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1. STAMBLAD FOR DAMBRUGET 

 

Navn Hallundbæk Dambrug 

Dambrugets adresse Præstegårdsvej 15, 7330 Brande 

Dambrugets telefonnumre Tlf.  40 18 52 03 

Dambrugets matrikelnumre 2dy Omvrå By, Blåhøj 

Selskabsform Enkeltmandsvirksomhed 

Dambrugets ejer Blåhøj Fiskeri Søren Jøker Trachsel, 

Præstegårdsvej 9, 7330 Brande 

Drifts- og miljøansvarlig  Søren Jøker Trachsel, Præstegårdsvej 

9, 7330 Brande 

Listebetegnelse, jf. bek. 669/18. juni 2014 I202 

Branchebetegnelse, jf. bek. 669/18. juni 2014 Dambrug og havbrug 

Nace kode 50200 Dambrug og Fiskeavl 

CVR-nr. 30780574 

P-nummer 1026614542  

CHR nr. 104106 

Udmeldt foderforbrug  67,8 tons/år samt 60,6 tons/år over-

flyttet fra det tidligere Blåhøj Fiskeri i 

2008 

Dato for miljøgodkendelse og tilladt foderforbrug 9. juli 2008, 181 tons/år 

Dato for revision af miljøgodkendelse og tilladt fo-

derforbrug 

6. juli 2011, 302 tons/år 

Dato for revision af miljøgodkendelse og overgang 

til udlederkontrol 

April 2022, Ftill 127,4 tons/år 

Nærrecipient Hallund Bæk 

Målsætning God økologisk tilstand – ej opfyldt. 

Vandløbets medianminimumsvandføring 68 l/s opstrøms dambruget 

Maksimalt tilladt vandforbrug 50 l/s (1,577 mill. m3 årligt) fra 

vandløb og 15 l/s (473.000 m3 årligt) 

fra boring 

Passageforhold Fri passage, vandindtag med pumpe 

Fjernrecipient Skjern Å, Ringkøbing Fjord 

Tilsynsmyndighed Ikast-Brande Kommune 

 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1020833307&language=da
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2. DEN REVIDEREDE MILJØGODKENDELSE 

Denne miljøgodkendelse er en revision af dambrugets eksisterende miljøgodkendelse af 

9. juli 2008 og tilhørende revision af 6. juli 2011. Dambrugets ejer Søren Jøker Trachsel 

har ansøgt om revision af den eksisterende godkendelse i forbindelse med opførelse af en 

ny produktionshal til sættefisk. Den overdækkede produktionshal opføres alene for at for-

bedre produktionsforholdene og optimere den del af produktionen, der udgøres af sætte-

fisk og som i dag foregår udendørs. 

Godkendelsen bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i den nyeste dambrugs-

bekendtgørelse (BEK nr 1567 af 7. december 2016). Det betyder bl.a., at dambruget 

overgår fra regulering på foderforbrug til regulering på stofemission med 26 årlige egen-

kontrolprøver. 

Der etableres to slamtanke på henholdsvis 1.000 og 100 m3. Disse erstatter dambrugets 

nuværende slamdepot, som ikke lever op til kravene i den seneste dambrugsbekendtgø-

relse. 

Der er tale om moderate ændringer, idet der ikke godkendes aktiviteter eller indretnings-

mæssige forhold, der øger udledningen af forurenende stoffer i relation til det allerede 

godkendte. 

Dambrugets udlederkrav fastsættes på baggrund af en foderudmelding (Ftill) på 127,4 

tons foder årligt. I de tilfælde, hvor det beregnede udlederkrav er større end det nugæl-

dende udlederkrav, anvendes det nugældende udlederkrav. Det betyder samlet, at kravet 

til maksimal årlig udledning af organisk stof skærpes fra 7556 kg til 5746 kg, at kravet til 

maksimal årlig udledning af totalfosfor skærpes fra 408,8 kg til 406 kg, mens kravet for 

ammoniumkvælstof og totalkvælstof fastholdes på henholdsvis 876 kg og 5457 kg. 

 

 Tidligere MGK Ansøgt Beregnet BEK 

BI5 7555,5 kg 5746 kg 5746 kg 

NH3- + NH4-N 876 kg 876 kg 4969 kg 

Total-N 5457 kg 5457 kg 6635 kg 

Total-P 408,8 kg 406 kg 406 kg 

 

Jf. dambrugsbekendtgørelsen fornys dambrugets vandindvindingstilladelse for en tiårig 

periode. Dambruget indtager vand fra Hallund Bæk uden brug af stemmeværk og med 

indtag og udløb placeret samme sted. Ind- og udløb er afgitret med henholdsvis 6 og 10 

mm. Dambruget har særskilt søgt om tilladelse til indvinding af grundvand i en mængde 

på 15 l/s til brug i det nye sættefiskanlæg. 

Med revurdering af alle miljømæssige forhold på dambruget i forhold til den nyeste lov-

givning meddeler Ikast-Brande Kommune en 8-årig retsbeskyttelsesperiode for dambru-

get.  
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3. DAMBRUGETS AKTIVITETER 

3.1 Hovedaktivitet 

Dambruget var frem til 2008 indrettet som et traditionelt ferskvandsdambrug. Med miljø-

godkendelsen i 2008 blev dambruget ombygget til et moderne anlæg med høj grad af re-

cirkulation og med vandindtag fra Hallund Bæk vha. en pumpeløsning. Dambrugets stem-

meværk blev samtidig nedlagt, og der blev skabt fri passage forbi dambruget.  

Jf. den tidligere modeldambrugsbekendtgørelse blev godkendelsens vilkår om foderbrug 

og egenkontrol revideret i 2011. Dambrugets tilladte foderforbrug blev opskrevet fra 181 

tons årligt til 302 tons årligt på baggrund af dokumenterede rensegrader. Produktionen 

består af regnbueørreder til konsum. 

Der anvendes vandløbsvand, der indtages med pumpeløsning. Den nye afdeling forsynes 

med grundvand. 

3.2 Væsentlige biaktiviteter 

Ingen.  

3.3 Historik 

Hallundbæk Dambrug blev godkendt ved en landvæsenskommisionskendelse af 26. no-

vember 1962 og etableret som et jorddambrug med 30 damme. Foderudmeldingen blev 

senere fastsat til 67,8 tons årligt. Dambruget blev således drevet på traditionel vis frem 

til 9. juli 2008, hvor dambruget blev indrettet og miljøgodkendt som modeldambrug type 

I. 

I forbindelse med godkendelsen blev overflyttet en foderkvote på ca. 60 tons fra det nær-

vedliggende Blåhøj Fiskeri, så den samlede foderudmelding udgjorde 127,4 tons. På den 

baggrund blev det tilladte foderforbrug beregnet til 181 tons. Blåhøj Fiskeri blev nedlagt 

og Hallundbæk Dambrug etablerede vandindtag med pumpe. Stemmeværkerne ved de to 

dambrug blev herefter nedlagt, og der blev etableret fri passage ved de to tidligere stem-

meværker i Hallund Bæk. 

Ikast-Brande Kommune foretog efter ansøgning en revision af godkendelsens vilkår om 

tilladt foderforbrug, og meddelte 6. juli 2011 en foderopskrivning fra 181 tons foder til 

302 tons foder årligt. Opskrivningen blev meddelt på baggrund af bestemmelserne i mo-

deldambrugsbekendtgørelsen samt de rensegrader, som blev dokumenteret i anlægget i 

perioden 13. oktober 2009 til 12. oktober 2010. 

3.4 Væsentlige miljøforhold 

Dambruget indtager overfladevand fra Hallund Bæk, jf. dambrugets indvindingstilladelse, 

i en mængde på ca. 50 l/s. Dambruget er afgitret med en 6 mm rist ved indtaget fra Hal-

lund Bæk og 10 mm rist samme sted ved udløbet til Hallund Bæk. Dambrugets tidligere 

stemmeværk blev nedlagt i 2008, og der er etableret fri passage ved dambruget.  

Målsætningen i Hallund Bæk er god økologisk tilstand. For smådyr (makroinvertebrater) 

er tilstanden god – og har været det i en lang årrække – mens, mens den er ukendt for 

vandplanter (makrofytter) og dårlig for fisk. Den samlede økologisk tilstand er derfor dår-

lig, og der er ikke målopfyldelse i vandløbet.  

Hallundbæk Dambrug er indrettet med renseforanstaltninger i et omfang, så dambruget 

fortsat forventes at kunne overholde BAT-krav til dambrug, som reguleres på emissioner 

for N, P og organisk stof.  

Dambrugets indretning lever derudover op til BAT. 

Vilkår for anvendelse af medicin- og hjælpestoffer sikrer overholdelse af gældende miljø-

kvalitetskrav, idet der kun tillades anvendelse af stoffer, der respekterer risikovurdering 

for Skjernåsystemet foretaget af Niras 2010.  
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4. ANSØGNING 

Dambrugskonsulent Kaare Michelsen har i januar 2022 ansøgt om miljøgodkendelse af 

Hallundbæk Dambrug på vegne af dambrugets ejer efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven. 

Der søges om godkendelse af det eksisterende anlæg med en fysisk udvidelse i form af et 

kummehus til opdræt af sættefisk.  

Der søges om overgang til emissionsbaseret regulering – også kaldet udlederkontrol – 

med udgangspunkt i den eksisterende fodertildeling, Ftill på 127,4 tons. Samtidig søges 

om tilladelse til udledning af procesvand efter MBLs § 28 og bekendtgørelse om spilde-

vandstilladelser efter MBLs kap. 3 og 4. 

Dambruget er indrettet i overensstemmelse med dambrugsbekendtgørelsens bilag 1, ta-

bel 1. I henhold til bekendtgørelsens §10, stk. 2 kan det på basis af dambrugets egenkon-

trol for 2021 yderligere sandsynliggøres, at de krævede rensegrader overholdes med 

dambrugets nuværende indretning og drift.  

Hallundbæk 

Dambrug ved 

51 l vand/s 

Amminium mg/l BI5 mg/l Totalkvælstof 

kg/døgn 

Totalfosfor 

kg/døgn 

Krav efter god-

kendelse 
0,54 4,70 14,95 1,130 

Målt 2021 0,01 0,70 5,59 0,232 

Kontrolværdi 0,04 1,47 5,91 0,238 

Krav overholdt ja ja ja ja 

Udledning 

(kg/tons foder) 
0,08 3,25 7,07 0,294 

Rensegrad (%) 99,8 96,6 87,4 94,0 

Krav rense-

grad (%) 
55 75 50 65 

  

Der ansøges særskilt om fornyelse af eksisterende vandindvindingstilladelse (50 l/s) samt 

ny tilladelse til indtag af boringsvand (15 l/s) til drift af nyt klækkehus. 

Dambruget ønsker fortsat at have mulighed for at anvende medicin og hjælpestoffer på 

en måde, så miljøkvalitetskravene sikres i Hallundbæk, Omme Å, Skjern Å og Ringkøbing 

Fjord. 

5. AFGØRELSE 

Der gives hermed og på en række vilkår godkendelse til det ansøgte efter miljøbeskyttel-

seslovens kapitel 5, § 33, nr. 241 af 13. marts 2019. 

Dambrugets tilladte udledning skærpes for parametrene BI5 og totalfosfor som følge af 

overgangen til emissionsbaseret kontrol. BAT i godkendelsen omfatter en anlægsindret-

ning, svarende til bekendtgørelsens krav samt krav om opiltning til 70 % iltmætning ud af 

dambruget. 
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Endelig meddeles fortsat tilladelse til at udlede produktionsvand fra dambruget til Hallund 

Bæk i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 § 28 samt bekendtgørelse om spilde-

vandstilladelser mv. nr. 1469 af 12. december 2017. 

Dambruget er retsbeskyttet i 8 år efter godkendelsesdatoen.   

