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0. Indledning 
Denne rapport er en del af arbejdet med at lave en handlingsplan for Limfjorden, og fokuserer på 
muslingeproduktionen i Limfjorden.  
 
Udnyttelse af Limfjordens muslinger er ikke et nyt fænomen. Fund af østersskaller i køkkenmøddinger 
omkring Ærtebølle viser at mennesket gennem årtusinder har høstet af Limfjordens muslingebestande. 
 
Regelmæssigt fiskeri med skrabende redskaber efter bundlevende blåmuslinger startede op omkring 
1940´erne, og fiskerne har specielt siden 1980 landet betydelige mængder blåmuslinger fra Limfjorden. I de 
seneste år er der også landet betydelige mængder østers. 
 
Ligeledes har interessen for at producere muslinger oppe i vandsøjlen i muslingeopdrætsanlæg i de seneste år 
været meget stor. 
 
Blåmuslinger lever af at filtrere vandet for plankton. På den måde fjerner muslingerne næringsstoffer fra 
vandsøjlen. Når muslingerne høstes fjernes dermed næringsstoffer, der ellers ville kunne recirkuleres i 
fjordsystemet. Omvendt er det også vigtigt, at man ikke fisker alle blåmuslinger i fjorden op, da muslingerne 
har en vigtig rolle for fjordens økosystem ved at ”rense” vandet. 
 
Denne rapport giver et overblik over regelværket, der regulerer muslingeproduktionen, en status for 
produktionen og de miljømæssige konsekvenser forbundet hermed. Til slut vurderes muslingeproduktionen i 
forhold til fremtidens miljøudfordringer. 
 

1. Planlægning, lovgrundlag og tilladelser 
 
I foråret 2003 nedsatte Fødevareministeren et udvalg, Muslingeudvalget, der skulle belyse mulighederne for 
at fremme en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udnyttelse af de naturlige danske muslingeforekomster 
og muligheder for opdræt af muslinger. 
Muslingeudvalget sluttede sit arbejde i april 2004 med en række anbefalinger (Muslingeudvalgets 
hovedrapport, 2004). 
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Det blev bl.a. anbefalet, at nedsætte et permanent udvalg der kan rådgive fødevareministeren i spørgsmål om 
regulering af fiskeriet efter muslinger, antal licenser, og i spørgsmål om opdræt af muslinger. Et permanent 
Muslingeudvalg blev nedsat i august 2005, efter ændring af Fiskeriloven. Udvalget er sammensat af 
repræsentanter for berørte myndigheder, Erhvervs- og Naturinteresser og særlige institutioner med 
fagkundskab inden for biologi og erhvervsmæssige udviklingsmuligheder. 
 

1.1 Fiskeri efter muslinger ved skrabning 
Blåmuslinger 
Fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden er i dag et stærkt reguleret licensfiskeri. Der er udstedt 51 licenser, i 
Limfjorden for et ½ år ad gangen. Knyttet til disse licenser er en række tekniske regler om bådstørrelse, 
dybgang, motorkraft og redskaber. Fiskeriet er endvidere reguleret med dag- og ugekvoter, mindstemål, 
genudlægninger af undermålere, lukkede områder samt sommerlukning i perioden juli til september. 
Det er Fødevareministeriet ved Fiskeridirektoratet der tildeler licenser efter ansøgning fra fiskerne. 
Størrelsen på kvoter fastsættes af ministeren. Fiskerne kan blive enige om at nedsætte ugekvoten, således som 
de besluttede i september 2005. Uge kvoten blev nedsat fra 85 tons til 45 tons. 
Ligeledes kan fiskerne beslutte at lukke fiskeriet i vintermånederne. 
En grundig redegørelse for disse forhold findes hos Kristensen & Hoffmann (2000). 
 
Østers 
Fiskeriet efter østers i Limfjorden er i dag et stærkt reguleret licensfiskeri. Samtlige 51 både i fjorden, der har 
en licens til fiskeri efter blåmuslinger, kan få en licens til at skrabe østers hver anden uge med en specielt 
udviklet østers-skraber. Ud over de traditionelle muslingebåde kan og er der givet licens til en del mindre 
både. Fiskeriet er, som muslingefiskeriet, reguleret med dag- og ugekvoter, mindstevægt, lukkede områder 
samt sommer- og vinterlukninger.  
 
