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1. Datablad 

Dambrugets navn Hulsig Dambrug 

Adresse Tingkærvej 7B 
7183 Randbøl 

Matrikelnummer 2aa, 5x, 2y og 2z Bindeballe By, Randbøl 

Ejer Ege-Tved Fiskeri I/S 
Springbjergvej 1A 
7183 Randbøl 

Driftsansvarlig virksomhed  
 

Ege-Tved Fiskeri ApS 
Springbjergvej 1A 
7183 Randbøl 

CVR-nummer  31167264 

CHR-nummer 108516 

Nærrecipient Vejle Å 

Fjernrecipient Vejle Inderfjord 

Tilladt foderforbrug 48,9 ton/år 

Tilladelse til vandindvinding fra kildevæld 1.360.000 m3/år svarende til 43 l/s 

Renseteknologi Slamkegler 
Biofiltre 
Bundfældningsbassin 
Plantelagune 
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2. Resumé

Ravning Dambrug ApS har søgt om miljøgodkendelse mv. til ombygning af Hulsig Dambrug. 
Dambruget er beliggende på Tingkærvej 7B, 7183 Randbøl. Der er søgt om miljøgodkendelse mv. 
til en avlsbesætning til produktion af ørredæg.  

Ombygningen omfatter etablering af et sættefiskanlæg i beton, betonkanaler under to teltoverdæk-
ninger, pressehus med betondamme og betonkanaler. Se oversigtstegning i bilag 1. Desuden etable-
res der et nyt bundfældningsbassin, der opsættes en ilttank, og der opføres en tilbygning til det eksi-
sterende kumme/klækkehus. En gammel driftsbygning nedrives og en skurvogn fjernes. 

Der er søgt om miljøgodkendelse med regulering på baggrund af foderforbrug. Der er søgt om et 
uændret maksimalt foderforbrug på 48,9 ton/år. Der er etableret plantelagune i 2016. I forbindelse 
med ombygningen af dambruget etableres yderligere renseteknologi i form af slamkegler og bio-
filtre. 

Et udkast til miljøgodkendelse mv. har været i høring hos ansøger og øvrige parter. Høringen 
gav/gav ikke anledning til bemærkninger. 

3. Afgørelser

Vejle Kommune træffer hermed følgende afgørelser. Begrundelse for afgørelserne ses i afsnittet 
”Vurdering” nedenfor.  

Miljøgodkendelse 
Vejle Kommune godkender hermed indretningen og driften af Hulsig Dambrug i henhold til § 33, 
stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven1. Godkendelsen er meddelt på en række vilkår, som følger af §§ 20 

1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 
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og 21 i godkendelsesbekendtgørelsen2, §§ 18-20 i dambrugsbekendtgørelsen3 og § 6 i bekendtgø-
relse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kyst-
vande og havområder4.  

Ikke VVM-pligt 
Der er foretaget en screening af projektet i henhold til miljøvurderingsloven5. Projektet vurderes 
ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er således ikke krav om miljøvurdering 
og tilladelse, jf. § 21 i miljøvurderingsloven.  

2 Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer. 

3 Bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdam-

brug. 

4 Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og havområder. 

5 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) med senere ændringer.  
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4. Vilkår

Generelt 

1. Fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen med hensyn til ændret indretning af dambruget er
2 år fra godkendelsesdatoen. Fristen for etablering af vandføringsmåler i udløbet er den 1. ja-
nuar 2021. Øvrige vilkår træder i kraft med det samme.

2. Godkendelsen skal revurderes senest den x 2030.

3. Driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal straks meddeles til alarmcen-
tralen, tlf. 112.

Indretning og drift 

4. Der må højst anvendes 48,9 ton foder årligt. Der må kun bruges tørfoder, som er energirigt og
højt fordøjeligt.

5. Dambruget skal være indrettet med renseteknologi i form af slamkegler, biofiltre, bundfæld-
ningsbassin (”BF-1” på kort i bilag 1) og plantelagune (”plantelagune-1” og ”plantelagune-2”
på kort i bilag 1) som vist på oversigtstegning i bilag 1 og anlægstegninger i bilag 2. Under
normal drift skal alt udløbsvand fra kummer, damme og kanaler passere gennem bundfæld-
ningsbassin og plantelagune.

6. Kummer, damme og kanaler, med undtagelse af selvrensende kummer, damme og kanaler, til
fisk skal i produktionsperioden tømmes for slam ved udfiskning eller højst med 6 ugers mel-
lemrum. Større slamansamlinger skal fjernes straks.

7. Der skal være en omløbsledning ved bundfældningsbassinet (BF-1). Vandet skal ledes uden
om bundfældningsbassinet ved oprensning af dette. Bundfældningsbassinet skal renses mindst
en gang om måneden i produktionsperioden. Større slamansamlinger skal fjernes straks. I til-
fælde af isdækning skal oprensning kun ske i den udstrækning, dette er muligt.

8. Eventuel ændring af anvendelsen af det ekstra bundfældningsbassin til flisfilter skal godken-
des af Vejle Kommune.
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9. Plantelagunen skal oprenses efter behov og efter kommunens vejledning. Slam og plantemate-
riale fra oprensning af plantelagunen skal opbevares i slamdepotet eller køres væk umiddel-
bart efter oprensning af plantelagunen.

10. Slam fra kummer, damme og kanaler, slamkegler, biofiltre og bundfældningsbassin skal ledes
til slamdepot.

11. Slamdepotets sider og bund skal være udført i et materiale således, at der ikke sker udsivning
til vandløb eller nedsivning til jord eller grundvand.  Overløbsvand fra slamdepotet skal ledes
til bundfældningsbassin.

12. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder i slamdepotet.
Hvis der er utætheder skal disse udbedres hurtigst muligt, dog senest 1 måned efter, at utæthe-
den er konstateret.

13. Virksomheden skal kunne dokumentere den videre håndtering af slam gennem konkrete afta-
ler om udbringning, forbrænding eller lignende.

14. Døde fisk skal opsamles dagligt og opbevares i en lukket beholder. Døde fisk skal bortskaffes
til destruktions- eller forbrændingsanstalt eller biogasanlæg.

15. Spildolie og kemikalier, herunder hjælpestoffer, skal opbevares i egnede og tætte beholdere,
der skal være mærket med indhold.

16. De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplags-
plads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan
holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, overfladevand
eller grundvand. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder eller lignende,
der opbevares på det.

17. Vandføringen i dambrugets udløb skal måles med et instrument med logfunktion til kontinuert
måling af vandføring. Der skal måles hvert 10. minut, eller der skal gemmes et gennemsnit af
målingerne hvert 10. minut ved hyppigere måling. Instrument til måling af vandføring skal
kunne måle med en nøjagtighed på ± 5 %.

18. Der skal være afgitring i udløbet fra dambruget. Afgitringen skal være intakt og i funktion
hele året. Afgitringen skal være udført i et solidt, ikke fleksibelt og ikke forgængeligt materi-
ale. Gitterstavene skal være rektangulære i tværsnit eller have udpræget ellipseform. Alterna-
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tivt må afgitringen bestå af perforerede plader med runde huller. Afgitringen skal være tæt-
sluttende. Enhver gittersektion skal sikres eller aflåses, så gitteret ikke umiddelbart kan fjer-
nes eller løftes. Åbningerne i gitteret skal være 10 mm eller mindre. Afgitringen skal fastmon-
teres i en udløbskasse eller på et rør. Gitterets overkant skal være mindst 1 m over højeste 
vandstand i vandløbet eller der skal være overdækning på udløbskassen eller gitteret skal 
sidde på et rør.  

Udledergrænseværdier 

19. Koncentrationerne af de nedenstående stoffer i ufiltreret vand fra dambrugets samlede indløb
og samlede udløb må maksimalt forøges med følgende værdier fra indløb til udløb:

Stof Udledergrænseværdi

Ammoniumkvælstof 0,4 mg/l × Qmm/Qva = 0,4 mg/l × 950 l/s/Qva 

Totalkvælstof 0,6 mg/l × Qmm/Qva = 0,6 mg/l × 950 l/s/Qva 

Totalfosfor 0,05 mg/l × Qmm/Qva = 0,05 mg/l × 950 l/s/Qva  

Organisk stof (BI5) 1,0 mg/l × Qmm/Qva = 1,0 mg/l × 950 l/s/Qva 

hvor Qmm er medianminimumsvandføringen i Vejle Å nedstrøms udløbet og  

Qva er den årlige aktuelle vandafledning fra dambruget i l/s.  

Ved anvendelse af den tilladte vandmængde på 43 l/s er de maksimale værdier følgende: 

Stof Udledergrænseværdi

Ammoniumkvælstof 0,4 mg/l × (950 l/s/ 43 l/s) = 8,8 mg/l 

Totalkvælstof 0,6 mg/l × (950 l/s/ 43 l/s) = 13,3 mg/l 

Totalfosfor 0,05 mg/l × (950 l/s/ 43 l/s) = 1,1 mg/l  

Organisk stof (BI5) 1,0 mg/l × (950 l/s/ 43 l/s) = 22,1 mg/l 

20. Iltmætningen i udløbet til Vejle Å må aldrig være under 50 %.

21. Dambrugets udledning af organiske og iltforbrugende stoffer må ikke være årsag til mang-
lende målopfyldelse i Vejle Å nedstrøms dambruget. Ved vurdering skal bl.a. indgå de årlige
vurderinger af vandløbskvaliteten opstrøms og nedstrøms dambrugets udløb.
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Medicin og hjælpestoffer  

22. Der må anvendes hjælpestoffer indeholdende følgende aktivstoffer: brintoverilte, formalde-
hyd, kloramin-T, kobber, natriumchlorid og pereddikesyre.

23. Dambruget skal overholde gældende miljøkvalitetskrav vedrørende hjælpestoffer. Procedu-
rerne for behandling med hjælpestoffer i bilag 8 skal overholdes, herunder krav til vandflow,
dosering og tid før næste behandling.

24. Ved brug af kalk må pH i udløbsvandet ikke overstige 9, og pH i Vejle Å må maksimalt hæ-
ves 0,5 fra opstrøms til nedstrøms udløbet.

25. Alle fisk skal vaccineres mod rødmundssyge, uanset om de produceres på dambruget eller
indkøbes. Ved manglende effekt af enkeltvaccinering skal der foretages revaccination, hvis
det anbefales af den tilknyttede dyrlæge. Vaccination mod rødmundssyge kan kun fraviges
under særlige omstændigheder. Dyrlægeredegørelse skal i så fald vedlægges driftsjournalen.

26. Der må kun anvendes medicin, hvis der foreligger en veterinærfaglig vurdering af, at der er
behov for det.

27. Der må anvendes medicin indeholdende følgende aktivstoffer: amoxicillin, florfenicol, oxy-
linsyre, oxytetracyclin, sulfadiazin og trimethoprim.

28. Dambruget skal overholde gældende miljøkvalitetskrav for medicin. Der må maksimalt be-
handles med et medicinstof i en periode på 10 dage. Krav til maksimal mængde aktivstof pr.
dag, maksimal mængde fisk, der må behandles, og antal dage, inden der, jf. procedurerne i bi-
lag 9, må behandles igen, skal overholdes.

29. De specifikke krav for medicin og hjælpestoffer skal overholdes, selvom det kan betyde, at
hele den syge bestand ikke kan behandles. Beslutning om, hvad der skal ske med den ube-
handlede bestand afklares med dambrugets dyrlæge/veterinærmyndigheden. Kommunen kan
dog efter en konkret vurdering dispensere fra vilkårene.

30. Vilkår 22, 23, 27 og 28 vil kunne blive revideret, hvis det er nødvendigt af hensyn til overhol-
delse af Danmarks EU-retlige forpligtelser. Vilkårene vil kunne blive revideret for stoffer,
hvor der ikke er fastsat et miljøkvalitetskrav, hvis Miljøstyrelsen fastsætter miljøkvalitetskra-
vet til en anden værdi end kvalitetskriteriet eller forslaget hertil.



side: 10 

31. Procedurer for anvendelse af medicin og hjælpestoffer skal være tilgængelige på dambruget
og kendt af virksomhedens ansatte.

32. På anmodning fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden underrette om forestående behand-
linger med medicin og hjælpestoffer, så tilsynsmyndigheden har mulighed for at kontrollere,
om behandlingsprocedurerne overholdes.

33. Der kan anvendes stoffer til desinfektion af udstyr og bedøvelse af fisk, som ikke er omfattet
af godkendelsens øvrige vilkår. Desinfektionsvæske, som indeholder miljøskadelige stoffer,
skal bortskaffes som farligt affald, og må ikke ledes til recipient.

Støj 

34. Dambrugets bidrag til støjbelastningen må i intet punkt ved nabobeboelser eller deres op-
holdsarealer overstige nedenstående grænseværdier. Støjbelastningen er angivet som det
ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) re 20 µPa i frit felt, der er målt eller beregnet i
punkter 1,5 meter over det omgivende terræn. Tallene i parentes angiver referencetiden inden
for den pågældende periode.

Mandag-fredag 
kl. 7-18 (8 timer) 
Lørdag 
kl. 7-14 (7 timer) 

Alle dage 
kl. 18-22 (1 time) 
Lørdag 
kl. 14-22 (8 timer) 
Søn- og helligdag 
kl. 7-18 (8 timer) 

Alle dage 
kl. 22-7 (½ time) 

Alle dage 
kl. 22-7 
Maksimal værdi 

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

35. Hvis Vejle Kommune vurderer, at virksomhedens støjbidrag overskrider støjgrænseværdierne
i vilkår 34, kan kommunen forlange dokumentation for, at vilkåret er overholdt, når dambru-
get er i normal drift. Krav til dokumentationen ses i bilag 7.

Egenkontrol og driftsjournal 

36. Der skal i løbet af en driftsperiode på 1 år (365 dage +/- 15 dage) udtages 6 prøver af det sam-
lede vandindtag og 6 prøver af det samlede vandudtag. Prøveudtagningen skal fordeles jævnt
over driftsperioden. Prøveudtagning og analyse skal ske som beskrevet i bilag 7.
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37. Der skal føres driftsjournal over følgende forhold:
- Aktuel bestand af fisk pr. måned.
- Tilgang af fisk.
- Afgang af fisk og æg ved salg.
- Afgang af døde fisk med angivelse af mængde, art og opgørelsesperiode. Ekstraordinært

store mængder skal opgøres straks.
- Indkøbt og forbrugt foder, herunder fodertyper. Foderets sammensætning skal kunne do-

kumenteres ved hjælp af varedeklaration eller analyseresultater fra et autoriseret laborato-
rium.

- Mængde af anvendte hjælpestoffer til vandbehandling med angivelse af hjælpemidlets
navn og mængde, numre på kummer, damme og/eller kanaler, der er behandlet samt be-
gyndelses- og slutdato for behandlingen.

- Mængde af anvendt medicin til sygdomsbekæmpelse med angivelse af præparatets navn
og mængde, numre på kummer, damme og/eller kanaler, der er behandlet, mængde fisk,
der er behandlet, samt begyndelses- og slutdato for behandlingen.

- Tidspunkt for oprensning af kummer, damme og kanaler samt oprensning af bundfæld-
ningsbassin. Den oprensede mængde slam skal skønnes.

- Tidspunkt for tømning af slamdepot. Mængden af slam skal skønnes.
- Tidspunkt for kontrol for tæthed af slamdepot.
- Tidspunkt for oprensning af plantelagune.
- Vandforbrug. Logfil fra flowmåler. Øjeblikkeligt og gennemsnitligt vandforbrug skal op-

gøres samtidig med gennemførelse af egenkontrol.
- Egenkontrol.
- Returpumpning.

38. Opgørelse af driftsjournalen skal ske en gang årligt pr. 31. december. Oplysninger fra drifts-
journalen (årsindberetning) skal indsendes til kommunen senest den 1. februar.  Driftsjourna-
len skal opbevares mindst 5 år efter afslutningen og skal forevises tilsynsmyndigheden på for-
langende.
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5. Vurdering

5.1 Generelt

Ravning Dambrug ApS har søgt om miljøgodkendelse mv. til ombygning af Hulsig Dambrug. 
Dambruget er beliggende på Tingkærvej 7B, 7183 Randbøl. Der er søgt om miljøgodkendelse mv. 
til en avlsbesætning til produktion af ørredæg.  

Dambruget er i dag ejet af Lars Gram Hansen og Tommy Gram Hansen og drives af Ege-Tved Fi-
skeri ApS. Det er hensigten, at Ravning Dambrug ApS vil købe dambruget og overtage driften. De 
nuværende ejere har givet Ravning Dambrug ApS fuldmagt til at søge om miljøgodkendelse mv. til 
ombygning af dambruget.  

Ombygningen omfatter etablering af et sættefiskanlæg i beton (”4. Åbent anlæg sættefisk” på kort i 
bilag 1), betonkanaler under to teltoverdækninger (”2. Lukket anlæg produktionskanaler” på kort i 
bilag 1), betonkanaler (”3. Åbent anlæg produktionskanaler” på kort i bilag 1) og pressehus med be-
tondamme, mandskabsrum med toilet og teknikrum (”1. Lukket pressehus” på kort i bilag 1). Se 
desuden anlægstegninger i bilag 2. Der er etableret plantelagune i 2016 (”Plantelagune-1” og ”plan-
telagune-2”) på kort i bilag 1. I forbindelse med ombygningen af dambruget etableres yderligere 
renseteknologi i form af slamkegler og biofiltre. Det eksisterende bundfældningsbassin fyldes op og 
der etableres et nyt i stedet (“centralt BF-1" på kort i bilag 1). To eksisterede damme slås sammen 
og anvendes i første omgang som et ekstra bundfældningsbassin (“centralt BF-2" på kort i bilag 1) 
og på sigt eventuelt til et flisfilter. Der opsættes en ilttank og opføres en tilbygning til det eksiste-
rende kumme/klækkehus. Tilbygningen skal blandt andet anvendes til opbevaring af foder. En gam-
mel driftsbygning nedrives og en skurvogn fjernes. 

Ferskvandsdambrug er omfattet af punkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. 

Det tilladte foderbrug på Hulsig Dambrug er 48,9 ton årligt ifølge dambrugets miljøgodkendelse fra 
den 4. august 2014. Der er søgt om miljøgodkendelse med regulering på baggrund af foderforbrug 
efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven og kapitel 4 i dambrugsbekendtgørelsen. Der er søgt om et uæn-
dret maksimalt foderforbrug på 48,9 ton/år. Miljøgodkendelsen fra 2014 bortfalder ved udnyttelse 
af denne miljøgodkendelse. 

Der er stillet vilkår om tidspunkt for revurdering af miljøgodkendelsen.  

Ferskvandsdambrug er omfattet af bilag 2, punkt 1 f, ”intensivt fiskeopdræt”, i miljøvurderingslo-
ven. Vurderingen i de følgende afsnit indeholder også en screening efter reglerne i miljøvurderings-
loven.  
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Etablering af betondamme/kanaler, opsætning af teltoverdækning over kanaler, opførelse af presse-
hus mv. og tilbygning til foder mv. samt opsætning af ilttank vurderes at kræve landzonetilladelse. 
Opsætning af teltoverdækninger, opførelse af pressehus mv., tilbygning til foder mv. samt opsæt-
ning af ilttank vurderes at kræve dispensation fra skovbyggelinjen. Der træffes særskilt afgørelse 
herom.  

Dambrugets plantelagune ligger inden for et område, der er foreslået fredet (Vejle Ådal). Den del af 
dambruget, hvor der sker anlægsmæssige ændringer ligger uden for området, der er foreslået fredet. 
Ifølge forslag til fredningsbestemmelser for Vejle Ådal § 3, pkt. 6, kan dambrug vedligeholdes og 
moderniseres i overensstemmelse med de miljøkrav, der måtte blive stillet til dambrug. Det ansøgte 
vurderes ikke at kræve en dispensation fra fredningsnævnet. 

Hulsig Dambrug har en vandindvindingstilladelse fra den 4. august 2014. Vandindvindingstilladel-
sen er gældende indtil den 1. september 2024.  

Vurderingen i de følgende afsnit er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger i form af ansøg-
ning (bilag 5), beregninger vedrørende medicin og hjælpestoffer (regneark og PoolSim) og supple-
rende oplysninger samt data fra egenkontrol, årsindberetning og tilsyn.   

5.2 Produktion og indretning 

Der er søgt om miljøgodkendelse til en avlsbesætning til produktion af ørredæg. Dambruget er også 
tidligere drevet som avlsdambrug.  