Godkendelsen skal revurderes senest efter 10 år sammen med dambrugets vandindvin-

dingstilladelse. Dette følger af dambrugsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om miljøgod-

kendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug, nr. 1567 af 7. december 

2016. 

Vilkår vedrørende egenkontrol er ikke omfattet af retsbeskyttelsesperioden. Tilsynsmyn-

digheden kan til enhver tid revidere kontrolvilkårene, for at forbedre egenkontrollen, eller 

for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 

Bekendtgørelse nr.  1567 af 7. december 2016 om miljøgodkendelse og samtidig sagsbe-

handling af ferskvandsdambrug stiller mindstekrav til dambruget. 

Dambrugets tilladelse til vandindvinding er samtidig revideret i selvstændig afgørelse, 

men med baggrund i samlet VVM-vurdering (se VVM Screening kapitel 16) og foreløbig 

EF-habitatvurdering og jf. habitatbekendtgørelsen (kapitel 17). 

Hallundbæk Dambrug er ansvarlig for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter 

anden lovgivning. 

Det samlede lovgrundlag for denne afgørelse fremgår af kapitel 10. 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke kræver en miljøvurdering, eftersom 

driften af Hallundbæk Dambrug anses for ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (se 

også VVM-screeningen, kapitel 16). Overgangen til emissionskontrol skærper udlederkra-

vene for to af fire parametre (BI5 og P-tot) og fastholder kravet for udledning af ammoni-

umkvælstof og totalkvælstof. Projektet er vurderet efter bekendtgørelse af lov om miljø-

vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. okto-

ber 2018 samt bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening 

m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Nr. 121 af 4. februar 2019. 

Afgørelsen er baseret på en foreløbig habitatvurdering, jf. EF-habitatdirektivet, og be-

kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), nr.1595 af 6.december 2018 

(kapitel 17). 

6. VILKÅR 

6.1 Generelt 

6.1.1 Godkendelsen omfatter hele anlægget. 

6.1.2 Dambruget indrettes og drives som beskrevet og i henhold til de stillede vilkår. 

6.1.3 Ændringer eller udvidelser, såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som indebæ-

rer forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før ændringen eller 

udvidelsen er godkendt af tilsynsmyndigheden. 

6.1.4 Dambruget skal holde tilsynsmyndigheden orienteret om, hvem der til enhver tid er 

miljømæssigt driftsansvarlig på dambruget, herunder specielt ansvarlig for, at denne god-

kendelses vilkår er overholdt. Såfremt der sker ændringer i dambrugets ejerforhold skal 

tilsynsmyndigheden skriftligt orienteres herom inden 1 måned efter ændringen. Ved 

manglende orientering anses den til enhver tid gældende dambrugsejer som ansvarlig. 
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6.1.5 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på dambruget. 

Placering og indhold af godkendelsen skal være bekendt af alle ansvarlige. De vilkår i 

godkendelsen, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlig for den 

pågældende del af driften. 

6.1.6 Andre miljøbelastende aktiviteter end de, der er beskrevet i godkendelsen, må ikke 

finde sted. I tvivlstilfælde afgør tilsynsmyndigheden, hvad der betragtes som miljøbela-

stende aktiviteter. 

6.1.7 Ved driftsuheld, der kan medføre forurening, skal tilsynsmyndigheden straks orien-

teres. Senest 14 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt beskrivelse af uhel-

dets omfang samt foreslå forebyggende foranstaltninger, der begrænser risikoen for nye 

uheld. 

6.1.8 Driftsjournalen skal opgøres én gang om året pr. 31. december. Oplysningerne skal 

sendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. februar det efterfølgende år.  

6.1.9 Driftsjournalen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. Hvis driftsjourna-

len foreligger elektronisk, kan tilsynsmyndigheden forlange udskrift af denne. Driftsjour-

nalen skal opbevares i mindst 5 år. 

6.1.10 Den afledte vandmængde skal indeholde ilt svarende til minimum 70 % iltmæt-

ning. 

6.2 Drift og vandindtag 

6.2.1 Dambruget er reguleret ved emission med baggrund i et maksimalt foderforbrug, 

Ftill på 127,4 tons/år, dog så emissionen ikke overskrider fastsatte krav i tidligere miljø-

godkendelse. 

6.2.2 Hvis produktionen ønskes ændret væsentligt, f.eks. produktion af andre fiskearter, 

fiskestørrelser osv., skal dette meddeles tilsynsmyndigheden, som inden 14 hverdage ef-

ter modtagelsen, skal meddele om ændringen umiddelbart kan godkendes, eller om det 

kræver et tillæg til den eksisterende godkendelse. 

6.2.3 Der må alene benyttes tørfoder på dambruget. 

6.2.4 Foderets indhold skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende reg-

ler herom. jf. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. for krav til foderindhold, der skal 

være opfyldt for konsum- og sættefisk. 

6.2.5 Foderforbruget skal indføres i driftsjournalen med angivelse af mængde, art og peri-

ode. Hvis der anvendes mere end én fodertype ved dambruget, skal hver fodertype opgø-

res for sig.   

6.2.6 Dambrugets vandudledning må maksimalt udgøre 65 l/s.   

6.2.7 Vandføringen gennem dambruget skal fra denne godkendelses meddelelse registre-

res kontinuert ved samtlige dambrugets ind- og udløb med en sikkerhed på min. 95 %. 

Målinger på indløb er dog ikke et krav for vælddambrug. I så fald regnes koncentrationen 

i indløbsvandet som 0. 

6.3 Spildevand 

6.3.1 Driften af Hallundbæk Dambrug må ikke forhindre, at målsætningen i Hallund Bæk 

samt nedstrømsliggende vandområder kan opfyldes.   

6.3.2 Udløbsvandet fra dambruget skal altid have en iltmætning på minimum 70 %. 
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Dambruget skal udføre egenkontrol i ind- og udløb 26 døgn årligt jævnt fordelt over året 

(365 dage +/- 15 dage). Et certificeret laboratorium udtager og analyserer puljede døgn-

prøver for organisk stof (BI5), ammoniumkvælstof, totalfosfor og totalkvælstof. Prøver 

udtages repræsentativt med sugespids placeret i vandfasen 1/3 over bunden.   

Alle analyser skal foretages i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålin-

ger. 

6.3.3 Dambruget skal senest ved godkendelsens meddelelse udføre egenkontrol i ind- og 

udløb 26 døgn årligt jævnt fordelt over året (365 dage +/- 15 dage). Et certificeret labo-

ratorium skal udtage og analysere puljede døgnprøver for organisk stof (BI5), ammoni-

umkvælstof, totalfosfor og totalkvælstof. Prøver skal udtages repræsentativt med suge-

spids placeret i vandfasen 1/3 over bunden.  

Alle analyser skal foretages i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålin-

ger. 

Analyseskemaerne skal ledsages af tal for: 

• Vandføring i samtlige dambrugets indtag og udløb. Data skal omfatte log-fil med 

alle målinger siden sidste prøvetagning 

• Vandtemperatur og iltmætning i hvert målepunkt 

• Fiskebestand på prøvetagningsdagen og dagen før 

• Dato for prøvetagningens begyndelse og afslutning 

Prøvetagning og analyse skal generelt følge anvisningerne i faglig rapport nr. 212 fra DCE 

(2016) om ”Ny kontrolmetode for udledninger fra ferskvandsdambrug”.  

Kopi af analyseskemaer samt øvrige driftsoplysninger skal tilsendes kommunen senest 4 

uger efter prøvetagningen. 

Dambrugets skal under sin drift overholde de opstillede udlederkrav, se Tabel 6-1. 

Tabel 6-1. Udlederkrav beregnet på baggrund af et vandforbrug på 50 l/s og en medianminimums-
vandføring på 68 l/s i Hallund Bæk ved Hallundbæk Dambrug. 

Parame-

ter  

Maksimal år-

lig udledning 

Maksimal daglig 

udledning (lø-

bende gennem-

snit over 7 

dage) 

Maksimal gen-

nemsnitlig 

nettokoncen-

tration i udlø-

bet (Uk) 

Maksimal kon-

centration i ud-

løbet (april-

september) 

Maksimal kon-

centration i ud-

løbet (oktober-

marts) 

BI5 5746  3,644 mg/l 5,44 mg/l 8,16 mg/l 

NH3- + 

NH4-N 

876  0,556 mg/l 2,18 mg/l 3,26 mg/l 

Total-N 5457 kg 14,95 kg    

Total-P 406 1,112 kg    

 

6.3.5 BI5 og NH4
+-N  

Egenkontrolprogrammet for BI5 og NH4
+-N udføres ved tilstandskontrol: 

dk + kk (n) · sk ≤ Uk, 
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hvor dk er den gennemsnitlige målte nettokoncentration i udledningen svarende til for-

skellen mellem indløbs- og udløbskoncentrationen, kk (n) er justeringsfaktoren (0,5035 

for n=26 prøver), for n=12 prøver er kk 0,3586. sk er spredningen for et givet antal netto-

udledninger og Uk er kravværdien (udledergrænseværdien) i mg/l. 

Den beregnede nettodøgnudledning for BI5 og NH4
+-N må ikke overskride de fastsatte ud-

ledergrænseværdier anført i vilkår 6.3.3. 

6.3.6 Total-N og Total-P  

Egenkontrolprogrammet for totalkvælstof og totalfosfor udføres ved transportkontrol, 

hvor dambrugets gennemsnitlige nettodøgnudledning for de to parametre er skal over-

holde følgende kontrolregel: 

dT + kT(n) · sT < UT, 

hvor dT = gennemsnit af n målte nettodøgnudledninger (forskellen i transport i udløb og 

transport i indløb baseret på målte koncentrationer i vandafledning og vandindtag og til-

svarende målte vandmængder i prøvetagningsdøgnet) (i kg/døgn), sT = spredningen på 

de n nettodøgnudledninger (i kg/døgn), UT = udledergrænseværdi (kg pr. døgn), og kT(n) 

= justeringsfaktoren ved transportkontrol for n prøver. Den afhænger af n, dT samt af sT. 

kT(n) beregnes efter følgende metode, som består af nogle beregningstrin: 

 

 

6.4 Vandkvalitetskrav 

5.4.1 Hallundbæk Dambrug skal overholde gældende miljøkvalitetskrav i søer, vandløb og 

nedstrøms beliggende marine områder vedrørende medicin og hjælpestoffer.   

5.4.2 Hallundbæk Dambrug må ikke udlede stofmængder, der overskrider værdier jf. ne-

denstående tabel. 

Tabel 6-2. Maksimalt tilladte stofkoncentrationer i dambrugets udløb (Bestemt på baggrund af de ge-
nerelle kvalitetskrav samt korttidskvalitetskrav for ferskvand samt vandløbets QMM=68 l/s.. 
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Stof Aktivt stof – gennemsnit over 

udledningsperioden [mg/s] 

Aktivt stof – maksimal kon-

centration i udledningsperio-

den [mg/s] 

Formaldehyd 0,626 3,128 

Kobber 0,333 tilføjet naturlig bag-

grundskoncentration 

0,333 tilføjet naturlig bag-

grundskoncentration 

Kloramin-T 0,394 0,394 

Brintoverilte 0,68 6,80 

Sulfadiazin 0,313 0,952 

Trimethoprim 6,80 10,88 

Florfenicol 0,476 1,428 

Oxolinsyre 1,02 1,22 

Oxytetracyclin 0,68 1,428 

Amoxicillin 0,005 0,025 

 

6.5 Vaccination, medicin og hjælpestoffer 

6.5.1 Anvendelsen af medicin og hjælpestoffer til behandling af fisk skal begrænses mest 

muligt ved anvendelse af renere teknologi, såsom vaccination, recirkulering, substitution 

til mere miljøvenlige stoffer samt driftsoptimeringer med henblik på sygdomsminimering. 

6.5.2 Dambruget skal have godkendt anvendelsesprocedurer for medicin og hjælpestof-

fer, før nye stoffer må anvendes på dambruget.   

