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INDLEDNING
For fiskerisæsonen 2014/2015 er der udarbejdet en fuld konsekvensvurdering vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Natura 2000 område N16 i Løgstør Bredning (Nielsen et al. 2014). For fiskerisæsonen 2014/2015 er der foretaget fuld monitering af blåmuslinger, søstjerner, ålegræs og makroalger, hvorfor
konsekvensvurderingen for fiskerisæsonen 2014/2015 er baseline for en 3-årig konsekvensvurderingperiode
gældende til og med fiskerisæsonen 2016/2017 (Bilag 1).
Baggrunden for indførelse af flerårlige konsekvensvurderinger er, at det længe har været et ønske fra erhvervet at få en længere horisont for planlægning af fiskeriets aktiviteter, ligesom der i muslingepolitikken specifikt er peget på en sådan mulighed. Indenfor de seneste år, har DTU Aqua og DSC lagt en stor indsats i at
tilvejebringe et datagrundlag til understøttelse af fyldestgørende konsekvensvurderinger, der kan understøtte
muslingepolitikken. Med det nuværende datagrundlag er det DTU Aquas faglige vurdering, at der for en
række økosystemkomponenter er et tilstrækkeligt grundlag for en reduceret indsats uden, at det vil kompromittere konsekvensvurderingernes faglige kvalitet. Men selv med en reduktion i behovet for basale data vil
behovet for data for at kunne gennemføre muslingepolitikken være så omfattende, at det ikke er muligt indenfor de eksisterende rammer at både indsamle data og foretage fuld konsekvensvurdering hvert år. Den
hidtidige indsats med kortlægning af ålegræsset og makroalger har i høj grad været finansieret via eksterne
projektmidler. Ved at gøre konsekvensvurderingerne flerårlige, vil der blive frigjort ressourcer, som fx kan
være med til at understøtte fremtidig monitering af makroalger og ålegræs i Lovns, Løgstør og Nissum, eller
evt. lade flere områder indgå fremadrettet i rulleplanen.
Nærværende notat er udarbejdet for at dokumentere potentielle ændringer i økosystemkomponenterne blåmuslinger, ålegræs og makroalger i forhold til den fulde konsekvensvurdering udarbejdet for fiskerisæsonen
2014/2015 for Natura 2000 området i Løgstør Bredning. Notatet for fiskerisæsonen 2015/2016 afrapporterer
data fra DTU Aquas egne undersøgelser, som omfatter fuld bestandsestimat for blåmuslinger og søstjerner
(foretaget i foråret 2015) samt reduceret dataindsamling af udvalgte ålegræs og makroalge transketer (foretaget efteråret 2014), ligesom analyser af data indsamlet under fiskeri via det elektroniske moniteringssystem
(black box systemet) indgår. Notatet afrapporterer udviklingen i de tre ovennævnte økosystemkomponenter
samt indeholder beregninger af påvirket areal og kumulative effekter. Udgangspunktet for vurderingen er
udpegningsgrundlaget, der er gældende for fuglebeskyttelsesområde F12 og habitatbeskyttelsesområde H16,
Muslingepolitikken samt den konsekvensvurderingsanmodning (Bilag 2), som NaturErhvervstyrelsen har
fremsendt på baggrund af Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations fiskeplan (Bilag 3) og det afholdte møde med NatuerErhverstyrelsen, fiskerierhvervet og DTU Aqua d. 11. Juni 2015.

Fiskeplan fra fiskeriets organisationer samt anmodning fra NaturErhvervstyrelsen
Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation og Centralforeningen for Limfjorden har udarbejdet en
fiskeplan for fiskeri efter blåmuslinger i Natura 2000 området i Limfjorden for fiskerisæson 2015/2016. I
fiskeplanen fremsættes der forslag om en samlet kvote for fangst og omplantning på 45.000 t blåmuslinger
samt 4.000 t søstjerner. Fiskeri efter blåmuslinger til konsum (skallængde >4,5 cm) vil finde sted i områder
med biomassetæthed større end 1 kg m-2, mens fiskeri efter blåmuslinger til omplantning vil foregå, hvor
biomassetætheden er større end 2,5 kg m-2. Derudover vil der ikke blive fisket blåmuslinger på lavere vanddybder end 4 m, mens dybdegrænsen for søstjernefiskeries ønskes fastsat til 2 m. Ved oplysninger om ålegræs på vanddybder > 4 m foreslår erhvervet at disse områder lukkes for fiskeri med ”ålegræskasser”. Over
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stiger mængden af landede sten 100 t i tilladelsesperioden, vil der blive ihverksat en handleplan for genudlægning af sten. Den fulde fiskeplan kan læses i Bilag 3.
Der er fremsendt følgende anmodning fra NaturErhvervstyrelsen (anmodning fremgår af Bilag 2) om at der
skal tages udgangspunkt i Muslingepolitikkens målsætninger og præmisser samt anvendelse af den lette muslingeskraber, teknisk udstyr (black box), genudlægning af større sten, max 15 fartøjer pr. område samt fastsættelse af en dybdegrænse, så fiskeriet ikke foregår i, og i nærheden af områder med ålegræs.
I afsnittet om opgørelse af kumulative påvirkninger er der som udgangspunkt anvendt den hidtidige anvendte model for opgørelse af de kumulative påvirkninger. NaturErhvervstyrelsen har anmodet om, at black box
data for den forgangne sæson skal anvendes i opgørelsen af kumulative påvirkning.
Desuden: ”For Løgstør Bredning fastsættes kvoten til 45.000 t og der er tale om en samlet kvote for fangst
og omplantning. DTU Aqua anmodes om at vurdere om denne kvote er bæredygtig for blåmuslingebestanden
i området. Såfremt en kvote på 45.000 t ikke er bæredygtig for bestanden bedes DTU Aqua fastsætte en bæredygtig kvote. Kvoten for søstjernefiskeri sættes til 4.000 t og søstjernefiskeriets påvirkning skal endvidere
indgå i afsnittet om opgørelse af kumulative påvirkninger”.
Dybdegrænsen for fiskeriet fastsættes til 5 m og 6 m omkring Livø i henhold til DTU Aquas ålegræsmålinger, og omfatter både blåmuslinge- og søstjernefiskeri.

