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Efter underskud i både 2008 og 2009 bød 2010 atter på sorte tal i de fleste
regnskaber. Det fremgår af regnskabsstatistikken for 2010.
Det samlede driftsresultat for 2010 steg med 53 mio. kr. til et overskud på
26 mio. kr.
Det skyldes primært lavere driftsomkostninger, men også et svagt stigende
bruttoudbytte har medvirket til resultatfremgangen.
For havbrugenes vedkommende steg bruttoudbyttet per anlæg fra 15,9 til
20,4 mio. kr., og driftsomkostningerne steg med 2,6 mio. kr.
Det betyder, at et 2009 underskud på 0,2 mio. kr. blev forbedret til et positivt
driftsresultat på 1,3 mio. kr. pr. anlæg.
Havbrugene opnåede i 2010 en afkastningsgrad på 16,5 pct.
De traditionelle dambrug fik i 2010 et driftsresultat på 19.000 kr. per anlæg.
Bruttoudbyttet var på 2,1 mio. kr. i og driftsomkostninger løb op i 2,0 mio. kr.
Under et havde de traditionelle dambrug en afkastningsgrad på -0,6 %.
Modeldambrug type 1 havde med 3,9 mio. kr. i bruttoudbytte og 3,5 mio. kr.
i driftsomkostninger et driftsresultat på 283.000 kr. pr. anlæg, hvilket gav en
afkastningsgrad på 2,8 pct.
Modeldambrug type 3 havde med 10,9 mio. kr. i bruttoudbytte og
driftsomkostninger på 10,0 mio. kr. et driftsresultat på 210.000 kr. pr. anlæg, hvilket
gav en afkastningsgrad på 4,1 pct.
Antallet af anlæg faldt med 15 til 257 anlæg i 2010. Den samlede produktion var i
2010 på 42.120 ton mod 45.887 ton i 2009, svarende til et fald på 8,2 %.
Traditionelle dambrug og havbrug stod med hhv. 36 % og 33 % for 69 % af det
samlede bruttoudbytte. Modeldambrugene stod for i alt 21 %, mens ålebrug,
lineopdræt og andre anlæg tilsammen tegnede sig for 10 %.
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Regnbueørreden er blevet ”grøn”

Formandens
syn og holdninger
Store forventninger
Dansk Akvakultur har et godt tilbud til samfundet.
Over en kortere årrække vil vi øge produktionen af
fisk skaldyr og tang til 180.000 tons/år til en værdi
af 4 mia. kr/år. Det meste går til eksport, og desuden
kan vi oprette 2.000 godt lønnede arbejdspladser
i udkantsdanmark. Det hele kan foregå inden for
samfundsfastlagte miljømål.
Det kræver, at politikerne lever op til
akvakulturudvalgets anbefalinger, som tildeler erhvervet
den absolut nødvendige mængde kvælstof og frafalder
den nuværende kommando/kontrol regulering til fordel
for udlederkrav.
Det er desværre ikke nogen simpel sag, især synes
det at være tungt for miljøministeriets embedsmænd
at værdsætte, hvad det er, man har skrevet under på i
Akvakulturudvalget.
Det skal ikke forhindre mig i at starte 2012 i en god
ånd. Jeg tror, det vil lykkes for alle gode kræfter at få
gennemført akvakulturudvalgets anbefalinger.
Det er vigtigt, at erhvervet som helhed og hvert enkelt
af vore medlemmer tænker disse meget positive
konsekvenser igennem. Det er meget ”jysk” at være
lidt småpessimistisk og tænke, at det kan da ikke passe,
at situationen for Dansk Akvakultur pludselig bliver
(meget) bedre.
Men det kan, og det skal passe. Og så får vi travlt med
mange spændende ting.
Æg- og yngelfolket skal firedoble produktionen, bl.a.
skal der bruges mere end 10.000 sættefisk til havbrug,
som skal være klar i april måned hvert år.
Hvis vi kommer til at ligne udviklingen i det
internationale lakseopdræt opstår der nogle få meget
store firmaer, som omsætter i milliardklassen. De
kan ikke ledes alene af vores formidable ejer/ledere,
som er vant til at tage alle vigtige beslutninger selv, og
derfor risikerer at blive flaskehalse.Vi skal både bruge
kapitalindskud til hurtig vækst – måske skal nogle af
jer børsnoteres - og mere professionel ledelse på
direktørgangene og i bestyrelserne.