6.5.3 Dambruget skal overholde de procedurer for anvendelse af medicin og hjælpestof-

fer, der er beskrevet i ansøgningen. I de tilfælde procedurer er skærpet af Ikast Brande 

Kommune, skal de skærpede procedurer overholdes.    

6.5.4 På Hallundbæk Dambrug må anvendes hjælpestofferne formaldehyd, kobbersulfat 

(blåsten), brintoverilte pereddikesyre og salt, jf. Tabel 6-3. 

 

Tabel 6-3. Maksimal anvendelse af hjælpestoffer i enheder på Hallundbæk Dambrug.  

Stof Dosering, ak-

tivt stof  

Maks. antal enheder, som kan 

behandles 

Flow i 

anlæg  

Timer, før der 

kan behandlin-

gen kan genta-

ges med samme 

stof på dambru-

get 

Formaldehyd 30 mg/l (75 

kg/døgn) 

 

Hele anlægget (anlægget om-

sætter 75 kg/døgn, og der sker 

derfor INGEN udledning af for-

maldehyd. 

7,5 l/s i 

sætte-

fisken-

heder, 

24 
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Stof Dosering, ak-

tivt stof  

Maks. antal enheder, som kan 

behandles 

Flow i 

anlæg  

Timer, før der 

kan behandlin-

gen kan genta-

ges med samme 

stof på dambru-

get 

Blåsten 

(kobbersul-

fat) 

6,8 mg/l (20 g 

i opdrætsan-

lægget og 60 

g i sættefisk-

anlæg) 

Et produktionsanlæg eller et 

sættefiskanlæg 

25 l/s i 

produk-

tionsen-

heder 

og 65 

l/s ud-

ledning 

 

24 

Brintoverilte 30 mg/l (75 

kg/døgn) 

Hele anlægget (Anlægget om-

sætter 1620 kg/døgn, og der 

sker derfor INGEN udledning af 

brintoverilte. 

24 

Pereddike-

syre 

5 mg/l (12,5 

kg/døgn) 

Hele anlægget (anlægget om-

sætter 215 kg/døgn, og der 

sker derfor INGEN udledning af 

pereddikesyre . 

24 

Salt (NaCl) 225 g Et produktionsanlæg 24 

 

6.5.5 Ved behandling med medicin på Hallundbæk Dambrug kan der ved den ansøgte 

dossering behandles med en maksimal stofmængde og en maksimal fiskemængde som 

anført i Tabel 6-4 nedenfor. 

Tabel 6-4. Maksimale mængder ved anvendelse af medicin på Hallundbæk Dambrug. Bemærk, at 
visse mediciner kan kræve dispensation fra Fødevarestyrelsen før hver yngelbehandling. 

Florfenicol 

Maksimal mængde fisk (kg), der kan behandles 
pr. dag     

Dosis aktivt stof pr. dag (mg/kg)     

Behandlingsdage 10 12,5 15 17,5 20 

7           19.121            15.297            12.748            10.926              9.561  

8           17.661            14.129            11.774            10.092              8.830  

9           16.525            13.220            11.016              9.443              8.262  

10           15.616            12.493            10.410              8.923              7.808  

 

Oxolinsyre 

Maksimal mængde fisk (kg), der kan behandles 

pr. dag     

Dosis aktivt stof pr. dag (mg/kg)    

Behandlingsdage 9 10 11 12 12,5 

5           12.960            11.664            10.604              9.720              9.331  

6           12.960            11.664            10.604              9.720              9.331  

7           12.960            11.664            10.604              9.720              9.331  
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8           12.960            11.664            10.604              9.720              9.331  

9           12.960            11.664            10.604              9.720              9.331  

10           12.960            11.664            10.604              9.720              9.331  

 

Trimethoprim 

Maksimal mængde fisk (kg), der kan behandles 

pr. dag     

Dosis aktivt stof pr. dag (mg/kg)     

Behandlingsdage 4 4,25 4,5 4,75 5 

5         259.200          243.953          230.400          218.274          207.360  

6         259.200          243.953          230.400          218.274          207.360  

7         259.200          243.953          230.400          218.274          207.360  

8         259.200          243.953          230.400          218.274          207.360  

9         252.000          237.176          224.000          212.211          201.600  

10         243.000          228.706          216.000          204.632          194.400  

 

Amoxicillin 

Maksimal mængde fisk (kg), der kan behandles 

pr. dag     

Dosis aktivt stof pr. dag (mg/kg) 

Behandlingsdage 60 70 80 90 100 

5 8 7 6 6 5 

6 8 7 6 6 5 

7 8 7 6 6 5 

8 8 7 6 6 5 

9 8 7 6 6 5 

10 8 7 6 6 5 

 

Oxytetracyclin 
Mængde fisk der kan behandles pr dag, kg 

Dosis pr dag aktivt stof, mg/kg  

Behandlingsdage 60 70 80 90 100 

5             1.080                 926                 810                 720                 648  

6             1.080                 926                 810                 720                 648  

7             1.080                 926                 810                 720                 648  

8             1.080                 926                 810                 720                 648  

9             1.080                 926                 810                 720                 648  
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10             1.080                 926                 810                 720                 648  

 

6.5.6 Forbruget af medicin, vaccine og hjælpestoffer skal løbende anføres i driftsjournalen 

og opgøres én gang om året som kg aktivt stof og indberettes til kommunen. 

 

6.6 Støj 

6.6.1 Driften af dambruget må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen 

overstiger nedenstående grænseværdier til omliggende boliger, se Tabel 6-5. Til virksom-

hedens bidrag hører stationære og mobile støjkilder. 

Grænseværdier for det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) skal for dag-, 

aften- og natperioden overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum (referenceperi-

oden) på henholdsvis 8 timer, 1 time og ½ time. 

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A). 

Såfremt der konstateres problemer med støj, kan tilsynsmyndigheden forlange, at dam-

bruget skal lade udføre målinger og beregninger til dokumentation af støjniveauet. 

Tabel 6-5. Maksimal støjbelastning gældende for dambrugsområdet (blandet bolig- og erhvervsbe-
byggelse mv). 

Mandag-fredag 

Kl. 07.00-18.00 

 

Lørdag 

Kl. 07.00-14.00 

Mandag-fredag 

Kl. 18.00-22.00 

 

Lørdag 

Kl. 14.00-22.00 

 

Søn- og helligdage 

07.00-22.00 

Alle dage 

Kl. 22.00-07.00 

55 dB (A) 45 dB (A) 40 dB (A) 

 

6.7 Vibrationer 

6.7.1 Driften af dambruget må ikke medføre, at vibrationsniveauet angivet som det mak-

simale KB-vægtede accelerationsniveau (LAW) målt i dB re10-6 m/s2 med tidsvægtningen 

S (slow) overstiger 75 dB re10-6 m/s2 i bygninger i boligområder og 80 dB re10-6 m/s2 i 

bygninger i andre områder.  

Såfremt der konstateres problemer med vibrationer, kan tilsynsmyndigheden forlange, at 

dambruget for egen regning skal lade udføre målinger af accelerationsniveauet. 

6.8 Lugt 

6.8.1 Dambrugets drift skal tilrettelægges på en sådan måde, at lugtemissioner begræn-

ses mest muligt. Driften må ikke medføre lugtemissioner uden for dambrugets område, 

som tilsynsmyndigheden skønner væsentlige. 
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Såfremt der mod forventning skulle opstå væsentlige lugtgener for omgivelserne, kan til-

synsmyndigheden anmode dambrugets ejer om nærmere oplysninger, jf. miljøbeskyttel-

seslovens § 72, og meddele påbud til imødegåelse heraf, jf. bl.a. miljøbeskyttelseslovens 

§ 69. 

6.9 Affald 

6.9.1 Oplagring af affald fra produktionen såsom foder, hjælpestoffer, medicinemballage, 

olie- og kemikalieaffald m.m. må ikke give anledning til forurening. Oplagring af affald, 

der kan medføre forurening, skal ske i tætte emballager og på fast bund. 

6.9.2 Døde fisk skal opsamles dagligt og opbevares i en tætlukket beholder, indtil bort-

skaffelse efter de til enhver tid gældende regler kan finde sted. 

6.9.3 Rester af medicin må ikke gemmes til senere brug, men skal bortskaffes, jf. kom-

munens regulativ for erhvervsaffald. 

6.9.4 Dambrugets affaldsbortskaffelse skal ske i overensstemmelse med Ikast-Brande 

Kommunes regler for erhvervsaffald. 

6.10 Slam 

6.10.1 Slam og slamvand, der stammer fra renseforanstaltninger eller fra oprensning af 

damme, laguner, kanaler og bundfældningsbassin, skal deponeres i dambrugets slam-

tanke eller fjernes straks og håndteres på en sådan måde, at der ikke sker udsivning til 

vandløb eller søer.   

6.10.2 Slamtanke skal tømmes mindst en gang årligt, og indholdet må f.eks. udbringes 

på landbrugsjord, hvis det overholder kravene i bekendtgørelse om anvendelse af affald 

til jordbrugsformål (Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018). 

6.10.3 Der skal udtages en repræsentativ prøve af slammet af certificeret firma, og ana-

lyseresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden direkte fra laboratoriet. Senest 8 

dage før levering af slam til modtager, skal dambruget tilsende en deklaration til kommu-

nen jf. § 13 i bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018. 

Prøven analyseres for: 

- tørstof, % af vådvægt (TS) 

- massefylde, kg/l slam 

- kvælstof, g/kg TS 

- fosfor, g/kg TS 

- cadmium, mg/kg TS 

- nikkel, mg/kg TS 

6.10.4 Vurdering af overholdelse af grænseværdierne for slam foretages efter de til en-

hver tid gældende regler. På godkendelsestidspunktet svarer dette til ”Bekendtgørelse om 

anvendelse af affald til jordbrugsformål”, ” Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018. 

Slam må ikke anvendes til jordbrugsformål, hvis ikke det overholder ovennævnte græn-

seværdier. 

6.11 Uheldsforebyggelse 

6.11.1 Virksomheden skal følge procedurer mht. uheldsforebyggelse som beskrevet i an-

søgningen (jf. afsnit 10). 
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7. GODKENDELSENS UDNYTTELSE 

Godkendelsen træder i kraft ved modtagelsen. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den 

ikke er udnyttet senest ét år fra godkendelsesdatoen. 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage ikke opsættende virkning for ud-

nyttelse af godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

Nævnet kan tillige ændre eller ophæve godkendelsen. 

8. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER 

8.1 Generelt 

Ikast-Brande Kommune henviser til eksisterende kommuneplan samt seneste vandområ-

deplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn (Miljø- og Fødevareministeriet, 

juni 2016), når det gælder mål og retningslinjer for brug af vandområder herunder ret-

ningslinjer for kommunens akvakultur.  

De nødvendige tiltag for Hallund Bæk og nedstrøms vandområder foretages i forbindelse 

med gennemførelse af indsatserne i vandområdeplanerne for 2. og kommende 3. planpe-

riode. I udkast til vandområdeplaner 2021-2027 er udmeldt et indsatskrav i Hallund Bæk 

til forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. 

Dambrugets miljøgodkendelse med overgang til emissionsbaseret kontrol efter dambrugs-

bekendtgørelsens regelsæt og anden relevant lovgivning bidrager i en vis grad til målop-

fyldelse i de omgivende recipienter, herunder med reduceret udledning af BI5, N-tot og P-

tot.  

8.2 Hallundbæk Dambrug     

Den konkrete afgørelse, som er en revideret miljøgodkendelse af den eksisterende miljø-

godkendelse af Hallundbæk Dambrug, er truffet med baggrund i virksomhedens ansøg-

ning samt miljømyndighedens vurdering.   

Kommunen vurderer, at projektet vil medvirke til at sikre, at miljømål i vandområderne 

kan opfyldes.   

