
Præsentation af

….Deltager i KOMBI projektet



Havbrug siden 1952



Virksomheden 2014

+ Sæson 

45 fuldtidsmedarbejder

Primo okt. – medio jan.



Fremtidige projekter
Virksomhedens visions plan for  
udvikling de næste 2-6 år  

Landbasseret Klækkeri og yngel 
produktion på øen Endelave

Endelave havbrug 
Udvidelse i 5 etaper

2 store nye havbrug ved Samsø

Udvidelser af tang & musling 
produktion

6 fuldtidsstillinger, 
omkostninger 30-35 mio.

3 fuldtidsstillinger, 
omkostninger 25 mio.

6 fuldtidsstillinger, 
omkostninger 2 x 25 mio.

4 fuldtidsstillinger, 
omkostninger muslinger 22 mio.
Tang 10 mio.



Økologisk certificering

Processen er i gang 
– samarbejde med Fødevarer styrelsen 

• Musling anlæg ved As Vig • april 2014

• Tang anlæg ved Hjarnø Hage • maj 2014

• Dambrug Karup Elværk • august 2014

• Havbrug ved Endelave • april 2015

• Havbrug ved As Vig • april 2016

http://www.google.dk/imgres?client=firefox-a&hs=VgE&sa=X&rls=org.mozilla:da:official&biw=1350&bih=635&tbm=isch&tbnid=Q2nWG3Y5UV-zFM:&imgrefurl=https://osuma.dk/info/okologi&docid=ORvUe6aNpbPvXM&imgurl=https://osuma.dk/Image/LandingPage/62/1&w=200&h=200&ei=pHSPUrWkCuTn4QSbhIDwDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:4,s:0,i:101&iact=rc&page=1&tbnh=160&tbnw=160&start=0&ndsp=11&tx=77&ty=106
http://www.google.dk/imgres?client=firefox-a&hs=VgE&sa=X&rls=org.mozilla:da:official&biw=1350&bih=635&tbm=isch&tbnid=Q2nWG3Y5UV-zFM:&imgrefurl=https://osuma.dk/info/okologi&docid=ORvUe6aNpbPvXM&imgurl=https://osuma.dk/Image/LandingPage/62/1&w=200&h=200&ei=pHSPUrWkCuTn4QSbhIDwDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:4,s:0,i:101&iact=rc&page=1&tbnh=160&tbnw=160&start=0&ndsp=11&tx=77&ty=106
http://www.google.dk/imgres?client=firefox-a&hs=VgE&sa=X&rls=org.mozilla:da:official&biw=1350&bih=635&tbm=isch&tbnid=Q2nWG3Y5UV-zFM:&imgrefurl=https://osuma.dk/info/okologi&docid=ORvUe6aNpbPvXM&imgurl=https://osuma.dk/Image/LandingPage/62/1&w=200&h=200&ei=pHSPUrWkCuTn4QSbhIDwDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:4,s:0,i:101&iact=rc&page=1&tbnh=160&tbnw=160&start=0&ndsp=11&tx=77&ty=106


Økologisk certificering

Prøvetagningsfrekvensen er øget med mere end 
200% inden for de sidste 3 år, for at kunne 
dokumenter vores aktiviteter.  

Afskaffelse af kobberimprægnering 
på net.

Journalføring og logbøger

Ingen antifauling behandling af både

Bionedbrydelig olie 

Miljø screening & VVM 



PROJEKT MED TILSKUD FRA GUDP



Projektbeskrivelse
Dyrkningsoptimering af 
musling og tang som 
biofilter for havbrug

MÅL
Afprøve om det er muligt at dyrke 
musling og tang økonomisk bæredygtigt

MÅL
Belyse biomassen evne til at opsamle 
næringsstoffer – hovedsagelig kvælstof 
fra vandområdet

MÅL
Finde anvendelse af biomassen til andet 
end konsum anvendelse.



Fælles aftale om ”Grøn Vækst” fra 2009 
mellem 

DN, Sportsfiskerne & Dansk Akvakultur

Idé grundlag for projektet

Hvor det er et mål for havbrug at 
reducere udledning af kvælstof 

… aftalen anbefaler at anvende 
kompensation.



Havbrug ved Endelave



Dyrkning og drift af muslinger

Metode
Smart Farm rør og net, en forholdsvis dyr 
måde, men nem at bruge.

Udfordringer
Forankringer, edderfugle, søstjerner, 
afsætningskanaler, skal bruge stor 
biomasse til kompensation for N & P. 

Gevinster
Der høstes op til 25 ton pr. rør, 
vandkvaliteterne forbedres, øger den 
vilde fiskebestande, flere arbejdspladser, 
god tilvækst i inderfjorden. (Edderfugle)



Dyrkning og drift af sukkertang 

Metode
Så liner med brun algen, sukkertang i 
dropper system, areal på 100 hektar. 

Udfordringer
Drift optimering, biomasse optegnelse, 
arealudnyttelse, så- & høstmetode 
optimering, lagring, anvendelse, 
afsætningskanaler.

Gevinst
God næringssalte opsamling, iltning af 
vandet, fin vækst ( dog mistet en del i 
stormen) 



Norsk eksempel på 
IMTA opdræt

Billede fra ”Det Norske Veritas 2012 rapport”



Deltagerne

DTU-aqua

DHI

Orbicon

Trippel Nine 999

Hjarnø Havbrug
Dansk Akvakultur



Projektet

www.kombiopdræt.dk



Tak for jeres 
opmærksomhed


