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Resumé 
På baggrund af DTU Aquas årlige bestandsundersøgelser af blåmuslinger i Limfjorden har Centralforenin-
gen og Danmarks Fiskeriforening foreslået et fiskeri på ca. 6.000 tons muslinger i produktionsområder 20 og 
21 (Lovns Bredning).  
 
Nærværende konsekvensvurdering er udarbejdet med baggrund i et ønske fra Centralforeningen for Limfjor-
den og Danmarks Fiskeriforening om at fiske samlet 6.000 tons blåmuslinger fra Lovns Bredning i 
2008/2009. Den ønskede kvotestørrelse er opnået på baggrund af DTU Aquas årlige bestandsundersøgelser 
af blåmuslinger i Limfjorden. Fiskeridirektoratet gav i juli i år tilladelse til omplantning af maksimalt 3.500 
tons muslinger fra Lovns Bredning. En uudnyttet kvote i dette omplantningsfiskeri vil umiddelbart kunne 
overføres til konventionelt fiskeri i Lovns Bredning, med forbehold for at den samlede opfiskede mængde 
ikke overstiger 9.500 tons. 
 
Konsekvensvurderingen er udarbejdet med henblik på at afdække, hvilke effekter et sådan fiskeri af blåmus-
linger vil have på Natura 2000 området i Lovns Bredning, specifikt i forhold til det udpegningsgrundlag der 
er gældende for området. Lovns Bredning er omfattet af Fuglebeskyttelsesområde F14 og Habitatområde 
H30. 
 
Trods nedgang i den samlede bestand af blåmuslinger i Limfjorden vurderes et fiskeri at være bæredygtigt. 
Fiskernes frivillige halvering af ugekvoten i 2005 sikrer, at landingerne modsvarer produktiviteten i muslin-
gebestanden. En analyse af bestandsudviklingen i Lovns Bredning viser store variationer i bestandsstørrel-
sen. Den gennemsnitlige (±95 % konfidensinterval) bestandsstørrelse i perioden 1993-2007 er 43.140 
±11.565 tons. Et fiskeri på ca. 6.000 tons, vil således ligge inden for det usikkerhedsinterval, der kan bereg-
nes for bestanden. Fiskeriets påvirkning er dermed mindre end den naturlige variation i bestanden.  
 
Fiskeriet af blåmuslinger i danske kystområder praktiseres i mange områder som et rotationsfiskeri, hvor der 
fiskes i et område en periode, hvorefter området er lukket i en periode inden det fiskes igen. Fiskeriet på 
blåmuslinger i Limfjorden er reguleret af bekendtgørelse nr. 155 af 07/03/2000 og bekendtgørelse nr. 840 af 
20/07/2006. Ud over de lovmæssige bestemmelser bidrager fiskerierhvervet selv til regulering af fiskeriet 
igennem selvforvaltning. Fiskeriets selvforvaltning indbefatter frivillige halvering af ugekvoter, fiskeristop 
ved øget risiko for iltsvind, fordeling af fiskeriet ud fra bestandsstørrelse og størrelsesfordeling. Derudover 
kan Centralforeningen ligeledes selvforvalte muslingefiskeriet, så der i områder med store forekomster af 
muslingeyngel eller lav kødprocenter (< 14%) ikke tages åbningsprøver til kontrol af algetoxiner, så områ-
derne således ikke åbnes for fiskeri. Centralforeningen for Limfjorden gennemfører ligeledes selvforvaltning 
af fordelingen af fiskeriindsats i sårbare områder med henblik på at minimerer visuel påvirkning i forhold til 
andre brugere af Limfjorden.  
 
Fiskeriet vil foregå i områder, hvor bestandstætheder > 1 kg m-2 (Fig. 7). Dette areal er på 13 km2 hvilket 
svarer til 25 % af det samlede fiskbare areal i Lovns Bredning. Dog vil et fiskeri på 6.000 tons blåmuslinger 
reelt kun påvirke 4,1 km2 hvilket udgør 8 % af arealet, da gennemsnittætheden i området er 2,94 kg m-2 og 
fiskerieffektiviteten er 50 %.  
 
I udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområder 14 indgår der fire fuglearter. Af de fire arter er det kun 
hvinand der fouragere på muslinger. Andelen af blåmuslinger kan lokalt udgøre op til 60 % af fødevalget, 
når forekomsten af andre fødekilder er begrænset. Hvinand fouragerer på muslinger med størrelser op til 12 
mm. Muslinger af kommerciel interessant størrelse har et mindstemål på 45 mm, og er således ikke størrel-
sesmæssigt tilgængelige for hvinanden. Det er af Danmarks Miljøundersøgelser beregnet, at hvinands samle-
de fødebehov for Lovns Bredning ved en bestand på 4.735 individer (jf. mål i udpegningsgrundlag) er ca. 
6.580 tons blåmuslinger årligt. I 2008 udgør blåmuslingebiomassen på dybder større end 3 meter 59.775 
tons. Et fiskeri på ca. 6.000 tons vil således fjerne ca. 10 % af bestanden i området, og det kan ikke forventes 
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at have betydning for fødebehov for fugle, idet muslinger, der udgør hvinands fødegrundlag, maksimalt ud-
gør ca. 11 % af muslingebestanden.  
 
Et fiskeri på blåmuslinger vurderes at kunne påvirke en del af udpegningsgrundlaget for Habitatområder 30, 
herunder udpegningsgrundlag for Større lavvandede bugter og vige (1160). Ålegræs udgør en vigtig habitat-
type i naturtype 1160. Udbredelsen af ålegræs har mellem 1988 og 2007 i Lovns Bredning ligget på mellem 
1,5 og 3 meters vanddybde. Udbredelsen har de senere år været nedadgående således har den de seneste 7 år 
har dybdegrænsen således ligget omkring 2 meter. Dybdegrænsen for fiskeri i Lovns Bredning er, ifølge 
bekendtgørelse nr. 155 af 07/03/2000, 2 m, men da fiskeriet har fokus på de områder, hvor tætheden af 
kommercielt interessante muslinger er højst, vil fiskeriet være uden for områder med ålegræs. 
 
En analyse foretaget af DMU på en række områder i Limfjorden viser, at et fiskeri af blåmuslinger vil have 
betydning for korrelation mellem muslingebestanden og sigtedybden. Dog kan det forventes, at den naturlige 
variation i muslingebestanden, herunder ændringer i rekrutteringen og dødelighed pga. iltsvind og prædation, 
kan have større effekt end det her konsekvensvurderede fiskeri. Iltsvindshændelser med massedød af blåmus-
linger er rapporteret for en række områder i Limfjorden, herunder Lovns Bredning. I forbindelse med disse 
hændelser er der registreret tab af muslinger, der overstiger landingerne fra fiskeriet med en faktor 3-4.  
 
Blåmuslinger kan kun under optimale forhold udnytte hele filtrationskapaciteten til fødeoptagelse, og dermed 
fjernelse af partikler fra vandsøjlen. Blåmuslinger vil ofte forekomme i tætheder, der medfører at fødepartik-
lerne fjernes fra den nederste del af vandsøjlen. Dette medfører, at muslingerne ikke kan udnytte fuldt poten-
tiale til fødeoptag. En afhøstning af en del af bestanden vil således ikke nødvendigvis have en reducerende 
effekt på bestandens fjernelse af partikler, og dermed vandets sigtbarhed, idet en fjernelse af muslinger i 
første omgang vil reducere muslingernes fødekonkurrence, og bestanden dermed samlet set kan opretholde 
en uændret filtration. 
 
Under fiskeri vil der blive ophvirvlet bundsediment. Undersøgelser har imidlertid vist, at den årlige frigørel-
se af partikler i forbindelse med skrabning er relativ ubetydelig sammenlignet med den totale årlige vindin-
ducerede resuspension. Det samme gælder ophvirvling af iltforbrugende stoffer, der igen kan sammenlignes 
med den vindinducerede ophvirvling. Udrystningsforsøg med sediment viser endvidere, at der forbruges 
0,14-0,51 g ilt pr m2 pga. ophvirvlede iltforbrugende stoffer den første time efter skrabning. Hvis fiskeriet 
gennemføres ved et iltindhold på 4 mg ilt pr. liter havvand på 5 meters dybde, vil ophvirvlet iltforbrug kun 
fjerne 5 % af ilten fra vandsøjlen.  
 