Der stilles krav om at dambrugsbekendtgørelsens udlederkrav skal overholdes med bag-

grund i et tilladeligt foderforbrug, Ftill, på 127,4 tons foder årligt. Såfremt fastsatte udle-

derkrav i dambruget tidligere godkendelse ikke skærper kravene. BAT-krav beskrives i et 

senere afsnit.  

Udledningen af medicin og hjælpestoffer sker i overensstemmelse med fastsatte miljøkva-

litetskrav i ferskvand ved udledning til Hallund Bæk.  

Der tillades anvendt veldokumenterede reduktionsrater for formaldehyd, brintoverilte og 

pereddikesyre jf. dambrugsbekendtgørelsens bilag 8, mens øvrige stoffer udledes 100 %. 

Der gives en tilladelse, der anvender genfindingsprocenter for mediciner på 100 %, und-

tagen for florfenicol, hvor genfindingsprocenten/udledningen sættes til 61 %, som det 

også fremgår af dambrugsbekendtgørelsen.  

Dambrugets udløbsafgitring sikrer, at der ikke indtages opvandrende stadier af større 

fisk, da udløb sker gennem 10 mm afgitring.  

Dambrugets vandindvindingstilladelse til grundvand og overfladevand fornys, gælder i 10 

år og revurderes sammen med miljøgodkendelsen.  

Vandet beluftes til en iltmætning på min. 70 % i udløbet. 
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9. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING 

Afgørelser efter henholdsvis miljøbeskyttelsesloven (miljøgodkendelse) og planloven 

(ikke-VVM-pligt, jf. kapitel 16) bekendtgøres ved annoncering på Ikast-Brande Kommu-

nes hjemmeside den 08. juni 2022. 

9.1 Klagevejledning 

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væ-

sentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet.  

Fristen for at klage over afgørelsen er den 6. juli 2020. 

Man kan læse mere om reglerne for klage på nævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

9.2 Aktindsigt 

Der kan være mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-

lerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offent-

lighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

9.3 Søgsmål 

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for dom-

stolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.  

9.4 Fritagelse for brug af klageportal 

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen via nævnets hjemmeside, hvis 

der foreligger særlige omstændigheder. Anmodningen fremsendes til Ikast Brande Kom-

mune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer af-

gørelse om eventuel fritagelse. 

9.5 Kopimodtagere 

En kopi af godkendelsen er sendt til følgende: 

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Ha-

derup. nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

• Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers. senord@sst.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening. dn@dn.dk  

• Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 

• Danmarks Fiskeriforening. Nordensvej 3, 7000 Fredericia. mail@dkfisk.dk   

• Fiskeriinspektorat Øst. inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk  
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BILAG 

10. LOVGRUNDLAG 
Dambrugets retsbeskyttelsesperiode udløber 8 år efter godkendelsesdato og revurderes 

senest efter 10 år. Retsbeskyttelsen sikrer, at der almindeligvis ikke kan meddeles forbud 

eller påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 til en virksomhed, der har fået en miljøgod-

kendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, før der er forløbet 8 år efter godkendel-

sens meddelelse. 

Frem til 8 år efter godkendelsesdatoen kan vilkårene i henhold til miljøbeskyttelseslovens 

§ 41, a, stk. 2 kun ændres ved påbud eller forbud, såfremt: 

1. Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens påvirkning af recipienterne,  

2. Forureningen medfører miljømæssige påvirkninger, der ikke kunne forudses ved 

godkendelsens meddelelse, eller 

3. Dambrugets forurening i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund for denne 

ved godkendelsens meddelelse. 

4. Væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en bety-

delig nedbringelse af emissionerne 

5. Det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er 

påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller 

6. Der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomhe-

der, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer 

m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse 

virksomheder. 

7. Der i øvrigt er kommet nye oplysninger om behovet for afgitringer på ferskvands-

dambrug af hensyn til beskyttelsen af faunaen i vandløb og søer. 

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, vil miljøgodkendelsen fortsat være gældende. 

Tilsynsmyndigheden skal dog senest 10 år efter meddelelse af miljøgodkendelsen tage 

godkendelsen op til revision i henhold til dambrugsbekendtgørelsens § 5 og § 6.  

Dambruget må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder 

med hensyn til affaldsfrembringelsen på en måde, som indebærer forøget forurening, før 

udvidelsen er godkendt af tilsynsmyndigheden. Opmærksomheden henledes på, at det er 

tilsynsmyndigheden, der skal vurdere, om en ændring eller en udvidelse kræver godken-

delse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 

10.1 Bekendtgørelser, direktiver og vejledninger 

1. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 100 

af 19/01/2022. 

2. Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020. Bekendtgørelse om spildevandstilla-

delser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

3. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Miljøministeriets bekendtgørelse 

nr. 2255 af 29/12/2020. 

4. Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og havområder. Nr. 1433 af 21. november 2017. 

5. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kyst-

vande og grundvand, nr. 1625 af 19. december 2017 
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6. Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdam-

brug. Bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016.  

7. Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, Miljø- og Energiministeri-

ets bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018.  

8. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 

2362 af 26. november 2021.  

9. EU´s fiskevandsdirektiv - rådets direktiv 78/659/EØF af 18. juli 1978 om kvaliteten af 

ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve 

deri. 

10. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder"  

11. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, ”Lavfrekvent lyd, infralyd og vibrationer i eks-

ternt miljø”. 

12. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9076 af 26. marts 2008 om godkendelse af ferskvands-

dambrug. 

13. Miljø- og Energiministeriets vejledning nr. 5/1998 biologisk bedømmelse af vandløbs-

kvalitet. 

14. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 

15. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 

Nr. 1376 af 21. juni 2021. 

16. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. Nr. 1986 af 27. oktober 2021.  

17. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-

områder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). Nr. 2091 af 

12/11/2021. 
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10. Faglig rapport nr. 212 fra DCE (2016) om ”Ny kontrolmetode for udledninger fra 
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12. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE 

12.1 Indretning 

12.1.1 Nuværende indretning 

Dambrugets nuværende indretning kan skitseres ved at følge vandets vej gennem anlæg-

get: 

Vandet fra Hallundbæk indtages og pumpes til de to kanalanlæg, der udgør produktions-

enhederne. De to kanalanlæg består af i alt fire kanaler, alle med dimensionerne 75 m 

lange, 5 m bredde og 1 m dybde. Kanalerne er indbyrdes forbundet 2 og 2, så vandet kan 

recirkuleres gennem kanalerne. 

Endvidere er indrettet 2 forbundne leverdamme á 5x25 m med intern recirkulering via en 

beluftningsbrønd. 

Der anvendes et vandflow på ca. 250 l/sek. i hver af de 4 kanaler. Vand herudover benyt-

tes til drift af leverdamme. Ved lav vandføring i Hallund Bæk kan vand fra leverdammene 

ledes til det ene kanalanlæg. Vandtransporten i kanalerne sikres sammen med udluftning 

og opiltning af vandet ved hjælp af tolv 1,25 m lange, 5 m brede og 2 m dybe air-lift 

pumper. Disse er placeret ved indløb og henholdsvis 1/3 og 2/3 inde i hver af de 4 kana-

ler.  I den første halve meter af air-lift pumpen går vandet ned under en plade ført fra 

over vandoverfladen til en dybde på 1,7 m. Efter pladen går vandet op gennem et dif-

fusorarrangement bestående af fem 5 m lange gummidiffusorer placeret i 1,7 meters 

dybde og ud gennem en rist ført 0,5 m under vandspejl i kanalerne.  

Vandtransporten i leverdammene sikres sammen med udluftning og opiltning af vandet 

ved hjælp af to air-lift pumper med en længde på 0,5 m, en bredde på 5 m og en dybde 

på 2 m. I den første halve meter af air-lift pumpen går vandet ned under en plade ført fra 

over vandoverfladen til en dybde på 1,7 m. Efter pladen går vandet op gennem et dif-

fusorarrangement bestående af to 5 m lange gummidiffusorer placeret i 1,7 meters dybde 

og ud gennem en rist ført 0,5 m under vandspejl i kummerne. 

Vandet renses med afgitrede slamkegler i kanalernes fulde bredde bestående af 5 slam-

kegler på tværs af strømretningen med ca. 24 meters mellemrum efter de enkelte kanal-

afsnit og ved udløbet af det sidste kanalafsnit. Efter hvert hold slamkegler passerer van-

det en belufterenhed, kontaktfiltre, biofiltre og plantelagune på ca. 9.500 m2. Aflejret 

slam fjernes gennem et rørsystem forbundet med central pumpebrønd, hvorfra slammet 

pumpes til slam depot. 

Efter biofiltret er etableret plantelaguner med et areal på ca. 9.500 m2. Ved et vandind-

tag på 50 l/s og en dybde i lagunen på 1 m bliver vandets opholdstid i lagunen ca. 53 ti-

mer. 

Til drift af anlægget benyttes atmosfærisk luft med et samlet luftbehov på op til 3.200 

m3/h ved 1,7 m vandtryk. Effektforbruget vil være ca. 24 kW ved fuld drift. Luften leve-

res af 2 kapselblæsere hver forsynet med totrinsmotorer. Herved muliggøres en regule-

ring af beluftningen i følgende 5 trin ved brug af 2 blæsere med en kapacitet på 1600 

m3/h: 1.066 m3/h (8 kW), 1.600 m3/h (12 kW), 2.133 m3/h (16 kW), 2.666 m3/h (20 

kW), 3.200 m3/h (24 kW). 

Vandhastigheden på ca. 5 cm/s sikrer, at eventuelle døde fisk ikke aflejres i produktions-

området, men omgående føres til risten, hvorfra de let fjernes. Hvert kanalanlæg er for-

synet med et opstrøms kontaktfilter bestående af 5 kamre á 5,5 x 2,75 m og en dybde på 

1,15m., hvor hvert kammer efterfølges af et beluftet biofilter á 2,2 x 2,75 og en dybde på 

2 m med bevægeligt medie bestående af plastelementer med et specifikt overfladeareal 

på ca. 800 m2/m3. Fyldningen i kontaktfiltret er 70 cm bioblok 200, hvor det effektive fil-

terareal er ca. 400 m2/m3. Til- og afløbskanaler er indsnævret fra en bredde på ca. 1 m 



Ikast-Brande Kommune 

25 

 

 

ved ind- og afløb til 0,25m efter sidste filterkammer. Det samlede effektive filterareal for 

de to kanalanlæg udgør ca. 110.000 m2.  

Målfast plan over dambrugets nuværende indretning.  

 

 



Ikast-Brande Kommune 

26 

 

 

 

12.1.2 Nyt sættefiskanlæg og fremtidig indretning 

Dambruget har som nævnt ansøgt om etablering af et nyt sættefiskanlæg som supple-

ment til det allerede eksisterende produktionsanlæg. Sættefiskanlægget placeres umid-

delbart nord for det eksisterende anlæg, se figur 12-1. 

 

Figur 12-1. Placering af nyt, overdækket sættefiskanlæg umiddelbart nord for den eksisterende plan-
telagune. 

 

Sættefiskanlægget indrettes med to selvstændige opdrætsenheder. Det giver mulighed 

for at drive anlægget efter alt-ind-alt-ud-princippet. Herved mindskes risikoen for overfør-

sel af smitte mellem forskellige hold sættefisk.   

Hvert af de to anlæg indrettes med ni 14 m lange, 3 m brede og 1,5 m dybe kummer. Af-

løbsvandet fra kummerne recirkuleres over en mikrosigte og et biofilter. Biofilteret består 

af seks 6,75 m lange, 2,4 m brede og 1,5 m dybe filterkummer med 0,75 m fast fyldning. 

Det samlede specifikke biofilterareal for de to anlæg udgør ca. 110.000 m2.  

Fra biofilteret pumpes vandet retur til kummerne via en sekstrins kombineret airlift og af-

gasser efterfulgt af en indløser for ren ilt. Der kalkuleres med en samlet friskvandsforsy-

ning på 15 l/s fra boringer. 

