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Forord
Der er forskel på videnskab og kendskab. Undertegnede og deltagere er ikke
videnskabeligt eller akademisk skolet. Dette arbejde går ikke ud på at bevise noget
som helst. Her er naturforhold, som kan påvises på en måde, som enhver selv kan
sejle, eller gå ved lavvande ud og se, og/eller selv kan efterprøve med simple
metoder og redskaber. En slags civil videnskab – Citizen science. Jeg er fisker og
formidler.
Tak til Jon Christian Svendsen, DTU aqua for supervision og rådgivning under
realisering af projektet.
Jon Christian Svendsen og DTU kan ikke drages til ansvar for indholdet i dette skrift.
Ansvar for redeligheden er mit, alene.
Og tak til Landsforeningen levende Hav for lån af både overvands- og
undervandsdrone, samt til Dansk Amatørfiskerforenings projektudvalg for hjælp til
indkøb af f.eks. laser afstandsmåler og lån af småmaskede kasteruser.
Og til fritidsfiskerkolleger for støtte til det praktiske arbejde, især til Casper Roar
Simonsen, som især har bidraget med opmåling og håndtering af dronerne på
professionel måde.
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Konklusion og sammenfatning
De tre opmålte muslingerev, Fiskerhusene, Østergårds Sand og Abkeld på
lavvandsområde i Nørre Fjord øst for Helnæs kan alle tre defineres som biogene,
idet de falder inden for definitionen udsendt af Miljøstyrelsen :
Et rev bestående af blåmuslinger er beskyttet som et biogent rev ved fredning ifølge
gældende lovgivning, når minimumsarealet er 2500 m2 med en dækningsgrad på
minimum 30% og en stabilitet på 3 aldersklasser.
Miljøstyrelsen: Definition af biogene rev Miljøprojekt nr. 1992

De tre rev er allerede beskyttet med fredning, fordi hele Helnæs Bugt er lukket for
både trawl og muslingefiskeri iflg. trawl og muslingebekendtgørelser af 2019.
De tre biogene rev er fragmenterede, men dækker større sammenhængende
områder omgivet af dels sandbanker, dels af bede med ålegræs. I de enkelte rev
består fragmenteringen af smalle render i sand, som tillader tidevand og ophobet
vand ved vindstuvning at passere ind og ud mellem revets enkelte dele.
Et fjerde, nu dødt rev, Møllen er overgroet med ålegræs.
Der synes at være en vis sammenhæng mellem fremvæksten af ålegræs og de
biogene rev af blåmuslinger på den måde, at når et rev tilsandes og dækkes af
sediment, etablerer ålegræsset sig i bede med de underliggende døde muslinger
som næringskilde.

Flere rev af blåmuslinger findes langs Fynskysten i fjordens østlige side og på sandog stengrunden Rønnen i fjordens nordlige del. Disse er ikke opmålte og indgår ikke i
denne undersøgelse.
Der er stor sandsynlighed for at revene er opstået ved sætning af nye muslinger som
følge af fritidsfiskeres og DTUaquas udlægning af ca. 40 tons blåmuslinger i et stort
biorev, som blev dyrket på liner i Nørre Fjord 2009 til 2012. Dette rev er i dag
forsvundet og afløst blandt andet af de omtalte.
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Iltindholdet ved målestationen i Nørre Fjord har været nogenlunde stabilt på ca. 8
mg-L i projektets periode, men viser den 19.8. 2020 et iltindhold på 8,4 mg-L i øvre
vandlag fra 0.10 m til 1,70 m og faldende til ca. 5 mg-L på 9m dybde.
http://report.surfacewater.miljoeportal.dk/?reportpath=/vpd/MarinProfilMaaling&format=rs&Stationsnr=
%2095620002

På trods af Helnæs Bugts forbindelse til store vandmasser i Det sydlige Lillebælt,
som lider under massivt iltsvind, er bugtens, og især Nørre Fjord i god miljøtilstand,
og fritidsfiskere såvel som de få erhvervsfiskere kan lande tilfredsstillende fangster.
Et prøvefiskeri med småmaskede kasteruser viser, at mangfoldigheden af arter på et
af revene sammenlignet med glat sandbund på tilsvarende dybde er størst på det
biogene rev af blåmuslinger. I alt 86 individer på revet og 32 på glat sandbund
eksklusiv krabber.
Forsøgsfiskeriet viser kun det antal fisk og krebsdyr, som overlevede at opholde sig i
en del af et døgn sammen med ca. 100 krabber pr ruse.
Trods indsætning af spæremasker i anden del af prøvefiskeriet i en af ruserne i hvert
sæt blev der fanget i alt ca 2.490 krabber.
De mange krabber er et bekymrende fænomen.
De første 5 døgn af prøvefiskeriet foregik umiddelbart efter fuldmåne og viste
begrænset aktivitet på revet.
De sidste 5 døgn af prøvefiskeriet foregik i ”mørkenætter” hen over nymåne. Det
viste en betydelig større aktivitet på begge typer bund.
Hele prøvefiskeriet viste, at det biogene rev af blåmuslinger sammen med den
omgivende sandflade er levested for rejer og små fisk, herunder mange små ål og en
del små torsk.
Desuden er muslingerevet jagtområde for rovfisk som havørred, ulk og torsk.
Muslingerevene og livet på dem udgør en væsentlig fødekilde for fjordens fugle.
Især i vinter og forårsmåneder opsøger mange edderfugle revene sammen med
skalleslugere. Ved lavvande, når revene er tørlagte opsøges de af måger, krager og
vadefugle. Hen over sommeren er fuglene koncentreret ved redepladser langs
kysterne og på øerne i bugten.