Ved høst af muslinger, uanset produktionsform, er opstillet en omfattende prøvetagningsstrategi for at sikre 
muslingernes kvalitet og sikkerhed for forbrugeren. Den omfatter undersøgelse af algegifte, mikrobiologiske 
forhold og kemisk forurening af muslingerne. Prøvetagningsprogram er fastsat i Bekendtgørelse om 
muslinger m.m., nr. 1172 af 8. december 2005. 
 

1.1.1 Regionplaner og Fiskeriplanen 
For specielt at tilgodese de interesser, der knytter sig til fiskeriet i de kystnære farvande, lægger Amtsrådene 
vægt på, at fiskeriet i Limfjorden foregår i overensstemmelse med den forvaltningsplan, der er udarbejdet i 
samarbejde med Nordjyllands, Viborg og Ringkjøbing amter, Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Det er 
Amtsrådenes opfattelse, at det traditionelle muslingefiskeri har et omfang og en påvirkning, som ikke er 
miljømæssigt bæredygtig. Det langsigtede mål er en reduktion af de områder, der på grund af 
muslingefiskeriet ikke kan opfylde de opstillede miljømålsætninger. Sideløbende med reduktionen af det 
areal, der må fiskes i, forudsættes udviklet nye redskabstyper og opdrætsformer, så at stadigt større dele af 
muslingefiskeriet bliver omlagt i mere miljøvenlig retning, f.eks. ved opdræt af muslinger på lange liner eller 
i netbure. 
 
Af planen fremgår, at antallet af fartøjer, der deltager i fiskeriet, ikke udvides, og ved afgang fra fiskeriet 
tilstrœbes en reduktion til ca. 40 tilladelser. Når dette niveau er nået, vil der blive taget stilling til den videre 
politik for udstedelse af tilladelser til fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden. Sigtet med denne procedure er, 
at færre fartøjer fisker bestandene og derfor alt andet lige belaster fjordens bundmiljø mindre, samt at det 
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enkelte fartøjs rentabilitet kan sikres. Amtsrådene ønsker at medvirke til at fremme en mere alsidig 
fiskebestand i Limfjorden, hvilket forbedrede miljøforhold gerne skulle give mulighed for. 
 
Planerne for blåmuslingefiskeriet i Limfjorden er under stadig udvikling og diskussion om ændring i 
reguleringen foregår nu primært i Muslingeudvalget.  Amterne søger at påvirke beslutningerne i udvalget 
således at erhvervs- og miljøhensynene bedst sammentænkes i forhold til en miljømæssig bæredygtig 
muslingeproduktion. 
 

1.2 Muslingeopdrætsanlæg 
Tilladelse til etablering af muslingebrug administreres af Fiskeridirektoratet. Tilladelse gives i medfør af 
fiskeriloven jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, § 66. 
 
Der er praksis for at tilladelser til etablering af muslingebrug sendes i høring hos følgende parter: 
 

- Fiskeriinspektoratet 
- Kystdirektoratet 
- Skov- og Naturstyrelsen 
- Fødevaredirektoratet 
- Berørte amter 
- Farvandsvæsenet 
- Danmarksfiskeriundersøgelser 
- Danmarks Fiskeriforening 

De forskellige høringspartere administrere forskellig lovgivning, der kan have betydning for hvor 
muslingebrugene kan ligge. 

For høst af opdrættede muslinger gælder også bekendtgørelse om muslinger m. m. nr. 1172 af 8. december 
2005 om prøvetagning til sikkerhed af fødevaresundhed. 

Ifølge EU-forordning har ejeren af muslingebruget årligt pligt til at indberette oplysninger om 
produktionsmængde og oplysninger i øvrigt af statistisk, økonomisk eller driftsmæssig karakter. 

1.2.1 Regionplaner og Fiskeriplanen  

Som det fremgår af Fiskeriplanen for Limfjorden ønsker amterne, at en stadig større del af muslingefiskeriet 
bliver omlagt i mere miljøvenlig retning, f.eks. ved opdræt af muslinger på liner.  