I tilknytning til kummehuset etableres der to slamtanke på henholdsvis 1.000 og 100 m3. 

Disse erstatter dambrugets nuværende slamdepot, som ikke lever op til kravene i den nye 

dambrugsbekendtgørelse. Skyllevand, fra kummeanlæggets biofiltre og mikrosigter samt 

slamvand fra det eksisterende dambrug, pumpes til den store tank, hvor det faste stof se-

dimenteres fra og overløbsvand ledes til plantelagunen. Det frasorterede faste slam pum-

pes periodevis over i den lille tank til opbevaring frem til frakørsel til markgødning eller 

biogasanlæg.    
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12.2 Produktion og foderforbrug 

Hallundbæk Dambrug reguleres fremover på sin emission af BI5, ammoniumkvælstof, to-

talkvælstof og totalfosfor. Det vurderes, at det fremtidige foderforbrug som hidtil andra-

ger ca. 300 tons årligt, og at der tilsvarende kan produceres op mod 330 tons. 

12.3 Energiforbrug 

Dambruget har oplyst et forventet, årligt energiforbrug på ca. 1,65 kWh pr. kg foder, sva-

rende til 495.000 kWh. Forbruget går primært til indpumpning af vand, returpumpning, 

beluftning, iltning og supplerende rensningsforanstaltninger. 

12.4 Støj, lugt og vibrationer 

Støj på dambruget vil forekomme ved brug af pumper, beluftere og kompressorer. Der er 

180 m til nærmeste nabo mod nordvest. Dambruget vurderes ikke at overskride støj-

grænserne for anlæg i det åbne land.   

Døde fisk opsamles dagligt og opbevares i lukket beholder til de afhændes i overensstem-

melse med de veterinære bestemmelser.   

Dambrugets drift medfører ikke vibrationer af betydning. 

12.5 Udledninger  

12.5.1 Iltforhold 

Der er i godkendelsen stillet krav om en iltmætningsprocent på minimum 70 % i udløbet 

fra dambruget. 

12.5.2 Udlederkrav 

Dambruget reguleres ved emissionskontrol. De maksimale, tilladelige udledningstal frem-

går af vilkår 6.3.3. Det er kommunens opfattelse, at disse tal vil kunne overholdes. Ved 

overgang til regulering på emission skærpes udlederkravene for BI5, totalkvælstof og to-

talfosfor i forhold til den hidtidige udledning.  

12.5.3 Målte udledninger 

Dambrugets seneste egenkontrolprogram viser overholdelse af kontrolværdierne for 

samtlige udlederparametre.  

 Ammonium 

mg/l 

BI5 mg/l Totalkvælstof kg/døgn Totalfosfor kg/døgn 

Egenkontrol 

2021 
0,01 0,70 5,59 0,232 

Kontrolværdi 0,04 1,47 5,91 0,238 

Kontrolværdi 

overholdt  

ja ja ja ja 

 

12.6 Renere teknologi og BAT 

12.6.1 Generelt om BAT i forhold til dambrugets indretning 

Med henblik på at mindske udledningen af miljøfarlige stoffer er det vigtigt, at virksomhe-

den løbende indfører renere teknologi. Samtidig er det nødvendigt ved hjælp af BAT, bed-

ste tilgængelige teknik, at frarense allerede producerede affaldsstoffer før udledning. 

Konkret vurderer Ikast-Brande Kommune, at der i relation til dambrugets størrelse, er fo-

retaget de lovmæssige tiltag, der er kendetegnende for den bedst mulige teknik. Det dre-

jer sig især om vandrensningen, herunder recirkulering af vand, mikrosigte, slamfælder i 
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betonkanaler samt fastmediefiltre, der både afgasser for kuldioxid og andre ”affaldsgas-

ser” og samtidigt ilter vandet, alt sammen til fordel for fiskene og miljøet. Hertil kommer 

en plantelagune på 9.500 m3. 

Den rette sygdomsbekæmpelse er i sagens natur af stor betydning for en god drift af fi-

skeopdræt. Slamopbevaring i lukkede tanke, rensning og fjernelse af døde fisk med vi-

dere vurderes også at være nær optimalt. Samlet set er det Ikast-Brandes Kommunes 

opfattelse, at Hallundbæk Dambrug lever op til gældende krav med hensyn til BAT for 

virksomhedstypen. Denne vurdering bygger desuden på det efterfølgende BAT-afsnit:   

12.6.2 Specificering af BAT på Hallundbæk Dambrug 

Med hensyn til BAT anvender dambruget forskellige teknologier, jf.  dambrugsbekendtgø-

relsen, til nedbringelse af stofudledning til vandmiljøet: 

 Recirkulering (genanvendelse af vand) 

 Slamfælder 

 Mikrosigter  

 Kontaktfiltre 

 Rislefiltre 

 Bundfældning 

 Plantelagune 

Ovennævnte renseforanstaltninger forudsætter elforbrug.  Dambruget forventer i forbin-

delse med etablering af det nye sættefiskanlæg at reducere det nødvendige elforbrug ved 

investering i nye højeffektive pumper, minimering af pumpehøjde. Brug af airlifts reduce-

rer ligeledes strømforbruget til brug af pumper og skovlhjulsbeluftere. 

På dambruget recirkuleres der store mængder vand, og vandforbruget på samlet 65 l/s 

grundvand er relativt lille ved en produktion i omegnen af 330 tons/år. 

Dambruget anvender overfladevand og grundvand, og der benyttes ikke stemmeværk. 

Kommunen konstaterer, at dambruget søger at tilrettelægge produktionen med gode ilt-

forhold, der formindsker risikoen for sygdomsudbrud. Medicin og hjælpestoffer anvendes i 

overensstemmelse med gældende miljøkvalitetskrav – og hidtil i begrænsede mængder. 

Der er kun lille slamflugt fra dambruget, da slam frarenses i slamfælder ved ”støvsug-

ning”, i mikrosigte og i bundfældningsbassin, mens plantelagunen omsætter en stor del af 

den resterende organiske fraktion. 

Dambruget reguleres fremover på dets emission, der bestemmes med 26 årlige egenkon-

trolprøvesæt af ind- og udløbsvand.  

Der er etableret både vandstands-, temperatur- og strømudfaldsalarmer samt iltovervåg-

ning. Forebyggelse af sygdomsudbrud sker ved sikring af gode driftsforhold og vaccina-

tion af yngel, samt i øvrigt efter vejledning fra egen dyrlæge. 

12.7 Miljøkvalitetskrav – medicin og hjælpestoffer  

12.7.1 Generelt 

Miljøkvalitetskravene for medicin og hjælpestoffer er fastsat i bekendtgørelse nr. 1433 om 

krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kyst-

vande og havområder, den 21. november 2017. Bekendtgørelsen finder hovedsageligt an-

vendelse på dambrugsområdet.   
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12.7.2 Hallundbæk Dambrug 

Hallundbæk Dambrug har ansøgt om fornyet udledningstilladelse til medicin og hjælpe-

stoffer.  

Anvendelse og udledning tillades på en række vilkår, som sikrer at miljøkvalitetskravene 

ikke overskrides i hverken ferske eller marine recipienter. 

12.8 Medicin og hjælpestoffer 

12.8.1 Generelt 

Ikast-Brande Kommune har vurderet, at de ansøgte mængder og koncentrationer af me-

dicin og hjælpestoffer kan godkendes, idet behandlingsprocedurerne sikrer overholdelse 

af gældende vandkvalitetskrav. 

De fremsendte procedurer for begrænset behandling med formaldehyd, brintoverilte og 

pereddikesyre sikrer, at der ingen udledning sker af de pågældende stoffer. 

Medicin- og hjælpestoffer skal anvendes så lidt som muligt ved at indretning og drift af 

dambruget hensigtsmæssigt reducerer stress hos fiskene. 

Det er i denne forbindelse vigtigt, at 

• minimere partikel- kuldioxid- og ammoniakniveau 

• minimere temperatursvingninger 

• minimere håndtering 

• minimere fiskenes størrelsesvariation i dammene 

• optimere besætningsstørrelsen i de enkelte damme 

• optimere iltforhold og flow på dambruget 

• anvende vaccination 

12.9 Hjælpestofanvendelse på Hallundbæk Dambrug 

Dambruget har ansøgt om tilladelse til at anvende følgende hjælpestoffer med deraf mulig 

udledning til recipient: 

• Brintoverilte 

• Formalin 

• Pereddikesyre 

• Kloramin-T 

• Blåsten 

• Salt 

Risikovurdering vedr. anvendelse af medicin og hjælpestoffer ved Hallundbæk 

Dambrug 

Niras har november 2010 udarbejdet ”Risikovurdering for Skjern Å-systemet samt Ring-

købing Fjord”. Denne risikovurdering lægges til grund ved behandling af dambrugets an-

søgning om brug og udledning af medicin og hjælpestoffer ved Hallundbæk Dambrug.  

Hallundbæk Dambrug er det eneste dambrug i drift i Hallund Bæk. 
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Dambrug Vandløb/sø Qmm nedstrøms Tildelt fortyndingsflow 

(% af Qmm) 

Hallundbæk Dambrug Hallund Bæk 75 l/s 100 

 

På Hallundbæk Dambrug må på visse vilkår anvendes flg. hjælpestoffer (aktivt stof): for-

maldehyd, brintoverilte, pereddikesyre, kobber og salt.  

Der benyttes nedenstående omregningsfaktorer ved beregning af mængden af aktivt stof, 

se Tabel 12-1. 

Tabel 12-1. Omregningsfaktorer til beregning af aktivt stof. 

Stof Produkt Formel Vægtfylde Molvægt 

produkt 

Mol-

vægt 

stof 

Aktivt stof 

pr. enhed 

Formalin Formalin 37% CH2OH + H20 1,09   403 g/l 

Formalin 24,5% CH2OH + H20 1,05   257 g/l 

Kobber Blåsten CuSO4, 5H20  249,61 63,55 255 g/kg 

Kloramin-

T 

 C7H7ClNaNO2S, 

3H20 

 281,71 227,6

5 

808 g/kg 

Brintover-

ilte 

Opløsning 30% H2O2 + H20 1,11  34,02 333 g/l 

Opløsning 35%  1,13  34,02 396 g/l 

Oxyper 

Biocare SPC 

(90%) 

   34,02 97 g/kg 

Divosan, Deo-

san, Peraqua 

Pereddikesy-

reopløsning 

med ca. 10-

15% brint-

overilte 

1,09   Op til 164 

g/l 

Klorid Salt NaCl  58,5 35,5  

 

Dambruget har indsendt en ansøgning, der baserer sig på anvendelse af en beregnings-

model for udledning af hjælpestoffer. Modellen benytter reduktionsrater jf. dambrugsbe-

kendtgørelsen. Dog sker ingen udledning af formalin, brintoverilte og pereddikesyre ved 

de ansøgte behandlingsprocedurer. 

De resulterende stofkoncentrationer i Hallund Bæk ved behandling beregnes i regneark 

ved anvendelse af behandlingsdoser, stofkoncentrationer, anlægsvolumener og nedbryd-

ningsrater. Der er taget udgangspunkt i et samlet flow gennem dambruget på totalt 65 l/s 

ved behandling. Ved behandling i sættefiskanlæg benyttes 7,5 l/s pr. enhed og 25 l/s pr. 

enhed for produktionsanlægget.  
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Tabel 12-2. Anvendte reduktionsrater for formalin, brintoverilte og pereddikesyre, jf. dambrugsbe-
kendtgørelsen fra 2016 (tallene er uændrede i forhold til dambrugsbekendtgørelsen fra 2012). 

