

Masterplan
- udvikling af akvakultur i Ringkøbing
Skjern Kommune 2009 - 2015

Indholdsfortegnelse
1. Baggrund.................................................................................4
2. Analyse og beskrivelse af den forventede udvikling i
dambrugserhvervets foderforbrug og udledning fra 1999-2015 i
kommunen ..............................................................................5
3. Tredobling af produktionen og anvendelse af bedste teknik.......... 11
4. Fremtidig lokalisering af akvakultur i kommunen ........................ 13
5. Tilskud til nedlæggelse af stemmeværker .................................. 16
6. Kommunens plan for udvikling af akvakultur .............................. 17
7. Bilag ..................................................................................... 20
8. Referencer ............................................................................. 21

2

Resumé
Regeringen har fremsat en handlingsplan for akvakultur med et mål
om en tredobling af produktionen fra 2007-2013 og en samtidig
reduktion i miljøbelastningen på op til 40 % pr. produceret kg.
Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne realisere regeringens
handlingsplan for akvakultur lokalt for at skabe et bæredygtigt
akvakultur-erhverv i kommunen. Det betyder, at produktionen i
akvakultur-erhvervet i kommunen ønskes øget til omkring 15.000 tons
i 2013 fra de omkring 5.000 tons i dag. 2015 vælges dog som slutår af
hensyn til samkøring med vandplanlægningen.
Realiseringen af handlingsplanen ønskes gennemført samtidigt med, at
udledningen af kvælstof og fosfor fra akvakultur-erhvervet i
kommunen ønskes reduceret med 20 % i 2015 i forhold til niveauet i
2005 for at imødekomme de forventede krav i de kommende
vandplaner.
Kommunen har derfor udarbejdet en masterplan for udvikling af
akvakultur i kommunen, hvor en reduktion i udledningen fra erhvervet
indgår. Masterplanen indeholder en analyse af den hidtidige udvikling i
akvakultur-erhvervet indenfor kommunegrænsen og en beskrivelse af
den forventede udvikling frem mod 2015.
Ifølge analysen forventes produktionen i erhvervet, at blive reduceret
til omkring 4.500 tons i 2015, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.
Der skal således en markant ændring af erhvervsudviklingen til for at
nå målet om en tredobling af produktionen.
For at en produktionsforøgelse kan ske samtidig med en reduktion i
udledning pr. produceret kg, skal der arbejdes på at få indført den
nyeste teknologi i erhvervet. Modeldambrug og især FREA-anlæg kan
præstere en produktion i stor skala samtidig med en meget effektiv
rensning. Kommunen vil derfor gerne have baseret hovedparten af den
fremtidige akvakulturproduktion på disse anlægstyper. Kommunen
vurderer, at en produktion på omkring 7.000 tons på FREA-anlæg,
omkring 6.000 tons på modeldambrug og omkring 2.000 tons på
traditionelle dambrug vil være et realistisk bud på lokal opfyldelse af
regeringens handlingsplan.
En del af produktionsforøgelsen kan også bestå af alternativ produktion
som fx økologisk fiskeopdræt eller produktion af andre fiskearter end
ørred.
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1. Baggrund
Akvakultur står for ca. 30 % af den globale fiske- og
skaldyrsproduktion og er på globalt plan den hurtigst voksende
fødevareproduktion. Der vil formentlig være en fremtidig, voksende
efterspørgsel på fiske- og skaldyrsprodukter blandt andet på grund af
ernæringsmæssige fordele i forhold til andre animalske produkter. En
voksende efterspørgsel skal i høj grad dækkes af
akvakulturproduktion, da det traditionelle fiskeri ikke vil kunne følge
med udviklingen på grund af begrænsede, naturlige bestande af fisk og
skaldyr.
Fødevareministeriet har fremsat en handlingsplan for akvakultur med
et mål om en tredobling af produktionen fra 2007-2013 og op til 40 %
reduktion i miljøbelastningen pr. produceret kg fisk. Baggrunden for
handlingsplanen er at forsøge at udnytte det vækstpotentiale, der
ligger i dansk akvakultur.
Miljøministeriet er i gang med at udarbejde vandplaner på baggrund af
vandrammedirektivet og miljømålsloven, hvori der opstilles mål for
tilstanden i vandløb, søer og fjorde. Vandplanerne offentliggøres
formentlig i løbet af 2009. Kommunerne skal efterfølgende lave
handleplaner, så miljømålene i vandområderne er opfyldt senest i
2015.
Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne realisere regeringens
handlingsplan for akvakultur lokalt for at sikre og videreudvikle et
bæredygtigt akvakultur-erhverv i kommunen. Kommunen har derfor
udarbejdet en masterplan for, hvordan akvakultur ønskes udviklet i
kommunen. Akvakulturplanen består af en beskrivelse af erhvervets
forventede udvikling frem mod 2015 ud fra den hidtidige udvikling i
erhvervet. Den forventede erhvervsudvikling og tilknyttede udledning
af kvælstof og fosfor sammenholdes med den kommende vandplans
forventede krav til reduktioner i udledningen af kvælstof og fosfor til
Ringkøbing Fjord. Planen består desuden af en lokaliseringsdel, der
beskriver arealers egnethed til lokalisering af akvakulturanlæg og
egnethed til udvidelse af eksisterende anlæg. Derudover beskrives
muligheden for etablering af et FREA-anlæg ved Hvide Sande Havn.
Masterplanen er baseret på produktion af ørred, men
erhvervsudviklingen indenfor akvakultur kan også bestå af alternativ
produktion som fx økologisk fiskeopdræt eller produktion af andre arter
end ørred.
Masterplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der bliver tilpasset i
takt med udviklingen i erhvervet og de miljø- og planlægningsmæssige
krav, der opstår – herunder de kommende vandplaner.
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2. Analyse og beskrivelse af den
forventede udvikling i
dambrugserhvervets foderforbrug og
udledning fra 1999-2015 i kommunen
Forudsætninger
Kommunen vil gerne lave et skøn over den fremtidige akvakulturproduktion og udledning i forhold til regeringens handlingsplan for
akvakultur og den kommende vandplan. 2015 er valgt som slutår i
fremskrivningen i stedet for 2013 af hensyn til tidsperspektivet i
vandplanlægningen. Baggrunden for fremskrivningen er produktionsog udledningstal for 1999 og 2007 som et udtryk for ældste og nyeste
værdier, hvorfra der laves en lineær ekstrapolering til 2015. Den
faktiske udvikling vil bl.a. afhænge af kommunens politik med hensyn
til økonomisk tilskud til nedlæggelse af stemmeværker.