Af Nordjyllands Amt regionplansretningslinje 6.3.4 fremgår det, at 

• ”Amtsrådet vil arbejde for at, anlæg til fiske- og muslingeopdræt skal placeres under hensynstagen til 
miljømæssige, rekreative, landskabelige, sejlads og øvrige interesser i området” 

 
For at reducere de visuelle påvirkninger fra muslingebrug mest muligt skal anlæggene så vidt muligt 
undersænkes, og etableres under hensyntagen til de internationale, nationale og regionale 
beskyttelsesinteresser samt de mange rekreative, landskabelige og miljømæssige interesser på kystvandene 
(sejlads, lystfiskeri), langs kysten (badning, vandring) og ved sommerhusområderne. Anlæggene vil til trods 
for undersænkning skulle markeres af hensyn til anlæggenes drift og sejladssikkerhed. Anlæggene vil derfor 
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ofte kunne ses over store områder næsten uanset hvor de placeres – såvel fra land som fra vand. Anlæggene 
skal derfor placeres så de visuelle konsekvenser begrænses mest muligt inden for de enkelte vandområder. 
 
Amtsrådet lægger i sin vurdering af konkrete ansøgninger vægt på de miljømæssige, landskabelige og 
rekreative hensyn samt hensynet til øvrige interesser i området. 

Af Viborg Amts regionplan retningslinie 18,3 fremgår: 

• Der skal udvikles nye og mere skånsomme metoder efter fiskeri og produktion af muslinger. Opdræt af 
muslinger skal fremmes.  

Af Ringkjøbing Amts regionplan fremgår det, at  
 

• Akvakulturanlæg må ikke hindre opfyldelse af vandområdernes målsætninger, herunder ramsar, EF-
habitat og EF-fuglebeskyttelsesområder 

• Anlæg til skaldyrsopdræt skal placeres på dybder større end 3 meter og udenfor vegetationsområder 
og på en måde så slamaflejringer undgås. 

 
Amtet fortsætter samarbejdet med de andre miljømyndigheder og Fødevareministeriet om at udpege 
områder til skaldyrsopdræt, herunder til kultur- og genudlægningsbanker med lempet målsætning. 
 

2. Produktion af muslinger og dets effekt på miljøet 
I Muslingeudvalgets betænkning anbefales, at betragte muslingeproduktion som et kontinuum og ikke som 
hidtil som adskilt i fiskeri og i opdræt. Der foreslås følgende produktionsmetoder af muslinger: 
 

• Fiskeri med skrabende redskaber 
• Genudlægning af bifangst af undermåler på kulturbanker 
• Fiskeri med henblik på omplantning til kulturbanker og efterfølgende genfangst 
• Yngelproduktion med henblik på udlægning på kulturbanker 
• Opdræt med hele forløbet fra rekruttering til slutvækst i vandsøjlen 
• Opdræt af yngel i klækkeri og slutvækst i vandfasen. 

 

2.1 Skrabning efter muslinger 

2.1.1 Fangstmetoder og fangststatistik  
Blåmuslinger: 
Fiskeri efter blåmuslinger foregår ved hjælp af en muslingeskraber. Skraberen må højst have en vægt på 100 
kg og en fangståbning på 2 m. Den er udformet som en netpose, der er forstærket af et ringnet af metal. 
Skraberen trækkes med langsom fart henover bunden og opsamler muslingerne i posen. I figur 1 er vist 
mængden af landede blåmuslinger i perioden 1940 til 2005. 
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Fig.1. Landinger af blåmuslinger 1940 - 2005. Det skal bemærkes, at der efter 1993 ændres på registreringssystemet af 
fangsterne, således at det kun er de egentlige fangster af levende muslinger, der registreres.  I praksis betyder det, at 
værdierne før 1994 ligger ca. 15-20 % højere end senere.  
 
Landingerne af blåmuslinger har de sidste godt 10 år ligget nogenlunde stabilt omkring 75.000 tons årligt, 
figur 1. Dog var landingerne i 2005 kun på 45.000 tons, hvilket er markant mindre end de sidste 10 års 
gennemsnit. I 2004 blev der landet ca. 70.000 tons til en værdi af ca. 80 mio. kr. 
 
På baggrund af de af DFU gennemførte bestandsopgørelser de seneste ti år er der i dag nogen usikkerhed 
omkring det fremtidige fiskeri. På figur 2 er angivet udviklingen i bestanden i perioden 1993 til 2004 
(Kristensen & Hoffmann 2004). 
 