WWF Verdensnaturfonden har opdateret deres fiskeguide – Hva’
for en fisk – og den danske regnbueørred er i den forbindelse
blevet forfremmet til kategorien ”grøn”.
WWF arbejder for at skabe en bæredygtig udnyttelse af havets
ressourcer. Det indebærer bl.a., at WWF samarbejder med
– og lægger pres på – virksomheder, supermarkedskæder og
restauranter for at øge udbuddet af miljømærkede fisk. Alt med
henblik på, at vi som forbrugere kan træffe et bæredygtigt valg ved
køledisken. Fiskeguiden skal understøtte den beslutning.
Fiskeguiden deler de forskellige arter i tre kategorien:
GRØN - spis med god samvittighed:
De grønne arter er fanget eller opdrættet på en måde, der ikke
ødelægger havmiljøet, og bestandene har det godt.
GUL - vær kritisk:
De gule arter kan være et alternativ til de røde, men de kan også
være problematiske. Gå efter de MSC-mærkede gule fisk, hvis du vil
være sikker.
RØD - find et alternativ:
De røde arter kommer fra overfiskede bestande. De kan også være
fanget eller opdrættet på en måde, der ødelægger havmiljøet. WWF
anbefaler, at du styrer helt udenom fiskene på den røde liste.
Den danske regnbueørred er blevet grøn, fordi dambrugerne
indfører bedre miljøteknologier, og fordi flere kommuner og
dambrugere indgår aftaler om at forbedre passageforholdene i de
danske vandløb, så vilde fisk kan bevæge sig frit.
WWF påpeger i guiden, at der fortsat er plads til forbedringer i
dansk ørredopdræt, og de peger bl.a. på traditionelle dambrug og
havbrug, som, efter deres vurdering, fortsat forurener for meget.
Det samme gælder for importeret norsk eller chilensk ørred, der
er produceret i havbrug.
Det fremgår videre af guiden, at ørred fra sydeuropæiske og
tyrkiske dambrug typisk er produceret under forhold uden
tilstrækkelig statslig kontrol med effekter på natur og miljø.
Som bekendt har WWF været initiativtager til den globale
dialog med opdrættere, forskere og andre miljøorganisationer
om at skabe en global certificeringsordning for opdrættede fisk.
Vi afventer fortsat de nye standarder for ASC (Aquaculture
Stewardship Council) certificerede regnbueørreder.
Blåmuslingen er gul, fordi hovedparten af de muslinger, der udbydes
i Danmark, er skrabemuslinger, som bliver fisket med redskaber, der
er skadelige for havmiljøet. De danske blåmuslinger skrabes især i
Limfjorden, men også i Lillebælt, Isefjorden og Vadehavet.
WWF påpeger imidlertid i guiden, at linemuslinger er kategoriseret
som ’grøn’.

Hver enkelt af vores virksomheder må tænke denne
udfordrende situation igennem og række ud til
omgivelserne for at komme de gode muligheder i
møde.

Ålen er fortsat at finde i kategorien ”rød”, fordi den er kritisk truet.
Den er således at finde på IUCN listen over truede arter. Ifølge
Fiskeguiden er ålebestanden i Europa i dag nede på 2% af, hvad den
var for 25 år siden.

I ønskes alle et positivt 2012.

I 2009 ålen blev optaget på CITES-listen, hvilket betyder, at
international handel med ål bliver overvåget.

Karl Iver Dahl-Madsen



WWF anbefaler på den baggrund, at forbrugeren vælger en
alternativ art – fx en røget sild

skal give plads til yderligere ekspansion for Aller Aqua Egypt
i fremtiden.
Vi er godt klar over, at Egypten i øjeblikket er igennem
en del turbulens, men ved også, at der vil være fornuftige
vækstmuligheder ikke kun i Egypten, men også i landene
tæt på. Og med over 80 mio. mennesker, i et marked der
konsumere store mængder fisk, er der nok at tage fat på.

