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Orientering til akvakulturudvalget angående status og problemstilling
vedrørende afgitring af dambrug
Dambrugssagerne er kendetegnet ved at der træffes mange enkeltafgørelser efter mange forskellige
love på Miljøministeriets område. Desuden træffes afgørelser om godkendelse af afgitring ved
dambrug i henhold fiskeriloven under Fødevareministeriet. Med henblik på at strømline og forenkle
den samlede sagsbehandling for dambrug, således at den samlede godkendelses- og tilsynskompetence, herunder også afgitringen, samles hos samme myndighed, kan der ske en overførsel af ressortansvaret vedrørende sager om afgitring ved dambrug fra Fødevareministeriet til Miljøministeriet
(kommunerne).

Det er 1. marts 2010 aftalt mellem Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet, at en model for overdragelse af sager om godkendelse af afgitring tager udgangspunkt i, at en evt. overflytning af myndighedskompetencen på området tidligst vil få virkning fra 1. januar 2012.

Med udgangen af 2009 har i alt ca. 70 dambrug gennemført etableringen af nye afgitringer og fået
dem godkendt. I alt ca. 90 sager vurderes at kunne færdiggøres af Fiskeridirektoratet i løbet af 2010
– flere har etableret nye afgitringer og afventer, at der i løbet af foråret er mindre vand i vandløbene,
således at Fiskeridirektoratets kontrolpersonale kan afsyne afgitringen. For de resterende knap 100
sager kan det oplyses, at der fortsat er mange sager, hvor miljøforholdene er uafklarede, f.eks. hvor
vandindvindingssagerne endnu ikke er afgjort i Miljøklagenævnet. Endvidere er nogle dambrug under lukning/opkøb/sammenlægning og andre dambrug i en proces med omlægning af dambruget til
modeldambrug eller omstilling til vandindtag fra boring.
Det er Fiskeridirektoratets ambition og forventning, at samtlige sager om godkendelse af afgitring,
vil være færdigbehandlet pr. 1. januar 2012, hvis den endelige miljømæssige og driftsmæssige afgørelse for dambruget foreligger senest 1. januar 2011. I evt. sager, hvor Fiskeridirektoratet inden 1.
januar 2012 har truffet afgørelse i 1. instans, vil evt. klagesager, hvor Fødevareministeriets departement endnu ikke har truffet afgørelse blive færdigbehandlet i Fødevareministeriets departement.