6

De beskrevne biogene rev af blåmuslinger har forskellig stabilitet. To rev, Østergårds
Sand og Abkeld er stabile. Et rev ud for fiskerhusene tæt ved bådeløbet til
Sønderfjord og Lillebælt er for meget udsat for dynamiske påvirkninger af brydende
brænding ved stærke vinde fra V og SV, som kan slå huller i revet. Revet ud for
Møllen er dødt for flere år siden, da fjorden var i dårlig ilttilstand og er i dag
overlejret med sediment og tilgroet med ålegræs.
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Baggrund for projektet
Jeg har i al beskedenhed opnået et indgående kendskab til Nørre Fjord, Helnæs Bugt
gennem mere end 40 års aktiviteter dels som fritidsfisker til selvforsyning og dels
som professionel, selvstændig, sejlende natur- og frisluftsvejleder, som foruden
sejlads i traditionelle, sejlførende fiskerjoller også formidlede kendskab til fiskeri og
fjordens svingende biodiversitet.
Jeg er lokalformand for Helnæs Bugts Fiskeriforening og i indeværende år
konstitueret landsformand for Dansk Amatørfiskerforening.
Et mere detaljeret kendskab til fjordens biogene rev og deres udvikling forekommer
meget relevant i disse år, hvor et stadig mere industrialiseret muslingefiskeri og
dyrkning af blåmuslinger på langliner udvikles intensivt.
Nørre Fjords biogene rev af blåmuslinger på lavvandsområder er et resultat af
fritidsfiskernes og DTUaquas dyrkning af ca 40 tons blåmuslinger på liner til
udlægning som et biorev i fjorden 2011 med det formål at forbedre fjordens
miljøtilstand. Siden da har nye muslingerev etableret sig. Nogle af dem er objekter
for denne undersøgelse.
Nørre Fjord og hele Helnæs Bugt er fredet for både trawl- og muslingefiskeri ifølge
bekendtgørelser af 2019.
Det er således muligt at følge udviklingen af biogene rev over en længere periode.
Det kendskab, som opnås, kan være nyttig andre steder i landet.
Rundt om i danske farvande fiskes der til tider ganske intensivt blåmuslinger efter
forudgående konsekvensvurderinger og tilladelser fra fiskerimyndighederne.
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Muslingekutteres slæbespor 3. og 4. februar 2020 i Det Sydfynske Øhav ved Svelmø. Det ses af kortet, at kutteren har
fyldt sin last ved at skrabe over en strækning på kun ca. 900 meter. Samme mønster tegnede sig, da en muslingekutter
hentede en last ved Okseøerne i Flensborg Fjord, januar samme år.

Projekt:
At Identificere muslingerev på lavvandsområde på Ø side af Helnæs fra Odden i S til
Elnebjergkrogen i N.
Rev måles på langs og på tværs. Mål udtrykkes i m mellem fastmærker.
Stedsbestemmelse foretages fra sydligste pkt i længde og bredde.
Vanddybde måles/vurderes i m ved dgl. vande i forhold til DMI målestation i Fåborg.
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Der foretages optælling af muslingegenerationer i banken.
Projektet vil være koncentreret om muslingerevet ud for Fiskerhusene hvad angår
detaljer som f.eks. vejrforhold og livet på revet.
For at få indtryk af livet på revene opstilles 2 nøglefisker-rejeruser dels på sandbund
og dels på revene af i alt 9 gange på og ved min. 3 forskellige rev.

Metode:
Rev findes ved research til fods eller ferguson traktor ved stort lavvande denne
vinter 2019 - 2020 og/eller fra jolle kommende sommer 2020.
Opmåling sker med laser afstandsmåler mellem faste punkter, fx orange garnkugler
eller opmåler og traktor.
Desuden filmes de enkelte revområder fra drone for at forstå revenes form og
udbredelse.
Mål af muslingernes antal generationer foretages ved opfiskning af 5 L midt i hvert
rev ved hjælp af feltspade eller traditionel, håndholdt muslingeskraber på
stage.(Brejle) Generationer bestemmes ved antal vækstlag på skallerne. Disse er
ikke udtryk for individernes alder udtrykt i år, men det antal vækstperioder individet
har gennemlevet.

Muslinger alder:
https://ninum.uit.no/bitstream/handle/10037/12028/thesis.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
Tæthed i revene udtrykkes i % dækning af muslinger ved skøn på et areal af 1
kvadratmeter ved udlægning af 2 tommestokke i kvadrat 1X1 m
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Begyndende dannelse af rev på sand blandt ålegræs. Anslået tæthed 15%
Vandstand vurderes efter dmi graf ved målestation, Fåborg.
Revene nummereres fra S mod N efter bankernes sydligste pkt.
Indsamlede data beskrives i let forståelig tekst.
Artsrigdom ved ruseprojekt: For at undgå, at ruserne fyldes med store krabber, som
vil ødelægge fangsten indsættes spærremasker i forreste rusebøjle. Fangster
sorteres, optælles og artsbestemmes.
Dette foregår i forlængelse af Jon C Svendsen DTU´s projekt med undervandsfilm af
artsrigdom på revene, som foregik i april – maj 2109. Ruseprojektet vil foregå ved
varmere vandtemperaturer i august 2020.

Plan:
Når opmåling er foretaget, Foretages et prøvefiskeri med småmaskede kasteruser
dels på selve det fragmenterede rev ved Fiskerhusene og dels på den udenfor
liggende sandbanke for at sammenligne antal og arter af fisk og krebsdyr på de to
forskellige typer bund.
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Desuden er det planen at iagttage muslingerevene kommende sensommer og
efterår 2020 for evtl at iagttage mulig oversanding eller overgroning med ålegræs
og/eller sætning af nye rev. . Disse data bruges til at beskrive muslingerevenes
stabilitet og sammenhæng med ålegræs.
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Naturforhold medvirker til begrænset iltsvind i Nørre Fjord
Nørre Fjord Helnæs Bugt er adskilt fra Sønder Fjord og Lillebælt ved den Ø – V
strakte ørække: Illumø, Horsehoved og Vigø, som lukker Nørre Fjord mod syd.

Bugten er under påvirkning af vandstande i Østersøen. Under stærke vinde af vest
suges vandet ud af Bugten og kan falde til mere end 1 m under daglig. Ved stærke
østlige vinde trykkes vand fra Vestlige Østersø som vindstuvning ind i Bugten og kan
stige til mere end 1 m over daglig. Gennem bådeløbet mellem Helnæs og
Vesterhoved på Illumø kan der således løbe stærke strømme, når vandet skifter
mellem bugten og Lillebælt/ Sønder Fjord. Mellem Fyn og øerne viser
materialevandring, at krumodderne peger mod syd.
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Mellem Illumø og Helnæs vokser Helnæs Odde langsomt mod nord.
Strømvirkeresultanten er forskellen mellem styrke af indgående og udgående strøm.
Den er indgående i bådeløbet.

Strømvirkeresultant. Nørre Fjord.