Forvaltningen af muslingefiskeriet
Fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden er reguleret af bekendtgørelse nr. 568 af 21/05/2014 og bekendtgørelse nr. 887 af 08/07/2014. Udover de lovmæssige reguleringer har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri fastlagt en muslingepolitik, der blev offentliggjort primo juli 2013. Politikken bygger på, at muslingeproduktion skal være bæredygtigt og leve op til EU’s miljødirektiver (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri 2013).
Muslingeskrab i Natura 2000 områder skal forvaltes efter følgende målsætninger:
• Det skal være i overensstemmelse med habitatdirektivets bestemmelser og irreversible skader på stenrev skal undgås.
• Forvaltningen skal være adaptiv og tage den bedst tilgængelige videnskabelige viden i anvendelse.
• Der skal ske en videreudvikling af forvaltningen med fokus på arealpåvirkning.
Ved en bedømmelse af effekten af skrabende redskaber i fiskeriet efter muslinger i Natura 2000 områder, skal der tages udgangspunkt i arealpåvirkning af økosystemkomponenterne ålegræs, makroalger,
blåmuslinger og bundfauna.
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ÅLEGRÆS
DTU Aqua har foretaget opfølgende videomonitering af ålegræs på 54 punkter i Løgstør Bredning i efteråret
2014 (november) med anvendelse af samme metode som i den deltajerede undersøgelse fra 2013 (Nielsen et
al. 2014). Databehandlingen af undersøgelserne i 2014 for både ålegræs og makroalger (se nedenfor) adskiller sig fra tidligere års konsekvensvurdering. I forbindelse med EFF-projektet ”Faglig understøttelse af nye
forvaltningsprincipper for muslingefiskeri” (J.nr.: 33012-13-n-0010) er der blevet etableret en ny dataanalysemetode, hvor områder med ålegræs er kortlagt via inerpolation vha. ”spline with barriers technique” i
ArcGIS. Denne type interpolation blev valgt idet det antages, at stationer på samme dybde har flere ligheder
end stationer med forskellige dybder, hvilket understøttes af videoobservationerne (for yderligere detaljer se
Canal-Vergés & Petersen 2015).
Undersøgelsen fra efteråret 2014 viser næsten igen forandringer ift udbredelsen i 2013 (Figur 1). Ålegræs
bedene og ”ålegræsklumperne” fordeler sig i de samme områder, men der er obsereveret en svag tilbagegang
i området omkring Livø. Frøspirende planter blev hovedsageligt observeret i områderne omkring ålegræsbedene og altid indenfor de ålegræskasser som defineret i konsekvensvurderingen omfattende fiskerisæsonen
2014/2015. På baggrund af udviklingen, vurderer DTU Aqua at et fiskeri af 45.000 t blåmuslinger på vanddybder >5 m ikke vil påvirke den nuværende eller potentielle udbredelse af ålegræs i Løgstør Bredning.