Antal dambrug
I 1999 var der 50 dambrug indenfor kommunens afgrænsning, mens
der i 2007 var 40 dambrug i kommunen. Ud fra den hidtidige udvikling
forventer kommunen, at der i 2015 er omkring 30 af de nuværende
dambrug tilbage (se figur 1).

60
50

50
42

40

antal

40
30

30

20

10

0
1999

2005

2007

2015

årstal

Figur 1. Antallet af dambrug indenfor kommunens afgrænsning er reduceret med
10 anlæg fra 1999 til 2007. Hvis den udvikling fortsætter, vil der i 2015 være
omkring 30 dambrug i kommunen.
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Kommunen forventer en strukturudvikling på akvakulturområdet, der
ligner strukturudviklingen på landbrugsområdet, hvor mindre landbrug
afløses af færre, men større landbrug. En strukturudvikling indenfor
akvakultur er i øjeblikket i gang i form af ombygning af traditionelle
anlæg til modeldambrug med større produktion.

Produktion (udtrykt som tilladt foderforbrug)
Der tages udgangspunkt i det tilladte foderforbrug, fordi det belyser
det størst mulige foderforbrug i kommunen. Det faktiske foderforbrug
et tilfældigt år vil typisk vil være lavere end det tilladte foderforbrug,
fordi alle anlæg ikke har fuld produktion. Det tilladte foderforbrug er
derfor valgt som beregningsgrundlag, da det ikke indeholder
variationer fra år til år som følge af fx virusudbrud.
I 1999 var der et samlet tilladt foderforbrug på omkring 5.600 tons om
året på de 50 dambrug, der ligger indenfor kommunens afgrænsning
(se figur 2). I 2007 var der et samlet tilladt foderforbrug på omkring
5.000 tons om året. Hvis denne udvikling forsætter vil det totale
tilladte foderforbrug i 2015 ligge på omkring 4.500 tons om året.
Den samlede produktion udtrykt som tilladt foderforbrug forventes
således at være reduceret med ca. 1.100 tons i 2015 i forhold til 1999.
Regeringens handleplan for akvakultur med et mål om en tredobling af
produktionen i forhold til 2007-niveau vil for Ringkøbing-Skjern
Kommune betyde, at det tilladte foderforbrug i 2015 skal være ca.
15.000 tons om året. Med den igangværende udvikling indenfor
erhvervet vil der altså i 2015 mangle omkring 10.500 tons i forhold til
regeringens handleplan.
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Figur 2. Det tilladte foderforbrug på dambrug indenfor kommunens afgrænsning er
faldet med omkring 600 tons fra 1999 til 2007. Hvis den udvikling fortsætter, vil det
tilladte foderforbrug i 2015 være omkring 4.500 tons i stedet for et målsat
foderforbrug på 15.000 tons.