I Bådeløbet mellem grønt og rødt sømærke findes en undersøisk ryg af sten. Dybden
er blot 3 til 4 m. Ryggen er omgivet af dybder på ned til 10 m. Når nyt vand ved store
højvander forårsaget af vindstuvning strømmer ind i Nørre Fjord kan det være vand
fra Lillebælts øvre lag, som er mere iltholdige end bundlagene, hvor der hersker
kraftig iltsvind.
Ved store lavvander, hvor Nørre Fjords overflade suges ud gennem bådeløbet
erstattes dette ikke af en iltfattig bundstrøm fra Lillebælt.
Stenryggen i Bådeløbet kan således være en medvirkende årsag til, at Nørre Fjord
ikke lider så hårdt under iltsvindsperioder som de dybe østjyske fjorde, hvor iltfattigt
bundvand suges ind, når en hård vestenvind blæser overfladevandet ud.
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Dyb østjysk fjord. Iltfattigt bundvand fra Lillebælt suges ind ved kraftig vind fra vest.

Stenryggen i bådeløbet stopper iltfattigt bundvand fra Lillebælt i at strømme ind i Nørre Fjord.

Langs Ø-kysten af Helnæs er der et stort lavvandsområde, som strækker sig mellem
150 og 400 m ud fra stranden.
Det viste kort er af ældre dato. I dag er Helnæs Odde på det sydøstlige hjørne
betydeligt større og sandområdet er ved dannelse af revler vokset mod øst og nord.
De mørke striber og pletter på lavvandsområdet viser en blanding af ålegræs og
muslinger. Muslingerev kan ikke defineres ud fra kortet.
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Dyrkning af blåmuslinger på liner, forbedrer fjordens tilstand og den fredes for
muslingeskrab
Ved lokal vedtægt fra 1978 var Helnæs Bugt beskyttet mod al fiskeri med
bundslæbende redskaber.
I slutningen af 1900 årene og begyndelsen af 2000 årene var Nørre Fjord kommet i
en stadig dårligere tilstand. Fjordskrubberne var næsten forsvundet, der var kraftige
bundvendinger hver eneste sommer i inderfjorden. En undersøgelse af fjordbunden
havde afsløret, at der var nogle dybe huller efter sandsugning i et område
umiddelbart nord for Illumø. I hullerne var vandet dødt og fuld af rådnende
materiale, som bredte sig ud i farvandet.
Fritidsfiskere fra Dansk Amatørfiskerforening indledte et samarbejde med DTUaqua,
som resulterede i at der over en årrække blev dyrket muslinger på liner ud for
nordsiden af Illumø.
Frem mod 2011 blev der udlagt ca. 40 tons muslinger i et biorev på størrelse med 17
fodboldbaner. Dyrkning og udlægning blev udført ved frivilligt arbejde af
fritidsfiskere.
Et kontrolfiskeri under og efter processen viste, at der kom flere fisk og flere arter i
området, ligesom der selvfølgelig skete en større sætning af nye muslinger i
skaldyrenes yngleperiode gennem forår og tidlig sommer. Nørre Fjord fik det
betydeligt bedre. (DTU aqua-rapport 251 – 2012 Slutrapport for projekt BioRev
2010 – 2012 )
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I foråret 2018 dukkede en muslingekutter pludselig op inde i Nørre Fjord. Den blev
straks anmeldt til fiskerikontrollen. Det viste sig, at kutteren var inde for at filme
havbunden med henblik på opfiskning af bugtens muslinger. Det medførte en
brevveksling mellem ministeren og lokale fritidsfiskere og resulterede i, at den
gamle vedtægt blev afløst af både en trawlbekendtgørelse og
muslingebekendtgørelse af 2019 som forbyder trawl- og muslingefiskeri i Helnæs
Bugt.

Internationale studerende ved DTU arbejder over musligerev ved Abkeld
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Her bør tilføjes, at et forskerhold fra DTU arbejdede intensivt med at
undervandsfilme livet på muslingerevene i fjorden i foråret 2019. Der arbejdes
fortsat på afrapportering.

I dag ved afslutning af projektet har bugten og især Nørre Fjord det relativt godt
med en pæn bestand af feks. fjordskrubber.
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Definition: biogent rev af blåmuslinger.
Et rev bestående af blåmuslinger er beskyttet som et biogent rev ved fredning ifølge
gældende lovgivning, når minimumsarealet er 2500 m2 med en dækningsgrad på
minimum 30% og en stabilitet på 3 aldersklasser.
Miljøstyrelsen: Definition af biogene rev Miljøprojekt nr. 1992
Erfaring om og kendskab til muslingerev i Nørre Fjord viser, at muslingerev i
lavvandsområder dannes i særlige mønstre. Revene etablerer sig på sandbanker tæt
på kanten ud mod dybere vand. Ved skift i vandstand danner strømmen render og
åbninger på 2 til 4 m brede mellem revene. Fjordens sandrevler dannes i flere
langstrakte lag uden for hinanden. Sådan kan muslingerev også dannes i flere
langstrakte formationer på sandrevlerne uden for hinanden.
Principtegning:

Emnet, som søges belyst her, stiller spørgsmålet, om fragmenterede muslingerev
inden for et givent areal kan defineres som et biogent rev.
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Fragmenterede muslingerev i Nørre Fjord, Helnæs Bugt.

Arbejdet foretages fire steder på lavvandsområdet Øst for Helnæs, hvor muslingerev
er kendte: Fiskerhusene, Østergårds Sand, Møllen og Abkeld. På et af revene er
muslingerne døde og overlejret med sediment, hvori der gror bede af ålegræs.
Mange iagttagelser og en del af prøvefiskeriet er gjort på Fiskerhusene idet jeg bor i
et af husene på stranden, hvorfra jeg kan se revet.
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Fiskerhusene

Dronefoto. Fiskerhusene. Casper Simonsen

Det biogene rev af blåmuslinger er på i alt 30512 m2 og rummer 4 forskellige
størrelser af muslinger. (”generationer”)
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Tætheden i revet er 100% på store områder i sydlige del og mere aftagende i
nordlige del.

Revet er fragmenteret og adskilt af sandrender.
Hen over vinteren 2019 – 2020 viste det sig at kun revets sydlige del er forholdsvis
stabil idet kraftige storme og stærk brænding med strøm ind gennem det
nærliggende bådeløb mellem Illumø og Lillebælt mod Sønder Fjord og Lillebælt
nedbrød dele af den nordlige del og slog store huller i den sydlige del.

23

(Bilag 1)
Delkonklusion
Muslingerevet ud for Fiskerhusene er et biogent rev. Dele af revet er ikke ganske
stabilt.
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Østergård Sand

Dronefoto. Østergård Sand. Casper Simonsen

Det biogene rev er på 6.400 m2
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Revet rummer 4 ”generationer.

