment, g/m3/d 

cra cra, Mussel clerance rate, m3/m2/d 

debc debc, Death benthic vegetation carbon, g C/m2/d 

debcm3 debcm3, Death macroalgae carbon, g C/m3/d 

debdc debdc, Benthic microalgae death, g C/m2/d 

debdn debdn, Microbenthic algae, death of algae N, g N/m2/d 

debdp debdp, Microbenthic algae, death of algae P, g P/m2/d 

debn debn, Death benthic macroalgae nitrogen, g N/m2/d 

debnm3 debnm3, Death macroalgae N, g N/m3/d 

debp debp, Death benthic vegetation phosphorous, g P/m2/d 

debpm3 debpm3, Death macroalgae P, g P/m3/d 

dech dech, Death of phytoplankton chlorophyll, g Chl/m3/d 

deec deec, Rooted vegetation, Death and loss of shoot biomass, g C/m2/d 

deec1 deec1, death of rooted vegetation to DC, g C/m3/d  

deen1 deen1, death of rooted vegetation N to DN, g N/m3/d 

deep1 deep1, death rooted vegetation P to DP, g P/m3/d 

denw denw, Denitrificaion in water, g N/m3/d 

denwc denwc, DC respiration with NO3, gC/m3/d 
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denwn denwn, DN respiration with NO3, g N/m3/d 

denwp denwp, DP respiration with NO3, g P/m3/d 

depc depc, Death of phytoplankton carbon, g C/m3/d 

depc2dc depc2dc, Death phytoplankton to detritus carbon, g C/m3/d 

depc2do depc2do, Oxygen demand death phytoplankton, g DO/m3/d  

depCHWB depCHWB, Deposotion Chl, g CH/m3/d 

depDC depDC, deposition of DC, g C/m2/d 

depDCWB depDCWB, deposition DC, g C/m3/d 

depDN depDN, deposition of DN to sediment, g N/m2/d 

depDNWB depDNWB, deposition of DN to sediment, g N/m3/d 

depDP depDP, deposition of DP to sediment, g P/m2/d 

depDPWB depDPWB, deposition of DP to sediment, g P/m3/d 

depIPss depIPss, Deposition of IPss to sediment, g P/m2/d 

depIPssinWB depIPssWB, Deposition of IPss to sediment, g P/m3/d 

depn depn, Death of phytoplankton nitrogen, g N/m3/d 

depn2dn depn2dn, Death phytoplankton to detritus nitrogen, g N/m3/d 

depn2in depn2in, Death phytoplankton to inorganic nitrogen, g N/m3/d 

depon depon, Atmospheric deposition of NO3, g N/m3/d 

depp depp, Death of phytoplankton phosphorus, g P/m3/d 

depp2dp depp2dp, Death phytoplankton to detritus phosphorous, g P/m3/d 

depp2ip depp2ip, Death phytoplankton to inorganic phosphorous, g P/m3/d 

depPC depPC, deposition PC, g C/m2/d 

depPCWB depPCWB, deposition PC, g C/m3/d 

depPN dePN, deposition of PN to sediment, g N/m2/d  

depPNWB depPNWB, deposition of PN, g N/m3/d 

depPP depPP, deposition of PP to sediment, g P/m2/d 

depPPWB depPPWB, deposition of PP to sediment, g P/m3/d 

depSSin depSSin, SSin, deposition of SSin on sediment, g SSin/m2/d 

depSSinWB depSSinWB, Deposition of SSin to sediment, g/m3/d 

dezc dezc, Death of zooplankton carbon, g C/m3/d 

dezn dezn, Death of zooplankton nitrogen, g N/m3/d 

dezp dezp, Death of zooplankton phosphorus, g P/m3/d 

dkdo2 dkdo2, change in DO penetration in sediment, m/d 

dkdox dkdox, Oxidised sediment layer, m/d 

dndt1 dndt1, Rooted vegetation, Production shoots outside existing vegetation, no/m2/d 

dndt2 dndt2, production of shoots in existing vegetation, no/m2/d 

ECgrow ECgrow, growth of single shoot biomass and increase in shoot numbers within vegetation, g C/m2/d  

