
Oprindelig artikel bragt 18. januar i Frederiksborg Amtsavis. Af Eskil Borup og Jens Rane Holck (Kandidat til EP for 

SF Gribskov) 

 

Lakseopdræt, skidtfisk og kvaliteten på badevand…….. 

Det meste af Danmark har netop fejret nytår, taget afsked med et gammelt 

år og sagt velkommen til et nyt. For nogle årtier siden ville menuen i mange 

danske hjem have stået på torsk, - nytårstorsk. Men i tidens løb er ting sket 

i havet og prisen på torsk steget, så man i dag skal være heldig for at få en 

nytårstorsk med hjem for under 100 kroner halvkiloet, - men så kan man jo 

i stedet spise laks, denne fine fisk, som for selvsamme årtier siden regnedes 

for en luksuriøs fisk med sit fine og velsmagende, røde kød, og som kostede 

derefter.  

Sådan kan det gå, når Kattegats vand igennem nogle årtier er ”skrabet” 

næsten ren for torsk, og man til gengæld kan få den ædle laks billigt, fikst 

og nemt, direkte fra opdræt i bur.  

I Frederiksborg Amts Avis fra d. 10. december tog Anja Rosengreen, SFs 

viceborgmester i Halsnæs Kommune, på yderst tiltrængt og fornuftig vis til 

orde mod de 37 laksefarme, der pt. ligger til miljøgodkendelse, og som 

planlægges opført i Kattegat, bl.a. ud for nordkysten. Ud for Djursland er 

man tættest på en realisering, og det har medført kraftige politiske såvel 

som folkelige protester i de berørte Norddjurs og Syddjurs kommuner. 

Protesterne står og blinker og venter på handling fra de, der har magt til at 

gøre noget ved det, - men foreløbig lyder der ikke meget andet end stilhed og 

enkelte pip om foranstaltninger, der kan nedbringe udledningen af kvælstof, 

fosfor og næringsstoffer, stammende fra fiskeekskrementer, foderspild og 

medicinrester. Sådan noget forekommer i udpræget grad ved den slags 

farme, der har omtrent samme karakter som den udledning af kvælstof, 

fosfor og pesticid-rester, som de konventionelle svinefarme på landjorden 

forgylder vores jord- og vandmiljø med. Og nu skal landbrugets stordrift af 

dyr overføres til havet, så vi kan få dansk masseproduceret laks til billige 

penge på middagsbordene. Landets ledende politikere taler begejstret om 

”vækst og udvikling”, mens de fejer ulemperne ind i forglemmelsens mørke 

under tæppet.  

Tidligere var det torsken, der var allemands-spise, for der var rigeligt af den 

i havene omkring Danmark, men nu har overfiskning og udledninger fra 

landjorden gjort sit til, at torsken er blevet en dyr og mere sjælden spise. 

Omvendt er det gået for den tidligere så dyre laks, som i sin nye opdrættede 

form er blevet forvandlet til havets burgrise, forstået på den måde at 

kæmpefarme til opdræt af denne tidligere så sjældne og dyre fisk, nu leverer 

billig føde til danske middagsborde i form af moderne, ”kunstigt” 

fremstillede, masseproducerede laks. Side om side med supermarkedernes 

slagtilbud med ”5 svinemørbrad for 100 kroner”, ligger nu laksepakkerne i 



kølemontrerne til alt for billige priser. Man må beklage, at meget 

menneskefoder i sin moderne, menneskemanipulerede form er blevet til 

menneskeføde af mere underlødig form end tidligere. 

Og så er der problemet med udledningen af uønskede stoffer fra 

laksefarmene. 4-500 kilometer oppe i nabolandet ligger det store svenske 

søsystem, Dalslands Kanal, som mange danskere har sejlet kano i, og hvor 

man undervejs, når tørsten meldte sig, trak vandet op fra søen i en kop eller 

en hul hånd og stillede sin tørst. Så tillod myndighederne dér, med samme 

liberale tilgang til allestedsnærværende produktion, vækst og udvikling, at 

der kunne placeres fiskefarme i den øverste del af søsystemet, og ret hurtigt 

blev vandkvaliteten så forringet, at man måtte indlægge kommunevand 

tilsat klor til husene langs søsystemet, og kanofolket skulle tænke sig godt 

om, før de inhalerede søernes vand. Bare ét eksempel!!  

Så skulle man ellers tro, at myndighederne slog bak og fik lukket farmene, 

men desværre er respekten for væksten og det frie erhvervsliv så stor, at det 

endnu ikke, små 20 år efter, er sket noget. 

I 2019 er det måske Kattegats tur. Vi har allerede de senere år haft 

problemer i varme og vindstille perioder med iltsvind og giftig 

algeblomstring, forårsaget af udledninger fra landjorden. I disse perioder 

har badningen ved vores turistvenlige strand på nord- og østkysten været 

helbredsfarligt. Nu risikerer vi, at myndighederne lader alle advarsler om 

farerne ved fiskefarmene klinge for lukkede døre og ører, og resultatet kan 

blive endnu mere forringet badevandskvalitet. Den forringede 

fødevarekvalitet er allerede en realitet, fordi vi i årevis har importeret 

opdrættet laks fra norske farvande, hvor fiskefarme i massevis er en del af 

det norske økonomiske eventyr. 

Gid vi almindelige danske forbrugere ville indse, at lidt dyrere og bedre 

fødevarer var vejen frem i stedet for at handle ind efter princippet om 

”kvantitet frem for kvalitet”, som styrer mange moderne danskeres 

indkøbsvaner. Gid god smag og bedre sundhed ville være pejlemærke for 

alle danske forbrugere!! 

Og gid byrådene i kommunerne ved Kattegat og Øresund tog Halsnæs-

politikeren, Anja Rosengreens, opfordring alvorligt, fulgte hendes råd og, 

sammen med kommunerne på Djursland, protesterede vildt og voldsomt 

mod tilladelserne til fiskefarmenes forventelige forurening af havet og de 

strande, som de selvsamme strand- og vandnære kommuners byråd ønsker 

fyldt med badegæster, og hvor en turistbranche, der promoverer naturen 

heroppe som det stærkeste brand, forventer og håber på, at Kongernes 

Nordsjælland bliver fyldt med bade- og oplevelsesglade turister. Men 

kommunernes politikere skal reagere snart, for når først farmene ligger der, 

så er de næsten ikke til at få væk igen, så kære borgmestre og byrødder, 

tiden er moden til handling!!!  


