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1. VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave.  
Med en årlig ørredproduktion på op til 2105 tons fisk pr. år. 

Hermed meddeles Hjarnø Havbrug A/S VVM tilladelse til en produktion på op til 2105 tons 
fisk pr. år, som angivet i miljøgodkendelse om havbrug syd for Endelave, dateret 
den______________  
 
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 6 stk. 3 i bekendtgørelse om vurdering af virkninger på 
miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten. 

 

1.1. Beskrivelse af projektet.  
 

Projektet omfatter etablering af et nyt havbrug for ørreproduktion syd for øen Endelave. 
Produktionen forventes at komme op på 2105 tons fisk pr. år. Kvælstofudledningen og en stor 
del af fosforproduktionen fra havbruget vil blive kompenseret med kompensationsanlæg hvor 
muslinger og tang høstes for at fjerne kvælstof og fosfor. Kompensationsanlæggene vil blive 
placeret i samme vandområde som havbruget. Havbruget består af 20 cirkulære net bure 
monteret på flyde ringe med en diameter på ca. 24 meter og en dybde af nettene på ca. 16 m. 
Der vil i produktionsperioden fra april/maj til november/december være en 
arealbeslaglæggelse af havterritoriet til havbruget på 100 ha. 
Havbruget ligger mere end 3 km væk fra land. Muslingebrugene og andre 
kompensationsanlæg ligger alle mere end 300 m. væk fra kystlinjen, og stikker højest 0,15 m 
op over havoverfladen.  
 

1.2. Baggrund 
 

Hjarnø Havbrug A/S har den 24. september 2012 fået meddelelse om, at det ikke kunne 
udelukkes at det omtalte havbrug kunne påvirke miljøet væsentligt, og på den baggrund skulle 
der udarbejdes en VVM. Hjarnø Havbrug A/S fremsendte udkast til VVM redegørelsen til 
Miljøstyrelsen den 25. oktober 2012. 
 
 I henhold til habitatdirektivet artikel 6, skal der foretages en vurdering af om projektet i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område 
væsentligt. Miljøstyrelsen har vurderet, at projekt kan påvirke ovennævnte Natura 2000 
område væsentligt.  
 
I henhold til artikel 6, skal projektet derfor vurderes med hensyn til dets virkninger på 
lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. 
Naturkonsekvensvurderingen blev fremsendt som udkast til Miljøstyrelsen den 31. oktober 
2012. 
 
I henhold til § 6 stk. 2 i bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af 
havbrug beliggende længere end 1. sømil fra kysten nr. 382 af 25 april 2012, skal 
Miljøstyrelsen fremsende udkast til VVM rapport til udvalgte myndigheder. Denne høring af 
relevante myndigheder skete i november måned 2012, hvor både VVM redegørelsen og 
Naturkonsekvensvurderingen blev sendt i høring. 
 
De relevante myndigheder er Århus Kommune, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, 
Nordfyns Kommune, Samsø Kommune, Energistyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, 
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Kystdirektoratet, Naturerhverv Styrelsen, Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen, 
Forsvarsministeriet. 
 
Horsens Kommune, Moesgård Museum, Århus Kommune og Naturstyrelsen havde 
kommentarer til VVM og Natura 2000 planerne. 
 
Efter § 6 stk. 2 skal høringssvarene videresendes til den ansvarlige for havbrugsprojektet.  
Efter stk. 3 færdiggør den ansvarlige for havbrugsprojektet VVM rapporten og fremsender den 
i endelig form til Miljøstyrelsen. Det kan oplyses, at den endelige VVM redegørelse og 
Naturkonsekvensvurdering har Miljøstyrelsen modtaget den ??? december 2013 
 
Høringssvarene og kommentarerne til høringssvarene fremgår af VVM redegørelsen.  
Dog skal det oplyses, at Horsens Kommunen har foreslået at opgørelsen af kvælstof fra 
muslingerne beregnes på et statistisk grundlag. Som supplement kunne afregningen af 
produktet indgå i beregningen. Det kan oplyses, at det vil fremgå af miljøgodkendelsen, 
hvordan Miljøstyrelsens sikre at der sker en dokumentation af, hvor meget kvælstof der fjernes 
fra vandområdet. 
Naturstyrelsen har oplyst, at kompensationsanlæggene som udgangspunkt skal ligge i samme 
vandområde som havbruget. Hvis det skal kunne anerkendes, at kompensationsanlægget 
neutraliserer en udledning af næringsstoffer fra havbruget. 
Hjarnø havbrug har fremsendt en revideret version af den først fremsente VVM og 
Naturkonsekvensvurdering.  De væsentligste ændringer er 
- at kompensationsanlæggene nu ligger i samme vandområde som havbruget. 
Muslingekompensationsanlæggene er reduceret fra 5 til 3 anlæg. Kompensationsanlæggene er 
flyttet til samme vandområde som havbruget med baggrund i høringssvarene fra Horsens 
kommune og Naturstyrelsen.  
- Nettene er ikke længere behandles med kobber. Dette er et ønske fra Hjarnø A/S for at gøre 
produktionen mere miljørigtig. 
 

