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Om denne folder

De fleste fiskerier i verden er på nuværende tidspunkt enten tæt 
på, eller over den bæredygtige udnyttelsesgrænse. Sideløbende 
er det globale forbrug af fisk som en fødevare, fordoblet de 
seneste årtier med en tilsvarende vækst i akvakultur, der bliver 
stadigt vigtigere, for at kunne levere fisk og skaldyr. 

En af udfordringerne i den igangværende og forventede 
udvidelse af akvakulturaktiviteterne indenlandsk og i marine 
farvande, er adgang til arealer og miljømæssig bæredygtighed, 
især i forhold til bevaringsområder og de relaterede 
tilladelsesprocedurer. Dette gælder især Natura 2000, et netværk 
af områder designet til, at værne om Europas sjældne og mest 
truede arter og naturtyper, i overensstemmelse med to direktiver; 
EU’s habitat- og fugledirektiv, som udgør hjørnestenene i Europas 
biodiversitetspolitik. 

Formålet med vejledningen ”Akvakultur og Natura 2000”, 
opsummeret i denne folder, er at fremme kendskabet til, og 
implementeringen af den EU-lovgivning der understøtter Natura 
2000 i forbindelse med akvakulturaktiviteter. Den bidrager til en 
bedre forståelse af bevaringsmålene for lokaliteterne og giver 
’best-practice’-eksempler, der illustrerer hvordan bestemmelser 
om naturbeskyttelse kan være forenelige med bæredygtig 
udvikling af akvakultur. 

Der findes flere hundrede Europe Direct-centre i EU. Find 
dit nærmeste center på:  
https://europa.eu/european-union/contact_da

Ring gratis til:  00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager 
dog betaling for disse opkald) 

E-mail via: https://europa.eu/european-union/contact_da

Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle 
sprog på Europa-webstedet:  
https://europa.eu/european-union/index_da

Du kan downloade eller bestille EU-publikationer både 
gratis eller eventuelt mod betaling på:  
https://publications.europa.eu/da/publications 

Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis 
publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit 
lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-
union/contact_da).

EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/
da) giver adgang til datasæt fra EU. Data kan downloades 
og genanvendes gratis til både kommercielle og ikke-
kommercielle formål.
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vandet kun igennem kultursystemet en gang, og ledes derefter 
tilbage til vandmiljøet. 
•	 Recirkulationsakvakultursystemer (RAS) er landbaserede 
systemer, hvori vand genanvendes efter mekanisk, kemisk og 
biologisk behandling. 
•	 Burkulturer i ferskvandssøer og floder giver også 
begrænsede, men vigtige, muligheder for ferskvandsakvakultur i 
visse vandområder.  

Integreret akvakultur 
Integreret akvakultur omfatter polykultur, multitrofisk akvakultur 
og integrationen af akvakultur med andre aktiviteter, som 
landbrug m.m. Integreret multitrofisk akvakultur (IMTA) omfatter 
organismer fra forskellige trofiske niveauer af et økosystem (f.eks. 
fisk, skaldyr, alger) således, at biprodukter fra én bliver input 
for en anden. Sådanne systemer kan bruges til at genanvende 
affaldsstoffer fra arter på et højere trofisk niveau, til produktionen 
af afgrøder af kommerciel værdi på et lavere trofisk niveau. Nogle 
lande har allerede lanceret integrerede akvakulturprojekter. 

Akvakultur i EU

Akvakultur skal forstås, som opdræt eller kultivering af 
vandorganismer ved hjælp af teknikker designet til, at 
øge produktionen af de pågældende organismer ud over 
miljøets naturlige kapacitet. Organismerne forbliver en fysisk 
eller juridisk persons ejendom gennem hele opdræt- eller 
kultiveringsstadiet, til og med høst. Det kan karakteriseres på en 
række forskellige måder, herunder den opdrættede organisme, 
kulturmiljøet, produktionsintensiteten og den anvendte type 
produktionssystem. En forståelse af disse er nøglen til, at 
bestemme akvakulturvirksomhedernes vekselvirkning med 
miljøet.  

