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Svar vedrørende forslag til et bedre havmiljø 

 

Kære Allan Hansen 

 

Tak for din mail af 11. oktober 2012 til miljøministeren. Ministeren har bedt 

Naturstyrelsen om at takke for henvendelsen og besvare den. 

 

Du foreslår i din henvendelse, at Danmark følger Hollands eksempel om at stoppe 

fiskeri af vilde muslinger senest år 2020.  

 

Tilladelser til muslingefiskeri gives i Danmark af Fødevareministeriet, og  

det er aftalt, at indsatsen for at sikre opfyldelsen af god økologisk tilstand i relation 

til muslingefiskeri i 1. generation af vandplanerne gennemføres ved et samarbejde 

mellem Miljøministeriet og Fødevareministeriet.  

 

Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen er enige om, at der for de enkelte 

vandområder skal fastsættes regler og ske en udvikling i metoder til fiskeri af 

muslinger, så muslingefiskeri med bundslæbende redskaber ikke forhindrer 

opfyldelsen af god økologisk tilstand generelt i vandområdet. 

 

Indsatsen for at sikre opfyldelse af god økologisk tilstand skal ske igennem 

fastsættelse af vilkår til muslingefiskeriet. Vilkårene skal bl.a. sikre mulighed for 

udbredelse af ålegræs til den målsatte dybdegrænse ved en årlig fastlæggelse af 

minimumsdybdegrænsen for muslingefiskeriet. Minimumsdybdegrænsen for 

skaldyrsfiskeriet øges i takt med ålegræssets udbredelse med henblik på at sikre, at 

fiskeriet ikke hindrer opfyldelsen af den målsatte dybdegrænse. 

 

Der er udviklet et nyt redskab, som er væsentlig lettere end den forrige skraber. Der 

er krav om anvendelse af dette redskab i Limfjorden – den lette skraber (som den 

kaldes) anvendes ligeledes i alle andre områder med blød fjordbund som fx Horsens 

Fjord og Isefjord. Dette arbejde vil evt. blive suppleret med projekter, der har til 

formål at ophjælpe bundforholdene såsom udlægning af skaller. 

 

Indenfor de forskellige typeområder skal det konkret vurderes, om muslinge-

fiskeriet kan afgrænses til mindre, præcist definerede vand områder, således at 

muslingefiskeriet ikke påvirker typeområdets samlede tilstand. 

 

Indsatsen i relation til muslingefiskeri vil således i 1. planperiode ske ved en 

undersøgelse af mulighederne for at sikre opfyldelsen af god økologisk tilstand i et 

samarbejde mellem Miljøministeriet og Fødevareministeriet. 

 

Undersøgelserne vil omfatte mulighederne for: 



 2 

 fortsat muslingefiskeri med mere miljøskånsomme fiskerimetoder 

 fiskeri af muslinger i mindre, præcist definerede vandområder ud fra en konkret 

vurdering 

 opbygning af en muslingeproduktion ved opdræt på liner i vandområder med 

gode strømforhold   

 

I Natura 2000 områder skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering. 

Vurderingerne indebærer, at fiskeriaktiviteten skal undersøges med hensyn til dens 

virkninger på det omkringliggende miljø og resultaterne skal sammenholdes med de 

særlige beskyttelseshensyn, der er gældende for det pågældende område. 

Forvaltningen sker i overensstemmelse med sektorlovgivningen. 

 

På baggrund af undersøgelserne tages stilling til mulighederne for et fortsat 

muslingefiskeri i de enkelte vandområder i 2. planperiode. 

 

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Fødevareministeren har sat et arbejde i gang 

omkring formulering af en samlet muslingepolitik for Danmark, der skal sikre, at 

fiskeriet på sigt bliver mere bæredygtigt til gavn for både natur og fiskere. Den 

kommende muslingepolitik vil bl.a. indeholde en række principper for, hvordan og 

hvor meget fiskeriet må påvirke vandmiljøet - og dels nogle bud på, hvordan 

fremtidens muslingefiskeri kan udvikles, så det belaster naturen mindre 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 