Der bemærkes en reduktion i bestandsstørrelsen fra knap 800.000 tons til mindre end 400.000 tons, dog med 
en opadgående tendens i 2004. Denne reduktion er ikke nødvendigvis faretruende, men såfremt den fortsætter 
igen i 2005, må fiskeriet reguleres yderligere, og fiskeriet betragtes som værende i en ikke bæredygtig 
udvikling. Da den samlede biomasse er gået ned, har udnyttelsesgraden derfor været stigende. I oktober 2005 
besluttede fiskerne at nedsætte uge kvoten fra 85 tons til 45 tons for at spare på blåmuslingeressourcen. 
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Figur 2. Udvikling i bestandsstørrelse af blåmuslinger i Limfjorden 1993 – 2004. Der findes ingen data fra 
1998, 2000 og 2002. 
 
 
Årsagen til reduktionen anses som værende en kombination af manglende rekruttering, iltsvind samt fiskeri 
(Kristensen & Hoffmann, 2004). 
 
 
Østers 
Fiskeri efter østers foregår med en let østersskraber.  
Den europæiske østers (Ostrea edulis) har siden midten af 1800 tallet været almindelig i Limfjorden, dog med 
meget varierende bestandsstørrelser. Fra tid til anden har det været nødvendigt med udsætning af yngel 
importeret bl.a. fra Frankrig og Irland. Fiskeriet tilhørte fra starten Kongen (kongeligt regale) og blev 
forpagtet ud. Fangsterne aftog langsomt i løbet af 1900-tallet og ophørte helt i midten af 70erne. I 1984 
afsluttedes den sidste forpagtning, og regalet blev ophævet. 
 
Fra midt i 90’erne begynder østersen igen at optræde i landingerne for at øges langsomt til ca. 10 tons årligt. I 
2002 landedes mere end 500 tons og de seneste to år har fangsten ligget på ca. 850 tons. Fiskeriet foregik de 
første år udelukkende i Nissum Bredning og i området nord for Venø. Senere også i farvandet omkring Venø, 
i Kaas Bredning og langt op i Sallingsund. Med en gennemsnitlig vægt på omkring 80-90 g betyder det en 
total fangst på ca. 10 mio. østers. Dette er sandsynligvis den største landing nogensinde, idet de officielle tal 
fra starten og fra midten af forrige århundrede lå omkring 4-5 mio. stk. På figur 3 ses udviklingen i 
fangsterne. 
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Figur 3. Fangst af østers i Limfjorden 1984 – 2004. 
 
Den voldsomme øgning i bestandsstørrelsen hænger sandsynligvis sammen med den temperaturstigning, der 
har været registreret i sommerperioden i de seneste ti år.  
 
Værdien af østers- fangsten var i 2004 ca. 21 mio. kr., svarende til en kilopris på ca. 24 kr. og en stk. pris på 
2-3 kr.  

2.1.2 Miljøeffekter ved skrabning efter blåmuslinger  
Når muslingeskraberen trækkes henover bunden fjernes ikke kun muslinger. Også planter og dyr der lever 
oven på bunden fjernes. Dette reducerer mængden af arter af både planter og dyr. Skrabning efter muslinger 
påvirker artssammensætningen af bunddyr i retning af at fremme hurtigt voksende opportunistiske arter på 
bekostning af flerårige langsomt voksende arter. 
 
Ved fiskeri med skrabende redskaber fjernes også sten og skaller og andet fast substrat, som er vigtige 
substrat typer for flere arter. Bundens struktur ændres og muligheder for arter, der kræver fast substrat, 
forringes. Blåmuslingelarver kræver fast substrat for at overleve og fjernelse af fast substrat menes at være 
medvirkende til bestanden af blåmuslinger er gået tilbage. 
 
Skrabning på dybder ind til 3-meter dybdekurven (2-meter dybdekurven i Skive Fjord, Risgaarde og Lovns 
Bredning), forhindrer at ålegræsset får mulighed for at vokse ud til den naturlige dybdegrænse. 
 
Den samlede vurdering er, at det nuværende fiskeri har et omfang og en påvirkning, der ikke er miljømæssigt 
bæredygtigt og som hindrer opfyldelse af regionplanernes målsætninger i store dele af Limfjorden. 
 