Figur 1. Dækningsgraden af ålegræs på 37 transekter i Løgstør Bredning i 2013, mens punkterne repræsenter de stationer, som er undersøgt i november 2014. Farvekategorierne baserer sig på følgende: Dækningsgrad 0 = Ålegræs er
ikke observeret (rød, kun vist som punkter); 1 = enkeltstående frøspirede planter (gul, kun vist som punkter); 2 = levende grønt ålegræs i isolerede mindre ”klumper” (lysegrøn); 3 = tætte sammenhængende ålegræsbede (mørkegrøn).
Der er foretaget interpolation mellem de enkelte positioner i hvert transekt. Dybdekurverne er angivet med blå nuancer
i 1 m intervaller. For hver position blev der moniteret ca. 90 m havbund. Billedbredden på videokameraet: 50 cm.
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På baggrund af analyserne af ålegræssets udbredelse i 2014 har DTU Aqua fastholdt de 3 sammenhængende
områder fra konsekvensvurderingen 2014/2015, men med en udviddelse af ålegræskasse 1 i det lukkede område. I de tre kasser, er der forekomst af ålegræs i spredte bede med en tilhørende 300 m bufferzone omkring
bedene. Det ene område ligger indenfor det lukkede område, og er derfor ikke angivet med koordinater, men
markeret på Figur 2. Kasserne er valgt som sammenhængende områder uanset dybdegrænser og selv om
bedene forekommer spredt indenfor hver kasse. Herved sikres det, at der gives mulighed for ålegræssets
sammenhængende udbredelse. Bufferzonen på 300 m fra bedene er valgt på baggrund af studier af sedimentspredning i forbindelse med fiskeri. DTU Aquas forslag til ålegræskasser er angivet nedenfor (se endvidere
Figur 2). Koordinater for ålegræskasser (ålegræskasse 1 er ikke medtaget, da den ligger indenfor det lukkede
område):
Å2

56
56
56
56
56

59,076
59,244
59,196
58,356
58,482

N
N
N
N
N

8
8
8
8
8

56,176
56,283
57,396
57,145
55,673

E
E
E
E
E

Å3

56
56
56
56

52,170
51,684
51,468
51,756

N
N
N
N

9
9
9
9

6,715
6,526
7,361
7,640

E
E
E
E

Figur 2. Forslag til placering af 3 ålegræskasser i Løgstør Bredning. Ålekasse 1 ligger indenfor det lukkede område.
Muslinge- og søstjernefiskeri i ålekasse 2 og 3 er forbudt.
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DTU Aqua vurderer, at et fiskeri med muslingeskraber samt søstjernevod i Løgstør Bredning på vanddybder
>5 m og udenfor de angivne ålegræskasser ikke vil påvirke ålegræssets aktuelle eller potentielle udbredelse i
habitatområde H16.

MAKROALGER
DTU Aqua har foretaget opfølgende videomonitering af makroalger på 56 stationer i Løgstør Bredning i
efteråret 2014 (november) med anvendelse af samme metode som i den deltajerede undersøgelse fra 2013
(Nielsen et al. 2014). Undersøgelsen viser mindre forandringer ift. udbredelsen i 2013 (se Figur 3). I den
nordlige del indenfor det lukkede område, er der en lille fremgang af udbredelsen af makroalger. På baggrund af udviklingen, vurderer DTU Aqua, at et fiskeri efter 45.000 t blåmuslinger på vanddybder >5 m ikke
vil have betydenede påvirkning på makroalgernes udbredelse. Den største forekomst af makroalger i bredningen er på lavere vanddybder, men der er observeret forekomster på alle vanddybder ud til 9 m. Generelt
er det vist, at dækningsgraden aftager med vanddybden, men et fiskeri med bundskrabende redskaber vil
påvirke makroalgerne.

Figur 3. Udbredelsen af makroalger på 56 transekter i Løgstør Bredning i 2013, mens punkterne repræsenter de stationer, som er undersøgt i november 2014. Farvekategorierne baserer sig på følgende forekomst: Forekomst 0 = Makroalger er ikke observeret (rød); 1 = 1-2 makroalger på positionen (gul); 2 = små klumper af makroalger og/eller >2 arter
(orange); 3 = store eller mellemstore klumper og/eller >3 arter (brun). Der er foretaget interpolation mellem de enkelte
positioner i hvert transekt for forekomst 2 og 3, men ikke 1. Dybdekurverne er angivet med blå nuancer i 1 m intervaller. For hver position blev der moniteret ca. 90 m fjordbund.
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Der blev landet ca. 7,6 t sten i produktionsområde 33 og 34 i fiskesæsonen 2014/15, hvilket er et fald i forhold til foregående sæsons landing på 11,8 t sten. Fjernelse af sten er en irreversibel påvirkning, der reducerer forekomsten af substrat og dermed udbredelsen af makroalger og epibentiske bunddyr. Den lette muslingeskraber er en spinkel konstruktion og vil formodentligt ikke kunne anvendes til fiskeri i områder med større sten.

BLÅMUSLINGER
DTU Aquas bestandsundersøgelser af forekomsten af blåmuslinger i april 2015 angiver en bestand på ca.
189.000 t i Løgstør Bredning på vanddybder >3 m (Figur 4). Muslingebestanden i Løgstør Bredning er i
2015 næsten tredoblet i forhold til 2014. Udbredelsen af bestanden er vist i Figur 5 og den gennemsnitslige
biomasse i områder, hvor tætheden af muslingerne er over 1 kg m-2, er estimeret til 2,50 kg m-2. Blåmuslingebestanden på <3 m dybde indgår ikke i den samlede beregnede biomasse.
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Figur 4. Bestandsudviklingen i Løgstør Bredning 1993-2015 på dybder > 3 m. Der er ikke foretaget undersøgelser i
1998, 2000, 2002 og 2005.
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Figur 5. Udbredelseskort, der
viser tætheden af blåmuslinger i
Natura 2000 området i Løgstør
Bredning i april 2015.