Akvakultur i EU består af tre større subsektorer, som har 
forskellige historier og karakteristika. Disse er skaldyrsbrug (57% 
af den samlede produktion i 2009), ferskvandsdambrug (18%) og 
havbrug (25%). Akvakultur med skaldyr producerer omkring den 
samme volumen som akvakultur med finnefisk, men udgør kun 
omkring 34% af den samlede værdi. 

Akvakultur på havet og kystnære områder 
•	 Skaldyrsbrug: Primært baseret på eksemplarer født i naturen, 
og på næringsstoffer leveret af miljøet, flertallet af europæiske 
skaldyr er blåmuslinger. Opdræt af østers er også en vigtig 
aktivitet i EU. Andre skaldyrsarter opdrættet i større mængder i 
EU, omfatter andre arter af muslinger.  
•	 Opdræt af finnefisk:  Kulturen af finnefiskarter i havet kan 
opdeles efter placeringen af farmen, som kan være placeret 
enten på kystnære områder eller offshore. I kystnære områder 
kan akvakultursystemer finde sted i kystnære laguner eller i 
landbaserede damme og tanke. 

Akvakultur i ferskvand
Der skelnes primært mellem de forskellige systemer til 
produktion af ferskvandsfisk, baseret på aktivitetens intensitet, 
på det system der anvendes til forvaltning af vandressourcer og 
på de anvendte arter. 
•	 Dambrug er den ældste akvakulturaktivitet i Europa, og 
dateres tilbage til middelalderen. 
•	 Gennemstrømningssystemer: I traditionelle systemer passerer 
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EU’s naturdirektiver 

Habitatdirektivet (92/43/EØF) er baseret på erkendelsen af, at 
naturlige levesteder indenfor EU fortsat forværres og et stigende 
antal vilde arter, som er en del af EU’s naturarv, er alvorligt 
truede. Direktivet har til formål, at sikre disses restaurering 
eller vedligeholdelse med en gunstig bevaringsstatus, 
gennem udpegelse af særlige bevaringsområder for at skabe 
et sammenhængende europæisk økologisk netværk, Natura 
2000. Netværket omfatter også områder, udpeget som særlige 
beskyttelsesområder i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet 
(2009/147/EF) vedrørende beskyttelsen af vilde fugle.  

De to direktiver beskytter omkring 1500 sjældne og truede arter 
og omkring 230 habitattyper (herunder marine og kystnære 
habitater, ferskvandshabitat, vådområder mm.), så de kan bevare 
eller opnå en gunstig bevaringsstatus, især ved udpegning og 
forvaltning af områder under Natura 2000-netværket.  

Natura 2000 netværket støtter princippet om bæredygtig 
udvikling. Målet er ikke at forbyde menneskelige aktiviteter, 
men i stedet at sikre, at disse gennemføres på en måde, der 
stadig gør det muligt, at nå de bevaringsmål, der er fastsat for 
Natura 2000-området (som funktion af de tilstedeværende 
arter og habitattyper af Europæisk interesse). Dette princip er 
understøttet af habitatdirektivets Artikel 6, hvori det er anført, at 
medlemsstaterne indenfor hvert Natura 2000-område skal: 
•	 træffe passende bevaringsforanstaltninger, som svarer til de 
økologiske krav de beskyttede naturtyper og arter der findes på 
lokaliteterne har (Art. 6.1),
•	 undgå skadelige aktiviteter, der kan forstyrre disse arter 
væsentligt eller forringe levestederne for de beskyttede arter 
eller habitattyper (Art. 6.2),
•	 følge proceduren fastlagt i Art. 6.3 og 6.4 ved planlægningen 
af nye udviklingsprojekter, der potentielt kan påvirke et Nature 
2000-område.
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Forskellige akvakultursystemer kan have forskellige virkninger 
og forårsage forskellige effekter på det naturlige miljø, hvilket 
kan omfatte habitatstab eller -forringelse, forstyrrelse eller 
forskydning af arter samt ændringer i det lokale miljø. 