I tabel 1 er regnet på hvor meget kvælstof (N) og fosfor (P) der fjernes fra Limfjorden ved landing af 
forskellige mængder bundlevende blåmuslinger. Landes der f.eks. 75.000 tons blåmuslinger fjernes der 480 
tons N og 30 tons P fra Limfjorden. Forudsætningerne for beregningerne fremgår af tabel 2 i afsnit 2.2.2. 
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Tabel 1. Opgørelse over fjernelse af N og P ved skrabning af bundmuslinger.  

% fjernelse i forhold til 
belastningen fra oplandet ***Mængde 

(tons) 
N-fjernelse 

(tons) 
P-fjernelse 

(tons) N P
200 1 0,1 0,01 0,02

10.000 64 4,0 0,38 0,96
25.000 160 10,0 0,95 2,39
50.000 320 20,0 1,91 4,78
75.000 480 30,0 2,86 7,18

*** her er anvendt middel for perioden 2000 til 2004 for den samlede belastning fra oplandet til Limfjorden. 
 

2.2 Muslingeopdræt i vandsøjlen 

2.2.1 Opdrætsmetoder og statistik over høstede mængder 
I 2004 blev Dansk Skaldyr Center startet i Nykøbing Mors. Samtidig blev der givet ca. 38 tilladelser til 
opdræt af blåmuslinger og østers i Limfjorden og 34 ansøgninger er under behandling. Et helt nyt erhverv er 
således ved at blive etableret. Der anvendes lidt forskellige produktionssystemer i Limfjorden. I et af de mest 
anvendt anlæg, sker produktionen af blåmuslingerne i såkaldte ”strømper”, der er ophængt i vandsøjlen (se 
figur 4). Strømperne fyldes hen på sommeren med yngel, der er indsamlet på tove og bændler i 
forårsperioden. De naturligt klækkede muslingelarver sætter sig på disse bændler, hvor de på grund af de 
generelt gode vækstbetingelser i Limfjorden vokser til en størrelse på 1 – 2 cm i løbet af et par måneder. 
Herefter ”strømpes” de.  
 
 
 
 

 
Figur 4. Canadisk anlæg for opdræt af blåmuslinger 
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Afhøstning kan allerede ske året efter. I 2004 blev der på denne måde produceret ca. 100 tons. Disse 
muslinger er af en meget fin kvalitet med højt kødindhold og sælges til priser, der er 3 – 4 gange højere end 
prisen på de opfiskede muslinger. Produktionen forventes - på trods af en del begyndervanskeligheder - at 
stige betragteligt de kommende år. 
 

 
Figur 5. Kort der viser opdrætsanlæg der har fået afslag (rød), er under behandling (gul) eller har fået tilladelse (grøn) 

2.2.2 Miljøeffekter 
Fjernelse af næringssalte  
Produktion af muslinger i opdrætsanlæg har en række forskelligartede effekter på det omgivende miljø. Som 
en positiv effekt medfører produktionen en fjernelse af næringssalte. På baggrund af en række antagelser er 
det muligt at beregne størrelsesordnen af fjernelsen af næringssaltene (se tabel 2 og 3). 
 
Tabel 2. Ved produktion af 1 ton levende muslinger fjernes følgende mængder (i kg.) af organisk kulstof (C), kvælstof 
(N) og fosfor (P). (Fra Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2004). 

 
 
Samlet vil høst af 1 tons muslinger medføre en fjernelse af 27,7-44,5 kg C, 6,4-10,2 kg N og 0,4-0,6 kg P alt 
afhængig af om der høstes bund- eller linemuslinger. 1 tons linemuslinger vil fjerne mere N og P end 1 tons 
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bundmuslinger. Det skal bemærkes at disse tal er behæftet med en del usikkerhed som følge af en stor 
variation i muslingernes kondition og en ringe dokumentation af muslingernes indhold af N og P. 
 
Det er vurderet at et standard muslingebrug i Limfjorden på 250 * 750 meter årligt kan producere ca. 200 tons 
muslinger (personlig kommentar fra Jens Kjærulf Petersen, DMU). Et standard muslingebrug vil så 
gennemsnitlig kunne fjerne 2,0 tons N og 0,1 tons P om året. Udover fjernelse af næringssalte vil muslingerne 
også filtrere vandet for partikulært materiale, og dermed bidrage til at reducere mængden af kulstof, der 
tilføres havbunden, hvormed risikoen for iltsvind generelt formindskes. 
 