Der indgår 6 fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet F12, hvoraf det kun er hvinanden, der fouragerer på muslinger. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (tidligere DMU) har beregnet,
at den mængde muslinger, der skal være til rådighed i Natura 2000 området i Løgstør Bredning for hvinand
ved en bestand på 12.000 individer (jf. mål i udpegningsgrundlag) er ca. 16.677 t blåmuslinger årligt (Clausen et al. 2009). DTU Aquas undersøgelser af forekomsten af blåmuslinger i 2015 angiver en bestand på ca.
189.000 t i fuglebeskyttelsesområde F12 i Løgstør Bredning på dybder større end 3 m. Derudover vil der
være en bestand af blåmuslinger på lavere vanddybde, der ikke er medregnet. Fødebehovet for hvinand udgør ca. 9 % af muslingebestanden i 2015. Et fiskeri af op til 45.000 t, som angivet i anmodningen fra NaturErhvervstyrelsen, vil fjerne op til 24 % af bestanden i området. DTU Aqua vurderer, at et fiskeri efter
45.000 t blåmuslinger ikke vil medføre betydende ændringer i forekomsten af blåmuslinger i habitatområde
H16, Løgstør Bredning. Imidlertid vil DTU Aqua anbefale at kvoten reduceret til 30.000 t, idet et fiskeri på
45.000 t i fiskerisæsonen 2015/2016 med overvejende sandsynlighed vil medføre, at der fremadrettet ikke vil
kunne foregå et kontinueret bæredygtigt fiskeri i Løgstør Bredning, herunder omplantning af muslinger.
DTU Aqua vurderer, at et fiskeri af 4.000 t søstjerner med søstjernevod på vanddybder >5 m ikke vil påvirke
bestanden af blåmuslinger i Løgstør Bredning negativt, formodentlig vil et sådant fiskeri snarere gavne bestanden af blåmuslinger.

SØSTJERNER
I 2015 har DTU Aqua indsamlet data på 68 stationer i Løgstør Bredning. Biomassen af søstjerner i undersøgelsen i 2015 var 0,013 kg m-2. Fordelingen af søstjernerne i april 2015 er vist i Figur 6.
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Figur 6. Udbredelseskort
for søstjerner i Løgstør
Bredning i april 2015
med fordeling og tæthed
af søstjerner på vanddybder >3 m.

.

I forhold til den samlede bestand af søstjerner i Limfjorden vurderer DTU Aqua, at et fiskeri på 4.000 t plus
et evt. fiskeri i Nissum Bredning er bæredygtigt i forhold til søstjernebestanden i Limfjorden.

PÅVIRKET AREAL OG KUMULATIVE EFFEKTER
I løbet af sæsonen 2014/2015 (data fra september 2014 - maj 2015, begge måneder inklusive) blev muslingefiskeriet i Løgstør Bredning udøvet af 31 fartøjer. Den gennemsnitlige længde for skrabelinjerne er 502 m,
minimumslængden er 4 m, men maksimumslængden er 1895 m. Der er fundet 12.993 linjer (slæbestreger).
Det samlede påvirkede areal blev beregnet til ca. 8,0 km2, hvilket udgør 2,5% af arealet af Natura 2000 området i Løgstør Bredning (Figur 7).
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Figur 7 Areal påvirket af skrab i
fiskerisæsonen 2014/15 i Løgstør
Bredning. Arealet er genereret ud
fra black box data.

Gentaget fiskeri efter blåmuslinger kan have en kumulativ påvirkning, når fiskeriet udføres år efter år i det
samme Natura 2000 område. Formålet med dette afsnit er at vurdere omfanget af den kumulative påvirkning.
På baggrund af de faktisk landede mængder og gennemsnitlige tætheder af muslinger i de fiskede områder
fra Løgstør Bredning i perioden 2010-12, har det været muligt at estimere, hvor store arealer der blev påvirket ved gennemførelsen af det tilladte fiskeri. Fra sæsonerne 2012/2013 og frem er de påvirkede arealer beregnet på baggrund af det automatiske black box system til måling af fiskeriintensiteten. Fiskeriet har i den
samlede perioden (2010-2014) påvirket mellem 0,6-2,5 % af den marine del af Natura 2000 området (Tabel
1). Opgørelse af black box data for fiskerisæsonerne 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 (til og med maj)
viser et samlet påvirkede areal på 4,0 %, da der var overlap i påvirkede områder i de tre fiskerisæsoner.
Et fiskeri på 45.000 t blåmuslinger i 2015/2016 vil estimeret påvirke maksimalt 27,7 km2, hvilket svarer til
8,8 % af habitatområde H16, hvilket sammenholdt med de tidligere års fiskeriindsats betyder at den kumulative arealpåvirkning kommer meget tæt på den maksimale grænse på 15 %. Et fiskeri på 30.000 t vil estimeret påvirke 5,8 %. Det skal imidlertid bemærkes, at et fiskeri i denne størrelsesorden potentielt kan betyde, at
det ikke fremadrettet vil være muligt at opretholde kontinuert bæredygtigt fiskeri (hvert år) i Løgstør Bredning.
I forhold til søstjernefiskeri viser dette års bestandsopgørelse i april, at betandenstæthederne af søstjerner er
meget lave i Løgstør Bredning, hvilket ikke umiddelbart fordre et behov for et søstjernefiskeri i H16. I det
tilfælde, at der vil forekomme et fiskeri efter 4.000 t søstjerne i Løgstør Bredning i løbet af fiskerisæsonen
2015/2016, vil DTU Aqua anbefale, at arealpåvirkningen opgøres månedsvis vha. black box data og der
maksimalt må være en arealopåvirkning på 2-3 %. Anbefalingen er baseret på, at søstjerner ikke er sessile
12