Tætheden er på 70% idet små bede af ålegræs opdeler revet.
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Delkonklusion
Muslingerevet på Østerårds Sand er et biogent rev. Revet har vist sig stabilt i hele
2020.
(Bilag 2)
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Møllen

Dronefoto. Møllen. Marts 2020

Dronefoto. Møllen. Juli 2020. Casper Simonsen
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Et stort rev af blåmuslinger som jeg har kendt siden 1988 er forsvundet og overlejret
med sediment, hvori der gror bede af ålegræs.
Noget tyder på, at de døde muslinger tjener som gødning for ålegræsset.
Området med tæt begroning af ålegræs måler ca. 190 x 450 m = 85.500 m2
De to dronefotos viser tydeligt nogle små mørke pletter af muslinger i det tidlige
forår, og hvorledes ålegræsset er vokset frem og dominerer området ved
midsommer.
Delkonklusion
Området med ålegræs er ikke et biogent rev.
(Bilag 3)
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Abkeld Sand

Dronefoto. Abkeld. Casper Simonsen

Det fragmenterede, biogene rev er på 16.750 m2
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Foto: Casper Simonsen

Tæthed i revets enkelte dele er 100%
Revet indeholder 7 ”generationer” Her vises 6. Desuden er der mange nysatte muslinger.

Revet er stabilt
Delkonklusion
Revet ved Abkeld er et biogent rev.Revet har vist sig stabilt i hele 2020
(Bilag 4)
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Muslingers tæthed i revet
Den 12. Marts, Lavvande: Fåborg 74 cm under daglig.
Har i flere omgange optalt antal muslinger i et kvadrat på 25 x 25 cm, altså 1/16
kvadratmeter i en del af revet med 100% dækning.
Gennemsnits antal er 60 individer. Det giver 960 individer pr kvadratmeter. Det
samlede areal af muslingerevet ud for fiskehusene er opmålt til 3512 m2
Det kan altså rumme 3.371.520 individer af blåmuslinger.
Lad os for at sætte det lavt antage, at tætheden i gennemsnit er de 35% som kræves
for at definere det som et biogent rev. Det betyder at revet rummer 1.180.032
individer.
En musling kan filtrere ca 200 l vand i døgnet.
Det biogene rev ud for fiskerhusene filtrer 236.006.400 litter. Eller 236.006
kubikmeter i døgnet.
Små muslinger filtrerer mindre vand og den samme musling kan filtrere den samme
omgivende vandmasse flere gange. Derfor bør ovenstående tal nok sættes noget
lavere.
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Fuglene finder føde på revet

Edderfugle over muslingebankerne ud for Fiskerhusene. I februar efter at jagttiden
var overstået lå der hver morgen en flok edderfugle, over muslingerevene ud for
Fiskerhusene. F.eks. den 18.2. ca. 50 stk talt med kikkert fra stuevinduet. I de
følgende dage op mod 100 edderfugle. Det var tydeligt at de åd sig mætte i
muslinger.
Her bør indskydes, at edderfugle kan dykke betydeligt dybere for at hente føde for
eksempel fra de muslingebanker, som for tiden opfiskes af muslingekuttere.
Andre dage er det skalleslugere, som æder der ude. Eller det er sorte, tætte flokke
af blishøns, som dykker og henter føde op fra revet. De store flokke ses kun om
vinteren. De tiltrækker havørne, som kommer inde fra skovene på Fynskysten og
henter sig en fed blishøne.
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Stort lavvande den 10.2. Under nattens storm var vandet i Vestlige Østersø drevet
med øst. Vandet blev suget ud af Nørre Fjord. Måger og krager søgte føde på
muslingerevet.
På dage med daglig vandstand må mågerne nøjes med at æde muslinger, som er
drevet ind på stranden. De plukker en musling op, flyver 10 - 15 m op og lader
muslingen falde på gruset, så skallen knuses og de kan komme til kødet. Til tider
bruger de 4 - 5 forsøg før operationen lykkes.
På stranden har jeg set krager bruge sammen metode for at åbne en musling.
Note d. 15. Maj 2020
Ved oversejling af den nordlige del af revet, viser det sig, at en stor del af
muslingerne er forsvundet og drevet ind mod stranden af de kraftige østlige vinde.
De løsrevne muslinger ligger nu som en bræmme langs kysten nogle meter fra land.
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Ål i biogene rev af blåmuslinger
Det er noteret, at ved prøvetagning af muslinger ud for Fiskerhusene den 6.12.
2019, kom en lille ca 10 cm lang ål ud i fiskekassen fra prøven.
Prøvefiskeriet viste at 20 små ål færdedes på revet.
Det bekræfter fritidsfiskernes formodning om, at små ål trives i muslingerev. Derfor
valgte vi da også ved udsætning af små ål i Nørre Fjord sensommer 2019 at lade
nogle tusind udsætte over muslingerevene dels på Østergåds Sand og dels ved
Abkeld. Under udsætning i 2020 satte vi ud de samme steder samt på muslingerev
på Rønnen og ud for Skovkrogen.

Min fiskemakker, Viggo
Jørgensen hælder sætteål ud over muslingebanke ved Abkeld 2019
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Udsætning 2020
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Prøvefiskeri med småmaskede ruser på muslingerev og sandbund sommeren 2020
Prøvefiskeriet 1. periode a 5 døgn umidelbart efter fuldmåne
Der fiskes med småmaskede kasteruser bestående af to ruser med 4 ringe og to
kalve, maskestørrelse 10 til 8 mm. Raden mellem de to ruser er 10 m lang og har 10
mm masker ligesom i rusernes første kalv, Bagerste kalve har 8 mm masker. Det
sættes 2 sæt kasteruser i prøvefiskeri 1 døgn af gangen. Det ene sæt stilles over et
biogent rev af blåmuslinger, det andet sæt på tilsvarende vanddybde over
nærliggende glat sandbund.

Småmaskede kasteruser udlånt af Dans Amatørfiskerforenings projektudvalg fra lager af nøglefiskergrej i
Fåborg.
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Som fiskeplads de første 5 døgn er valgt dels et muslingerev og dels en tæt
udenforliggende revle af rent sand ud for Fiskerhusene.

