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Referat af møde vedrørende ansøgning om miljøgodkendelser af etårige
havbrug ved Bolsaksen og Endelave
Emne: Opstartsmøde vedr. 2 ansøgninger om havbrug ved Bolsaksen og Endelave
Dato: 12. januar 2015
Sted: Miljøstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8000 Aarhus C
Ansøger: Hjarnø Havbrug A/S
Deltagere:
Malene Mølgaard og Anders Pedersen (Hjarnø Havbrug A/S)
Per Dolmer (Orbicon)
Juliane Albjerg, Anders Vedel, Iris Belinda Haastrup (video) og Jeppe Jensen (Miljøstyrelsen)
Referent: Jeppe
Hjarnø Havbrugs forslag til dagsorden:
Pilotprojektansøgninger til forventet produktionsopstart d. 15. april 2015
a. Boltsaksen pilotprojekt, jf. notat.
1-3 årig, med 10-15 ton produktion
b. Endelave pilotprojekt, jf. notat
1-3 årig, med 10-15 tons produktion, realtime forvaltning: næringsstofbegrænsning
ved undladelse af fodring ved nordgående strømme.
Hjarnø Havbrug præsenterer projekter (oplæg af ansøger)
Kort gennemgang af ansøgninger om anlæg ved Bolsaksen og Endelave. Notat udleveret.
Pilotprojekt ved Bolsaksen
Status for ansøgning om forsøgsproduktion i 2015 ved Bolsaksen indsendt af Hjarnø Havbrug den 9. april 2014. Formålet med begge havbrug er erfaringsopsamling
ved Bolsaksen og Endelave. Der bliver indsendt ny ansøgning for Bolsaksen indeholdende en modellering af bidrag/påvirkning til vandområderne. Opgørelsen skal
være i tons/år og angive et ”worst case scenarie”. Den tidligere indsendte ansøgning
bliver trukket tilbage. Hjarnø Havbrug A/S mener at kunne udnytte 2015 til produktion, hvis miljøgodkendelsen er klar inden 1. april 2015.
Pilotprojekt ved Endelave
Anvendelsen af kompensationsopdræt som en integreret del af pilotprojektet blev
drøftet. MST oplyste, at det følger af klagenævnets afgørelse i sagen om Endelave
havbrug, at muslingekompensationsopdrættene ved As Vig og tanganlæg ved Hjarnø ikke vil kunne indgå i en midlertidig godkendelse af et havbrug syd for Endelave
med de nuværende placeringer. Med en nettoudledning på 10-15 tons kvælstof indenfor vandplanområdet vil det sandsynligvis ikke kunne udelukkes, at projektet vil
kunne påvirke miljøet væsentligt, hvilket i givet fald vil medføre, at projektet er
VVM-pligtigt.
I det lys genovervejer Hjarnø Havbrug det midlertidige projekt ved Endelave.
Gennemgang af ”real time” fodring, jf. notat. MST fandt idéen interessant, men
gjorde ansøger opmærksom på, at vilkår knyttet til ”real time” fodring skal kunne
håndhæves. Ansøger overvejer at lægge en moniteringsbøje ud med henblik på erfa-

ringsopsamling til brug for en senere ansøgning. Hjarnø Havbrug A/S tager i så fald
kontakt til rette myndighed for tilladelse hertil.
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