organismer som blåmuslinger, hvorfor biomasseforekomsterne er dynamisk både rumlig og tidsligt. Søstjernerne vil derfor varierer i forhold til placering og mængde i løbet af året og påvirkes af miljøforhold som fx
iltsvind. Arealpåvirkningen ved et søstjernefiskeri baseret på et bestandsestimat fra april 2015 kan derfor
resultere i betydelige usikkerheder i forhold til arealpåvirkningsberegninger, og dermed ikke være repræsentiativ for et reelt søstjernefiskeri foretaget i løbet af fiskerisæsonen 2015/2016.

Tabel 1. Beregnet arealpåvirkning efter blåmuslinger i forhold til ansøgt (45.000 t) og anbefalet (30.000 t) kvote samt
maksimal anbefalt påvirkning ved søstjernefiskeri i indeværende fiskerisæson, landede mængder i Løgstør Bredning
2009-12 og black box data fra fiskerisæsonen 2012/2013 og frem. De landede mængder er baseret på landingsstatistik
fra NaturErhvervstyrelsen for hver fiskerisæson i perioden (2009-2014). Der er til beregningerne anvendt et areal for
habitatområde H16 på 316 km2 og en effektivitet af muslingeskraberen på 65 %.
* Arealberegningerne adskiller sig fra konsekvensvurderingen i 2014/2015 pga. tilgængeligheden af black box data for
hele fiskerisæsonen 2013/2014. ** Gælder landinger i perioden sep-2014 til maj-2015 (begge måneder inkl.).

Fiskerisæson

Mængde
ton

Biomasse i fisket område
kg m

-2

Arealpåvirkning
(konsum + omplantning)
km2

%

20009/2010
2010/2011

6.325

2,1

4,6

1,5

2011/2012

7.962

2,27

5,4

1,7

2012/2013

7.620

1,9

0,6

2013/2014*

8.130

4,1

1,3

2014/2015

8.645**

8,0

2,5

2015/2016 – Ansøgt

45.000

2,50

27,7

8,8

2015/2016 – Anbefalet

30.000

2,50

18,5

5,8

2015/2016 - Søstjerner

4.000

0,013

Max. 2-3%

I konsekvensvurderingen for fiskerisæsonen 2014/2015 (Nielsen et al. 2014) er muslingefiskeriets effekt på
muslingebestand, forekomst af ålegræs, makroalger og bundfauna vurderet, og der er desuden angivet hvor
lang gendannelsestiden er for de enkelte økosystemkomponenter. Gendannelsestider er vist i Tabel 2. Ved en
beregning af de kumulative effekter for makroalger, skal der tages højde for den ikke homogene fordeling,
hvilket der er redegjort for i konsekvensanalysen for sæsonen 2014/15 (Nielsen et al 2014). Der er i dette års
beregningerne anvendt samme faktor på 0,745 som i konsekvensvurderingen for sæsonen 2014/2015.
Fiskeri efter søstjerner med søstjernevod påvirker ikke havbunden på samme måde som muslingeskraberen.
Nye undersøgelser (Petersen et al. 2015) af søstjernevoddets effekt på muslinger, bundfauna og makroalger
er blevet gennemført på forskellige bundtyper; muslingebanker, blødbund samt makroalger på hård bund.
Undersøgelserne viser, at der ingen signifikant effekt er af søstjernevoddet på tætheden af blåmuslinger eller
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diversitet og forekomst af infauna eller makroalger. Der blev observeret begrænset mængder af makroalger i
voddet efter træk henover en bund med makroalger, hvilket indikerer, at voddets effekt på makroalger er
begrænset. Dette forudsætter imidlertid, at der ikke fanges større sten, hvilket er observeret ved forsøgsfiskeriet. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at der vil foregå søstjernefiskeri i områder, hvor der er flere større
sten idet det kan ødelægge voddet og da der her ikke vil være tætte forekomster af muslinger og dermed søstjer. Baseret på ovenstående undersøgelser anbefaler Petersen et al. (2015), at der ved beregning af kumulative effekter regnes med en påvirkning på 0 for økosystemkomponenterne blåmuslinger og bundfauna, mens
voddets effekt på makroalger sættes til 30-50 % af effekten af muslingeskraberen, da der er observeret afrevne makroalger, men dog ikke signifikant forskellig i udbredelse i forhold til kontrolområdet (ingen fiskeri
med søstjernevod).
For beregningerne nedenfor betyder det, at arealpåvirkningen af søstjernevoddet for økosystemkomponenten
makroalge er beregnet således, at der er korrigeret for makroalgernes ikke homogene fordeling (0,745) og
den reducerede effekt (50%) af søstjernevoddet i forhold til muslingeskraberen (Fx 5 % x 0,5 x 0,745). Søstjernevoddet er ikke antaget at påvirke ålegræs, da der er lagt to ålegræskasser udenfor det lukkede område i
Løgstør Bredning, hvor der ikke må foregå hverken muslinge- eller søstjernefiskeri.
De samlede kumulative effekter på økosystemkomponenterne blåmuslinger, makroalger og bundfauna er vist
i Tabel 2. Den samlede kumulerede påvirkning for de enkelte økosystemkomponenter ved et fiskeri af både
muslinger og søstjerner fremkommer ved, at lægge arealpåvirkningen ved søstjernefiskeriet til arealpåvirkningen for blåmuslingefiskeriet. Pga. af overlap i områder, der er blevet befisket i både fiskerisæson
2012/2013 (0,6 %), 2013/2014 (1,3 %) og 2014/2015 (2,5 %), så er det samlede påvirkede areal for hhv. to
og tre fiskerisæsoner mindre (3,5 og 4,0 %) end ved simpelt sammenlægning af påvirket areal i de enkelte
fiskerisæsoner (3,8 og 4,4 % for hhv. to og tre sæsoner). I de kumulative beregninger er der medtaget det
reducerede areal for enten to eller tre sæsoner alt efter gendannelelsestiden for en given økosystemkomponent.