Fiskepladsen
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Fiskeplads på muslingerev

Fiskeplads på sandrevle

Vejret i perioden var præget af højtryk og hedebølge med 28 til 30 graders varme
og svage omløbende vinde fra 0 til 8 m sek.
Vandtemperaturen ved bunden var fra 18 til 20 grader.
Start på prøvefiskeriet er bevidst valgt fra fuldmåne og fem dage ind i tredje kvarter
med aftagende måne. Valget er begrundet i erfaringer med, at ål begynder at blive
urolige i det vi kalder augustmørket, altså næ måne mellem fjerde og første kvarter.
I den periode med ”månemørke” vil næste forsøgsfiskeri foregå i 5 døgn.
Fiskeriets resultater i første periode fremgår af bilag 5 til 9 som viser dette:
På muslingerevet:
Fjordrejer

8

Kutlinger

2

Ålekvabber

6

Ål (lille ca 30 cm)

1

Havørred (lille ca 30 cm)

1
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Krabber

890

Individer eksklusiv krabber 18

På sandrevlen:
Kutling
Krabber

1
910

Individer eksklusiv krabber 1

I kurven er ca 100 krabber

De mange krabber i ruserne udgør det problem, at tal for fangst af rejer og fisk kun
viser hvor mange, der overlevede et døgns ophold i rusen.
Allerede efter første døgns fiskeri valgte jeg at sejle et par hundrede meter bort, før
jeg genudsatte krabberne. Sådan ønskede jeg at undgå at fange de samme krabber
flere gange. Det ændrede ikke mærkbart på fiskeriet, idet der blot var lige så mange
krabber på fiskepladsen næste dag.
Vi har vejet 100 krabber. De vejer 5,6 kg. Sætter vi det lavt, har to sæt ruser over 5
døgn opfisket 1.800 stk krabber. Det er 18 gange 5 kg , altså 90 kg krabber.
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Delkonklusion
Fangsterne viser tydeligt, at der er flere arter på muslingerevet, mens der på glat
sandbund kun er krabber.
Krabber er en helt dominerende art på begge typer bund.
For at opnå en mere nuanceret fangst vil jeg forsøgsvis montere spærremasker i en
ruse i hver af de to sæt.
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Prøvefiskeri 2. periode 5 døgn med mørkenætter ved nymåne
Den 16. til 21.8. 2020
Fiskeriet er foretaget i 5 døgn med de samme redskaber og på samme position som i
første periode. Der er indsat spæremasker med 32 mm halvmaske i en af hvert sæt
kasteruser
Vejret var lidet mere blæsende end i første periode. Vandtemeratur var på fra 21 til
23 grader.
Der er fisket med spæremasker i en ruse i hver af de to sæt.
Fangsterne var ifølge bilag 10 til 14 som nedenstående:
På Muslingerevet:
Krabber
340
Havørred
2
Kutling
20
Fjordrejer
18
Ulk
0
Hestereje
7
Torsk
8
Ål
12
tangspræl
1
I alt 68 individer + krabber
På sandbund
Krabber
350
Havørred
0
Kutling
12
Fjordrejer
11
Ulk
2
Hestereje
2
Torsk
0
Ål
7
Havkarusse
1
I alt 31 individer + krabber
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Delkonklusion
Fangsterne viser, at der er ca dobbelt så mange individer på muslingrevet som på
sandbund. Desuden var der 12 ål på muslingerevet mod 7 på sandbund og for
eksempel 8 små torsk på revet men 0 på sandbund. Desuden var der 2 små havørred
på revet og 0 på sandbund.
Prøvefiskeriet viser, at et biogent rev at blåmuslinger i et lavvandsområde sammen
med omgivende sandrevler er en slags fiskebørnehave, hvor for eksempel små ål og
tork opholder sig sammen med rejer og småfisk som kutlinger. At små ørreder søger
ind i området viser, at det også udgør et spisekammer.
Ved indsættelse af spæremasker i 2 af de 4 ruser er fangsten af krabber reduceret til
i alt 690 stk, med de er stadig den dominernede art på begge typer bund.
Forekomsten af så mange krabber er bekymrende. Det har vist sig i flere farvande, at
når deres fiskebestande bryder sammen, overtages fravandet af krebsdyr som stort
set eneste arter, der kan fiskes på af erhvervet foreksempel, hesterejer i Vadehavet,
jomfruhummer i dybed dele af Kattegat og sorthummer og taskekrabber i
Limfjordens vestlige del.
Denne del af forsøgsfiskeriet viser tydeligt, at der er aktivitet på sandbunden, som
ligger tæt på muslingerevet. Det kan betyde, at et biogent rev af blåmuslinger med
omgivende revleraf sand må betragtes som en samlet biotop, idet de forskellige
arter søger fra revet ud over sandrevlen mod dybere vand og modsat ind over sandet
mod revet.
Den betydeligt større mængde af arter og individer fanget i ”mørkenætter” ved
nymåne bekræfter kystfiskeres folkelige viden om, at for eksempel ål rører mere på
sig i mørkenætterne.
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Note og overvejelser på baggrund af projektet
Biogene rev af blåmuslinger på lavvandsområder lades normalt i fred for
muslingeskrab, fordi muslingekutterne dels ikke kan flyde der ind og dels fordi
tilladelser kun gives udenfor en bestemt vanddybde.
Hvis muslingerev fjernes for eksempel fra en fjords dybere dele, bliver biogene rev af
blåmuslinger på lavvandsområder særdeles vigtige kilder til sætning af nye
muslinger i farvandet.
Desuden, hvis muslingerev i et farvands dybere dele opfiskes eller dræbes af for
eksempel iltsvind, bliver det lavvandsområdernes biogene rev, som skal genetablere
en bestand i farvandet.
Habitatsdirektivet for natura 2000 områder, som Danmark har tiltrådt for flere år
siden, fastsætter at stenrev og biogene rev skal kortlægges og fredes. Så sent som i
2018 fremsatte Skaldyrscenteret en definition af biogene rev.
En kortlægning og fredning af biogene rev i natura 2000 områder er ikke sket!
Dansk Amatørfiskerforening har påpeget problemet for nyligt over for både
miljøministeren og fiskeriministeren.
En af vore hovedbegrundelser er.
Lige som biogene rev i lavvandsområder er det, vil de i natura 2000 områder udgøre
en værdifuld kilde til sætning af nye rev i omgivende farvande.
Blåmuslinger er en naturlig, selvgroet ressource, og det giver sig selv, at de kan
fiskes op af vore kystfiskere. Det giver også sig selv, at det bør ske på en bæredygtig
måde, så muslingeområder efter affiskning kan reproducere sig selv med sætning af
nye muslinger.
Biogene rev af blåmuslinger i natura 2000 områder og langs kysternes
lavvandsområder er vigtige kilder til blåmuslingers evne til at reproducere sig selv.
Det er påvist her i Nørre Fjord, at biogene rev af blåmuslinger har forbedret fjordens
miljøtilstand. Der er så at sige opnået en bedre, naturlig balance.
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De nye biogene rev på fjordens lavvandsområder har uden undtagelse sat sig på
sandbund.
Biogene rev af blåmuslinger er sårbare overfor bundslæbte redskaber som bomtravl
og trawl spilet af skovle, men tager ikke skade af fiskeri med passive redskaber som
garn, ruser og tejner.
Biogene rev må ses i sammenhæng med deres omgivelser.
Prøvefiskeriet påviste, at der f.eks. i mørkenætter er en sammenhæng med arternes
mangfoldighed på revet og den omgivende sandbanke.
Det tyder på, at fredning af biogene rev af blåmuslinger bør omfatte en omgivende
fredningszone af passende størrelse.
Tal for mangfoldighed af arter fremgår af afsnit om prøvefiskeri.
Biogene rev af blåmuslinger på lavvandsområder er vigtige leve- og skjulesteder for
eksempelvis små ål, små torsk, kutlinger og rejer og desuden jagtområde for
havørred og torsk.
Det formodes, at biogene rev af blåmuslinger på større vanddybder har samme
funktion i forhold til mangfoldigheden af arter.
Der blev fisket med 4 ruser i 2 gange 5 døgn ved prøvefiskeriet. Trods indsættelse af
spærremasker i 2 af ruserne, fangede de i alt 2.490 krabber. 100 krabber vejer ca. 5
kg. Der således opfisket 1.245 kg krabber i 2 sæt kasteruser på 10 døgn på trods af
at 2 ruser i 5 døgn havde indsat spærremasker.
De mange krabber, der gik i ruserne er et bekymrende fænomen. Erfaring fra andre
farvande viser, at når et fiskeri af en eller flere grunde bryder sammen, overtages
havbunden af krebsdyr, som erhvervet kan fiske på: Hesterejer i Vadehavet.
Jomfruhummer i de dybe dele af Kattegat. Taskekrabber og sorthummer i den
vestlige del af Limfjorden.
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Det bør overvejes, om opfiskning af krabber i de indre farvande kan udnyttes til
menneskeføde. – Alternativt til dyrefoder. Desuden bør det overvejes, om opfiskning
af krabber kan medvirke til at fjerne kvælstof og mineraler fra belastede farvande.