ekzc ekzc, Excretion by zooplankton carbon, g C/m3/d 

ekzn ekzn, Excretion by zooplankton nitrogen, g N/m3/d 

ekzp ekzp, Excretion by zooplankton phosphorus, g P/m3/d 

eroDCWB eroDCWB, errosion of DC from layer 1 & 2, g C/m2/d 

eroDNWB eroDNWB, errosion of DN from sediment, g N/m3/d 

eroDPWB eroDPWB, errosion of DP from sediment, g P/m3/d 

eroIPss eroIPss, erosion of IPss, g P/m3/d 

eroIPssm2 eroIPssm2, erosion of IPss, g P/m2/d 

eroSim1 eroSim1, Erosion of SSin from layer 1, g/m2/d 

eroSim2 eroSim2, Erosion of SSin fromlayer 2, g/m2/day 

eroSOC1 eroSOC1, Erosion of SOC1, lauer 1, g C/m2/d 

eroSOC2 eroSOC2, Erosion of SOC2 from layer 2, g C/m2/d 

eroSON1 eroSON1, Erosion of SON1, g N/m2/d 

eroSON2 eroSON2, Erosion of SON2, g N/m2/d 

eroSOP1 eroSOP1, Erosion of SOP1 from layer 1, g P/m2/d 

eroSOP2 eroSOP2, Erosion of SOP2, g P/m2/d 

eroSSin eroSSin, Erosion SSin to layer obove sediment, g/m3/day 
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eroTot eroTot, Total erosion from layer 1 and 2, g/m2/d 

etatop etatop, Light attenuation water column top layer, m2 

fc fc, Current friction factor, n.u. 

fdbl1 fdbl1, Change in diffusion, water-sediment due to current, n.u. 

feunh4 feunh4, Ammonia flux between sediment pore water and water column, g N/m2/d 

feunh4m3 feunh4m3, NH4 flux between pore water and water, g N/m3/d 

feuno3 feuno3, Nitrate flux between sediment pore water and water column, g N/m2/d 

feuno3m3 feuno3m3, Nitrate flux, pore water and water, g NO3-N/m3/d 

fsh2s fsh2s, flux of SH2S from reduced sediment (below KDOX) to oxidised sediment, g S/m2/d  

fsip fsip, Phosphate flux between sediment pore water and water column, g P/m2/d 

fsipm3 fsipm3, Phosphate flux, bottom water, g P/m3/d 

fsnb fsnb, Mineralisation of settled organic N, g N/m3/d 

fspb fsbp, Mineralisation of settled organic P, g P/m3/d 

fwsh2s fwsh2s, flux of reduced H2S equialents from sediment to water., g O2/m2/d 

grmch grmch, Mussel grazing on CH, g Chl/m3/d 

grmdc grmdc, Mussel grazing on DC, g C/m3/d 

grmdn grmdn, Mussel grazing on DN, g N/m3/d 

grmdp grmdp, Mussel grazing on DP, g P/m3/d 

grmIPss grmIPss, Mussel filtration of IPss, g P/m3/d 

grmIPssm2 grmIPssm2, Mussel filtration of IPss, g P/m2/d 

grmpc grmpc, Mussel grazing on PC, g C/m3/d 

grmpn grmpn, Mussel grazing on PN, g N/m3/d 

grmpp grmpp, Mussel grazing on PP, g P/m3/d 

grmSSin grmSSin, Mussel filtration of SSin, g/m3/d 

grmSSinm2 grmSSinm2, Mussel filtration of SSin, g/m2/d 

grmzc grmzc, grazing on ZC, g C/m3/d 

grpc grpc, Grazing of phytoplankton carbon, g C/m3/d 

grpn grpn, Grazing of phytoplankton nitrogen, g N/m3/d 

grpp grpp, Grazing of phytoplankton phosphorous, g P/m3/d 

kdo2i kdo2i, new steady state KDO2, m 

kdoxi kdoxi, new steady state KDOX 

minSOC1 minSOC1, mineralisation of organic C, g C/m2/d 

minSOC2 minSOC2, mineralisation of SOC2, g C/m2/d 

mybdsN mybdsN, BDC, potential relative growth BDC, estimated from  NH4 flux from sediment 

mybdsP mybdsP, BDC, potential relative growth BDC, estimated from  P flux from sediment 

myiec myiec, EC, light function rooted vegetation, n.u. 

myien myien, nnec,light function shoot rooted vegetation, n.u. 

odbc odbc, Net DO production Macroalgae, g DO/m3/d 

oddc oddc, Oxygen demand detritus, g DO/m3/d 

odec odec, Rooted vegetation, Oxygen production, g DO/m3/d  

odpc odpc, Oxygen production by phytoplankton, g DO/m3/d 

odsc odsc, Oxygen demand sediment, g DO/m3/d 

odscm2 odscm2, Sediment respiration, g /m2/d 

odzc odzc, Oxygen demand of zooplankton, g DO/m3/d 

ploss ploss, Death shoots per m2, rooted vegetation, no/m2/d 

pmc pmc, Mussel production of faces & pseudo faces C, g C/m2/d 

pmn pmn, Mussel production of faces & pseudo faces N, g N/m2/d 

pmp pmp, Mussel production of faces & pseudo faces P, g P/m2/d 

prbc prbc, Production of benthic vegetation, g C/m2/d 

prbdc prbdc, microbentic algea, production, g C/m2/d  

prbdO prbdO, microbenthic algae, net production (consumption) of DO, g O2/m3/d 

prch prpc, Production phytoplankton chlorophyll, g Chl/m3/d 

prec prec, rooted vegetation: Production of shoots biomass, g C/m2/d 

prmc prmc, Mussel net production, g C/m2/d 
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prmn prmn, Mussel net growth of N, g N/m2/d 