Dambruget er i dag indrettet med kumme/klækkehus, jorddamme, bundfældningsbassin og plantela-
gune. Plantelagunen er etableret i 2016. Der indvindes vand fra væld.  

Fremover vil kumme/klækkehuset primært blive brugt som klækkehus. Dog vil 12 af kummerne 
fortsat blive brugt til produktionen. 

Der er søgt om ombygning af dambruget, idet der inden for det eksisterende dambrugsareal etable-
res et sættefiskanlæg med 4 damme i beton, to betonkanaler under to teltoverdækninger, fire beton-
kanaler og pressehus med to betondamme. Se oversigtstegning i bilag 1 og anlægstegninger i bilag 
2. Der recirkuleres ca. 180 l/s internt i henholdsvis anlæg 2 (betonkanaler under teltoverdækninger)
og anlæg 3 (betonkanaler).

Der etableres slamkegler i dammene i sættefiskanlægget og i betonkanalerne i anlæg 2 og 3. Der 
etableres biofilter henholdsvis i forbindelse med anlæg 2 og anlæg 3.   
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Der etableres centralt bundfældningsbassin på en del af det eksisterende dambrugsareal. Hertil kom-
mer, at to eksisterede damme slås sammen og i første omgang anvendes som et ekstra centralt bund-
fældningsbassin og på sigt eventuelt til et flisfilter. Fra det ekstra bundfældningsbassin ledes vandet 
til plantelagunen og herfra til Vejle Å. 

Se yderligere beskrivelse i ansøgningen i bilag 5. 

Vandindtag og målere 
Ifølge dambrugsbekendtgørelsen skal dambrug drives, så forbruget af vandressourcen begrænses 
mest muligt. Et maksimalt vandforbrug på 2,5 l/s pr. ton foder vurderes generelt at være tilstrække-
ligt ifølge bilag 3 til dambrugsbekendtgørelsen. Kravet kan lempes for blandt andet æg- og yngel-
produktioner, hvis der er behov for det i forhold til at opretholde høj veterinær status. 

På Hulsig Dambrug bruges der maksimalt 0,9 l/s pr. ton foder6. Det generelle krav er dermed over-
holdt. Der vurderes at være gjort tilstrækkeligt for at begrænse vandforbruget på dambruget. 

Der skal foretages kontinuert måling af vandføring i dambrugets udløb ifølge bilag 3 til dambrugs-
bekendtgørelsen. Der er stillet vilkår om måling af vandføring. Der er gjort klar til etablering af 
vandføringsmåler og indkøbt vandføringsmåler til dambruget. Vandføringsmåleren er endnu ikke i 
drift. Der er stillet vilkår om frist for etablering af vandføringsmåleren. 

Foder 
Det tilladte foderforbrug er 48,9 ton/år. Der sker ingen ændringer i tilladt foderforbrug. Det årlige 
foderforbrug i perioden 2017 til 2019 ses i tabel 1 nedenfor.   

Tabel 1. Årligt foderforbrug i perioden 2017 til 2019. 
År Foderforbrug

(ton/år) 

2019 48,670 

2018 48,900 

2017 48,170 

Krav til anvendelse og sammensætning af foder fremgår af bilag 5 til dambrugsbekendtgørelsen. Da 
Hulsig Dambrug drives som avlsdambrug, stilles der vilkår om, at der skal anvendes tørfoder, som 
er energirigt og højt fordøjeligt, og der stilles ikke vilkår om foderkvotient og sammensætning af 
foderet.  

6 (43 l/s) / 48,9 ton foder 
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Der er stillet vilkår om maksimalt årligt foderforbrug. 

Renseteknologi 
Ved miljøgodkendelse med regulering på foderkvote er der krav om renseteknologi i form af enten 
bundfældningsanlæg i de enkelte damme eller centralt bundfældningsanlæg ifølge bilag 4 til dam-
brugsbekendtgørelsen.  

Det ny centrale bundfældningsbassin (”BF-1” på kort i bilag 1) bliver ifølge ansøgningen 18 m 
langt, 7 m bredt og 1 m dybt og får således et volumen på 126 m3. 

Vandets hastighed gennem bundfældningsbassinet må ikke overstige 2,5 cm/s, og opholdstiden i 
bundfældningsbassinet skal være mindst 25 minutter. Under forudsætning af laminart flow bliver 
vandets hastighed gennem bundfældningsbassinet 0,6 cm/s7 ved et flow på 43 l/s. Under forudsæt-
ning af laminart flow gennem bundfældningsbassinet bliver opholdstiden 49 minutter8 ved et flow 
på 43 l/s. Bundfældningsbassinet er således dimensioneret, så det lever op til dambrugsbekendtgø-
relsens krav til opholdstid og maksimal vandhastighed.  

Der er stillet vilkår til indretning og drift af bundfældningsbassinet, herunder til anvendelse af om-
løbsledning i forbindelse med oprensning.  

Der er ikke generelle krav om renseteknologi i form af slamkegler, biofilter og plantelagune på 
dambrug af denne størrelse. Flisfiltre er en forholdsvis ny teknologi, hvor der endnu ikke foreligger 
så megen dokumentation for rensningen. Derfor forberedes der til, at der eventuelt kan etableres et 
flisfilter på sigt, men der stilles ikke krav herom, og der er ikke medregnet en effekt af et eventuelt 
flisfilter i udledningsberegningerne. 

Biofilteret, der etableres i forbindelse med anlæg 2 får et volumen på 22,5 m3. Der bliver anvendt et 
filtermedie med et specifikt overfladeareal på 730 m2/m3. 

Biofilteret i forbindelse med anlæg 3 får et volumen på 36 m3. Der bliver anvendt et filtermedie 
med et specifikt overfladeareal på 730 m2/m3. 

Plantelagunen (”plantelagune-1” og ”plantelagune-2”) har et samlet areal på ca. 3.353 m2. Den er 
ca. 0,5 til 1,0 m dyb med en gennemsnitsdybde på ca. 0,9 m. Den generelle praksis vedrørende krav 

7 (43 l/s × 1.000 cm3/l) / (7 m2 × 10.000 cm2/m2) = 0,6 cm/s 

8 84.000 l / (43 l/s × 60 s/min) = 49 min 
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til plantelaguner er beskrevet i reglerne for udlederkontrol. Ved regulering på udlederkontrol ville 
kravet til plantelagunens areal ifølge bilag 1 i dambrugsbekendtgørelsen være mindst 3.638 m2 for 
et dambrug med et tilladt foderforbrug på 48,9 ton årligt inden overgang til udlederkontrol9. De ge-
nerelle krav til plantelaguners dybde ved regulering på udlederkontrol er 0,5 til 1,0 m og en gen-
nemsnitsdybde på maksimalt 0,9 m.  

Der er stillet vilkår om renseteknologi i form af slamkegler, biofiltre og plantelagune.  

Udledning 
Vandet, som udledes fra dambrug, indeholder organisk (iltforbrugende) stof, kvælstof, fosfor samt 
eventuelle rester af medicin og hjælpestoffer i den udstrækning, de anvendes på dambruget og ikke 
omsættes eller nedbrydes i fisken, produktionsanlægget eller renseforanstaltningerne. 

I tabel 2 ses produktionsbidraget af organisk stof, ammoniumkvælstof, totalkvælstof og totalfosfor 
beregnet på baggrund af tilladt foderforbrug og standardproduktionsbidrag pr. ton foder, jf. bilag 2 i 
dambrugsbekendtgørelsen.  

Tabel 2. Produktionsbidrag. 
Produktionsbidrag 

(kg/år) 

Organisk stof (BI5) 4.743

Ammoniumkvælstof 1.907

Totalkvælstof  2.738 

Totalfosfor 240

I tabel 3 ses den estimerede udledning af organisk stof, totalkvælstof og totalfosfor med den nuvæ-
rende indretning af dambruget og efter ombygning af dambruget ved anvendelse af det maksimalt 
tilladte foderforbrug. Udledningen er estimeret på baggrund af oplysninger om rensegrader ifølge 
DMU-rapport nr. 183 om modeldambrug10. DMU-rapporten indeholder ikke tilsvarende oplysnin-
ger om rensegrader for ammoniumkvælstof som for organisk stof, totalkvælstof og totalfosfor. 

9 48,9 ton/år × 1,86 × 40 m2/ ton/år = 3.638 m2  

10 Arbejdsrapport fra DMU nr. 183, Modeldambrug, Specifikationer og godkendelseskrav. Rapport fra faglig arbejds-

gruppe, P. Bovbjerg Pedersen, O. Grønborg, L.M. Svendsen, juli 2003. 
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Der er regnet med, at et bundfældningsbassin medfører en reduktion i udledningen af organisk stof 
(BI5) på 20 %, en reduktion i udledningen af totalkvælstof på 7 % og en reduktion i udledningen af 
totalfosfor på 20 %.  

Slamkeglerne vurderes at have en positiv effekt i forhold til fjernelse af partikulært organisk stof og 
partikulært fosfor. Der er ikke regnet med effekt af slamkeglerne i udledningsberegningerne. 

Biofiltrene vurderes at have en positiv effekt i forhold til fjernelse af opløst organisk stof og ammo-
nium. Der er ikke regnet med effekten af biofiltrene i udledningsberegningerne.  

Ifølge DMU-rapporten kan der regnes med, at en plantelagune medfører en reduktion i udledningen 
af organisk stof (BI5) på 50 %, såfremt opholdstiden i lagunen er mindst 10 timer og gerne 12-14 
timer. I rapporten er den samlede kvælstoffjernelse i plantelaguner fastsat til 1 g N pr. m2 plantela-
gune pr. døgn som et årligt gennemsnit. Med en plantelagune på 3.353 m2 svarer det til en kvælstof-
fjernelse på 1.224 kg N/år. Ifølge rapporten kan der regnes med, at en plantelagune medfører en re-
duktion i udledningen af fosfor på 30 %.  

Det understreges, at der er tale om teoretiske beregninger. 

Tabel 3. Estimeret udledning med den nuværende indretning og efter ombygning af dambruget. 
Nuværende indretning Efter ombygning 

Rensegrad Udledning
(kg/år) 

Rensegrad Udledning
(kg/år) 

Organisk stof (BI5) 0,20 + 0,50 1.897 0,20 + 0,50 1.897 

Totalkvælstof  0,07 + 1.224 kg/år 1.322 0,07 + 1.224 kg/år 1.322 

Totalfosfor 0,20 + 0,30 134 0,20 + 0,30 134 

I tabel 4 ses den årlige udledning fra Hulsig Dambrug i perioden 2017 til 2019 beregnet på bag-
grund af dambrugets egenkontrolprøver. Da vandføringsmåleren endnu ikke er i drift, er tallene for-
bundet med usikkerhed, idet den vandføring, der indgår i beregning af udledningen, er skønnet ved 
tidspunktet for udtagelsen af egenkontrolprøverne. 



side: 18 

Tabel 4. Årlig udledning i perioden 2017 til 2019 beregnet på baggrund af egenkontrolprøver. 
Udledning (kg)

År 2017 2018 2019

Organisk stof (BI5) 1.026 1.196 1.085

Ammoniumkvælstof 281 189 440

Totalkvælstof  371 344 800 

Totalfosfor 56 70 114

Der er stillet vilkår om, at koncentrationen af BI5 fra indløb til udløb maksimalt må forøges med:  

1,0 mg/l × Qmm/Qva, hvor  
Qmm = medianminimumsvandføring 
Qva = aktuel vandafledning fra dambruget 

Der er anvendt en medianminimumsvandføring i Vejle Å nedstrøms udløbet fra dambruget på 950 
l/s. Det betyder, at hvis dambruget udleder 43 l/s, må koncentrationen af BI5 fra dambrugets sam-
lede indløb og samlede udløb maksimalt forøges med 22,1 mg/l. 

Vilkåret omfatter lignende krav for ammoniumkvælstof, totalkvælstof og totalfosfor. Koncentratio-
nen af disse må under samme forudsætninger maksimalt forøges med henholdsvis 8,8 mg/l, 13,3 
mg/l og 1,1 mg/l. 

Ifølge bilag 7 til dambrugsbekendtgørelsen må iltmætningen i udløbet til vandløbet aldrig være un-
der 70 %, på nær hvis udledningen af vand fra dambruget er mindre end 10 % af medianminimums-
vandføringen, hvor iltmætningen i så fald skal være mindst 50 %. Den udledte vandmængde udgør 
maksimalt 5 % af medianminimumsvandføringen. Der er derfor stillet vilkår om, at iltmætningen i 
udløbet til Vejle Å aldrig må være under 50 %. 

Kravene til udledning af organisk stof, ammoniumkvælstof, totalkvælstof og totalfosfor samt kravet 
til iltmætning i udløbsvandet har været overholdt de seneste 3 år ifølge dambrugets egenkontrolprø-
ver. Det er kommunens vurdering, at dambruget fortsat vil kunne overholde kravene med den an-
søgte indretning. 

Afgitring 
Der er krav om afgitring ved udløbet fra dambruget, jf. § 20 i dambrugsbekendtgørelsen. Der er 
ikke krav om afgitring ved indløbet, idet der indvindes vand fra kildevæld. 
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Efter miljøgodkendelsen fra 2014 blev meddelt, er afgitringen i udløbet ændret, idet der er gjort klar 
til etablering af en vandføringsmåler umiddelbart inden udløbet. Der er afgitring i form af en stål-
ristmølle med 4 vinger i udløbet fra dambruget. Vingerne er lavet i perforerede stålplader med 10 
mm lysning. Se fotos nedenfor. Vejle Kommune har vurderet, at afgitringen lever op til kravene i 
dambrugsbekendtgørelsen. 

Figur 1: Fotos af udløbsbygværket med afgitring i form af stålristmølle.  

Der er stillet vilkår om afgitring i udløbet fra dambruget. Med det stillede vilkår vurderes der ikke at 
være væsentlig risiko for, at dambrugsfisk kan undslippe til Vejle Å, eller at vildfisk fra vandløbet 
kan komme ind på dambruget.  

Håndtering og opbevaring af slam 
Slam fra oprensning af kummer, damme og kanaler, slamkegler, returpumpning af biofiltre og op-
rensning af bundfældningsbassin ledes til slamdepot. Slamdepotet har et volumen på ca. 224 m3. 
Overløbsvand fra slamdepotet ledes til bundfældningsbassin.  

Planterester mv. fra oprensning af plantelagunen afvandes og køres herefter væk fra dambruget. 

I ansøgningen er det estimeret, at der produceres ca. 20 m3 slam årligt. Der vurderes på den bag-
grund at være tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af slam på dambruget. 

Slamdepotet er etableret med bentonit i sider og bund. Ifølge bilag 3 til dambrugsbekendtgørelsen 
er der krav om, at slamdepoters sider og bund skal være udført i et materiale således, at der ikke 
sker udsivning til vandløb og søer eller nedsivning til jord eller grundvand. Der er stillet vilkår 
herom, herunder om visuel inspektion. 

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være væsentlig risiko for påvirkning af grundvand, 
overfladevand eller beskyttet natur som følge af håndtering og opbevaring af slam på dambruget. 
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Egenkontrolprøver og driftsjournal 
Kommunen skal for dambrug på foderkvote, og med et foderforbrug under 100 ton/år, fastsætte an-
tallet af egenkontrolprøver, der skal udtages inden for en driftsperiode på et år. På baggrund af dam-
brugets størrelse er der stillet krav om udtagning af 6 egenkontrolprøver årligt. Der er stillet vilkår 
herom. 

Der skal føres en driftsjournal med de oplysninger, der fremgår af bilag 6 til dambrugsbekendtgø-
relsen. Der er stillet vilkår herom. 

5.3 Recipienter  

Dambruget udleder til den øvre del af Vejle Å. Vejle Å løber ca. 900 m nedstrøms udløbet fra Hul-
sig Dambrug igennem Natura 2000-området Egtved Ådal. Fjernrecipienten er Vejle Inderfjord.  

Overordnet gælder, at udledning af organisk (iltforbrugende) stof har betydning for nærrecipienten 
(vandløbet), mens udledning af kvælstof og fosfor har betydning for fjernrecipienten (her fjorden). 

Nærrecipient 
Målsætningen for Vejle Å er god økologisk og kemisk tilstand ifølge Vandområdeplan 2015-2021, 
Vandområdedistrikt Jylland og Fyn (vandplan 2). Samtidig gælder, at der ikke må ske en forringelse 
af den aktuelle tilstand. 

Medianminimumsvandføringen i Vejle Å umiddelbart nedstrøms udløbet fra Hulsig Dambrug er 
fastsat til 950 l/s.  

I tabel 5 ses resultatet af faunaprøver udtaget op- og nedstrøms udløbet fra Hulsig Dambrug i perio-
den 2017 til 2019. Prøverne er udtaget ved station nr. 12-0113 opstrøms dambrugets udløb og ved 
station nr. 12-0114 nedstrøms dambrugs udløb. Se bilag 3 for placering af stationerne.  

Tabel 5. Resultat af faunaprøver (DVFI) i perioden 2017 til 2019. 
År Faunaklasse opstrøms 

(st. nr. 12-0113) 
Faunaklasse nedstrøms 

(st. nr. 12-0114) 
2019 6 7

2018 7 6

2017 6 5

Vurdering udført af Jens Skriver Consult vedrørende faunaprøverne udtaget opstrøms og nedstrøms 
udløbet fra Hulsig Dambrug i foråret 2019: 
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”Hulsig Dambrug, opstrøms station i Vejle Å (12-0113) 
Smådyrsfaunaen er arts- og individrig. De dominerende faunaelementer udgøres af kvægmyggen Odagmia sp., 
ferskvandstangloppen Gammarus pulex, kvægmyggen Wilhelmia equina og dansemyg Tanytarsini. Der er regi-
streret en moderat artsrig rentvandsfauna bestående af: døgnfluerne Kageronia fuscogrisea, Paraleptophlebia 
submarginata og Ephemera danica, slørvingerne Taeniopteryx nebulosa, Leuctra hippopus, Leuctra nigra og 
Isoperla grammatica samt vårfluen Rhyacophila nubila. Døgnfluen Ephemera danica forekommer talrigt, mens 
de øvrige rentvandsarter kun optræder fåtalligt. Forureningstolerante faunaelementer forekommer primært i form 
af talrig forekomst af kvægmyg Odagmia sp., moderat forekomst af kvægmyg Wilhelmia equina og dansemyg 
Tanytarsini, mens øvrige forureningstolerante faunaelementer kun forekommer fåtalligt. Faunaklassen på DVFI 
6 vurderes at afspejle miljøtilstanden på acceptabel vis, og målsætningsklassen på DVFI 6 vurderes som opfyldt. 

Hulsig Dambrug, nedstrøms station i Vejle Å (12-0114) 
Smådyrsfaunaen er artsrig og meget individrig. De dominerende faunaelementer udgøres af kvægmyggene Oda-
gmia sp. og Wilhelmia equina, samt ferskvandstangloppen Gammarus pulex. Rentvandsfaunaen er artsrig og be-
står af døgnfluerne Leptophlebia marginata, Paraleptophlebia submarginata og Ephemera danica, slørvingerne 
Brachyptera risi, Taeniopteryx nebulosa, Amphinemura standfussi, Leuctra hippopus, Leuctra nigra og Leuctra 
digitata/fusca, billen Elmis aenea samt vårfluerne Rhyacophila nubila og Sericostoma personatum. Forurenings-
tolerante faunaelementer i form af Odagmia sp. og Wilhelmia equina forekommer meget talrigt, og dansemyg 
Tanytarsini moderat talrigt. Øvrige forureningstolerante faunaelementer optræder fåtalligt. Faunaklassen på 
DVFI 7 vurderes ikke at give en korrekt beskrivelse af den faunamæssige tilstand på grund af den massive tilste-
deværelse af kvægmyg. Målsætningen for vandløbsstrækningen på DVFI 5 vurderes dog delvist at være opfyldt. 

Samlet vurdering af udledningen fra Hulsig Dambrug 
I forhold til tidligere år er der sket en forøgelse i forekomsten af døgnfluen Ephemera danica (NG 1 taxa). Dette 
gælder både op- og nedstrøms for Hulsig Dambrug. Den resulterende faunaklasse vil herefter blive enten DVFI 
5, 6 eller 7, idet diversiteten udtrykt som positive minus negative grupper er høj. I 2019 har der på lokaliteterne 
ved Hulsig Dambrug endvidere været forekomst af slørvingerne Brachyptera, Leuctra og Isoperla (NG 1 taxa). 
Derfor har kun DVFI 6 og DVFI 7 været i spil, og det er den resulterende diversitet der er afgørende for fauna-
klassen. 