Der pågår for tiden en debat blandt fiskere og fredningsfolk om, hvorvidt det er
formålstjenligt af fjerne blåmuslinger fra vandmiljøet for at fjerne kvælstof og fosfor,
eller om muslingerevene skal lades i fred for at forbedre vandmiljøet med deres
evner til at filtrere vandet for uønskede alger.
Det er en uomgængelig kendsgerning, at østjyske fjordes og hele Lillebælts
miljøtilstand er særdeles dårlig. Fredning for muslingefiskeri og dyrkning af
blåmuslinger på liner indgår i overvejelserne om, hvorledes forholdene kan
forbedres.
Her peges på, at biogene rev af blåmuslinger i et farvands lavvandsområder kan
medvirke til opnåelse af farvandets naturlige balance.
Denne rapport er ikke et debatindlæg.
Her beskrives nogle iagttagelser af faktuelle forhold om biogene rev af blåmuslinger
på lavvandsområder, som kan vise sig at være generelle og gældende andre steder i
danske farvande.
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Bilag
Bilag 1 Fiskerhusene. Den 6.12. 2019
Stort lavvande den 6. 12- 19 u 0,9. M daglig. Vind V 12 – 14 msek. Finregn.
Og
Stort lavvande den 12.1. – 20 u o,7 m daglig.
Arbejdsmetode: Med traktor og til fods.
Pos. Banke syd.

55.08.080 10.02.583 Fra sydpunkt ligger revet mod N i 340 gr.

Ca midt på det langstrakte rev (Ud for bådebroen, Strandbakken 45) bøjer revet lidt
mod V til NV i 310 gr.
Længde mod nord: 439 m
Bredde: anslået Gns. 8 m
Areal: 3512 m2
Dækning gennemsnit anslået 80%
Antal generationer: 4
Dybde v daglig. 0.9 m
Note: revet strækker sig i en fragmenteret stribe langs kanten mod dybet delt af
flere strømrender på under 2 m2.
I den sydlige del er der en sekundær række rev indenfor den yderste mod dybet.
I revets nordlige del fra Helnæs Hus til Kropsten (se kort) bliver revet mere smalt og
fragmenteret.
Revet er mange steder ca 0.40 m over den omgivende bund.
Fra revet i nordlig retning og ind mod land er et stort areal med spredte sætninger af
muslinger i dækningsgrad under 10%
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Under udtagning af 5 L muslinger til optælling af generationer kom en lille ca 6 cm
lang ål ud i fiskekassen sammen med nogle ganske små krabber med størrelse på
skjoldet under 1 cm.

Fragmenteret rev set fra S.

Tæthed 100% - Bemærk knivmusling midt, nederst i målefelt.
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Ældre del af revet, med blåmuslinger hæftet til sandmuslinger og hjertemuslinger.

Ca 40 cm over omgivende bund.
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15% dækning af muslinger i ålegræs, nordlige del inden for hovedrev.

Spredte klumper under 10% dækning på stort areal inden for revet i sydlige del.
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Stort areal med spredt dækning inden for revet. Sydlige del.

4 generationer
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Ved revet

Opmåling m laser – nordlige del. Tættere rev til højre uden for foto kan ikke ses pga
stigende vand.
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29.1. 2020
Daglig vande, vind ca 6 m sek , sol og drivende skyer. Fotograferer muslingerev ud
for fiskerhusene med drone.
Ålegræsset har sluppet og er drevet i land. De mørke pletter på fotos er uden
undtagelse muslinger.
31.3.
Daglig vande. Vind 2 m sek. Sol ml. kl 12 og 12,30
Filmer revene igen. Denne gang med bedre resultat.
Noget tyder på, at mindre rev i nordlige del af området er tilsandet efter de seneste
storme fra Ø.

Foto taget mod syd og Odden – Ydre del af revrækker.
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Foto taget mod nord og skoven – Indre del af revrækker.