prmp prmp, Mussel net growth of P, g P/m2/d 

prpc prpc, Production phytoplankton carbon, g C/m3/d 

przc przc, Production of zooplankton carbon, g C/m3/d 

rdenit rdenit, Denitrification sediment, g N/m2/d 

rear rear, Reareation, g DO/m3/d 

rebc rebc, Respiration of macroalgae carbon, g C/m2/d 

rebdn rebdn, microbenthic algae, NH4 release at net respiration, g N/m3/d  

rebdp rebdp, microbenthic algae, PO4 release at net respiration, g P/m3/d  

rebn rebn, Respiration of macroalgae N, g N/m2/d 

rebnm3 rebnm3, Macroalae: Release of N through respiration, g N/m3/d 

rebp rebp, Respiration of benthic vegetation phosphorous, g P/m2/d 

rebpm3 rebpm3, Macroalgae release of P through respiration, g P/m3/d 

redc redc, Respiration detritus carbon, g C/m3/d 

redn redn, Respiration detritus nitrogen, g N/m3/d 

redp redp, Respiration detritus phosphorus, g P/m3/d 

reKDO2 reKDO2, Sediment mineralisation of SOC by DO, in layer KDO2, g DO/m2/d 

remc remc, Mussel respiration, g C/m3/d 

remdo remdo, Mussel respiration of DO, g O2/m3/d 

remn remn, Mussel respiration of NH4, g N/m3/d  

remp remp, Mussel respiration of P, g P/m3/d 

rezc rezc, Respiration of zooplankton carbon, g C/m3/d 

rezn rezn, Respiration of zooplankton nitrogen, g N/m3/d 

rezp rezp, Respiration of zooplankton phosphorous, g P/m3/d 

rfesip rfesip, Flux between pore water P and iron-absorped P, g P/m2/d 

rnit rnit, Nitrification in water column, g N/m3/d 

ropsip1 ropsip1, Mineralisation of organic-P in sediment layer1 (SOP1), g P/m2/d 

ropsip2 ropsip2, Mineralisation of SOP2 to SIP, g P/m2/d 

rscim rscim, Burial of SOC2 in sediment, g C/m2/d 

RSH2S RSH2S, sediment H2S prod.: mineralisation of SOC - denit-, g S/m2/d 

rsnit rsnit, Nitrification sediment, g N/m2/d 

rson rson, Settling of organic N to SON, g N/m2/d 

rson1nh rson1nh, Mineralisation of organic sediment N (SON1), g N/m2/d 

rson2nh rson2nh, Mineralisation of SON2 to NH4, g N/m2/d 

rsop rsop, Settling of organic P, g P/m2/d 

rspim rspim, Immobilisation of sediment P, g P/m2/d 

SD1 SD1, secchi depth, m 

sech sech, Settling of phytoplankton chlorophyll, g Chl/m3/d 

seCHcomp seCHcomp, compensation for sedimentation over bottom, g CH/m3/d 

sedc sedc, Settling of detritus carbon, g C/m3/d 

seDCcomp seDCcomp, compensation for settling, g/m3/d 

sedIPss sedIPss, Sedimentation IPss, g P/m3/d 

sedn sedn, Settling of detritus nitrogen, g N/m3/d 

seDNcomp seDNcomp, compensation for sedn above sediment, g N/m3/d 

sedp sedp, Settling of detritus phosphorus, g P/m3/d 

seDPcomp seDPcomp, compensation for sedp above sediment, g P/m3/d 

sedSSin sedSSin, SSin, Sedimentation of SSin, g SSin/m3/d 

seec seec, Settling of dead rooted vegetation carbon, g C/m3/d 

seen seen, Settling of dead rooted vegetation, g N/m3/d 

seep seep, Settling of dead rooted vegetation phosphorous, g P/m3/d 

sepc sepc, Settling of phytoplankton carbon, g C/m3/d 

sePCcomp sePCcomp, compensation for settling of PC, g C/m3/d  

sepn sepn, Settling of phytoplankton nitrogen, g N/m3/d 

sePNcomp sePNcomp, compensation sepn above sediment, g N/m3/d 
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sepp sepp, Settling of Phytoplankton phosphorous, g P/m3/d 