Basisanalysen for Natura 2000 habitatområde 30 påpeger, at eutrofiering i stort omfang forringer tilstanden i 
naturtyper i forhold til opstillede mål og at forekomst af iltsvind udgør en trussel i forhold til at opnå målsæt-
ning for habitatområdet. I Limfjorden er det ved flere lejligheder observeret, at områder med meget tætte 
forekomster af muslinger kan accelerere en iltsvindssituation. En høj biomasse af blåmuslinger vil markant 
øge sandsynligheden for iltsvind i et område som Lovns Bredning, og dermed destabiliserer økosystemet. Et 
fiskeri af blåmuslinger, der er målrettet områder med høje biomasse af blåmuslinger, vil således kunne stabi-
liserer økosystemet i forhold til hyppighed og omfang af iltsvind. 
 
Massedød af blåmuslinger og andre bunddyr forekommer hyppigt i forbindelse med iltsvind, hvilket vil bi-
drage til frigivelse af organisk materiale, der vil øge bundens iltforbrug yderligere. Fiskeri på muslinger i et 
område med høj risiko for iltsvind kan således hindre en spredning af dette materiale, som vil kunne bidrage 
til en eksport af iltsvindet til andre områder.  
 
Brugen af skrabende redskaber som f.eks. en muslingeskraber, har effekt på havbunden. Hvor stort omfanget 
af en pågældende effekt er, afhænger af hvilke andre faktorer, herunder vind, strøm, bundforhold m.v. der er 
i et givent område. Da Lovns Bredning er eutroft med hyppige tilfælde af iltsvind vil faunaen være domine-
ret af opportunistiske arter med et højt reproduktions- og et stort spredningspotentiale. Langtidspåvirkninger 
på bundfaunaen i området, som følge af fiskeri, kan derfor ikke forventes, og gendannelsestiden vurderes ud 
fra denne betragtning at være mindre end 1-2 år.  
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I naturtype 1160 er en varieret bundfauna målsat. En række undersøgelser foretaget uden for Lovns Bredning 
viser samlet, at fiskeriet påvirker forekomsten af infauna (børsteorme og muslinger), samt en række epifau-
naorganismer (søanemoner, søpindsvin, søpunge og havsvampe). Effekten ses dog hovedsagligt på kortere 
sigt, og de hyppige iltsvindshændelser taget i betragtning forventes effekten således at være begrænset, set i 
forhold til andre faktorer der allerede har en stor påvirkning på området. 
 
Det ønskede fiskeri i Lovns Bredning vil maksimalt påvirke 14 % af den marine del af habitatområdet. Et 
fiskeri vil således påvirke maksimalt ca. 15 % af naturtypen 1160 i Habitatområde 30, estimeret ud fra hele 
arealet af naturtypen inden for habitatområde 30. 
 
Fiskeriets effekt på forekomsten af blåmuslinger og andre arter menes bl.a. at være forårsaget af fjernelsen af 
substrat. En korrelation mellem ændringen af biomassen af blåmuslinger og forekomsten af skaller i Lovns 
Bredning viser ingen sammenhæng mellem ændringen i biomassen i år x i forhold til år x-1 og mængden af 
skaller i år x (P>0,05). Ligeledes er der ingen korrelation mellem biomassen af skaller og biomassen af blå-
muslinger (P>0,05). Samlet set for hele Lovns Bredning ses der således ikke en tydelig sammenhæng mellem 
muslingefiskeri, forekomst af substrat og biomassen af blåmuslinger.  
 
Med henblik på at sikre en hurtig lokal gendannelse af muslingebanker kan det være hensigtsmæssigt, at 
sikre at mængden af skaller er større en 0,7 kg m-2, hvilket vil sikre nok substrat til at understøtte nyrekrutte-
ring af blåmuslinger. Dette kan ske ved genudlægning af substrat i områder efter et fiskeri. 
 
Stavsild og flodlampret indgår i udpegningsgrundlag for habitatområde 30. Da stavsilden er pelagisk, kan et 
fiskeri ikke forventes at påvirke forekomsten af denne art. Et fiskeri kan teoretisk set forventes, at kunne 
påvirke flodlampret. DTU Aquas forsøgsfiskerier med muslingeskraber og trawl viser dog ikke en forekomst 
af denne art i Lovns Bredning. 
 
