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Forord 

Det er formålet med denne rapport at vise en gennemgang af nogle alment 

tilgængelige videnskabelige rapporter om muslingefiskeri- og produktion samt 

journalistiske artikler om emnet. De videnskabelige artikler er naturligvis skrevet i et 

videnskabeligt sprog med mange fagudtryk, og nogle er oven i købet på engelsk.  

Arbejdsgruppen har efter bedste evne gengivet rapporternes konklusioner på et 

forståeligt dansk.  

Der har gennem tiden pågået en heftig debat om muslinger og muslingefiskeri. Det 

er et formål her at bidrage til saglighed i debatten. 

Når der neden for vises gruppens personlige kommentarer til rapporterne er disse 

skrevet med kursiv.  

Blåmuslinger er en vigtig ressource i danske farvande. Det er naturligt, at den 

udnyttes på en bæredygtig og naturskånsom måde. I Danmark har vi forpligtet os til 

at udlægge og beskytte de såkaldte natura 2000 områder. Det er således været 

særdeles kritisabelt, at der er blevet skrabet muslinger i disse områder. 

Argumentationen for dette har været både for og imod. Det er et formål at 

blotlægge disse argumenter. 

Muslingefiskeri fra kuttere, der slæber et skrabende net på havbunden, har været 

en almindelig metode til opfiskning af blåmuslinger. Metoden har været under skarp 

kritik for, at redskabet efterlader et skrabespor i havbunden, som totalt ødelægger 

den økologiske balance. På det seneste er der gjort forsøg på skrab med et lettere 

redskab. Beskrivelse af dette findes i rapporten. 

I Danmark har vi en stor landbrugsproduktion. Fra danske landbrugsarealer udledes 

årligt store mængder næringsstoffer til havmiljøet. Dette er en medvirkende årsag til 

øget algevækst og iltsvind i havet og en generel forringelse af havmiljøet. Derfor kan 

det undre, at danske politikere og embedsværket ikke har stoppet denne forringelse 

af havmiljøet ved kilden. I stedet har man forsøgt at afhjælpe forringelsen af 

havmiljøet ved såkaldte ”maritime virkemidler”, som blandt andet omfatter 
dyrkning af muslinger på liner og kunstbanker i formodning om at blåmuslingernes 

evne til at optage næringsstoffer skulle rede havmiljøet. De dyrkede muslinger skulle 

så desuden indgå som produktion af menneskeføde og dyrefoder. I nogle 

fjordområder har dyrkning af muslinger påviseligt forbedret miljøtilstanden. 
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Storskala dyrkning af muslinger i såkaldte smartfarms har imidlertid vist sig yderst 

betænkelig. 

 

 

 

Arbejdsgruppens konklusion 

 

Efter nærlæsning af disse rapporter og artikler må vi konkludere at: 

 

Vi anser blåmuslinger som en naturlig ressource, som kan indgå i vores forsyning 

med fødevarer. 

 

En sund bestand af blåmuslinger i et farvand er gavnligt for miljøtilstanden. Dyrkning 

af blåmuslinger på liner med det formål at udlægge dem som et biogent rev kan 

forbedre miljøtilstanden, såfremt muslingerne lades i fred for opfiskning. Et 

eksempel er Nørre Fjord, Helnæs Bugt. Vi er desuden vidende om at et tilsvarende 

projekt er i gang i Vejle Fjord som et samarbejde mellem Vejle Kommune og den 

lokale forening for fritidsfiskere i projektet ”Sund Vejle Fjord”. 
 

Om muslingeskrab må vi konkludere, at dette fiskeri er yderst betænkeligt. 

Skaldyrscenteret har i en del tilfælde anbefalet det, i endog natura 2000 områder, 

hvor man skønnede at skrabningen var bæredygtig, men for eksempel professor Stiig 

Markager, Århus Universitet er særdeles skeptisk. Det er uomtvisteligt, at 

muslingeskrab efterlader skrabespor på havbunden, som er længe om at restituere.  

Vi mener under alle omstændigheder, at natura 2000 områder bør friholdes for 

enhver form for opfiskning af muslinger. 

 

Om dyrkning af blåmuslinger på liner mener vi, det er et brugbart og positivt marint 

virkemiddel til forbedring af et farvands miljøtilstand ved udlægning i biogene rev, 

som får lov ar være i fred. 

Dyrkning af muslinger i for eksempel ”Smartfarms” finder vi yderst betænkelig, idet 

der ophobes store mængder fækalier – muslingeafføring – på havbunden under dem.  

Det har desuden vist sig at mange muslinger falder af linerne og henligger som 

banker under dem, ligesom det har været nødvendigt at høste muslinger under mål 
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for derefter at udlægge dem på en slags kunstbanker, som efterfølgende må skrabes 

op. 

Det handler om størrelse og mængde at disse farme, som desuden udgør en 

landskabsetisk, betænkelig installation i vores havlandskab, en barriere for andre 

brugere af havet og reelt en privatisering af havoverfladen til fordel for enkelte 

kommercielle interesser – uden kompensation til samfundet. I de nuværende 

havplaner er der udpeget 5.000 km2 – som størrelsen af Fyn og Lolland Falser til 

sammen. 

Dyrkning af linemuslinger i mindre skala til konsum – menneskeføde i Danmark - 

forekommer som en acceptabel og mere bæredygtig metode i forhold til 

muslingeskrab. 

 

Generelt om vores farvandes miljøtilstand, mener vi det er et alt for højt indhold af 

næringsstoffer i havmiljøet, der er årsag til øget algevækst, forrådnelse, fiskedød og 

nedsat indhold af ilt i havet. 

Det er intet mindre end en skandale, at havets forvaltere politisk og administrativt 

ikke for længe siden har stoppet udsivning af næringsstoffer fra de landskaber, der 

omgiver farvandene. Den førte fiskeripolitik, der har medvirket til en tømning af 

havene ved overfiskeri på visse arter er en tilsvarende skandale. 

Muslinger som maritimt virkemiddel anser vi som et forsøg på symptombehandling 

af et langt større problem for havmiljøet.  

 

Arbejdsgruppen har stillet disse spørgsmål, som vi håber, kan besvares ved læsning 

af disse rapporter og artikler: 

 

1 Er blåmuslinger en ressource, som vi bæredygtigt kan forbruge? 

2 Er dyrkning af muslinger på liner et brugbart alternativ til muslingeskrab? 

3 Er linemuslinger et brugbart maritimt virkemiddel for havmiljøet? 

4 Kan der skrabes bæredygtigt på den danske muslingebestand? 

5 Hvad betyder muslingeskrab for havbunden? 
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6 Hvor længe er havbunden om at genskabe sig selv i slæbesporet efter 

muslingeskrab? 

7 Hvad betyder smartfarms for det landsabsetiske syn på havlandskabet, og den 

frie færdsel på overfladen. 

8 Er de kæmpestore smartfarms gavnlige for havmiljøet? 

9 Er der føde nok i vandet til muslingerne inde i midten af farmene? 

10 Hvad er betydningen af muslingernes fækalier – afføring – for havmiljøet? 

11 Hvordan genskaber man naturlige muslingerev? 
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Iltsvind i danske farvande 
 

I sammenhæng med muslingeproblematikken er det tjenligt at se på problemerne 

med iltsvind i danske farvande.  

  Miljøstyrelsens rapport fundet i afdøde fiskere Arne og Laurits 

Christiansens redskabshus 2022 

 

Problemerne med iltsvind i farvandene har eksisteret minimum siden 1980erne. 

Gentagne vandmiljøplaner har ikke forbedret forholdene. Nogle steder er problemet 

blot flyttet til andre områder. Generlet er forholdene blevet værre. 

 

Nedenstående link viser noget om forholdene i 2021 og 2020. 

 
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_89.pdf 

Iltsvind i danske farvande 28. oktober – 24. november 2021 

Rådgivningsnotat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 3. december 2021 | 89 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_89.pdf
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Der har været kraftigt iltsvind i for eksempel Limfjorden, Lillebælt, Det sydfynske 

Øhav og Flensborg Fjord. De seneste målinger fra 2022 viser at problemet fortsat er 

gældende i de samme områder. 

Derfor kan det virke selvmodsigende, at for eksempel Skaldyrscenteret i de seneste 

år har anbefalet muslingeskrab i disse områder, for eksempel ved Okseøerne i 

Flensborg Fjord, ved Svelmø i Det sydfynske Øhav og i Lillebælt i betragtning af en 

almen viden om, at muslinger anses som et maritimt virkemiddel, der modvirker 

iltsvind. Dette finder vi yderst betænkeligt! 

Se nogle af nedenstående rapporter.  

Senest er der lukket for muslingeskrab i natura 2000 områder i Lillebælt og ved 

Endelave – Horsens Fjord. Dette finder vi positivt. 
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Natura 2000 0mråder 

 
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/ 

og 

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-

nov2018gaeldende 

 

 

Med ovenstående link, kan man finde og se natura 2000 områderne i Dk. 

 

Biogene rev af blåmuslinger i natura 2000 områder er ikke kortlagt!  

 

Muslingeproducenter 

 
Wittrup Seafood, Horsens- Snaptun er ifølge firmaets hjemmeside en af de store 

muslingeselskaber med en produktion på ca 4000 t muslinger årligt, ca 30 ansatte og 

flere muslingekuttere i søen. 

 
https://www.wittrup-seafood.dk/ 

 

En anden større muslingeproducent er Vilsund Blue, som i følge sin hjemmeside 

producerer forskellige muslingeprodukter, deriblandt økologiske linemuslinger. 

Også dette firma har flere musligekuttere.  

 

https://vilsund.com/ 

 

En tredje aktør er Trippel Nine, som opererer med fremstilling af dyrefoder. 

 

https://www.999.dk/ 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende
https://www.wittrup-seafood.dk/
https://vilsund.com/
https://www.999.dk/
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Muslingeskrab 

Man har reguleret muslingeskrab som fiskemetode i danske farvande ved 

bekendtgørelser. I nogle farvande er muslingeskrab totalt forbudt. Man 

kan finde de lukkede områder i kort på dette link: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/734 

www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1258 

 

Muslingeskrab foregår ved at kutteren skraber et område af havbunden med en tæt 

bestand af muslinger. Når lasten er fuld (ca 40 ton) går kutteren i en nærliggende 

havn, hvor muslingerne losses til lastbiler, der bringer muslingerne til pakkeriet. 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/734
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1258
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Fotos: Assens Havn. Mogens Jensen, Assens. 

 

 

Muslingerapporter politiseres 

Nedenstående finder man adskillige muslingerapporter gengivet med digital 

henvisning til rapporten som helhed og indledningsvis et resume af rapportens 

konklusion. 

Rapporterne er opdelt i 4 kategorier: 

 

1 Generelle rapporter om blåmuslinger  

2 om muslingeskrab.  

3 om linemuslinger.  

4 Journalistiske artikler og partsindlæg om muslinger 
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En nærlæsning viser, at kategori 2 og 3´s konklusioner er stærkt modstridende. 

Nogle argumenterer for muslingeskrab og dyrkning af muslinger på liner, mens 

andre er meget skeptiske overfor begge. Det har medført, at debat og beslutninger 

om emnet er politiseret. 

Det fremgår af rapporterne, at forskerne er enige om, at muslinger ved deres 

fordøjelse renser havvand. En musling kan filtrere ca 200 l vand i døgnet for 

mikroalger. Et biogent rev eller linemuslinger af blåmuslinger modvirker således 

iltsvind, der opstår, når alt for mange mikroalger lukker for lyset i vandsøjlen og dør, 

synker til bunds og rådner ved forbrug af ilt og frigivelse af uheldige stoffer. 

Så langt rækker enigheden. Politiseringen sker, idet forskerne er uenige i deres syn 

på muslingeskrabs påvirkning af havbunden og f. eks det faktum, at linemuslinger 

også har et stofskifte, som betyder, at deres fækalier (afføring) hober sig op på 

havbunden. 

 

Skaldyrscenteret 
 

Det er Skaldyrscenteret, som Fiskeristyrelsen og politikere lytter til, når der skal tages 
beslutninger om for eksempel tildeling af licenser til muslingeskrab, eller tilladelse til 
at oprette produktionsområder for dyrkning af muslinger på liner. 

Centrets økonomi er bla. baceret på DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND LIMFJORDENS 
SKALDYRCENTER, som har taget navneforandring til FONDEN LIMFJORDENS 
SKALDYRCENTER 

Skaldyrscenteret samarbejder blandt andre med Hedeselskabet, firmaet Blå 
Biomasse og fiskemelsproducenten TripleNine. 

Skaldyrscenteret ledes af professor ved DTUaqua, Jens Kjerulf Petersen. Han og de 
øvrige forskere har været fortalere for muslingeskrab og dyrkning af linemuslinger. 

Der er flere videnskabsfolk, som er kritikere af muslingeskrab og linemuslinger, 
blandt andre professor ved Institut for Ecosience på Århus Universitet, Stiig 
Markager. 

 

 Centrets hjemmeside oplyser: 

 

Dansk Skaldyrscenters forskningsprojekter 
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Dansk Skaldyrcenter har siden etableringen i 2003 gennemført mere end 50 
projekter, der alle har haft en mere eller mindre erhvervsrettet tilgang til 
udnyttelsen af marine ressourcer i danske farvande. Under "Forskning" findes 
beskrivelser af Dansk Skaldyrcenters forskningsprojekter. 

Afsluttede projekter 

Afsluttede projekter er samlet under menupunktet "Afsluttede projekter". Disse er 
kategoriopdelt efter arter. Her er det muligt at downloade rapporter fra projekter, 
som har været ledet af DSC, og der er links til projekter, hvor DSC har været 
deltagende part. 

Rådgivning 

Sektion for Kystøkologi, DTU Aqua leverer forskningsbaseret rådgivning til 
Fødevareministeriet, Miljøministeriet og andre offentlige myndigheder som et 
fagligt grundlag for myndighedernes forvaltning. 

Konsekvensvurderinger af fiskeri i naturbeskyttelsesområder 

Sektion for Kystøkologi foretager konsekvensvurderinger af fiskeri efter muslinger, 
østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder). 
Konsekvensvurderinger er en videnskabelig vurdering af, hvad fiskeri i et givet 
område vil betyde for økosystemet. Konsekvensvurderingerne udarbejdes hvert 
tredje år, mens der i de mellemliggende år gennemføres årlige supplerende 
analyser, som afrapporteres i notater. 

Skaldyrscenterets konsekvensvurderinger 

Konsekvensvurderingerne og notaterne bruges af Fiskeristyrelsen som 
vidensgrundlag til at fastsætte regulerende foranstaltninger for fiskeri i områderne, 
f.eks. beskyttende ålegræskasser og dybdegrænse for fiskeri. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  



 

15 
 

1 Generelle rapporter 

 

Definition Biogent rev af blåmuslinger.   (Kort formulering) 

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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Definition af biogene rev  

Miljøprojekt nr. 1992  

Marts 2018 

Karsten Dahl, Jens Kjerulf Petersen 

https://orbit.dtu.dk/en/persons/jens-kjerulf-petersen
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Rapporten gengives delvis i helhed med vores understregning med gult. 

2. Blåmuslinger  

2.1 Blåmuslingers habitat, levevis og geografisk udbredelse  

Blåmuslingen (Mytilus edulis L.) er den mest almindelige muslingeart i Danmark og 

forekommer som epibentisk art i alle danske farvande på en lang række forskellige 

substrater rækkende fra havnemoler, vindmøllefundamenter og andre faste 

strukturer i vandsøjlen til den bløde mudderbund. Blåmuslinger kan findes i tætte 

banker såvel som mere eller mindre isolerede enkeltindivider eller små grupper på 

2-20 individer. Det har generelt været antaget, at blåmuslinger primært bundslår på 

bunde med et vist indhold af hårdt substrat, men i en række fjordområder er 

blåmuslingerne også dominerende på den bløde mudderbund. Blåmuslinger findes 

primært på vanddybder fra 0-15 m i indre danske farvande, men kan også findes på 

større vanddybder, fx i Smålandsfarvandet og i Østersøen, hvor der forekommer 

muslinger i store tætheder på hårdt substrat ned til >23 m. Udbredelse og størrelse 

af de enkelte individer varierer som funktion af bl.a. saltholdighed. Den optimale 

saltholdighed for blåmuslinger er mellem 18-28 PSU. I Østersøen kan der 

forekomme indslag af den beslægtede art Mytilus trossolus, men i alle øvrige dele af 

de danske farvande er blåmuslingerne af arten Mytilus edulis. I fjorde med gode 

livsbetingelser findes blåmuslinger i tætheder på op til ca. 10 kg m-2, hvor de danner 

tætte banker med større eller mindre rumlig heterogenitet afhængigt af bankens 

alder, tætheden af muslinger, forekomst af prædatorer og fødetilførslen i området. 

Blåmuslingerne sidder sammen med hinanden i bankerne ved hjælp af byssustråde, 

som også kan forankres til andre hårde objekter som fx sten eller tomme skaller. 

Oftest er bankerne ikke homogene i hele deres udstrækning men fyldt med områder 

uden blåmuslinger eller med blåmuslinger i meget lave tætheder. Disse huller kan 

variere i størrelse fra 10-30 cm til op til flere meters afstand mellem tætte 

sammenhængende forekomster af blåmuslinger.   

Blåmuslinger lever primært af fytoplankton og sekundært af andet partikulært 

organisk materiale i størrelsen ca. 3-300 µm. Koncentrationer af fytoplankton styres 

primært af tilførslen af næringssalte, og store bestande af blåmuslinger er derfor en 

indikation på eutrofierede forhold. Mange fjorde og nogle danske kystnære områder 

er præget af høje koncentrationer af næringssalte, og i en lang række af Natura 
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2000-områderne er den primære trussel mod bevaringstilstanden eutrofiering. 

Indsatsen for at reducere tilførslerne af næringssalte til de kystnære områder  

forventes at medføre at biomassen af blåmuslinger falder i fremtiden og dermed vil 

potentielle biogene rev enten blive reduceret i omfang eller forsvinde. Der er 

således for nyligt dokumenteret et generelt fald i biomassen af bentiske filtratorer i 

danske kystnære områder, som følge af reducerede tilførsler af næringssalte 

(Riemann et al 2015), og blåmuslinger er den dominerende komponent blandt 

bentiske filtratorer i danske kystnære farvande og i Østersøen. Det kan forventes, at 

bestanden af blåmuslinger vil falde yderligere i den kommende dekade i takt med 

yderligere begrænsninger af næringsstoffer til specielt de mere eutrofierede 

områder, så som områderne i Limfjorden. Blåmuslinger findes også i områder med 

stor vandgennemstrømning, hvor der ligeledes er en konstant tilførsel af 

fytoplankton og er derfor ikke kun forekommende i eutrofierede områder.   

Blåmuslinger gyder oftest om foråret ved vandtemperaturer omkring 9°C og det 

primære bundslag finder sted i juni efter et larvestadie af 2-4 ugers varighed. I en 

lang række områder er der imidlertid løbende larvenedslag hele sommeren ofte til 

og med september. Afhængig af saltholdighed og fødetilførsel når blåmuslingen 

kønsmoden størrelse efter 1-2 år og kan leve op til 6-8 år.  

En lang række organismer herunder en række fugle- og fiskearter, samt søstjerner 

og strandkrabber er kendte prædatorer på blåmuslinger. Muslingespisende 

fuglearter som fx hvinand, bjergand og edderfugl har et dagligt fødebehov for 

muslinger på i størrelsesordenen 0,5-1,8 kg  

 

  

  

muslinger (fx Clausen et al 2008; Goss-Custard et al 2004), hvilket i nogle områder 

medfører, at det potentielle prædationstryk på muslingebankerne kan være 

betydeligt. I habitatområde H96 Lillebælt skal der således med de reviderede 

fugletal årligt være 33.800 tons blåmuslinger til stede for at dække fuglenes 

potentielle fødebehov.   
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Søstjerner har blåmuslinger som primære fødeemne, og de kan under optimale 

forhold indtage 1/3 del af deres egen kropsvægt dagligt. Endvidere bliver de 

tilsyneladende stimuleret til øget fødesøgningsaktivitet, når de stimler sammen i 

tætte klynger. Søstjerner kan derfor være en potentiel regulerende faktor for 

blåmuslingebestande (Agüera et al. 2012), hvilket blandt andet observeres i dele af 

Limfjorden og på stenrev i det åbne Kattegat og i det nordlige Bælthav.  