I 2019 er miljøtilstanden registreret til DVFI 6 opstrøms for udledningen fra Hulsig Dambrug og DVFI 7 ned-
strøms for udledningen. På begge strækninger er Vejle Å´s miljømål opfyldt. 

Med udgangspunkt i de registrerede faunaklasser og i faunasammensætningen i Vejle Å op- og nedstrøms for 
udledningen fra Hulsig Dambrug, vurderes der kun at være en begrænset effekt som følge af udledningen fra 
Hulsig Dambrug.” 
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I et baggrundsnotat11 fra Danmarks Miljøundersøgelser, anbefales en grænseværdi for belastning 
med letomsætteligt organisk stof (BI5) i vandløbsvandet nedstrøms dambrug på 1,5 mg/l. Denne 
grænseværdi gentages i et andet notat12 fra DCE. Samtidig fremgår det af notatet: 

”Det afgørende for påvirkning af vandløbskvaliteten er ikke, hvilken koncentration der er i afledningen fra dam-
bruget, men hvilken koncentrationsforøgelse udledningerne er årsag til i vandløbet.” 

Det estimeres, at dambrugets udledning af organisk stof vil medføre en koncentrationsforøgelse af 
organisk stof i vandløbet ved medianminimumsvandføringen på maksimalt ca. 0,06 mg BI5/l13. På 
den baggrund vurderes udledningen fra Hulsig Dambrug ikke i sig selv at komme til at medføre en 
væsentlig påvirkning af Vejle Å. 

Der sker ikke udledning fra spildevandsrensningsanlæg til Vejle Å opstrøms Hulsig Dambrug. Ned-
strøms Hulsig Dambrug sker der udledning til den nedre del af Vejle Å fra Ny Haraldskær Rensean-
læg og Vejle Centralrenseanlæg. Opstrøms Hulsig Dambrug ligger der 5 andre dambrug: Ådal 
Dambrug, Hammers Fiskeri, St. Lihme Fiskeri, Kobberbæk Dambrug og Tingkærvad Dambrug. 
Nærmeste dambrug opstrøms er Tingkærvad Dambrug, der ligger ca. 2,2 km fra Hulsig Dambrug. 
Nedstrøms Hulsig Dambrug ligger der ikke andre dambrug, inden Vejle Å løber sammen med Eg-
tved Å. På baggrund af afstanden til de øvrige punktkilder, faunaprøverne og den estimerede udled-
ning fra Hulsig Dambrug, vurderes udledningen fra Hulsig Dambrug heller ikke i kumulation med 
andre kilder at medføre en væsentlig påvirkning af Vejle Å. 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Vejle Å løber ca. 900 m nedstrøms udløbet fra Hulsig Dambrug gennem habitatområdet Egtved 
Ådal, der er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 238 (H238), jf. habitatbekendt-
gørelsen14 .   

11 Baggrundsnotat til Miljøstyrelsen fra Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsøkologi, Sammenhæng 

mellem indhold af organisk stof og faunaklassen i vandløb samt betydningen af fysiske forhold, Esben A. Kristensen, 

Søren E. Larsen og Jens Skriver. 

12 Notat til Dansk Akvakultur angående risiko for øget vandløbspåvirkning ved overgang fra foderkvote til udlederkon-

trol, Lars Moeslund Svendsen, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet, 31. august 2012. 

13 (1.897 kg/år × 1.000.000 mg/kg × 1/(365 × 24 × 60 × 60 s/år)) / 950 l/s 

14 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-

råder samt beskyttelse af visse arter. 
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Se vurdering af det ansøgte i henhold til § 6 i habitatbekendtgørelsen og vurdering vedrørende bilag 
IV-arter, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen, i bilag 6. Det vurderes samlet, at der ikke skal foretages
en nærmere konsekvensvurdering af projektet.

Sjældne arter 
I Vejle Å-systemet er der fundet 3 sjældne fiskearter samt bæklampret (se tabel 6). Da der har været 
udsat ørreder i Vejle Å-systemet, vides det ikke om ørredbestanden i Vejle Å-systemet er genetisk 
oprindelig. 

Tabel 6. Sjældne fiskearter og lampretter i Vejle Å-systemet (inklusiv Grejs Å). 
Fiskeart Beskyttelseshensyn

Bæklampret Rød-listet (LC), EF-habitatart (bilag II) 

Ørred  

(bæk-, sø- og havørred) 

Rød-listet (LC, kun genetisk oprindelige bestande, ikke udsatte) 

Laks15 Rød-listet (VU), EF-habitatart (bilag II og V) 

Finnestribet ferskvandsulk Rød-listet (LC) 

Der findes en lang række sjældne vandløbssmådyr (invertebrater) i Vejle Å-systemet (se tabel 7).  

Tabel 7. Fundne arter af rødliste invertebrater i Vejle Å-systemet (inklusiv Grejs Å). 
Gruppe Art 

Vandkalve Hydroporus absoletus 

Døgnfluer Brachycercus harrisellus 

Ephemera vulgate 

Siphlonurus aestivalis 

Baetis liebenauae 

Baetis fuscatus 

Rhithrogena germanica 

Slørvinger Leuctra digitate 

Perlodes microcephalus 

Vårfluer Adicella reducta 

Psychomyia pusilla 

15 Der er fundet yngel og voksne fisk. Forekomsten af voksne fisk skyldes sandsynligvis hovedsageligt tilfældige ind-

træk fra andre vandløb eller udslip fra dambrug tilbage i tiden. 
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Philopotamus montanus 

Hydatophylax infumatus 

Ithytrichia lamellaris 

Neureclipsis bimaculata 

Det er Vejle Kommunes vurdering, at udledningen fra dambruget ikke vil medføre en væsentlig ne-
gativ påvirkning af de sjældne arter, som findes i Vejle Å-systemet, eller levesteder for disse.  

Fjernrecipient 
Vejle Å løber ud i Vejle Inderfjord ca. 30 km nedstrøms Hulsig Dambrug.  

Målsætningen for Vejle Fjord er god økologisk og god kemisk tilstand ifølge vandområdeplanen. 
Der er ikke målopfyldelse, og der skal i anden planperiode ske en reduktion af kvælstoftilførslen til 
Vejle Fjord på 237,2 ton N/år.  

Ifølge vandområdeplanen er en af indsatserne til forbedring af tilstanden i kystvandene i perioden 
2015-2021 en ordning om frivillig opkøb af dambrug. I Vejle Kommune er driften ophørt på 7 dam-
brug i oplandet til Vejle Fjord i forbindelse med frivilligt opkøb af dambrug med henblik på fjer-
nelse af spærringer og/eller reduktion af kvælstof- og fosforudledning. De 7 dambrug havde samlet 
et maksimalt tilladt foderforbrug på 356 ton/år.  

Herudover er dambrugsbekendtgørelsen nævnt i vandområdeplanen som en generel supplerende 
foranstaltning. Det er estimeret, at der i ansøgt drift udledes ca. 1.322 kg N/år og ca. 134 kg P/år fra 
Hulsig Dambrug. Udledningen af kvælstof og fosfor forventes ikke øget i forbindelse med det an-
søgte.  

Det er kommunens vurdering, at kravene i dambrugsbekendtgørelsen sikrer en øvre grænse for ud-
ledningen af kvælstof og fosfor fra ferskvandsdambrug. Samtidig er det kommunens vurdering, at 
vandområdeplanen på sigt vil sikre indsatser for reduktion af udledningen af kvælstof og fosfor til 
Vejle Fjord. 

Det er Vejle Kommunes vurdering, at udledningen af kvælstof og fosfor fra Hulsig Dambrug med 
de stillede vilkår hverken i sig selv eller i kumulation med udledning fra andre kilder vil medføre en 
væsentlig påvirkning af Vejle Fjord.  
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5.4 Medicin og hjælpestoffer  

Der er søgt om tilladelse til at behandle med medicin indeholdende albendazol, amoxicillin, florfe-
nicol, oxolinsyre, oxytetracyclin, sulfadiazin og trimethoprim samt hjælpestoffer indeholdende 
brintoverilte, formaldehyd, kloramin-T, kobber, natriumchlorid og pereddikesyre med mulig udled-
ning til recipient. I ansøgningen (bilag 5) er der redegjort for forventet maksimalt behov og udled-
ning af medicin og hjælpestoffer fra dambruget.  

Hidtidigt forbrug 

Forbruget af medicin og hjælpestoffer på Hulsig Dambrug ifølge årsindberetningerne de seneste 3 
år ses i tabel 8. 

Tabel 8. Forbrug af medicin og hjælpestoffer, angivet i aktivstof, på 
Hulsig Dambrug i perioden 2017 til 2019. 

Stof/År 2017 2018 2019 

Formaldehyd (kg) 376 351 301 

Kloramin-T (kg) 25 25 15

Kobbersulfat (kg) 1 1 1

Florfenicol (kg) 0,06 0,03 0,1 

Oxolinsyre (kg) - 0,4 0,4 

Sulfadiazin (kg) - - 0,9 

Trimethoprim (kg) - - 0,2 

Der er anvendt formalin, kloramin-T, kobbersulfat, florfenicol, oxolinsyre, sulfadiazin og tri-
methoprim på dambruget inden for de seneste 3 år.  

Miljøkvalitetskrav 
Bortset fra albendazol, natriumchlorid og pereddikesyre er alle de miljøfremmede stoffer, der er 
søgt om anvendelse af, omfattet af bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand16. Ved godkendelse af udledning af medicin og hjælpe-
stoffer skal der stilles vilkår, som sikrer, at miljøkvalitetskravene overholdes, jf. bekendtgørelse om 
krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og hav-
områder. Derudover skal udledning af medicin og hjælpestoffer begrænses ved hjælp af den bedste 
tilgængelige teknik (BAT). Se vurdering i afsnittet ”Bedste tilgængelige teknik (BAT)” nedenfor.  

16 Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kyst-

vande og grundvand. 
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De relevante miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand, ses i tabel 9.  

Tabel 9. Relevante miljøkvalitetskrav. 
Stof Generelt kvalitetskrav  

(µg/l) 
Maksimumkoncentration  
(µg/l) 

Vandløb og søer Marine områder Vandløb og søer Marine områder 

Amoxicillin 0,078 0,078 0,37 0,37

Brintoverilte 10 * 10 * 100 100 

Florfenicol 7 2,1 21 3,4 

Formaldehyd 9,2 * 9,2 * 46 46 

Kloramin-T 5,8 0,58 5,8 5,8

Kobber 1 *

4,9 ** 

1 * 

4,9 ** 

2 * 

4,9 ** 

2 * 

4,9 ** 

Oxolinsyre 15 15 18 18 

Oxytetracyklin 10 10 21 21

Sulfadiazin 4,6 4,6 14 14

Trimethoprim 100 10 160 160

* Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration.
** Dette kvalitetskrav angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration.

Risikovurdering 
Ifølge et notat fra Miljøstyrelsen fra den 27. oktober 2006 bør den ansvarlige myndighed vurdere 
risikoen for, at flere udledere til samme recipient udleder rester af samme stof samtidigt. På bag-
grund af vurderingen skal der, hvis det er nødvendigt, fastsættes skærpede udlederkrav for de på-
gældende virksomheder, hvilket vil ske ved et reduceret miljøkvalitetskrav. Denne opfattelse under-
bygges af Miljøklagenævnets afgørelse fra 2008 om anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Mø-
bjerg Dambrug17. 

Der er udarbejdet en risikovurdering for Vejle Å-systemet18, da det er et vandløbssystem, hvor der 
ligger mange dambrug (19 stk. pr. dags dato). Ifølge risikovurderingen fastsættes reduktionsfakto-
ren til 33 % ved Hulsig Dambrug. Denne reduktionsfaktor anvendes i beregningerne vedrørende 

17 Miljøklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 (MKN-104-00120). 

18 Risikovurdering for Vejle Å-systemet – Brug af medicin og hjælpestoffer, oktober 2009. 
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brug og udledning af medicin og hjælpestoffer ved enten at regne med 33 % af miljøkvalitetskravet 
eller 33 % af medianminimumsvandføringen (Qmm). Resultatet bliver det samme. I ansøgningen er 
der regnet med 33 % af medianminimumsvandføringen. 

Der gælder et skærpet miljøkvalitetskrav for marine områder for florfenicol, trimethoprim og klora-
min-T (se tabel 9). For florfenicol og trimethoprim er der taget højde for dette i beregningerne. 

For kloramin-T beregnes et skærpet generelt miljøkvalitetskrav i forhold til det marine ud fra føl-
gende formel, jf. risikovurderingen:  

MKKskærp = (MKKmarin × 3.427 l/s)/ Qmm, dambrug

hvor, 

MKKskærp = skærpet generelt miljøkvalitetskrav i forhold til det marine for det enkelte dambrug 
MKKmarin = generelt marint miljøkvalitetskrav 
Qmm, dambrug = medianminimumsvandføring ved det enkelte dambrug  

Det giver et skærpet generelt miljøkvalitetskrav i forhold til det marine for kloramin-T på 2,1 µg/l19. 
Der er regnet med en medianminimumsvandføring i Vejle Å ved udløbet til Vejle Fjord på 3.427 
l/s.  

Ifølge risikovurderingen foretages en reduktion af de gældende miljøkvalitetskrav for kobber med 
0,4 µg/l, svarende til det forventede, konstante bidrag fra rensningsanlæggene, som udleder til Vejle 
Å-systemet. For kobber skærpes det generelle kvalitetskrav således til 0,6 µg/l og maksimumkon-
centrationen til 1,6 µg/l (tilføjede værdier).  

I risikovurderingen er det vurderet, at behandlinger med salt (natriumchlorid), hvor koncentrationen 
i recipienten ikke overstiger 100 mg/l i gennemsnit over en 24 timers periode og den maksimale 
koncentration ikke overstiger 200 mg/l, kan tillades. 

Naturlige baggrundskoncentrationer 
For formaldehyd og brintoverilte er de fastsatte miljøkvalitetskrav angivet som tilføjet til den natur-
lige baggrundskoncentration.  

19 (0,58 µg/l ×3.427 l/s) / 950 l/s = 2,1 µg/l 
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Ifølge Miljøklagenævnets afgørelse for Møbjerg Dambrug bør myndigheden undersøge baggrunds-
koncentrationerne for de relevante stoffer. I forbindelse med udarbejdelse af risikovurderingen for 
Vejle Å-systemet, er Miljøcenter Ribe anmodet om udtalelse vedrørende baggrundskoncentrationer 
i vandløbssystemet. Miljøcenter Ribe oplyste, at de ikke har kendskab til, at der er lavet målinger af 
de relevante stoffer (medicin og hjælpestoffer) i Vejle Å-systemet. De har altså ikke konkret viden 
om eventuelle baggrundskoncentrationer. Ifølge Vandområdeplan 2015-2021 er tilstanden i Vejle Å 
med hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer ukendt.  

Det vurderes, med baggrund i ovenstående og med henvisning til DMU’s faglige rapport nr. 638, 
2008 ”Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljø”, samt Akvakulturudvalgets ”Delrapport 
om anvendelse af og udledning af lægemidler og hjælpestoffer fra dambrugsvirksomheder” fra 25. 
februar 2010, at baggrundskoncentrationen af de stoffer, der ønskes anvendt på dambrug, indtil vi-
dere kan vurderes at være uden betydning eller ikke tilstrækkelig belyst til, at det kan danne grund-
lag for skærpede krav. 

Hjælpestoffer 
Ansøger har beskrevet behandlingsprocedurer og beregnet, hvilke stofkoncentrationer, der kan fore-
komme ved udløbet fra dambruget for hjælpestofferne blåsten (kobbersulfat), brintoverilte, formalin 
(formaldehyd), kloramin-T og pereddikesyre. Beregningerne er udført i programmet PoolSim, som 
er et modelprogram, der kan simulere koncentrationsforløb i recipienten for en given behandling 
med et hjælpestof. 

Der er ikke regnet med, at der sker en omsætning af kloramin-T og kobber. Der er regnet med et 
vandflow svarende til det maksimalt tilladte på 43 l/s. Der er ikke regnet med recirkulering i anlæg 
2 og 3.  

Modellen og beregningerne (herunder voluminer og vandflow) vurderes at være i overensstemmelse 
med den faktiske opbygning af dambruget efter de ansøgte ændringer. Der er regnet med fortynding 
i 312 l/s svarende til lidt mindre end 33 % af medianminimumsvandføringen i Vejle Å umiddelbart 
nedstrøms udløbet fra dambruget.  

Vejle Kommune har stillet skærpede krav til anvendelsen af blåsten, da det skærpede generelle kva-
litetskrav til kobber, jf. risikovurderingen, ifølge kommunens kontrolberegninger ikke kan overhol-
des ved den ansøgte procedure. Herudover viser beregningerne, at miljøkvalitetskravene kan over-
holdes i Vejle Å ved de beskrevne behandlingsprocedurer.  

Der er som nævnt ikke fastsat noget miljøkvalitetskrav for pereddikesyre. På baggrund af den rela-
tivt store omsætning af pereddikesyre og af de beregnede koncentrationer af stoffet i udløbet fra 
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dambruget, vurderes den ansøgte anvendelse af stoffet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af 
vandmiljøet. 

En kontrolberegning viser, at kravene til salt (natriumchlorid) ifølge risikovurderingen er overholdt 
ved den ansøgte behandlingsprocedure.  

Ifølge § 18, stk. 2, pkt. 7, i dambrugsbekendtgørelsen skal der ved miljøgodkendelse stilles krav til 
maksimale udledninger pr. døgn af medicin og hjælpestoffer, jf. bilag 8 og bekendtgørelse om krav 
til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet.  

Der er stillet vilkår om behandlingsprocedure for hvert enkelt stof, herunder antal kum-
mer/damme/kanaler, der må behandles i ad gangen, dosering og hvor hyppigt behandlingen må gen-
tages. Dette vilkår vurderes at sikre, at krav til maksimal udledning pr. døgn overholdes. Desuden er 
der stillet vilkår om anvendelse af øvrige stoffer til desinfektion af udstyr og bedøvelse af fisk.  

Der er stillet vilkår om, at vilkår vedrørende anvendelse af hjælpestoffer vil kunne blive revideret, 
hvis det er nødvendigt af hensyn til overholdelse af Danmarks EU-retlige forpligtelser, jf. § 10 i be-
kendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, 
kystvande og havområder, jf. § 18, stk. 2, nr. 7, i dambrugsbekendtgørelsen og § 33 i miljøbeskyt-
telsesloven. § 10 i bekendtgørelse om krav til udledning af visse stoffer til vandløb, søer, over-
gangsvande, kystvande og havområder henviser til de EU-retlige forpligtelser, som følger af vand-
rammedirektivet og direktivet om miljøkvalitetskrav. 

Det er kommunens vurdering, at behandling med hjælpestoffer med de stillede vilkår ikke vil med-
føre en væsentlig påvirkning af grundvand, vandløb eller kystvande.  

Medicin 
Ansøger har beregnet, hvilke stofkoncentrationer, der kan forekomme i Vejle Å ved udløbet fra 
dambruget for medicinstofferne amoxicillin, florfenicol, oxolinsyre, oxytetracyclin, sulfadiazin og 
trimethoprim. Beregningerne er udført i regneark. Der er regnet med en vandføring i udløbet fra 
dambruget på 43 l/s. Vejle Kommune har gennemgået beregningerne i regnearket (herunder vand-
flow). Beregningerne og oplysningerne, der ligger til grund for beregningerne, vurderes at være kor-
rekte.  

I bilag 8 i dambrugsbekendtgørelsen er der fastsat omsætningsrater for florfenicol, oxolinsyre, sul-
fadiazin og trimethoprim. Omsætningsraterne er fastsat på baggrund af den andel af den indgivne 
stofmængde, der udskilles fra fiskene samt længden af den periode, der går, inden 90 % af stoffet er 
udledt til recipienten ved 10 dages behandling. For amoxicillin og oxytetracyclin er der ikke fastsat 
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en omsætningsrate. I beregningerne af, hvor mange kg fisk, der maksimalt kan behandles, er udled-
ningsperioden for amoxicillin og oxytetracyclin sat til 5 til 10 dage, som er den tid, en behandling 
normalt varer. For at beregne worst case gennemsnitsudledningen regnes der med en udledningspe-
riode efter behandlingsstop på 0 dage. 

Beregningerne viser, at miljøkvalitetskravene kan overholdes ved de beskrevne behandlinger.  