ALLER AQUA GROUP
køber fabrik i Egypten

Vi har modtaget nedenstående pressemeddelelse fra Aller
Aqua Group.
Aller Aqua Group A/S ved Christiansfeld har endnu engang
taget et stort skridt til en udvidelse af virksomheden - denne
gang på et helt nyt kontinent!

Vi vil i Egypten få en god kombination af vores erfaring i
salg og produktion gennem snart 50 år, samt nogle særdeles
kompetente og ambitiøse lokale medarbejdere hos vores
partner i Egypten.

Aller Aqua Group har netop underskrevet en købsaftale,
hvor man sammen med IFU (Industrialiseringsfonden for
udviklingslandende) overtager 60 % af aktierne af den
familieejede fiskefoder producent ”Zoocontrol” lidt uden for
Cairo i Egypten.
Familien bag Zoocontrol beholder 40 % og fortsætter i
selskabet for at varetage den daglige drift, sekunderet af Aller
Aqua Group.
Det er 2 års tætte forhandlinger, markedsundersøgelser
og vurderinger der nu har gjort, at man er nået til enighed
om overtagelsen og dermed etableringen af det nye selskab
”Aller Aqua Egypt”

Foto (Aller Aqua Group) fra underskrivelsen af købsaftalen. Fra
venstre mod højre ses: Kathrine C. Schleisner (IFU), Hussien Mansour
(Zoocontrol), Henrik Halken (Aller Aqua Group), Carsten Jørgensen
(Aller Aqua Group) og siddende Adel Mansour (Zoocontrol)

Det nye selskab, der får navnet Aller Aqua Egypt, vil få en
egyptisk CEO (adm. Direktør) og Aller Aqua Group kommer
til at varetage formandsposten.

Bæredygtighed giver
vækst og konkurrenceevne

Selskabet beskæftiger fra starten ca. 42 medarbejdere og
vil få en betydende produktion af miljøvenligt fiskefoder.
Dermed kommer Aller Aqua Group til at beskæftige omkring
200 medarbejdere i samtlige tilknyttede selskaber, man er
involveret i.

Det følger af en analyse blandt 50 små og mellemstore
virksomheder, som Operate A/S har gennemført for
Fødevareministeriet.

Aller Aqua har henover sommeren lagt sidste hånd på det,
der er den mest ekspansive strategi i Aller Aqua’s historie.

Hele 94 % af de adspurgte virksomheder ser hensynet til den
miljømæssige bæredygtighed som en væsentlig løftestang for
at kunne skabe øget vækst og konkurrenceevne.

Gennem øget salg og opkøb ønsker vi at fordoble vores salg
af fiskefoder i løbet af de næste 4 år!

Fødevareminister Mette Gjerskov ser analysens resultat som
godt nyt for en grøn omstilling af fødevareerhvervet.

Med 3 eksisterende fabrikker i Europa – hvoraf den seneste,
en fabrik til over 200 mio. kr., blev indviet i Tyskland i 2008
- er det nu tid til at etablere sig på andre kontinenter, hvor
væksten er markant højere end i Europa.
Opdrættede fisk udgør i dag over 50 % af de fisk, der spises
på verdensplan. Og med årlige vækstrater på 5-10 % ser
dette ud til at fortsætte. Således er fiskeopdræt i dag verdens
hurtigst voksende fødevare produktion!

”Analysen viser, at fødevareerhvervet er med helt fremme
i bussen, når vi i regeringen taler grøn omstilling. Det
bekræftes også af, at der hver gang GUDP tildeler penge,
er fire-fem gange så mange projekter og kroner, som vi kan
imødekomme, selvom det er et krav, at ethvert projekt
både bidrager til miljømæssig og økonomisk udvikling i
fødevareerhvervet”, siger Mette Gjerskov.

Og netop Egypten er et af de helt store markeder i nordAfrika, som betyder, at man får en platform, man kan bygge
videre på i den del af verden.

Et stort flertal af virksomhederne ser et større samarbejde
mellem forskning og erhvervsliv som en afgørende
forudsætning for innovation og produktudvikling indenfor
dansk fødevareerhverv.

Med købet af virksomheden i Egypten sætter Aller Aqua
Group nu handling bag vækststrategien!

