
Regeringen ønsker ikke fiskeri af muslinger i Vadehavet, 
selvom en rapport fra DTU indikerer, at det er forsvarligt 
at begynde at høste på det biologiske overskud

MUSLINGEFISKERI       
Af Helle Kristensen

Der er mange blåmuslinger i Vadehavet. Så 
mange, at fiskerene gerne vil fange dem – og 
naturen sagtens kan bære det. 

Desværre så ser det ikke ud til, at politi-
kerne vil være med. 

Biolog i Danmarks Fiskeriforening, Hen-
rik Lund, har på vegne af Danmarks Fiskeri-
forening ansøgt ministeriet om tilladelse til 
at udarbejde en konsekvens vurdering – en 
sådan vurdering er første skridt for at få lov 
til at fiske i Vadehavet.

Men ansøgningen blev mødt af et nej 
uden en uddybende biologisk forklaring. 

- Det er første gang, at jeg har oplevet, at 
man har givet et afslag, uden at man under-
støtter det med et biologisk argument, siger 
Henrik Lund.

Forsvarligt at høste muslinger
Han undrer sig især, fordi der biologisk ikke 
er noget problem i at begynde at fiske i om-
rådet.

Ansøgningen blev nemlig udarbejdet som 
følge af, at en ny rapport viser, at bestanden 
af blåmuslinger i Vadehavet, nu er så stor, at 
det vil være forsvarligt at høste det biologi-
ske overskud af bestanden. 

En vurdering, der bekræftes af professor 
hos DTU Aqua Jens Kjerulf: 

- Undersøgelserne, der beskrives i rappor-
ten, viser, at der nu er så mange blåmuslinger 
i Vadehavet, at de muslingespisende fugles 
behov rigeligt er dækket, udtaler Jens Kje-
rulf, der står som medforfatter af rapporten.  

I rapporten fremgår det bl.a., at årsagen 
til, at man lukkede for fiskeri af blåmuslin-
ger i Vadehavet var at sikre fødegrundlaget 
for de muslingespisende fugle i Vadehavet. 
Et behov, der altså nu er dækket.

Fakta bør vægtes
At der nu er grundlag for at åbne for fiske-
ri ved regeringen godt. I afslaget til Dan-
marks Fiskeriforening står der nemlig føl-
gende, hvilket undrer Henrik Lund: ”Selv 
om tallenene i rapporten sammenholdt 
med bestandsvurderingerne kunne indi-
kere en mulighed for at åbne for et fiskeri 
efter blåmusling, ønsker regeringen ikke 
på nuværende tidspunkt at tage skridt til 
at igangsætte fiskeri efter blåmuslinger i 
Vadehavet.” 

Henrik Lund fremhæver, at man i Vade-
havet har haft et historisk fiskeri af mus-
linger. Vadehavet er udnævnt som Natura 
2000 område, men det burde ikke have ind-
flydelse på regeringens beslutning, da der 
mange andre steder fiskes efter muslinger 
i Natura 2000 områder. 

I afslaget fremgår det ligeledes, at Vade-
havet både i dansk og international sam-
menhæng er et unikt område, med særlige 
naturværdier, som man ønsker at beskytte. 

Regeringens ønske om at beskytte disse 
værdier i Vadehavet står dog alene, da både 
Holland og Tyskland driver et aktivt fiskeri 
i Vadehavet. 

- Jeg mener, at ønsket om en grøn poli-
tik tager overhånd, når man ikke længere 
forholder sig til de biologiske fakta, siger 
Henrik Lund. 

Masser af muslinger 
– men fiskerne må 
ikke fange dem

FISKERIPOLITIK

EN BLANK AFVISNING, 
DER SPÆNDER BEN 
FOR KYSTFISKERIET

Jesper Juul Larsen, der er formand for 
Sydvestjysk Fiskeriforening, forholder sig 
undrende over for, at regeringen blankt 
afviser at se nærmere på muligheden for, 
at muslingefiskere igen kan få adgang til 
at fiske blåmuslinger i Vadehavet.  

Han fremhæver, at det er tankevækkende, 
at man spænder ben for en del af kystfiskeriet. 
Et fiskeri man ellers ofte hører, skal prioriteres 
på grund af dets positive indflydelse i lokal-
samfundet. 