Kvælstof (N)-udledning
Kvælstofudledningen fra kommunens dambrug er beregnet for årene
1999, 2005, 2007 og 2015 (se figur 3). Udledningen er beregnet ud fra
dambrugenes tilladte fodermængde de pågældende år samt den mest
anvendte fodertype på dambrug. Der er lavet to forskellige scenarier
for udviklingen i kvælstofudledningen fra 2007 til 2015. Det ene
scenarie bygger på en antagelse om, at udledningen fra 2007 til 2015
(8 år) vil reduceres med samme størrelse som reduktionen fra 1999 til
2007 (8 år). I det andet scenarie er den forventede kvælstofudledning
i 2015 beregnet ud fra antagelsen om, at der i 2015 vil være 10 færre
dambrug end i 2007. Det omfatter dog ikke dambrug, hvor
nedlæggelsen sker i forbindelse med en foderflytning til andre
dambrug.
I 1999 var den samlede N-udledning fra dambrug indenfor kommunens
afgrænsning ca. 218 tons om året, mens den i 2005 var ca. 184 tons
om året. I 2007 var den ca. 175 tons om året, og i 2015 forventes den
at ligge omkring 131 tons om året i begge scenarier. Erhvervets
samlede, årlige udledning forventes således at være reduceret i
størrelsesordenen 87 tons i 2015 i forhold til 1999, hvilket svarer til en
reduktion på omkring 40 %.
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Ringkøbing fjord og vandplanens krav til reduktion
I forbindelse med vandplanlægningen forventer kommunen et generelt
krav til reduktion i udledningen af kvælstof til Ringkøbing Fjord.
Kommunen tager udgangspunkt i et krav til reduktion på omkring 20
% i forhold til niveauet i 2005. Hvis kravet til reduktion opgøres
specifikt for dambrugserhvervet, betyder det ud fra kommunens
scenarier, at kvælstofudledning fra akvakultur i Ringkøbing-Skjern
Kommune skal være reduceret til 147 tons om året i 2015. Til
sammenligning vil udledningen af kvælstof fra erhvervet være omkring
131 tons om året, hvis udvikling fortsætter som hidtil.
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Figur 3. Den udledte mængde kvælstof er faldet med 43 tons fra 1999 til 2007.
Hvis denne udvikling fortsætter, vil udledningen i 2015 være omkring 131 tons.
Hvis vandplanen indeholder et krav om 20 % reduktion af udledningen i 2015 i
forhold til niveauet i 2005, skal udledningen for at opfylde kravet være
maksimalt 147 tons om året i 2015 ifølge kommunens beregningsmetode.

I reduktionerne er ikke medregnet forbedringer i foderkvaliteten siden
1999, der allerede har betydet en yderligere reduceret udledning.
Herudover er der i perioden sket andre tekniske tiltag som fx reduceret
vandgennemstrømning og forbedret rensning. Reduktionerne må
derfor forventes reelt at blive større under forudsætning af, at
strukturudviklingen i erhvervet sker som forventet.
Kommunen har i 2007 og 2008 medvirket til nedlæggelse af
stemmeværker ved tre dambrug. Produktionen er i den forbindelse
ophørt med en følgende reduktion i udledningen af kvælstof på
omkring 15 tons.
Dambrugserhvervet på tværs af kommunegrænser står for ca. 7 % af
den samlede kvælstof-udledning til Ringkøbing Fjord, som er på i alt
omkring 5.700 tons pr. år (se figur 4). Ifølge Vandrammedirektivets
Basisanalyse Del II forventes den samlede belastning til Ringkøbing
Fjord at udgøre ca. 4.400 tons kvælstof om året i 2015.
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Figur 4. Tilførslen af kvælstof til Ringkøbing Fjord fra akvakultur-erhvervet i
hele oplandet udgør omkring 7 % af den samlede tilførsel (gennemsnit for
2000-2004, Regionplan 2005).