Virkningerne af forskellige akvakultursystemer afhænger 
af en række faktorer, herunder de hydrografiske forhold af 
opdrættets beliggenhed, typen af dyrkede organismer og 
produktionsmetoden, forvaltningspraksis m.m. Disse faktorer 
skal alle tages i betragtning, ved en vurdering af mulige risici, 
sammen med økosystemets følsomhed eller sårbarhed overfor 
mulige stressfaktorer fra akvakulturaktiviteter. 

Tabellen illustrerer, hvilken slags problemstillinger der 
skal overvejes, ved en vurdering af forskellige typer 
akvakultursystemer. Det skal understreges, at disse potentielle 
virkninger ikke altid ses, eller måske er uden betydning, for 
bevaringsmålene for en bestemt lokation. En ”case-by-case” 
tilgang er nødvendig for, at identificere faktiske potentielle 
virkninger, hvilket afhænger af miljø- og opdrætsvilkårene og af 
de afværgeforanstaltninger og den passende forvaltningspraksis 
der skal anvendes for, at undgå eller minimere sådanne 
virkninger. 

Retningslinjerne giver en række specifikke forslag 
til afværgeforanstaltninger til implementering i alle 
akvakultursystemer. For at give nogle eksempler: 
•	 for marine burkulturer kan kontrol og begrænsning 
af bestandens densitet, reducere de mulige virkninger 
forårsaget af partikulært organisk affald, mens forbedring af 
foderfordøjelighed samt systemer til reduktion af madaffald også 
kan mildne disse indvirkninger; 
•	 passende placering af bånd og liner i områder med god 
vandudveksling og passende dimensionering af opdrættet 
ved hjælp af forudsigelige modeller, der giver mulighed for at 
estimere fodaftrykket af bentisk belastning, kan minimere de 
væsentligste virkninger af disse systemer; 
•	 for landbaserede tanksystemer til marine arter er en potentiel 
afværgeforanstaltning, i relation til udstrømningsvandet, at før 
det udledes i forbindelseskanalen mellem lagunen og havet, kan 

det mikrofiltreres, bundfæstes og renses gennem et kredsløb 
af bundfældningsbassiner for, at tillade absorption af nærende 
stoffer af mikroalger. 

Ved korrekt implementering af relevant EU-, og national 
lovgivning, kan de fleste potentielle stressfaktorer og virkninger 
fra akvakultur forebygges eller minimeres. Hertil kommer, at 
akvakulturoperatørerne frivilligt gør en betydelig indsats for, 
at anvende god forvaltningspraksis (f.eks. adfærdskodekser, 
overvågning, certificering) og at økologisk akvakultur fremmes i 
EU. 

Tabel: Tjekliste af problemstillinger til overvejelse ved forskellige 
akvakultursystemer

Kystnære og marine Ferskvand

Potentielle virkninger 
af akvakultursystem 
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Sedimentering X X X X X X X X

Biokemisk ændring 
i vand X X X X X X X

Kemisk input X X X X X

Infrastruktur 
virkninger X X X X X X X

Forstyrrelse X X X X X X X X X X

Rovdyrskontrol X X X X X X X X X

Krydsopdræt X X X X

Patogen transmission X X X X X X X X

Fremmede arter* X X X X X X X X X

* indførelsen af fremmede arter til anvendelse i akvakultur, er reguleret ved 
forordning 708/2007

Virkninger på natur og dyreliv og afværgeforanstaltninger 
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Akvakultur kan dog også have en gavnlig indvirkning på Natura 
2000 lokaliteterne, der giver miljømæssige fordele og ydelser og 
opretholder egnede levesteder (f.eks. damme), for arter af EU-
interesse, f.eks. habitater for vandfugle. 