2.2 Biogene revdannelser  

Blåmuslinger anses i kraft af deres bankedannelse for at være en autogen 

økosystem- og habitatkomponent (Jones et al 1994), som tilbyder habitat for 

associerede organismer og fungerer som fødegrundlag for en række fuglearter. Der 

er fra danske farvande beskrevet stabile muslingebanker på tidevandsflader særligt i 

Vadehavet, men også i andre områder som fx Kerteminde Fjord og Norsminde Fjord 

- med både hårdt og blødt substrat karakteriseret ved pletvise forekomster 

(delområder) af varierende tæthed, størrelse og alder af muslingerne (Svane & Ompi 

1993). Delområderne kan variere over tid indenfor banken, som i det konkrete 

studie var klart afgrænset af de fysiske banker. I Vadehavet er det vist, at banker af 

blåmuslinger kan bestå over flere dekader (Büttger et al 2014), men at der kan ske 

forstyrrelser, som påvirker hele banker inden for et område med flere banker, 

ligesom udbredelse af den enkelte banke kan variere over tid. Inden for en given 

banke vil der være en dynamik på en meget kortere tidsskala i udviklingen af de 

enkelte delområder, som gør delområderne ustabile og variable (Svane & Ompi 

1993).  

Til relativt permanente banker af blåmuslinger, som beskrevet ovenfor, er der 

associeret en fauna bestående af primært mobile arter, fx gammarider, og typiske 

opportunistiske infaunale arter, fx polychaeter (Svane & Setyobudiandi 1996), men 

også andre muslingearter, strandkrabber (Carcinus maenas) og snegle (fx Littorina 

littorea) optræder hyppigt på muslingebanker og stor rur (Balanus balanus), 

brakvandsrur (Amphibalanus improvisus) og trekantsorm (Pomatoceros triqueter) 

findes ofte fasthæftet på skallerne. Udover struktur er der i muslingebanker typisk 

et forøget organisk indhold i form af muslingefækalier, der tiltrækker den 

associerede fauna. Der er ikke entydige mønstre i forekomsten af den associerede 

fauna indenfor bankerne, hvilket sandsynligvis er forårsaget af pletternes dynamik 
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og manglende stabilitet over tid. Forekomst af makroalger på banker af blåmuslinger 

vil primært være domineret af små arter, fordi både hele muslinger og tomme 

skaller er for ustabile eller ringe forankret for store arter af for eksempel brunalger. I 

Limfjorden er der på blandede skalbunde bestående af både levende muslinger og 

tomme skaller primært blevet observeret små arter af både skorpeformede og 

oprette rødalger (Canal-Vergés & Petersen 2015).   

I de fleste andre områder, hvorfra tætte forekomster af blåmuslinger er beskrevet, 

er bankerne ofte karakteriseret ved at bestå af 1 eller max. 2 kohorter (Henriksen et 

al 2001) med deraf følgende mangel på stabilitet over tid.  

2.3 Overvågning og kortlægning   

I det Nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA ) moniteres 

blåmuslinger primært i forbindelse med prøvetagning for bundfauna i enkeltpunkter 

i hele bassiner med brug af fortrinsvis HAPS corer. Denne type prøvetagning er ikke 

velegnet til relativt store epifaunale organismer som blåmuslinger og kan ikke 

bruges til at kortlægge bankeforekomster.  DTU Aqua foretager regelmæssig 

monitering af bestande af blåmuslinger i Limfjorden, Lillebælt og i perioder også i 

Horsens Fjord og Vadehavet med henblik på fastsættelse af fangstkvoter. Der bruges 

en nedskaleret skraber til moniteringen, og der indsamles i mange punkter i hele 

bassiner. Moniteringen omfatter en række Natura 2000-områder. I Isefjorden fiskes 

der også i perioder efter muslinger, men intet af dette fiskeri foregår i Natura 2000-

områder og DTU Aqua har ikke opgørelse af bestanden fra området.   

I habitatområderne i Limfjorden har DTU Aqua kortlagt bestanden af blåmuslinger 

regelmæssigt siden 1993. Bestandene i de forskellige bassiner har varieret meget i 

størrelse og placering af de tætteste forekomster i denne periode. En del af 

variationen i bestanden kan givetvis tilskrives påvirkning fra fiskeriet, men for nogle 

af bassinerne kan fiskeriet ikke forklare variationen. Øvrige faktorer der påvirker 

blåmuslingerne er fx iltsvind, prædation fra søstjerner og variationer i 

rekrutteringen. De eksakte årsager til blåmuslingernes årlige variation kendes dog 

ikke altid. I nogle af habitatområderne i Limfjorden, fx Nissum Bredning, er der ikke 

fundet blåmuslinger i bankelignende forekomster. Det samme gør sig gældende for 

området omkring Agerø, som indgår i H28. I området omkring Agerø har der ikke 

været fisket efter muslinger med slæbende redskaber siden 1988, men de tidligere 
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forekomster af blåmuslinger i området er forsvundet (Dinesen et al 2015). I henhold 

til de regionale miljømyndigheders overvågning er der kun sjældent alvorligt iltsvind 

i området omkring Agerø, så udviklingen i muslingebankerne kan ikke forklares med 

kendte antropogene presfaktorer. Det samme gør sig gældende i den nordlige del af 

habitatområde H16 Løgstør Bredning. Her har der været lukket for fiskeri siden 1989 

og der er ingen eller meget sjældent forekomst af iltsvind i området. Ikke desto 

mindre varierer bestanden betydeligt mellem år i dette område (figur 1).   

I habitatområde H96 Lillebælt har DTU Aqua ligeledes løbende foretaget 

bestandsmonitering om end ikke i en tilsvarende lang periode. Som i områderne i 

Limfjorden er der stor variation i den rumlige fordeling af blåmuslinger, derimod har 

den samlede biomasse ikke varieret tilsvarende dog således, at der i de seneste år 

har været et fald i samlet biomasse.  

I habitatområde H52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave har DTU Aqua data for 

tre år, heraf de nyeste fra 2015. Igen indikerer data variationer i tid og rum, og i 

dette område har der ikke været et fiskeri 2008-2014. Heller ikke i dette område 

forekommer der iltsvind, så variationerne i bestanden kan ikke umiddelbart 

tilskrives kendte påvirkninger. Endelig har DTU Aqua lavet monitering af sublitorale 

bestande af blåmuslinger i Vadehavet ved hjælp af flyfotografering ved lavvande i 

midten af 00’erne. I Vadehavet varierer den rumlige udbredelse også i 

observationsperioden. I dette områder har der ikke været fisket efter blåmuslinger 

siden 2008.  

Der er observationer af forekomst af blåmuslinger i en lang række forskellige 

områder i danske farvande, herunder i en række habitatområder som fx 171 

Klinteskov Kalkgrund eller 251 Femern Bælt. De hyppigt konstaterede banker af 

blåmuslinger hænger sammen med, at blåmuslinger er den dominerende bentiske 

art (målt som biomasse) i langt de fleste kystnære områder i Danmark. Der er 

imidlertid ikke systematiske optegnelser af forekomsterne og deres præcise 

placering over flere år og de fleste af bankerne er derfor ikke verificerede på samme 

måde som for de ovenfor beskrevne habitatområder. Det er vigtigt ved 

udpegningen, at de biogene revs placering er stabil for at kunne imødekomme 

kravene i Habitatdirektivet til arealudbredelse.  

2.4 Kriterier for udpegning af biogene rev af blåmuslinger  
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Definition af biogene rev dannet af blåmuslinger indeholder 4 kriterier:  

2.4.1 1. Areal Blåmuslinger er til stede i stort set alle kystnære farvandsområder i 

Danmark også i områder, hvor der ikke er beskrevet egentlige større 

sammenhængende banker. Flere undersøgelser har vist, at der ikke er konsistente 

trends i biodiversitet som funktion af størrelse af delområder/banker af 

blåmuslinger. Undersøgelserne viser, at lokalitet for eksempel i relation til tidevand, 

saltholdighed med mere har betydning for diversiteten og sammensætningen af den 

associerede fauna (fx Svane & Setyobudiandi 1996, Blanchard & Bourget 1999, 

Lawrie & McQuaid 2001, Saier 2002). Det er således ikke ud fra en 

økosystemmæssig eller biodiversitetsmæssig betragtning nødvendigt at medtage 

alle klumper for at sikre, at unikke organismer eller den samlede biodiversitet i et 

Natura 2000-område bevares. Endvidere er enkelte små delområder af blåmuslinger 

svære at genfinde og ofte ustabile over tid, hvilket gør både identificering af biogene 

rev og den efterfølgende verificering og monitering for at følge det biogene revs 

bevaringsstatus vanskelig at gennemføre.   

På den baggrund og i relation til punkterne 2 og 4 defineres biogene rev af 

blåmuslinger i danske farvande, til at være banker på minimum 50*50 m, svarende 

til et minimumsareal på 2500 m2.  

2.4.2 2. Dækningsgrad  Det er dokumenteret, at banker af blåmuslinger er meget 

dynamiske selv indenfor de enkelte ”patches” indenfor større bankeområder (Svane 
& Ompi 1993). I områder med kraftig strøm eller bølgepåvirkning kan især mindre 

delområder flyttes i form af ”drivende klumper” af blåmuslinger (Thiel & Reise 1993, 

Pulfrich 1995). Banker med gennemsnitlig dækningsgrad på >30% kan anses for at 

være betydende habitater, der på områdeniveau har en størrelse, der giver 

mulighed for stabilitet og reel fastholdelse af tomme skaller mellem de levende 

muslinger.  

Minimumsdækningsgraden fastsættes derfor til 30%. Dette er i overensstemmelse 

med OSPARs definition af biogene rev, og dermed på linje med dele af den svenske 

forvaltning på området. Den danske dækningsgrad er højere sat end 

minimumsdækningsgraden på 10 % muslinger for Schleswig Holstein. Det skyldes en 

vurdering af, at man med en dækningsgrad  
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under 30 % vil definere områder som biogene rev, hvor muslingerne ikke vil udgøre 

det dominerende habitat.   2.4.3   3. Stabilitet af revet Et biogent rev skal have en 

stabilitet, så revet er til stede indenfor det udpegede område over en længere 

årrække. Blåmuslinger er generelt kortlivede, og der er dokumenteret en meget høj 

grad af dynamik i afgrænsede banker over tid både nationalt i udpegede Natura 

2000områder samt internationalt. Dette er særligt et fremtrædende fænomen i 

eutrofierede områder, hvor store bestande af blåmuslinger under alle 

omstændigheder er en indikation på ugunstige forhold, og hvor bestandene kan 

forventes at blive reduceret i omfang i takt med implementering af vandplanernes 

reduktionsmål for tilførsel af næringssalte. Der er indikationer på, at de mest stabile 

forekomster er karakteriserede ved at bestå af flere kohorter.   

Minimumsstabiliteten kan måles som tilstedeværelse af mindst 3 kohorter på revet, 

det vil sige, at der skal forekomme muslinger i tre forskellige størrelsesklasser.  

2.4.4 4. Det tilknyttede artssamfund  Der er dokumenteret associeret fauna og flora 

til banker af blåmuslinger, men denne vil afhænge af specifikke betingelser i det 

givne område for eksempel saltholdighed, strøm- og bølgepåvirkning, tidevand og 

generel bundtype udenfor banken. Selvom der også er eksempler på studier, der 

viser, at områder udenfor de egentlige muslingebanker kan have højere 

biodiversitet end i banken ((Jaramillo et al 1992), viser de fleste studier forøget 

biodiversitet i blåmuslingebanker sammenlignet med områder udenfor.   

Som beskrevet ovenfor vil de tilknyttede arter ofte være gammarider, polychaeter, 

andre muslingearter, strandkrabber (Carcinus maenas) og snegle (for eksempel 

Littorina littorea), stor rur (Balanus balanus), brakvandsrur (Amphibalanus 

improvisus) og trekantsorm og mindre rødalger.  

2.4.5 Den samlede definition Samlet kan biogene rev af blåmuslinger således 

defineres som sammenhængende arealer på minimum 2500 m2 med en 

gennemsnitlig dækningsgrad af blåmuslinger på minimum 30% og tilstedeværelse af 

mindst 3 kohorter af blåmuslinger.   

 

2.4.6 Kortlægning af biogene rev af blåmuslinger Med definitionen af biogene rev af 

blåmuslinger kan en udpegning af sådanne stabile rev i Natura 2000-områder 
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igangsættes. Som følge af den dynamiske variation i blåmuslingebanker på subtidale 

fjordbunde og ikke mindst fordi denne dynamik synes forstærket af det generelt 

høje eutrofieringsniveau i danske farvande, kan det imidlertid blive vanskeligt at 

identificere blåmuslingebanker, der lever op til kravene for biogene rev.   

Miljøstyrelsens kortlægningsprojekter i Natura 2000-områder kan anvendes til at 

identificere mulige biogene rev af blåmuslinger ud fra areal og dækningsgrad. Med 

udgangspunkt i disse mulige revområder, kan der laves en indstilling af, hvilke 

biogene rev der skal endeligt verificeres ved undersøgelse af revets kohorte 

sammensætning og en verifikation af dækningsgrade 
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Biogene rev af blåmuslinger i Nørre Fjord, Helnæs Bugt 

Ib Ivar Dahl 2020   

Dette er en observationsrapport udført af lægmand. 

 

 
https://levendehav.dk/wp-content/uploads/2020/11/observationsrapport-muslinger.pdf  

 

Biogene rev af blåmuslinger i Nørre Fjord, Helnæs Bugt rummer en større mangfoldighed af arter end på 

glat sandbund på samme vanddybde. 

 

 

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. 6 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 

https://levendehav.dk/wp-content/uploads/2020/11/observationsrapport-muslinger.pdf
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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.  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. 

 

 

 

 

  



 

26 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSESSING THE EFFECT OF MUSSEL REEFS ON COASTAL MARINE COMMUNITIES IN A DEGRADED 

ECOSYSTEM  

Denne rapport er virkelig læseværdig og videregiver resultaterne af et solidt stykke feltarbejde 

udført i Helnæs Bugt ved Sydvestfyn. 

Forfatteren undersøger habitater for antal arter. Habitaterne finder forfatteren på lavt og på dybt 

vand med høj muslingedækning af havbunden og habitater på sandbund – ligeledes på lavt og på 

dybt vand (kontrol habitater).  Her finder forfatteren 31 arter på habitater med høj 

musligedækning af havbunden mod 21 arter i kontrolhabitaterne.   

Hun beskriver hvorfor flere arter foretrækker at opholde sig på muslingebankerne end på 

sandbunden uden muslinger.  Forfatteren advarer mod tab af muslingerev, som medfører 

omfattende tab af fødeemner for kommercielt vigtige arter som f.eks. torsk, hvilket har potentiale 

til at påvirke lokalt fiskeri i Danmark. Hun opfordrer til genovervejelse af de nuværende 

beskyttelsesforanstaltninger og nævner, at muslingerev skal anerkendes som levesteder af central 

betydning for at opnå sunde og mangfoldige marine økosystemer.  

 

 

ASSESSING THE EFFECT OF MUSSEL REEFS ON COASTAL MARINE COMMUNITIES IN A DEGRADED 
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Akademiske år 2021 

Resumeet af kandidatafhandlingen (speciale på 50 sider) er i overvejende grad en oversættelse og 

en dansk tolkning af specialets konklusioner. Vi har tilføjet nogle enkelte uddybende oplysninger, 

som er taget fra dokumentets hovedtekst, og har bestræbt os på at gøre sprogbruget mere 

læsevenligt for ikke fagpersoner ved at udskrive fagudtryk på dansk. Vi håber at vore bestræbelser 

ikke reducerer værdien af dette vigtige stykke forskningsarbejde og dets konklusioner. 

RESUMÉ  

VURDERING AF EFFEKTEN AF MUSLINGE-REV I ET DANSK KYSTNÆRT HAVOMRÅDE. OMRÅDETS 

MILJØ-TILSTAND ER DÅRLIG OG LEVER IKKE OP TIL MILJØ-KRAVENE FRA EU.  

Forskningsresultaterne, som bliver præsenteret i afhandlingen, giver indsigt i muslinge-revs 

betydning for mangfoldigheden af levende organismer i fire habitater i et kystnært økosystem – 

Helnæs Bugt, som ligger med kyster op mod Sydvestfyn. Økosystemet er blevet fulgt i mange år 

(fra 1980) og man konstaterer generel forringelse af miljøtilstanden, således at Helnæs Bugt nu 

falder ind under kategorien ’dårlig’, den næstnederste kategori I det europæiske Vandramme 

Direktiv. Helnæs Bugt er repræsentativ for mange kystnære vandområder i Danmark og mere 

generelt også for Østersøen. På trods af bestræbelser på at reducere eutrofieringen (tilførslen af 

næringsstoffer fra landbrug, husholdninger og industri) kan der ikke observeres forbedringer i det 

undersøgte økosystem. Dette indikerer utilstrækkelighed i den nuværende reguleringsindsats og 

fremhæver behovet for en forøgelse af bestræbelserne og ligeledes  for at forbedre strategierne. 

Dette forudsætter en bedre forståelse af kystnære økosystemer.Men på trods af miljøets dårlige 

status så understøttede habitaterne med mange muslinger flere arter af bl.a. fisk, og ligeledes 

fandt forfatteren flere individer af en del arter på to habitater med høj muslinge-dækning ved 

sammenligning med kontrolområderne på sand- og mudderbund. Jf. tabel herunder, der viser 

antal af fundne arter i de fire habitater. 

Habitater og 
antal arter 

 

Habitater med høj 
muslingedækning 

Habitater på sandbund – 
kontrol habitater 

På lavt vand 18 arter 10 arter 

På dybt vand 13 arter 11 arter 

 



 

28 
 

Det fundne højere niveau af tilstedeværende arter på muslinge-revene (på både dybt og lavt vand) 

kan i høj grad tilskrives habitats-kompleksitet og flere økosystem-funktioner, som muslinger 

tilfører habitaterne (Habitatskompleksitet: f.eks. bedre gemmesteder for små arter i 

muslingeskaller og huler mellem muslingerne. Økosystemfunktioner: f.eks. eksistensen af 

fødegrundlag for bl.a. nederste led i fødekæden, gyde- og opvækststeder for fiskeyngel). Flere  

arter udviste en klar præference for habitaterne med høj muslingedækning især mindre 

mesopredatorer (små rovfisk i fødekæden) fra familierne hundestejle og kutlinge. 

Studiet afslørede store mængder af små organismer, der søger ly og finder føde på muslinge-rev. 

Disse arter er føde for et højere trin i fødekæden. Mindre rovfisk, f. eks. hundestejle og kutling, har 

gavn af strukturelt komplekse habitater med gode gemmesteder, og fiskene bliver ligeledes 

tiltrukket af store mængde små hvirvelløse organismer, som findes imellem muslingerne. Disse 

mindre rovfisk udgør igen fødeemne for større fiskespisende fisk.  

Det er bemærkelsesværdigt, at torsk og sej kun blev observeret på de to habitater med høj 

muslingedækning, hvilket kan ses som bevis for muslinge-revs store betydning i økosystemet.  

Muslinger er selv bytte for arter som søstjerner og europæiske arter af fladfisk. Den høje 

forekomst af kutlinger kunne yderligere indikere, at muslinge-rev bruges som gyde- og 

opvækstområde. Samlet set forbedrede muslingerev det kystnære område, og de tilfører en række 

vigtige tjenester for mange arter, især for små fisk.  

Studiet viser, at forøgelsen af habitatskompleksiteten ved muslingernes tilstedeværelse, havde 

betydelige positive effekter på det kystnære marine samfund, og at resultaterne støtter 

argumenterne fra tidligere undersøgelser (Kristensen et al.. 2015; Norling et al.,2015; Saier, 2022), 

der opfordrer til øget beskyttelse af muslinge-rev og andre komplekse habitater f.eks. stenrev.  

Det fortsatte tab af muslingerev forårsaget af f.eks. overfiskeri, direkte og indirekte udledning af 

næringsstoffer fra land og by med de deraf afledte konsekvenser som f.eks. iltsvind i havet, samt 

ligeledes skader på havbunden (f.eks. råstof-indvinding fra havbunden) påvirker lokalt set 

kystnære økosystemer og dynamikken i fødekæderne i økosystemerne.  