I tabel 3 er regnet på hvor meget N og P der fjernes fra Limfjorden ved høst af forskellige mængder 
linemuslinger fra opdrætsanlæg. Kommer der f.eks. fuld gang i 50 muslingebrug og høstes i alt 10.000 tons 
blåmuslinger, fjernes der 102 tons N og 6 tons P fra Limfjorden. De 50 linebrug vil fylde ca. 10 km2, hvilket 
er under 1 % af Limfjordens areal. 
 
Tabel 3. Opgørelse over fjernelse af N og P ved høst af linemuslinger fra opdrætsanlæg.  

% fjernelse i forhold til 
belastningen fra oplandet *** Antal 

brug 
Mængde 

(tons) 
N-fjernelse 

(tons) 
P-fjernelse 

(tons) N P 
Areal 
(km2) 

% af 
Limfjordens 

areal 
1 200 2 0,1 0,01 0,03 0,2 0,01

10 2.000 20 1,2 0,12 0,29 1,9 0,13
20 4.000 41 2,4 0,24 0,57 3,8 0,25
30 6.000 61 3,6 0,36 0,86 5,6 0,38
40 8.000 82 4,8 0,49 1,15 7,5 0,50
50 10.000 102 6,0 0,61 1,44 9,4 0,63

100 20.000 204 12,0 1,21 2,87 18,8 1,25
*** her er anvendt middel for perioden 2000 til 2004 for den samlede belastning fra oplandet til Limfjorden. 
 
 
Andre miljøpåvirkninger  
Produktion af muslinger i vandfasen kan også medføre en række ændringer i økosystemet, der primært er 
forbundet med muslingernes ekskretionsprodukter som fækalier. Etablering af muslingebrug vil medføre en 
forøget sedimentation af organisk materiale under og i umiddelbar nærhed af bruget. Det område, der vil blive 
påvirket, og påvirkningens omfang, vil afhænge af lokale betingelser skabt af strøm, vanddybde og 
eksponering. Den øgede lokale sedimentation af organisk materiale i form af fækalier og afstødte muslinger 
kan lede til lokalt iltsvind og udvikling af svovlbrinte, som er stærkt giftig. Bundfaunaen under muslingebrug 
vil også blive negativt påvirket i form af reduktion i individantal, biomasse og artsdiversitet af bunddyr, og 
sedimentationen vil også virke negativt på planter som ålegræs og havgræsser samt på fasthæftede 
makroalger. Etableringen af muslingebrug koncentrerer mange muslinger i et lille område, og muslingernes 
indtagelse og omsætning af de planktonalger, de fortrinsvis lever af, vil endvidere kunne lede til skift i 
planktonets sammensætning. Konsekvenserne heraf er kun sporadisk kendte (Ministeriet for fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri, 2004). 
 
I figur 6 er vist en skematisk oversigt. 
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Figur 6. Skematisk oversigt over miljøpåvirkninger ved produktion af muslinger (Ministeriet for fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, 2004). 
 
Der foreligger pt. ikke tilstrækkeligt med data til at belyse effekten af de nuværende opdrætsanlæg i 
Limfjorden. En række forskellige projekter er startet op, som på sigt skal være med til at belyse 
miljøpåvirkningen fra anlæggene. Der arbejdes også på at udvikle modeller, der kan beregne forskellige 
områders bæreevne.  
 

3.0 Fremtidige forhold af betydning for muslingeproduktionen i 
Limfjorden 

3.1 Faldende næringssalt belastning  
En historisk analyse af Limfjordens miljøtilstand gennem de sidste 100 år har vist, at bundfaunabiomassen i 
fjorden er relateret til kvælstofbelastningen (Christiansen et al. 2006). Fra 1910 til 1952 er det vurderet, at den 
stigende biomasse i bundfaunaen (se figur 7) er drevet af en stigende næringssalttilførsel evt. forstærket af 
øgede temperaturer. Således er der i denne periode en positiv sammenhæng mellem næringssalttilførsel og 
bundfaunabiomasse. I perioden fra 1978 – 2003 vender udviklingen og der ses en negativ effekt af den øgede 
næringssaltbelastning.  
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Figur 7. Udviklingen i biomassen i Limfjorden. Data fra alle bredninger og områder er normaliseret til et gennemsnit på 
0 og en spredning på 1 (Christiansen et al. 2006). 
 