Vedtagelse af ”best practice”-eksempler der bidrager til 
bevarelse af biodiversitet: 
•	 Naturparken La Brenne i Frankrig består af næsten 
4.000 menneskeskabte damme fra højmiddelalderen. 
Akvamiljøforanstaltninger anvendes i parken for, at genskabe 
eller opretholde gunstige betingelser for insekter, padder, fugle 
og fisk (oprettelse af åbent vand bag siv, oprettelse af lavvandede 
siv-bede eller plantningen af åkander, fjernelse af piletræer der 
invaderer siv m.m.) for, at opretholde vegetationsbælter, undgå 
befrugtning, kontrollere fremmede arter som sumpbæver, 
bisamrotte og krebs (skydning, fangst, brug af filtre), m.m. 
•	 I nogle fiskedamme i Slovakiet er almindelig praksis, at 
forhindre fjernelse af vandvegetation, hvilket har medført pletter 
af dunhammer og tagrør. Disse tjener som ynglesteder for 
hejre-lignende fugle (purpurhejre, skestork nathejre), for rørhøg, 
rørdrum, amerikansk rørdrum, rødhalset lappedykker, sort 
lappedykker (nu sjælden) og hvidøjet and. 

•	 I Tjekkiet har Nesyt Dambrug, som er en del af Natura 
2000-området ”Lednice Fiskedamme”, og som huser 
fiskeopdrætsaktiviteter, integreret sommerdræning som en 
forvaltningsforanstaltning for, at skabe egnede levesteder for 
halofile planter på eksponerede damsubstrater og for nogle 
truede vådområdefugle. 

Støt de systemer der giver miljømæssige fordele og tjenester 
•	 Skaldyrsbrug kan give økosystemtjenester gennem fjernelse 
af uorganiske næringsstoffer fra eutrofierede økosystemer 
(bioekstraktion). Muslinger dyrkes og høstes som en metode, 
til forvaltning af vandkvaliteten i områder med diffuse 
næringsstofinput, f.eks. i Sverige. 
•	 Skaldyr og tang kan også dyrkes i kombination med 
fiskeopdræt, i integreret multitrofisk akvakultur (IMTA), 
hvor skaldyr og tang høstes for, at kompensere for 
næringsstofberigelsen gennem metabolismen af fiskefoder. 
Dette er under udvikling i Norge og i Middelhavet. 
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Fordelene ved strategisk planlægning

En strategisk tilgang til målsætningerne for forskellige 
sektorpolitikker, gør det muligt, at undersøge dem på en 
integreret måde på tværs af et bredt geografisk område, så der 
kan udarbejdes en mere sammenhængende ramme for regional 
udvikling, der maksimerer ”win-win”-situationer og minimerer 
konflikter, hvor det er muligt. 

Fysisk- eller sektorial planlægning, sammen med den 
tilhørende strategiske miljøvurdering, spiller en central 
rolle i, at yde vejledning og pålidelige data for placeringen 
af akvakulturaktiviteter, hvilket giver investorer sikkerhed, 
medvirker til at undgå konflikter på lokalt niveau og finder 
synergier mellem aktiviteter og bevaringsmål. 

Udvikling og anvendelse af maritim fysisk planlægning i 
samspil med integreret kystzoneforvaltning kan, for eksempel, 
facilitere den tildeling af passende lokaliteter – med den 
korrekte vandkvalitet – til akvakulturanvendelse samtidig 
med, at biodiversitetsfølsomme områder beskyttes og risici fra 
blandt andet effekter af klimaændringer, oversvømmelser og 
kysterosion foregribes. 