Tilbagegang i antal og størrelse af muslingerev med de deraf resulterende tab af skjulesteder, 

fødekilde, gyde- og opvækststeder kan have alvorlige konsekvenser for små fisk og formodentligt 
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føre til et fald i arter som kutlinger, der er afhængig af komplekse habitater. Omfattende tab af 

fødeemner for kommercielt vigtige arter som f.eks. torsk har potentiale til at påvirke lokalt fiskeri i 

Danmark. 

Forfatteren skriver i sin konklusion, at resultaterne af forskningen er betydningsfuld for 

udviklingen af specifikke bevarings-strategier for økosystemer. Disse nye strategier må 

nødvendigvis tage udgangspunkt i beviselige resultater fra videnskabelig forskning. 

 Ikke alene er forbedringen af Helnæsbugtens økologiske tilstand af afgørende betydning for at 

forbedre det lokale økosystem, men det er også afgørende skridt for at nå målet om God 

Økologisk Status i alle europæiske vandområder, som det kræves i Vandrammedirektivet. 

Muslingers potentiale til at rense vandet i kystnære områder bør overvejes sammen med andre 

tiltag til at modvirke effekten af udsivningen af næringsstoffer fra by og land. Muslingers 

filtrerings-evne kan forbedre vandkvaliteten og reducere vandets uklarhed, hvilket yderligere kan 

forbedre forholdene for ålegræs og en del andre bundlevende producenter af fødekædens laveste 

niveauer. Yderligere forskning i muslingers filtrerings-evne og deres interaktion med miljøer 

forurenet af næringsstoffer vil være nødvendig i fremtiden. Muslingerev skal anerkendes som 

levesteder af central betydning for at opnå sunde og mangfoldige marine økosystemer. 

Nuværende beskyttelsesforanstaltninger bør genovervejes og udvides til at omfatte både 

tidetidevands-rev (lavvandede områder) og dybere rev, hvor havbunden ikke kommer over 

vandoverfladen, da begge rev-typer understøtter vigtige samfund. 

I tillæg til bedre beskyttelse af de nuværende muslinge-rev bør der fremover satses på storskala 

restaurering af biogene rev for at forbedre kystnære habitater og opnå God Økologisk Status i 

havmiljøerne (GES).  
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2 Muslingeskrab 

 
Slæbespor. Muslingekutter Frigg under Svelmø i Hansebugt ved Fåborg. Set på 

”Marine Trafic”  Har kutteren fjernet et biogent rev af blåmuslinger? 
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Originaltitel på rapport: 

Experimental effects of a lightweight mussel dredge on benthic fauna in a 

eutrophic MPA  

Katrina Bromhall,1* Grete E. Dinesen,1 Ciarán McLaverty,1 Ole R. Eigaard,1 Jens 

Kjerulf Petersen2 and Camille Saurel2 

 

 1DTU Aqua, National Institute of Aquatic Resources, Denmark; 2Danish Shellfish Centre, Øroddevej 80, 

7900 Nykøbing Mors, Denmark 

 

Studiet er det første eksperimentstudie med brug af et letvægtstrawl (indført ved lov 

i 2012)med focus på havbundens makrofauna (organismer over 1 cm i størrelse). I 

slæbesporet blev der 4 måneder efter skrab med letvægtstrawlet registreret en 

nedgang på 44 % i antal arter, og en nedgang i antal individer af hver art i et 

omfang, så den anvendte analysemodel  (Before-After-Control-Impact) signalerede 

en sikker sammenhæng.  

Derfor har vi karakteriseret muslingefiskeri med bundskrabende redskaber som 

”yderst problematisk”. 

 

Den originale rapport er skrevet af biologer på engelsk.  Vi har bestræbt os på at 

gøre sprogbruget mere læsevenligt for ikke fagpersoner ved at udskrive fagudtryk på 

dansk. Vi håber, at vores bestræbelser ikke reducerer værdien af dette vigtige stykke 

forskningsarbejde. 

 

Titel: 

Resultater af eksperimentel skrabning med et letvægts-muslinge-

trawl målt på hvirvelløse organismer m.v. i et kystnært, fredet 

farvand med forøget indhold af næringsstoffer og organisk 

materiale. 
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Link til DTU- rapporten i sin helhed 

Bromhall_et_al_2022.pdf (dtu.dk) 

Opsummering: 

I Danmark foretages skrabning efter muslinger i fredede / beskyttede områder 

(Natura 2000 områder). Fiskeriet er underlagt stram regulering for at begrænse 

skaderne på bundmiljøet, og der kræves, at letvægts-muslingetrawl anvendes. 

Imidlertid og på trods af disse krav mangler der stadig at blive udarbejdet en 

kvantificering som følge af skrabeaktiviteten af nedgangen i mængden af mindre 

organismer, der forbindes med og som opholder sig på blåmuslingebanker. 

 

For første gang bringer resultaterne i dette studie et skøn på reduktionen af 

havbundens fauna af organismer i størrelse 0,5 mm til 50 mm, og informationer om 

genskabelses-processens dynamik, med direkte relevans til det trawl-udstyr, som 

bruges på tværs af det danske muslingefiskeri. Kvantificeringen af nedgangen i 

makrofaunaen mangler dog stadig. 

 

Det fremgår af studiet, at trawling på muslingebanker forårsager en signifikant 

reduktion i tætheden af individer, i antal af individer af hver art samt i biologiske 

karakteristika i slæbesporet fra trawlet. Dette var stadig tilfældet 4 måneder efter at 

trawlingen havde fundet sted. Også arealet ved siden af slæbesporet (5m) blev 

påvirket, men flere undersøgelser kræves, for at kunne forstå denne påvirkning. 

 

Rapporten indeholder en beskrivelse af det valgte prøveområde i Løgstør Bredning i 

Limfjorden, en beskrivelse af det anvendte skraberedskab (letvægtstrawl), selve 

opbygningen af forsøget, dets gennemførelse, indsamling af data og behandling af 

disse, samt en redegørelse over anvendelse af biologisk karakteristika analyse i 

studiet. 

 

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/267730095/Bromhall_et_al_2022.pdf
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Det eksperimentelle skrabearbejde og data indsamling fulgte en indenfor faget 

defineret ”Before-After-Control-Impact” (BACI) model, hvor fundne resultater i det 
trawlede område sammenlignes med kontrol-målinger fra nærtliggende områder 

(minimum 30 m), som ikke har været trawlet de 4 foregående år.  

Formålet med BACI-processen er at fastslå en påvirkning på økosystemets diversitet 

ved identificering af signifikante korrelationer imellem tid og de forskellige 

gennemførte trawlinger, som fandt sted den 10. maj 2017, den 23. maj 2017 og den 

20.september, 2017. 

Forfatterne nævner, at metoden har mødt kritik i forskerkredse, da den beregnet til 

forsøg på laboratorieniveau. Man har dog bevidst valgt at anvende metoden, da 

man har bestræbt sig på at sikre, at kontrol-områderne var repræsentative for de 

områder, som blev trawlet med letvægtstrawlet. Dette har tilladt undersøgelser af 

de forstyrrelser af økosystemerne foranlediget af den gennemførte trawling. 

 

Resultater med studiets ord: 

 

I slæbesporet blev der registreret en nedgang på 44 % i antal arter, og en nedgang i 

antal individer af hver art i et omfang, så analysemodellen BACI signalerede en 

signifikant korrelation. 

En PERMANOVA analyse af biologiske karakteristiske træk-data viste ligeledes en 

signifikant korrelation, idet analysen indikerede, at muslingeskrabning ligeledes 

havde en effekt på sammensætningen af biologiske træk. Af de 10 biologiske 

karakteristika, som blev studeret, gik 9 fra slæbesporet tilbage. 

Den generelle nedgang i biologiske træk i slæbesporet indikerer, at trawling ikke 

blot var skadelig for de sårbare biologiske træk, men måske i stedet reflekterer det 

generelle tab af individer i trawlingsporet. 

 

Forfatterne stiller selv spørgsmålstegn ved egnetheden af den håndholdte sediment-

kerne- indsamler (HAPS) til prøveindsamling af større epifauna som blåmuslinger. 
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Endelig foreslår rapporten, at mængden af arter kunne være en mere fintfølende 

indikator end antal af individer i et økosystem, som er påvirket af nærings- og 

organiske stoffer, og som er fattig på arter. 

 

Ej/- 260622 

 

Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmuslinger og 

søstjerner i Lovns Bredning 2020/2021 
DTUaqua rapport nr. 373-2020 
Af Pernille Nielsen, Jeppe Olsen og Mette Møller Nielsen 

 

Der gives således grønt lys for opfiskning af 10.000 tons muslinger og 100 tons 

søstjerner. 

 

373-2020-Konsekvensvurdering-Lovns-Bredning-2020-2021%20(1).pdf 

1.1 Konsekvensvurderingens grundlag  

Konsekvensvurderingen vedrører fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Habitatområde H30 og 

Fuglebeskyttelsesområde F14 Lovns Bredning og inkluderer naturtyperne 1140 ”Mudder- og sandflader 

blottet ved ebbe”, 1150 ”Kystlaguner og strandsøer”, 1160 ”Større lavvandede bugter og vige” og 1170 
”Rev” samt de marine arter; sangsvane (Cygnus cygnus), Hvinand (Bucephala clangula), flodlampret 
(Lampetra fluviatilis), stavsild (Alosa fallax) odder (Lutra lutra) og spættet sæl (Phoca vitulina). I henhold 

til Naturstyrelsens kortlægning fra 2012 er der ikke identificeret stenrev i Lovns Bredning, men der er 

identificeret biogene rev (Miljøstyrelsen 2020). På anmodning af Fiskeri (FK) i Miljø og 

Fødevareministeriets departement skal konsekvensvurderingen tage udgangspunkt i et fiskeri af 10.000 

t blåmuslinger til konsum og omplantning og 100 t søstjerner. Der skal ved udarbejdelsen tages højde 

for de generelle retningslinjer i muslingepolitikken og der er anmodet om, at der bliver udlagt 

ålegræskasser, hvor der er observeret ålegræs. På baggrund af analyser af data for en række parametre 

vurderer DTU Aqua, at et fiskeri af 10.000 t muslinger og 100 t søstjerner udenfor 2 ålegræskasser (A1 

og A2) indenfor habitatområdet og på vanddybder >2 m udenfor ålegræskasserne ikke i betydende 

grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet ved at påvirke én eller flere af 

økosystemkomponenterne som defineret i Muslinge- og østerspolitikken eller de beskyttede arter. 
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Tanker om den påbudte rådgivning i forbindelse med ansøgning 

om godkendelse af fiskeriplaner vedr. muslingeskrab – ref. de 2 

følgende rapporter 

Som lægmand kan man få det indtryk, at har man læst den ene, så har man læst 

begge. Her opremses på hvilket grundlag rådgivningen er afgivet, og 

dokumentationen består ofte af henvisninger til ældre videnskabelige 

forskningsrapporter. 

Vi finder det bemærkelsesværdigt, at konklusionerne i rapporterne drages uden 

viden om tab af havbundens fauna (organismer – ofte hvirvelløse dyr, som er kritiske 

for fødekæden) ved trawlets påvirkning af havbunden. Kravet til denne viden er 

udtrykt af daværende Miljø- og Fødevareministeriet i følgende sætning: ”Acceptabel 
påvirkning af havbunden”. Dette udtryk er desværre ikke kvantificeret og altså 

subjektivt, så det er helt op til den enkelte rådgiver at afgøre med sig selv, om 

påvirkningen er acceptabel eller uacceptabel.  

Derfor betegner vi skrabning af havbunden efter muslinger som yderst problematisk. 

 

Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger ved og øst for 

Horsens Fjord samt Endelave 2017  

DTU Aqua-rapport nr. 319-2017 

 Af Pernille Nielsen, Paula Canal-Vergés, Mette Møller Nielsen, 

Kerstin Geitner og Jens Kjerulf Petersen 

Muslingefiskeri vil medføre en forringelse af bundfauna, hvor fiskeriet pågår (4-13 m) i 

naturtyperne Sandbanker (1110) og Større lavvandede bugter og vige (1160) i N56. DTU Aqua 

vurderer, at effekten af muslingefiskeri vil vare 4 år på naturtype 1110 og 1160 og at 
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muslingeskrab inden for bundfaunaens udbredelsesområde vil begrænse bundfaunaen i sin 

nuværende og potentielle udbredelse. På baggrund af analyser af data for en række parametre 

vurderer DTU Aqua, at et fiskeri efter 30.000 t muslinger, som anmodet i fiskeplanen, på 

vanddybder >4 m samt udenfor de 5 ålegræskasserne (Figur A) og stenrevsbufferzonerne ikke i 

betydende grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet eller de beskyttede arter. 

Bestanden af blåmuslinger i N56 var i september 2016 på ca. 140.000 t blåmuslinger på 

vanddybder mellem 3-15 m. Et fiskeri efter 30.000 t blåmuslinger vil reducere bestanden med 21%. 

DTU Aqua vurderer, at et fiskeri efter 30.000 t blåmuslinger ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget, 

hvis maks. antal fiskebåde ikke overstiger 6 i et område af gangen. 

Link til den fulde rapport:  

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/131475974/Publishers_version.pdf 

 

DTU Aquas vurderinger: 

 

På baggrund af analyser af data for en række parametre vurderer DTU Aqua, at et 

fiskeri efter 30.000 t muslinger, som anmodet i fiskeplanen, på vanddybder >4 m 

samt udenfor de 5 ålegræskasserne (Figur A) og stenrevsbufferzonerne ikke i 

betydende grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet eller de 

beskyttede arter. 

Bestanden af blåmuslinger i N56 var i september 2016 på ca. 140.000 t blåmuslinger 

på vanddybder mellem 3-15 m. Et fiskeri efter 30.000 t blåmuslinger vil reducere 

bestanden med 21%. DTU Aqua vurderer, at et fiskeri efter 30.000 t blåmuslinger 

ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget, hvis maks. antal fiskebåde ikke overstiger 6 i 

et område af gangen. 

DTU Aqua har i sommeren 2016 for første gang foretaget omfattende 

videomonitering på ålegræstransekter (definerede måleområder) ( for natura 2000-

området ved Horsens og fandt ålegræs på 8 m, og det gælder udelukkende for 

enkelte frøspirede planter på ét transekt og med ringe chance for overlevelse, mens 

den nationale overvågning foretaget af SVANA fandt ålegræs på 5,6 m i 2016. 

Baseret på målte sigtdybder er den modellerede maksimale dybdegrænse 7,6 m i 

2016. Et fiskeri med muslingeskraber udenfor ålegræskasserne vil således betyde, at 

ålegræssets udbredelse i Natura 2000-området ved Horsens ikke påvirkes. 

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/131475974/Publishers_version.pdf
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Resuspension i forbindelse med fiskeriet vurderes ikke at lede til en betydende 

udskygning af ålegræsset. 

 Der blev fundet makroalger på vanddybder >5 m i Naturstyrelsens moniteringer i 

2015. Baseret på målte sigtdybder er den modellerede maksimale dybdegrænse i 

2016 for brunalger 11,9 m og 13,3 m for andre arter. DTU Aqua vurderer, at et 

fiskeri udenfor stenrevsbufferzonerne, ålegræskasserne og på vanddybder >4 m vil 

overlappe med udbredelsen af fastsiddende, ikke-opportunistiske makroalger, men 

ikke i betydende grad påvirke makroalgernes udbredelse i habitatområdet. DTU 

Aqua vurderer ligeledes, at en evt. påvirkning af opportunistiske, ikke-fastsiddende 

makroalger ved fiskeri efter muslinger ikke vil have betydning for disse algers 

udbredelse. Endelig vurderer DTU Aqua, at resuspension (genfordeling af 

opslæmmet havbund) i forbindelse med det beskrevne fiskeri ikke vil have en 

betydende effekt på makroalgernes udbredelse, da antallet af både ikke overstiger 6 

i hvert fiskeområde. 

 Der er bundfauna i hele området ved Horsens og muslingeskrab inden for 

bundfaunaens udbredelsesområde vil begrænse bundfaunaen i sin nuværende og 

potentielle udbredelse. I området ved Horsens vurderes effekten af muslingefiskeri 

på bundfauna at vare 4 år. 

 

 Fødebehovet for hvinand, edderfugl, fløjlsand og bjergand ved Horsens kan 

estimeres til 25.800 t blåmuslinger eller 18% af bestanden. DTU Aqua vurderer, at et 

fiskeri efter 30.000 t blåmuslinger på vanddybder >4 m ikke vil påvirke de 

muslingespisende fugle eller de andre beskyttede arter skarv, hjejle, splitterne, 

dværgterne, havterne, klyde, lille kobbersneppe, odder, spættet sæl og gråsæl. 

 Arealet der bliver direkte påvirket af et muslingefiskeri efter 30.000 t er på 26,1 

km2 svarende til 6,1% af arealet af N56 og er beregnet ud fra en 

gennemsnitstæthed af muslinger på 2,3 kg m-2 , total areal af N56 på 427 km2 og en 

effektivitet af muslingeskraberen på 50%.  

Den samlede kumulative påvirkning for den foregående sæsons fiskeri (marts 2016-

december 2016) og den estimererede arealpåvirkning for den kommende sæson er 
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således på 6,85% for hver af økosystemkomponenterne blåmuslinger, makroalger og 

bundfauna. 

 

Forfatterne gør opmærksom på mange konsekvenser ved skrabning efter muslinger 

bl.a. følgende, som er udvalgt af referenten: 

 

 Udbredelsen af biogene rev er endnu ikke endeligt verificeret, hvorfor der i 

nærværende konsekvensvurdering ikke er inkluderet en vurdering af effekter 

af muslingefiskeri på biogene rev. 

 

 Muslingeskrab i områder med makroalger medfører bifangst og afskrabning af 

makroalger. Hele bestanden kan fjernes i det skrabede område, specielt i 

områder med spredt, tynd makroalgebevoksning, og hvis samme område 

skrabes gentagende gange.  

 

 

 Ved muslingeskrab fjernes fast substrat i form af sten og skaller. Makroalger 

er afhængig af forekomsten af fast substrat, idet makroalger kun fasthæfter 

sig på fast underlag  

 

 Muslingeskrab medfører resuspension (fordeling af de faste partikler 

ophvirvled fra havbunden) , og kan dermed lokalt reducere 

lysgennemtrængningen og reducere makroalgernes vækstbetingelser.  

 

 Muslingefiskeri vil medføre en forringelse af bundfauna, hvor fiskeriet pågår 

(4-13 m) DTU Aqua vurderer, at effekten af muslingefiskeri vil vare 4 år på 

naturtype 1110 og 1160 og at muslingeskrab inden for bundfaunaens 

udbredelsesområde vil begrænse bundfaunaen i sin nuværende og potentielle 

udbredelse. 
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 Reducerede iltkoncentrationer kan påvirke en række af de centrale 

økosystemkomponenter i muslingepolitikken. Fx er der i Limfjorden i 

forbindelse med iltsvindshændelser registreret tab af muslinger, der 

overstiger landingerne fra fiskeriet med en faktor 3-4.  

 

 Der er rapporteret kraftig iltsvind i den ydre del af Horsens Fjord indenfor 

Natura 2000-området i begyndelsen af oktober 2016. I områder tæt ved er 

der rapporteret moderart iltsvind i Horsens inderfjord i starten af juni og 

kraftig iltsvind i As Vig sidst i september og i begyndelsen af oktober (Data fra 

DCEs iltsvindsrapporter for 2016).  