Der er stillet vilkår om, at der kun må anvendes medicin, hvis der foreligger en veterinærfaglig vur-
dering af, at der er behov for det. Der er stillet vilkår om maksimal dosis pr. dag og maksimal 
mængde fisk, som må behandles i behandlingsperioden. Da trimethoprim kun anvendes sammen 
med sulfadiazin er det i praksis kravet til sulfadiazin, som er det begrænsende. Der er desuden stillet 
vilkår om vaccination mod rødmundssyge. 

Der er ikke afklaring vedrørende regulering af anvendelse af albendazol. Når der er afklaring vedrø-
rende regulering af anvendelse af albendazol, kan der meddeles et tillæg til miljøgodkendelsen med 
vilkår for anvendelse af stoffet.  

Der er stillet vilkår om, at vilkår vedrørende anvendelse af medicin vil kunne blive revideret, hvis 
det er nødvendigt af hensyn til overholdelse af Danmarks EU-retlige forpligtelser. 

Det er kommunens vurdering, at behandling med medicin med de stillede vilkår ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af grundvand, vandløb eller kystvande.  

5.5 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Kommunen har vurderet, hvor vidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen fra dambruget ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
(BAT).  

BAT er en retlig standard, der ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. BAT er et ud-
tryk for, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for den enkelte branche. De øko-
nomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten. 

Ved miljøgodkendelse med regulering på foderkvote og et tilladt foderforbrug på 100 ton/år eller 
derunder er der krav om anvendelse af BAT i henhold til § 30 i godkendelsesbekendtgørelsen, jf. § 
18, stk. 2, pkt. 6, i dambrugsbekendtgørelsen.  
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Ansøger har i den miljøtekniske beskrivelse (bilag 5) redegjort for anvendelse af BAT og eventuelle 
alternative BAT løsninger, som er fravalgt, inden for foder, renseteknologier, medicin og hjælpe-
stoffer samt energiforbrug. 

Foder 
I ansøgningen er der redegjort vedrørende foder. Der er stillet vilkår om, at der skal anvendes tørfo-
der, som er energirigt og højt fordøjeligt, jf. bilag 5 til dambrugsbekendtgørelsen. 

Renseteknologier 
Dambruget har i dag renseteknologi i form af bundfældningsbassin og ca. 3.353 m2 plantelagune. I 
forbindelse med ombygningen af dambruget etableres der desuden slamkegler i dammene i sætte-
fiskanlægget og i betonkanalerne. Der etableres et biofilter henholdsvis i forbindelse med anlæg 2 
og anlæg 3 (se kort i bilag 1 og anlægstegninger i bilag 2).   

Der er stillet vilkår om indretning og drift af dambruget, herunder slamkegler, biofiltre, bundfæld-
ningsbassin og plantelagune. 

På baggrund af dambrugets størrelse er det kommunens vurdering, at BAT inden for renseteknologi 
er anvendt i tilstrækkeligt omfang. 

Medicin og hjælpestoffer 
Ansøger har i den miljøtekniske beskrivelse beskrevet tiltag, som virksomheden anvender for at be-
grænse udledningen af rester af medicin og hjælpestoffer mest muligt. Der er stillet vilkår, som sik-
rer, at miljøkvalitetskravene i henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og 
krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet overholdes. 

Vandforbrug 
Der er vilkår om et maksimalt vandforbrug svarende til 43 l/s i dambrugets vandindvindingstilla-
delse.  

Energiforbrug 
Der bruges hovedsageligt el til pumper og iltpiskere. Fremover forventes et større elforbrug i stør-
relsesordenen 150.000 kWh årligt, blandt andet som følge af recirkulering (op til 80 % i produkti-
onsanlæg 2 og 3) og beluftning. 

Det er kommunens vurdering, at der er redegjort tilstrækkeligt for anvendelse af BAT samt eventu-
elle fravalg af BAT. Ud fra ansøgers redegørelse for anvendelse af BAT og de stillede vilkår, er det 
kommunens vurdering, at BAT er anvendt i tilstrækkeligt omfang på dambruget. 
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5.6 Affald og kemikalier  

Affaldsfraktioner fra dambruget samt dambrugets håndtering af affald er beskrevet i ansøgers miljø-
tekniske beskrivelse (bilag 5).  

Ansøger har oplyst, at døde fisk vil blive opbevaret i baljer med låg og kørt til beholder til døde fisk 
på Bøgedal Dambrug, hvorfra de afhentes regelmæssigt.  

Der er stillet vilkår om opsamling, opbevaring og bortskaffelse af døde fisk. 

Affaldsopbevaring og -håndtering skal ske i overensstemmelse med kommunens regulativ. 

Ansøger har oplyst, at hjælpestoffer blive opbevaret i kumme/klækkehuset.  

Der er stillet vilkår om opbevaring af spildolie og kemikalier, herunder hjælpestoffer.  

På den baggrund vurderes der ikke at være væsentlig risiko for påvirkning af jord, overfladevand 
eller grundvand som følge af opbevaring af spildolie og kemikalier. 

5.7 Støj, lugt og transport 

Hulsig Dambrug er beliggende i landzone. Der er ca. 270 m til nærmeste beboelse på Tingkærvej 7, 
7183 Randbøl. Der er ca. 1,6 km til nærmeste landsby (Bindeballe Stationsby) og ca. 3,2 km til 
nærmeste område i byzone (St. Lihme). 

Kilder til støj på dambruget er ifølge ansøgningen pumper og iltpiskere. Ifølge ansøgningen vil 
pumper til beluftning af produktionsvand blive støjafskærmet, så gældende grænseværdier for støj 
vil kunne overholdes. Kommunen har vurderet, at de omboende kan sikres mod væsentlige støjge-
ner ved, at der stilles vilkår om konkrete støjgrænser samt om, at der skal foretages målinger, så-
fremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt dambruget kan leve op til de fastsatte grænser. 

De vigtigste kilder til lugt på dambruget er døde fisk og slam. På baggrund af afstanden til de om-
boende vurderes dambrugsproduktionen ikke at medføre væsentlige lugtgener i forhold til de ombo-
ende. 

Transport af ilt og slam vil ske med lastbil. Der forventes ikke væsentlige ændringer i antallet af 
transporter i forhold til nudriften.  
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Det er kommunens vurdering, at transport til og fra dambruget ikke vil medføre væsentlige trafikale 
og miljømæssige gener i nærområdet. 

5.8 Natur  

Vejle Å er registreret som beskyttet vandløb i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. Nord og syd 
for dambruget ligger beskyttede moser, og nordøst for dambruget ligger en beskyttet eng. Se kort i 
bilag 4. 

Det er kommunens vurdering, at ombygningen af dambruget ikke vil medføre tilstandsændringer af 
den beskyttede natur, som ligger op til dambruget.  

Se desuden vurdering af det ansøgte i henhold til § 6 i habitatbekendtgørelsen og vurdering vedrø-
rende bilag IV-arter, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen i bilag 6. Det vurderes samlet, at der ikke skal 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte.  

5.9 Samlet vurdering 

Vejle Kommune har vurderet miljøbelastningen fra Hulsig Dambrug på grundlag af ansøgningen, 
øvrige oplysninger i sagen og vilkårene i denne godkendelse. Kommunen vurderer, at virksomhe-
den har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra dam-
bruget. Der er ved godkendelse af dambruget lagt vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af 
bedst tilgængelige teknologi.  

Det er samlet Vejle Kommunes vurdering, at Hulsig Dambrug med de stillede vilkår vil blive drevet 
på en måde, som ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet eller omgivelserne. 

6. Høringer

Fiskeristyrelsen er hørt vedrørende afgitring i udløbet fra dambruget. Høringen gav ikke anledning 
til bemærkninger. 

Et udkast til afgørelserne har i perioden x til x 2020 været i høring hos ansøger og øvrige parter. 
Høringen gav/gav ikke anledning til bemærkninger.  
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7. Klagevejledninger

Miljøbeskyttelsesloven 

Afgørelse om miljøgodkendelse annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgo-
relser) den x 2020.  

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Det vil sige, at en eventuel klage skal 
være modtaget senest den x 2020 kl. 23.59 af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets 
klageportal. 

Der kan klages over afgørelsen af ansøger, Sundhedsstyrelsen, enhver med en individuel og væsent-
lig interesse i afgørelsen samt klageberettigede foreninger og organisationer, som angivet i lovens 
§§ 99 til 100.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet. 

Miljøvurderingsloven 

Afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse annonceres på Vejle Kommunes 
hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den x 2020. 

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. 
Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets klageportal senest den x 2020 kl. 23.59. 

Der kan klages over afgørelsen af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig inte-
resse i sagens udfald og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 50 i Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet. 
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Fælles for begge afgørelser 

En eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen: 
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevnenes-
hus.dk/External.  

Vejledning om at anvende Klageportalen findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-
og-foedevareklagenaevnet/vejledning/. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En 
klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 

Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet ”Oplysning om den sag 
klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen. 

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organi-
sationer. Gebyret betales via Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Kla-
geportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget 
fra at bruge Klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til 
kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget. 

Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 
måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort. 
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Vejle Kommune 
Teknik & Miljø 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 
Att.: Lene Steffensen (e-mail: lenst@vejle.dk)       

Ry, den 18. maj 2020 
/VJL 

Vedr.: Hulsig Dambrug - ansøgning om revision af miljøgodkendelse af Hulsig Dambrug i 
forbindelse med delvis ombygning af eksisterende anlæg.  

I henhold til aftale med ny kommende ejer af ovennævnte dambrug – Jørgen Jøker Trachsel, 
Ravningvej 26 7182 Bredsten - fremsender AkvaKons IVS hermed materiale til brug ved revision af 
dambrugets eksisterende miljøgodkendelse i forbindelse med delvis ombygning af eksisterende 
anlæg efter overdragelse af dambruget fra tidligere ejer – Lars Gram Hansen til ny ejer – Jørgen 
Jøker Trachsel. 

Den samlede ansøgning om revision af dambrugets eksisterende miljøgodkendelse ønskes gerne 
drøftet ved et personligt møde med forvaltningen med henblik på klarlægning af enkelthederne i 
ansøgningen – efter behov. 

Når der under de enkelte punkter i nedenstående angives ”uændret”, menes at punktet og dets 
indhold er uændret i forhold til eksisterende miljøgodkendelse af 04.08.2014. 

Der fremsendes hermed også VVM anmeldelse af relevante dele af den til sagen fremsendte 
ansøgning. VVM behandling er formentlig allerede gennemført i forbindelse med behandlingen af 
dambrugets tidligere miljøgodkendelse af 04.08.2014. 

Med venlig hilsen 
Akvakons IVS 

Villy J. Larsen 

Bilag 

Kopi til: 
Jørgen Jøker Trachsel, Ravning og Sillerupvæld Dambrug ApS, Ravningvej 26, 7182 Bredsten 

Bilag 5: Ansøgning

mailto:lenst@vejle.dk
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Indholdsfortegnelse: 

1.0   Generelle oplysninger: 

1.1   Dambrugets navn, adresse og matrikelnr. 
1.2   Dambrugets ejerforhold 
1.3   Navn og adresse på dambrugets driftsansvarlige 
1.4   Eksisterende tilladelser og godkendelser 
1.5   Der ansøges om en miljøgodkendelse med regulering på baggrund af foderkvote (BEK kap.4) 

1.6       Oversigtsplan i passende målestok, der viser 

1.6.1    Dambrugets placering i forhold til omgivelserne 
1.6.2    Dambrugets placering på ejendommen før og efter eventuel udvidelse eller ændring 
1.6.3    Transportveje til og fra dambruget 

1.6.4    De forventede tidspunkter for bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning, samt 
 for påbegyndelse af drift efter ændring 

1.6.5    Kommunens planlægningsrammer for området 
1.6.6    Målsætningen for recipienten 
1.6.7    Fredninger eller tinglyste forhold på ejendommen 
1.6.8    Vandløbets vandføring 
1.6.9    Oplysning om bivirksomhed 

2.0     Indretning og drift 

2.1      Målfast plan i passende målestok over dambrugets udformning (Eks: 1:1000) over 
   dambrugets udformning, der viser 

1    vandstrømmens retning 
2    placering og nummerering af damme og kanaler 
3    placering og nummerering af klækkehus 
4    placering og nummerering af renseforanstaltninger 
5    placering og nummerering af slamdepoter 
6    placering og nummerering af okkerfældningsanlæg (forefindes ikke på dambruget) 
7    placering og nummerering af beluftningsmaskiner 
8    placering og nummerering af iltningsanlæg (forefindes ikke på dambruget) 
9    placering og nummerering af indløb 
10 placering og nummerering af udløb 
11 placering og nummerering af nødomløb 
12 placering og nummerering af returpumpningsanlæg 
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13 placering og nummerering af vandføringsmåleanordninger 
14 placering og nummerering af oplag for medicin, desinfektionsmidler, og andre hjælpestoffer 
15 placering og nummerering af indvindingsboringer 
16 placering og nummerering af andet teknisk udstyr  

2.2 Oplysninger om dambrugets samlede vanddækkede produktionsareal (af damme, kanaler mv.) 

2.3 Beskrivelse af slamopbevaringsanlæg (type, størrelse, kapacitet) 

2.4 Beskrivelse af damtyper i de forskellige produktionsafsnit 

2.5 Beskrivelse af klækkehus (antal bakker, kummer, størrelse mv.) 

2.6 Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder 

2.7 Beskrivelse af beluftnings- og iltningsanlæg 

2.8 Beskrivelse af ventilationsanlæg 

2.9 Beskrivelse af øvrige maskiner og redskaber 

2.9.1 Beskrivelse af måleanordninger for vandindtag og vandafløb 

3.0  Produktion og foderforbrug 

3.1    Oplysninger om den årlige produktion og det årlige foderforbrug 

3.2    Beskrivelse af de forventede produktionsforløb over året for hver besætningsart (f.eks. ved 
kurver) 

3.3    Beskrivelse af hvorledes produktion og fodring tilpasses til den indtagne vandmængde, 
 vandets temperatur og iltmængde 

3.4   Oplysninger om fodertyper, foderforbrug og foderkvotienter for de respektive produktioner 

3.5   Oplysninger om besætningens størrelse over året (med forbehold for variationer på grund af 
    vejrlig) 

3.6   Beskrivelse af arbejdsgange i øvrigt 
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4.0   Vandforbrug 

4.1   Oplysninger om dambrugets vandindvindingstilladelser (m3/år, l/sek) 

4.2   Oplysninger om forbrug af overfladevand (m3/år, l/sek) og om variationer i forbruget over 
året 

4.3   Oplysninger om forbrug af grundvand fra væld, boring med pumpe eller frit overløb (m3/år, 
    l/sek) og om variationer i forbruget over året 

4.4   Oplysninger om returpumpning (herunder formål, kapacitet, mængder, perioder, 
    recirkuleringsgrad og frivandsafgivelse) 

4.5   Oplysninger om vandforbrug til faunapassage (omløb, fisketrappe, ungfiskesluse mv.) med 
    angivelse af periode 

 4.6   Påtegning af faunapassage på den målfaste plan over dambruget 

5.0    Energiforbrug 

5.1    Oplysninger om dambrugets forbrug af energi til varme, pumpning, beluftning mv. 

6.0    Forbrug af hjælpestoffer 

6.1    Skøn over forventet forbrug af medicin, desinfektionsmidler, hydratkalk og andre 
 hjælpestoffer (mængder, arter og formål) fordelt over året 

6.2    Beskrivelse af behandlingsmetoder (direkte tilsætning i damme, lukkede beholdere mv.) og 
 procedurer 

6.3    Oplysning om intern oplagring af medicin, desinfektionsmidler, hydratkalk og andre 
 hjælpestoffer 

7.0    Dambrugets forurening 

7.1    Oplysning om spildevandets indhold af organisk stof, suspenderet stof, total fosfor,  
 ammoniumkvælstof og total kvælstof samt medicin og hjælpestoffer eller rest-produkter 

heraf, 
 fordelt over året 
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8.0    Affald 

8.1    Oplysninger om mængder af affald, herunder slam, døde fisk, rester af medicin og 
 hjælpestoffer samt kemikalieaffald 

8.2    Oplysninger om metoder og steder for håndtering, opbevaring og bortfjernelse af slam, døde 
 fisk og andet affald 

9.0    Støj 

9.1   Angivelse af støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, 
    kompressorer, maskiner til at bortskræmme fugle med  mv.) fordelt på daglige og årlige 
    driftperioder 

10.0   Lugt 

10.1 Oplysninger om håndteringen af døde fisk og andre luftforureningskilder (f. eks formalin) 

11.0   Til- og frakørsel 

11.1   Oplysninger om til- og frakørselsforhold 

12.0   Renere teknologi og miljøbeskyttende foranstaltninger 

12.1   Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse 
af mindst forurenende teknologi samt oplysninger om de bedst mulige miljøbeskyttende 
foranstaltninger – herunder redegørelse og vurdering af: 

12.2     
Muligheder for nedbringelse af udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof 

12.3     
Muligheder for anvendelse af bedre og mindre forurenende fodertyper 

12.4     
Muligheder for nedbringelse af vandforbruget 

12.5     
Muligheder for nedbringelse af energiforbruget 
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12.7   
Muligheder for at flytte dambrugets udløb nærmere stemmeværket 

12.8   
Oplysning om tiltag med henblik på forebyggelse og minimering af miljøbelastningen i forbindelse 
med håndtering af slam og anvendelse af medicin og hjælpestoffer 

12.9   
Oplysninger om de bedst mulige miljøbeskyttende foranstaltninger, herunder 
miljøstyringsaktiviteter 

12.10 
Beskrivelse af driften af renseforanstaltninger (tømningshyppighed, service, slamtransport mv.) 
antal og placering, angivelse af de stoffer der tilføres, samt rensegraden for de enkelte stoffer – 
materialet skal omfatte tekniske data for den enkelte renseforanstaltning 

12.11 
Beskrivelse af eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

12.12 
Oplysning om mulige driftsforstyrelser og uheld, som vil kunne medføre væsentlig forøget 
forurening (foderspild, slamflugt mv.) samt beskrivelse af foranstaltninger til imødegåelse heraf 

12.13 
Oplysninger om, hvilken begrænsende indflydelse eventuel kalkning har på de aktuelle 
udledninger af nærringssalte 

12.14 
Afgitring 

13.0  Egenkontrol 
13.1 Målinger, prøveudtagninger, analyser og beregninger – herunder hvor, hvor ofte og i hvilke 
perioder disse skal foretages 

13.2    Procedurer for vedligeholdelse og eftersyn på dambruget – incl. dets renseforanstaltninger 

13.3    Tilrettelæggelse af egenkontrollen – herunder hvem, der skal forestå de enkelte dele af 
kontrollen 

14.0   Andet 
14.1   Er der anden lovgivning, der skal tages hensyn til ved godkendelse af dambruget 
14.2   Tilladelser efter anden lovgivning 
14.3 Oplysninger om øvrige særlige forhold af betydning for godkendelsen 
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Indledningsvis skal der generelt henvises til DFU-rapport nr. 52-98 kaldet ”Redegørelse 
vedrørende det tekniske grundlag for miljøgodkendelse af dambrug” (I det følgende benævnt TG) 
samt til BEK nr. 1567 af 07/12 2016. 

Tilsvarende henvises til dambrugets eksisterende miljøgodkendelse af 04.08.2014 (se bilag). 

I tilfælde af at informationerne i det nedenstående er uændret i forhold til informationerne i 
dambrugets eksisterende miljøgodkendelse, anføres ”uændret” under det relevante punkt.  

1.0   Generelle oplysninger: 

1.1   Dambrugets navn, adresse og matrikelnr. 

Uændret 

1.2   Dambrugets ejerforhold 

Ny ejer af dambruget i 2020 er:  

Ravning og Sillerupvæld Dambrug ApS v/ Jørgen Jøker Trachsel, Ravningvej 26, 7182 Bredsten 

1.3   Navn og adresse på dambrugets driftsansvarlige 

Jørgen Jøker Trachsel 
Ravningvej 26 
7182 Bredsten 

Mobil: 4027-1776 
E-mail: ravning.fiskeri@get2net.dk

1.4   Eksisterende tilladelser og godkendelser 

Relevante eksisterende tilladelser og godkendelser foreligger som kopi i bilag - herunder tilladelse 
til indvinding af vældvand og Hulsig Dambrugs miljøgodkendelse af 04.08.2014, som dambruget 
stadig er reguleret efter. 

mailto:ravning.fiskeri@get2net.dk
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1.5   Ansøges der om   

- en revision af dambrugets miljøgodkendelse i forbindelse med delvis ombygning af
eksisterende anlæg – og med regulering på baggrund af foderkvote (BEK kap.4) og med
bibeholdelse af det eksisterende foderniveau på 48,9 tons pr. kalenderår.