Der forekommer ingen strengt beskyttede arter (Bilag IV arter) eller sælreservater i Lovns Bredning.  
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Indledning 
Fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden udgør omkring 50 % af det samlede blåmuslingefiskeri i 
Danmark i dag. Der er i løbet af de sidste par år i Limfjorden landet henholdsvis 29.630 tons i 2006 
og 33.286 tons i 2007, ud af en bestand på henholdsvis ca. 140.000 og 280.000 tons i forhold til 
1990’erne, hvor der blev landet ca. 100.000 tons blåmuslinger årligt. Bestanden af muslinger har i 
løbet af de sidste knap 15 år været faldende. Der er flere forskellige forklaringer på nedgangen i 
bestanden, herunder iltsvind, forandrede bundforhold der påvirker yngelproduktionen, ændringer i 
algeproduktionen og forekomsten af prædatorer. Et skift i tidspunktet for forsøgsfisker mellem 1999 
og 2000 kan ligeledes forklare en del af faldet Der er ikke en grundlæggende forståelse af årsags-
sammenhængen. Det er generelt opfattelsen, at muslingefiskeri ikke kan forklare bestandsnedgan-
gen. Selvom bestanden af blåmuslinger er nedadgående, kan et bæredygtigt fiskeri stadig finde sted. 
I 2005 halverede fiskerne frivilligt deres ugekvoter, og fiskeriet planlægges stadig med dette ud-
gangspunkt.  
 
Centralforeningen for Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening ønsker i 2008/2009 at gennemføre 
et muslingefiskeri af 6.000 tons blåmuslinger i Lovns Bredning (produktionsområder 20 og 21).  
Nærværende konsekvensvurdering er udarbejdet med henblik på at afdække, hvilke effekter et så-
dant fiskeri af blåmuslinger vil have på Natura 2000 området i Lovns Bredning, specifikt i forhold 
til det udpegningsgrundlag der er gældende for området. Lovns Bredning er en del af Natura 2000, 
herunder Fuglebeskyttelsesområde F14 og Habitatområde H30.  
 
DTU Aqua har i juni måned 2008 gennemført konsekvensvurdering af omplantning af 3500 tons 
blåmuslinger til omplantning inden 15. september 2008. På baggrund af konsekvensvurderingen har 
Fiskeridirektoratet givet tilladelse til omplantning af den konsekvensvurderede mængde. En uudnyt-
tet kvote i dette omplantningsfiskeri vil umiddelbart kunne overføres til konventionelt fiskeri i 
Lovns Bredning, således at den totale mængde i 2008-2009 bliver 9.500 tons. 
 
 

Bestandsudvikling for blåmuslinger  

Generelt om Limfjorden 
Limfjorden er det vigtigste farvand for muslingefiskeri i Danmark. DTU Aqua har derfor siden 
1993 vurderet bestanden af blåmuslinger i fjorden hvert år med undtagelse af 2002 og 2005 (Fig. 1). 
I perioden 1993-1999 er bestandsundersøgelserne gennemført i forårsperioden, men fra år 2000 er 
undersøgelserne gennemført i sensommermånederne. I år med påvirkning af iltsvind vil bestanden 
af blåmuslinger således være markant lavere fra år 2000, hvilket gør det usikkert at sammenligne 
bestandsstørrelserne fra 1990’erne med bestandsstørrelser efter år 2000. DTU Aquas monitering 
omfatter ikke områder med vanddybder lavere end 3 meter, men Limfjordsamterne har vurderet, at 
bestanden af muslinger der ligger på vanddybder under 3 meter samlet udgør 325.000 tons. 
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Fig. 1. Bestandsstørrelsen af blåmuslinger i 
Limfjorden vest for Løgstør, opgjort i om-
råder dybere end 3 meter, og som var åbne 
for fiskeri 1993-2007. Bestandene i Nissum 
Bredning indgår ikke i bestandsopgørelser-
ne. 
 

 
  

Der opereres i øjeblikket med tre forskellige områdetyper i relation til bestandsvurderinger; der er 
det økologiske område, som er defineret som hele arealet hvor der kan være muslinger, dvs. både 
områder der er åbne og lukket for fiskeri. Dernæst skelnes der mellem fiskbare områder og habitat-
områder. De fiskbare områder er defineret som produktionsområder jf. Fødevarestyrelsen. DTU 
Aquas monitering indbefatter disse områder. Habitatområderne er de områder der er udpeget i 
forhold til Natura 2000. Områderne dække således både fiskbare og ikke fiskbare områder. 
 