Fosfor (P)-udledning
I 1999 var den samlede fosfor-udledning fra dambrug indenfor
kommunens afgrænsning omkring 17,9 tons om året. I 2007 var den
ca. 14,7 tons om året, mens den i 2015 ventes at være 9,2 – 10,2 tons
om året (se figur 5). Erhvervets samlede, årlige udledning forventes
således at være reduceret med ca. 7,7 – 8,7 tons om året i 2015 i
forhold til 1999, hvilket svarer til en reduktion på knap 50 %.
Ringkøbing fjord og vandplanens krav til reduktion
I forbindelse med vandplanlægningen forventer kommunen et generelt
krav til reduktion i udledningen af fosfor til Ringkøbing Fjord.
Kommunen tager udgangspunkt i et krav til reduktion på omkring 20
% i forhold til niveauet i 2005. Hvis kravet til reduktion opgøres
specifikt for dambrugserhvervet, betyder det ud fra kommunens
scenarier, at fosforudledningen skal være reduceret til omkring 11,7
tons om året i 2015. Til sammenligning vil udledningen af fosfor være
omkring 9,2 - 10,2 tons om året, hvis udvikling fortsætter som hidtil.
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Figur 5. Den udledte mængde fosfor er faldet med omkring 4,3 tons fra 1999
til 2007. Hvis den udvikling fortsætter, vil udledningen i 2015 være omkring
9,2 - 10,2 tons om året. Hvis vandplanen indeholder et krav om 20 %
reduktion af udledningen i 2015 i forhold til niveauet i 2005, skal udledningen
for at opfylde kravet være maksimalt 11,7 tons om året i 2015 ifølge
kommunens beregningsmetode.

I reduktionerne er ikke medregnet forbedringer i foderkvaliteten siden
1999, der allerede har betydet en yderligere reduceret udledning.
Herudover er der i perioden sket andre tekniske tiltag som fx reduceret
vandgennemstrømning og forbedret rensning. Reduktionerne må
derfor forventes reelt at blive større under forudsætning af, at
strukturudviklingen i erhvervet sker som forventet.
Kommunen har i 2007 og 2008 medvirket til nedlæggelse af
stemmeværker ved tre dambrug. Produktionen er i den forbindelse
ophørt med en følgende reduktion i udledningen af fosfor på omkring
1,3 tons.
Dambrugserhvervet på tværs af kommunegrænser står for ca. 23 % af
den samlede fosfor-udledning til Ringkøbing Fjord, som er på i alt
omkring 141 tons om året (se figur 6). Ifølge Vandrammedirektivets
Basisanalyse Del II forventes den samlede belastning til Ringkøbing
Fjord at udgøre 125 tons fosfor om året i 2015.
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Figur 6. Tilførslen af fosfor til Ringkøbing Fjord fra akvakultur-erhvervet i hele
oplandet udgør omkring 23 % af den samlede tilførsel (gennemsnit for 2000-2004,
Regionplan 2005).

3. Tredobling af produktionen og
anvendelse af bedste teknik
Regeringens handlingsplan for en tredobling af akvakulturproduktionen
ledsages af et mål for en samtidig reduktion i miljøbelastningen på
optil 40 % pr. produceret kg. Hvis det skal lykkes, skal der benyttes
den bedste teknologi.
Dansk Akvakultur offentliggjorde i september 2007 en rapport over de
kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i Fuldt
REcirkulerede Akvakulturanlæg (FREA-anlæg). FREA-anlæggene
repræsenterer den mest effektive produktions- og rensnings-teknologi.
FREA-anlæg består af indendørsanlæg med en produktion på 3.000
tons fisk, hvor vandgennemstrømningen er fuldstændig kontrolleret.
Der indtages vand fra boringer eller dræn, og mindst 97 % af vandet
recirkuleres (genbruges) flere gange, inden det nedsives eller udledes.
I forbindelse med recirkuleringen passerer vandet forskellige
renseforanstaltninger for at opretholde en god vandkvalitet internt på
anlægget. Produktionsvandet kan herefter afledes til et
nedsivningsanlæg eller udledes til vandmiljøet via en plantelagune. Der
findes på nuværende tidspunkt ingen FREA-anlæg i Danmark.
Hvis regeringens handlingsplan om en tredobling af
akvakulturproduktionen inden 2015 ønskes realiseret på lokalt plan i
Ringkøbing-Skjern Kommune, vil det kunne lade sig gøre, hvis der
eksempelvis etableres to til tre FREA-anlæg, og hvis der i samme
periode sker produktionsudvidelser på de eksisterende modeldambrug
med omkring 4.700 tons (fra ca. 1.300 tons til 6.000 tons). I så fald
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ville den samlede produktion udtrykt som foderforbrug i kommunen
kunne blive på 15.000 tons om året (se tabel 1).
Tabel 1. Fordelingen af produktion på anlægstyper i 2007 og den forventede fordeling
af produktion på anlægstyper i 2015. *Antages forøget med 50 % ift. 2007.
**Udledningen fra FREA anlæg kan dels ske til Vesterhavet eller via nedsivning,
således at vandplanens reduktionskrav for Ringkøbing Fjord kan overholdes.