Finsk akvakulturs plan for udvælgelse 
af områder  
Sydvestfinland og Satakunta Akvakulturs plan for udvælgelse 
af områder er et eksempel på regional planlægning. 
Udvælgelsesplanen blev udarbejdet af en repræsentativ 
regional ekspertgruppe, bestående af delegerede fra 
akvakultursektoren, miljø- og fiskeriforvaltning, regionale 
planlægningsorganisationer og forskning. Egnede områder 
blev identificeret, og uegnede områder udelukket. En 
bred sikkerhedszone under yngletiden, blev udformet 
omkring fugleøerne i Natura 2000-områderne. Dette gør 
det usandsynligt, at dambrug har en væsentlig effekt, på 
naturværdierne beskyttet af Natura 2000-områderne.   
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Habitatdirektivets artikel 6.3 og 6.4 fastsætter den procedure, 
der skal følges, ved planlægning af nye udviklingsprojekter der 
kan påvirke et Natura 2000-område. Proceduren involverer tre 
faser: screening, passende vurdering og, under exceptionelle 
omstændigheder, undtagelser. Hvert trin afgør, hvorvidt et 
yderligere trin i processen er påkrævet. 

På screeningsstadiet afgøres det, om en plan eller et projekt 
”… sandsynligvis vil have en betydelig effekt…” på Natura 
2000-området, hvilket indebærer, at en passende vurdering 
vil være påkrævet. Dette gælder planer og projekter enten 
individuelt eller i kombination med andre planer eller projekter. 
Det kan forekomme, at et akvakulturprojekt ikke alene har 
nogen væsentlig virkning, men i kombination med andre planer 
eller projekter (andre dambrug eller andre udviklingsprojekter) 
indenfor området, kan de kumulative effekter vise sig at være 
betydelige. 

Den passende vurdering skal tage fat på de potentielle 
virkninger på Natura 2000-områdets bevaringsmål fra alle 
aspekter af planen eller projektet, og dække alle faser af 
akvakulturprojektet, f.eks.: forberedelse af stedet, byggeri 
og installation af infrastruktur og faciliteter, drifts- og 
vedligeholdelsesaktiviteter, nedlukning m.m.  Alle potentielle 
stressfaktorer fra de planlagte akvakulturaktiviteter, enten 
ved direkte overlap (f.eks. sedimentering på havbunden) eller 
induceret i større målestok (f.eks. næringsstofberigelse), der 
kan have væsentlige virkninger på bevaringsmålene for Natura 
2000-området, bør identificeres og følsomheden og sårbarheden 
af de relevante arter og habitater for disse stressfaktorer bør 
overvejes for, at vurdere risikoen for væsentlige påvirkninger. 

Afværgeforanstaltninger er en integreret del af beskrivelsen 
for en plan eller et projekt og bør overvejes under en passende 
vurdering. I forbindelse med akvakultur skal disse forstås, som 
teknisk gennemførlige løsninger, som er mindst skadelige for 
levesteder og arter og integriteten af Natura 2000-området som 
helhed, især hvis alternative lokaliteter ikke er mulige. 

Når de potentielle virkninger af planen eller projektet er blevet 
vurderet, skal det afgøres, hvorvidt det vil påvirke Natura 
2000-områdets integritet, enten individuelt eller i kombination 
med andre planer eller projekter. 

Denne beslutningsproces underbygges af forsigtighedsprincippet. 
Der bør lægges vægt på objektivt, at demonstrere med pålidelige 
understøttende beviser, at der ikke vil være ugunstige virkninger 
på Natura 2000-områdets integritet. Af denne grund kan manglen 
på videnskabelige data eller oplysninger om den potentielle risiko 
eller betydning af virkninger, ikke være en grund til, at fortsætte 
planen eller projektet.  

Processens tredje fase gælder, hvis der er ugunstige virkninger 
på Natura 2000-områdets integritet der ikke kan undgås. 
Habitatdirektivets artikel 6.4 fastlægger en række betingelser, 
som skal opfyldes, før den kompetente myndighed kan 
godkende en sådan plan eller projekt under exceptionelle 
omstændigheder. Disse omstændigheder vedrører manglen på 
alternativer, tilstedeværelsen af bydende nødvendige grunde 
af altovervejende offentlig interesse og indførelsen af alle 
nødvendige kompensatoriske foranstaltninger. Sidstnævnte 
udgør ”sidste udvej” og anvendes kun når beslutningen om, at 
fortsætte en plan eller et projekt, som kan have en ugunstig 
virkning  på integriteten af et Natura 2000-område, er truffet.