 1.6      Oversigtsplan i passende målestok, der viser 

1.6.1        Dambrugets placering i forhold til omgivelserne (se bilag 1) 
1.6.2        Dambrugets placering på ejendommen før og efter eventuel udvidelse eller ændring (se 
bilag 2) 
1.6.3        Transportveje til og fra dambruget (se bilag 1) 

 1.7   De forventede tidspunkter for bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning, samt 
for påbegyndelse af drift efter ændring 

Der planlægges følgende væsentlige anlægs- ændringer på dambruget i forbindelse med 
ansøgningen: Se oversigtskort over fremtidigt anlæg i bilag 3 + bilag 6, 7, 8, 9. 

Anlægsændringerne ønskes om muligt gennemført i løbet af sommerhalvåret 2020. 

Produktionsanlæg-1: (Pressehus) 
Se afsnit 2.2. for dimensioner. 

Pressehusets funktion er at være det sted, hvor moderfiskene opbevares i forbindelse med 
strygning af æg og sæd. Samt at være arbejdspladsen hvor disse håndteringer foregår. 

I pressehuset etableres også et frokostrum med toilet og et teknikerrum. 

Produktionsanlæg-2: (Indendørs produktionskanal) 
Se afsnit 2.2. for dimensioner. 

Husets funktion er at være overdækket produktionsanlæg for produktion af moderfisk. 

Produktionskanalerne indrettes så produktionsvandet løbende renses ved hjælp af slamkegler og 
biofilter – og opiltes med atmosfærisk luft/ren ilt efter behov. En stor del af produktionsvandet 
genanvendes. 

Produktionsanlæg-3: (Udendørs produktionskanaler) 
Se afsnit 2.2. for dimensioner. 

Anlæggets funktion er at være produktionskanaler for produktion af moderfisk. 
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Produktionskanalerne indrettes så produktionsvandet løbende renses ved hjælp af slamkegler og 
biofilter. Produktionsvandet opiltes med atmosfærisk luft/ren ilt efter behov. En stor del af 
produktionsvandet genanvendes. 

Produktionsanlæg-4: (Sættefisk-damme) 

Se afsnit 2.2. for dimensioner. 

Anlæggets funktion er at være udendørs produktionskanaler for produktion af sættefisk. 

Produktionskanalerne er indrettet så produktionsvandet løbende renses ved hjælp af slamkegler 
og opiltes med atmosfærisk luft/ren ilt efter behov. 

Tilbygning til eksisterende kummehus (foderlager/redskabsrum): 

Der ønskes etableret en ny tilbygning til til det eksisterende kummehus som erstatning for 
eksisterende gamle bygninger/skurvogne til foderlager/redskaber, som fjernes.  

Tilbygningen ønskes placeret syd for det eksisterende kummehus. 
Bygningen ønskes med et areal på ca. 66 m2. 
Materiale: grøn/sort stålplader på sider samt mørkgrøn/sort tag.  

Ilttank: 

Der ønskes etableret en ilttank til opbevaring af ren ilt. Se ønsket placering på bilag-1. 
Linde (tidligere AGA) har meddelt JJT at der skal påregnes en sikkerhedsafstand fra ilttanken til 
kummehuset på ca. 5 meter. 

1.8   Kommunens planlægningsrammer for området 

Der henvises til relevante planer (Vandplan og Kommunens forslag til vandhandleplan) mv.) i 
kommunal regi. Dette overholdes med en god margin 

1.9   Målsætningen for recipienten 

Dambruget er et avlsdambrug, der fødes med vand fra væld, der efter anvendelse i produktion 
med efterfølgende rensning udledes til Vejle Å.  

Ved de senere års dambrugstilsyn er forureningstilstanden ved dambruget bedømt til følgende 
resultater af Vejle Kommune: 
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Det ses, at der med den hidtidige drift og indretning i den seneste årrække har givet anledning til 
målopfyldelse i Vejle Å såvel opstrøms som nedstrøms dambrugets udløb målt efter efter DVFI-
systemet.   

Målsætningen for fjernrecipienten Vejle Å fremgår af gældende Vandplan. 

1.10   Fredninger eller tinglyste forhold på ejendommen 

Der henvises til kommunens tinglysningskontor vedrørende disse forhold. 

1.11   Vandløbets vandføring 

I Amtets seneste rapport om ”Afstrømningsmålinger” forefindes oversigt over de 
vandføringsmæssige forhold omkring dambruget. 

1.12   Oplysning om bivirksomhed 

Der drives ingen bivirksomhed fra dambruget. 

2.0   Indretning og drift 

2.1   Målfast plan i passende målestok over dambrugets udformning, der viser 

1      vandstrømmens retning 
2     placering og nummerering af damme, kanaler og andre produktionsanlæg 
3     placering og nummerering af klækkehus        
4     placering og nummerering af renseforanstaltninger 
5     placering og nummerering af slamdepoter 

År/dato Målsætning 
i Vejle Å  
OS dambrugets 
udløb 

Resultat i 
Vejle Å 
OS dambrugets 
udløb 

Målsætning i 
Vejle Å  
NS dambrugets 
udløb 

Resultat i 
Vejle Å 
NS dambrugets 
udløb 

Eventuelle 
Bemærkninger 

2017 6 6 5 5 
2018 6 7 5 6 
2019 6 6 5 7 
2020 6 ? 5 ? Foreligger ikke i 

skrivende stund 
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6     placering og nummerering af okkerfældningsanlæg          (forefindes ikke)    
7     placering og nummerering af beluftningsmaskiner 
8     placering og nummerering af iltningsanlæg         
9     placering og nummerering af indløb 
10    placering og nummerering af udløb 
11    placering og nummerering af nødomløb 
12    placering og nummerering af returpumpningsanlæg       
13    placering og nummerering af vandføringsmåleanordning 
14    placering og nummerering af oplag for medicin, desinfektionsmidler, og andre 
hjælpestoffer 
15    placering og nummerering af indvindingsboringer    (forefindes ikke – men væld) 
16    placering og nummerering af andet teknisk udstyr    

I bilag-2 forefindes oversigtsplan (ca. 1:1000) med påtegning af ovenstående som det ønskes i den 
fremtidige drift og indretning. 

 2.2   Oplysninger om dambrugets samlede vanddækkede produktionsareal (af damme, kanaler 
mv.) 

Oversigt over de enkelte produktions- og renseanlægsenheders dimensioner (”indre anlægsmål” og ”ydre 
anlægmål” på det ønskede kommende fremtidige dambrug: 

Enhed Ny 
enheds-
nummer 

Længde Bredde Dybde Areal 

(m2) 

Volumen 

(m3) 

Bemærk 

Kummehus 

(12 kummer) 

Bygningsmål ydre 
(eksisterende): 

Ønsket tilbygning til 
kummehus (mod syd) 

Herefter totalareal af 
kummehus: 

4,5 

20 

6 

26 

1 

11 

11 

11 

0,5 4,5 

220 

66 

286 

2,25 Prod-anlæg 

Den nordlige del af 
eksisterende 
kummehus ønskes 
indrettet til: 

Foderlager – eltavle – 

6 11 66 
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skifterum ved ankomst 

Fødekanal - - - - - 

Afløbskanal/ 

Fødekanal 

- - - - - Slettes og 
erstattes af 
rørledninger 

Dam-1 Nedlægges 

Dam-2 Nedlægges 

Dam-3 Nedlægges 

Dam-4 Nedlægges 

Dam-5 Nedlægges 

Dam-6 Nedlægges 

Dam-7 Nedlægges 

Dam-8 Nedlægges 

Dam-9 Nedlægges 

Dam-10 Nedlægges 

Dam-11 Nedlægges 

Dam-12 Nedlægges 

Dam-13 Nedlægges 

Dam-14 Nedlægges 

Dam-15 Nedlægges 

Dam-16 Nedlægges 

Dam-17 Nedlægges 

Dam-18 (slamdepot) 32 7 1,0 224 224 Kapacitet: 

224 m3 

Anlæg 1 

Pressedam-1: 

Pressedam-2: 

Bygningsmål ydre: 

10 

10 

2,5 

2,5 

1 

1 

25 

25 

25 

25 
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(Pressehus / 
frokostrum/Teknikrum) 

10+4+1,5 
= 15,5 

8 124 

Anlæg 2  

Indendørs 
Produktionskanal 

Kanal-1 

Kanal-2 

Biofilter 

Bygningsmål-ydre: 

27 

31 

5 

40 

5 

5 

4,5 

17 

1 

1 

1 

135 

151 

22,5 

680 

135 

151 

22,5 

((31x5)-
4)=151 

Anlæg 3 

(Produktionskanaler) 

Kanal-1 

Kanal-2 

Kanal-3 

Kanal-4 

Biofilter 

Anlægsmål-ydre: 

35 

35 

30 

30 

6 

35 

4 

4 

4 

4 

6 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

137 

140 

120 

118 

36 

700 

137 

140 

120 

118 

36 

(140-3 = 137) 

(120-2=118) 

Anlæg 4 

(Sættefisk-damme) 

Dam-1: 

Dam-2: 

Dam-3: 

Dam-4: 

Anlægsmål-ydre: 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

10 

1 

1 

1 

1 

31,25 

31,25 

31,25 

31,25 

125 

31,25 

31,25 

31,25 

31,25 
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Bagkanal 48 6 1,0 288 288 Nedlægges 

Bundfældningsanlæg-1 

(Bemærk ny placering) 

18 7 1,0 126 126 Kapacitet-
max: 

84 l/sek 

Bundfældningsanlæg-2 31 13 1,0 403 403 Kapacitet: ca. 
268 l/sek 

Plantelagune-1 130 14 0,9 1820 1638 

Plantelagune-2 127 15 0,9 1905 1714,50 

 2.3   Beskrivelse af slamopbevaringsanlæg (type, størrelse, kapacitet) 

Se oversigt i afsnit 2.2 og kort i bilag-2. 

Slamdepoter: 

Der er tale om depot i en tidligere jorddam med dimensionerne:  

Slamdepot: 
(32 m x 7,0 m x 1,00 m) Gennemsnitsmål (Længde/Bredde/Dybde) 

Slamdepotet er indrettet med overløb til indløbet af det centrale bundfældningsanlæg (BF-2) i 
tilfælde af overløb.  

Dambrugets slamdepot blive indrettet med impermeabel plastmembran, så der ikke sker 
udsivning af slam/vand til vandløb, eller nedsivning til grundvand. 

Dambrugets slamdepotkapacitet kan beregnes til ca. 224 m3, hvilket svarer til mere end 10 års 
produktioner med en gennemsnitlig årlig slamproduktion på ca. 20 m3.  

Dambrugets slamdepot overholder i øvrigt samlet dambrugsbekendtgørelsens krav. 

2.4   Beskrivelse af damtyper i de forskellige produktionsafsnit 

Se oversigt i afsnit 2.2. og kort i bilag-2. 

2.5   Beskrivelse af kummehus 
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Uændret for det eksisterende kummehus. 

2.6   Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdsning af foder 

Uændret.  

Dog vil foderet i fremtiden blive opbevaret i særligt afsnit i eksisterende kummehus. 

2.7   Beskrivelse af beluftnings- og iltningsanlæg 

Uændret. 

Dog vil der blive installeret beluftning af produktionsvandet i de nye produktionsanlæg på en 
måde hvor atmosfærisk luft pumpes ind i vandet via en såkaldt jetplatform. Ren ilt vil være back-
up på anlægget. 

2.8   Beskrivelse af ventilationsanlæg 

Der forefindes intet ventilationsanlæg på dambruget. 

2.9   Beskrivelse af øvrige maskiner og redskaber 

Uændret.  

2.9.1  Beskrivelse af måleanordninger for vandindtag og vandafløb 

Uændret – vandmåler i afløb. 

3.0   Produktion og foderforbrug 

3.1  Oplysninger om den årlige produktion og det årlige foderforbrug 

Hulsig Dambrug blev 04.08.2014 miljøgodkendt med en højst tilladelig årlig foderkvote på 48,9 
tons/år.  
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3.2   Beskrivelse af de forventede produktionsforløb over året for hver besætningsart 

Uændret. 

3.3 Beskrivelse af hvorledes produktion og fodring tilpasses til den indtagne vandmængde, vandets 
temperatur og iltmængde 

Uændret. 

3.4 Oplysninger om fodertyper, foderforbrug og foderkvotienter for de respektive produktioner 

Uændret.  

Det faktiske foderforbrug på dambruget har de seneste produktionsår andraget følgende 
mængder, med tilhørende årlige gennemsnitlige foderkvotienter (FK): 

År Forbrugt 
fodermængde (kg) 

Samlet produktion 
(kg) 

Gns. Foderkvotient 

2018 48.900 37.000 + 420 kg æg 
2019 48.670 37.000 + 420 kg æg 
2020 (forventet 
fremtidig) 

48.900 37.000 + 500 kg æg 0.95 (excl. 
Moderfiskefoder) 

3.5   Oplysninger om besætningens størrelse over året (med forbehold for variationer på grund af 
vejrlig) 

Uændret. 

3.6   Beskrivelse af arbejdsgange i øvrigt 

I det følgende listes forskellige arbejdsgange på dambruget: 

- Almen tilsyn – herunder overvågning af fiskens helbredstilstand
- udfodring – herunder tilpasning af samme
- sortering og transport af fisk
- vedligeholdelse af anlæg og udstyr
- rensning af damme, bassiner, kanaler og bundfældning for slam
- indsamling, opbevaring og bortskaffelse af affald
- desinficering/vaccination/sygdomsbekæmpelse
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- produktionsplanlægning
- føring af driftsjournal
- indkøb og salg af fisk, foder mv.
- opdatering af ny faglig viden/kursus

4.0   Vandforbrug 

4.1   Oplysninger om dambrugets vandindvindingstilladelser (m3/år, l/sek) 

Dambrugets eksisterende vandindvindingstilladelse er vedlagt som bilag.  

Samlet vandmængde som tillades indtaget til dambrugets drift er 43 l/sek (vældvand). 

4.2   Oplysninger om forbrug af overfladevand (m3/år, l/sek) og om variationer i forbruget over 
året 

Se afsnit 4.1 

4.3   Oplysninger om forbrug af grundvand fra væld, boring med pumpe eller frit overløb (m3/år, 
l/sek) og om variationer i forbruget over året 

Der anvendes ikke grundvand i driften af dambruget. 

4.4   Oplysninger om returpumpning (herunder formål, kapacitet, mængder, perioder, 
recirkuleringsgrad og frivandsafgivelse) 

Produktionsvandet genanvendes efter rensning og opiltning i de nye produktionsanlæg. 

4.5   Oplysninger om vandforbrug til faunapassage (omløb, fisketrappe, ungfiskesluse mv.) med 
angivelse af periode 

Da der er tale om et vælddambrug er der ikke krav om faunapassage forbi dambruget. 

4.6   Påtegning af faunapassage på den målfaste plan over dambruget 

Da der er tale om et vælddambrug er der ikke krav om faunapassage forbi dambruget. 

5.0   Energiforbrug 
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5.1   Oplysninger om dambrugets forbrug af energi til varme, pumpning, beluftning mv. 

I forbindelse med etablering af de nye produktionsanlæg 1, 2, 3 og 4 med det flow og den 
beluftning, som vil skulle ske her forventes dambrugets samlede el-forbrug at stige til et niveau 
anslået til omkring 150.000 kWh/året. 
6.0   Forbrug af hjælpestoffer 

6.1   Skøn over forventet forbrug af medicin, desinfektionsmidler, hydratkalk og andre 
hjælpestoffer (mængder, arter og formål) fordelt over året 

Uændret. 

6.2   Beskrivelse af behandlingsmetoder (direkte tilsætning i damme, lukkede beholdere mv.) og 
procedurer 

Uændret. 

6.3   Oplysning om intern oplagring af medicin, desinfektionsmidler, hydratkalk og andre 
hjælpestoffer 

Uændret. 

7.0   Dambrugets forurening 

7.1   Oplysning om spildevandets indhold af organisk stof, suspenderet stof, total fosfor, 
ammoniumkvælstof og total kvælstof samt medicin og hjælpestoffer eller rest-produkter heraf, 
fordelt over året 

I medfør af dambrugets eksisterende miljøgodkendelse skal ejeren af dambruget lade udtage 12 
sæt vandanalyser pr. år med henblik på at dokumentere at afløbsvandets indhold af organisk stof 
(BI5), suspenderet stof, total fosfor, ammoniumkvælstof og totalkvælstof ikke overskrider de 
respektive grænseværdier, fastsat i dambrugets eksisterende miljøgodkendelse. 

Eksempler på resultater af dambrugets vandanalyser i de seneste år fremgår af dambrugets 
tilsynsrapport fra kommunen. Dambrugets vandanalyser er løbende tilsendt Vejle kommune. 

Da der i dambrugsbekendtgørelsen ikke er krav om udtagning af egenkontrolanalyser med henblik 
på at undersøge et eventuelt indhold af restprodukter fra medicin og hjælpestoffer kendes 
eventuelle udledninger af disse ikke. I øvrigt henvises til ansøgningens afsnit 12.8 i det 
efterfølgende. 
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8.0   Affald 

8.1   Oplysninger om mængder af affald, herunder slam, døde fisk, rester af medicin og 
hjælpestoffer samt kemikalieaffald 

Slam:  

De producerede mængder af slam på dambruget i de seneste to hele produktionsår: 

År Slammængde i m3 Overskridelse af krav 
vedr. tungmetaller ? 

Øvrige bemærkninger 

2018 Ca. 20 Forventes ikke 
2019 Ca. 20 Forventes ikke 
2020 Kommende år 
(Forventninger) 

Ca. 20 Forventes ikke 

Døde fisk: 

De producerede mængder af døde fisk på dambruget i de seneste to hele produktionsår: 

Uændret. 

Rester af medicin og hjælpestoffer: 

Dambrugets produktion giver kun anledning til ikke-betydelige rester af medicin og hjælpestoffer 
(under 5 kg/år). 

Olie-, kemikalie, og anden affald: 

Dambrugets produktion giver kun anledning til ikke-betydelige rester af olie-, kemikalie-, og anden 
affald (under 25 kg/år). 

8.2   Oplysninger om metoder og steder for håndtering, opbevaring og bortfjernelse af slam, døde 
fisk og andet affald 

Slam: 

Dambrugets slam håndteres i henhold til dambrugsbekendtgørelsen og slambekendtgørelsen 
(Miljø- & Energiministeriets bekendtgørelse nr. 823 af 16. september 1996). 
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Konkret oprenses bundfældningsanlæg en gang om måneden eller ved ikke-ubetydelige 
slamansamlinger – ligesom slamkegler i de nye produktionsanlæg oprenses ved ikke-ubetydelige 
slamansamlinger. 

Dambrugets slam pumpes til slamdepot. 

Før udbringning af slam fra depot finder sted, udtages jf. slambekendtgørelsen slamanalyser med 
henblik på undersøgelse af slammet indhold af tungmetallet cadmium.  

Ved overholdelse af de i slambekendtgørelsen fastlagte grænseværdier kan slammet udbringes på 
landbrugsjord efter de i slambekendtgørelsen nærmere fastlagte regler.  

I tilfælde af overskridelse af de fastlagte grænseværdier skal slammet deponeres på kommunal 
losseplads – eller der indsendes ansøgning om dispensation for udbringning til Miljøstyrelsen. 

Døde fisk: 

Der henvises til TG, afsnit 6.5.1 – side 54. 

I overensstemmelse med dambrugsbekendtgørelsen indsamles de døde fisk dagligt, og bringes til 
opbevaring i en lukket beholder.  

Der er truffet aftale med et renovationsfirma (Bjarnes Fisketransport) om afhentning af 
dambrugets døde fisk efter behov. 

Rester af medicin og hjælpestoffer: 

I tilfælde af fremtidige rester af medicin og hjælpestoffer afleveres disse til kommunen – jf. 
kommunens affaldsregulativ. 

Olie-, kemikalie, og anden affald: 

Rester af olie-, kemikalie, og anden affald afleveres til kommunen – jf. kommunens 
affaldsregulativ. 

9.0   Støj 

9.1   Angivelse af støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, 
kompressorer, maskiner til at bortskræmme fugle med  mv.) fordelt på daglige og årlige 
driftperioder 



21 

Uændret. 

Pumper til beluftning af produktionsvand i nye produktionsanlæg mv. vil blive støjafskærmet så 
gældende grænseværdier for støj vil kunne overholdes 

10.0   Lugt 

10.1   Oplysninger om håndteringen af døde fisk og andre luftforureningskilder 

Uændret. 