Produktionstype

Antal
anlæg

Udledning
(tons
N/år)
145

Udledning
(tons P/år)

35

Produktion
(tons
foder/år)
3.700

2007 – traditionelle
2007 –
modeldambrug
2007 – sum
2015 – traditionelle

5

1.300

30

1,7

40
20

5.000
2.000

175
86

13,6
6,6-7,6

2015 –
modeldambrug
2015 – FREA
2015 – sum

10

6.000

45*

2,6

2-3
32-33

7.000
15.000

2015 – vandplan
Ringkøbing Fjord

-

-

47
131
(+47**)
147

3,5
9,2-10,2
(+3,5**)
11,7

11,9

Et FREA-anlæg med en produktion på 3.000 tons pr. år forventes at
udlede omkring 20 tons kvælstof om året og omkring 1,5 tons fosfor
om året før nedsivning eller udledning til lagune. Lagune eller
nedsivning vil betyde en markant yderligere rensning. Denne udledning
svarer nogenlunde til udledningen fra et traditionelt dambrug med et
foderforbrug på 400 tons.
Med hensyn til organisk stof bliver rensningen på FREA-anlæg meget
effektiv. Udledning af organisk stof har især betydning for
nærrecipienten, og en miljømæssigt forsvarlig udledning vil altid blive
behandlet i et anlægs miljøgodkendelse. Udledningsstørrelsen kan
ligesom for kvælstof og fosfor justeres via fx lagunestørrelsen.

Udledning og ressourcer pr. produceret kilo
Kvælstof- og fosfor-udledning pr. tons produktion
Ud fra kommunens scenarier er udledningen i det nuværende
dambrugserhverv omkring 35 kg kvælstof pr. tons produktion og
omkring 2,7 kg fosfor pr. tons produktion. Et FREA-anlæg udleder til
sammenligning omkring 6,7 kg kvælstof og omkring 0,33 kg fosfor pr.
tons produktion før nedsivning eller udledning til lagune, som vil give
en markant yderligere rensning. Reduktionen i udledning pr. tons
produceret fra FREA-anlæg er således i størrelsesordenen 80 % for
kvælstof og 88 % for fosfor – altså omtrent det dobbelte af målet om
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en 40 % reduktion i miljøbelastningen. FREA-anlæg har således en
meget lille relativ udledning i forhold til den nuværende
dambrugsproduktion. Hvis hovedparten af akvakulturproduktionen i
kommunen i 2015 foregår på FREA-anlæg, er det altså ikke
usandsynligt, at målet om 40 % reduktion i miljøbelastningen pr.
produceret kilo som minimum vil kunne nås.
Modeldambrug har tilsvarende en lille udledning pr. produceret kg i
forhold til traditionelle dambrug. Produktionsudvidelsen på ca. 4.700
tons på eksisterende akvakulturanlæg skal derfor ske ved udvidelser
på eksisterende modeldambrug og ved ombygning af traditionelle
dambrug til modeldambrug.
Vandmængde pr. tons produktion
Med hensyn til indvinding af vandressourcer er FREA-anlæg også
væsentlig mere produktionseffektive. I et FREA-anlæg skal der bruges
omkring 500 kubikmeter vand pr. tons produktion, mens der på et
traditionelt dambrug bruges omkring 80.000 kubikmeter vand pr. tons
produktion.
Faunapassage
Modeldambrug og FREA-anlæg kan som udgangspunkt indrettes og
drives uden vandindtag fra vandløb. Det gør disse anlægstyper
fordelagtige i forhold til faunapassage ved vandløb.
Forbrug af medicin- og hjælpestoffer
På FREA-anlæg forventes forbruget af medicin- og hjælpestoffer at
være minimalt pga. anvendelsen af grundvand i stedet for
vandløbsvand samt pga. det lukkede produktionsanlæg med separate
produktionsafsnit. En fuldstændig sygdomsfri produktion er dog næppe
realistisk.

4. Fremtidig lokalisering af akvakultur i
kommunen
Ringkøbing-Skjern Kommune har fået COWI A/S til at udarbejde en
lokaliseringsplan for akvakulturanlæg i kommunen (Bilag 1).
Lokaliseringsplanen beskriver mulighederne for at etablere og udvide
akvakulturanlæg ved vandløb og i det øvrige åbne land. COWI har
desuden beskrevet muligheden for at etablere et FREA-anlæg ved
Hvide Sande Havn med udledning til slusekanalen eller til Vesterhavet
(Bilag 14).
Lokaliseringsplanen består af et kommunekort over
vandløbsstrækninger, der er kategoriserede efter egnethed til
lokalisering af modeldambrug. Et tilsvarende kommunekort
kategoriserer arealer i det åbne land efter deres egnethed til
lokalisering af fuldt recirkulerede akvakulturanlæg (FREA-anlæg).
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Målet med lokaliseringsplanen er at få et overblik over mulighederne
for nyetablering af FREA-anlæg i kommunen samt mulighederne for
etablering og flytning af akvakulturanlæg ved vandløb.
Lokaliseringsplanen indeholder ikke en vurdering af landskabelige
forhold og indeholder heller ikke en nærmere vurdering af
recipienternes robusthed i forhold til udledning af spildevand.

