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Kære Allan Hansen 

 

 

Tak for din henvendelse af 15. november 2012 vedrørende muslingefiskeri og forslag til 

bedre havmiljø. I din henvendelse henviser du til den hollandske model, hvor fiskeri 

efter muslingeyngel udfases frem mod 2020 til fordel for opsamling af yngel f.eks. på 

liner og flydende moduler. Den opsamlede muslingeyngel udlægges herefter på muslin-

gekulturbanker, hvor muslingerne på et senere tidspunkt opfiskes ved hjælp af skrabe-

virksomhed. 

 

Ligesom i Holland er der i Danmark fokus på muslingefiskeri og hensynet til naturen. 

Der er i dag en lang række krav til muslingefiskeri – krav, som skal sikre, at fiskeriet 

tager de nødvendige hensyn til naturen. Det er imidlertid væsentligt at påpege, at det 

hollandske muslingefiskeri er anderledes end det danske, idet det hollandske muslingefi-

skeri primært omhandler omplantning af muslingeyngel på kulturbanker, mens det dan-

ske muslingefiskeri omhandler skrab til konsum. 

 

Fødevareministeriet har i løbet af efteråret drøftet forslag til Muslingepolitik med fiske-

rierhvervet og de grønne organisationer. Formålet med formulering af en Muslingepoli-

tik for muslingeproduktion i naturbeskyttede områder er at få fastsat de overordnede 

rammer og principper for forvaltningen samtidig med, at andre produktionsformer som 

f.eks. yngelproduktion, kulturbankedyrkning mv. i højere grad fremmes. Målsætningen 

er, at muslingeskrab fremover skal påvirke miljøet mindre. Dette skal bl.a. ske gennem 

en helhedsorienteret tilgang til tilrettelæggelsen af muslingeproduktionen, så det enkelte 

områdes miljøforhold i større grad inddrages i planlægningen af muslingefiskeri såvel 

som anden produktion. Den hollandske model i form af yngel opdræt og kulturbanke-

dyrkning er således allerede indeholdt i den danske muslingepolitik. 

 

Du påpeger i din henvendelse, at danske forskere er uenige om muslingefiskeriets miljø-

påvirkning. DTU Aqua rådgiver Fødevareministeriet på fiskeriområdet og er ansvarlig 

for udarbejdelsen af de årlige miljøkonsekvensvurderinger, som i detaljer beskriver det 

ansøgte muslingefiskeris påvirkning på områdets natur. Der er blandt danske forskere 

enighed om, at muslingefiskeri er skadeligt for ålegræs og rev, hvorfor Fødevareministe-

riet i flere år har praktiseret en politik med nul-tolerance for påvirkning heraf. Den på-

virkning muslingefiskeri har på naturen afhænger af række forhold – forhold, som dels 

reguleres gennem de vilkår, som årligt stilles til fiskeriet samt områdespecifikke forhold 

som f.eks. strøm, redskab og bundforhold. 
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Fødevareministeriet anerkender, at der er behov for mere åbenhed og dialog omkring 

forvaltningen af muslingefiskeri, herunder hvilke præmisser der forvaltes efter. Der er 

således igangsat et arbejde, så det fremadrettet vil være muligt at fremsøge flere oplys-

ninger omkring muslingefiskeri i Danmark. 

 

Jeg forventer inden længe at offentliggøre Muslingepolitikken og ser frem til de kom-

mende drøftelser omkring udmøntningen af denne politik. Når Muslingepolitikken er 

offentliggjort, vil den være at finde på Fødevareministeriets hjemmeside. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Gjerskov 