sePPcomp sePPcomp, compensation for sepp above sediment, g P/m3/d 

SNO3m3 SNO3m3, NO3-N pore water surface sediment, layer (0-kdo2), g N/m3  

sorpIPss sorpIPss, Sorption-deorption of IP to SSin 

Tc Tc, Current induced bed sher stress, N/m2 

TranSim1 TranSim1, Consolidation of Sim1, Sim1 --> Sim 2, g/m2/d 

transSOC1 transSOC1, Consolidation of layer 1 to layer 2, SOC1-->SOC2, g C/m2/d  

transSON1 transSON1, translocation of SON1 to SON2, g N/m2/d 

transSOP1 transSOP1,  transport of SOP1 from layer 1 to layer 2, g P/m2/d 

unbn3 unbn3, Actual NO3 uptake Macro algae, g N/m2/d 

unbn3m3 unbn3m3, Actual NO3 uptake by macroalgae, g N/m3/d 

unbnh unbnh, NH4 uptake maceoalgae, g N/m2/d 

unbnhm3 unbnhm3, NH4 uptake by macroalgae, g N/m3/d 

unen3 unen3, EC uptake of NO3 from water, g N/m3/d 

unenh unenh, EC uptake of NH4 from water, g N/m3/d 

unsen unsen, EC, uptake of snh by rooted vegetation, g N/m2/d 

upbdIP upbdIP, Microbenthic algae, uptake of IP, g P/m3/d 

upbdNH upbdNH, Microbenthic allgae, uptake of NH4 from water, g N/m3/d 

upbdNO upbdNO, Microbenthic algae, uptake of NO3, g N/m3/d 

upbdSIP upbdSIP, Microbenthic algae, uptake of IP flux from sediment, g P/m3/d 

upbdSNH upbdSNH, Microbenthic algae, uptake of NH4 flux from sediment, g N/m3/d 

upbp upbp, Actual P uptake benthic by macroalgae, g P/m2/d 

upbpm3 upbpm3, Actual P uptake by Macroalgae, g P/m3/d 

upep upep, EC ptake of IP from water, g P/m3/d 

upn3 upn3, Uptake of NO3 into phytoplankton N, g N/m3/d 

upnh upnh, Uptake of NH4 into phytoplankton N, g N/m3/d 

uppp uppp, Uptake of phytoplankton phosporous, g P/m3/d 

upsep upsep, EC uptake of sip by rooted vegetation, g P/m2/d 

vs vs, Maximum uptake of IP by PC, g P/m3/d 

vsn vsn, Maximum uptake of IN by PC, g N/m3/d 
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Bilag B: Kort over pilotprojektets beliggenhed  
 

 
 
Tegnforklaring:  
Blå streg = 1 sømil fra land 
Områder med gule kvadrater = Ansøgt havbrugsanlæg  
Områder med blå kvadrater = Eksisterende havbrugsanlæg  
Områder med grønne cirkler = Muslingeopdrætsanlæg  
Områder med blå cirkler = Muslingedepotområder (på havbunden, uden nogen 
fysik anlæg)  
 
Alle de viste anlæg tilhører/vedrører Musholm A/S, og der er ikke andre 
tilsvarende anlæg i området.  
 
 
Kilde: Høringsskrivelse af 7. marts 2013, NaturErhvervstyrelsen. 
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Bilag C: Lovgrundlag  
 
Denne liste opsummerer love, bekendtgørelser og vejledninger, som er lagt til 
grund for denne afgørelse. Listen er ikke udtømmende i forhold til øvrige love og 
bekendtgørelser, som virksomheden i den daglige drift skal overholde.  
 
Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om havstrategi, lovbekendtgørelse nr. 522 af 26 maj 2010 
 
Bekendtgørelser  

 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 
(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1454 af 20. december 2012 med 
senere ændringer 

 Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af havbrug 
beliggende længere end 1 sømil fra kysten, nr. 382 af 25. april 2012 

 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 
1448 af 11. december 2007 med senere ændringer 

 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 
2007 med senere ændringer 

 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1022 af 
25. august 2010 med senere ændringer. 

 Bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved saltvandsbaseret 
fiskeopdræt, nr. 1588 af 11. december 2007 med senere ændringer 

 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
”Havbrugsvejledning” Nr. 9163/2006 om godkendelse af saltvandbaseret 
fiskeopdræt 
 
Andet materiale 
BAT for akvakultur i norden(Nordisk ministerråd, udkast 2013) 
Kobberforbrug og kobbertab ved danske havbrug, DHI 2008  
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