Omsætningsrater for brintoverilte, pereddikesyre og formalin 

Stof Matrix Enhed Rate 

Formaldehyd Vandfase1 

Sediment2 

Biofilter 

Plantelagune 

mg/l/t 

mg/m2/t 

mg/m2/t 

mg/m2/t 

0,05 

115 

10 

130 

Brintoverilte Vandfase1 

Sediment2 

Biofilter 

Plantelagune 

mg/l/t 

mg/m2/t 

mg/m2/t 

mg/m2/t 

2,0 

1.000 

100 

4.000 

Pereddikesyre Vandfase1 

Sediment2 

Biofilter 

Plantelagune 

mg/l/t 

mg/m2/t 

mg/m2/t 

mg/m2/t 

0,25 

- 

5 

500 

1) Damme, bagkanal og bundfældningsbassin 

2) Bundareal af damme, bagkanal og bundfældningsbassin 

 

Ansøger har i ansøgningen dokumenteret, at der ikke sker udledning af formalin, brint-

overilte og pereddikesyre ved ansøgt behandling.  

Behandlingsprocedurerne sikrer i øvrigt overholdelse af gældende miljøkvalitetskrav. 

 

Formalin, brintoverilte og pereddikesyre 

Den samlede omsætning af formalin i de 4 produktionsanlæg og lagunen er på 75,735 kg. 

Der er på dette grundlag søgt om tilladelse til anvendelse af op til 75,735 kg formaldehyd 

(313 kg 24% formalin) på et døgn ved et vandindtag på 65 l/s og et vandskifte på 25 l/s i 

produktionsanlæggene. Behandlingen kan gentages efter 24 timer. Med denne mænge vil 

der ikke ske afledning af formaldehyd til vandløbet, og der skal ikke foretages en bereg-

ning ud fra den tilladelige fortynding. Den ansøgte mængde svarer til 30 mg formaldehyd 

pr. liter i de 4 anlæg, der tilsammen rummer 2.508 m3 vand.  

På samme måde kan der i anlæggene anvendes 1620 kg brintoverilte og 215 kg pereddi-

kesyre uden udledning til recipienten ved normal vandføring i anlæggene.  

Ved behandling af alle produktionsanlæg med 30 mg/l brintoverilte anvendes maksimal 

75 kg. Tilsvarende anvendes maksimalt 12,5 kg pereddikesyre ved behandling med 5 

mg/l.  
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Blåsten  

Ved medianminimum kan der behandles med 20 gram kobbersulfat i opdrætsanlæggene 

eller 60 g kobbersulfat i et sættefiskanlæg.  
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Ikast-Brande Kommune vurderer, at behandlingen med kobber kan foregå som beskrevet.    

Genbehandling kan foretages efter 24 timer. 

 

Salt 

I risikovurderingen er angivet, at koncentrationen i miljøet som gennemsnit over 24 timer 

ikke bør overstige 100 mg NaCl/l (foreløbigt miljøkvalitetskriterium), mens korttidsmiljø-

kvalitetskriteriet er vurderet til 200 mg NaCl/l. 

Ved behandling af et opdrætsanlæg med et volumen på 750 m3 for en nitritkoncentration 

på 1,5 mg/l, vil der ved et vandindtag på 25 l/s udledes 25 x 0,042 g = 1,05 g salt/s. Ved 

medianminimumsvandføringen på 75 l/s giver det en saltkoncentration i Hallundbæk på 

0,014 g/l. Brug af salt til at modvirke effekten af nitrit i vandet, må under disse omstæn-

digheder betragtes som uproblematisk.  

Ved behandling af parasitter i et anlæg med 1 – 9 ‰ salt, vil saltudledningen i værste 

fald være 25 x 9 = 225 g/s. I åen giver dette en koncentration på 3 g/l, når der ses bort 

fra fortynding i lagunen, og der regnes med et vandindtag på 25 l/s i et anlæg. Her ligger 

den resulterende saltkoncentration over grænsen for saltindholdet i ferskvand.  Ved be-

handling af parasitter vil man dog normalt nedsætte vandindtaget i behandlingsperioden 

og en saltkoncentration på 9 ‰ anvendes reelt ikke. Ved en mere almindelig saltkoncen-

tration på 3 ‰ og et vandindtag på 10 l/s til anlægget, bliver saltudledningen på 30 g/s 

svarende til en maksimal saltpåvirkning af åen på 0,4 g/l ved medianminimum. 
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Ved forebyggelse af skader fra forhøjede nitritniveauer opretholdes der ofte en normal 

vandudskiftning i anlæggene og salttilsætningen sker kontinuert. Ved behandling af para-

sitangreb lukkes der helt eller delvist for anlæggenes vandtilførsel i behandlingsperioden, 

så der er tale om en engangstilsætning af salt. 

Ikast Brande Kommune vurderer, at behandlingen med salt kan foregå som beskrevet 

uden risiko for overskridelse af foreløbigt miljøkvalitetskriterie i Hallund Bæk. 

Genbehandling kan foretages efter 24 timer. 

12.10 Medicinanvendelse på Hallundbæk Dambrug 

Medicin anvendes typisk til behandling over ti dage. 

Hallundbæk Dambrug har ansøgt om tilladelse til anvendelse af florfenicol, oxolinsyre, 

sulfadiazin, trimethoprim, oxytetracyclin og amoxicillin, jf. Tabel 12-3. 

Ikast Brande Kommune vurderer, at Hallundbæk Dambrug, som producerer sætte- og 

konsumfisk, kan have et reelt behov for de ansøgte stoffer. 

Tabel 12-3. Ansøgers beregning af maksimal anvendelse af medicin. 
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Tabel 12-4. Ansøgers beregning af 
maksimal anvendelse af medicin. 
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Ikast-Brande Kommune har kontrolberegnet, at dambruget samtidig kan behandle oven-

stående mængder fisk med medicin uden at overskride gældende miljøkvalitetskrav.  

Dambrugsbekendtgørelsens bilag 8 lægges til grund. 

12.11 Biologisk vandløbsbedømmelse og recipientforhold 

Der udledes til Hallund Bæk.  

Der er god økologisk tilstand for parameteren smådyr (makroinvertebrater), mens tilstan-

den er ukendt for vandplanter (makrofytter) og dårlig for fisk.  

I udkast til vandområdeplaner 2021-2027 er udpeget en indsats i Hallund Bæk til forbed-

ring af vandløbets fysiske forhold. 

12.12 §3-områder – naturbeskyttelsesloven 

Ingen tørre naturtyper beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven berøres af projektet.  

Hallund Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

12.13 EF-habitatområder 
I habitatområder skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter 

og naturtyper, området er udpeget for. 

H60 Borris Hede, H61 Skjern Å, H62 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen:  

Udpegningsgrundlaget for habitatområderne er bl.a. grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus 

cecilia), havlampret (Petromyzon marinus), bæklampret (Lampetra planeri), flodlampret 

(Lampetra fluviatilis), majsild (Alosa alosa), stavsild (Alosa fallax), laks (Salmo salar), od-

der (Lutra lutra) m.fl. 

Resten af udpegningsgrundlaget er overvejende terrestrisk eller tilknyttet vandhuller og 

ikke påvirket af dambrugsdrift. 

EF-habitatområde H 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjords udpegningsgrund-

lag: 

Under Natura 2000 er der listet planer med nødvendige initiativer, der skal gennemføres 

for at opnå gunstig bevaringsstatus i habitatområderne. Disse initiativer understøttes af 

vandplaner for Ringkjøbing Fjord. Miljøgodkendelse af Hallundbæk Dambrug, der omfatter 

reduceret stofudledning i forhold til tidligere, indgår som et virkemiddel med henblik på at 

forbedre miljøtilstanden i nær- såvel som fjernrecipienter.  

Vilkår vedrørende udledning af medicin og hjælpestoffer er udformet så miljøkvalitetskrav 

overholdes i recipienterne. Miljøkvalitetskriterier er generelt fastsat på et koncentrations-

niveau, der er 10 gange lavere end den koncentration, der giver toksisk påvirkning af den 

mest sårbare organisme. 

Dambrugets udledninger vurderes derfor ikke at påvirke Natura 2000-områder i et om-

fang, der strider mod målsætninger for miljøet. 

12.14 Konklusion på den miljøtekniske vurdering for Hallundbæk Dambrug 

 

 Dambrugets indretning inkluderer renere teknologi i tilfredsstillende omfang i for-

hold til virksomhedstypen og dambrugsbekendtgørelsen. Internt stabile og sunde 

opdrætsforhold (temperatur, ilt og stofkoncentrationer) bør medvirke til et lavt 

sygdomspres med et forventet lavt behandlingsbehov.   

 Der forventes heller ikke at opstå hindringer for den fremtidige målsætningsopfyl-

delse i Hallund Bæk. Der fastsættes krav til en iltmætning på mindst 70 % i ud-

løbsvandet fra dambruget, og BAT-krav indfries blandt andet med baggrund i det 
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højteknologiske anlæg, som indebærer miljømæssige forbedringer i forhold til tid-

ligere.  

 Dambrugets overgang til emissionsbaseret kontrol indebærer reduceret udledning 

af BI5, total N og total P.   

 Udledningen af medicin og hjælpestoffer sker med baggrund i overholdelse af mil-

jøkvalitetskrav i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer 

til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder. Nr. 1433 af 21. no-

vember 2017 samt bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 1625 af 19. december 2017. End-

videre iht. risikovurdering for Skjern Å-systemet udarbejdet af Niras (2010).  
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13. ANSØGNINGENS SAGSAKTER 
 

 Risikovurdering for Skjern Å-systemet. Brug og udledning af medicin og hjælpe-

stoffer. Niras, september 2010. 

 

 Ansøgning fra Kaare Michelsen vedrørende revision af vilkår i eksisterende miljø-

godkendelse dateret 19. januar 2022. Ikast-Brande Kommune udsender 25. maj 

2022 forslag til afgørelse i høring ved Kaare Michelsen og dambrugsejer Søren Jø-

ker Trachsel. 

13.1 Overholdelse af vilkår 

 

Ombygning og drift Vilkår 6.1.2 

Dambruget skal senest 10.06.2023 være ombygget som beskrevet 

i denne miljøgodkendelse. 

Etablering af kontinuert flowmåling i samtlige ind- og udløb, jf. 

dambrugsbekendtgørelsens bestemmelser, senest 10.06.2023. 

Miljøuheld Vilkår 6.1.7 

Kommunen skal straks orienteres ved miljøudheld, og senest 14 

dage efter uheldet indsende forslag til kommunen, der beskriver, 

hvordan uheld kan forhindres fremadrettet. 

Ændret produktion Vilkår 6.2.2 

Kommunen orienteres før ændringer i produktion og kommunen 

skal inden 14 dage meddele om ændringen kræver tillæg til miljø-

godkendelsen. 

Udvidet egenkontrol Vilkår 6.3.3 

Udvidet egenkontrol på 26 prøvetagningsdøgn  

Tømning af slamdepot Vilkår 6.10.2 

Slamdepoter, geotubes eller lignende depoter til opbevaring af 

slam tømmes mindst en gang årligt. 

 

13.2 Indberetning 

 

1. februar Vilkår 6.1.8 

Driftsjournalen skal opgøres én gang om året pr. 31. december. 

Resultatet skal sendes til Ikast-Brande Kommune inden den 1. fe-

bruar det efterfølgende år. 

En måned før udbringning Vilkår 6.10.3   

Resultat af slamanalyser skal mindst otte dage inden levering af 

slam, fremsendes til Ikast- Brande Kommune direkte fra laborato-

riet.   
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13.3 Foranstaltninger uden tidsfrist 

 

Når tilsynsmyndigheden 

finde det påkrævet 

Vilkår 6.1.9 

Driftsjournalen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. 

Den skal opbevares mindst 5 år efter afslutningen. Tilsynsmyndig-

heden kan forlange udskrift af driftsjournalen. 

 

Vilkår 6.6.1, vilkår 6.7.1 og vilkår 6.8.1 

Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, er dambruget for-

pligtet til at foretage foranstaltninger til afhjælpning af støj, vibra-

tioner og lugtgener fra anlægget. 

14. Faunaklassefastsættelse efter DVFI 

Ikast-Brande Kommune benytter Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) til biologisk bedøm-

melse af vandløbsstationer ved dambrug.  