De fleste har allerede erfaringer med at samarbejde med
forskningsverdenen. Hovedparten er positive, men enkelte
peger også på, at forskernes tempo er for langsomt i forhold
til virksomhedernes verden. De når simpelt hen ikke at
producere resultater, der er up-to-date.

I Egypten ser vi et stort marked for os. Faktisk er Egypten
verdens næststørste producent af fisken ”Tilapia”, kun
overhalet af Kina. Derfor har vi også sikret os yderligere
6.000 m2 industrigrund ved siden af den eksisterende fabrik.
Her er allerede påbegyndt opførslen af en ny fabrikshal, som

”Den tempoforskel vil GUDP gerne bidrage til at fjerne.
Det gør vi bl.a. ved at kræve en decideret forretningsstrategi



Vedr.: Invitation til
deltagelse i projekt ØKO-yngel

fra de projekter, der søger om støtte. Projekterne skal
også angive de effekter, som de opnår – og her taler vi
både i forhold til økonomi og miljø,” siger Tom Knutzen,
bestyrelsesformand i GUDP.

I efteråret 2011 fik Dansk Akvakultur tilsagn om støtte
fra den europæiske fiskerifond (EFF) til gennemførelse af
projekt ”Udvikling af dansk økologisk yngelopdræt (ØKOyngel-1).

GUDP åbner for ansøgninger

Den 15. december åbner Grønt Udviklings- og
Demonstrationsprogram (GUDP) for den første af 2
ansøgningsrunder i 2012. Den samlede pulje er på 100 mio.
kr., og der kan søges om tilskud fra 0,25 til 15 mio. kr. per
projekt.

Projektet har til formål via et praktisk orienteret projekt,
at støtte danske økologiske fiskeopdrættere i omlægning,
drift og optimering af de første danske anlæg med
produktion af økologisk fiskeyngel med henblik på at sikre
produktion af økologisk yngel til økologisk fiskeproduktion
i Danmark og udlandet.

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra 8 kriterier.
Kriterierne stiller krav om visionære løsninger på
udfordringerne, og sammen med de øvrige vilkår for
projekterne, er de beskrevet udførligt i indkaldelsen - en
vejleding til ansøgere.

Hertil kommer at videreudvikle den eksisterende praktiske
og vidensmæssige platform for udvikling af dansk økologisk
akvakulturproduktion i forhold til det fælles EU regelsæt
for økologisk akvakultur.

Erfaringen fra ansøgningsrunderne i 2011 peger på, at
projekter med en konkret forretningsplan klarer sig bedst.
Det handler om at tydeliggøre, hvordan ansøgerne vil
omsætte projektets resultater til konkrete, kommercielle
indsatser og derved sikre effekt i forhold til bæredygtighed,
effektivitet og værdiløft.
Selve effektvurderingen af projekterne er derfor også af
stor vigtighed. Projektets forventede effekter skal kunne
sættes i forhold til de udfordringer, projektet tilbyder
løsninger på. Kvantitative og alment anerkendte kilder, der
kan beskrive den aktuelle situationen inden for et givent
område, er vigtige for en velunderbygget projektansøgning.
Der er ledige pladser for yderligere 2 deltagerdambrug i
projektet, hvorfor interesserede hermed opfordres til at
”melde sig under fanerne” hvilket kan ske til undertegnede
via mobil eller e-mail.

De sidste 2 ansøgningsrunders projekter var samlet set
stærke på løsninger indenfor bæredygtighed og effektivitet,
mens der var mindre nytænkning, når det gælder
værdiløftet.

Deadline for tilmelding er: Tirsdag, den 24. januar 2012, kl.
12.00

Ansøgningsfristen er den 15. februar 2012 kl. 12.00.
Der afholdes informationsmøder om ordningen den 25.
januar 2012 i Vejle og den 27. januar 2012 i København.

Blandt de tilmeldte dambrug udvælger projektets
styregruppe de mest kvalificerede emner til deltagelse i
projektet.

Interesserede er velkomne til at kontakte foreningen
for evt. assistance til udarbejdelse af ansøgning m.v.Vi
forbeholder os ret til at prioritere indkomne forslag,
hvilket kan betyde et ”nej tak” fra foreningen.