Lokalisering af modeldambrug i vandløbssystemerne
Lokaliseringsplanen for modeldambrug i vandløbssystemerne viser, at
der tilsyneladende er områder, der er hensigtsmæssige til placering af
modeldambrug (Bilag 2-7).
Lokaliseringsarbejdet er foregået ved at kortlægge arealer indenfor
500 meter på hver side af vandløb med en
medianminimumsvandføring på mere end 100 l/s. Indenfor disse
områder er arealer opdelt i tre kategorier:
1. Arealer, der er uegnede til placering af akvakulturanlæg. Disse
uegnede arealer ligger indenfor internationale
naturbeskyttelsesområder, områder med § 3-beskyttet natur
eller områder indenfor strandbeskyttelseslinjer.
2. Arealer, der måske er egnede til placering af akvakulturanlæg.
Disse arealer ligger indenfor områder med særlige
drikkevandsinteresser, nitratfølsomme områder, områder
omkring vandindvindingsanlæg, områder indenfor sø- og
åbeskyttelseslinjer eller indenfor skovbyggelinjer.
Medianminimumsvandføringen er større end 100 l/s, men
mindre end 200 l/s på den pågældende vandløbsstrækning.
3. Arealer, der tilsyneladende er egnede til placering af
akvakulturanlæg. Disse arealer ligger ikke indenfor områder
nævnt i ovenstående punkt 1 og 2.
Ud fra kortlægningen af uegnede og måske egnede arealer er der
udarbejdet et kommunekort med markering af egnede områder til
placering af akvakulturanlæg.
Når der også tages højde for den trafikale tilgængelighed er følgende
vandløbs-strækninger ifølge kortlægningen hensigtsmæssige til
placering af akvakulturanlæg:
-

Vorgod Å-systemet omkring Barde.
Ganer Å nedstrøms Rækker Mølle.
Gundesbøl Å.
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Lokaliseringsplanen indeholder ikke en vurdering af landskabelige
forhold og indeholder heller ikke en nærmere vurdering af
recipienternes robusthed i forhold til udledning af spildevand. Disse
forhold skal også tages i betragtning i forbindelse med en eventuel
placering eller udbygning af et anlæg. Afvandingskanaler er ikke
medtaget i kortlægningen, men disse kan være et alternativ i forhold
til placering af modeldambrug.

Lokalisering af FREA-anlæg i kommunen som helhed
Som for modeldambrug er der udarbejdet en lokaliseringsplan for
FREA-anlæg. Lokaliseringsplanen viser, at der tilsyneladende er
arealer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til placering af FREAanlæg (Bilag 8-13).
Lokaliseringsarbejdet er foregået ved at kortlægge arealer, der er
uegnede til placering af FREA-anlæg. Disse uegnede arealer ligger
indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme
områder, områder omkring vandindvindingsanlæg, internationale
naturbeskyttelsesområder, områder med § 3-beskyttet natur eller
områder indenfor strandbeskyttelseslinjer.
Dernæst er der kortlagt arealer, der måske er egnede til placering af
FREA-anlæg. Disse arealer ligger indenfor sø- og åbeskyttelseslinjer
eller skovbyggelinjer.
Ud fra kortlægningen af uegnede og måske egnede arealer er der
udarbejdet et kommunekort med markering af egnede områder til
placering af FREA-anlæg.
Når der også tages højde for den trafikale tilgængelighed er følgende
områder tilsyneladende hensigtsmæssige til placering af FREA-anlæg:
-

Området mellem Tim og Spjald langs landevejen Tim Kirkeby –
Grønbjerg
Området omkring Lem
Området mellem Skjern og Finderup langs landevejen SkjernHolstebro
Området øst, nordøst og sydøst for Videbæk
Området syd for Tarm
Området sydøst for Borris Hede