Tabel 2. Kumuleret arealpåvirkning i % af total arealet af den marine del af habitatområde H16 for blåmuslinger, makroalger og bundfauna. Til beregningerne er brugt gendannelsestider på hhv. 3, 5 og 2 år. Den kumulerede effekt er
beregnet de foregående år i henhold til gendannelsestid + påvirkning for 2015/16 ved et fiskeri efter 30.000 (anbefalet)
og 45.000 t (ansøgt). For blåmuslinger og bundfauna antages, at økosystemkomponenterne påvirkes svarende til det
skrabede areal. For makroalger antages, at økosystemkomponenten påvirkes svarende til 74,5 % af arealet af blåmuslinger (se tekst). Til arealpåvirkning af makroalger ved muslingefiskeri skal lægges arealpåvirkningen ved et søstjernefiskeri. Arealberegningerne adskiller sig fra konsekvensvurderingen i 2014/2015 pga. black box data.

Gendan- 2011/12
nelsestid
(%)
(år)
Blåmusling

3

Makroalger

>5

Bundfauna

2-4

Ålegræs

>20

1,3

0

2012/13 - 2014/15 (%)
(Black box data for hhv.
2* eller 3** sæsoner)

Kumuleret +
2015/16 (%)
30.000 t

Kumuleret +
2015/16 (%)
45.000 t

Søstjerner
(%)

3,5*

9,3

12,3

0

3,0**

8,6

10,8

2-3

4,0**

9,8

12,8

0

0

0

0

0
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Den samlede kumulerede påvirkning ved et fiskeri på 45.000 t blåmuslinger vil sammenholdt med den anbefalede maksimale påvirkning ved søstjernefiskeri i fiskerisæsonen 2015/2016 betyde, at den samlede kumulerede arealpåvirkning vil være mellem 12,3-13,8 %, og dermed tæt på den maksimale fastsatte grænse på
15%. Dette vil fremadrettet betyde, at selv ved meget små kvoter, så vil den af muslingepolitikken fastsatte
kumulative arealpåvirkning på 15% kunne blive overskredet, hvorfor der på sigt ikke vil være muligt at oppebære et bæredygtigt muslingefiskeri i Løgstør Bredning. Den kumulative effekt af et gentagende fiskeri i
samtlige år, inklusiv den kommende sæsons fiskeri, er beregnet for et fiskeri efter både 30.000 og 45.000 t
blåmuslinger, og er beregnet for økosystemkomponenterne blåmuslinger, makroalger og bundfauna. Hertil
skal lægges effekten af et søstjernefiskeri på enten maks 4.000 t søstjerner eller maks. arealpåvirkning på 2-3
%. Beregningerne viser, at ved et fiskeri efter 30.000 t blåmuslinger og et søstjernefiskeri med maks. 2-3 %
arealpåvirkning, er der for ingen af økosystemkomponenterne potentiel konflikt med en max. 15 % arealpåvirkning i indeværende sæson.
Ved beregning af påvirket areal af muslingefiskeri antages det, at 65 % af muslingerne fjernes ved skrab, og
at et areal kun skrabes en gang. Endvidere antages det, at et areal først indgår i fiskeriet igen, når det er gendannet. Præmisserne for beregningen er således forsigtige og vil under de fleste forhold medføre en overestimering af den kumulative effekt.
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BILAG 1
Konsekvensvurdering gældende for fiskerisæsonen 2014/2015