Interesserede er velkomne til at kontakte mig med
eventuelle uddybende spørgsmål til emnet – regler, krav,
særlige fordele ved deltagelse i projektet mv.

Indberetninger

Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur i Silkeborg på mobil 40 88
58 66 eller via e-mail: villy@danskakvakultur.dk

Dambrug, havbrug og åleopdættere skal også huske at
oplyse hvad deres foderforbrug for 2011 har været. Dette
skal bruges ved opgørelse af, hvor mange stemmer man
har til næste generalforsamling.

Nye indfrysningsregler

Dambrugernes årsindberetningsskema skal være
kommunerne i hænde senest den 1. februar.

Den 29. dec. 2011 trådte der nye regler i kraft vedr.
indfrysningskrav.
Hidtil har der været krav om, at fiskevarer der blev
markedsført til at kunne spises rå (eksempelvis sushi og
koldrøgning), skulle indfryses før det endelig salg. Dette
for at undgå overførsel af levende parasitter fra fisk til
menneske.

Oplysningen gives til Marianne tlf.: 89 21 22 60 eller
marianne@danskakvakultur.dk eller ved at fremsende
årsindberetningsskema til foreningen senest den 1. marts.



Mange vildfisk er eksempelvis inficeret med parasitten
Anisakis, som efter overførsel til mennesker kan give
mavesmerter, kvalme og opkastning. Fisk fra opdræt
indeholder dog sjældent eller aldrig parasitter, der er farlige
for mennesker.

EU medlemslande overholder den gældende EU-lovgivning.
Fødevarestyrelsen har endnu ikke fået den endelige
evaluering, men generelt var inspektørerne særdeles tilfreds
med den danske situation. Danmark er uden tvivl blandt de
førende på området indenfor fiskesygdomsforebyggelse, overvågning og -bekæmpelse.

Risikoen afhænger dog af flere faktorer såsom
opdrætsenhedens geografiske placering, vandforsyning og
fiskefoderet.

Inspektionen demonstrerede dog også, at den
nuværende EU-lovgivning langt fra er optimal. På flere
områder, eksempelvis det meget kompliceret sygdomskategoriseringsområde (5 forskellige status pr EU-listet
sygdom), blev besøget brugt til at synliggøre, at EU-systemet
langt fra virker i de andre EU-lande, primært fordi det er
lavet alt for kompliceret.

De nye EU-regler giver nu mulighed for at undgå
indfrysningskravet, såfremt opdrætteren opfylder de af
myndighederne definerede betingelser.
Dansk Akvakultur samarbejder i øjeblikket med
Fødevarestyrelsen og KU-Life om at fastsætte
de betingelser, der skal opfyldes for undgå

På mindst ét enkelt område var inspektørerne dog ikke
helt tilfredse. Det blev således fundet og påtalt, at både
akvakulturbrugernes opgørelser og myndighedernes
efterfølgende kontrol af mængderne af døde fisk på det
enkelte akvakulturbrug, ikke altid lever op til de gældende
EU-regler.

indfrysningskravet i DK.Yderligere information kan
findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: http://www.
foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Hygiejne_og_indretning/
Sider/Fisk-og-fiskevarer.aspx.

Fødevarestyrelsen forventes snarligt at nedsætte en
mindre arbejdsgruppe, som skal finde frem til en løsning på
problemstillingen.

FVO inspektion

I november måned havde Fødevarestyrelsen en såkaldt FVO
inspektion på sygdomsområdet indenfor akvakulturdyr.

Målet er bedre opgørelser over dødelighed på det enkelte
anlæg og en simpel måde løbende at overføre disse
oplysninger til Fødevarestyrelsen.

En FVO inspektion består af en række eksperter, som er
udsendt af EU-Kommissionen for at vurdere, om de enkelte



Lovforslag om ændring
af afgitring for dambrug

1. Fokuseret sagsbehandling, således at nævnet kan begrænse
sin prøvelse til de forhold, der er klaget over.

Miljøstyrelsen har et lovforslag i høring til 4. januar om
ændring i reglerne om afgitring. Det foreslås at ressortansvar
for afgitringer ved dambrug overføres fra Fødevareministeriet
til Miljøministeriet, hvilket indebærer, at hjemmel flyttes fra
fiskeriloven til miljøbeskyttelsesloven, og at kommunerne
fremover bliver myndighed på området.