1.3.  Høring 
 

I henhold til § 6 stk. 3 skal Miljøstyrelsen offentliggøre anmeldelsen og VVM rapporten 
samtidigt med udkast til miljøgodkendelse og udkast til VVM tilladelse. Miljøstyrelsen 
fastlægger en frist på minimum 8 uger til at afgive bemærkninger.  Høringen løber fra den 18.  
december 2013 til 12 februar 2014.  
Bemærkningerne skal fremsendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. J.nr. 
MST-1274-00037 inden den dato 
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2. Vilkår  

Følgende vilkår fastsættes som forudsætning for VVM tilladelsen. 

VVM tilladelsen meddeles på baggrund af VVM-redegørelsens angivelse af de mulige 
miljøpåvirkninger fra anlægget. De konkrete miljøkrav til anlægget fremgår af 
miljøgodkendelsen dateret den __________________ Miljøgodkendelse og tilladelse til 
direkte udledning af spildevand for Hjarnø Havbrug A/S, Endelave.  

Følgende vilkår er gældende: 

a) Hjarnø A/S skal anvende kompensationsproduktionen (muslinger og tang) til konsum, 
jordforbedringsprodukt eller dyrefoder. Der skal fremsendes dokumentation for dette til 
tilsynsmyndigheden.    

b) Arealreservationen til havbrug må ikke udgøre mere end 100 ha, og skal placeres i 
henhold til angivelsen i VVM redegørelsen. 

c) Arealreservationen af kompensationsbrugene skal placeres i henhold til angivelsen i VVM 
redegørelsen og må ikke udgøre mere end 65.4 ha for muslingerne og 96,3 ha for 
tangkulturen. VVM åbner ikke mulighed for andre former for kompensation end dem der 
er redegjort for i VVM redegørelsen. 

d) Koordinaterne til kompensationsanlæggene fremgår af bilag D i udkast til 
miljøgodkendelsen. 

e) Sejladsen dokumenteres ved hjælp af den enkelte skibs kortplotter som kan bruges til at 
logge det daglig sejlads. Disse kortplotter skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden 
et år tilbage.  

f) Skulle der under anlægsarbejdet imidlertid påtræffes spor af fortidsminder eller vrag 
omfattet af museumslovens § 29g, skal museet dog straks kontaktes og arbejdet standses. 
(Museumsloven § 29h) 
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3. Begrundelse for afgørelsen  

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at de miljømæssige gener som anlægget giver, ikke 
er af en sådan størrelse og karakter, at det taler imod, at anlægget etableres. Det indgår i denne 
afvejning, at anlægget etableres langt fra land. Der er taget hensyn til at 
kompensationsopdrættene skal ligge i samme vandområde som havbruget for at leve op til de 
krav der er i regionplaner og udkast til vandplaner, og at anlægget ikke ligger i et Natura 2000 
område. Derudover er der taget hensyn til vanddybde, strømforhold og vandtemperaturer.  
Naturkonsekvensvurderingen viser, at det kan udelukkes, at anlægget kan have en skadelig 
påvirkning på Natura 2000 området og bilag 4 arterne. 

Der er stillet krav til at muslingeproduktionen skal anvendes til konsum 
jordforbedringsprodukt eller dyrefoder, dermed sikres det at muslingerne og tang får en 
anvendelse, der er miljømæssigt forsvarligt.  
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4. Offentliggørelsen 

Afgørelsen om at meddele VVM tilladelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk den 18. december 2013.  Ligesom offentliggørelsen annonceres i 
Horsens Posten. 

  

http://www.mst.dk/
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5. Klagevejledning 

En VVM tilladelse bortfalder hvis projektet ændres væsentligt. Derudover fremgår det af 
miljøgodkendelsen, at godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år. 

VVM-tilladelsen omfatter kun forholdet til lov om beskyttelse af havmiljøet lovbekendtgørelse 
nr. 963 af 3. juli 2013.  Der er ikke taget stilling til, om anlægget forudsætter tilladelse efter 
anden lovgivning. 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en 
individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Kommunalbestyrelser, Sundhedsstyrelse, 
Forbrugerrådet, Danmarks Fiskeriforening, Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, 
Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
Danske havne og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller 
varetagelse af rekreative interesser. Jf. Lov om beskyttelse af havmiljøet § 52.  