 
Det ser således ud til at være en sammenhæng i Limfjorden, hvor den højeste bundfauna biomasse findes ved 
en ikke for høj, men heller ikke for lav, kvælstoftilførsel (se figur 8). 
 

 
 
Figur 8. Udviklingen i den bentiske biomasse sammenholdt med den arealspecifikke kvælstoftilførsel til den vestlige 
Limfjord i hele perioden (Christiansen et al. 2006). 
 
Danmarks Miljøundersøgelser har i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen for Limfjorden 
vurderet at en tålegrænse for tilførsel af kvælstof inklusiv det atmosfæriske bidrag til Limfjorden er omkring 
10-11.000 tons N pr. år (Markager et. al. 2006). Det svarer til belastningsniveauet i 1950-1955.  
Da blåmuslingen generelt udgør den dominerende andel af den bentiske biomasse i Limfjorden, må den 
samlede bentiske biomasse forventes at afspejle biomassen af blåmuslinger i fjorden. Derfor vil en 
kvælstofreduktion, der bringer belastningen til fjorden ned omkring 10-11.000 tons N pr. år betyde, at 
blåmuslingebestanden i fjorden vil stige i forhold til niveauet fra 2000-2003 og komme op på et for 
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Limfjorden tæt på maksimalt niveau (se figur 7). At der tidligere har været meget høje forekomster af 
blåmuslinger i fjorden vidner store blåmuslinglandinger fra midten af 1940´erne også om (se figur 1). 
 
Det skal dog nævnes, at ovenstående vurdering er meget grov og tager udgangspunkt i at udviklingen i 
Limfjorden er reversibel, og dermed vil vende tilbage til sin oprindelige tilstand når en given påvirkning 
fjernes. Dette vil dog ikke altid tilfældet. Fjernelse af f.eks. sten og nedbrydning af stenrev er påvirkninger der 
er irreversible, og økosystemet kan således ikke selv regenerere sådanne habitater. Ligeledes er der eksempler 
på, at andre økologiske sammenhænge kan ændres markant i forbindelse med en længerevarende kraftig 
påvirkning.  
 
Det skal også nævnes, af der tidligere er opstillet en 3D model for Løgstør Bredning (EU-projektet 
SUSTANIEX). Modellen formål var bl.a. at modellere muslingebestanden i Løgstør Bredningen i forhold til 
forskellige udviklingsscenarier. Et af scenarierne beregnede, hvad en 25 % reduktion af kvælstofbelastningen 
til Løgstør Bredning (i forhold til 1999-niveauet) ville betyde for muslingebiomassen. SUSTANIEX-
modellen forudsagde at reduktionen, ville medføre et beskedent ikke signifikant fald i muslingebiomassen i 
Løgstør Bredning. 

3.2 Vandrammedirektivet 
EF Vandrammedirektiv, VRD, som trådte i kraft i december 2000, har til formål at fastlægge rammerne for 
beskyttelse af bl.a. kystvande. Dele af VRD er udmøntet i den nationale lovgivning ved Miljømålsloven. 
Direktivet vil således få betydning for den fremtidige forvaltning af muslingeproduktion i Danmark. 
 
Hovedsigtet er at opnå god økologisk tilstand i bl.a. kystvande, hvilket ifølge direktivet indebærer, at de 
biologiske forhold for kystvande viser niveauer, der kun er svagt ændrede af menneskelige aktiviteter og som 
kun afviger lidt fra, hvad der normalt gælder for typen af kystvandet under uberørte forhold. 
 
VRD definerer krav til opretholdelse af de biologiske forhold for bundvegetation og bunddyr, 
artssammensætning, tætheder og udbredelse. 
 
Inden 2009 skal der udarbejdes vandplaner med miljømål for bl.a. kystvande. Der skal også laves 
indsatsplaner med henblik på at nå miljømålet, god økologisk tilstand, i 2015. 
 