Bestanden af blåmuslinger var i 2007 omkring 280.000 tons (Fig. 1). Dette er en stigning i bestan-
den på knap 100 % siden 2006. Årsagen til de senere års stigning kan forklares i et betydeligt ned-
slag (settling) af yngel i flere af de vigtigste fiskeriområder samt begrænset udbredelse af iltsvind i 
de aktuelle år. 
 
Fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden har i hele perioden været anset for at være bæredygtigt i 
forhold til bestanden af muslinger. Fiskernes frivillige halvering af ugekvoten i 2005 sikrer, at lan-
dingerne i dag modsvarer produktiviteten i muslingebestanden (Fig. 2).   
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Fig. 2. Landinger af blåmuslinger i Lim-
fjorden i perioden 1993-2007. 
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Lovns Bredning 
DTU Aquas undersøgelser af forekomsten af blåmuslinger august 2008 angiver en bestand på ca. 
59.775 tons i Lovns Bredning på vanddybder større end 3 meter (Fig. 3). Det samlede areal i Lovns 
Bredning, hvor vanddybden er større end 3 meter, er 50,82 km2. Derudover er der bestanden af 
blåmuslinger på lavere vanddybde, der ikke er medregnet. 
 

 
Fig. 3. Udbredelseskort af blåmuslinger i Lovns Bredning i august 2008. 

 
Fiskeriet af blåmuslinger i Lovns Bredning (Produktionsområde 20 og 21) har i perioden 2003-2007 
ligget på mellem 500 og 7.100 tons (Tabel 1). En analyse af bestandsudviklingen i Lovns Bredning 
viser store variationer i bestandsstørrelsen (Fig. 4). Den gennemsnitlige (±95 % konfidensinterval) 
bestandsstørrelse i perioden er 43.140 ±11.565 tons. Et fiskeri på ca. 6.000 tons, som er ønsket af 
Centralforeningen for Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening, vil således ligge inden for det 
usikkerhedsinterval, der kan beregnes for bestanden, og således er fiskeriets påvirkning mindre end 
den naturlige variation i bestanden. En lineær regression finder ingen signifikant ændring i be-
standsstørrelsen i undersøgelsesperioden (P>0,05).  
 
 
Tabel 1. Landinger af blåmuslinger i Lovns Bredning i perioden 2003-2007. 

2003 2004 2005 2006 2007
område 20 4075 415 2455 2430 2528
område 21 3105 108 1086 1086 984
sum 7180 523 3541 3516 3512  
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Fig. 4. Bestandsudviklingen i Lovns Bredning i 1993-2007. 
 
 
Fiskeriet af blåmuslinger i danske kystområder praktiseres i mange områder som et rotationsfiskeri, 
hvor der fiskes i et område i en periode, hvorefter området er lukket i en periode inden det fiskes 
igen Fiskeriet foregår således på skift i de forskellige områder. På Fig. 5 ses landingerne af blåmus-
linger fra område 20 og 21 i Lovns Bredning.  
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Fig. 5. Landinger af muslinger fra område 20 og 21 i perioden 2003-2007. 
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På figur 5 ses, at landingerne ikke umiddelbart afspejler et rotationsfiskeri, hvor et område ikke 
befiskes 1-2 år efter et fiskeri. Dette kan skyldes, at rotationsfiskeriet, pga. forskelle i sediment eller 
strømforhold i Lovns Bredning, foregår på mindre skala end de her viste produktionsområder. En 
anden forklaring på manglende rotationsfiskeri er, at fiskeriet foregår mere kontinuert pga. brednin-
gens store produktionspotentiale og muslingernes hurtige vækst, og at fiskeriet kun er afbrudt af 
forekomst af iltsvind. Der foregår ikke en egentlig planlægning af rotationsfiskeriet, idet rotationen 
afspejler muslingernes produktionstid.  
 
I sommeren 2008 har der i perioden fra uge 28 til uge 32 været et omfattende iltsvind i Lovns Bred-
ning (Fig. 6).  I uge 29 er der således registreret iltsvind (<2 mg ilt/l) i store dele af Lovns Bredning. 
I uge 30 er det kun den nordøstlige del af bredningen, der er påvirket af iltsvind. Udbredelsen af 
iltsvind er således sammenfaldende med fordelingen af biomassen af blåmuslinger i august 2007.  
 