 

 Forekomst af iltsvind i Horsensområdet vurderes til ikke at medføre 

betydende kumulative effekter i forhold til fiskeriet. 
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Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger i Lillebælt 2015 

DTU Aqua-rapport nr. 292-2015 

 Af Pernille Nielsen, Carsten Fomsgaard Nielsen, Kerstin Geitner 

og Jens Kjerulf Petersen   

. DTU Aqua vurderer, at et fiskeri af 8.000 t blåmuslinger på vanddybder >7 m ikke vil påvirke de 

muslingespisende fugle eller de andre beskyttede arter sangsvane, havørn, toppe skallesluger, havterne, 

dværgterne, fjodterne og marsvin. Der blev landet 87 t sten i Lillebælt i fiskesæsonen 2014. Fjernelse af sten 

vil reducere forekomst af substrat og dermed udbredelsen af makroalger/tang. På baggrund af analyser af 

data for en række parametre vurderer DTU Aqua, at et fiskeri efter 8.000 t muslinger på vanddybder >7 m 

ikke i betydende grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet eller de beskyttede arter. Et 

fiskeri på 8.000 t blåmuslinger vil reducere bestanden med 6%. DTU vurderer, at et fiskeri på 8.000 t ikke vil 

påvirke udpegningsgrundlaget, hvis max. antal fiskebåde ikke overstiger 6 i et område af gangen. 

 

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/106638928/Publishers_version.pdf 

 

Forfatternes eget RESUMÉ af rapportens 53 sider: 

Bestanden af blåmuslinger i H96 var i 2014 på ca. 124.500 t blåmuslinger på 

vanddybder mellem 3-15 m, hvilket er en stigning på 12% i forhold til 2013. Et fiskeri 

på 8.000 t blåmuslinger vil reducere bestanden med 6%. DTU vurderer, at et fiskeri 

på 8.000 t ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget, hvis max. antal fiskebåde ikke 

overstiger 6 i et område af gangen. Konsekvensvurderingens grundlag: 

 Konsekvensvurderingen vedrører fiskeri efter blåmuslinger Habitatområde H96 og 

Fuglebeskyttelsesområde F47 Lillebælt og inkluderer naturtyperne 1140 ”Mudder- 

og sandflader blottet ved ebbe”, 1150 ”Kystlaguner og strandsøer”, 1160 ”Større 
lavvandede bugter og vige” og 1170 ”Rev” samt arterne sangsvane (Cygnus cygnus), 
hvinand (Bucephala clangula), bjergand (Aythya marila), edderfugl (Somateria 

mollissima), havørn (Haliaeetus albicilla), toppet skallesluger (Mergus serrator), 

dværgterne (Sternula albifrons), havterne (Sterna paradisaea), fjordterne (Sterna 

hirundo) og marsvin (Phocoena phocoena). I henhold til Naturstyrelsens kortlægning 

fra 2012 er der identificeret stenrev og biogene rev i Lillebælt (Anonym 2013) 

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/106638928/Publishers_version.pdf
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På anmodning af NaturErhvervstyrelsen skal konsekvensvurderingen tage 

udgangspunkt i et fiskeri på 8.000 t blåmuslinger og der skal ved udarbejdelsen 

tages højde for de generelle retningslinjer i muslingepolitikken. 

NaturErhverstyrelsen har endvidere anmodet om, at der tages udgangspunkt i en 

minimumsdybdegrænse på 7 m. 

 

DTU Aquas vurderinger: 

 På baggrund af analyser af data for en række parametre vurderer DTU Aqua, at et 

fiskeri efter 8.000 t muslinger på vanddybder >7 m ikke i betydende grad vil påvirke 

udpegningsgrundlaget for habitatområdet eller de beskyttede arter. 

 Der blev fundet ålegræs på max. 5,1 m i Naturstyrelsens monitering i 2013. Baseret 

på målte sigtdybder er den modellerede maksimale dybdegrænse 5,7 m i 2014. Et 

fiskeri med muslingeskraber på vandybder >7 m vil ikke påvirke ålegræssets aktuelle 

eller potentielle udbredelse. Resuspension (genfordeling af det ophvirvlede faste 

materiale fra havbunden)  forbindelse med fiskeriet vurderes ikke at lede til en 

betydende udskygning af ålegræsset. 

 Der blev fundet makroalger på vanddybder >12 m i Naturstyrelsens moniteringer i 

2013. Baseret på målte sigtdybder er den modellerede maksimale dybdegrænse i 

2014 for brunalger 8,5 m og 9,6 m for andre arter. DTU Aqua vurderer, at et fiskeri 

på vanddybder >7 m ikke vil overlappe væsentligt med udbredelsen af fastsiddende, 

ikke-opportunistiske makroalger og dermed i betydende grad påvirke makroalgernes 

udbredelse i Lillebælt. DTU Aqua vurderer ligeledes, at en evt. påvirkning af 

opportunistiske, ikke-fastsiddende makroalger ved fiskeri efter muslinger ikke vil 

have betydning for disse algers udbredelse. Endelig vurderer DTU Aqua, at 

resuspension i forbindelse med det beskrevne fiskeri ikke vil have en betydende 

effekt på makroalgernes udbredelse, hvis antallet af både ikke overstiger 6 i hvert 

fiskeområde.  

Der er bundfauna (havbundens dyreliv)i hele Lillebælt og muslingeskrab inden for 

bundfaunaens udbredelsesområde vil begrænse bundfaunaen i sin nuværende og 

potentielle udbredelse. I Lillebælt vurderes effekten af muslingefiskeri på bundfauna 

at vare 4 år.  



 

42 
 

Fødebehovet for hvinand, edderfugl og bjergand i Lillebælt kan estimeres til 107.750 

t blåmuslinger eller 87% af bestanden. DTU Aqua vurderer, at et fiskeri af 8.000 t 

blåmuslinger på vanddybder >7 m ikke vil påvirke de muslingespisende fugle eller de 

andre beskyttede arter sangsvane, havørn, toppe skallesluger, havterne, 

dværgterne, fjodterne og marsvin. Der blev landet 87 t sten i Lillebælt i 

fiskesæsonen 2014. Fjernelse af sten er en irreversibel påvirkning, der vil reducere 

forekomst af substrat og dermed udbredelsen af makroalger og epibentiske 

bunddyr.  

Arealet, der bliver direkte påvirket af et muslingefiskeri på 8.000 t, er på 5,8 km2 

svarende til 2,1% af arealet af H96 og er beregnet ud fra en gennemsnitstæthed af 

muslinger på 2,7 kg m-2 samt at muslingeskraberen har en effektivitet på 50%. 

Arealpåvirkningen af muslingefiskeri i 2014 er baseret på blackbox data og var 1,4%.  

 

Den kumulative effekt af et gentagende fiskeri i tidligere år, inklusiv den kommende 

sæsons fiskeri (8.000 t) er beregnet for økosystemkomponenterne blåmuslinger, 

makroalger og bundfauna. I beregningen er gendannelsestiden efter et fiskeri for de 

tre økosystemkomponenter anvendt til at vurdere, hvor langt tilbage i tiden 

fiskeriets påvirkning skal kumuleres over. Beregningerne viser, at for ingen af 

økosystemkomponenterne er der potentiel konflikt med en max. 15 % 

arealpåvirkning. 

 

Forfatterne gør opmærksom på mange konsekvenser ved skrabning efter muslinger 

bl.a. følgende udvalgt af referenten: 

 

 En dybdegrænse på 7 m vil sikre, at ålegræsset ikke bliver påvirket af 

muslingefiskeriet i 2015, men dette skøn er behæftet med betydelig 

usikkerhed, da datagrundlaget for ålegræs i Lillebælt er meget begrænset. 

 

 DTU Aqua vurderer, at et fiskeri med muslingeskraber på vanddybder >7 m vil 

påvirke makroalger i Lillebælt.  
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 Muslingeskrab kan gennem fjernelse af fast substrat begrænse makroalgernes 

potentielle udbredelse.  

 

 Muslingeskrab inden for bundfaunaens udbredelsesområde vil begrænse 

bundfaunaen i sin nuværende og potentielle udbredelse. 

 

 Ved beregning af påvirket areal af muslingefiskeri antages det, at 50% af 

muslingerne fjernes ved skrab, og at et areal kun skrabes en gang 

 

 Forekomst af iltsvind i Lillebælt vurderes ikke at medføre betydende 

kumulative effekter i forhold til fiskeriet. 

 

 

Vi finder det bemærkelsesværdigt, at konklusionerne drages uden henvisning til eller 

viden om tab af havbundens små organismer ved trawlingens påvirkning af 

havbunden. Det er fødekæden, som påvirkes, med potentiel store konsekvenser for 

bl.a. fiskeriet  
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3 Linemuslinger 

 

Smartfarms 
 

 

 

 

 

Levende Havs kutter MS Anton ved smartfarm i Limfjorden 

Nedenstående søkort over samme område øst og syd for Oddesundbroen viser 

størrelse af farmene. 
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Det har undret arbejdsgruppen, at vi skønt grundig søgning ikke har fundet, hverken 

en videnskabelig forundersøgelse, eller VVM undersøgelse, som anbefaler eller 

godkender anlæg af smartfarms i et havområde. 

Årsagen kan være, at blåmuslinger anses som et vandrensende maritimt 

virkemiddel, som fiskeristyrelsen umiddelbart kan godkende. 

At smartfams også har en negativ virkning på havmiljø og havlandskab har man set 

bort fra. 

Vi henviser til nedenstående artikler om emnet  
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DTU Aqua-rapport 251-2012  

Om linemuslinger iNørre Fjord, Helnæs Bugt 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4f01ad5ee3e16e46JmltdHM9MTY2MDA1NDE0NSZpZ3VpZD04MWJmM

mI2MS1lNzc4LTQwZjAtOGNmOS04OGYzYzQ1ZmIyMjEmaW5zaWQ9NTE1MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=d3f29af

f-17ec-11ed-aad1-

61c78a91aac3&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXF1YS5kdHUuZGsvLS9tZWRpYS9JbnN0aXR1dHRlci9BcXVhL1B1Y

mxpa2F0aW9uZXIvRm9yc2tuaW5nc3JhcHBvcnRlcl8yNTFfMzAwLzI1MV8yMDEyX3NsdXRyYXBwb3J0X2Zvcl9

wcm9qZWt0X2Jpb3Jldl8yMDEwXzIwMTIuYXNoeD9sYT1kYSZoYXNoPTgzQzdEOUE5MTZDRDU2QkJEOTQxRD

UwRjE4MDY2RkQyMjgzMDhCQjY&ntb=1 

 

DTU aqua rapporten 251-2012 handler om dyrkning af muslinger på liner som et 

samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening Fåborg og DTUaqua med det formål at 

forbedre havmiljøet i Nørre Fjord, Helnæs Bugt. Udlægning af muslingerne i et 

biogent rev virkede således, at muslingerne formerede sig og dannede nye rev de 

følgende år til gavn for havmiljøet i fjorden. Den er siden blevet beskyttet mod 

muslingeskrab ved muslingebekendtgørelsen af 2019. Andre virkninger kan ses 

under foregående observationsrapport. 

 

Af Louise K. Poulsen, Helle Torp Christensen, Claus Stenberg, Louise Dahl Kristensen, Sandra W. Thorsen, 

Maria Røjbek, Anja Landes, Stine Kærulf Andersen, Per Dolmer, Kerstin Geitner, Vagn Gram, Nina Holm, 

Marianne Holmer, Jesper Knudsen, Marianne Knudsen og Josianne G. Støttrup 

Formålet med BioRev-projektet var at genskabe blåmuslingebanker (=biogene rev) i Nørrefjord for at 

fremme og ophjælpe levesteder og opvækstbetingelser for fisk i området, idet muslingebankerne giver fisk 

og fiskeyngel flere skjulesteder og bedre fødemuligheder. Muslingerne filtrerer desuden vandet for 

planteplankton. Dette kan skabe bedre betingelser for ålegræs og makroalger, som også er vigtige 

levesteder for fisk. 

1.3 Konklusion BioRev-projektet er et demonstrationsprojekt, som viser hvordan fiskehabitater kan 

genoprettes i danske fjorde med en stærk lokal forankring. I dette projekt bestod de lokale aktører af 

Faaborg Amatørfiskerforening, der bidrog med frivillig udførsel af det praktiske arbejde i forbindelse med 

genoprettelsen af muslingebanker. Der er i BioRev-projektet udlagt muslingebanker i et område svarende 

til 17 fodboldbaner i Nørrefjord. Effektundersøgelserne af muslingebankerne viser ingen signifikant effekt 

på sigtdybde og ålegræs. Derimod viser undersøgelserne at tætheden af fisk i umiddelbar nærhed af 

muslingebankerne var markant højere sammenlignet med et område uden muslingebanker. Overordnet 

steg antallet af fisk også i området med udlagte muslingebanker, men der var stor forskel mellem de 

enkelte arter. Trepigget hundestejle var den art som steg mest markant i området med muslingebanker, 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4f01ad5ee3e16e46JmltdHM9MTY2MDA1NDE0NSZpZ3VpZD04MWJmMmI2MS1lNzc4LTQwZjAtOGNmOS04OGYzYzQ1ZmIyMjEmaW5zaWQ9NTE1MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=d3f29aff-17ec-11ed-aad1-61c78a91aac3&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXF1YS5kdHUuZGsvLS9tZWRpYS9JbnN0aXR1dHRlci9BcXVhL1B1Ymxpa2F0aW9uZXIvRm9yc2tuaW5nc3JhcHBvcnRlcl8yNTFfMzAwLzI1MV8yMDEyX3NsdXRyYXBwb3J0X2Zvcl9wcm9qZWt0X2Jpb3Jldl8yMDEwXzIwMTIuYXNoeD9sYT1kYSZoYXNoPTgzQzdEOUE5MTZDRDU2QkJEOTQxRDUwRjE4MDY2RkQyMjgzMDhCQjY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4f01ad5ee3e16e46JmltdHM9MTY2MDA1NDE0NSZpZ3VpZD04MWJmMmI2MS1lNzc4LTQwZjAtOGNmOS04OGYzYzQ1ZmIyMjEmaW5zaWQ9NTE1MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=d3f29aff-17ec-11ed-aad1-61c78a91aac3&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXF1YS5kdHUuZGsvLS9tZWRpYS9JbnN0aXR1dHRlci9BcXVhL1B1Ymxpa2F0aW9uZXIvRm9yc2tuaW5nc3JhcHBvcnRlcl8yNTFfMzAwLzI1MV8yMDEyX3NsdXRyYXBwb3J0X2Zvcl9wcm9qZWt0X2Jpb3Jldl8yMDEwXzIwMTIuYXNoeD9sYT1kYSZoYXNoPTgzQzdEOUE5MTZDRDU2QkJEOTQxRDUwRjE4MDY2RkQyMjgzMDhCQjY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4f01ad5ee3e16e46JmltdHM9MTY2MDA1NDE0NSZpZ3VpZD04MWJmMmI2MS1lNzc4LTQwZjAtOGNmOS04OGYzYzQ1ZmIyMjEmaW5zaWQ9NTE1MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=d3f29aff-17ec-11ed-aad1-61c78a91aac3&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXF1YS5kdHUuZGsvLS9tZWRpYS9JbnN0aXR1dHRlci9BcXVhL1B1Ymxpa2F0aW9uZXIvRm9yc2tuaW5nc3JhcHBvcnRlcl8yNTFfMzAwLzI1MV8yMDEyX3NsdXRyYXBwb3J0X2Zvcl9wcm9qZWt0X2Jpb3Jldl8yMDEwXzIwMTIuYXNoeD9sYT1kYSZoYXNoPTgzQzdEOUE5MTZDRDU2QkJEOTQxRDUwRjE4MDY2RkQyMjgzMDhCQjY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4f01ad5ee3e16e46JmltdHM9MTY2MDA1NDE0NSZpZ3VpZD04MWJmMmI2MS1lNzc4LTQwZjAtOGNmOS04OGYzYzQ1ZmIyMjEmaW5zaWQ9NTE1MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=d3f29aff-17ec-11ed-aad1-61c78a91aac3&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXF1YS5kdHUuZGsvLS9tZWRpYS9JbnN0aXR1dHRlci9BcXVhL1B1Ymxpa2F0aW9uZXIvRm9yc2tuaW5nc3JhcHBvcnRlcl8yNTFfMzAwLzI1MV8yMDEyX3NsdXRyYXBwb3J0X2Zvcl9wcm9qZWt0X2Jpb3Jldl8yMDEwXzIwMTIuYXNoeD9sYT1kYSZoYXNoPTgzQzdEOUE5MTZDRDU2QkJEOTQxRDUwRjE4MDY2RkQyMjgzMDhCQjY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4f01ad5ee3e16e46JmltdHM9MTY2MDA1NDE0NSZpZ3VpZD04MWJmMmI2MS1lNzc4LTQwZjAtOGNmOS04OGYzYzQ1ZmIyMjEmaW5zaWQ9NTE1MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=d3f29aff-17ec-11ed-aad1-61c78a91aac3&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXF1YS5kdHUuZGsvLS9tZWRpYS9JbnN0aXR1dHRlci9BcXVhL1B1Ymxpa2F0aW9uZXIvRm9yc2tuaW5nc3JhcHBvcnRlcl8yNTFfMzAwLzI1MV8yMDEyX3NsdXRyYXBwb3J0X2Zvcl9wcm9qZWt0X2Jpb3Jldl8yMDEwXzIwMTIuYXNoeD9sYT1kYSZoYXNoPTgzQzdEOUE5MTZDRDU2QkJEOTQxRDUwRjE4MDY2RkQyMjgzMDhCQjY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4f01ad5ee3e16e46JmltdHM9MTY2MDA1NDE0NSZpZ3VpZD04MWJmMmI2MS1lNzc4LTQwZjAtOGNmOS04OGYzYzQ1ZmIyMjEmaW5zaWQ9NTE1MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=d3f29aff-17ec-11ed-aad1-61c78a91aac3&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXF1YS5kdHUuZGsvLS9tZWRpYS9JbnN0aXR1dHRlci9BcXVhL1B1Ymxpa2F0aW9uZXIvRm9yc2tuaW5nc3JhcHBvcnRlcl8yNTFfMzAwLzI1MV8yMDEyX3NsdXRyYXBwb3J0X2Zvcl9wcm9qZWt0X2Jpb3Jldl8yMDEwXzIwMTIuYXNoeD9sYT1kYSZoYXNoPTgzQzdEOUE5MTZDRDU2QkJEOTQxRDUwRjE4MDY2RkQyMjgzMDhCQjY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4f01ad5ee3e16e46JmltdHM9MTY2MDA1NDE0NSZpZ3VpZD04MWJmMmI2MS1lNzc4LTQwZjAtOGNmOS04OGYzYzQ1ZmIyMjEmaW5zaWQ9NTE1MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=d3f29aff-17ec-11ed-aad1-61c78a91aac3&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXF1YS5kdHUuZGsvLS9tZWRpYS9JbnN0aXR1dHRlci9BcXVhL1B1Ymxpa2F0aW9uZXIvRm9yc2tuaW5nc3JhcHBvcnRlcl8yNTFfMzAwLzI1MV8yMDEyX3NsdXRyYXBwb3J0X2Zvcl9wcm9qZWt0X2Jpb3Jldl8yMDEwXzIwMTIuYXNoeD9sYT1kYSZoYXNoPTgzQzdEOUE5MTZDRDU2QkJEOTQxRDUwRjE4MDY2RkQyMjgzMDhCQjY&ntb=1
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mens en art som torsken generelt var i fremgang, uden at det direkte kunne kobles til udlægningen af 

muslingebanker. Det vurderes, at udlægningen af muslingebanker har givet fisk i området bedre 

muligheder for at finde skjul og føde. Muslingebankerne har endvidere haft en gavnlig effekt på 

individantallet af bunddyr. Muslingebanker anses således for et brugbart værktøj til at fremme 

fiskebestande i danske farvande. 
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4 Journalistiske artikler og partsindlæg om 

Muslinger 

 
 

https://www.altinget.dk/artikel/steen-gade-landbrugspakken-har-gjort-danmark-til-

miljoeskurk 

 

 

I en artikel på altinget skriver Steen Gade blandt andet: 

”Ifølge professor Stiig Markvad virkede nitratindsatsen frem til 2010 med stadigt 

mindre udsivning til vandmiljøet, men siden er udsivningen steget med 700 tons om 

året, så den i 2017 var på 64.400 tons. Algevæksten er stigende og er i 2017 

fordoblet i forhold til 2013. Det går altså hurtigt. Udsivningen er således 2/3 over det 

niveau, vi skal være på i 2027 efter målene i EU’s vandrammedirektiv for at nå frem 
til ”god økologisk tilstand”. 
Sidste fase af vandrammedirektivet – det er perioden fra 2021 til 2027 – skal 
forhandles nu. I en situation, hvor nedbørsmængderne, der falder på det danske 
areal, er markant stigende med i snit 33 milimeter om året de sidste 30 år ifølge 
Novana, hvad der yderligere øger risikoen for udsivning til havet og hurtig 
nedsivning til grundvandet. Dertil kommer havstigninger og varmere 

https://www.altinget.dk/artikel/steen-gade-landbrugspakken-har-gjort-danmark-til-miljoeskurk
https://www.altinget.dk/artikel/steen-gade-landbrugspakken-har-gjort-danmark-til-miljoeskurk


 

50 
 

vandtemperaturer på grund af klimaændringerne, der også øger risikoen. Alt 
sammen oven i alle forsømmelserne og den ringe tilstand. 
Jeg håber, at vi som samfund nu vil forstå alvoren og for alvor vil diskutere den 
nødvendige og omfattende omstilling af landbrugserhvervet, som nu haster. Vi har 
de næste to år til den debat, fordi sidste fase af vandrammedirektivet og de 
kommende syv års landbrugspolitik i EU bliver lagt fast inden 2021.” 