Den 9.2. 2020 havde vi hård kuling til storm fra SV. (17 til 21 m.sek.) Store bølger
rullede ind gennem Bådeløbet mellem Illumø og Odden på Helnæs. De blev drejet af
ved Odden og dannede en kraftig modvinds brænding med underdrag over
muslingerevet.
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Mod aften tiltog stormen. Brændingen begyndte at fyge.
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22.2. 2020
Stort lavvande. (Fåborg 64 under dgl.) Hård Kuling af V 18 m sek.

Efter stormdagene med vind af S og SV , underdrag og brænding over revene er
store felter – 5 – 10 m2 i sydlige del af revet blevet overlejret af døde skaller slået
løs af den udenfor liggende sandbanke. Skallerne var afsat på inder- og læside.

Skallerne var dels af
sandmuslinger, dels af hjertemuslinger.
Der må konkluderes, at dette rev ikke er helt stabilt
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Bilag 2 Østergård Sand Den 6.12. 2019
Stort lavvande u 1 m daglig. Vind V 12 – 14 msek. Finregn.
Arbejdsmetode: Med traktor og til fods.
Pos. Rev syd: 55.09.121 10.01.766
Længde mod NV 320 m
Bredde gns. 20 m
Areal: 6.400 m2
Dækning: 70% plus ålegræs.
Antal generationer: 4

Dybde v daglig: 1,10 m
Note: Revet strækker sig langs kanten af sandet med pletter af ålegræs.
Ind over sandfladen mod land er flere pletter med muslinger 1 til 2 m2 mellem
ålegræs. Langs hele skoven spredte sten med muslinger og blæretang.

Østergårds Sand
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4 generationer

Spredte store sten med muslinger og blæretang langs Klinteskoven
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Bilag 3 Møllen

Dronefoto: Casper Simonsen

2.6. 2020 Smukt vejr. Sol. Vind skiftende 1 – 2 m sek.
Ved oversejling med båd viser det sig, at de gamle muslingerev ud for møllen
næsten er oversandet og erstattet af tætte bede af ålegræs.
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Principtegning

Note. Jeg har kendt sandfladen ud for Møllen i mange år. Fra 1988 og frem var jeg i
en årrække daglig leder af friluftsgården på Møllen. På det tidspunkt stod der flere
rev af blåmuslinger på sandet. Til brug ved ud- og indsejling fra stranden med mine
smakkejoller valgte jeg at sætte en række ris som afmærkede dybene mellem
revene for at lære mine elever at navigere uden om dem. Fjordens tilstand blev
stadig dårligere i de år.
I dag må det konstateres, at muslingerevene ved Møllen er delvist borte og erstattet
af tætte bede af ålegræs. Det er en mulig forklaring, at blåmuslingerne døde som
følge af iltsvind i fjorden. Over dem etablerede ålegræsset sig, og vegetationen har
siden virket som en slags slikgård, der opfanger sediment ved skiftende vandsande.
Bunden i bedene vokser langsomt i højden i forhold til de omgivende
tidevandsrender. Ålegræsset ernæres af de døde muslinger i sedimentet.
Ovenstående bør sammenholdes med observationer på revet ved fiskerhusene ved
lavvande i februar.
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Indsejlingspæl ved broen. Nedenstående fotos af ålegræs mellem muslinger er taget ca 5 m i SØ
retning fra pælen.
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Mange steder på revet gror ålegræs mellem muslinger. I februar havde de fleste strå
sluppet og var drevet på land. Stubbe og korte strå stod tilbage.
22.2. 2020
Har gravet 10 – 15 cm huller med pælespade i bed af ålegræs mellem blåmuslinger.
Hullerne blev gravet ca 10 m i SØ retning fra indsejlingspælen til broen.
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Op af hullerne kom døde skaller, nogle af sand- eller hjertemuslinger og andre fra
lidt dybere lag var mere formuldede og havde blåt skær som af blåmuslinger.

Her er spørgsmål, som der bør forskes på. Kan dette påvises andre steder i bede af
ålegræs? Indgår døde muslingers kvælstof og mineraler i ålegræssets næring?
I bekræftende fald, bør det overvejes, om døde og nedsandede muslinger er en
væsentlig bestanddel for, at ålegræsset trives.

Foto gennem vandkikkert samme sted som vist ovenstående. Juli 2020. Ålegræsset
er i god vækst mellem muslinger. Dette bør sammenlignes med de store bede ud for
Møllen. Det kan ikke udelukkes, at dette er begyndelsen til tilsanding og lejring af
sediment over muslingerne.
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Bilag 4 Abkeld Sand
2.6. 2020 Smukt vejer. Sol. Vind skiftende 1 – 2 m sek.
Der arbejdes fra båd med brejle og vandkikkert.

Brejle
Har opmålt det store fragmenterede rev. Opmåling foretaget med lacer med to
joller som fastmærker.
Pos. Sydlige ende af revet: 55.09.764 / 10.00.728
Udstrækning fra sydpunkt i 390 grader.
Længde 335 m Bredde gens 50 m
Areal: 16.750 m2
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Fragmenteret muslingerev. Abkeld Sand.
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Har udtaget prøve midt i revet med brejle. Prøven viser:

Muslinger i 6 forskellige størrelser.
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I prøven var desuden flere eksemplarer af små nysatte muslinger.
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Revets struktur fremstår som adskilte rev. Oversejling med vandkikkert viser en
dækningsgrad på 100% i det enkelte rev og en klar kant mod det omgivende sand.

Fotos: Casper Simonsen gennem
vandkikkert
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Bilag 5
Prøvefiskeri på rev og sanbund ved Fiskerhusene den 2. til 7.8. 2020
2.-3. 8 2020
Vejrforhold. Letskyet. Vind V-NV 3 m. sek.
Fuldmåne. Ml. 2. 3. kvarter
Vandtemperatur: 20 gr.
Vanddybde 0,60 m + - 20
Tid: Kl 14, 10 ff
Fiskerhusene:
Her anvendes forkortelser: Kasteruse 1 på Muslingerev: M 1 – Kasteruse 2 på muslingerev M 2
Kasteruse 1 på sandbund: S 1 – Kasteruse 2 på sandbund: M 2
Krabber optælles kun i hele tiere.
De følgende fiskedage sættes ruserne på samme position.