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K. mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den [dato= 4 uger fra annonceringstidspunktet] inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til 
sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til at afgive 
bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales 
et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 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. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens 
offentlige bekendtgørelse.                
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1. VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave. 
Med en årlig ørredproduktion på op til 2105 tons fisk pr. år.

Hermed meddeles Hjarnø Havbrug A/S VVM tilladelse til en produktion på op til 2105 tons fisk pr. år, som angivet i miljøgodkendelse om havbrug syd for Endelave, dateret den______________ 



Tilladelsen er meddelt i henhold til § 6 stk. 3 i bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten.



1.1. Beskrivelse af projektet. 


Projektet omfatter etablering af et nyt havbrug for ørreproduktion syd for øen Endelave. Produktionen forventes at komme op på 2105 tons fisk pr. år. Kvælstofudledningen og en stor del af fosforproduktionen fra havbruget vil blive kompenseret med kompensationsanlæg hvor muslinger og tang høstes for at fjerne kvælstof og fosfor. Kompensationsanlæggene vil blive placeret i samme vandområde som havbruget. Havbruget består af 20 cirkulære net bure monteret på flyde ringe med en diameter på ca. 24 meter og en dybde af nettene på ca. 16 m. Der vil i produktionsperioden fra april/maj til november/december være en arealbeslaglæggelse af havterritoriet til havbruget på 100 ha.

Havbruget ligger mere end 3 km væk fra land. Muslingebrugene og andre kompensationsanlæg ligger alle mere end 300 m. væk fra kystlinjen, og stikker højest 0,15 m op over havoverfladen. 


1.2. Baggrund


Hjarnø Havbrug A/S har den 24. september 2012 fået meddelelse om, at det ikke kunne udelukkes at det omtalte havbrug kunne påvirke miljøet væsentligt, og på den baggrund skulle der udarbejdes en VVM. Hjarnø Havbrug A/S fremsendte udkast til VVM redegørelsen til Miljøstyrelsen den 25. oktober 2012.



 I henhold til habitatdirektivet artikel 6, skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Miljøstyrelsen har vurderet, at projekt kan påvirke ovennævnte Natura 2000 område væsentligt. 



I henhold til artikel 6, skal projektet derfor vurderes med hensyn til dets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Naturkonsekvensvurderingen blev fremsendt som udkast til Miljøstyrelsen den 31. oktober 2012.



I henhold til § 6 stk. 2 i bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1. sømil fra kysten nr. 382 af 25 april 2012, skal Miljøstyrelsen fremsende udkast til VVM rapport til udvalgte myndigheder. Denne høring af relevante myndigheder skete i november måned 2012, hvor både VVM redegørelsen og Naturkonsekvensvurderingen blev sendt i høring.



De relevante myndigheder er Århus Kommune, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Nordfyns Kommune, Samsø Kommune, Energistyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Kystdirektoratet, Naturerhverv Styrelsen, Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Forsvarsministeriet.



Horsens Kommune, Moesgård Museum, Århus Kommune og Naturstyrelsen havde kommentarer til VVM og Natura 2000 planerne.



Efter § 6 stk. 2 skal høringssvarene videresendes til den ansvarlige for havbrugsprojektet. 

Efter stk. 3 færdiggør den ansvarlige for havbrugsprojektet VVM rapporten og fremsender den i endelig form til Miljøstyrelsen. Det kan oplyses, at den endelige VVM redegørelse og Naturkonsekvensvurdering har Miljøstyrelsen modtaget den ??? december 2013



Høringssvarene og kommentarerne til høringssvarene fremgår af VVM redegørelsen. 

Dog skal det oplyses, at Horsens Kommunen har foreslået at opgørelsen af kvælstof fra muslingerne beregnes på et statistisk grundlag. Som supplement kunne afregningen af produktet indgå i beregningen. Det kan oplyses, at det vil fremgå af miljøgodkendelsen, hvordan Miljøstyrelsens sikre at der sker en dokumentation af, hvor meget kvælstof der fjernes fra vandområdet.

Naturstyrelsen har oplyst, at kompensationsanlæggene som udgangspunkt skal ligge i samme vandområde som havbruget. Hvis det skal kunne anerkendes, at kompensationsanlægget neutraliserer en udledning af næringsstoffer fra havbruget.