 

dn.dk / Nyheder / Muslingefiskeri ødelægger havbunden i vores mest 

sårbare fjorde. 
 

 

Nedenstående overskrift med tilhørende tekst er direkte kopieret over fra DN’s artikel eller 
rapport. Den tjener ganske godt som RESUMÉ af hele rapporten og dækker fuldstændig  

vor mening om fiskeri med trawl efter muslinger. 

Link til orginalartiklen: 

  https://www.dn.dk/nyheder/muslingefiskeri-odelaegger-havbunden-i-vores-mest-sarbare-fjorde/ 

 

Nyhed 

Muslingefiskeri ødelægger havbunden i 

vores mest sårbare fjorde 
Muslingefiskere river havbunden op og forværrer problemerne i næringsbelastede fjorde. 
Derfor skal muslingeskrab stoppes i fjordene, mener DN - og politikere i kommuner med 
store iltsvindsproblemer. 

29. marts 2022 

Argumentationen i rapporten er den ubestridelige: 

Tunge jernskrabere river fjordbunden op 

Næringsstoffer lagret i fjordbunden hvirvles op i vandsøjlen, hvilket medfører 

opblomstring af alger, som igen skygger for lyset, hvilket igen forårsager iltsvind. 

Udbredelse af iltproducerende ålegræs hindres  

https://www.dn.dk/nyheder/muslingefiskeri-odelaegger-havbunden-i-vores-mest-sarbare-fjorde/
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Binding af CO2 og næringsstoffer i ålegræssets rodnet reduceres 

Vandrensende muslingebanker opfiskes 

Fjordbundens struktur ødelægges  

Frigivelse af dræbende svovlbrinte fra bunden  

  



 

52 
 

Muslingebanker i Nørre Fjord, Helnæs Bugt 2019 

Ib Ivar Dahl. Formand Helnæs Bugts Fiskeriforening Næstlandsformand Dansk Amatørfiskerforening 

 

https://levendehav.dk/wp-content/uploads/2019/09/evaluering-muslinger-2019.pdf  

Vi kunne konkludere at produktion og udlægning af 28 tons muslinger i et biorev i 2009 – 11 resulterede i 

rensende effekt af fjordvandet i perioden. Det blev estimeret, at kun 5% af muslingerne overlevede til forår 

2011, som igen kunne producere 16 tons muslinger i sætning af nye muslingebanker. Denne antagelse kan 

delvis bekræftes af research foretaget i april – maj 2019, idet der blev iagttaget banker mange steder i 

fjorden både på lave områder og på dybder med nogenlunde fast bund ned til 7- 8 meter. Noget mål for 

mængden af fjordens muslinger i antal tons indgik ikke i det projekt. Flere af de nævnte områder indgik i 

projektet med undervandskameraer april – maj 2019. Desuden viste afsøgning med mobilt 

undervandskamera, at muslingerne i det oprindeligt udlagte område i den sydlige del af fjorden er 

forsvundet. En tiltagende muslingedød i dette område viste sig allerede kort efter udlægningen, idet mange 

af de udlagte muslinger sank ned i mudder eller blev ædt af søstjerner. På den baggrund konkluderes, at 

udlægning af et muslinge- biorev bør foretages på lavere vanddybder med fast bund. 

Jon Christian Svendsen kan dog konstatere, at muslingebanker som børn af det oprindelige biorev har bredt 

sig i fjorden. Han er desuden forsigtig optimistisk i vurderingen af et resultat, som kan vise, at 

biodiversiteten er større ved muslingebanker end på glat sand- eller mudderbund på samme dybder 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lokale fiskere og studerende vil bruge undervands-

droner til at kortlægge muslinge-rev i Roskilde Fjord 

Marie Hartlev Frausing, Karen Timmermann, Michelle Melin, Bjarne Stage og Jon C. Svendsen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6n4ErL60V4c&t=0s 

YouTube-video som ”overskriftsbillede” 

https://levendehav.dk/wp-content/uploads/2019/09/evaluering-muslinger-2019.pdf
https://orbit.dtu.dk/en/persons/marie-hartlev-frausing
https://orbit.dtu.dk/en/persons/karen-timmermann
https://www.dtu.dk/english/person/michelle-melin?id=129177&entity=profile
https://orbit.dtu.dk/en/persons/bjarne-stage
https://orbit.dtu.dk/en/persons/jon-christian-svendsen
https://www.youtube.com/watch?v=6n4ErL60V4c&t=0s
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Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=6n4ErL60V4c&a

b_channel=DTUAquaBroadcast 

Muslinge-rev er ofte gavnlige for fisk og smådyr ved havbunden. I 

Danmark har man kun kortlagt og beskyttet få muslinge-rev. DTU udfører 

for tiden et projekt, hvor studerende og lokale fiskere undersøger en 

metode til at kortlægge muslinge-rev på en omkostningseffektiv måde.  

 

Danmark er gennem EU forpligtet til at kortlægge og beskytte muslingerev i mange danske 

farvande. Traditionelle kortlægnings-metoder inkluderer dykkere og sonar-scanning af havbunden, 

men disse metoder er både udgiftstunge og tidskrævende. Det er en af grundene til, at der kun er 

identificeret og beskyttet få muslingerev i Danmark.  

DTU Aqua udfører for tiden et projekt, som forhåbentlig kan bidrage til en effektiv kortlægning af 

muslinge-rev. Projektet tager udgangspunkt i Roskilde Fjord, hvor lokale fiskere og andre frivillige 

deltager i projektet. Målet er, at frivillige kan anvende en undervands-drone i fjorden og filme 

havbunden. Herefter vil DTU Aqua bruge undervands-optagelserne til at kortlægge forekomsten af 

muslingerev. Projektets fokus er rev dannet af blåmuslinger, men metoden kan formentlig udvides 

til at omfatte andre bundtyper (f.eks. ålegræs). 

Blåmuslinger skaber levesteder 

Blåmuslinger kan danne rev, som bidrager med forskellige strukturer på havbunden. Rev af 

muslinger betegnes biogene rev, som står i modsætning til geogene rev. Geogene rev består af 

sten og betegnes som stenrev i Danmark. Det er i modsætning til biogene rev, der dannes af 

levende organismer. I Danmark består biogene rev mest af hestemuslinger eller blåmuslinger.  

Strukturer på havbunden kan bidrage med skjulesteder og lettilgængelig føde. Derfor kan 

muslinge-rev udgøre et godt levested for mange forskellige arter. Både små krebsdyr og små fisk 

kan nyde godt af skjulestederne mellem muslingerne. Studier tyder bl.a. på, at små ål, også kendt 

som glasål, foretrækker bundtyper med muslinger frem for bundtyper med grus, småsten og sand 

(læs mere her). Høje forekomster af både muslinger, smådyr og små fisk kan danne grundlag for 

en fødekæde, hvor større fisk og rovdyr kan æde dyrene, der lever ved muslingerne. F.eks. æder 

både torsk og makrel små fisk og krebsdyr, som tit forekommer ved muslinge-rev. Et tidligere 

studie på DTU fandt ligeledes, at hornfisk ofte forekommer ved muslinge-rev på lavt vand. 

Fiskearter som skrubben æder blåmuslinger. Både skrubbe, makrel, torsk og hornfisk er populære 

https://www.youtube.com/watch?v=6n4ErL60V4c&ab_channel=DTUAquaBroadcast
https://www.youtube.com/watch?v=6n4ErL60V4c&ab_channel=DTUAquaBroadcast
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/12/aaleyngel-benytter-ogsaa-muslingerev-som-skjul?id=0007afe4-40d3-4b69-a1b4-6fa22f04f287
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arter at fiske efter i Danmark. Det tyder på, at muslinge-rev er et vigtigt naturgrundlag for 

fritidsfiskere og sportsfiskere i Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Billede af en skrubbe ved et muslinge-rev i en dansk fjord. Foto: Claus Hellerøe. 

Udover at give skjulesteder og danne et fødegrundlag for andre organismer, lever blåmuslinger af 

at filtrere havvand. Herved æder muslingerne algerne i vandet, så vandet bliver klart (se her). 

Derfor bidrager blåmuslinger lokalt til mere klart vand, som giver bedre forhold for tangskove og 

kan afhjælpe iltsvind (se her). 

 

Opbakning og stor interesse for muslinge-rev 

Projektet om kortlægning af muslinge-rev har allerede modtaget positiv opmærksomhed og 

opbakning fra bl.a. lokale fiskere og studerende.  

Ideen til projektet kom fra de lokale fiskere fra Gershøj Fritidsfiskerforening. De foreslog, at 

anvende undervands-optagelser til at kortlægge havbunden i Roskilde Fjord. DTU Aqua og de 

lokale fiskere har efterfølgende testet forskellige undervandsdroner i Gershøj for at finde den 

rette drone til projektet. De lokale og frivillige fiskere planlægger at bidrage til kortlægningen af 

vigtige muslinge-rev i Roskilde Fjord.  

Data-indsamlingen med undervands-dronen er påbegyndt i 2022, og studerende arbejder allerede 

på projektet. De studerende har indsamlet optagelser i Roskilde Fjord med en undervands-drone, 

som skal bruges til projektets første kortlægning af et muslinge-rev.   

https://www.youtube.com/watch?v=GkBTxlMjauU&t=10s
https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/naar-havet-har-aandenoed/hvad-kan-man-goere-ved-iltsvind/muslinger-kan-afhjaelpe-iltsvind/
http://www.gershoej-fritidsfiskerforening.dk/
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Lokaliteten til den første kortlægning er ved Selsø Hage i Roskilde Fjord. Tidligere undersøgelser i 

fjorden har vist, at der formodentligt findes et muslinge-rev ved Selsø Hage, som er placeret syd 

for strækningen mellem Sønderby og Eskilsø. I forbindelse med de tidligere undersøgelser blev der 

dykket langs tre strækninger ved Selsø Hage i 2019 (se figur 2). Ved de to østligste strækninger 

fandt man betydelige forekomster af blåmuslinger. I 2022 har studerende bekræftet, at der stadig 

er en stor forekomst af blåmuslinger ved Selsø Hage.  Du kan læse mere om undersøgelserne fra 

2019 her. 

Den bekræftede forekomst af blåmuslinger i 2019 og 2022 (dvs. over 3 år) tyder på, at der findes 

et stabilt muslinge-rev ved Selsø Hage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Kort over Selsø Hage. Nederst til højre ses et kort over det sydlige Roskilde Fjord. Den gule firkant 

markerer området, som det større kort bagved viser. Selsø Hage er markeret med rød på det store kort. De 

tre strækninger, som blev undersøgt i 2019, er markeret med grøn. Bemærk, at det ikke er den fulde 

længde på strækningerne, som er afbildet. Kort: Marie Hartlev Frausing. 

 

Studerende har kortlagt havbunden ved Selsø Hage 

I februar og marts 2022 indsamlede to studerende undervands-optagelser af havbunden ved Selsø 

Hage i samarbejde med lokale fiskere. Optagelserne blev indsamlet i samme område, som blev 

undersøgt i 2019.  

 

https://dce2.au.dk/pub/SR344.pdf
https://orbit.dtu.dk/en/persons/marie-hartlev-frausing
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Undervands-dronen blev anvendt til at optage videofilm af havbunden ad rette linjer. De 

indsamlede optagelser er efterfølgende blevet behandlet med computerprogrammer, som 

sammensætter optagelserne til ét langt og sammenhængende billede. Det aflange billede kaldes 

for et transekt. Man kan sige, at computerprogrammerne fletter alle optagelserne sammen til ét 

samlet billede af havbunden, der betegnes et transekt. På den måde kan man opnå ét samlet 

billede af havbunden baseret på optagelserne over de rette linjer.  

 

Figur 3 viser eksempler på forskellige transekter, som er baseret på undervandsoptagelser ved 

Selsø Hage i marts 2022. Transekterne tyder på betydelige forekomster af muslinger over lange 

strækninger af havbunden. 
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Figur 3- Billederne viser to forskellige transekter, som er udarbejdet fra videooptagelser af havbunden med 

undervands-drone ved Selsø Hage i Roskilde Fjord. Figur: Michelle Melin. 

 

 

Figur 3 viser to forskellige transekter, som begge er delt i to halvdele. Begge transekter er baseret 

på video-optagelser af havbunden ved Selsø Hage. Transektet med navnet Transekt 1 (i venstre 

side) afbilder en strækning af havbunden på cirka 20 meter. Dette transekt er sammensat af 1.717 

billeder fra en undervandsoptagelse. Transektet med titlen Transekt 2 (i højre side) afbilder en 

strækning af havbunden på cirka 34 meter. Transektet er sammensat af 2.897 billeder fra en 

undervandsoptagelse.  

 

I samarbejde med studerende og lokale fiskere fortsætter DTU Aqua projektet med at udvikle den 

mest optimale metode til kortlægning af havbunden via undervands-optagelser.  

 

Transekterne på figur 3 er eksempler på én metode, man kan bruge til kortlægning via 

undervands-optagelser. Projektet tyder på, at fremtidige undervands-optagelser kan bruges til 

kortlægning af den danske havbund, hvor der bl.a. identificeres muslinge-rev.  

 

 

DTU Aqua takker Jesper Simonsen, Leif Henriksen, Arthur Sørensen og Niels Winter fra Gershøj 

Fritidsfiskerforening og Dansk Amatørfiskerforening for at deltage i projektet. Vi takker også Jonn 

L. Poulsen og Kim L. Jørgensen fra Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord samt 

Henrik M. Jensen fra Roskilde Frømandsklub. Alle folk har bidraget meget til projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dtu.dk/english/person/michelle-melin?id=129177&entity=profile
http://www.gershoej-fritidsfiskerforening.dk/
http://www.gershoej-fritidsfiskerforening.dk/
https://danskefritidsfiskere.dk/
http://r-f.dk/
https://danskefritidsfiskere.dk/
http://r-f.dk/
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Af Marie Hartlev Frausing, Karen Timmermann, Michelle Melin, Bjarne Stage og Jon C. Svendsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://orbit.dtu.dk/en/persons/marie-hartlev-frausing
https://orbit.dtu.dk/en/persons/karen-timmermann
https://www.dtu.dk/english/person/michelle-melin?id=129177&entity=profile
https://orbit.dtu.dk/en/persons/bjarne-stage
https://orbit.dtu.dk/en/persons/jon-christian-svendsen
https://www.dtu.dk/
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 Muslingeskrab mistænkes som årsag til uvirksom vandmiljøplan | Ingeniøren 

 

Muslingeskrab mistænkes som årsag til 
uvirksom vandmiljøplan 
Danske forskere har opdaget en overraskende sammenhæng mellem muslingefiskeri og udbredelsen af ålegræs. 
Opdagelsen kan være en del af forklaringen på, hvorfor vandmiljøet stadig halter trods landbrugets og industriens 
indsats med at nedbringe udledningen af næringsstoffer. 
Af Thomas Djursing 29. okt 2012 kl. 05:2236 

 

Skrab af muslinger fra havbunden er en meget sandsynlig forklaring på, hvorfor havmiljøet i de indre farvande ikke er i 
bedring, selvom vandmiljøplaner har presset landbruget og industrien til at banke udledningen af næringsstoffer i bund. 

Udmeldingen kommer fra forskere på Nationalt Center for Energi og Miljø (DCE) på et tidspunkt, hvor fødevareminister 
Mette Gjerskov (S) netop er ved at udforme en ny politik for muslingefiskeri. 

I et udkast til den endnu ikke offentliggjorte årlige havrapport fra (DCE) har forskerne indskrevet et særligt temaafsnit, 
hvor de fremlægger målinger, der viser, at ålegræsset i Danmark er i klar tilbagegang. Udviklingen er bekymrende, fordi 
ålegræsset er forskernes vigtigste indikator på tilstanden af havmiljøet i de indre danske farvande. Men forskerne har en 
mulig forklaring. 

I områder med muslingeskrab er vandet mere uklart, og det gør ålegræssets udbredelse mindre end i områder uden 
muslingeskrab. Selv i mindre områder som eksempelvis Løgstør Bredning i Limfjorden kan forskerne se forskel på 
områder med og uden muslingeskrab. 

'Muslingefiskeri er udbredt i Limfjorden og er en meget sandsynlig begrænsende faktor for ålegræssets udbredelse,' 
fremgår det af rapporten. 

»Der kan være en sammenhæng, der kan forklare det store paradoks: Hvorfor havmiljøet ikke er i bedring, når mængden 
af næringsstoffer er blevet nedbragt så betydeligt,« siger professor Jacob Carstensen fra Institut for Bioscience - Marin 
økologi ved DCE. 

Seniorforsker Dorthe Krause-Jensen ser også en mulig sammenhæng, som 'potentielt set kan have en meget stor 
effekt'. Fiskeri i områder med ålegræs er forbudt, men ifølge hende kan man ikke udelukke, at fiskeri i områderne 
omkring ålegræs kan skade havbunden så meget, at bunden nemt bliver hvirvlet op ved bølger eller strøm og på den 
måde gør vandet uklart. 

GPS-data kan give ny viden 
Muslinger er også kendt for at filtrere vand og øge sigtbarheden. Men eksempelvis Limfjorden huser landets største 
koncentration af muslingefiskere, 60 fiskere i alt, og fiskeriet har været så intenst, at fiskerne siden år 2000 frivilligt har 
begrænset fiskeriet, fordi bestanden var formindsket. 

Tiltaget har ført til en fordobling af muslingebestanden i Limfjorden efter 2009, og det kan være en mulig forklaring på, 
hvorfor ålegræsset i de senere år trods alt vokser enkelte steder i Limfjorden, selvom der overordnet set er tale om en 
tilbagegang siden 1989, mener forskerne. 

   

Hvor meget muslingefiskeriet ødelægger af vandmiljøplanens effekter har forskerne dog ikke tal på. 
»Men vi arbejder på at indhente flere oplysninger fra DTU Aqua, blandt andet ved at bruge GPS-data fra skibene, så vi 

https://ing.dk/artikel/muslingeskrab-mistaenkes-som-arsag-til-uvirksom-vandmiljoplan-133483
https://ing.dk/skribent/thomas-djursing
https://ing.dk/artikel/muslingeskrab-mistaenkes-som-arsag-til-uvirksom-vandmiljoplan-133483#comment-288617
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kan afgøre, nøjagtig hvor de har været, og se, hvilke effekter de har haft. Det er en problemstilling, vi først lige er 
begyndt at undersøge nærmere,« siger Jacob Carstensen. 

Relateret jobannonce: Studentermedhjælper til User Adoption – vær med til at skabe fremtidens arbejdsplads i 

finansbranchen 

Ifølge Dorthe Krause-Jensen vil GPS-målingerne også kunne afsløre, om muslingefiskerne 'skulle være komme til at 
køre skrabet hen over ålegræsset, selvom det er ulovligt'. 

Lektor i bioteknologi Søren Laurentius Nielsen fra Roskilde Universitet er ikke overrasket over den sammenhæng, som 
forskerne har opdaget, som han kalder meget plausibel. 

»Det er også værd at bemærke, at muslingeskrabet i områder uden ålegræs også kan give problemer, hvis man 
ødelægger områder, hvor en ny bestand er ved at etablere sig,« siger Søren Laurentius Nielsen, der dog ikke mener, at 
den ny viden om muslingeskrab giver anledning til at genoverveje, om vandmiljøplanernes krav til landbruget har været 
for skrappe. 