 
 

 

  

  
Fig. 6. Kort over udbredelsen af iltsvind i Limfjorden i uge 27-32 i 2008 (fra 
http://aal.blst.dk/Overvaagning/Hav+og+fjord/Limfjorden/Togrrapporter2008.htm). 
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Fiskeribeskrivelse 
Fiskeriet på blåmuslinger i Limfjorden er reguleret af bekendtgørelse nr. 155 af 07/03/2000 og be-
kendtgørelse nr. 840 af 20/07/2006. Ud over de lovmæssige bestemmelser bidrager fiskerierhvervet 
selv til regulering af fiskeriet igennem selvforvaltning. Denne forvaltning planlægges ud fra de pa-
rametre, der kan påvirke blåmuslingebestanden, såsom risiko for iltsvind, bestandsstørrelse, be-
standsudbredelse og muslingernes størrelse. Således har Centralforeningen for Limfjorden, der er 
muslingefiskernes organisation, i 2005 indført en frivillig aftale der halverer ugekvoter i muslinge-
fiskeriet. Halveringen i ugekvoten forklarer de markante fald, der ses i de samlede landinger fra 
Limfjorden (Fig. 2). Centralforeningen kan ligeledes selvforvalte muslingefiskeriet, så der i områ-
der med store forekomster af muslingeyngel eller lav kødprocent i muslingerne (< 14%) ikke tages 
åbningsprøver til kontrol af algetoxiner, og så områderne således ikke åbnes for fiskeri. Centralfor-
eningen for Limfjorden gennemfører ligeledes selvforvaltning af fordelingen af fiskeriindsats i sår-
bare områder med henblik på at minimere visuel påvirkning i forhold til andre brugere af Limfjor-
den.  
 
I nærværende del af konsekvensvurderingen er der lavet en specifik fiskeribeskrivelse af det fiskeri 
som Centralforeningen for Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening ønsker gennemført i perioden 
efteråret 2008 og foråret 2009 i Lovns Bredning. Beskrivelsen indeholder både de lovmæssige re-
striktioner og fiskerierhvervets specifikke selvforvaltning. Fiskeribeskrivelserne er præciseret på to 
møder med de to foreninger i august måned 2008. 
 

Positioner og mængde 
På baggrund af DTU Aquas årlige bestandsundersøgelser af blåmuslinger i Limfjorden har Central-
foreningen og Danmarks Fiskeriforening foreslået et fiskeri på ca. 6.000 tons muslinger i produkti-
onsområder 20 og 21 (Lovns Bredning).  
 
Når der fiskes efter muslinger, uanset om det handler om muslinger i kommerciel interessant stør-
relse eller yngel, så foretrækkes det hovedsagligt at fiske i de områder, hvor tætheden af muslinger 
er højest.  
  
Fiskeriet vil foregå i områder, hvor bestandstætheder > 1 kg m-2 (Fig. 7). Dette areal er på 13 km2 

hvilket svarer til 25 % af det samlede fiskbare areal i Lovns Bredning. Dog vil et fiskeri på 6.000 
tons blåmuslinger reelt kun påvirke 4,1 km2 af dette areal, da gennemsnittætheden i området er 2,94 
kg m-2 og ved et fiskeri med 50 % effektivitet.  Dette reelt befiskede område svarer til 8 % af fiske-
området. 
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Fig. 7. Kort over udbredelsen af blåmuslinger i 
Lovns Bredning, hvor biomasse tætheden er større 
end 1 kg m-2 (grønt område). Endvidere er der for 
stationer angivet om 1) der er fisk bare muslinger, 
der kan fiskes uden at få over 30 % bifangst af 
undermålsmuslinger,  2) om der kun er under-
målsmuslinger, eller 3) om der er en blanding af 
fiskbare og undermålsmuslinger. Disse angivelser 
er baseret på en kvalitativ analyse og vil være på-
virket af undersøgelsesredskabets anderledes sor-
tering end fiskernes redskab. 
 

 
 
 

Planlægning af fiskeriet og selvforvaltning 
I Lovns Bredning er der om sommeren stor risiko for iltsvind. Fiskeriet er planlagt til at foregå fra 
september til juni. Fiskeriet planlægges i forhold til risikoen for iltsvind så fiskeriet bliver indstillet, 
hvis der måles iltkoncentrationer i fiskeområdet på mindre end 4 mg ilt pr. liter i mere end 2 uger. 
Oplysningerne om iltkoncentrationer vil blive søgt på Miljøcenter Aalborgs hjemmeside under må-
leprogrammer (http://aal.blst.dk/Limfjorden_maaleprogram_2008.htm). 
 