Lokalisering af FREA-anlæg ved Hvide Sande Havn
Ifølge Regionplan 2005 kan der etableres recirkulerede anlæg til
marint opdræt ved Hvide Sandes erhvervsområder. Kommunen har
ønsket at få undersøgt hvor stor en produktion på FREA-anlæg, der
kan etableres uden væsentlig påvirkning af miljøtilstanden i Ringkøbing
Fjord.
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Der er på den baggrund lavet modelberegninger for to teoretiske
udledningspunkter – ét i slusekanalen og ét i Vesterhavet.
Modelberegningerne viser, at udledningen af kvælstof og fosfor fra et
FREA-anlæg med 5.000 tons produktion formentlig vil kunne påvirke
hele Ringkøbing Fjord væsentligt, hvis udledningen foregår til
slusekanalen. Hvis udledningen alternativt foregår til Nordsøen, vil den
nordlige del af Ringkøbing fjord formentlig kunne blive påvirket
væsentligt.
Et FREA-anlæg med 2.500 tons produktion med udledning til
slusekanalen vil kunne påvirke den nordlige del af Fjorden, mens
Natura 2000 området formentlig ikke vil påvirkes væsentligt. En
tilsvarende udledning til Nordsøen vil tilsyneladende ikke påvirke
fjorden væsentligt.
Et FREA-anlæg på 1.000 tons med udledning til slusekanalen vil
formentlig kun have svag betydning for den nordlige del af fjorden,
mens en udledning til Nordsøen ikke vil kunne registreres i fjorden.
Det kan dog ikke udelukkes at en udledning af fosfor fra en 1.000 tons
produktion på sigt vil kunne få betydning lokalt i Ringkøbing Fjord i
situationer, hvor algevæksten er fosforbegrænset.
Et konkret anlægsprojekt vil skulle miljøgodkendes inden etablering. I
den forbindelse vil et konkret anlægs påvirkning skulle belyses mere
præcist.

5. Tilskud til nedlæggelse af
stemmeværker
Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået aftale om økonomisk tilskud
til nedlæggelse af stemmeværker på tre akvakulturanlæg.
Produktionen er i de tre tilfælde blevet indstillet. Der har været tale om
utidssvarende anlæg, der ville have krævet en større ombygning for at
kunne håndtere en fremtidssikret produktion. Nedlæggelserne betyder,
at der bliver skabt fri faunapassage på de pågældende
vandløbsstrækninger, og at udledningen af næringsstoffer og medicinog hjælpestoffer fra dambrugserhvervet nedsættes. Nogle af aftalerne
er gennemført i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.
I Regionplan 2005 er der opstillet en tidsplan for etablering af
faunapassage ved dambrugsstemmeværker i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Kommunen arbejder ud fra denne tidsplan i forhold til
fremtidige projekter vedrørende faunapassage ved dambrug. De
kommende vandplaner vil dog kunne få afgørende betydning for
kommunens fremtidige politik på området.
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6. Kommunens plan for udvikling af
akvakultur
Vandplaner
Miljøministeriet forventes at offentliggøre de kommende vandplaner i
løbet af 2009. I vandplanerne er der sat nye mål for miljøtilstanden i
vandløb, søer og fjorde. Kommunen forventer, at der i vandplanerne
ligger et krav om reduktion af udledningen af kvælstof og fosfor til søer
og fjorde. Reduktionskravene vil fungere som en bindende ramme for
kommunens administration af fx akvakultur. Kommunens opgave er at
sørge for målopfyldelse i vandområderne igennem handleplaner senest
i 2015. I handleplanerne vil kommunen kunne benytte forskellige
virkemidler til at opnå målene for vandområderne. For eksempel kan
dambrug nedlægges, eller der kan stilles skærpede udlederkrav i
miljøgodkendelser og i revurderinger af miljøgodkendelser. Der vil
kunne benyttes lignende virkemidler i forhold til øvrige erhverv med
udledning til vandområder.
FREA-anlæg
Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne åbne op for muligheden for at
introducere FREA-anlæg i kommunen. Hensigten er at sætte skub i den
teknologiske udvikling indenfor akvakultur og på sigt at opnå en større
produktion samt miljøforbedringer.
Kommunen har mulighed for at søge en positiv produktionsudvikling i
form af FREA-anlæg gennem to forskellige administrations-modeller:
1. Kommunen kan kræve af en ansøger, at nyetablering af et
FREA-anlæg bliver udledningsneutralt, fx ved at der samtidig
opkøbes en tilsvarende udledningsmængde af kvælstof og
fosfor via foderopkøb fra et andet akvakultur-anlæg. Det kunne
typisk være et utidssvarende anlæg, der tages ud af drift.
2. Kommunen kan argumentere for, at udledningen af kvælstof og
fosfor fra akvakultur-erhvervet i kommunen samlet set
forventes at være reduceret med 20 % i 2015 i forhold til 2005,
selvom der etableres FREA-anlæg uden opkøb (jf. afsnit 2
angående den forventede udvikling i erhvervet).
Den hidtidige praksis omkring regulering af kvælstof- og
fosforudledningen fra dambrugserhvervet til Ringkøbing Fjord og Stadil
Fjord har været et krav om en kvælstofneutral udledning som
minimum. Hvis et dambrug har ansøgt om at udvide produktionen, er
der blevet stillet krav om bedre rensning på den nye produktion,
således at udledningen som minimum er neutral i forhold til
udledningen fra den gamle produktion. Det betyder også, at
kommunen kan sætte skærpede krav til en eksisterende udledning,
hvis det af miljøhensyn er nødvendigt. Kommunen ønsker at bibeholde
denne praksis i forhold til administration af eksisterende dambrug i
vandløbssystemerne.
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Mål
Kommunen har følgende mål for akvakultur-erhvervet:
1. At opnå en lokal realisering af regeringens handlingsplan for
akvakultur om en tredobling af produktionen med en samtidig
reduktion i miljøbelastningen på mindst 40 % pr. produceret
kilo.
2. At opnå en samlet reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor
fra erhvervet på 20 % i forhold til niveauet i 2005.
3. At fremme den teknologiske udvikling indenfor erhvervet og
fremme muligheder for storskala-produktion i recirkulerede
anlæg (FREA-anlæg) på egnede lokaliteter.
4. At fremme udvikling af produktion på modeldambrug ved
vandløb i det omfang, det er foreneligt med opfyldelse af
målsætninger for de pågældende vandområder og i det omfang,
det er foreneligt med andre hensyn.
5. At anvendelse af medicin- og hjælpestoffer minimeres pr.
produceret enhed.