 
VRD og muslingeproduktion 
 
3.2.1 Skrabning efter muslinger. 
Et centralt element i vandrammedirektivet er forringelser af miljø- og naturtilstanden skal forebygges, jf. 
Miljømålslovens § 11. Der er med dette krav en gang for alle trukket en streg i sandet – hvis tilstanden 
forringes er det ifølge direktivet ulovligt. Det vurderes, at dette meget firkantede krav vil gøre det meget 
vanskeligt eksempelvis at give tilladelse til fiskeri med skrabende redskaber i områder, hvor der i dag ikke 
drives fiskeri grundet fiskeriets fysiske påvirkning af bundplanter og bunddyr. 
 
Inden 2009 skal der udarbejdes vandplaner med miljømål for bl.a. kystvande. Der skal også laves 
indsatsplaner med henblik på at nå miljømålet, god økologisk tilstand, i 2015. Direktivet giver mulighed for 
at forlænge fristen for opfyldelse af miljømålene med op til 2 gange 6 år. Hvis årsagen til manglende 
opfyldelse skyldes muslingeproduktion, vil omfanget enten skulle reguleres eller fordre en eller anden form 
for begrænsning af øvrige påvirkninger. 
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Et tredje centralt element er, at der kan fastsættes mindre strenge miljømål. En forudsætning herfor er, at der 
er samfundsøkonomiske eller miljømæssige begrundelser. 
 
I basis analyse II for Limfjorden er det vurderet, at skrabning efter muslinger under den nuværende 
lovgivning og administration har stor effekt på de biologiske forhold i fjorden, både for planter og dyr. 
 
Det vurderes i basisanalyse II for Limfjorden, at regionplanens mål, ikke nås i 2015 hvis den nuværende 
lovgivning og administration fastholdes. 
 
 3.2.2 Opdræt af Muslinger 
 
Antallet af opdrætsanlæg for muslinger i Limfjorden forventes at stige kraftigt i de kommende år. Det er 
uafklaret hvor følsom fjorden er over for disse anlægs miljøpåvirkninger. 
 
Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelige data til at belyse miljøeffekten af opdræt af 
muslinger i Limfjorden. Der er iværksat en række undersøgelser og modelarbejder, der skal belyse 
miljøpåvirkningerne fra opdrætsanlæg for muslinger.  
Vurderingen af miljøpåvirkningen af skrabning efter muslinger og fra opdræt af muslinger skal inddrages i 
udarbejdelsen af VRD´s vandplaner. Planerne skal udarbejdes af de kommende Miljø Centre under 
Miljøministeriet. 
 
Indsatsplaner, som følge af VRD´vandplaner for at opnå god økologisk tilstand i Limfjorden, skal udarbejdes 
af de kommende kommuner. 
 

3.3 Natura 2000 områder 
Dette netværk omfatter områder udpeget ifølge EF Fuglebeskyttelsesdirektiv, EF Habitatdirektiv og område 
som følge af Ramsar Konventionen. 
 
EF Fuglebeskyttelsesdirektivet om bevaring af vilde fugle og Habitatdirektivet om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr skal på nationalt og europæisk plan sikre opretholdelse og genopretning af gunstig 
bevarelsesstatus for karakteristiske naturtyper og vilde arter. De 2 direktiver har udpeget stort set 
sammenfaldende områder i Limfjorden. 
Udpegningen af fuglebeskyttelsesområder er sket ud fra forekomsten af ynglefugle og store bestande af 
rastende og overvintrende trækfugle langs kysterne. 
 
Habitat områderne er udpeget på baggrund af særlige arters tilstedeværelse og udbredelse, samt forekomst af 
særligt definerede naturtyper, der skal bevares i gunstig bevaringsstatus. 
Udnyttelse af muslingeressourcen, både skrabning efter muslinger og opdræt må ikke være i konflikt med 
udpegningsgrundlaget for områderne. 
I forbindelse med tilladelser til udnyttelse af muslingebestanden og opdræt, skal der udarbejdes en 
konsekvensvurdering om tilladelsernes påvirkninger på udpegningsgrundlaget for de beskyttede områder. 
Vurdering af udnyttelse af muslingeressourcen i relation til fuglebeskyttelses- og habitatområder i Limfjorden 
skal indgå i Natura 2000-planerne og de tilknyttede indsatsprogrammer.  
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