I Hallund Bæk Å er målsætningen jævnfør vandområdeplanerne god økologisk tilstand, 

svarende til en DVFI-værdi på 5. Faunaklasse 5 er således gældende nedstrøms Hallund-

bæk Dambrug. 

15. Driftsjournalens indhold 

Driftsjournalen skal opgøres én gang om året pr. 31. december. Oplysninger om bestand, 

produktion, foderforbrug, anvendelse af hjælpestoffer og medicin samt slamhåndtering 

skal sendes til Ikast Brande Kommune inden 1. februar det efterfølgende år. 

Driftsjournalen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. Den opbevares mindst 

5 år efter afslutningen.   

Følgende punkter skal beskrives i dambrugets driftsjournal: 

 Aktuel bestand af æg og fisk pr. måned. 

 Tilgang af æg og fisk. 

 Afgang af fisk ved salg. 

 Indkøb af foder med angivelse af fodertype. Foderets sammensætning skal kunne 

dokumenteres ved f.eks. varedeklaration. 

 Mængde af anvendte hjælpestoffer til vandbehandling og angivelse af hjælpemid-

lets navn og mængde, numre på damme der konkret er behandlet og tidspunkt 

for start og slut for behandlingen. 

 Mængde af anvendte mediciner til sygdomsbehandling og angivelse af præpara-

tets navn og mængde, numre på damme, der konkret er behandlet og tidspunkt 

for start og slut for behandlingen. 

 Tidspunkt for oprensning af kanaler, laguner, fiskedamme og bundfældningsan-

læg. 

 Tidspunkt for oprensning af slamdepot og geotubes. Den oprensede mængde 

slam skønnes. 

 Afgang af døde fisk, herunder mængder, art og opgørelsesperiode. 
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 Vandforbrug. Registreringen skal ske kontinuert ved hjælp af flowmåler i udløb 

med en målenøjagtighed på +/- 5 %. Logfil skal være tilgængelig i forbindelse 

med driftsjournalen. Øjeblikkeligt og gennemsnitligt vandforbrug skal altid opgø-

res samtidig med gennemførelsen af egenkontrollen. 

 Returpumpning. Angivelse af periode og mængde. 

 Slutdeponering af slam. Opgørelsen sker, hver gang slam bortskaffes, og med op-

lysning om mængder, og hvor slammet blev deponeret. 

 Dambrugets egenkontrol 

 

16. VVM 

Denne reviderede miljøgodkendelse, der inkluderer fornyet vandindvindingstilladelse samt 

tilladelse til udledning af procesvand, vurderes i henhold til bekendtgørelse af lov om mil-

jøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. ok-

tober 2021 samt bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetje-

ning m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurde-

ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Nr. 913 af 30. august 

2019.  

Konsulent Kaare Michelsen har i januar 2022 ansøgt om revision af miljøgodkendelse af 

Hallundbæk Dambrug på vegne af dambrugets ejer. Der søges om godkendelse af det ek-

sisterende anlæg med en fysisk udvidelse i form af et kummehus til opdræt af sættefisk.  

Der søges samtidig om uændret vandindvinding af overfladevand i et omfang på 50 l/s og 

uændret 10 mm udløbsafgitring. 

Der søges om overgang til emissionsbaseret regulering – også kaldet udlederkontrol – 

med udgangspunkt i den eksisterende fodertildeling, Ftill på 127,4 tons. Samtidig søges 

om fortsat tilladelse til udledning af procesvand efter MBLs § 28 og bekendtgørelse om 

spildevandstilladelser efter MBLs kap. 3 og 4. 

Efter reglerne om samtidighed i sagsbehandlingen ved ferskvandsdambrug (bekendtgø-

relse nr. 1567 af 7. december 2016) tages dambrugets vandindvindingstilladelse op til 

vurdering sammen med miljøgodkendelsen.  

På baggrund af sagens samlede oplysninger gennemføres en VVM-screening af det an-

søgte projekt. Screeningen inddrager den samlede miljøgodkendelse, herunder dambru-

gets afgitring, udledningen af procesvand samt den separate tilladelse til indvinding af 

overfladevand. 

Screeningen er i øvrigt baseret på de parametre, som Ikast-Brande Kommune vurderer er 

relevante for afklaring af Hallundbæk Dambrugs VVM-forhold. Se eventuelt bilag 1 i be-

kendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, 

programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM). 

Intensivt fiskeopdræt er omfattet af krav om VVM-screening. 

Screening vedr. ejendom: Hallundbæk Dambrug Præstegårdsvej 15 7330 Brande - 

matr.nr. 2dy Omvrå By, Blåhøj. Ejet af: Søren Jøker Trachel, Præstegårdsvej 9, 7330 

Brande.  

Screeningen foretages med baggrund i de to ovennævnte VVM-bekendtgørelser nr. 1976 

og nr. 913.     
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16.1 Projektets karakteristika 

16.1.1 Projektets dimensioner 

Hallundbæk Dambrugs ansøgning om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 

indebærer, at dambruget overgår til emissionsbaseret regulering – også kaldet udleder-

kontrol – med udgangspunkt i den eksisterende fodertildeling, Ftill på 127,4 tons. Krav til 

udledning af BI5 og total-P skærpes, jf. dambrugsbekendtgørelsen, i forhold til gældende 

miljøgodkendelse.  

 Tidligere MGK Ansøgt Beregnet BEK 

BI5 7555,5 kg 5746 kg 5746 kg 

NH3- + NH4-N 876 kg 876 kg 4969 kg 

Total-N 5457 kg 5457 kg 6635 kg 

Total-P 408,8 kg 406 kg 406 kg 

 

Der sættes vilkår for dambrugets hjælpestof- og medicinforbrug. 

Vandindtaget udgør maksimalt 50 l/s fra Hallund Bæk. Udløb fra dambruget til Hallund 

Bæk sker gennem 10 mm rist, i overensstemmelse med dambrugsbekendtgørelsens be-

stemmelser.     

Udledning af medicin og hjælpestoffer sker, jf. den risikovurdering, Niras har foretaget for 

Skjern Å-systemet i 2010. 

Udledningen sikrer, at miljøkvalitetskrav i Hallund Bæk og nedstrøms ferske og marine 

vandområder overholdes af Hallundbæk Dambrug. 

16.1.2 Kumulation med andre projekter 

Hallundbæk Dambrug er det eneste dambrug med udledning til Hallund Bæk. Vandområ-

deplanerne for anden planperiode og udkast til tredje planperiode for vandområdedistrikt 

Jylland og Fyn indeholder ikke yderligere tiltag overfor dambruget end det generelle lov-

krav om miljøgodkendelse. Dambrugets godkendte udledninger, der som tidligere nævnt 

er reduceret i forhold til tidligere, indgår i den samlede belastning af Natura 2000-områ-

der nedstrøms dambruget.  

16.1.3 Anvendelsen af naturressourcer 

Vandindvindingen fra Hallund Bæk udgør 50 l/s. Dette vandforbrug er lille i forhold til 

sammenlignelige opdræt med tilsvarende produktionsmængde. Dambrugets stemmeværk 

blev nedlagt i 2014, og der er skabt fri passage i bækken omkring dambruget.  

16.1.4 Beskyttelseskrævende fauna i Skjern Å-systemet 

Udpegningsgrundlaget i nedstrøms EF-habitatområder er særskilt beskyttelseskrævende, 

men vandløbets målsætning er opfyldt opstrøms habitatområdet, og udledninger af medi-

cin og hjælpestoffer overholder fastsatte miljøkvalitetskrav. 

16.1.5 Forurening og gener 

Dambruget udleder hovedsageligt organisk stof, kvælstof og fosfor. Stofferne indgår i den 

samlede belastning af Ringkøbing Fjord. I udkast til vandområdeplanerne for 2021-2027 

tages der initiativer til målsætningsopfyldelse, men der ses ikke en særlig indsats overfor 

Hallundbæk Dambrugs udledninger, ud over den lovpligtige miljøgodkendelse og imple-

mentering af dambrugsbekendtgørelsens BAT-krav, der i hovedtræk opfyldes ved indret-

ningsmæssig ændring af dambruget. 

Slam udspredes på landbrugsjord eller lignende efter forudgående analyse. 
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Der vil kun sjældent være lastbiltransporter, og der vurderes ikke at være væsentlige na-

bogener. 

16.1.6 Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier 

Det vurderes, at der ikke er risiko for uheld i forbindelse med projektet, der kan influere 

negativt på omgivelserne.   

16.2 Projektets placering 

16.2.1 §3-områder - hede, overdrev, eng, mose, sø og vandløb 

Hallundbæk Dambrug ligger ved Hallund Bæk, der er §3-beskyttet, jf. naturbeskyttelses-

loven. Der er ikke beskyttet natur på selve dambrugsområdet.  

Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: 

16.2.2 Vandløb 

Hallund Bæk er målsat god økologisk tilstand, svarende til en faunaklasse, der ikke må 

være ringere end DVFI 5, hvad angår kvalitetsparameteren smådyr. Der har i en lang år-

række været målopfyldelse med hensyn til parameteren, og det vurderes således, at 

hverken dambrugets nuværende udledning – eller fremtidige, skærpede udledning, påvir-

ker vandløbskvaliteten på en måde, hvor vandløbets målsætning ikke kan opfyldes. 

Udledningen af forurenende stoffer reduceres ift. hidtidig drift af Hallundbæk Dambrug, 

idet dambrugets udlederkrav skærpes for BI5 og total-P ved overgang til udlederkontrol. 

Beluftning af udløbsvandet sikrer 70 % iltmætning. 

16.2.3 Fjorde 

Hallund Bæk Å udmunder i Omme Å, der via Skjern Å løber til Ringkøbing Fjord. Projektet 

medfører en reduceret påvirkning af fjordmiljøets dyre- og plantearter, idet udledningen 

af næringsstoffer til recipienterne reduceres.  

16.2.4 Vådområder 

Der sker ikke yderligere påvirkninger af § 3-områder ift. den oprindelige drift - nærmere 

tværtimod - idet dambrugets stofudledninger mindskes.  

16.2.5 Grundvand 

Hallundbæk Dambrug har særskilt ansøgt om indtag af grundvand på 15 l/s.    

16.2.6 Områder der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyt-

telsesområder og habitatområder 

Dambruget udleder til Hallund Bæk Sø opstrøms Habitatområde nr. H60 Borris Hede, H61 

Skjern Å og H62 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. 

Udpegningsgrundlaget for habitatområderne er bl.a. grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus 

cecilia), havlampret (Petromyzon marinus), bæklampret (Lampetra planeri), flodlampret 

(Lampetra fluviatilis), majsild (Alosa alosa), stavsild (Alosa fallax), laks (Salmo salar), od-

der (Lutra lutra) m.fl. 

Resten af udpegningsgrundlaget er overvejende terrestrisk eller tilknyttet vandhuller og 

ikke påvirket af dambrugsdrift. 

I tabel 16-1 nedenfor er angivet tilladelsens betydning for EF-habitatarter tilknyttet habi-

tatområderne H60, H61 og H62. 

Under Natura 2000 er der listet planer med nødvendige initiativer, der skal gennemføres 

for at opnå gunstig bevaringsstatus i habitatområderne. Disse initiativer understøttes af 

vandplaner for Ringkjøbing Fjord. Miljøgodkendelse af Hallundbæk Dambrug, der omfatter 

reduceret stofudledning i forhold til tidligere, indgår som et virkemiddel med henblik på at 

forbedre miljøtilstanden i nær- såvel som fjernrecipienter.  
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Vilkår vedrørende udledning af medicin og hjælpestoffer er udformet, så miljøkvalitets-

krav overholdes i recipienterne. Miljøkvalitetskriterier er generelt fastsat på et koncentra-

tionsniveau, der er 10 gange lavere end den koncentration, der giver toksisk påvirkning af 

den mest sårbare organisme. 