- Vi hører gang på gang, at man ønsker at sikre 
det kystnære fiskeri i Danmark. Men det er 
åbenbart ikke tilfældet for vores landsdel. 
Det bliver nærliggende at få den tanke, at 
regeringen ønsker at forvandle store dele af 
Danmark til et stort naturreservat, frem for at 
skabe et bæredygtigt samfund, hvor der er en 
fornuftig balance mellem at dyrke naturen og 
sikre erhvervets vilkår for vækst og udvikling, 
siger lokalformanden.

Jesper Juul Larsen understreger, at fiskeri alle 
dage har foregået på de præmisser, at man 
høster et biologisk overskud. 

For ham er det derfor også uforståeligt, at 
regeringen ikke vil lade fiskerne fiske, når en 
       rapport viser, at der er 

rigeligt med muslinger 
til, at de muslinge-

spisende fugle kan 
få dækket deres 
behov. 

For ham er det derfor også uforståeligt, at 
regeringen ikke vil lade fiskerne fiske, når en 
       rapport viser, at der er 

rigeligt med muslinger 
til, at de muslinge-

spisende fugle kan 
få dækket deres 
behov. 
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Beskyttelse Beskyttelse 
og benyttelse 
– der skal være balance
Ole Lundberg Larsen, der er underdirektør for Fiskeri 
og Bæredygtighed i Danmarks Fiskeriforening, er 
ærgerlig over, at regeringen afviser at gå i gang med 
at undersøge muligheden for muslingefiskeri i 
Vadehavet.   

Han mener, at det er vigtigt, at vi i Danmark anvender 
vores naturressourcer rigtigt. Og når der ser ud til at 
være en bæredygtig mulighed for at åbne et fiskeri, 
så skal man naturligvis undersøge, hvad der skal til 
for at åbne det.

- Det er ganske enkelt ikke godt nok, når Miljø- og 
Fødevareministeriet blot meddeler, at ”Regeringen på 
nuværende tidspunkt ikke ønsker at tage skridt til at 
igangsætte fiskeri efter blåmusling i Vadehavet”, igangsætte fiskeri efter blåmusling i Vadehavet”, igangsætte fiskeri efter blåmusling i Vadehavet”
konstaterer Ole Lundberg Larsen.  

Gennem de seneste år har de danske fiskere fået 
inddraget og/ eller reguleret mange af deres fiske-
pladser som følge af naturbeskyttelse. Netop derfor 
mener Ole Lundberg Larsen også, at myndighederne 
bør give det en saglig og ordentlig behandling, når de 
biologiske undersøgelser viser, at der kan åbnes for 
et bæredygtigt fiskeri. 

- Det skal gå begge veje – og derfor bør myndighederne 
naturligvis foretage en saglig vurdering af muligheden 
for at åbne for et bæredygtigt fiskeri efter blåmusling i 
Vadehavet. Det er ikke sket her, udtaler Ole Lundberg Vadehavet. Det er ikke sket her, udtaler Ole Lundberg Vadehavet. Det er ikke sket her
Larsen.

I stedet fremgår det af ministerens svar, at han har taget 
en politisk beslutning om ikke at udnytte vores natur-
ressourcer i Vadehavet, uden at foretage en saglig 
vurdering af de nye oplysninger, der er kommet. 

- Det valg kan jo undre os, 
når vi ved, at man i Tysk-
land tillader et muslinge-
fiskeri. Danmarks 
Fiskeriforening vil 
fortsat arbejde for, 
at vi og Danmark 
udnytter vores natur-
ressourcer, når der 
er et bæredygtigt 
grundlag for dette
siger Ole Lundberg 
Larsen. 

I 2008 blev alt fiskeri efter blåmuslinger lukket i 
Vadehavet. Formålet var at sikre, at de muslinge-
spisende fugle havde tilstrækkeligt med føde. Men 
på trods af at nye biologiske undersøgelser viser, at der 
er rigeligt med føde til de muslingespisende fugle, 
har regeringen afvist ønsket om at undersøge 
muligheden for, at der igen kan fiskes 
muslinger i Vadehavet.