Virkemidler
Kommunen vil forsøge at nå målene ved hjælp af følgende virkemidler:
FREA-anlæg
1. Der arbejdes for en produktion på omkring 7.000 tons på FREAanlæg.
2. Der arbejdes for etablering af et FREA-anlæg ved Hvide Sande
Havn i det omfang, det er foreneligt med miljø- og planhensyn.
3. Der arbejdes for etablering af yderligere FREA-anlæg på
hensigtsmæssige lokaliteter.
4. Anlæg som søges etableret med direkte udledning til vandløb og
fjordområder vil som udgangspunkt skulle etablere en
plantelagune eller tilsvarende renseforanstaltning for at
nedbringe udledningen af især kvælstof og fosfor.
5. FREA-anlæg kan evt. etableres med nedsivning af spildevand på
lokaliteter, hvor det ikke vil påvirke miljøet uhensigtsmæssigt.
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Modeldambrug
1. Der arbejdes for en produktion på omkring 6.000 tons på
modeldambrug.
2. Der arbejdes for foderflytning fra traditionelle anlæg til
modeldambrug i det omfang, det er foreneligt med opfyldelse af
målsætninger for de pågældende vandområder og i det omfang,
det er foreneligt med andre hensyn.
3. Der arbejdes for udbygning af eksisterende modeldambrug i det
omfang, det er foreneligt med opfyldelse af målsætninger for de
pågældende vandområder og i det omfang, det er foreneligt
med andre hensyn.
4. I forbindelse med produktionsforøgelse på et modeldambrug
skal udledningen af kvælstof, fosfor og organisk stof som
minimum være neutral i forhold til udledningen fra anlægget før
ombygning.
5. Der kan stilles skærpede krav til udledningen i forbindelse med
miljøgodkendelse af nye anlæg og i forbindelse med revurdering
af eksisterende miljøgodkendelser.
6. Der arbejdes for, at vandindtaget til modeldambrug som
udgangspunkt foregår uden direkte indtag fra vandløb.
7. Der arbejdes for, at vandindtaget generelt minimeres.
Traditionelle dambrug
Der forventes en produktion på omkring 2.000 tons på traditionelle
dambrug i 2015.
1. Der arbejdes for ombygning af traditionelle anlæg til
modeldambrug i det omfang, det er foreneligt med opfyldelse
af målsætninger for de pågældende vandområder og i det
omfang, det er foreneligt med andre hensyn.
2. Der kan stilles skærpede krav til udledningen i forbindelse med
miljøgodkendelse af anlæg og i forbindelse med revurdering af
eksisterende miljøgodkendelser.
3. Der arbejdes for, at vandindtaget generelt minimeres.
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7. Bilag
1.

Udpegning af områder for fremtidig udvikling af akvakultur
(lokaliseringsplan for modeldambrug og FREA-anlæg)

2– 13. Kortbilag til lokaliseringsplan
14.

Akvakultur Hvide Sande – Hydraulisk modellering
(undersøgelse af muligheder for etablering af FREA-anlæg
ved Hvide Sande Havn)
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