11.0   Til- og frakørsel 

11.1   Oplysninger om til- og frakørselsforhold 

Uændret.  

12.0   Renere teknologi (BAT) og miljøbeskyttende foranstaltninger 

12.1   I TG, afsnit 2.3 – side 10 findes en definition på renere teknologi: 

”Renere teknologi er generelt at betragte som tiltag, der reducerer mængden af affaldsprodukter 
ved produktionen, hvor renseteknologi generelt er at betragte som teknologi, der begrænser 
udledningen af affaldsprodukterne. Der kan være tilfælde, hvor en given teknologi har begge 
elementer”. 

Da der er tale om et dambrug, der ansøger om revision af en miljøgodkendelse med regulering på 
baggrund af foderkvote, fremgår kravene til drift- og indretning af BEK’s bilag 4 m.fl. 

Dambrugets efterlevelse af bilagets krav fremgår af ansøgningens forskellige relevante afsnit. 

12.2   Muligheder for nedbringelse af udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof 

Der findes følgende muligheder for nedbringelse af dambrugets udledning af kvælstof, fosfor og 
organisk stof: 

1) Optimal anvendelse af fodertyper, der giver anledning til mindre udledning fra dambruget
2) Øget rensning af dambrugets produktionsvand før afløb til recipienten

Ad.1: 
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Som beskrevet i ansøgningens afsnit 3.4 anvendes der højenergifoder på dambruget. Disse 
fodertyper vil med korrekt dosering og optimale iltforhold kunne medvirke til nedbringelse af 
udledningen af kvælstof, fosfor og organisk stof fra dambruget 

I ansøgningens afsnit 2.22 fremgår hvorledes dambrugeren sikrer sig optimale iltforhold på 
dambruget, ligesom det af ansøgningens afsnit 3.3 fremgår hvordan dambrugeren doserer det 
anvendte foder korrekt inden udfodring foretages. 

Der findes ikke p.t. viden om andre bedre fodertyper og anvendelsesmetoder end de på 
dambruget benyttede.   

Ad.2: 

Slamkegler i nye produktionsanlæg: 

I de nye produktionsanlæg etableres efter hver kanal afspærrede sektioner med slamkegler, 
hvorfra slam kan pumpes fra keglerne via brønd til slambeholder eller til slamdepot. De enkelte 
kanalers produktionsdel og slamkegledel adskilles med afgitring, så der ikke er opdræt i de 
afspærrede damender.  

Slamkeglerne bevirker at slam meget hurtigt bliver afskilt fra vandfasen, hvilket medfører at en 
mindre del af mængden af N og P vil kunne overgå til opløst form. 

Interne biofiltere: 

I produktionsanlæggene 2 og -3 etableres et interne biofiltre til rensning af produktionsvandet før  
genbrug af vandet i anlægget eller videreførsel af det rensede produktionsvand til efterfølgende 
produktionsenhed eller central bundfældningsanlæg. 

Centralt bundfældningsanlæg (1 og 2): 

På dambruget etableres to centrale bundfældningsanlæg med henblik på rensning af dambrugets 
produktionsvand før det ledes videre til rensning i plantelaguner. (TG, afsnit 6.2.1 – side 43) 

Plantelaguner (1 og 2): 

Uændret. 

Vedrørende dambrugets egenomsætning henvises for generel orientering til TG, afsnit 7.3 – side 
61.
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12.3   Muligheder for anvendelse af bedre og mindre forurenende fodertyper 

Der henvises til afsnit 12.2 – Ad.1. 

12.4   Muligheder for nedbringelse af vandforbruget 

I Dambrugsbekendtgørelsen af 07.12.2016 fremgår det nederst på side 21, at et maximalt 
vandforbrug på 25 l/sek vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til 10 tons foder (svarer til 2,5 
l/sek pr. 1 tons foder). 

Da dambrugets årlige tilladte foderforbrug er 48,9 tons/år betyder dette, at dambruget jf. 
Dambrugsbekendtgørelsens vurdering skulle kunne drives på 48,9 x 2,5 = 122,25 l/sek. 

Dambrugsbekendtgørelsen åbner desuden mulighed for (side 21 nederst) at kommunalbestyrelsen 
i forbindelse med æg- og yngelproduktioner kan lempe kravene til vandforbrug bl.a. af hensyn til 
at opretholde en høj veterinær status. Hulsig Dambrug er netop et dambrug med stor produktion 
af øjenæg samt yngel og sættefisk. 

Ved produktion af yngel og sættefisk er det af hensyn til minimering af smittepresset – og dermed 
minimering af sygdom og relateret brug af sygdomsbekæmpelsesmidler som medicin og 
kemikalier – desuden vigtigt at kunne minimere behovet for returpumpning af produktionsvandet 
på dambruget.  

Hulsig Dambrug bliver i fremtiden indrettet til drift med de vandmængder, det var tilladt at 
indvinde til dambruget jf. dambrugets vandindvindingstilladelse (som er væsentlig mindre end de 
mængder som anbefales i Dambrugsbekendtgørelsen). At dette kan lade sig gøre skyldes at de 
fremtidige produktionsanlæg med kanaler vil kunne genbruge vandet efter rensning i slamkegler 
mv. med efterfølgende beluftning/iltning. Det skønnes det ikke økonomisk rentabelt med
yderligere nedbringelse af vandforbruget på anlægget.

Yderligere nedbringelse af vandforbruget vil under alle omstændigheder påføre driften betydelige 
ekstraordinære investeringsudgifter til såvel pumpeanlæg – ligesom el-forbruget på dambruget da 
vil blive kraftig forøget.  

De til rådighed værende vandmængder fremgår af dambrugets eksisterende tilladelse til 
indvinding af vældvand (43 l/sek). Bemærk at denne samlede vandmængde er langt mindre end de 
122,25 l/sek som Dambrugsbekendtgørelsen vurderer som nødvendigt for gennemførelsen af 
dambrugets drift endda uden at der tages særlig hensyn til dambrugets produktion af æg/yngel. 

12.5   Muligheder for nedbringelse af energiforbruget 

Der henvises til TG, afsnit 5.2 – side 21. 
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Som følge af dambrugets fremtidige energiforbrug: 

El:       ca. 150.000 kWh/år (anslået) 
Benzin:    ca. 100 liter/år (anslået) 
Diesel: ca. 50 liter (anslået) 

- vurderes det ikke aktuelt med udarbejdelse af egentlig energirapport som det ellers normalt
udføres på dambrug i forbindelse med ansøgning om muliggodkendelse.

Bemærk: 155.000 kWh/37500 kg fisk = 4,13 kWh/kg fisk hvilket er et forholdsvis højt el-forbrug til 
et dambrugs fiskeproduktion.  

Til sammenligning blev el-forbruget/kg fisk produceret på de 8 model-3 dambrug, som var 
deltagere i Dansk Akvakulturs projekt MMS, opgjort til gennemsnitlig 2,2 kWh/kg fisk med et 
spænd fra 1,3 kWh/kg fisk til 3,3 kWh/kg fisk.  
(Kilde: Statusrapport for 1. Års drift af modeldambrug, Juli 2007) 

Af samme grund vil der ved indkøb af pumper mv. i forbindelse med etableringen af de nye anlæg 
blive taget særlig hensyn til el-forbruget. 

12.7   Muligheder for at flytte dambrugets udløb nærmere stemmeværket 

Intet stemmeværk ved dette vælddambrug. 

12.8   Oplysning om tiltag med henblik på forebyggelse og minimering af miljøbelastningen i 
forbindelse med håndtering af slam og anvendelse af medicin og hjælpestoffer 

Slamhåndteringen på dambruget sker efter behørig hensyntagen og overholdelse af 
Dambrugsbekendtgørelsen og Slambekendtgørelsen (se evt. ansøgningens afsnit 8.2).  

I øvrigt meddeler dambrugeren, at slammet i dambrugets slamdepot normalt udtørres mest 
muligt for herved at minimere det kvantum af slam, som skal transporteres fra dambruget til 
udbringning.  

Hvad angår evt. anvendelse af medicin vil dette ske efter behørig hensyntagen og overholdelse af 
Dambrugsbekendtgørelsen, Dyreværnsloven, Arbejdsmiljøloven m.fl. 

I tilfælde af sygdom i fiskebestanden vil anvendelse af medicin udelukkende finde sted efter 
forudgående dyrlægebesøg, ligesom doseringen af medicinen foretages efter dyrlægens 
vejledning. 
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Hvad angår anvendelsen af hjælpestoffer sker dette efter behørig hensyntagen og overholdelse af 
Dambrugsbekendtgørelsen, Kemikalieloven, arbejdsmiljøloven m.fl. 

Al dambrugets yngel vaccineres mod rødmundssyge så vidt dette overhovedet er muligt under de 
givne forhold, ligeledes efter samråd med dyrlæge. 

Oplysninger om type af stof, forbrugte mængder, anvendelse mv. registreres løbende i 
dambrugets driftsjournal.  

Såfremt der på sigt viser sig muligheder for at substituere nogle af de for nuværende anvendte 
hjælpestoffer til mere miljøvenlige stoffer, vil dette blive overvejet ud fra økonomi og 
effektmæssige betragtninger i samråd med dyrlægen.  

Dambrugeren holder sig løbende orienteret om sådanne muligheder via Dansk Akvakultur, 
Veterinærdirektoratet, samt ved læsning af diverse fagrelevante tidsskrifter. 

Endelig stræber dambrugeren mod altid at give sine fisk de bedst mulige trivselsbetingelser under 
alle forhold for derved at mindske stress i fiskebestanden, da udeblivelse af stress må forventes at 
have en udpræget sygdomsforebyggende effekt.  

12.9   Oplysninger om de bedst mulige miljøbeskyttende foranstaltninger, herunder 
miljøstyringsaktiviteter 

Der henvises til TG, afsnit 5.5 – side 32. 

Der er ikke indført egentlige miljøstyringsaktiviteter på dambruget som følge af dambrugets 
størrelse. 

12.10  Beskrivelse af driften af renseforanstaltninger (tømningshyppighed, service, slamtransport 
mv.) antal og placering, angivelse af de stoffer der tilføres, samt rensegraden for de enkelte stoffer 
– materialet skal omfatte tekniske data for den enkelte renseforanstaltning

Uændret. 

12.11  Beskrivelse af eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

Uændret.  

12.12  Oplysning om mulige driftsforstyrelser og uheld, som vil kunne medføre væsentlig forøget 
forurening (foderspild, slamflugt mv.) samt beskrivelse af foranstaltninger til imødegåelse heraf 
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I det følgende listes nogle af de mulige driftsforstyrrelser og uheld, som vil kunne medføre 
væsentlig forøget forurening fra dambruget: 

1) forurening af dambrugets indløbsvand
2) udbrud af sygdom i fiskebestanden (ved smittespredning)
3) strømudfald
4) håndteringsuheld

Beskrivelse af foranstaltninger til imødegåelse af ovenstående driftsforstyrrelser og uheld: 

Ad.1) 

Forurening af dambrugets indløbsvand kan eksempelvis ske ved forurening af vældene opstrøms 
dambruget (diverse uheld etc. som dog i dette tilfælde vil være meget usandsynlige) 

For at imødegå denne problemstilling, foretages normalt dagligt visuel inspektion af dambrugets 
indløbsvand mhp. kontrol. I tilfælde af unormale tilstande alarmeres den driftsansvarlige og 
dambrugets nødprocedure for imødekommelse af denne situation sættes i værk. 

Aktionsplan ved akut forurening af dambrugets indløbsvand (grundvand): 

1) vandindtaget til dambruget blokeres ved indløbsristen   (Stands ulykken !!)
2) opstart af nødpumpe
3) fodring indstilles / luk af for foderautomater
4) alarmer 112 og meld vandforureningsalarm
5) forureningskilden søges lokaliseret og stoppet
6) udtagning af vandprøver opstrøms dambruget i rengjorte dunke
7) evt. kontakt til relevante fagkonsulenter samt evt. forsikringskonsulent.

Ad. 2)  

Udbrud af sygdom i fiskebestanden kan dels være forårsaget af smittespredning, dels være 
miljømæssigt betingede. Ved forurening af dambrugets indløbsvand er det således normalt, at der 
opstår problemer med akut gælleinfektion hos fiskene. 

Smittespredning via fugle er hindret ved opsætning af mågetråd, hejrenet og lukkede indendørs 
produktionsanlæg.  

Smittespredning via indløbsvandet er også en mulighed.  

For hindring af forurening af dambrugets indløbsvand – se ovenstående under Ad.1. 



27 

For at imødegå problemstillingen omkring sygdomsudbrud, foretages normalt dagligt visuel 
inspektion af fiskenes helbredsmæssige tilstand med henblik på kontrol. I tilfælde af unormale 
tilstande alarmeres den driftsansvarlige og dambrugets nødprocedure for imødekommelse af 
denne situation sættes i værk. 

Aktionsplan ved konstatering af sygdom blandt fiskene: 

1) fodring indstilles / luk af for foderautomater
2) kontakt til dyrlæge
3) behandling efter dyrlægens foreskrifter

Ad. 3)  

Udfald af strøm kan ske ved svigtende levering fra el-forsyningsselskabet, lynnedslag eller 
lignende. 

For at imødegå problemstillingen er der etableret alarm på dambruget, der aktiveres ved 
strømudfald. Alarmen er tilkoblet mobiltelefon, som bæres af den driftsansvarlige, ligesom en 
alarmcentral alarmeres efter aftale med den driftsansvarlige. 

I tilfælde af unormale tilstande alarmeres den driftsansvarlige dermed og dambrugets 
nødprocedure for imødekommelse af denne situation sættes i værk. 

Aktionsplan ved konstatering af strømudfald: 

1) alarm gives fra dambrugets alarmeringsanlæg
2) vagthavende skal være på dambruget hurtigst muligt efter alarmering
3) Evt. opstart af nødgenerator
4) fodring indstilles
5) el-installatør kontaktes evt.

Ad. 4)  

Håndteringsuheld kan i værste fald forårsage personskade, fiskedød internt på dambruget og/eller 
forurening af det eksterne miljø nedstrøms dambruget.  

Eksempel på et håndteringsuheld kunne være, hvis en slamledning sprænger under pumpning af 
slam fra dambrugets bundfældningsanlæg til slamdepot, og større slammængder som følge heraf 
pumpes direkte i bagkanalen med opdræt. Dette kunne forårsage intern fiskedød, og øgede 
udledninger fra dambruget til de eksterne omgivelser på trods af bundfældningsanlæggets 
tilstedeværelse til følge. 
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For at imødegå problemstillingen omkring håndteringsuheld, instrueres dambrugets medarbejdere 
behørigt i brugen af de enkelte maskiner på dambruget, samt i R- og S- sætninger, som er 
gældende i forbindelse med anvendelsen af de enkelte hjælpestoffer. 

Ved håndteringsuheld med personskade, alarmeres på tlf: 112 eller der konsulteres en læge efter 
behov. 

Ved håndteringsuheld med intern fiskedød og/eller forurening af det externe miljø nedstrøms 
dambruget til følge, iværksættes følgende aktionsplan  

Aktionsplan ved akut forurening af dambruget og dets afløbsvand: 

1) forureningskilden søges lokaliseret og stoppet (Stands ulykken !!)
2) fodring indstilles / luk af for foderautomater
3) opstart af beluftnings/iltningsanlæg efter behov
4) alarmer 112 og meld vandforureningsalarm

12.13 Oplysninger om, hvilken begrænsende indflydelse eventuel kalkning har på de aktuelle 
udledninger af næringssalte 

Der kalkes ikke under normal daglig drift på dambruget. 

12.14 Afgitring 

I dambrugets udløb til recipienten er etableret lovpligtig afgitring i form af 10 mm afgitring i afløb. 

Krav til afgitring: 

- Afgitringen er intakte og i drift hele året

- Afgitring er udført i solidt, ikke-forgængeligt materiale

- Afgitring er fastmoteret i bygværk og tætsluttende langs bredder, sider og bud af vandløb

- Gitterstave er rektangulere i tværsnit eller udformet i elipseform

- Hver gittersektion er sikret eller aflåst så gitteret ikke umiddelbart kan fjernes eller løftes

- Indløbsgitterets overkant er mindst 30 cm over højeste målte vandstand, og udløbsgitterets
overkant er mindst 1 meter over højeste målte vandstand
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- Ind- og udløbsgitre er placeret så disse flugter med vandløbets bred

13.0   Egenkontrol 

13.1   Målinger, prøveudtagninger, analyser og beregninger – herunder hvor, hvor ofte og i hvilke 
perioder disse skal foretages 

I medfør af dambrugets eksisterende miljøgodkendelse skal ejeren af dambruget lade udtage 12 
sæt vandanalyser pr. år med henblik på at dokumentere afløbsvandets indhold af organisk stof 
(BI5), suspenderet stof, total fosfor, ammoniumkvælstof og totalkvælstof. 

Bemærk: Ved beregning af dambrugets resulterende udledning af N og P mv. skal der tages 
hensyn til at udledningen fra dambruget fortyndes i det overfladevand som findes i bækken. Se 
evt. nuværende miljøgodkendelse. 

I medfør af slambekendtgørelsen skal ejeren af dambruget lade udtage 1 slamprøve til analyse 
hver gang der udbringes slam (dog max. 2 prøver om året). I øvrigt henvises til 
slambekendtgørelsen. 

13.2   Procedurer for vedligeholdelse og eftersyn på dambruget – incl. dets renseforanstaltninger 

Eftersyn: 

Proceduren for eftersyn på dambruget ligger først og fremmest i, at vagthavende på dambruget 
har pligt til at indberette (mundtligt eller skriftligt) alle afvigelser fra optimal driftstilstand til den 
driftsansvarlige.  

Vedligeholdelse: 

Med hensyn til den generelle vedligeholdelse af dambruget og dets tekniske installationer, aftales 
de konkrete arbejdsopgaver fra dag til dag mellem den/de ansatte og ansvarshavende. 

Vedligeholdelse af renseforanstaltninger: 

Slamkegler i produktionshuse: 

Oprensning dambrugets slamkegler i produktionshuse foregår efter reglerne som findes beskrevet 
i afsnit 12.10. 
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Der føres dagligt tilsyn med slamkeglerne og deres indhold af slam. 

Ved afvigelse af normaldrift foretages udbedrende handlinger efter samråd med den 
driftsansvarlige således, at maksimal renseevne så vidt muligt altid opretholdes.  

Biofiltre i produktionshuse: 

Der sker løbende rensning (returskylning) af dambrugets biofiltre i produktionshuse. 

Der føres dagligt tilsyn med biofiltrene.  

Ved afvigelse af normaldrift foretages udbedrende handlinger efter samråd med den 
driftsansvarlige således, at maksimal renseevne så vidt muligt altid opretholdes.  

Centralt bundfældningsanlæg (1 og 2): 

Oprensning dambrugets centrale bundfældningsanlæg foregår efter reglerne som findes beskrevet 
i afsnit 12.10. 

Der føres dagligt tilsyn med det centrale bundfældningsanlæg. 

Ved afvigelse af normaldrift foretages udbedrende handlinger efter samråd med den 
driftsansvarlige, således at maksimal renseevne så vidt muligt altid opretholdes.  

13.3   Tilrettelæggelse af egenkontrollen – herunder hvem, der skal forestå de enkelte dele af 
kontrollen 

Idet der ansøges om miljøgodkendelse af dambruget med regulering på baggrund af foderkvote og 
med en aktuel årlig foderkvote på kun 48,9 tons/år for dette dambrug (langt under 100 tons/år), 
foreslås et krav om 6 egenkontrolanalysesæt udtaget pr. kalenderår efter samme 
udtagelsesprincipper og metoder som beskrevet i Dambrugsbekendtgørelsens bilag-4. 

Det foreslås at de 6 egenkontrolanalysesæt udtages i sommerhalvåret, da det er her man har de 
mindste vandføringer i recipienten – og dermed også er i denne periode at recipienten tåler 
mindst belastning.   

Egenkontrolprøverne udtages af et uafhængigt autoriseret analysefirma (evt. Eurofins 
Laboratorium). 

14.0   Andet 
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14.1   Er der anden lovgivning, der skal tages hensyn til ved godkendelse af dambruget? 

Der synes ikke at være anden lovgivning, der skal tages hensyn til i forbindelse med godkendelse 
af dambrugets efter Dambrugsbekendtgørelsens kapitel 4. 

14.2   Tilladelser efter anden lovgivning 

Relevante tilladelser, der foreligger efter anden lovgivning er vedlagt som kopi i bilag. 