2. Nævnets pligt til at vejlede i forbindelse med hjemvisninger.
3. Nedsættelse af klagegebyr for virksomheder og
organisationer fra 3000 kr. til 500 kr.
4. Mulighed for tilbagebetaling af klagegebyr, hvis klagen
trækkes tilbage.

Dansk Akvakultur finder, at beskyttelse af fauna i vandløb
og søer ikke hører hjemme under miljøbeskyttelsesloven
og de tilhørende regler. Derfor kan det forudses, at flytning
af afgitring til miljøbeskyttelsesloven, dels kan medfører
forringelser af dambrugenes retsstilling og dels unødvendig
kompleksitet.

Vi har sendt høringssvar hvor det fremgår, at Dansk
Akvakultur er positive over forslaget om revision af loven
imod en hurtige og mere effektiv sagsbehandling. Dog er vi
betænkelige ved forslaget om nedsættelse af klagegebyret
fra 3.000 kr. til 500 kr.,og foreslår, at de nuværende gebyrer
beholdes.

Vi går helt ind for regelforenkling og samtidighed, men vi har
væsentlige betænkeligheder ved det fremsendte forslag, og
kan således ikke støtte lovforslaget, da vi finder, at der ikke
er foretaget en tilstrækkelig vurdering af konsekvenserne, og
at lovforslaget efter vor opfattelse er i strid med gældende
retspraksis.

Vi finder, at et gebyr for virksomheder og organisationer på
3.000 kr. vil sikre en vis seriøsitet i klagerne. Samtidigt vil et
gebyr på 3.000 kr., der oven i købet bliver tilbage betalt ved
medhold, ikke afskrække en seriøs klage.
En brugerbetaling på 3.000 kr. er kun en mindre og rimelig
”brugerbetaling” for at få afgjort en sag i anden instans.

For at understrege sagens alvor har vi udover indsendelse
af høringssvar fremsendt brev til Fødevareminister Mette
Gjerskov. Høringssvar og Ministerbrev kan ses på vores
hjemmeside.

Det er vigtigt at opretholde et vist gebyr for at undgå
useriøse og blokerende klager fra diverse organisationer.
Vi har tidligere som branche oplevet ”masseklager” fra en
organisation, hvilket hindrer både driftsmæssig udvikling og
miljøforbedringer.

Umiddelbart er vi bekymret over flg.
1. Erstatningsfri regulering: Såfremt afgitring flyttes til
miljøbeskyttelsesloven og skal indarbejdes i dambrugenes
miljøgodkendelser, vil der kunne ske skærpelse i afgitringskrav
erstatningsfrit.

Derudover har vi foreslået, at der fastsættes en maksimal
sagsbehandlingstid på f.eks. 6 måneder,for at effektivisere og
forbedre sagsbehandlingen.
Vi har eksempler på klagesager, der har ligget i nævnet
fra tiden før kommunalreformen (1. januar 2007), hvor vi
ikke engang kan få oplyst, hvornår der forventes truffet en
afgørelse i sagerne.

2. Kompetence: Har kommunerne den nødvendige
kompetence til at kunne vurdere behovet for afgitringer?
3. Klageadgang: Ved flytningen ændres klageadgangen
til også at omfatte organisationer. Fastsættelse af krav til
afgitring bygger på individuelle vurderinger og skøn, og vi
frygter, at mange afgørelser om afgitringer vil blive anket,
og at det vil modvirke målsætningen om at få alle dambrug
miljøgodkendt.

Naturplaner

Den 8. december 2011 blev de 246 naturplaner vedtaget.
Herefter skal kommunerne udarbejde en handleplan for,
hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden
for kommunens geografiske område på land og kystnære
områder.