Svar fra Mogens Jensen 

SPØRGSMÅL
Er der en særlig årsag til, at man 
ikke understøtter afslaget med 
biologiske begrundelse?

SVAR
Vadehavet er et helt unikt natur-
område af international betydning, 
som vi skal beskytte ekstra godt. 
Den danske del af Vadehavet er 
udpeget som Unesco verdens 
naturarv. Området forvaltes i et 
samarbejde med Holland og 
Tyskland i Det trilaterale Vadehavs-
samarbejde. Vi skal beskytte den 
unikke natur i Vadehavet og derfor 
skal der ikke fiskes med skrabende 
redskaber efter blåmuslinger.

SPØRGSMÅL
Kan regeringen give et mere 
uddybende svar på, hvorfor man 
ikke vil åbne op for fiskeri af 
muslinger i Vadehavet?

SVAR
Vi skal udvikle dansk fiskeri i de 
områder, hvor det giver mening 
ud fra et samfundsmæssigt og 
biologisk synspunkt. I tilfældet 
med Vadehavet, hvor der er tale 
om et helt særligt naturområde, 

finder regeringen, at hensynet 
til naturen skal vægte højere. 

Vadehavet er noget helt 
særligt. Det er et af 

verdens største tide-
vandsområder og som 
nævnt udpeget som 
Unesco verdensarv.

SPØRGSMÅL
Understøtter dette afslag, regeringens 
udmelding om, at man vil styrke 
udviklingen i dansk fiskeri?

SVAR
Vi skal udvikle dansk fiskeri samtidig 
med, at der tages hensyn til miljøet. 
Regeringen har allerede taget en 
række initiativer for at styrke ud-
viklingen i dansk fiskeri. Blandt andet 
er der indgået en bred aftale om en 
ny kystfiskerordning, hvor der er lagt 
vægt på at fremme det skånsomme 
fiskeri og samtidig bevare livet i 
havnene. Der arbejdes også med 
udviklingen af fiskerimærknings-
ordningen NaturSkånsom, som skal 
understøtte det skånsomme fiskeri.

SPØRGSMÅL
Understøtter dette afslag ønsket 
om at styrke det kystnære fiskeri 
i Danmark til fordel for lokal-
samfundet?

SVAR
Det er til fordel for lokalsamfundet 
og resten af samfundet, at vi passer 
rigtig godt på Vadehavet. Vadehavet 
skaber mange lokale arbejdspladser 
gennem tiltrækning af turister, som 
kommer for at nyde den helt særlige 
natur og det rige fugleliv, og dermed 
understøtter lokale hoteller, restau-
ranter og oplevelsesøkonomien. 
Samtidig har regeringen forlænget 
en ordning om kommerciel hånd-
opsamling af den invasive stillehavs-
østers. Ordningen gør det muligt for 
lokale erhvervsfiskere at få tilladelse 
til håndsopsamling og opsamling med 
lette håndholdte redskaber. Det er en 
ordning, som jeg forventer bliver 
permanent.

vurdering af de nye oplysninger, der er kommet. 

- Det valg kan jo undre os, 
når vi ved, at man i Tysk-
land tillader et muslinge-
fiskeri. Danmarks 
Fiskeriforening vil 
fortsat arbejde for, 
at vi og Danmark 
udnytter vores natur-
ressourcer, når der 
er et bæredygtigt 
grundlag for dette, 
siger Ole Lundberg 
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FAKTA
Blåmuslingen er den mest 

almindelige musling i Danmark. 
Den findes i store dele af de 

danske farvande og primært på 
kystnære områder med lavt vand. 
På bunden lever den fasthæftet til 
underlaget i muslingebanker, der ofte 
kan blive meget store. 

Der kan leve op til 12.000 blåmuslinger per 
kvadratmeter i disse muslingebanker.  

Blåmuslingen fungerer som føde for blandt 
andet vadefugle, måger og ænder. 

Når man fisker efter blåmuslinger, 
trækker man en særligt udviklet 

muslingeskraber hen over 
havbunden. 

almindelige musling i Danmark. 

ud fra et samfundsmæssigt og 
biologisk synspunkt. I tilfældet 
med Vadehavet, hvor der er tale 
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finder regeringen, at hensynet 
til naturen skal vægte højere. 
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