Hjarnø havbrug har fremsendt en revideret version af den først fremsente VVM og Naturkonsekvensvurdering.  De væsentligste ændringer er

- at kompensationsanlæggene nu ligger i samme vandområde som havbruget. Muslingekompensationsanlæggene er reduceret fra 5 til 3 anlæg. Kompensationsanlæggene er flyttet til samme vandområde som havbruget med baggrund i høringssvarene fra Horsens kommune og Naturstyrelsen. 

- Nettene er ikke længere behandles med kobber. Dette er et ønske fra Hjarnø A/S for at gøre produktionen mere miljørigtig.


1.3.  Høring


I henhold til § 6 stk. 3 skal Miljøstyrelsen offentliggøre anmeldelsen og VVM rapporten samtidigt med udkast til miljøgodkendelse og udkast til VVM tilladelse. Miljøstyrelsen fastlægger en frist på minimum 8 uger til at afgive bemærkninger.  Høringen løber fra den 18.  december 2013 til 12 februar 2014. 

Bemærkningerne skal fremsendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. J.nr. MST-1274-00037 inden den dato

2. Vilkår 

Følgende vilkår fastsættes som forudsætning for VVM tilladelsen.

VVM tilladelsen meddeles på baggrund af VVM-redegørelsens angivelse af de mulige miljøpåvirkninger fra anlægget. De konkrete miljøkrav til anlægget fremgår af miljøgodkendelsen dateret den __________________ Miljøgodkendelse og tilladelse til direkte udledning af spildevand for Hjarnø Havbrug A/S, Endelave. 

Følgende vilkår er gældende:

a) Hjarnø A/S skal anvende kompensationsproduktionen (muslinger og tang) til konsum, jordforbedringsprodukt eller dyrefoder. Der skal fremsendes dokumentation for dette til tilsynsmyndigheden.   

b) Arealreservationen til havbrug må ikke udgøre mere end 100 ha, og skal placeres i henhold til angivelsen i VVM redegørelsen.

c) Arealreservationen af kompensationsbrugene skal placeres i henhold til angivelsen i VVM redegørelsen og må ikke udgøre mere end 65.4 ha for muslingerne og 96,3 ha for tangkulturen. VVM åbner ikke mulighed for andre former for kompensation end dem der er redegjort for i VVM redegørelsen.

d) Koordinaterne til kompensationsanlæggene fremgår af bilag D i udkast til miljøgodkendelsen.

e) Sejladsen dokumenteres ved hjælp af den enkelte skibs kortplotter som kan bruges til at logge det daglig sejlads. Disse kortplotter skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden et år tilbage. 

f) Skulle der under anlægsarbejdet imidlertid påtræffes spor af fortidsminder eller vrag omfattet af museumslovens § 29g, skal museet dog straks kontaktes og arbejdet standses. (Museumsloven § 29h)







3. Begrundelse for afgørelsen 

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at de miljømæssige gener som anlægget giver, ikke er af en sådan størrelse og karakter, at det taler imod, at anlægget etableres. Det indgår i denne afvejning, at anlægget etableres langt fra land. Der er taget hensyn til at kompensationsopdrættene skal ligge i samme vandområde som havbruget for at leve op til de krav der er i regionplaner og udkast til vandplaner, og at anlægget ikke ligger i et Natura 2000 område. Derudover er der taget hensyn til vanddybde, strømforhold og vandtemperaturer.  Naturkonsekvensvurderingen viser, at det kan udelukkes, at anlægget kan have en skadelig påvirkning på Natura 2000 området og bilag 4 arterne.

Der er stillet krav til at muslingeproduktionen skal anvendes til konsum jordforbedringsprodukt eller dyrefoder, dermed sikres det at muslingerne og tang får en anvendelse, der er miljømæssigt forsvarligt. 



4. Offentliggørelsen

Afgørelsen om at meddele VVM tilladelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 18. december 2013.  Ligesom offentliggørelsen annonceres i Horsens Posten.




5. Klagevejledning

En VVM tilladelse bortfalder hvis projektet ændres væsentligt. Derudover fremgår det af miljøgodkendelsen, at godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år.

VVM-tilladelsen omfatter kun forholdet til lov om beskyttelse af havmiljøet lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013.  Der er ikke taget stilling til, om anlægget forudsætter tilladelse efter anden lovgivning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Kommunalbestyrelser, Sundhedsstyrelse, Forbrugerrådet, Danmarks Fiskeriforening, Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danske havne og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af rekreative interesser. Jf. Lov om beskyttelse af havmiljøet § 52. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K. mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den [dato= 4 uger fra annonceringstidspunktet] inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. 

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 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. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.               
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