Proceduren for akvakulturprojekter indenfor et Natura 2000-område 
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Passende vurdering af akvakultur udviklingsprojekter 
i Castlemaine Havn SAC og SPA (Irland) 

En fuldstændig konsevens vurdering blev gennemført for 
flere akvakultur- og støtteprojekter i Castlemaine Havn 
SAC og SPA. De stedsspecifikke bevaringsmål, nedsat 
af naturbeskyttelsesmyndighederne (National Parks og 
Wildlife Services, NPWS) for området, blev overvejet i 
konsekvensvurderingen:
•	 At opretholde de gunstige bevaringsbetingelser for de 
følgende arter: havlampret, flodlampret, laks, odder, art af 
levermos, rødstrubet lom, skarv, knortegås, gråand, spidsand, 
bjergand, sortand, strandskade, stor præstekrave, sandløber, lille 
kobbersneppe, rødben, hvidklire, stenvender og alpekrage. 
•	 At opretholde de gunstige bevaringsbetingelser for følgende 
levesteder: flodmundinger, mudder- og sandbanker der ikke 
er dækket af havvand ved lavt tidevand, enårig vegetation ved 
opskylslinjer, flerårig vegetation ved stenede strandbreder, 
salturt og andre enårige planter der koloniserer mudder og 
sand, atlanterhavssaltenge, middelhavssaltenge, uudviklede 
vandreklitter, vandreklitter langs kystlinjen med sandhjælme, 
fikserede kystklitter med urteagtig vegetation (grå klitter), klitter 
med gråris og fugtige lavvandede klitter. 
•	 At genoprette den gunstige bevaringstilstand for alluviale 
skove med rødel og ask.

Et eksempel på specifikke bevaringsmål og målsætninger for 
et havmiljø, inkluderet i habitatdirektivets Bilag I, for at fremme 
konsekvensvurderingen, er vist nedenfor. 

Målsætning: at opretholde den gunstige bevaringsstatus for 
mudder- og sandbanker, der ikke er dækket af havvand ved 
lavt tidevand, i Castlemaine, defineret af den følgende liste af 
egenskaber og mål: 
•	 Mål 1: Det permanente habitatområde er stabilt eller stigende, 
underkastet naturlige processer. 
•	 Mål 2: Omfanget af det bændeltangdominerede samfund er 
bevaret, underkastet naturlige processer. 
•	 Mål 3: Følgende samfundstyper bør bevares i en naturlig 
tilstand: Tidevandspåvirkede naturtyper med mudder og 
sandkomplekser; fint sand eventuelt iblandet mudder med 
havbørsteorme; tidevandssand med børsteormen, Nephtys 
cirrosa. 

Eksempel på bevaringsmål til betragtning i den passende vurdering 



For further reading
Denne publikation repræsenterer et resumé af EF’s retningslinjer 
for ”Akvakultur og Natura 2000”. Du kan finde den komplette 
vejledning på:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Kommissionen har udarbejdet vejledende dokumenter for, 
at hjælpe folk med, at forstå og anvende proceduren for 
passende vurderinger: “Forvaltning af Natura 2000-områder. 
Habitatdirektivets artikel 6, 92/43/EØF.”, ”Vurderinger af 
planer eller projekter med en væsentlig virkning på Natura 
2000-områder. Metodisk vejledning i bestemmelserne i 
habitatdirektivets artikel 6(3) og (4), 92/43/EØF.”, ”Vejledning 
vedrørende artikel 6, stk. 4, i ’habitatdirektivet’ 92/43/EØF.”  
Disse findes på kommissionens Natura 2000-hjemmeside   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000-viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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