4. Brugerbetaling: Der er i dag ikke brugerbetaling på
sager om afgitring. Med lovforslaget integreres afgitring
i miljøgodkendelser, og det fremgår ikke af lovforslaget,
hvordan dette område skal håndteres i forhold til
brugerbetaling.Vi kan ikke acceptere, at forslaget forringer
dambrugernes konkurrenceevne.
Mere info kan fås ved henvendelse til Chefkonsulent Lisbeth
Jess Plesner på 89 21 22 66

Kommunen skal efterfølgende sikre, at handleplanen
gennemføres. Naturstyrelsen har ansvaret for at udarbejde
og gennemføre handleplaner for de skovbevoksede,
fredskovspligtige arealer.
Forslag til handleplaner skal sendes i offentlig høring senest
den 8. juni 2012 (et halvt år efter, at Natura 2000-planen er
annonceret). Den offentlige høring varer i mindst 8 uger.

Forslag om ændring af
lov om natur- og miljøklagenævnet

De endelige handleplaner skal foreligge senest 8. december
2012 (1 år efter annonceringen af Natura 2000-planen).
Naturplanerne kan ses på bhttp://www.naturstyrelsen.
dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_
Planerne/

Miljøstyrelsen har et lovforslag i høring til 8. januar om
ændring af lov om natur- og miljøklagenævnet.
Formålet med lovforslaget er at sikre hurtig og effektiv
sagsbehandling og omfatter bl.a. :



Vandplaner

gøres til et attraktivt forretningsområde, samtidigt med at det
kan anvendes som kompensationsopdræt i forbindelse med
udvidelse af havbrugsproduktion.
I projektet vil en række miljøparametre blive fulgt, således at
miljøeffekten af storskala produktionen kan blive vurderet.

Efter en kort høring på 7 dagen blev vandplanerne endeligt
vedtaget 22.december 2011.Vandplanerne kan ses på http://
www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Se_vandplanerne/
Der er fortsat forhold, som vi arbejder på at få rettet,
herunder ikke mindst kvælstofkvoter til dambrug og havbrug.

Projektet skal udvikle driftsmetoder som sikrer, at
udledningerne af N fra havbrug kan genanvendes til konsum
og foderproduktion på en økonomisk og miljømæssig
bæredygtig måde, så væksten i havbrugsproduktionen
optimeres og ikke medfører stigende miljøbelastning.

Ud fra vandplanerne skal kommunerne senest 22. juni 2012
udarbejde en handleplan, der skal redegøre for, hvorledes
vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden
for kommunens geografiske område på land og for den
kystnære del af vanddistriktet.

Produktionen vil optimeres med henblik på at opsamle
næringsstoffer og samtidig producere attraktive råvarer til
konsum og foderindustrien (proteiner, fedtstoffer, omega 3),
som i stigende grad mangler sunde, marine råvarer.

Forslag til handleplan skal offentliggøres senest 22. juni,
og have en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. De endelige
handleplaner skal være vedtaget senest et år efter
vandplanens offentliggørelse dvs. senest 22. december 2012.

Som en del af projektet vil DTU miljø, undersøge
muligheden for optimering af biomassen af blåmuslinger og
sukkertang som biofilter vha. tidspunkt for udsætning og
høst af organismen, samt øge væksten og derved udbyttet af
biomassen vha. forædling og avl af tang.

KOMBI - opdræt

Projektet KOMBI – opdræt, kombinationsopdræt af
havbrugfisk, tang og muslinger til foder og konsum har fået
tilskud fra GUDP til et udviklings- og demonstrationsprojekt
på op til 8.9 mil. kr. af projektets samlede budget på 14.2 mil. i
en periode på godt 3 år.

I projektet deltager: Hjarnø Havbrug, Orbicon, Blue Food,
TrippleNine, Dansk Akvakultur, DTU Miljø og DHI.
Mere info om projektet kan fås hos projektleder Lisbeth Jess
Plesner 89 21 22 66

Der skal videreudvikles driftsmetoder til storskala
produktion af muslinger og tang, således at området kan

YNGELFODER

SUND VÆKST FOR SMÅ FISK

+ bedre fordøjelse
+ hurtigere vækst
+ lavere foderkvotient
+ færre deformiteter
+ mindre dødelighed
= Den bedste totaløkonomi
INICIO Plus - Stærkere hver dag
Der er mange gode grunde til at vælge INICIO Plus – det første foder
med probiotika godkendt til brug i fiskeopdræt.
Kontakt os for yderligere information om, hvordan INICIO Plus kan
bidrage til, at din yngel bliver stærk og sund.
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