14.3   Oplysninger om øvrige særlige forhold af betydning for godkendelsen 

Som det fremgår af ansøgningen, overholder dambrugets anlæg, teknik og drift mere end rigeligt 
de gældende minimumskrav fra dambrugsbekendtgørelsen.  

På flere punkter gennemføres driften af anlægget med anlæg (slamkegler og biofiltre som 
mellemrensning i produktionsanlæg, overdimensioneret centralt bundfældningsanlæg (1 og 2), 
plantelaguner (1+2)) som går ud over dambrugsbekendtgørelsens krav.  

Ejeren har dermed vist vilje og initiativ til gennemførsel af såvel produktionsoptimerende – som 
miljøforbedrende foranstaltninger udover de lovmæssige minimumskrav. 

De miljømæssige resultater fra dambrugets drift efter eksisterende miljøgodkendelse viser tydeligt 
at dambruget drives med respekt for miljøet. Alene resultaterne af de målte 
vandløbsbedømmelser (DVFI) før og efter dambruget taler sit tydelige sprog, idet dambruget de 
seneste tre år (og altså efter at miljøgodkendelsen blev givet i 2014), har haft målopfyldelse både 
opstrøms og nedstrøms dambruget. 

I medført af forvaltningslovens § 19 om partshøring ønskes udkast til kommunens afgørelse gerne 
fremsendt til kommentar før kommunens endelige afgørelse tages.  

Bilagsfortegnelse 
(kopi af) 

1) Oversigtsplan ca. 1: 25.000 (se kort i MGK – bilag 4)

2) Oversigtsplan eksisterende dambrug ca.1: 1000 (se kort i MGK – bilag 4)

3) Oversigtsplan fremtidigt dambrug ca 1:1000

4) Dambrugets miljøgodkendelse af 04.08.2014
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5) Dambrugets vandindvindingstilladelse af 2014 (er kommunen i hænde)

6) Oversigtskort – produktionsanlæg 1

7) Oversigtskort – produktionsanlæg 2

8) Oversigtskort – produktionsanlæg 3

9) Oversigtskort – produktionsanlæg 4

10) Eksempler på dambrugets vandanalyser de seneste år (er kommunen i hænde)



 Medicin 

I forbindelse med behandling med mediciner på Hulsig Dambrug henvise der til bilag 1. 
Egenkontrol. 
Som dokumentation og dermed egenkontrol gemmes følgende: 

• Alle dyrlæge anvisninger. Antibiotika forbruget registreres i VETSTAT.
• Registreringer over anvendt medicin og hjælpestoffer med angivelse af dato,

produktionsafsnit samt dosering.

Me
dic

in 

Antibiotika Amoxicillin Stoffet i iblandes foderet. Enten på foderfabrik eller på 
dambruget. Doseres ifølge dyrlægens anvisninger. 
Medicinfoderet udfodres til fiskene i det antal dage som 
dyrlægen har angivet. 

Florfenicol 
Oxolinsyre 
Oxytetracyclin 
Sulfadiazin 
Trimethoprim 

Bedøvelses
midler 

Benzocain Bruges ved i kar at blande den forskrevne mængde stof 
med vand. Opløsningen ledes ikke til recipient efter brug. Tricain 

Vacciner Forskellige Der kan være tale om dypning, iblanding i foder eller 
stikvaccinering. Der vil ikke blive tilledt recipient 
overskydende vaccineopløsning. Kun godkendte vacciner 
vil blive anvendt. 

Hjæ
lpe

sto
ffe

r 

Vand-
desinfektion
smidler 

Brintoverilte Tilsættes vandfasen i den enkelte opdrætsenhed. Dosering 
og vandtilførslen fremgår af skema.  
Der vil kun blive behandlet en gang dagligt pr. stof. 

Formalin 
Iod 
Kloramin-T 
Kobbersulfat 

Desinfektion
smidler 
(støvler, 
udstyr) 

Kaliumperoximonosulfat 
Natriumalkylbenzensulfonat 
Sulfaminsyre 
(Virkon S) 

Bruges i fodbade eller ved påsprøjning af udstyr. Der vil 
ikke ske tilledning til recipienten 

Forskellige iod-produkter 
Desinfektion 
damme 

Hydratkalk Bruges i forbindelse med desinfektion af opdrætsenheder 
(uden vand). Der vil ikke ske tilledning til recipienten. 

Dokumentation for stoffernes koncentration i afløbsvandet. 
Ved beregning i Pool Sim samt nedenstående regneark er de resulterende koncentrationer af 
hjælpestoffer beregnet 
Der er anvendt de reduktionsrater som BEK 1567 af 7. december 2016 anfører. 
For vandføring og volumen i de enkelte opdrætsenheder henvises der til de vedhæftede Pool Sim 
filer. 
 Hjælpestoffer. 
Baggrunden for nedenstående procedurer og de grafiske præsentationer er modelleringer i 
modelleringsprogrammet Pool Sim. 
Omsætningsraterne (volumen specifikke) der anvendes i Pool Sim simuleringerne fremgår af 
nedenstående tabeller. Og er beregnet på baggrund af BEK nr. 1567 af 7. december 2016 



Omsætningsrater for hjælpestoffer 

Omsætningsrater for hjælpestoffer 

Dybde på damme/bassiner 1 m 
Specifik Overflade på 
biomediet  730 m2/m3 
Dybde på plantelagune 0,9 m 

 

Stof Enhed Rate 

Beregning
s rate 
beton 
anlæg 

Formaldehyd Vandfase mg/l/t 0,05 0,050 mg/l 

Sediment 
mg/m2

/t 115 
Biofilter fast 
medie 

mg/m2

/t 10 7,300 mg/l 

Plantelagune 
mg/m2

/t 130 0,144 mg/l 
Brintoverilte Vandfase mg/l/t 2 2,000 mg/l 

Sediment 
mg/m2

/t 1000 
Biofilter fast 
medie 

mg/m2

/t 100 73,000 

Plantelagune 
mg/m2

/t 4000 4,44 mg/l 
Pereddikesyre Vandfase mg/l/t 0,25 0,250 mg/l 

Sediment 
mg/m2

/t 0 
Biofilter fast 
medie 

mg/m2

/t 5 3,65 

Plantelagune 
mg/m2

/t 500 0,56 mg/l 

Medianminimumsvandføringen på 950 l/s nedstrøms i Vejle å, heraf er 33 % anvendt til 
opblanding. 
Under behandling med hjælpestoffer er vandmængden til 43 l/s 



Formaldehyd Anvendt 
formalin (l aktivt 
stof) 

Gentagelse 
(Timer) 

Behandlingsprocedure 

Alle bassiner i kummehus 
anlæg 2, 3 & 4 kan behandles 
samtidig samlet 953 m3 

14,0 l En fuld behandling 
kan foretages hver 
dag 

Der doseres 15 mg formaldehyd/l til fuld vandvolumen. 
Normal vandforsyning opretholdes 
Der kan anvendes 57 l 24,5 % formalin eller 37 l 37% 
formalin ved den beskrevne behandling  

TidenT0 angiver det tidspunkt hvor koncentrationen kan detekteres I vandløbet. 
Værdier på Y aksen er angivet som mg/l 
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Blåsten Anvendt blåsten  
(l aktivt stof
kobber)

Gentagelse 
(Timer) 

Behandlingsprocedure 

Hele kummehuset kan 
behandles samt anlæg 2 
svarende til 27 m3 (kummehus) 
286 m3 (anlæg2)  

42,5 g kobber 
svarende til 167 g 
Blåsten  

En fuld behandling 
kan foretages hver 
anden dag 

Der doseres 0,2 mg blåsten/l til fuld vandvolumen i 
kummehuset og til ½ vandvolumen i anlæg 2  
Normal vandforsyning opretholdes 

TidenT0 angiver det tidspunkt hvor koncentrationen kan detekteres I vandløbet. 
Værdier på Y aksen er angivet som mg/l 
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Kloramin-T Anvendt 
kloramin-T  (l 
aktivt stof) 

Gentagelse 
(Timer) 

Behandlingsprocedure 

½ af kummerne  i kummehuset 
behandles samtidig med 5 mg 
kloramin-T 
Volumen af de behandlede 
enheder udgør 13,5 m3 

67,5 / 83 g 
Kloramin-T 

En fuld behandling 
kan foretages hver 
anden dag 

Der doseres 5 mg kloramin-T /l til fuld vandvolumen, i 
kummehuset. Normal vandforsyning opretholdes 

TidenT0 angiver det tidspunkt hvor koncentrationen kan detekteres I vandløbet. 
Værdier på Y aksen er angivet som mg/l 
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Peredikesyre 
Divosan eller Peraqua+

Anvendt 
Peredikesyre 
(kg) 

Gentagelse 
(Timer) 

Behandlingsprocedure 

Alle bassiner i kummehus 
anlæg 2, 3 & 4 kan behandles 
samtidig samlet 953 m3 

1,5 Behandlingen kan 
gentages hver dag 

Der doseres 1,6 mg peredikesyre /l ved fuld 
vandvolumen  
Peraqua+ har et deklareret indhold på 20 -50 % H2O2
og 10 – 17 % peredikesyre 
Divosan har et deklareret indhold på 10 - 15 % H2O2 
og 1 - 5 % peredikesyre 

TidenT0 angiver det tidspunkt hvor koncentrationen kan detekteres I vandløbet  
Værdier på Y aksen er angivet som mg/l 
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H2O2, som 30 % eller 35 
% opløsning   

Anvendt 
brintoverilte 
aktivt stof 

Gentagelse 
(Timer) 

Behandlingsprocedure 

Alle bassiner i kummehus 
anlæg 2, 3 & 4 kan behandles 
samtidig samlet 953 m3 

4,7 l Behandlingen kan 
gentages hver dag 

Der doseres 5 mg H2O2/l til samtlige 
produktionsenheder doseringen og behandlingen sker 
ved fuld vandvolumen  
Der kan anvendes 15,7 l 30 % opløsning eller 13,4 l 35 
% opløsning.  

TidenT0 angiver det tidspunkt hvor koncentrationen kan detekteres I vandløbet 
 Værdier på Y aksen er angivet som mg/l  
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Bilag 2. Uddybende kommentarer til de enkelte stoffer. 

Der henvises for de fleste stoffer til de oplysninger, som findes i DFU rapport 79-00 ”Undersøgelse af eventuelle miljøpåvirkninger af 
hjælpestoffer og medicin i ferskvandsdambrug samt metoder til at reducere/- eliminere sådanne påvirkninger”. Sammenfattende kan de fleste 
informationer læses af følgende skema: 

Stof Anvendes normalt mod Produktnavn 

(eksempel) 

Normal 
dosering 

Normal 
behandlin
gslængde. 

Metode Kræver 
dyrlæge 
ordinati
on 

Evt. mulighed for 
substitution. Dog 
afhængig af resistens 
og lign. 

Mulig 
udledning 
til 
recipient 

Amoxicillin Bakterielle infektioner. Eks: 
Yngeldødelighedssyndrom (YDS) 

Amoxinsol 80 mg/kg 
fisk 

8-10 dage Via 
foder 

Ja Florfenicol + 
Oxytetracyclin (YDS) 

Ja 
Florfenicol Bakterielle infektioner. Eks: 

Yngeldødelighedssyndrom (YDS) 
Aquaflor, 
Nuflor 

10-20
mg/kg fisk

8-10 dage Via 
foder 

Ja Amoxicillin + 
oxytetracyclin (YDS), 
Sulfa/trim + oxolinsyre 
(furunkulose) 

Ja 

Oxolinsyre Bakterielle infektioner, Eks: 
Furunkulose, rødmundsyge. 

Branzil 12,5 mg/kg 
fisk 

8-10 dage Via 
foder 

Ja Sulfa/trim, florfenicol Ja 
Oxytetracyclin Bakterielle infektioner. Eks: 

Yngeldødelighedssyndrom (YDS) 
Terramycin 
eller rent stof 

100 mg/kg 
fisk 

8-10 dage Via 
foder 

Ja Florfenicol + Amoxicillin 
(YDS) 

Ja 
Sulfadiazin Bakterielle infektioner. Eks: 

Rødmundsyge, furunkulose. 
Tribrissen (i 
kombination 
med 
Trimethoprim) 

25 mg/kg 
fisk 

5-10 dage Via 
foder 

Ja Oxolinsyre, oxytetracyclin 
og andre 

Ja 

Trimethoprim Bakterielle infektioner. Eks: 
Rødmundsyge, furunkulose. 

Tribrissen (i 
kombination 
med 
Sulfadiazin) 

5 mg/kg fisk 5-10 dage Via 
foder 

Ja Oxolinsyre, oxytetracyclin 
og andre 

Ja 

Albendazol Hexamita (tarmsnylter) Valbazen 5 mg/kg fisk 3-5 dage Via 
foder 

Ja Ingen Ja 
Benzocain Bedøvelsesmiddel Benzoak eller 

rent stof 
Minutter Via bad Ja Tricain Nej 

Tricain Bedøvelsesmiddel MS-222 Minutter Via bad Ja Benzocain Nej 



NC Consulting ApS 
 CVR 34 20 12 85 

______________________________________________________________________________________ 
NC Consulting ApS  -  Irisvej 9  -  DK-8766 Nr. Snede  -  Denmark 

Phone: +45 20 74 58 66  –  Email: pederni@pc.dk 

AQUI-X Bedøvelsesmiddel AQUI-X minutter Via bad ja Tricain / Benzocain Nej 
Vacciner Nogle af de sygdomme hvor 

immunisering kan opnås  
Ermogen 
Enteric 
redmouth 
+ andre

Forskelligt - Via dyp/ 
bad / 
injektion 
eller 
foder 

Ja - Nej 

Brintoverilte 
produkter 

Vanddesinfektionsmiddel. 
Anvendes ved parasit, 
svampeangreb og 
gællebetændelse. 

Biocare SPC 
Oxyper 
Deosan 
Divosan 
Aquaoxid 

3-10 ml pr
m3 vand

½ - 1 time Tilsætte
s 
vandfas
en. 

Nej Formalin, kobbersulfat, 
kloramin-T, natrium-
klorid, dog afhængig af 
den enkelte situation 

Ja 

Formalin Vanddesinfektionsmiddel. 
Anvendes ved parasit, 
svampeangreb og 
gællebetændelse. 

Formalin 24,5 
og 37 % 

50 – 90 
ppm 

½- 1 time Tilsætte
s 
vandfas
en. 

Nej Brintoverilte, 
kobbersulfat, kloramin-T, 
natrium-klorid, dog 
afhængig af den enkelte 
situation 

Ja 

Hydratkalk Dam desinfektionsmiddel. Hydratkalk Rent stof Typisk 
dage til 

uger 
Påstrøs 
overflad
e 

Nej Ingen når der er tale om 
jorddame 

Nej 

Forskellige iod-
produkter 

Desinfektion af udstyr + fodbad Iobac P 3-6 % Iobac
P

Sekunder / 
minutter 

Via bad 
eller 
påsprøj-
ning 

Nej Virkon S og 
brintoveriltebaserede 
produkter 

Nej 

Natriumklorid Vanddesinfektionsmiddel. 
Anvendes ved parasit, 
svampeangreb og 
gællebetændelse. 

Fodersalt 0-10 kg pr
m3 vand

½ time til 
flere døgn 

Tilsætte
s 
vandfas
en. 

Nej Formalin, brintoverilte, 
kloramin-T, kobbersulfat, 
dog afhængig af den 
enkelte situation 

Ja 

Produkter anvendt til bedøvelse nedsives. 
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Bilag 6: Vurdering vedr. habitatnatur 

Væsentlighedsvurdering i forbindelse med miljøgodkendelse mv. af ombygning af Hulsig 
Dambrug i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N238 ”Egtved Ådal” og 
arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV 

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, skal det vurderes, om et projekt i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer eller projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-område væsentligt, før der 
træffes afgørelse i følgende sager: 

− Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.
− Landzonetilladelse efter planlovens § 35.
− Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, om skovbyggelinjen.

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10 skal det vurderes, om yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV vil blive beskadiget eller ødelagt, eller om plantearter på bilag IV, litra b, i alle 
livsstadier1, vil blive ødelagt.  

Beskrivelse af projektet (alle relevante aspekter af projektet, som kan tænkes at påvirke 
udpegningsgrundlag eller bilag IV-arter, skal beskrives) 

Projektet omfatter ombygning af Hulsig Dambrug. Der er søgt om miljøgodkendelse på foderkvote med et 
uændret foderforbrug på 48,9 ton/år.  

Som hovedregel gælder, at udledning af organisk (iltforbrugende) stof har betydning for nærrecipienten 
(vandløbet), mens udledning af kvælstof og fosfor har betydning for fjernrecipienten (her fjorden). 
Fjernrecipienten Vejle Inderfjord er ikke Natura 2000-område. Derfor er det udledning af organisk 
(iltforbrugende) stof, der fokuseres på i vurderingen af om projektet påvirker Vejle Å (vandløb med 
vandplanter), som er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

Det estimeres, at udledningen fra dambruget i nudrift og ansøgt drift vil medføre en 
koncentrationsforøgelse af organisk stof i Vejle Å ved dambrugets udløb på ca. 0,06 mg BI5/l. Det ansøgte 
vurderes ikke at medføre en merudledning af organisk stof i forhold til nudriften.  

1 Ingen af plantearterne på dette bilag findes i Vejle Kommune. 



2 

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om indretning og drift af dambruget, herunder renseteknologi, og 
om udledergrænseværdier for organisk stof, ammoniumkvælstof, totalkvælstof og fosfor samt iltmætning i 
udløbsvandet.  

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår til anvendelse af medicin og hjælpestoffer, som sikrer, at dambruget 
kan overholde miljøkvalitetskravene, jf. bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand.  

Dambrugets beliggenhed i forhold til Natura 2000-område N238 ”Egtved Ådal” 

Hulsig Dambrug ligger nord for habitatområde nr. 238 Egtved Ådal. Dambrugets placering i forhold til 
Natura 2000-området fremgår af kort 1. Dambruget har udløb til Vejle Å ca. 900 m opstrøms Natura 2000-
området.  

Kort 1: Viser nordlige del af Natura 2000-området N238 ”Egtved Ådal” (grøn skravering). Hulsig Dambrug og øvrige 
dambrug er vist med en orange prikker. Vejle Å og øvrige vandløb er vist med blåt/grønt. Området, hvor Vejle Å løber 
igennem Natura 2000-området eller på grænsen til Natura 2000-området, er indrammet med gul cirkel på kortet. 

Beskrivelse af Natura 2000-området og datagrundlag for vurdering 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende 
naturtyper og arters levesteder: vandløb (3260), surt overdrev (6230) og kalkoverdrev (6210), kildevæld 
(7220) og rigkær (7230). Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i 
beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier. 



3 

Vurderingen af, om dambruget bidrager til en væsentlig påvirkning foretages på baggrund af eksisterende 
viden om de kortlagte habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget (tabel 1) samt trusler og 
bevaringsmålsætninger, der er beskrevet i de statslige Natura 2000-planer og tilhørende basisanalyser 
inklusiv seneste for perioden 2016-21.  

Vurderingen af, om projektet vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV, foretages overvejende på baggrund af DMU-rapport nr. 635, 2007: ”Håndbog 
om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV”. 

I vejledning til habitatbekendtgørelsen (juni 2011) er væsentlighedsbegrebet udfoldet. Det fremgår bl.a., at 
en påvirkning ikke i sig selv skal betragtes som væsentlig, hvis den indebærer udsving i bestandsstørrelser, 
der er mindre end de naturlige udsving, der anses for normale for den pågældende art eller naturtype. 

Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N238 ”Egtved Ådal” 

Naturtyper Næringsrig sø (3150) Urtebræmme (6430) 
Brunvandet sø (3160) Hængesæk (7140) 
Vandløb med vandplanter (3260) Kildevæld (7220) 
Tør hede (4030) Rigkær (7230) 
Enekrat (5130) Ege-blandskov (9160) 
Kalkoverdrev (6210) Stilkege-krat (9190) 
Surt overdrev (6230) Skovbevokset tørvemose (91D0) 
Tidvis våd eng (6410) Elle- og askeskov (91E0) 

Arter Bæklampret (1096) Odder (1355) 

Trusler mod områdets naturværdier 

Både rigkær, kalkoverdrev, tidvis våd eng og stilkege-krat findes i små spredte forekomster, der er truet af 
påvirkninger fra omgivelserne, og hvor spredning af arter er vanskelig.  