M 1 0g 2- ruse sat på langs af muslingerev. Ca. midt på yderste del af revet.
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S- Ruse sat på pos. Ca 20 m Ø for m-ruse over glat sandbund.
Samme vanddybde.
Fangst:
M1
Krabber 110
Kutling 1
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Kutling

100 krabber
M2
Fjordrejer 3
Krabber 90
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S1
Krabber 120
S2
Krabber 90
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Bilag 6
3. 4.8. 2020
Vejrforhold. Letskyet. Vind V 4 - 5 m. sek.
Fuldmåne. 3. kvarter
Vandtemperatur: 18 gr.
Vanddybde 0,60 m
Tid: Kl 14, 10 ff
Fangst
M1
Krabber 120
Kvabber 4
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M2
Krabber 110
S1
Krabber 120
S2
Krabber 90
Note: Alle krabber sejles ca 200 m bort før de sættes ud – for at mindske mulighed
for at fange de samme krabber igen.
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Bilag 7
4. 5. .8. 2020
Vejrforhold. Skyet. Vind SV 6 - 8 m. sek.
Fuldmåne. 3. kvarter
Vandtemperatur: 19 gr.
Vanddybde 0,60 m
Tid: Kl 14, 10 ff
Fangst
M1
Krabber 80
M2
Krabber 80
Ål ca 30 cm lang
Kvabbe 1
Fjordrejer 2
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Beklager: Ringe billedkvalitet.

Ål , kvabbe og to rejer
S1
Krabber 80
S2
Krabber 70
Note: I begge sæt ruser: Mange små vandmænd
Ved ankre: Mange små ca 2 mm store nysatte muslinger.
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Bilag 8
5.6 .8. 2020
Vejrforhold. Klart . Vind S 3 m. sek.
Måne. 3. kvarter
Vandtemperatur: 19 gr.
Vanddybde 0,60 m
Tid: Kl 14, 10 ff
Fangst
M1
Krabber 90
Kvabbe 1
M2
Krabber 100
Havørred ca 30 cm
Fjordreje 1
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S1
Krabber 110
S2
Krabber 100
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Bilag 9
6.7. .8. 2020
Vejrforhold. Klart . Vind SØ 2 m. sek.
Måne. 3. kvarter
Vandtemperatur: 20 gr.
Vanddybde 0,60 m
Tid: Kl 14, 10 ff
M1
Krabber 50
Rusen næsten blændet af små vandmænd
M2
Krabber 60
Kutling 1
Fjordrejer 2
S1
Krabber 70
Mange små vandmænd
S2
Krabber 80
Kutling 1
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Bilag 10
Genoptager prøvefiskeriet, nu med spæremasker på 32 mm i en af hver af de to sæt.
Der sættes så samme position og vanddybde som i første periode.
Følgende bilag bruger disse forkortelser: Må- muslingeruse åben. Mms- muslingeruse med
spæremasker. Så- sandbundsruse åben. Sms- sandbundsruse med spæremasker.

16.17.8. 2020
Vejrforhold. Klart . Vind S 3 m. sek. Ved sætning d. 16. Ved røgtning d.17. 5 – 8
m.sek.
Måne. 4. kvarter aftagende mod næ – mørkenat. Månen står mest som dagmåne.
Vandtemperatur: 22 gr.
Vanddybde 0,60 m
Tid: Kl 14, 10 ff
Må
Krabber
50
Havørred lille –ødeæagt af krabber 1

Mms
Krabber
Kutling
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20
1

Så
Krabber
Ål
Kutling
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50
2
3

Sms
Krabber
Kutling
Fjordreje
Hestereje

83

20
3
1
1

Bilag 11

17.18.8 2020
Vejrforhold. Letskyet Vind S 2 -3 m.sek.
Måne. 4. kvarter aftagende mod næ - mørkenat
Vandtemperatur: 23 gr.
Vanddybde 0,60 m
Tid: Kl 14, 10 ff
Må
Krabber
Havørred ellr torsk ødelagt af krabber
Kutling
Fjordreje

Mms

84

90
1
1
1

Krabber
Ål
Torsk lille
Fjordreje
Kutling

30
1
1
4
1

Så
Krabber
Ål
Fjordreje

85

50
2
2

86

Sms
Krabber
Ål
Kutling
Fjordreje
Tangspræl

Tangspræl
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20
2
1
5
1

Bilag 12
18.19.8 2020
Vejrforhold. Letskyet Vind SV 2 -3 m.sek.
Måne. 4. kvarter aftagende mod næ - mørkenat
Vandtemperatur: 23 gr.
Vanddybde 0,60 m
Tid: Kl 14, 10 ff
Må
Krabber

90

Mms
Krabber
Ål
Kutling
Fjordreje

30
1
4
10

Så
Krabber

50

88

Ål
Kutling

2
5

Mms
Krabber
Kutling
Hestereje

30
3
1

Note: 2 kutlinger med lille lys plet foran brystfinnen
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Bilag 13
19.20.8.2020

Vejrforhold. Skyet. Vind S 8 aftagende til 4 m.sek.
Måne. Mellem 4. og 1. kvarter. Nymåne kl 04.42 mørkenat
Vandtemperatur: 22 gr.
Vanddybde 0,60 m
Tid: Kl 14, 10 ff
Må
Krabber
Små torsk
Ål
Kutlinger

90

70
6
5
4

Mms
Krabber
Kutlinger
Fjordrejer

30
2
1

Så
Krabber
Ål

50
1

Sms
Krabber
30
Kutlinger
7
Torsk
1
Ulk
2
Havkarusse 1
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Note: Så. Lille ål smuttet ud af kassen gennem et af de små huller. Forsvandt under
balleast. Sms: Den en ulk kun hoved tilbage

Havkarusse
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Bilag 14
20.21.8. 2020

Vejrforhold. Skyet. Vind SV 9 aftagende til 5 m.sek.
Måne. Mellem 4. og 1. kvarter. Nymåne, mørkenat
Vandtemperatur: 21 gr.
Vanddybde 0,60 m
Tid: Kl 14, 10 ff
Må
Krabber
Ål
Kutlinger

80
1
2

Mms
Krabber
Kutlinger

20
3
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Fjordrejer

7

Så
Krabber
Kutlinger
Ål

30
3
1
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Sms
Krabber
Ål
Torsk
Ulk
Fjordrejer

30
2
1
1
3

Note: Fejl: Foto Sms ikke gemt!!
Ved indtagning af ruserne den 21.8. føltes det som at arbejde med redskaberne fyldt
med skarpe sandkorn. Ved omladning fra jollen til traktorens kasse, viste det sig at
”sandskornene” var mange hundreder af små ca 2mm muslinger, som havde sat sig i
maskerne på ruser og radgarn.
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