»Aben kan ikke sparkes helt over til muslingefiskerne. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at tilbagegangen i ålegræsset 
hovedsageligt skyldes udledninger fra landbrug og byer, og jeg er også sikker på, at vi over længere tid vil se en bedring 
i havmiljøet. Men det går formentlig hurtigere, hvis vi strammer kravene og overvejer et forbud mod muslingeskrab,« 
siger Søren Laurentius Nielsen. 

Ifølge manden, der stod i spidsen for evaluering af vandplanerne, var sammenhængen mellem muslingeskrab og 
ålegræs ikke et punkt der blev analyseret særlig grundigt i den forbindelse, oplyser Brian H. Jacobsen, seniorforsker ved 
Fødevareøkonomisk Institut på KU. Men han opfordrer til, at man medtager det i de igangværende analyser af 
virkemidler som stenrev og muslingers evne til at rense vandet. 

Uenig forsker: Limfjorden er ekstrem dynamisk 
Seniorrådgiver Per Dolmer fra DTU Aqua er dog ikke enig i forskernes konklusioner og påpeger, at der i dag kun bliver 
fjernet 30.000 ton muslinger, mens iltsvind fjerner op mod 300.000 ton, svarende til lidt under halvdelen af Limfjordens 
bestand. Lokalt er der også store forskelle på muslingebestandene og andre faktorer end fiskeriet, der styrer 
udbredelsen af muslinger. 

»Limfjorden er et ekstremt dynamisk miljø, og jeg kan ikke se, at mængden af fiskede muslinger skulle have betydning 
for, om vandet er uklart. Bortfiskes en del af muslingerne vil de tilbageblevne blot filtrere hurtigere. Sidder muslinger tæt i 
banker, så vil mange slet ikke arbejde, fordi partiklerne hurtigt bliver fjernet fra vandet,« siger Per Dolmer. 

Muslingeskrabet har udviklet sig til en sag mellem regeringen og EU-Kommissionen, der gentagne gange har henvendt 
sig til Danmark, fordi vi giver tilladelse til muslingeskrab i de beskyttede Natura 2000-områder. Ifølge kommissionen 
strider det mod det såkaldte habitatdirektiv, men fødevareminister Mette Gjerskov (S) meldte senest ud i juni, at hun ikke 
ville stoppe fiskeriet. Tilladelsen til at fiske i Natura 2000-områder løber frem til 28. februar 2013. 

  

https://www.jobfinder.dk/job/studentermedhjaelper-til-user-adoption-vaer-med-til-skabe-fremtidens-arbejdsplads-i-0?trackid=280&utm_content=133483__%255BsectionName%255D__Vandmilj%25C3%25B8%252BF%25C3%25B8devarer%252BDyr&utm_campaign=related_job_link&utm_medium=referral
https://www.jobfinder.dk/job/studentermedhjaelper-til-user-adoption-vaer-med-til-skabe-fremtidens-arbejdsplads-i-0?trackid=280&utm_content=133483__%255BsectionName%255D__Vandmilj%25C3%25B8%252BF%25C3%25B8devarer%252BDyr&utm_campaign=related_job_link&utm_medium=referral
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Muslingeopdræt deler vandene 
 

Er muslingeopdræt i storskala en tikkende bombe under vandmiljøet i de indre farvande, 

eller er det et nødvendigt og helt naturligt renseanlæg? Forskerne er uenige, og det 

undersøgte jeg i februar som freelancejournalist for magasinet Zetland. Vi bringer her en 

forkortet udgave af artiklen. 

Af Rikke Bolander 
 

Som spise er blåmuslinger noget af det allermest bæredygtige. Faktisk udleder de ifølge Concitos 

Klimadatabase omtrent ligeså meget CO2 som gulerødder, og samtidig fjerner de en masse 

overskydende næringsstoffer fra vandet. Alligevel skaber de små skaldyr stor debat, for de seneste 

år er der dukket såkaldte smartfarms op, hvor muslinger bliver dyrket i meget stort omfang. Mens 

tilhængerne fremhæver alle muslingernes positive egenskaber, så mener modstanderne omvendt, 

at der ophober sig store mængder slam under anlæggene, og at effekten derfor bliver den stik 

modsatte af hensigten.  

 

Mad eller virkemiddel 

For at forstå, hvad uenigheden handler om, må man forstå, hvad muslingeopdræt er for noget. 

Siden 2002 har været muligt at få tilladelse til at dyrke muslinger enten på muslingebanker eller på 

liner. Både muslingeskrab fra banker og opdræt på liner sker med det formål at sælge muslinger til 

moules frites, spaghetti marinara og andet godt fra havet.  

En væsentlig anden form for muslingeopdræt er på de såkaldte smartfarms. Her bliver muslinger 

ikke dyrket for at ende på middagstallerkenerne, men specifikt med det formål at fjerne kvælstof og 

fosfor fra vandmiljøet. Det er det, politikere og eksperter kalder et “marint virkemiddel”. Ifølge en 
rapport, som Aarhus Universitet, SDU og DTU Aqua sammen udgav i april 2020, har marine 

virkemidler som for eksempel muslinger meget stor effekt, når niveauet af kvælstof i vores 

farvande skal mindskes. Ifølge rapporten vil muslingeopdræt kunne fjerne op mod 5.000 tons 

kvælstof fra de indre danske farvande hvert år.    

På smartfarms vokser muslingerne på net fastgjort til tykke plastikrør, der ligger ovenpå vandet. 

Blå Biomasse, der er ejet af Hedeselskabet, er den største spiller på markedet herhjemme lige nu 

og har seks anlæg i Limfjorden, der tilsammen fylder godt 100 hektar og producerer godt 7000 

tons muslinger årligt.  
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I et lille forsøg viser DTU Aqua/Dansk Skaldyrcenter, hvordan muslinger på ganske kort tid kan rense et kar 

for alger. Screenshot fra video.  

 

 

Politisk ønske 

Netop nu forhandler Folketingets partier Danmarks første havplan, og hvis det udkast, der var i 

høring indtil 30. september 2021, bliver godkendt, vil 312.500 hektar af de danske farvande blive 

udlagt til opdræt af muslinger. Det svarer til et område større end Fyn. Det er dog vigtigt at 

bemærke, at fordi et område bliver udlagt til skaldyrsopdræt, er det langt fra sikkert, at det også 

kommer til rent faktisk at blive brugt til det. Men muligheden er der, og har givet anledning til 

bekymring hos både privatpersoner og foreninger blandt andre Danmarks Naturfredningsforening 

(DN), Danmarks Sportsfiskerforening og DAFF.  

I 2019 satte Fiskeristyrelsen ellers midlertidigt stop for ansøgninger til muslingeopdræt, fordi der på 

kort tid kom næsten 50 ansøgninger om enten muslingeanlæg eller -banker. Men det betyder nu 

ikke, at Fiskeriminister Rasmus Prehn har mistet troen på muslingernes potentiale. “Jeg håber, at 
produktionen stiger i de kommende år. Men den kommende periode bruger vi på at gentænke 

regelsættet for opdrætsanlæg sammen med erhvervet og interessenterne på området, så vi 

rammer den helt rette balance,” udtalte han i juni 2021 i en pressemeddelelse. 
 

Uenighed om effekten 

Kritikernes bekymring går i bund og grund på, at muslingerne som alle andre levende organismer 

skider, når de har spist. Derfor samler dig sig under anlæggene et lag af ekskrementer og dermed 

en ophobning af næringsstoffer. Stiig Markager er professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus 

Universitet, og han er en af skeptikerne. Også selvom han anerkender, at muslinger filtrerer 

vandet, når de spiser, og dermed fjerner alger fra vandet. Når man høster muslingerne, fjerner 

man derfor kvælstof og fosfor. 

“Men spørgsmålet er, om det er kvælstof og fosfor, der alligevel ville være forsvundet ud af fjorden. 
Du har muslinger hængende, og de filtrerer vandet og optager algerne. Men de alger ville et stykke 

tid efter alligevel være strømmet ud af fjorden. For Limfjordens vedkommende ud i Nordsøen, der 

meget bedre kan tåle det,” siger han til Zetland.  
Derfor er kvælstofreduktion i realiteten altså noget mindre end den estimerede, og dertil kommer 

så den ophobning af næringsstoffer under muslingerne, som blandt andre DN også peger på. Han 

frygter, at det kan resultere i iltsvind - præcis det, som muslinger som marint virkemiddel skal 

forhindre.   

 

I landbrugets interesse 

Ligesom andre europæiske lande har vi i Danmark forpligtet os til at leve op til EU’s 
Vandrammedirektiv. Det betyder, at vi inden 2027 skal reducere niveauet af kvælstof fra 

vandmiljøet med et sted mellem 13.000 og 24.000 tons. Som det ser ud nu, er kun fem ud af 109 

kystvande ifølge Miljøstyrelsen i “god økologisk tilstand”.  
Cirka to tredjedele af alt det kvælstof, der havner i vandmiljøet, kommer fra landbruget, og derfor 

mener Jens Borum,  der er lektor ved biologisk institut på Københavns Universitet og ekspert i 

marine virkemidler, ikke det nytter noget først at fjerne forureningen, når den er endt i f.eks. 

fjordene.  

“Skal man overhovedet bruge den slags anlæg til at kompensere for udledninger, der egentlig 
burde være blevet stoppet oppe på landjorden? Landbruget er voldsomt interesseret i det, for så 
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behøver de ikke reducere så meget. Man er nødt til at stoppe udledningerne så tæt på kilden som 

muligt. Det bliver en undskyldning for ikke at gøre tilstrækkeligt på landområdet,” siger han til 
Zetland. 

 

Den komplicerede virkelighed 

En af de helt store fortalere for muslingeopdræt og en af de første forskere herhjemme, der 

begyndte at interessere sig for det, er Jens Kjerulf, der er professor og sektionsleder på DTU 

Aqua/Dansk Skaldyrscenter. Han har et mere pragmatisk blik på brugen af muslinger som marint 

virkemiddel. 

 “Selvfølgelig skal man principielt fjerne kvælstoffet så tæt på kilden som muligt og fjerne så meget 
som muligt. Virkeligheden er bare mere kompliceret,” siger han til Zetland. 
Problemet er nemlig, at der ligger store mængder kvælstof ophobet på bunden af fjordene, og selv 

hvis vi lukkede dansk landbrug i morgen, ville forureningen fortsætte, for kvælstof fra gylle, der er 

spredt for flere år siden, er stadig lige så langsomt på vej ud i vandmiljøet. Der skal altså skrues på 

alle tænkelige knapper, hvis vi skal nå vores EU-forpligtelser, og hvis vi i øvrigt ønsker os et sundt 

vandmiljø. 

“I Danmark er der ikke uberørt marin natur noget som helst sted. Derfor bør vi diskutere, om ikke vi 
skal hjælpe naturen på vej. Det kan man gøre med marine virkemidler, og når vi taler kvælstof og 

fosfor, er muslinger det mest effektive,” sagde han til Zetland.  
Lad naturen gøre arbejdet 

Stiig Markager fra Aarhus Universitet og Jens Kjerulff fra DTU Aqua/Dansk Skaldyrscenter er dybt 

uenige om de processer, der foregår under smartfarm-anlæggene. Stiig Markager mener, at det 

tykke lag af slam, der danner sig under anlæggene bremser den naturlige proces nitratånding, hvor 

kvæstoffet i nitratet bliver udskadeliggjort. Jens Kjerulf mener omvendt, at friskt, organisk materiale 

i form af muslingelort faktisk stimulerer nitratåndingen, så endnu mere kvælstof bliver omdannet.  

The Nature Conservancy er en af verdens største miljøorganisationer. De udgav i 2021 en stor 

rapport, hvori de kalder muslingeopdræt “genoprettende akvakultur” og fremhæver de mange 
positive effekter, som også Jens Kjerulf gør. Men rapporten støtter faktisk også nogle af kritikernes 

pointer. Muslingeopdræt kan være en meget positiv ting under de rigtige forhold og i det rigtige 

omfang. Men hvis anlæggene bliver for store, kan balancen tippe. 

 

 
Ud over ophobningen af slam frygter mange fiskere og sejlere, at smartfarms mindsker adgangen til 

fjordene. Foto: Lars Skytt Nielsen for Hedeselskabet 

 

Rikke Bolander 
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Smartfarms 

I de senere år er der udlagt stadig flere store smartfarms til dyrkning af blåmuslinger 

i Limfjorden. Farmene er afmærket med gule sømærker, som viser, det er forbudt 

for søfarende at besejle områderne.  

 
Det virker ganske besynderligt, at der hverken er lavet VVMundersøgelser eller 

videnskabelige rapporter, som beskriver konsekvenserne af farmenes virkning. Det 

nærmeste man kan komme en godkendelse er regeringens havplaner, som har 

været i høring hos relevante parter inden for fiskerierhvervet og havvendte 

organisationer.  

Den mest iøjnefaldende konsekvens er farmenes estetiske virkning på 

havlandskabet og, at det er forbudt offentligheden at færdes i farmene. 

Private personer, firmaer og lignende interessenter har således privatiseret store 

havområder, som i bund og grund skulle tilhøre os alle! 

Der har været udbredte formodninger om, at muslingerne i farmene skulle udgøre 

et såkaldt maritimt virkemiddel, som med muslingernes vandrensende evne, skulle 
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forbedre havmiljøet. Nu har det imidlertid vist sig, at det ikke er så enkelt. 

Muslingernes fækalier – afføring – hober sig op under farmene og forgifter 

vandmiljøet. 

 
 

 
Dronefotos under smartfarm, som viser en død havbund med liglagen. Optaget af 

Sven Hørup, Skive. 
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Dødt lag af dynd under smartfarm. Fritidsdykker Morten Frederiksen, Skive stikker 

en pind 1 meter ned i dyndlag uden at mærke fast bund. 

 

Ib Ivar Dahl 
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Det fødevare-industrielle kompleks 

Opdateret artikel fra levende Havs årsskrift 2020 

Præsident for De Forenede Stater: Dwight D. Eisenhower brugte udtrykket: Det militærindustrielle 

kompleks i sin ”Farvel Address to the Nation” den 17. januar 1961:  

”Et vigtigt element i opretholdelsen af freden er vores militære etablering. Vores arme skal være 

mægtige, klar til øjeblikkelig handling, så ingen potentiel angriber kan blive fristet til at risikere sin 

egen ødelæggelse ... Denne sammenhæng mellem en enorm militæretablering og en stor 

våbenindustri er ny i den amerikanske oplevelse. Den samlede indflydelse - økonomisk, politisk og 

endda åndelig - mærkes i hver by, hvert statshus, ethvert kontor i den føderale regering. Vi 

anerkender det bydende behov for denne udvikling. Alligevel må vi ikke undlade at forstå dens 

alvorlige implikationer. Vores slid, ressourcer og levebrød er alle involveret; det er selve 

samfundets struktur. I regeringsrådene skal vi beskytte os mod at erhverve uberettiget indflydelse, 

uanset om det søges eller ikke er ønsket, af det militær-industrielle kompleks . Potentialet for den 

katastrofale stigning af misplaceret magt eksisterer og vil bestå. Vi må aldrig lade vægten af denne 

kombination bringe vores friheder eller demokratiske processer i fare. Vi bør ikke tage noget for 

givet. Kun en opmærksom og kyndig borger kan tvinge det rette indgreb i det enorme industrielle 

og militære forsvarsmaskineri med vores fredelige metoder og mål, så sikkerhed og frihed kan 

trives sammen” 

Gennem alle årene siden er det udtryk blevet brugt, også i Danmark, til at beskrive en farlig og 

uheldig sammenhæng mellem militær og politik. Efter Berlinmurens fald i november 1989 og 

Sovjetunionens efterfølgende sammenbrud har udtrykket mistet noget af sin aktualitet i den 

offentlige debat. 

 

 
Foto: IID. Sprøjtet og nypløjet mark. Vestfyn 
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Nu står vi imidlertid over for et nyt kompleks, som har eksisteret ubemærket i både Danmark og 

globalt over længere tid: Det fødevare-industrielle kompleks. For at forstå det ret, er det praktisk at 

dele det op i to. Det marin-industrielle kompleks, som handler om vores industrifiskeri og 

industrielle produktionsanlæg på havet og det agrar-industrielle kompleks, som handler om vores 

industrielle landbrug. 

I Perioden fra 1999 til 2019 er antallet af danske landbrugsbedrifter faldet fra 15.483 til 2.890. De 

fleste af Danmarks marker er stadig intensivt dyrket. Det er blot stadig færre og større brug, som 

forvalter dyrkningen. En status fra 2018 viser at der var 12.585.000 svin i landet som grundlag for 

en årsproduktion på ca 31.000.000 svin. De mange dyr skal have noget at æde. 80 % af 

landbrugsjorden anvendes til at dyrke dyrefoder. Fodringen og opdrættet af svin foregår i 

industrielle staldanlæg. 

Det samme gælder produktion af kyllinger. De opdrættes i tusindvis i samme stald på rekordtid. 

Eksportværdien af staldenes produktion er på ca. 33. milliarder kr. 

For slet ikke at tale om opdræt af mink, som for nylig blev slået ned i millionvis på grund af en 

muteret coronavirus. I parentes bemærket, tør man slet ikke tænke længe over, hvad der var sket, 

hvis samme virus var muteret i staldene for vore kyllinge- eller svinebesætninger 

 Ud fra staldanlæggene kommer tonsvis af affald i form af gylle. Den spredes som gødning på 

markerne, der kun i et vist omfang er i stand til at binde gyllens fosfor og kvælstof i planterne. 

Overskuddet siver gennem dræn, bække og åer direkte ud i havet.  

Sådan forbinder det agraindustrielle kompleks sig til havet. (Ovenstående tal hentet på Landbrug 

og Fødevares hjemmeside) 

 
Foto: IID. Bundgarn, Lillebælt 

 

I næsten samme åremål, der gælder for landbruget, har dansk fiskeri undergået en tilsvarende 

forandring. Fra 2001 til 2011 er fiskerflådens fartøjer på under 10 m halveret. Alene fra 2009 til 

2019 faldt antallet af fiskerbåde på under 10 m fra 2.139 til 1.616.  
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I et meget stort antal havne i indre danske farvande er der i dag ingen fiskerbåde. Årsagen er enkel. 

Havet omkring Danmark er døende.  

I samme tidsrum er antallet af store fiskeskibe steget, således at, i 2019 udgør kun 28 fartøjer mere 

end halvdelen af bruttotonnagen. (Ovenstående tal fra Danmarks Statistik) 

 

 
Foto: IID. Stort fiskeskib. Skagen Havn, Bemærk størrelsen i forhold til 20 tons kutteren i forgrunden. 

 

 
Foto: IID. Kuttere, Thorup Strand 

 

Samtidig kæmper stædige kystfiskere med små fartøjer og naturskånsomme redskaber for deres 

overlevelse. Det er folk med støvlerne på, der bemander bådene og selv tager udbyttet af arbejdet 

på havet. På de store fiskeskibe får dæksmandskabet i støvlerne naturligvis hyre, men overskuddet 

tilfalder rederne, der sidder i land. 
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I indre danske farvande skrabes der blåmuslinger som aldrig før. En væsentlig del af muslingeflåden 

ejes af rederier ved Horsens Fjord og Limfjorden, som samtidig ejer industrianlæg på land til 

forarbejdning. 

 
Foto: IID. Muslingekutter på afveje. Helnæs Bugt 

 

For nylig ønskede fritidsfiskere i samarbejde med Vejle kommune at dyrke muslinger på liner for at 

forbedre vandmiljøet i Vejle Fjord. Det resulterede, i at et muslingekompagni mod betaling på 3 

millioner etablerede et stort anlæg. Samme muslingekompagni kunne have ladet en af sine 

muslingekuttere udlægge et par laster på fjordbunden til en tiendedel af den pris. 

I Limfjorden etableres der for tiden kæmpestore anlæg, som kaldes smartfarms, til produktion af 

muslinger på liner. Det handler om flere kvadratkilometer af fjorden. Det virker som om, man er 

ved at omdanne Limfjorden til stort industrielt produktionsområde for skaldyr. De samme 

millionbeløb kunne have været anvendt på at udtage lavbundsområder langs fjordens vandløb og 

kyster fra landbrugsproduktion og lade dem binde kvælstof og fosfor, som tilføres fjorden. 