Notat omfattende fiskerisæsonen
2015/2016

Notat omfattende fiskerisæsonen
2016/2017

Konsekvensvurdering gældende for fiskerisæsonen 2017/2018

Bestandsopgørelse for hele Limfjorden => Bestandsopgørelse for hele Limfjorden => Bestandsopgørelse for Natura 2000 områder
anbefalet kvote/fødegrundlag fugle
anbefalet kvote/fødegrundlag fugle
=> anbefalet kvote/fødegrundlag fugle

Bestandsopgørelse for hele Limfjorden =>
anbefalet kvote/fødegrundlag fugle

Søstjernebestandsopgørelse for hele Limfjor- Bestandsopgørelse for hele Limfjorden
den

Søstjernebestandsopgørelse og anvendelse af
modelværktøjer

Anvendelse af modelværktøjer, eller data fra
tidligere år

Data for fuld monitering af ålegræs

Rapportering af data på udvalgte transek- Rapportering af data på udvalgte transekter
ter

Udvidet monitering af ålegræs

Data for fuld monitering af makroalger

Rapportering af data på udvalgte transek- Rapportering af data på udvalgte transekter
ter

Udvidet monitering af makroalger

Litteratur-review om effekterne af muslingefiskeri på bundfauna

Litteratur-review, alternativt anvendelse af nye
data

Beregning af påvirket areal vha. black box Beregning af påvirket areal vha. black box Beregning af påvirket areal vha. black box
data
data
data

Beregning af påvirket areal vha. black box
data

Beregning af kumulative effekter forårsaget af Beregning af kumulative effekter forårsa- Beregning af kumulative effekter forårsaget
muslinge- og søstjernefiskeri
get af muslinge- og søstjernefiskeri.
af muslingefiskeri. Søstjernefiskeri opgøres
løbende vha. black box data

Beregning af kumulative effekter forårsaget af
muslingefiskeri. Søstjernefiskeri opgøres
løbende vha. black box data

Data på ålegræs, makroalger og sigtedybde fra
NST

Sigtedybde fra NST => ålegræssets potentielle
dybdegrænse

Landinger af sten
Analyse af effekter på beskyttede arter (sæler,
marsvin mm)

Landinger af sten

Landinger af sten

Landinger af sten
Analyse af effekter på beskyttede arter (sæler,
marsvin mm)

Tabel 1. Omfanget af input data til hhv. konsekvensvurderinger og notater for Lovns og Løgstør Bredninger i de forskellige fiskerisæsoner i perioden 2014-2018.
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BILAG 2
Bestilling af rådgivning vedr. blåmuslingefiskeri i Løgstør Bredning for 2015/2016
sæsonen

Til Mynd

NaturErhvervstyrelsen har modtaget vedlagte ansøgninger fra Danmarks Fiskeriforening PO angående
fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Natura 2000 området Løgstør Bredning for den kommende sæson 2015/2016.

DTU Aqua anmodes om, i henhold til køreplanen for flerårige konsekvensvurderinger, at udarbejde et
notat for det ansøgte fiskeri efter blåmuslinger i Løgstør Bredning. Muslingepolitikkens målsætninger og
præmisser skal anvendes i notatet – særligt niveauet for acceptabel kumulativ påvirkning, som er fastsat
til 15 pct.

GPS data for den forgangne sæson skal anvendes i opgørelsen af kumulative påvirkninger.

Generelle krav til fiskeriet er anvendelse af teknisk udstyr (Black Box), anvendelse af den lette skraber,
genudlægning af større sten, max antal fartøjer pr. område (15) og fastsættelse af dybdegrænse, så
fiskeriet ikke foregår i, og i nærheden af områder med ålegræs.

Blåmuslinger

Kvoten fastsættes til 45.000 tons muslinger. Der er tale om en samlet kvote for fangst og omplantning.
DTU Aqua anmodes om at vurdere, om denne kvote er bæredygtig for bestanden i området. Såfremt en
kvote på 45.000 tons ikke er bæredygtigt for bestanden bedes DTU Aqua fastsætte en bæredygtig kvote
som notatet dermed skal tage udgangspunkt i.

Dybdegrænsen for fiskeri fastsættes til 5 meter og 6 meter omkring Livø i henhold til DTU Aquas ålegræsmålinger.

