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I øjeblikket er der planer om at etablere to store havdambrug ud for henholdsvis Rugaard og
Jernhatten. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed på området. Syddjurs kommune er kun
høringsberettigede i sagen. Kommunens administration er i øjeblikket i gang med at udarbejde et
høringssvar. I SF håber vi, at dette høringssvar bliver meget kritisk. Vi er ikke glade for de store
havdambrug.
En ting er en massiv udledning af næringsstoffer, når vi på land gør meget for at udgå denne
udledning fra såvel landbrug som private husholdninger. Noget andet er en stor påvirkning af
medicin og andre produktionsmæssige hjælpestoffer til havmiljøet i forbindelse med produktionen
af de mange tusinde tons laksefisk om året, som der er planer om at producere ud for de syddjurske
kyster.
I mange år han man fra myndighedernes side hyldet princippet om, at udledning af næringsstoffer
og miljøskadelige stoffer ikke er så slemt, hvis bare man udleder til havet på et sted, hvor der er en
stor vandgennemstrømning, så stofferne hurtigt bliver fortyndet. Mon ikke tiden snart er inde til en
strammere kurs.
Bare fordi man fortynder et farligt eller problematisk stof, forsvinder det ikke. Til at illustrere dette
perspektiv, kan man nævne mængden af plastikaffald i verdenshavene. Plastik har hun været
almindeligt i en menneskealder. På grund af havstrømmene samles plastikken på bestemte steder i
oceanerne i store plastikøer. Det anslås af ledende forskere, at disse gigantiske øer dækker et areal
på størrelse med Afrikas areal!
Verdenshavene er med andre ord ikke så store endda. Al påvirkning af havmiljøet må begrænses
mest muligt. Opdræt af laksefisk bør foregå på land, hvor rensning af spildevandet kan foregå på
betryggende vis. Derfor er vi i SF i Syddjurs imod de ansøgte havdambrug ud for vores kyster.