 

 

Ved årsskiftet 2020 – 2021 er England trådt ud af EU. Det betyder blandt andet, at danske fiskere 

delvis udelukkes fra at opfiske deres kvoter i engelsk farvand. Man forventer en nedgang i indtægt 

på ca 20%. Hollandske og belgiske fartøjer havde forudset begivenhederne og er begyndt at fiske 

med store bomtrawl monteret på kædemåtter i dansk farvand så tæt på kysten, at kystfiskere i 

nærområdet får tømt det fiskevand, hvor de normalt fisker med bæredygtige redskaber som 

snurrevod, krogliner og garn. Senest i 2022 har man beskåret torskekvoten i Østersøen med 88pct 

og lukket ålefiskeriet fra 1. november. Det er dødsstødet til kystfiskeriet i de sydlige, indre danske 

farvande. 

Ovenstående er blot få af mange eksempler på sære tiltag i fiskeriet. 
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Foto: Casper Simonsen. Landsforeningen Levende Havs kutter Anton og belgisk bomtrawler NV for 

Thyborøn 

 

Det er, så vidt jeg ved, aldrig blevet politisk besluttet i det danske folketing, at der i Danmark skulle 

produceres 30 millioner svin årligt. Det er heller aldrig blevet besluttet, at halvdelen af de mindre 

fiskerihavne ved indre danske farvande skulle lukkes ned, at kun 28 fiskefartøjer skulle udgøre 

mere end halvdelen af fiskeflådens bruttotonnage, eller at Limfjorden skulle omdannes til 

marinindustrielt produktionsområde. Det er blot sket tilsyneladende helt af sig selv uden politisk 

kontrol. Man har heller aldrig for alvor forsøgt at bremse den agrarindustrielle produktions 

indflydelse på havet og dens ødelæggende indflydelse på farvandenes biodiversitet, som var 

grundlaget for et levedygtigt kystfiskeri. 

Man vil selvfølgelig henvise til, at man i folketinget har forsøgt at opstille vandmiljøplaner med 

grænser for udledning af kvælstof. Det har blot aldrig virket. Udledningen fra det agrarindustielle 

kompleks er tvært imod steget!  

Man vil også henvise til, at både fiskeriet og landbruget reguleres af EU med fastsættelse af 

støtteordninger og fiskekvoter. Til at hjælpe sig med reguleringen har både EU og det danske 

folketing fagbiologer med indsigt i både landbrug og fiskeri. Der er imidlertid det problem, at 

mange af biologerne ansættes pr kontrakt af det pågældende industrielle kompleks. Vi har set 

organisationernes evne til at skrive med på rapporterne og samtidig forlange biologernes 

tavshedspligt som betingelse for udførelse af arbejdet. Personligt kender jeg marinbiologer, som 

ikke tør udtale sig generelt om andet end, hvad der ord til andet står i deres rapporter. Det er 

endda gået så vidt, at en fagbiolog med tilknytning til fiskeriets organisationer først godkendte en 

rapport udarbejdet af en NGO, men efterfølgende mistænkeliggjorde samme NGO overfor den 

bevilligende fond, der havde betalt for rapportens projekt. Resultatet blev naturligvis, at fonden 

der efter satte en midlertidig stopper for donationer til den pågældende NGO. 

Så tidligt som i 2016-17 stillede EU krav om at der skulle lukkes dybe områder i Kattegat for at 

beskytte dem mod trawlfiskeri. Man valgte at lukke så få områder, som muligt for at beskytte 

trawlfiskeriet efter jomfruhummer. Det blev gjort på trods af, at græsrodsorganisationer havde 

påvist, at svensk og norsk, bæredygtigt fiskeri med hummertejner var mere rentabelt. 

Efter pres fra EU om beskyttelse af biogene rev af muslinger i natura 2000 havområder, fremsatte 

Skaldyrscenteret i 2018 en definition af biogene rev med henblik på kortlægning og fredning. Trods 



 

72 
 

flere henvendelser fra græsrodsorganisationer til både miljø- og fødevareminister, er det bare 

aldrig sket! 

Det kniber tilsyneladende gevaldigt med at iværksætte EU direktiver lokalt, hvis det passer dårligt 

ind i den dagsorden, der synes passende for Det fødevareindustrielle kompleks. For nylig 

protesterede borgmestre i Sønderborg og Åbenrå sammen med borgmesteren i Flensborg mod 

muslingeskrab i Flensborg Fjord. Det samme gjorde borgmesteren på Samsø sammen med 

borgmestrene i både Nord- og Syddjurs kommuner mod etablering af store havbrug med bure til 

laks ved Djursland og udbygning af havbrug i Horsens Fjord. Der skrabes stadig muslinger i 

Flensborg Fjord. Havbrug ved Djursland blev udskudt, men havbrugene i Horsens Fjord producerer 

stadig. 

 

I de senere år har dansk presse været optaget af personsager. Den har beskrevet en statsministers 

nære forbindelse til nordvestjyske kvotekonger og deres indbyrdes handler med fiskekvoter, hvor 

de store spiser de små. Fødevareministre i danske regeringer er skredet på stribe. Det gælder fra 

Esben Lunde Larsen, over Eva Kjær Hansen og nu senest Mogens Jensen. Han skred i en minksag, 

der handlede om at beskytte den danske befolkning mod koronavirus. 

 

 
Foto: IID. Stejleplads, Helnæs 

 

Det er farligt at beskæftige sig politisk med strukturen i Det fødevareindustrielle kompleks. 

Det må være rettidig omhu at vende tilbage til Dwight D. Eisenhower og stille nogle spørgsmål: 
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Har vi i Danmark både et agrarindustrielt og et marinindustrielt kompleks, som står udenfor politisk 

kontrol? 

Det spørgsmål berører både biodiversiteten i det danske havlandskab og kommende 

klimaforandringer. Vi har grådigt overforbrugt af vores lands og havs naturressurcer 

 

Ib Ivar Dahl 

  

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ACCEPTABEL PÅVIRKNING AF BUNDFAUNA ? 

 

Af Ejvind Jensen, fritidsfisker i Kalø Vig 

Det er et krav i den danske miljøpolitik, at forvaltningen skal være adaptiv og skal 

tage den bedste videnskabelige viden i anvendelse. Det er yderligere et krav, at der 

skal ske en videre udvikling af forvaltningen med fokus på arealpåvirkning. 

 

Ved udarbejdelse af videnskabelige konsekvensvurderinger af muslinge-fiskeriplaner 

inden fiskeri kan tillades, hvilket er et lovkrav, skal der lægges vægt på ”Acceptabel 
påvirkning af bundfauna”. Desværre er det aldrig blevet kvantificeret hvilket niveau 
af påvirkning, der er acceptabelt, så det er helt op til den enkelte rådgiver at afgøre, 

hvad han/hun anser for en acceptabel bundpåvirkning i de konkrete tilfælde. 

 

Det er videnskabeligt bevist, at habitater med høj muslingdækning af havbunden 

foretrækkes som levested af bl.a. fisk og i øvrigt mange arter af bundlevende 

organismer. (Master Thesis af Svenja Stöhr, 2021). I sammenligning med habitater 

på mudder og sandbund, hvor muslingedækningen af havbunden er fraværende 

eller meget begrænset, er forskellen fundet til at være ca. 50% i Helnæs Bugt og 

Nørre Fjord. 
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Der foreligger også videnskabelig dokumentation for, at 4 måneder efter, at et 

letvægtstrawl har været trukket hen over en muslingebanke i Limfjorden, var tabet 

af arter i slæbesporet på 44% i forhold til kontrolområdet.   

 

Ifølge rapporten er det øjensynlig første gang, at man har forsøgt at kvantificere tab 

af arter som følge af muslingeskrab med det siden 2013 lovpåbudte letvægtstrawl. 

 

Følg linket herunder til rapporten. 

Bromhall_et_al_2022.pdf (dtu.dk) 

 

Skrabning af havbunden er et alvorligt indgreb i fødekædens nederste niveau. Skrab 

af havbunden vil ikke blot påvirke miljøet i havet, men ligeledes det kommercielle 

kystnære fiskeri, hvis fangster er afhængig af en mangfoldig bundfauna. 

 

Fiskeriplaner er blevet vurderet, fundet i orden og fiskeritilladelser givet baseret på 

skøn på påvirkningen af bundfaunaen. Man har ikke haft data til rådighed før nu, 

som man har kunnet støtte sig til. Tilladelser til dette fiskeri er givet uden reel viden 

om dets påvirkning af havbunden, ud over at det vil have en påvirkning. 

 

Som nævnt ovenfor foreligger der nu de første videnskabeligt fundne data, som kan 

danne grundlag for en kvantificering af ”Acceptabel påvirkning af bundfauna”. Hvad 
er acceptabelt? Er et tab af arter i slæbesporet på  f.eks. 5% acceptabelt eller på 75% 

eller noget helt andet ”Acceptabelt”?  

 

Det kan ikke gå for hurtigt med fastsættelse af den grænse, hvor en fiskeriplan må 

afvises. 

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/267730095/Bromhall_et_al_2022.pdf
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I øvrigt, og som afslutning: Det haster også med at få fastsat grænse for hvor meget 

CO2, der må frigives til atmosfæren ved skrabning af havbunden. Hvad er 

acceptabelt? 

 

Ej/ -  080822 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muslingefestival i Assens 
Vildsund Blue donerer 200 kg muslinger, som byens kokke serverer. 

Brød og skuespil for folket. 
 
Nedenstående citat: Visit Assens Facebook .  
Note: Vildsund Blue har gennem en årrække skrabet muslinger i Lillebælt ud for Assens. 

 

Muslingefestival i Assens - Lørdag den 3. august  
Festivalen er fra kl. 11:00 - 20:00.  

Der serveres gratis muslinger fra kl. 13.00, hvortil der kan købes drikkevarer. 

Der er levende musik i teltet på havnen med bandet Treklang fra Assens . Som noget nyt er der 

også åben skib på den flotte skonnert Fulton . 
Kom og vær' med til en festlig dag på Assens Havn - Midtermolen. 

 
 

 
 

Ib Ivar Dahl 
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Partsindlæg/erkendelsesbeskrivelse i forbindelse med 

samling af nærværende rapport.  
 

Mads Brodersen 

 

Nedenstående er skrevet af en måske naiv idealistisk naturelsker og naturbruger. Jeg lever i, med 

og af naturen. Jeg forsøger at gøre dette i respekt for de resurser, der findes og uden at efterlade 

for mange spor efter vores aktiviteter.  

I arbejdet med nærværende rapport er jeg desværre blevet bestyrket i at det ikke nødvendigvis er 

miljøinteresserne, der driver dansk miljøpolitik. 

Langt hen ad vejen bliver de, for mig, åbenlyse nødvendige tiltag ikke taget, hvis de forstyrrer 

økonomiske interesser i f.eks. fødevareproduktionen. Netop fødevarer politikken og 

miljøpolitikken er blevet sammenflettet i en grad, hvor det ikke længere kun handler om hvordan 

vi mest bæredygtigt skaber grundlag for at få mad nok. Det ser mere ud til, at man kun kan komme 

igennem med de miljøtiltag, som de økonomiske giganter i industrien vil tillade.  

Jeg er bange for at mange, lige som jeg selv har lullet sig ind i, at i Danmark er den miljøpolitiske 

agenda god. I Danmark har vi jo retfærdige og retskafne politikere, Danmark er et ordentligt land, 

hvor man ikke ødelægger alle andres livsgrundlag blot for at tjene nogle ekstra millioner. Genne 

min voksenalder har jeg desværre gentagende gange måtte revurdere min noget blåøjede 

barnetro på det samfund, jeg lever i. Jeg må sige at arbejdet med denne rapport også har give 

denne glade barnetro en del udfordringer.  

Overordnet set tror jeg, at vi som samfund (privatpersoner, producenter, forbrugere, politikere, 

finansiel sektor osv.) grundlæggende må erkende, at vores nuværende fødevare og miljøpolitik er 

så fejlslagen, at den skal totalrenoveres. Det er, som jeg ser det, ikke nok at lave justeringer, vi skal 

lave helt om. Måske har måden vi forvalter natur og produktionen i den, engang været god, men 

metodikkernen virker ganske enkelt ikke mere. Det tror jeg, vi alle kan blive enige om. Og så 

måske alligevel ikke alle. Det ser nemlig ud ti,l at man visse steder i samfundet ikke kan se, at 

intensiv drift på afgrænsede arealer er et stort problem. I nogle af undersøgelserne i denne 

rapport, argumenteres der da også for at problemet ikke er så stort. Faktisk mener man at en 
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kæmpe centrering af muslinger i farme er ”smart”. Det ser imidlertid ikke ud til at det er særligt 
smart for miljøet, det ligner mere en smart fidus, som skal virke som problemløser, for en 

forurening, der kommer fra land. Når man følger debatten og læser andre udsagn end dem, der 

kommer fra folk som direkte eller indirekte, har interesse i den måde vi forvalter muslingefiskeriet 

og dyrkningen på, ser virkeligheden imidlertid helt anderledes ud.  

Jeg har gennem mange år formidlet havmiljøet til div. deltagere på vores marine aktiviteter. Det 

har slået mig, hvor lidt vi som folk ved om livet under overfladen. Denne uvidenhed og den 

manglende mulighed for at se hvad der sker underoverfladen, kan måske være en af grundene til, 

at der ikke er mere røre omkring havmiljøets tilstand. Det er åbenlyst at se, for os der en gang 

imellem tager dykkermasken på, at der er voldsomme forandringer i gang. Når man med selvsyn 

kan se forandringerne over få år, så går det for stærkt. Det gælder de arter der kommer eller går, 

det gælder helt døde områder ol. Disse forandringer, man bliver vidne til som dykker er heldigvis 

ikke kun til det onde. I f.eks. Helnæsbugten og Gamborg fjord, ses det tydeligt, at de rette 

indsatser virker til det gode. Derfor skal vi blive ved med at presse på og oplyse, så vi kan holde 

fokus på at tilpasse politikken, så vi gør de rette tiltag.  

De danske farvande er ikke alle steder døde endnu, og der gøres mange gode ting for at få livet og 

øko-balancen tilbage rundt omkring i landet. Disse indsatser bliver bare nødt til at følges op af 

tiltag, som beskytter vores farvande mod forurening fra land. En del af denne forurening kommer, 

som mange godt ved, fra landbrugets produktionsmetoder, men vores alle sammens spildevand 

spiller desværre også fortsat en rolle. Vi, inklusiv jeg selv, troede at der var styr på spildevandet i 

vores moderne kloakering og rensningsanlæg. Men det viser sig desværre at mange steder er 

anlæggene ikke gearet til at håndterer de store regnskyl/skybrud vi får flere og flere af. Deraf 

følger et stigende antal ukontrollerede overløbsudslip, som også er med til at ødelægge havmiljøet 

i vores indre farvande.  

Jeg tror godt vi kan redde havmiljøet, men det kommer til at kræve fundamentale forandringer i 

vores behandling af miljøet, såvel i havet, som på land. Vi må se i øjnene at forbruget af vores 

fælles resurser ikke skal centreres, som vi f.eks. ser det i muslingeindustrien. Vi skal have spredt 

høst og dyrkning ud på flere arealer og vi skal styrke disse arealers modstandskraft mod vores 

udbytte af havnaturen. Altså mindre forurening. Hvis vi er villige til at lade flere tjene lidt frem for 

at få skal tjene meget, kan dette måske lade sig gøre?  

Jeg har ikke i ovenstående lavet en udtømmende analyse, det er der vidst ikke mange der kan. 

Skriftet skal mere ses som en tankerække, sat i gang under arbejdet med nærværende rapport. Jeg 

har ej heller et færdigt bud på hvad der skal til, for at redde havmiljøet. De kommende årtier må vi 

sammen diskutere og definere løsninger, som kan afhjælpe behovet for mad afbalanceret med 

naturens mulighed for at overleve, så vi fortsat kan leve af den.  

Mads Brodersen 
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Smartfarms og kulturbanker 
 

Muslinger er forunderlige skabninger - med blåmuslingen Mytilus edulis som den mest 
udbredte art herhjemme. 
 
Muslinger er forunderlige, da de forekommer i millioner eller milliarder og sammen råder 
over kæmpekræfter, der kan ændre hele økosystemer. De er effektive bioingeniører, som 
kan fjerne kvælstof og fosfor fra vandet, men desværre også berige det med en forurening, 
som ikke var der før. Forklaring følger: 
 
De tre tredjedele 
 
Det er vigtigt at forstå, at muslinger har en kompleks økologi, der kan være svær at 
gennemskue. Her hjælper tommelfingerreglen om de tre tredjedele meget på forståelsen. En 
regel, der gælder alle blåmuslinger uanset disses levested. 
 
 
1) Kun en tredjedel af de optagne næringssalte fjernes ved høst fra anlæg. Og kun ved høst - 

ikke blot ved dyrkning, som mange tror. Muslingerne skal op på land. 

 

2) En anden tredjedel passerer gennem muslingerne og recirkuleres til omgivelserne i 

fordøjet og derfor endnu mere bio-tilgængelig form. Klar til endnu flere nye alger. 

 

3) Den sidste tredjedel deponeres som organisk forurening under eller omkring anlæggene - 

i form af ekskrementer, hvis nedbrydning forbruger ilt.  
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Muslinger er ydermere i stand til at frasortere uønskede partikler, de får ind med det 

filtrerede vand. Eksempelvis sandskorn. Disse partikler udstødes straks. 
Blåmuslinger kan andet og mere end bare fjerne kvælstof fra vandet. De koncentrerer også forureningen fra 

et stort vandområde på et lille areal under og omkring muslingefarmene. 
Muslingeanlæg 112 i Skive Fjord 

 
Ethvert muslingeopdræt koncentrerer forureningen fra et stort vandområde og forurener 
derfor lokalt. Den lokale deponering af næringsstoffer under og omkring et muslingeanlæg 
er derfor mange gange større end den naturlige sedimentation i samme område. 
 
Jo flere muslinger man koncentrerer på et givent område, desto større bliver den 
akkumulerede lokale forurening fra muslingerne netop dér. Miljøpåvirkningen fra en 
kilometerstor Smartfarm er derfor tilsvarende større end den, der stammer fra en mindre 
produktion med linemuslinger, hvor muslingerne hænges op på liner i lange ”strømper”. 

 

Blåmuslingen er en marin dyreart, som trives bedst ved høj saltholdighed. Da vokser den 
bedst, og da er kvælstofoptagelsen højest. Ved lav saltholdighed bruger den 
uforholdsmæssigt megen energi til blot at opretholde sit stofskifte. 
 
Går man eksempelvis fra Limfjorden og sydpå mod Østersøen, da falder kvælstofoptagelsen 
fra omkring 35% til omkring 25%. Kvælstoffjernelsen ved muslingerens er således markant 
ringere ved Sønderborg end ved Struer. En overset detalje, der ikke skiltes meget med. 
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Stærkt forøget sedimentation  
 
Sedimentationen - i form af ekskrementer - fra og under et muslingeanlæg er mange gange 
større end den naturlige bundfældning i det samme område. I litteraturen kan man finde 

eksempler, hvor den er op til 150 gange større. 
 

Ekskrementer fra de mange millioner muslinger skaber iltsvind og budvendinger. Her ses sort mudder 
hvirvlet op fra en iltfri fjordbund dæket af et hvidt “liglagen” af svovlbakterier. 

Muslingeanlæg 112 i Skive Fjord 
 
I lukkede fjordområder dækkes bunden under et muslingeanlæg af sort iltfrit slam med et 

karakteristisk“ liglagen” af hvide svovlbakterier ovenpå. Op til næsten 3 meter slam er 
således målt under anlæg i Skive Fjord.  
 
Iltsvind, bundvendinger og fiskedød bliver regelmæssigt tilbagevendende fænomener i 
stillestående fjordvand. I strømstærkt farvand flyttes og spredes den akkumulerede 
forurening i stedet til nye områder.  
 
Store Smartfarm-anlæg påfører således lokalområdet en lokal forurening, som ikke var der 
før. De mange millioner muslinger på et lille areal koncentrerer forureningen fra en meget 
stor vandflade på et meget lille bundområde under og omkring farmene. 
 