Dambrugets udledninger vurderes derfor ikke at påvirke Natura 2000-områder i et om-

fang, der strider mod målsætninger for miljøet. 

Det vurderes ikke, at andre naturtyper og EF-habitatarter berøres af tilladelsen. 

Tabel 16-1. Godkendelsens effekt på nogle væsentlige EF-habitatarter i habitatområde nr. H60, H61 
og H62. 

Habitatarter Bevaringsstatus 

Flodlampret Flodlampretter påvirkes ikke af Hallundbæk Dambrug i EF-habitat-

området. Udledning af medicin og hjælpestoffer overholder miljø-

kvalitetskrav og andre udledte stofmængder forøges ikke som 

følge af det samlede projekt. Den samlede næringssaltbelastning i 

Randers Fjord håndteres i kommende vandplaner. Ukendt prog-

nose pga. manglende viden. 

Havlampret Havlampretter påvirkes ikke af Hallundbæk Dambrug i EF-habitat-

området. Udledning af medicin og hjælpestoffer overholder miljø-

kvalitetskrav og andre udledte stofmængder forøges ikke af det 

samlede projekt. Ukendt prognose pga. manglende viden. 

Stavsild Ukendt prognose pga. manglende viden. 

Odder Prognose gunstig eller vurderet gunstig. 

Grøn kølleguldsmed Projektet reducerer udledningen af organisk stof. Prognose gunstig 

eller vurderet gunstig. 

Vandløb med vandplanter Prognose gunstig eller vurderet gunstig. 

 

16.2.7 Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet 

Målsætningerne er ikke opfyldt i Ringkøbing Fjord. I seneste vandområdeplan 2015-2021 

vurderes det, at det blandt andet er nødvendigt at reducere tilførslen af næringsstoffer for 

at opnå god økologisk tilstand i fjorden. 

16.2.8 Tætbefolkede områder 

Hallundbæk Dambrug ligger i et tyndt befolket område sydøst for Blåhøj Kirkeby. 

16.2.9 Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk 

synspunkt 

Vurderes ikke relevant for nuværende.   

16.3 Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning  

16.3.1 Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres) 

Der indtages vand fra vandløb i en mængde på op til 50 l/s. Der indvindes desuden 

grundvand i en mængde på op til 15 l/s. 

16.3.2 Påvirkningens grænseoverskridende karakter 

Projektet er ikke af et sådant omfang, at påvirkningens karakter er grænseoverskridende. 
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16.3.3 Påvirkningsgrad og –kompleksitet 

Det er vurderet, at påvirkningsgraden og -kompleksiteten ikke er af et sådant omfang, at 

projektet vil få negativ indflydelse på miljøet ift. dambrugets hidtidige drift, ligesom pro-

jektet ikke vil hindre beskyttelsen af - og opnåelse og fastholdelse af målsætningsopfyl-

delse i udpegningsgrundlaget i EF-habitatområde nr. H60, H61 og H62, jf. vedtagne Na-

tura 2000-planer og vandområdeplaner. 

16.3.4 Påvirkningens sandsynlighed 

Det vurderes ikke sandsynligt, at det ansøgte projekt vil påvirke fisk og lampretter i strid 

med det målsatte beskyttelsesgrundlag.   

16.3.5 Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

Dambrugets drift vil være helårlig og kontinuert. Påvirkninger vurderes ikke at fore-

komme. 

16.4 Konklusion 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at revision af miljøgodkendelse af Hallundbæk Dam-

brug med nedenstående elementer ikke vil være af væsentlig negativ betydning for mil-

jøet. 

• Fastholdt fodertilladelse Ftill på 127,4 tons/år.  

• Nyt sættefiskanlæg  

• Formindsket udledning af stoffer (BI5 og fosfor) af betydning for nær- og fjernre-

cipienter. 

• Samme udledning af kvælstof som tidligere.  

• Udledning af medicin og hjælpestoffer, der overholder miljøkvalitetskrav i samt-

lige recipienter. 

• Vandindtag fra Hallundbæk på 50 l/s med udledning samme sted. 

Ikast Brande Kommune konkluderer endvidere, at det ansøgte og godkendte projekt ikke 

er VVM-pligtigt. Afgørelsen sker i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 21, nr. 1976 af 27. oktober 

2021. 
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17. Væsentlighedsvurdering IFT. EF-HABITATOMRÅDER 

17.1 Projektets betegnelse 

Miljøgodkendelse af Hallundbæk Dambrug efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 § 33 og 

bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug. 

Desuden omfatter projektet fornyelse af vandindvindingstilladelse samt afgitringsmæssige 

forhold. 

17.2 Overordnet beskrivelse af projektet 

Miljøgodkendelse af dambrugets produktionsforhold med overgang til udlederkontrol ba-

seret på 127,4 tons/år. Udlederkrav skærpes for parametrene BI5 og totalfosfor og fast-

holdes for parametrene ammoniumkvælstof og totalkvælstof. Indtaget af overfladevand 

er uændret 50 l/s.   

Dambrugets afgitring forbliver ligeledes uændret; 6 mm afgitring i indløb og maksimalt 10 

mm gitterafstand ved udløb. 

17.3 Lovgrundlag 

Projektet indebærer tilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 4-5 og bekendtgørelse om 

miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug. 

I øvrigt kræver projektet tilladelse efter lov om vandforsyning. 

Habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse om udpegning og administration af internati-

onale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter). Nr.2091 af 12. novem-

ber 2021, sætter også rammerne for denne vurdering.   

17.4 Habitatdirektivets bestemmelser 

Den foreliggende og foreløbige konsekvensanalyse er gennemført i henhold til EF-habitat-

direktivets artikel 6.3: 

”Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalite-

tens (habitat-områdets) forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre pla-

ner og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres 

virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne, og med 

forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til 

en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke påvirker Hallund Bæk lokali-

tetens integritet, og når de – hvis det anses for nødvendigt – har hørt offentligheden”. 

Ifølge EU-domspraksis fremgår følgende med hensyn til gennemførelse af konsekvensvur-

deringer efter artikel 6.3: 

• At alle aspekter af en plan eller et projekt, som i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter vil kunne påvirke bevaringsmålsætningen for et habitat-

område væsentligt, skal identificeres før godkendelsen heraf under hensyn til den 

bedste videnskabelige viden på området. 

• At de kompetente nationale myndigheder kun giver tilladelse til en aktivitet på be-

tingelse af, at de – ud fra konklusionen på vurderingen af denne aktivitets virknin-

ger på det omhandlede habitatområde under hensyn til bevaringsmålsætningen 

herfor – har opnået vished for, at aktiviteten ikke har virkninger på det pågæl-

dende habitatområdes integritet, og 

• At ”vished” foreligger, når der ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig 

tvivl kan fastslås, at der ikke foreligger sådanne virkninger. 
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17.5 Faunapassagetype 

Dambrugets stemmeværk er nedlagt i 2014, og der har siden været naturlig passage forbi 

dambruget i Hallund Bæk.  

17.6 Vandindvinding 

Der indtages grundvand i et omfang på 15 l/s og vandløbsvand i et omfang på op til 50 

l/s. 

17.7 Miljøfaktorer 

Målsætningen er ikke opfyldt i Hallund Bæk.  

Udledninger af medicin og hjælpestoffer overholder miljøkvalitetskrav i søer og vandløb 

nedstrøms dambruget.   

Kommunen vurderer, at projektet ikke hindrer målsætningsopfyldelse i åen nedstrøms 

Hallundbæk Dambrug. Udledningen af næringssalte fra dambruget reduceres for paramet-

rene BI5 og totalfosfor ifh. til den eksisterende miljøgodkendelse.  

Anlægget vurderes ift. anlægstypen at have tilfredsstillende rensning af vand og håndte-

ring af slam.    

Dambruget reguleres på udledningerne, og udledningen af N, P og BI5 skal holdes inden-

for den maksimalt tilladte udledning: 5.746 kg BI5, 876 kg ammoniumkvælstof, 5457 kg 

totalkvælstof og 406 kg totalfosfor. De tilladte udledninger er beregnet på baggrund af et 

relateret, årligt foderforbrug på 127,4 tons foder og således, at dambrugets tidligere udle-

derkrav sætter en maksimal grænse. 

17.8 Habitatområder og udpegningsgrundlag 

Følgende internationale beskyttelsesområder påvirkes potentielt af projektet: 

Habitatområde nr. H60 Borris Hede, H61 Skjern Å samt H62 Ringkøbing Fjord og Nymin-

destrømmen.   

17.9 Konsekvensanalysens dækning 

Hallundbæk Dambrug ligger ved Hallund Bæk og udleder opstrøms habitatområderne nr. 

H60 Borris Hede, H61 Skjern Å samt H62 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen.   

Dambrugets udledninger påvirker derfor potentielt udpegningsgrundlaget i habitatområ-

det, mens vandindvindingen ikke påvirker ind i habitatområdet (jf. Miljøklagenævnets af-

gørelse ved Risbjerg Dambrug). 

Udpegningsgrundlag 

Udpegningsgrundlaget i EF-habitatområdet, der potentielt kan påvirkes af dambruget, ud-

gør følgende arter og naturtyper: 

1. Flodlampret 

2. Havlampret  

3. Stavsild  

4. Grøn Kølleguldsmed  

5. Odder  

6. Vandløb med vandplanter  

7. Marine naturtyper sandbanke, flodmunding, vadeflade, lagune og bugt 

En række fortrinsvis tørre naturtyper konstateres som ikke i fare for påvirkning af Hal-

lundbæk Dambrugs udledning og produktion. 
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I vandplanerne for 2015-2021 er det angivet, at dambrug skal reguleres via miljøgodken-

delserne, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dette forudsættes på samme måde for 

planperioden 2021-2027, jf. udkast til vandområdeplan 2021-2027, distrikt Jylland og 

Fyn. 

17.10 Vurderingen af Hallundbæk Dambrugs individuelle påvirkning af habitatområder 

H60, H61 og H62 

Hallundbæk Dambrugs bidrag af fosfor og kvælstof til Ringkøbing Fjord udgør kun en me-

get lille del af den samlede belastning med disse stoffer. Udledningen af fosfor reduceres 

ved revision af dambrugets miljøgodkendelse.  

Ved overgang til udlederkontrol forventes den fremtidige udledning fra Hallundbæk Dam-

brug at udgøre maksimalt 5.457 kg N, 406 kg P og 5.746 kg BI5. 

Udledningen af medicin og hjælpestoffer sker iht. risikovurdering, der inddrager mulighe-

den for samtidige udledninger fra øvrige dambrug i Skjern Å-systemet. Udledning af me-

dicin og hjælpestoffer fra dambruget sker iht. nationale miljøkvalitetskrav. Miljøkvalitets-

krav er fastsat, så der ikke sker skade på flora og/eller fauna i recipienterne. 

17.10.1 Mulige kumulative effekter i forhold til andre projekter og planer 

Gennemførelse af initiativer i vand- og natura 2000-planlægningen vil arbejde for mål-

sætningsopfyldelse og gunstig bevaringsstatus for habitatområdernes udpegningsgrund-

lag.  

17.11 Konklusion 

Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at dambrugets udledning ikke vil være i strid 

med opnåelse af gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områ-

derne nedstrøms dambruget (H60, H61 og H62).  

Vandindvindingen og dambrugets afgitring påvirker ikke ind i EF-habitatområderne. 

Kommunen finder på ovenstående baggrund ikke, at udledningstilladelsen og vandindvin-

dingstilladelsen indebærer en forringelse af områdets naturtyper og levestederne for ar-

terne - eller kan medføre forstyrrelser, der har negative konsekvenser for de arter, områ-

det er udpeget for.  

Projektet vil i øvrigt ikke hindre en effektiv indsats på basis af målsætningen for Hallund 

Bæk, Omme Å, Skjern Å og Ringkøbing Fjord, som den fremgår af vandområdeplanerne 

og Natura 2000-planer for områderne.   

 


