
Konference om 
videreudvikling af det 
faglige grundlag for 
de danske vandplaner

28. september 2012



SIDE 2

Session 1

Kystvande



Per DolmerPer DolmerPer DolmerPer Dolmer

Fiskeriets betydning for 
miljøtilstanden og opfyldelse af 
miljømål i kystvandene



Hvad er effekten af fiskeri på global 
skala?

Halpern et al 2008



Hvad er effekten af fiskeri på national 
skala?



Hvad betyder fiskeri for 
fiskebestandenes struktur?



Hvad er fiskeriets effekt på 
økosystemet?

�Påvirkning af havbund med bundslæbende 
redskaber 

�Bifangst (invertebrater-fisk-fugle-havpattedyr)

�Spøgelsesgarn



Hvad er fiskeriets effekt på bundfauna 
og hvad er gendannelsestiden?

Effekten af trawl er størst 
på stabile systemer

(Collie et al 2000)

(Kaiser et al 2006)

Effekt af intertidal skrab på børsteorm



Redskabsudvikling mindsker 
bundpåvirkning og bifangst



Hvor stor er konflikt mellem 
Vandplaner og trawlfiskeri > 15 m?



Muslingefiskeri   

Der er viden og data om andre 
fiskerier, men vandplanerne har 
fokus på muslingefiskeri



Vandrammedirektiv beskytter 
skaldyrvande

•Skaldyrvande er internationale beskyttelses-
områder. Skaldyrvande er særlige havområder, der 
kræver beskyttelse eller forbedring af 
vandkvaliteten, for at gøre det muligt for skaldyr 
at leve og vokse i de pågældende vandområder



Vandplaner I – uddrag fra vandplaner



Vandplaner II – uddrag fra vandplaner



Muslinger er økologiske vigtige:  

renser vandet – danner habitater - fødegrundlag
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Hvad styrer muslingernes filtration?



Hvad er effekten af muslingefiskeri på 
bunddyr

Korttidseffekt på bunddyr

> 40d

Langtids effekt på bunddyr

> 2-4 år

Reference sættes ind



Hvad betyder fjernelse af sten og 
skaller?

Lokal reduktion i forekomst af 
substrat kan påvirke 
rekruttering – der er ikke 
observeret effekter på større 
skala 



Substrat og store 
muslinger øger 
overlevelsen af juvenile 
muslinger

Substrate

Smooth Shells Mussels
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Hvorfor øger substrat muslingeyngels 
overlevelse?



Habitat struktur påvirker også 
biologi hos andre organismer: 
tæthed og størrelse af 
søanamone

Hvad betyder substrat for andre arter?



� Muslingernes filtration

� Bundlevende planter og dyr

� Vandets klarhed gennem resuspension

� Substrat og habitatets struktur

Hvad er påvirkningen af muslingefiskeri?



�Dybdegrænser for muslingefiskeri

�Krav om brug af GPS-hydraulik sensor

�Redskabskrav

�Registrering og genudlægning af sten

�Begrænsninger af fartøjer i 
produktionsområder

�Intet fiskeri i ålegræs, på rev eller i 
bufferzoner

�Muslingeerhvervets selvregulering

Hvordan forvaltes muslingefiskeriet?



Løgstør Bredning- arealpåvirkning

Hvor store arealer påvirkes?



Let muslingeskraber

Ramme 50 kg

Totalvægt 123 kg

Kan redskabet forbedres?



Fangsteffektivitet

Kan redskabet forbedres?



Sedimentfangst

Kan redskabet forbedres?



Kan redskabet forbedres?



�Redskab med høj 
effektivitet- mindre område 
påvirkes

�Mindre resuspension-
mindre effekt på 
sigtdybde, spredning af 
næringsstoffer, ålegræs og 
makroalger

�Mindre kraftoverførsel-
reduceret påvirkning af 
bundens fysiske struktur 
og benthos

Kan redskabet forbedres?

Bundpåvirkning lige efter 
skrab og efter 2½ måned



Fiskeri

Opdræt
Linekultur

(lille arealpåvirkning, sedimentation, tab af 
materialer, visuelle effekt, omkostningstungt, høj 
pris)

Bundkultur med linemuslinger

(lille arealpåvirkning, få begrænsninger i 
placering, omkostningstungt – kan reduceres 
med kompensationsopdræt)

Bundkultur med skrabede muslinger

(mindre arealpåvirkning, få begrænsninger i 
placering, lav omkostning, skrabepåvirkning)

Muslingeskrabning

(skrabepåvirkning, lavt omkostning, lav pris)

Er der alternative produktionsformer?



Er linemuslinger egnede til bundkultur?

• Linemuslinger danner hurtigere en robust 
bankestruktur end bundmuslinger

• Linemuslinger udlagt i bundkultur har en 
produktionsrate i samme størrelsesorden som 
bundmuslinger i kultur.

• Linemuslinger fastholder et højere kødindhold end 
bundmuslinger efter udlægning i bundkultur



Anvendelse af GPS registrering og 
landingsstatistik til at bestemme præcis 
arealpåvirkning af de forskellige 
produktionsformer.

Hvor store arealer påvirkes?



Goods and Services?

Muslingeproduktionen i Limfjorden fjerner 250-300 t N

Vådområder (3675 ha) skal fjerne 415 t N pris 22.7 mill kr årligt



Integreret planlægning af 
muslingeproduktion i forhold til 
produktionsmetoder
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Muslingeproduktion kan planlægges i 
forhold til produktionsrammerne, i 
forhold til habitaternes karakteristika, 
og i forhold til at optimere andre 
services fra muslingeproduktionen, 
som fjernelse af næringsstof. 



Konklusioner I

�Muslingefiskeri kan påvirke marine økosystemer i 
forhold til fjernelse af filtrerende muslinger, 
påvirkning af bundflora og fauna, resuspension af 
bundmateriale og fjernelse af substrat.

�I første planperiode er der fortsat muslingefiskeri i 
afgrænsede områder. Der skal udvikles mere 
skånsomme produktionsmetoder, og 
langlinedyrkning.

�Der er de senere år udviklet en forvaltning, der 
medfører beskyttelse af visse habitattyper, og 
begrænser påvirkningen af andre habitattyper. 
Fiskeriets aktivitet er dokumenteret  med GPS-
system.



Konklusioner II

�Der er udviklet nyt redskab med reduceret 
resuspension og påvirkning af havbund.

�Muslingeproduktion kan i højere grad planlægges i 
forhold til produktionsrammerne for muslingeskrab, 
bundkultur og lineopdræt i forhold til habitaternes 
karakteristika, og i forhold til at optimere andre 
services fra muslingeproduktionen, som fjernelse af 
næringsstof.
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