 
Blokering af det naturlige flow 
 
Samtidig blokerer de for det helt naturlige flow af næringssalte ud af fjorden - ud i åbent 
hav. Næringssalte, som ellers ville være forsvundet ud af fjorden helt af sig selv med vand 
og strøm. Disse næringssalte holdes nu tilbage af kulturmuslingerne - med en tredjedel 
deponeret som fækalier på bunden under og omkring farmen. 
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Høstes der ikke muslinger, bidrager store Smartfarms kun til at øge den lokale forurening 
under anlæggene. De fjerner ingen næringsstoffer. Muslingerne skal på land, førend der 

fjernes kvælstof og fosfor fra vandmiljøet. 
 

Umiddelbart før en bundvending kravler mange krabber på land. Her kan de overleve kortere iltsvind. 
Mindre mobile organismer som muslinger har ikke denne mulighed. De kvæles. 

Muslingeanlæg 112 i Skive Fjord 
 
Den negative effekt af muslingefarme ses tydeligt i Skive Fjord, hvor der findes et stort 
antal muslingefarme, som har ligget her i flere år. Med et flere meter tykt slamlag målt 
under farmene, som er placeret i et farvand uden nævneværdig strøm til at fjerne og sprede 
forureningen fra de mange millioner muslinger. 
 
I Skive Fjord er vandet uklart, og såvel ålegræs som oprindelige muslingebanker er allerede 
væk eller i kraftig tilbagegang. I den tilstødende Lovns Bredning, hvor der ikke findes 
muslingefarme, er vandet derimod klart og ålegræsset frodigt.  
 
Dette endda til trods for, at bredningen er et endnu mere lukket farvand end den tilstødende 
Skive Fjord og samtidig selv modtager næringssalte fra et stort opland. 
 
Vandrammedirektivet 
 
Iltsvind forårsaget af den tilførte forurening kan samtidig resultere i frigivelse af yderligere 
næringssalte fra bunden. Næringssalte, som ellers var bundet og uskadeliggjort i 
bundsedimentet.  
 
Man kan derfor risikere at ende op med et større kvælstofindhold i vandet efter anlæg af 
muslingefarme - end der var tidligere. Trods ellers den gængse påstand om det modsatte. 
Det findes der flere eksempler på. 
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Den påførte nye lokalforurening fra linemuslinger og især Smartfarms er næppe i 
overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv, der ikke tillader ny lokal forurening. 
Direktivet kræver i stedet en “god økologisk tilstand” af det lokale vandmiljø. Og ikke en 
forringelse af det eksisterende. 
 
Vandrammedirektivet tillader ikke, at man forurener ét sted og fjerner kvælstof og fosfor et 
andet. Forureningen skal altid fjernes direkte ved kilden.  
 
EU tillader således ikke, at man eksempelvis først forurener i åbent Kattegat med nye 
havbrug, og siden fjerner en tilsvarende mængde næringsstoffer med muslingeanlæg i 
eksempelvis Mariager Fjord. Det samme har det danske Miljø- og Fødevareklagenævn også 
fastslået. 
 

Smartfarms 

 

Muslingeopdrættet startede med linemuslinger, som producerer store konsummuslinger i 

tilgift til flere arbejdspladser.  
 

Linemuslinger dyrkes til spisestørrelse, før de høstes. Teknikken kræver ekspertise og mandskab for at 
lykkes. Muslingerne skal “strømpes om” på deres vej mod spisebordet. 

Linemuslinger ved Hvalpsund 

Man begyndte herhjemme dyrkningen af linemuslinger for godt en snes år siden. Med 
millionstort tilskud. Dette i erkendelse af, at muslingeskrab jo uundgåeligt ødelægger 
bundmiljøet og derfor er at ligne med at save i den gren, man selv sidder på. 
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Dyrkning af linemuslinger er et tungt og slidsomt arbejde, der ikke egner sig til industriel 

opskalering.  
Der høstes linemuslinger i Limfjorden. De mange muslinger vejer godt til og kræver tungt materiel til løft og 

transport. Dertil både med stor bæreevne. 
Linemuslinger ved Hvalpsund 

 

Et firma med navnet “Smart Farm AS” blev i 1999 etableret i Norge. Dette firma fremstiller 
” SmartUnits”, der består af ca. 120 m sammensvejsede plastrør med en diameter på ca. 30 
cm. Rørene er proppet til i begge ender, så luften ikke slipper ud. Rørene flyder derfor. Ofte 
svejses to SmartsUnits sammen til et 240 m langt rør. 
 
På en SmartUnit hænges et ca. 100 m langt og ca. 3 m dybt plastnet med en maskestørrelse 
på ca. 20 cm. Målene kan varieres efter ønske. Plastrørene lægges ud i overfladen og 
opankres. Muslingeynglen, der til at begynde med svæver frit rundt i vandsøjlen, sætter sig 
hurtigt på plastnettene (og uden på hinanden). 
 
Typisk bruges der omkring 25 km plastrør i en almindelig Smartfarm, som er udviklet til 
brug i norske fjorde med dybt vand og god gennemstrømning.  
 
Smartfarm-anlægget ved Venø Sund i Limfjorden indeholder ikke mindre end 38 km 
plastrør og 125.000 kvadratmeter plastiknet. Anlægget måler 3,2 km fra nord til syd. 
Smartfarms fylder således rigtig meget. 
 
Den fysiske størrelse gør Smartfarms til nye hindringer for skibstrafikken - den 
kommercielle såvel som den rekreative. Allerede nu blokerer Smartfarms for sejlskibe, der 
jo kræver plads til at krydse op mod vinden. 
 
Høsten sker med sejlende maskiner, som kører hen over rørene, mens de børster 
muslingerne af. I princippet som en bil i en vaskehal. Maskinen pumper dem op i skibets 
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sorteringsmaskine, hvor muslinger over mindstemålet sorteres fra. Undermålsmuslinger 
pumpes over i et andet skib.  
 
Mange muslinger ender under denne operation på bunden under eller omkring farmene  

sammen med mudder og andre partikler. 
 

Smartfarms består af kilometerlange plastrør svejset sammen i anlæg, som fylder flere kvadratkilometer. De 
forurener lokalt og er til gene for skibstrafikken. 

Smartfarm i Skive fjord 
 
 
Kulturbanker 
 
Der er dårlig økonomi i at producere muslinger på Smartfarms. Driften er ikke bæredygtig 
hverken økonomisk eller økologisk. Det er endnu ikke lykkedes at producere muslingemel i 
det omfang, man ellers i flere år har påstået muligt - til dyrefoder - så man har måttet se sig 
om efter nye indtægtskilder. Muslingemel kan ikke konkurrere med fiskemel. 
 

“Kulturbanker” er navnet på nye vandområder, som har til formål at bortskaffe 

overskydende undermålsmuslinger fra urentable Smartfarms. Denne yngel eller “spat” 
udlægges i nye kulturbanker, hvor de kan vokse sig spisestore. 
 

“Kulturbanker” anlægges udelukkende for efterfølgende at blive skrabet med bomtrawl, når 
muslingerne har vokset sig store nok. Med de ødelæggelser af bundmiljøet, det medfører. 
Bunden ødelægges uundgåeligt - fuldstændig som ved almindeligt muslingeskrab på 
naturlige muslingebanker.  
 
Naturligt forekommende filtratorer som muslinger, søanemoner, sandorm og børsteorm 
fjernes eller dør. Store mængder organiske partikler, der daler ned på bunden, omsættes 
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derfor ikke. I stedet hober mudder sig op og forårsager iltsvind. På denne måde bliver 
muslingeskrab en direkte årsag til iltsvind og bundvendinger. 
 
Blåmuslinger kan klemme deres to skalhalvdele så tæt sammen, at giftig svovlbrinte og ditto 
metangasser fra svovlbakterierne ikke kan trænge igennem skallen. Det gælder dog kun, så 
længe muslingen har kræfter nok i lukkemusklen. Gentager iltsvind og bundvendinger sig 

hurtigt efter hinanden, må den give op og dø.  
 
 

Smartfarms forurener lokalt, så bundfisk ikke længere kan leve der. Sælerne mangler deres naturlige føde og 
opsøger derfor vandrefisk som havørreder. 

Smartfarm i Skive Fjord 
 
Dette er forklaringen på, at der trods udbredt iltsvind stadig kan være levende blåmuslinger 
tilbage. Men at der nogle år dør så mange, at muslingeskrab på bunden ikke kan betale sig. 
Det er samtidig baggrunden for den konstante jagt på nye iltede områder til muslingeskrab. 
Områder, der senere kommer til at lide samme kranke skæbne efter skrab. 
 
Kulturbanker udgør en helt ny mulighed for at inddrage offentlig havbund i en privat og 
kommerciel muslingeproduktion. Som professor Stiig Markager skriver en artikel i Nyt 
Fokus: 
 

“Cirkulær økonomi er blevet til naturødelæggelse,  

og fjorden er blevet til en intensiv grisefarm”. 
 
Det er Den Gyldne Trekant i en nøddeskal: Millionerne af svin i staldene på land producerer 
gylle, der i overflod spredes på markerne. Herfra løber eller siver det ud i den tilstødende 
fjord, hvor det danner grobund for alger i det uklare vand.  
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Algerne kan herude danne grundlag for nye muslingefarme, som kan producere 
muslingemel til svinefoder og endnu mere gylle. En ren evighedsmaskine, så længe der 
produceres svin på landjorden. Dette kredsløb kaldes i dag for Gylletrekanten. 
 
Plastforureningen 
 
Regeringen har i første udkast til sin nye havplan udlagt knap 5.000 km2 til muslingeopdræt 
og kulturbanker i alle danske indre farvande. Det svarer næsten til arealet af Fyn og 
Lolland-Falster tilsammen. Heriblandt også Isefjorden, som nu er Next Stop.  
 
Med mange kilometer plastrør flydende i overfladen er de nye Smartfarms uhyre følsomme 
over for islæg og isgang. Limfjorden er ikke Atlanterhavet med dens evigt varmende 
Golfstrøm. Limfjorden er et lavvandet område, som overraskende hurtigt kan fryse til, og 
hvis strøm- og vindforhold da leverer store mængder af ødelæggende drivis og isskruninger. 

hvis strøm- og vindforhold da leverer store mængder af ødelæggende drivis og isskruninger. 
 

Den maskinelle høst af muslinger på smartfarms resulterer i forurening med både makroplast og mikroplast. 
Man regner med en levetid på 10 år for en smartfarm. 

Smartfarm i Skive Fjord 
 

Vi så det i den ellers ganske korte vinter 2020-2021, hvor drivis på meget kort tid angreb 
smartfarmene ved Venø Sund og Jegindø i Limfjorden. Og det i en sådan grad, at lange 
iturevne rør og net drev helt op til Sallingsundbroen, hvor nogle af dem satte sig fast i 
bropillerne. En tilkaldt slæbebåd fik et net i skruen og måtte på værft. 
 
Den daglige drift af en Smartfarm medfører en konstant tilførsel af makroplast, der siden 
bliver til mikroplast, som så kan optages i diverse organismer. Maskinerne slider på rørene 
og nettene, der efter ca. 10 år regnes for nedslidte. 
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Hvor stor denne plastforurening i virkeligheden er, har ingen ønsket at undersøge. Men den 
er med sikkerhed markant stor. Og støt stigende med etablering af nye farme, som 
erhvervsminister Simon Kollerup (S) jo gerne ser det med sin nye digitale Havplan.  
 
Et ændret økosystem 
 
De mange muslinger forurener kraftigt, hvor farmene ligger, og disse bør derfor altid 
placeres i åbent farvand med kraftig strøm. Aldrig i lukkede fjordområder med risiko for 
iltsvind. Sådanne steder kan det gå helt galt. Hele økosystemet kan ændres negativt af de 
mange milliarder muslinger, som selektivt filtrerer vandet. 
 
Selektivt, da undersøgelser har vist, at muslingerne har klare præferencer for de større alger 
og dyreplankton. De små blågrønalger, vi ellers gerne ville være fri for, da de direkte eller 
indirekte kan være skadelige for vandmiljøet, undgår muslingerne helst. 
 
Det samme gælder de endnu mindre coli-bakterier, som vi også gerne ville være fri for. 
Dem forsøgte man at fjerne med muslinger i Aarhus Havn, hvor man gerne ville have haft 
badevandskvalitet som i Københavns Havn, men desværre uden held.  
 
Uheldigvis kan muslingerne til gengæld optage svinevirus fra det omgivende vand. Tilbage i 
2013 opdagede muslingeforskere fra DTU ved en tilfældighed, at der som det hidtil eneste 
sted i Danmark var svinevirus i muslinger fra Limfjorden.  

 
Daglig slitage på rør og net i en smartfarm resulterer i en konstant forurening med plast fra rør og net. Hvor 

stor denne forurening er, vides endnu ikke. 
Smartfarm fra Skive Fjord 
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Farligt for mennesker? 
 
Opdagelsen blev gjort under jagten på smittekilder til Hepatitis E-virus hos mennesker. I 
stedet fandt man svinevirus i blåmuslingerne. Det drejede sig om den i hvert fald indtil 
videre svinespecifikke virus Porcint circovirus Type 2. Populært kaldet PCV2. 
 
Myndighederne var hurtigt ude med forsikring om, at PCV2 ikke var eller er farlig for 
mennesker. Som de desværre også var med den resistente svinebakterie MRSA, der jo i dag 
har været skyld i flere dødsfald hos mennesker. 
 
Man risikerer således at ende op med et ændret vandmiljø domineret af mikroskopiske 
alger, bakterier og virus, når man har kørt vandet gennem det store muslingefilter. Et 
vandmiljø frit for de større planktonorganismer, der ellers skulle holde algerne i skak i 
vandsøjlen. 
 
Det viser tilgængelig udenlandsk forskning. Danske forskere lovpriser imidlertid stadig 
muslingerne for deres kvælstoffjernelse og store potentiale for indtægter og arbejdspladser. 
Trods ellers vort nuværende kendskab til muslingernes langt mere komplekse økologi og 
mange mulige negative effekter på vandmiljøet. 
 
150 millioner tilskudskroner 
 
Dansk forsknings positive holdning til muslingeopdræt skyldes primært de massive 
tilskudsordninger, som i løbet af de seneste 20 år har tilført branchen mere end 150 
millioner kroner i direkte støtte. Og så den kendsgerning, at pengene i vid udstrækning 
kommer fra dansk landbrug via de såkaldte GUDP-midler. Man ønsker at fremme 
muslingeopdrættet til vands, så man selv slipper for reduktioner til lands. Og den danske stat 
har efter den forrige regerings skadelige Landbrugspakke hårdt brug for at kunne fortælle 

EU, at man skam gør noget for at rette op på skaderne. 
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Muslingefarme bør ikke placeres i lukkede fjordområder med ringe vandudskiftning. Ved iltsvind vil der da 

frigøres yderligere kvælstof fra bundsedimentet. 
Tidligere muslingefarm i Knebel Vig 

 
 
 
 

Der er allerede fuld gang i planer om at etablere 100 nye smartfarms gennem 10 år, samt et 
utal af tilhørende kulturbanker. Hvis altså EU og statskassen betaler to milliarder kroner 
fordelt med 200 millioner hvert år fordelt til en lille håndfuld private firmaer. 
 
Trist bare, at det i flere tilfælde er en falsk fortælling baseret på en lille industris store behov 
for kapital og råvarer, så man kan opretholde eller sågar udvide den nuværende 
muslingeproduktion. Med de mange negative konsekvenser for miljøet, det uundgåeligt vil 
få. 
 
Hedeselskabets datterselskab Blå Biomasse udførte for ikke længe siden sammen med 
canadiske WSP en undersøgelse ved deres egen Smartfarm i Venø Sund. Undersøgelsen 
blev sponseret af GUDP-midler og ledet af Københavns Universitet.  
 
 
En opsigtsvækkende rapport 
 
Rapporten konkluderede det opsigtsvækkende, at ikke blot var Smartfarms som Blå 
Biomasses uskadelig for det omgivende miljø. Den var ligefrem gavnlig for det. Siden er 
der dog blevet stillet mange og store spørgsmålstegn ved undersøgelsen og dens validitet. 
Nogle har sågar kaldt den for bestilt arbejde. Den indgår nu i Havplanen. 
 
Allersenest er der så dukket videooptagelser op på nettet, som viser, at der allerede nu kan 
måles op til en halv meter slam i umiddelbar nærhed af Venø Sund anlægget. Trods ellers 
rapportens forsikringer om det miljøgavnlige i driften. 
 
I dag er det Fiskeristyrelsen, som uden noget kendskab til vandmiljø overhovedet, 
rundhåndet uddeler tilladelser til øget lokal forurening fra nye muslingefarme. Samt 
yderligere ødelæggelse af bundmiljøet via øget muslingeskrab og nye kulturbanker. 
 
Dette er næppe i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv, der som nævnt kræver 
en god økologisk tilstand inden 2028. Vi er lige nu i den ellevte time. 
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Kært barn med mange navne 
 
Blåmuslinger er det danske navn på muslingen Mytilus edulis, der som navnet siger er 
spiselig. Blåmuslingen er overordentlig almindelig i danske farvande, hvor den forekommer 
fra nord til syd i alle saltholdigheder, men vokser bedst i de salteste. I brakvand er vækst og 
kvælstofoptagelse reduceret. 
 

“Klimamuslinger” er et designernavn til muslinger. Imidlertid er der ikke meget klima i de 
muslinger, som forbrugerne kan købe. Det har kostet i tusindvis af liter diesel af dyrke eller 
skrabe disse. At sejle, rense og forarbejde dem. Muslingemel er særdeles energikrævende at 
fremstille og derfor ikke rentabelt. 
 

Kulturmuslinger er et navn, der bruges for at skelne naturligt forekommende muslinger, der 
primært lever på bunden, fra dyrkede kulturmuslinger, der primært findes kunstigt ophængt 
øverst i vandsøjlen. Kulturmuslinger er ikke dem, der dyrkes på kulturbankerne. De skrabes 
nemlig. 
 

Linemuslinger er betegnelsen for kulturmuslinger, som er dyrket ophængt på liner under 
bøjer, der flyder i overfladen. Metoden producerer store muslinger egnet til konsum, men 
kræver hårdt arbejde og stor ekspertise. Metoden bruges fra den inderste Limfjord til det 
yderste Atlanterhav. 
 

“Miljømuslinger” er endnu et designernavn, der skal sætte den dyrkede blåmusling i et 
positivt lys. Navnet bruges primært til de mange små muslinger, der høstes maskinelt i de 
store Smartfarms. De sætter sig her i flere lag, hvorved de begrænser hinandens vækst. De 
er landbrugets yndlinge. 
 

Naturmuslinger er netop det: Naturlige muslinger, som lever naturligt i hav og fjord. Langt 
de fleste lever i større eller mindre banker på bunden, hvor de danner grundlag for vore 
dages ødelæggende muslingeskrab. En mindre del lever naturligt på bropæle og bolværker. 
 

Sankemuslinger er navnet på de blåmuslinger, der har brødfødt mennesker siden 
stenalderen. Som lever på lavt vand, hvor man blot kan sanke eller samle dem op. 
Sankemuslinger er de rigtige klimamuslinger, da deres klimaaftryk er minimalt. De kan blot 
ikke fås i handelen. 
 
Skrabemuslinger er navnet på muslinger, som fanges ved at skrabe bunden med tunge 
redskaber (bomtrawl) trukket efter en båd. Redskaberne blevet tungere og skibene større. 
Det samme er ødelæggelserne, der også omfatter fjernelse af større sten. Skrabemuslinger 
skal renses for sand, før de kan sælges. 
 
“Smartfarm-muslinger” er naturligt nok navnet på de kulturmuslinger, der produceres i 
kilometerstore Smartfarm-anlæg. Der er typisk tale om små muslinger, der vokser dårligt i 
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konkurrencen med andre muslinger, som sætter sig oven på dem. Skallerne er svære at skille 
fra kødet. 
 
 

Anbefalet læsning 
 
Stockholms Universitet om økologiske konsekvenser af muslingerens: 
 
https://balticeye.org/globalassets/fokusomraden/overgodning/musselfarming/nutrient-
removal-capacity-and-potential-ecological-consequences-of-blue-mussel-farms-for-nutrient-
abatement-in-the-baltic-sea.pdf 
 
Steen Ulnits og Flemming Højgaard Madsen 
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