For alle de kortlagte naturtyper er den nedre tålegrænse for luftbåret kvælstof overskredet. For de 
næringsfattige naturtyper ”tør hede” og ”hængesæk” samt alle skovnaturtyper, er den høje ende af tåle-
grænseintervallerne for kvælstofpåvirkning overskredet for hele arealet. Også for en tredjedel af de sure 
overdrev er den høje ende af intervallet overskredet. 

Kildevældene i Natura 2000-områdets ådale vurderes at være truet af høje næringsstofkoncentrationer i 
grundvandet, hvilket medfører dominans af kraftige, næringsstofelskende plantearter på bekostning af 
mosser og andre lavtvoksende arter. Det samme gælder i nogen grad for rigkær og hængesæk.  

Opstemninger ved flere dambrug udgør spærringer for fisk og smådyr og medfører dermed en manglende 
kontinuitet i vandløbet. Uhensigtsmæssig hydrologi truer de våde naturtyper i ådalene.  

Der er i øvrigt en utilstrækkelig beskyttelse af skovnaturtyper mod bl.a. konvertering til andre træarter. 
Glansbladet hæg er en trussel mod skovnaturtyperne i området, særligt stilkegeskove og -krat. Kæmpe-
bjørneklo er registreret i området. Opvækst af vedplanter og høje urter som ørnebregne og gyvel er en 
trussel mod de lysåbne naturtyper.  
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Omfanget af kendte og aktuelle trusler med fokus på de forhold, som det er muligt at håndtere 
forvaltningsmæssigt, er behandlet i den reviderede basisanalyse for 2016-21. Heri fremhæves truslerne 
som tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, direkte påvirkning fra landbrugsdrift, forekomst af invasive 
arter samt prædation. 

Målsætning og indsats 

Egtved Ådal er et værdifuldt ådalslandskab, der rummer en række karakteristiske naturtyper. I området er 
der særlig fokus på arealer med kalkoverdrev, sure overdrev, kildevæld, rigkær samt naturtypernes 
karakteristiske og sjældne arter.  

Det overordnede mål for området er at sikre god-høj naturtilstand for områdets skov- og lysåbne 
naturtyper, samt at udvide arealet med surt overdrev, kalkoverdrev og rigkær, da naturtyperne er 
prioriterede i EU og/eller truede nationalt. Områdets økologiske integritet sikres i form af en for 
naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og 
etableringsmuligheder for arterne.  

Reduktion af kvælstofdeposition fra luften på områdets habitatnaturtyper sker ved administration af 
husdyrgodkendelsesloven, der med ændringen af 10. februar 2011 har fastlagt et særligt 
beskyttelsesniveau af hensyn til bevaringsmålsætningen i Natura 2000-planlægningen. Den øvrige tilførsel 
af næringsstoffer til naturtyperne reduceres, herunder fra dræntilløb og fodring. For marine naturtyper, 
større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer overordnet via vandområdeplanen.  

Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i de våde naturtyper. Det undersøges 
nærmere, hvor der er behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne. Vandløb med 
vandplanter sikres gode fysiske og kemiske forhold, frie passageforhold samt kontinuitet. Der sikres 
velegnede levesteder for bæklampret og odder. For odder sikres levesteder under hensyntagen til artens 
sårbarhed over for forstyrrelser.  

De terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje, således at tilgroning af de 
lysåbne naturtyper reduceres. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) 
være nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen primært på arealer, som i forvejen i en længere 
periode har haft minimal eller ingen hugst.  

Invasive arter som glansbladet hæg og kæmpe-bjørneklo søges bekæmpet, og deres spredning søges 
forebygget. 

På kort 2 ses kortlagt habitatnatur i Natura 2000-området nedstrøms Hulsig Dambrug. 
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Kort 2. Kortlagt habitatnatur i den nordlige del af Natura 2000-området Egtved Ådal nedstrøms Hulsig Dambrug. Hulsig 
Dambrug er beliggende ca. 1 km. nord for Natura 2000-området. Våde vandløbsnære habitatnaturtyper langs Vejle Å 
nedstrøms dambruget er angivet med rødt. Øvrig habitatnatur er vist med gule, grønne og orange skraveringer. Vejle 
Å er angivet med blå linje. Gul linje er Natura 2000-områdets ydergrænse. 
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Vurdering af arealer og arter på udpegningsgrundlaget og bilag IV-arter, der potentielt kan blive påvirket 

Tabel 2. Vurdering af om projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil påvirke 
udpegningsgrundlaget og bevaringsmålsætninger i Natura 2000-område N238 væsentligt. 

UDPEGNINGSGRUNDLAG VÆSENTLIG PÅVIRKNING 
Kode JA/ VED 

IKKE 
NEJ IKKE 

RELEVANT 
BEMÆRKNINGER 

Søer og vandhuller 
Næringsrig sø 3150 X 
Brunvandet sø 3160 X 
Vandløb 
Vandløb med vandplanter 3260 X Se afsnittet nedenfor. 

Andre våde naturtyper 
Tidvis våd eng 6410 X Se afsnittet nedenfor. 

Urtebræmme 6430 X 
Hængesæk 7140 X 
Kildevæld 7220 X Se afsnittet nedenfor. 

Rigkær 7230 X Se afsnittet nedenfor. 

Tørre naturtyper 
Tør hede 4030 X 
Enekrat 5130 X 
Kalkoverdrev 6210 X 
Surt overdrev 6230 X 
Skovnaturtyper 
Ege-blandskov 9160 X 
Stillege-krat 9190 X 
Skovbevokset tørvemose 91D0 X 
Elle- og askeskov 91E0 X Se afsnittet nedenfor. 

Arter 
Bæklampret 1096 X Se afsnittet nedenfor. 

Odder 1355 X Projektet vurderes ikke at 
medføre forstyrrelser. 

Vandløb: 

Ifølge Natura 2000-planen for Egtved Ådal, side 9, har vandløbene generelt gode fysiske forhold med sten- 
og grus. I Natura 2000-planen henvises til vandplanlægningen i forhold til indsatser til forbedring af 
vandkvaliteten i overfladevand.  
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Målsætningen for Vejle Å er god økologisk og kemisk tilstand ifølge Vandområdeplan 2015-2021, 
Vandområdedistrikt Jylland og Fyn (vandplan 2). Samtidig gælder, at der ikke må ske en forringelse af den 
aktuelle tilstand. 

I et baggrundsnotat2 fra Danmarks Miljøundersøgelser, anbefales en grænseværdi for belastning med 
letomsætteligt organisk stof (BI5) i vandløbsvandet nedstrøms dambrug på 1,5 mg/l. Denne grænseværdi 
gentages i et andet notat3 fra DCE. Samtidig fremgår det af notatet: 

”Det afgørende for påvirkning af vandløbskvaliteten er ikke, hvilken koncentration der er i afledningen fra 
dambruget, men hvilken koncentrationsforøgelse udledningerne er årsag til i vandløbet.” 

På baggrund af den estimerede koncentrationsforøgelse i Vejle Å ved dambrugets udløb som følge af 
dambrugsdriften og afstanden til Natura 2000-området, vurderes projektet ikke i sig selv at medføre en 
væsentlig påvirkning af vandløb inden for Natura 2000-området. 

Der sker ikke udledning fra spildevandsrensningsanlæg til Vejle Å opstrøms Hulsig Dambrug. Opstrøms 
Hulsig Dambrug ligger der 5 andre dambrug: Ådal Dambrug, Hammers Fiskeri, St. Lihme Fiskeri, Kobberbæk 
Dambrug og Tingkærvad Dambrug. Nærmeste dambrug opstrøms er Tingkærvad Dambrug, der ligger ca. 
2,2 km fra Hulsig Dambrug. Nedstrøms Hulsig Dambrug sker der ikke udledning fra 
spildevandsrensningsanlæg og der ligger ikke andre dambrug, inden Vejle Å løber sammen med Egtved Å. 
På baggrund af afstanden til de øvrige punktkilder og den estimerede udledning fra Hulsig Dambrug, 
vurderes udledningen fra Hulsig Dambrug heller ikke i kumulation med andre kilder at medføre en 
væsentlig påvirkning af vandløb inden for Natura 2000-området. 

Med det vilkår, der i henhold til dambrugsbekendtgørelsen, er stillet i miljøgodkendelsen til 
ammoniumkvælstof, og på baggrund af den estimerede udledning, vurderes udledningen af 
ammoniumkvælstof ikke at medføre nogen risiko for akut ammoniakforgiftning i Vejle Å inden for Natura 
2000-området. 

Praksis vedrørende påvirkning på habitatområder fra miljøfremmede stoffer er, at miljøkvalitetskravene, jf. 
bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, 
er tilstrækkelige til at sikre ethvert udpegningsgrundlag med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. 
Der vurderes ikke at være særlige forhold, som gør sig gældende ved Hulsig Dambrug. Der er stillet vilkår i 
miljøgodkendelsen, som sikrer, at miljøkvalitetskravene overholdes. På den baggrund vurderes det, at 
udledning af rester af medicin og hjælpestoffer ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for området 
væsentligt.  

2 Baggrundsnotat til Miljøstyrelsen fra Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsøkologi, Sammenhæng 
mellem indhold af organisk stof og faunaklassen i vandløb samt betydningen af fysiske forhold, Esben A. Kristensen, 
Søren E. Larsen og Jens Skriver. 

3 Notat til Dansk Akvakultur angående risiko for øget vandløbspåvirkning ved overgang fra foderkvote til 
udlederkontrol, Lars Moeslund Svendsen, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet, 31. august 
2012. 
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Våde naturtyper og elle- og askeskov: 

Der vurderes at kunne ske en påvirkning af våde naturtyper i oversvømmelsessituationer. Det, der vil kunne 
påvirke naturtyperne, vurderes at være selve oversvømmelsen og i mindre og ikke væsentlig grad 
næringsstoffer i vandløbsvandet som følge af udledning fra dambruget og andre kilder.   

Projektet vurderes ikke at påvirke våde habitatnaturtyper. 

Bæklampret:  

På nationalt plan er bæklampret vidt udbredt i Jylland samt med mindre forekomster på Als, Fyn, Sjælland 
og Bornholm. Bæklampret er kategoriseret som ikke truet (LC) på den danske rødliste. Der er ikke angivet 
negative påvirkninger af bæklampret. Projektet vurderes ikke at påvirke bæklampret eller levesteder for 
denne inden for Natura 2000-området. 

Tabel 3. Vurdering af om projektet vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV.  

Bilag IV arter Beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder 
JA/VED 

IKKE 
NEJ IKKE 

RELEVANT 
BEMÆRKNINGER 

Vandflagermus X 
Projektet vurderes ikke at 
påvirke levebetingelser. 

Langøret flagermus X 
Sydflagermus X 
Pipistrelflagermus X 
Odder X Projektet vurderes ikke at 

medføre forstyrrelser. 
Markfirben X 
Stor vandsalamander X 
Løgfrø X 
Spidssnudet frø X 
Lys skivevandkalv X 

Konklusion 

Det vurderes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer eller projekter, vil påvirke 
udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område N238 ”Egtved Ådal” væsentligt, eller beskadige eller 
ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  

Det vurderes samlet, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet. 



Bilag 7: Uddybning af krav i vilkår 

Krav til dokumentation for overholdelse af støjvilkår (uddybning af vilkår 35) 

Dokumentationen skal ske i form af støjmålinger, som er udført efter de til enhver tid gældende 
anvisninger fra Miljøstyrelsen (pt. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984), eller i form af 
beregninger udført efter den til enhver tid gældende nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra 
virksomheder (pt. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993).  

Er dokumentationen udført som en beregning, skal denne indeholde de oplysninger om 
beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden 
af beregningsresultaterne. 

Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK 
eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger - ekstern støj”.  

Målinger og beregninger skal være gennemført senest 6 uger efter anmodningen er fremsendt. Et 
eksemplar med dokumentationen af resultaterne indsendes straks ved deres fremkomst til 
tilsynsmyndigheden, og ét eksemplar opbevares på virksomheden i mindst 3 år. Udgifterne til 
egenkontrollen afholdes af virksomheden.  

Krav til prøvetagning og analyse (uddybning af vilkår 36) 

Prøveudtagning 

Prøveudtagning og efterfølgende kontrol skal følge anvisningerne i faglig rapport Svendsen og 
Larsen (2016): Ny kontrolmetode for udledninger fra ferskvandsdambrug, DCE rapport nr. 212. 

Prøverne skal udtages i dambrugets indløb og udløb som puljede døgnprøver, baseres på den 
aktuelle vandanvendelse på måletidspunktet og analyseres for indhold af: 

1) Organisk stof målt som modificeret BI5 (mg/l)

2) Total fosfor (mg/l)

3) Total kvælstof (mg/l)

4) Ammonium-kvælstof (mg/l)

Prøverne skal være repræsentative og udtages i fuldt opblandede vandmasser. Sugespidsen placeres 
i midten af vandstrømmen 1/3 af vanddybden over bund. 

Prøver fra væld eller boring kan udtages som stikprøver. 



Alle analyser skal foretages i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
(Analysekvalitetsbekendtgørelsen). 

Supplerende oplysninger 

I forbindelse med hver prøvetagningsserie skal følgende forhold oplyses: 

a) Vandføringen i dambrugets samlede afløb (l/s) og en log-fil med alle målinger siden sidste
prøvetagning.

b) Vandtemperaturen (° C) i hvert målepunkt.

c) Iltmætning (%) i hvert målepunkt.

d) Bestand (ton) på prøvetagningsdagen og dagen før.

e) Dato for prøvetagnings begyndelse og afslutning.

Resultatet af prøverne skal indsendes til kommunen senest 4 uger efter, at egenkontrolprøverne er 
udtaget.  



Bilag 8: Procedurer for behandling med hjælpestoffer 

Formaldehyd Anvendt 
formaldehyd 
(aktivstof) 

Gentagelse Behandlingsprocedure 

Alle produktionsenheder i 
kummehus, anlæg 2, 3 og 4 
med et samlet vandvolumen 
på 953 m3 kan behandles 
samtidig. 

14,3 kg En fuld 
behandling kan 
foretages hver 
dag. 

Der doseres 15 mg 
formaldehyd/l til fuldt 
vandvolumen.  

Normal vandforsyning 
opretholdes under 
behandlingen. 

Der kan anvendes  
55,6 l 24,5 % formalin eller 
35,5 l 37 % formalin.  

Brintoverilte (H2O2) 

(30 eller 35 % opløsning) 
Anvendt 
brintoverilte 
(aktivstof) 

Gentagelse Behandlingsprocedure 

Alle produktionsenheder i 
kummehus, anlæg 2, 3 og 4 
med et samlet vandvolumen 
på 953 m3 kan behandles 
samtidig. 

4,8 kg Behandlingen 
kan gentages 
hver dag. 

Der doseres 5 mg H2O2/l til 
samtlige produktionsenheder. 
Behandlingen sker ved fuldt 
vandvolumen. 

Der kan anvendes  
14,4 l 30 % opløsning eller 
12,1 l 35 % opløsning.  

Pereddikesyre Anvendt 
pereddikesyre 
(aktivstof) 

Gentagelse Behandlingsprocedure 

Alle produktionsenheder i 
kummehus, anlæg 2, 3 og 4 
med et samlet vandvolumen 
på 953 m3 kan behandles 
samtidig. 

1,5 kg Behandlingen 
kan gentages 
hver dag. 

Der doseres 1,6 mg 
pereddikesyre/l til fuldt 
vandvolumen.  

Peraqua+ har et deklareret 
indhold på 20-50 % H2O2 og 
10-17 % pereddikesyre.

Divosan har et deklareret 
indhold på 10-15 % H2O2 og 
1-5 % pereddikesyre.



Salt (NaCl) Anvendt salt Gentagelse Behandlingsprocedure 

Kummehuset med et volumen 
på 27 m3 kan behandles. 

270 kg Behandlingen 
kan gentages 
hver dag. 

Der doseres maksimalt 10 g 
salt/l til fuldt vandvolumen i 
kummehuset. 

Kloramin-T Anvendt 
Kloramin–T 
(aktivstof) 

Gentagelse Behandlingsprocedure 

6 kummer i kummehuset med 
et samlet volumen på 13,5 m3 
kan behandles.   

68 g En fuld 
behandling kan 
foretages hver 
anden dag.  

Der doseres 5 mg kloramin-T/l 
til fuldt vandvolumen i de 
kummer, hvor der behandles. 

Blåsten - kummehus Anvendt kobber 
(aktivstof) 

Gentagelse Behandlingsprocedure 

12 kummer i kummehuset med 
et samlet volumen på 27 m3 
kan behandles.  

6,8 g 
(27,2 g blåsten) 

En fuld 
behandling kan 
foretages hver 
dag. Der må 
maksimalt 
behandles 4 
dage i træk. 
Herefter skal der 
gå 4 dage inden 
der behandles 
igen. 

Der doseres 0,25 mg kobber/l 
til fuldt vandvolumen i 
kummehuset. 

Normal vandforsyning 
opretholdes. 

Blåsten – anlæg 2 Anvendt kobber 
(aktivstof) 

Gentagelse Behandlingsprocedure 

Anlæg 2 med et samlet 
volumen på 286 m3 kan 
behandles.  

Der må ikke behandles 
samtidigt med blåsten i 
kummehuset og anlæg 2. 

25 g 
(100 g blåsten) 

Der må 
genbehandles 
en gang efter 2 
dage. Herefter 
skal der gå 4 
dage inden der 
behandles igen. 

Der doseres 0,09 mg kobber/l 
til fuldt vandvolumen i 
kummehuset. 

Normal vandforsyning 
opretholdes. 



Bilag 9: Procedurer for behandling med medicin 

Amoxicillin Maksimal 
mængde 
aktivstof pr. 
dag (mg) 

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

Behandlings-
dage 

Dosis aktivstof pr. dag (mg/kg fisk) 
60 70 80 90 100 

5 2.113 35 30 26 23 21 
6 2.113 35 30 26 23 21 
7 2.113 35 30 26 23 21 
8 2.113 35 30 26 23 21 
9 2.113 35 30 26 23 21 
10 2.113 35 30 26 23 21 

Florfenicol Maksimal 
mængde 
aktivstof pr. 
dag (mg) 

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

Behandlings-
dage 

Dosis aktivstof pr. dag (mg/kg fisk) 
10 12,5 15 17,5 20 

7 544.617 54.462 43.569 36.308 31.121 27.231 
8 544.617 54.462 43.569 36.308 31.121 27.231 
9 544.617 54.462 43.569 36.308 31.121 27.231 
10 544.617 54.462 43.569 36.308 31.121 27.231 

Oxolinsyre Maksimal 
mængde 
aktivstof pr. 
dag (mg) 

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

Behandlings-
dage 

Dosis aktivstof pr. dag (mg/kg fisk) 
9 10 11 12 12,5 

5 487.555 54.173 48.756 44.323 40.630 39.004 
6 487.555 54.173 48.756 44.323 40.630 39.004 
7 487.555 54.173 48.756 44.323 40.630 39.004 
8 487.555 54.173 48.756 44.323 40.630 39.004 
9 487.555 54.173 48.756 44.323 40.630 39.004 
10 487.555 54.173 48.756 44.323 40.630 39.004 



Oxytetracyclin Maksimal 
mængde 
aktivstof pr. 
dag (mg) 

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

Behandlings-
dage 

Dosis aktivstof pr. dag (mg/kg fisk) 
60 70 80 90 100 

5 270.864 4.514 3.869 3.386 3.010 2.709 
6 270.864 4.514 3.869 3.386 3.010 2.709 
7 270.864 4.514 3.869 3.386 3.010 2.709 
8 270.864 4.514 3.869 3.386 3.010 2.709 
9 270.864 4.514 3.869 3.386 3.010 2.709 

10 270.864 4.514 3.869 3.386 3.010 2.709 

Sulfadiazin Maksimal 
mængde 
aktivstof pr. 
dag (mg) 

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

Behandlings-
dage 

Dosis aktivstof pr. dag (mg/kg fisk) 
20 21,25 22,5 23,75 25 

5 249.195 12.460 11.727 11.075 10.492 9.968 
6 228.429 11.421 10.750 10.152 9.618 9.137 
7 213.596 10.680 10.052 9.493 8.993 8.544 
8 202.471 10.124 9.528 8.999 8.525 8.099 
9 193.818 9.691 9.121 8.614 8.161 7.753 
10 186.896 9.345 8.795 8.306 7.869 7.476 

Der må anvendes trimethoprim. Da trimethoprim kun anvendes sammen med sulfadiazin er det i praksis 
kravet til sulfadiazin, som er det begrænsende for anvendelsen af trimethoprim. 
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