Søstjerner

Kvoten fastsættes til 4000 tons søstjerner. Arealpåvirkningen af det ansøgte søstjernefiskeri skal medtages i notatet. Dybdegrænsen er fastsat til samme dybdegrænse, som for muslingefiskeriet.
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BILAG 3
FISKEPLAN FO RMUSLINGEFISKERI I LØGSTØR BREDNING 2015/2016
Nedenfor præsenteres en fiskeplan fra Centralforening Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening PO side, der fremfører ønske om et
muslingefiskeri i Natura 2000-området Løgstør Bredning.
Mængde og områder
På baggrund af DTU-Aqua’s bestandsundersøgelser af blåmuslinger i Løgstør Bredning i 2015 vil Centralforeningen og Danmarks
Fiskeriforening PO foreslå et fiskeri af 45.000 tons muslinger netto, dels fangst af muslinger uden bifangst af sten og skaller samt
dels muslinger til brug for omplantning fra produktionsområde 32, 33, 34, 36, 37, 38 og 39. Den rigtige gode vækst der har været til
bestanden i Løgstør bredning det seneste år, ønskes beskyttet ved et større omplantningsfiskeri end vanligt fra områder der ofte rammes af iltsvind. Omplantningsfiskeriet skal kunne foregå året rundt, så længe gældende regler overholdes.
Fiskeriet vil finde sted i perioden 1. september 2015 – 1. juli 2016. I perioden vil fiskeriet højst sandsynligt holde en vinterlukning i
en kortere eller længere periode i tidsintervallet midt december til 1. marts.
Centralforeningen og Danmarks Fiskeriforening PO vil følge DTU-Aquas anbefaling vedrørende rammerne for bæredygtigt muslingefiskeri.
Med henblik på at minimere området der påvirkes af muslingefiskeri, vil fiskeri af blåmuslinger i Løgstør Bredning finde sted i områder, hvor tætheden af muslingerne er over 1 kg/m2.
Fiskeriet af blåmuslinger til omplantning vil foregå i de områder hvor dette kan udføres så effektivt som muligt og gerne i områder
med tætheder på over 2,5 kg/m2.
Fiskeribeskrivelse
Fiskeriet på blåmuslinger i Løgstør Bredning er reguleret af bekendtgørelse nr. 155 af 07/03/2000 ”Bekendtgørelse om regulering af
fiskeri efter muslinger” og bekendtgørelse nr. 840 af 20/07/2006 ”Bekendtgørelse om muslinger m.m.”. Der er i disse bekendtgørelser ikke opstillet begrænsning i fiskeriet i forhold til vanddybde eller afstand til kystlinie i Natura 2000- området.
Siden 2012 er alle muslingefartøjer blevet udstyret med et GPS system (black box system), der logger fartøjets position hvert 10.
sekund under fiskeri. Det nye system betyder af hver enkel fisker har en fuldstændig dokumentation for sit fiskeri og at selve fiskeriet
efter muslinger i bredningen vil kunne kortlægges præcis og derved dokumentere, hvor der fiskes og effekter heraf.
Der vil blive fisket i områder, der kan indeholde naturtyperne 1110/”Sandbanker med lavvandede vedvarende dække af havvand” og
1160/”Større lavvandede bugter og vige”. Der vil ikke blive fisket på lavere vanddybder end 4 meter.
I Løgstør Bredning er der intet overlap mellem fiskeriområdet og ålegræssets udbredelse jf. DTU-Aquas oplysninger. Ved tilvejebringelse af oplysninger omkring ålegræs på vanddybder over 4 meter foreslår erhvervet at disse delområder lukkes med kasser, der
omkranser ålegræsset udbredelse. At drage konklusioner omkring en direkte relation mellem sigtdybde og ålegræsset udbredelse har
vist sig ikke at kunne bruges (Konklusion fra arbejdsgruppen omkring ålegræsværktøjet). Fiskeri efter muslinger kan ikke gennemføres i områder med ålegræs, og Centralforeningen vil da også gerne anmode om ekstra kontrol fra Fiskeridirektoratets side for forekomst af ålegræs i fangster.
I forbindelse med fiskeri udsmider fiskerne for så vidt muligt, de sten på 2-5 kilo der måtte være i fangsten. Foreningen Muslingeerhvervet vil i samarbejde med industrierne systematisk registrere mængden af sten, der landes fra Løgstør Bredning. Hvis denne
mængde overstiger 100 tons i tilladelsesperioden, vil der for efterfølgende år blive lavet en handlingsplan i samarbejde med Miljøministeriet for genudlægning af sten.
Centralforeningen selvforvalter muslingefiskeriet, så der i områder med store forekomster af muslingeyngel eller lav kødprocent i
muslingerne (< 14 %) ikke tages åbningsprøver til kontrol af algetoxiner, så områderne således ikke åbnes for fiskeri. Ligeledes vil
fiskeriet blive indstillet i områder med en iltkoncentration i fiskeområdet på mindre end 4 mg ilt pr. liter i mere end 2 uger. Desuden
køres der med et rotationsfiskeri i områderne, der dels forhindrer at fiskeriindsatsen bliver samlet i mindre områder af fjorden, og
dels minimerer den visuelle påvirkning ved at drive muslingefiskeri i Limfjorden. Dette rotationsfiskeri regulerer indsatsen, så der
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maksimalt kan være 15 fartøjer tilstede i hvert produktionsområde i Løgstør Bredning. Fiskerne til- og framelder produktionsområder, de fisker i hos direktoratet, hvilket opretholder maks. 15 fartøjer i hvert produktionsområde.
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