Fiskeriet af blåmuslinger i Visby og for Kaas Bredninger vil blive selvforvaltet således, at 10 fartø-
jer i hvert område som udgangspunkt vil fiske her. Endvidere vil halvdelen muslingefartøjerne have 
en ugentlig fiskedag af østers. På denne baggrund kan det sandsynliggøres at maksimalt 30 fartøjer 
vil kunne fiske i Lovns Bredning i samme periode. 
  
Der er af fiskeriet opstillet en række løsningsforslag på muslingefiskeriets direkte eller indirekte 
konflikter med det omgivende miljø. I Tabel 2 er løsnings- og forbedringsforslag listet ud fra hvert 
muligt konfliktområde. 
 
Tabel 2. Overblik over fiskerierhvervets, herunder Centralforeningen (CF), egne initiativer og forslag til mini-
mering af konfliktområder i forbindelse med muslingefiskeri i Lovns Bredning. 
 Fiskeriets påvirkning Lovns Br. Forslag til initiativ i Fiskeribeskrivelse 
A Fiskeriets omfang CF ønsker samlet et fiskeri på 6.000 tons i 2008/2009. Der-

udover er der givet tilladelse til omplantning af 3.500 tons, og 
uudnyttet omplantningskvote vil kunne anvendes til traditio-
nelt fiskeri af muslinger.  
 
Af hensyn til markedet er CF interesseret i at sprede fiskeriet 
ud over hele perioden. Fiskeriet ønskes igangsat fra 7. sep-
tember 2008 og fortsat til 1. juli 2009.  
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B Overordnet betragtning af muslingebestanden 
 
 

CF vil følge DTU Aquas anbefaling vedr. rammerne for 
bæredygtigt muslingefiskeri. DTU Aqua vurderer fiskeriet 
som bæredygtigt ved en forlængelse af fiskeriets frivillige 
halvering af ugekvoter til 45 tons pr. fartøj (jf. DFU notat 
2006). 
 
Centralforeningen og Foreningen Muslingeerhvervet vil 
opbygge database over fiskeriets udbredelse i Lovns Bred-
ning. I forbindelse med fiskeri registreres position for fartøjer 
hver halve time. Disse informationer samt informationer om 
landinger vil blive registreret i databasen, og vil blive brugt 
til at kortlægge fiskeriintensitet og opfisket biomasse i GIS. 
 

C Effekter på havbund – skader på bunddyr 
 
 
 

Med henblik på at minimere området der påvirkes af muslin-
gefiskeri vil: 
 
100 % af fiskeriet foregå i områder med høje tætheder af 
blåmuslinger (> 1 kg m-2). Endvidere vil fiskeriet blive gen-
nemført som udtyndingsfiskeri, hvor der sikres en høj vækst 
af muslinger i området i fiskeperioden. 
 

D Effekter på havbund – substrat 
 
 

Fiskeriet har en praksis hvor sten på over 2-5 kg smides ud 
under fiskeriet.  
 
CF vil kontakte Foreningen Muslingeerhvervet med henblik 
på at få industrierne til systematisk at registrere mængden af 
sten, der landes fra Lovns Bredning.  Hvis denne mængde 
overstiger 200 tons i tilladelsesperioden, vil der for efterføl-
gende år blive lavet handlingsplan i samarbejde med Miljø-
ministeriet for genudlægning af sten.  
 

E Effekter på havbund – ålegræs 
 
 

Umiddelbart er der et overlap i ålegræsforekomsten (udbre-
delseskort fra 2005 (Fig. 9)) og 2 meter kurven i Lovns Bred-
ning. Miljømyndighedernes monitering af dybdeudbredelsen 
af ålegræs viser dog en tydelig tilbagegang i udbredelsen af 
ålegræs fra 2005-2007 (Fig. 8), således at udbredelsen i dag 
ikke når ud over to meters vanddybde. Der kan således ikke 
antages en konflikt mellem udbredelsen af ålegræs og mus-
lingefiskeri på nuværende tidspunkt. 
 
Muslingefiskeri er ikke praktisk muligt i ålegræsområder. 
 
CF vil anmode om ekstra kontrol fra Fiskeridirektoratet af 
forekomst af ålegræs i fangster. 
 

F Iltsvind – ophvirvling ved fiskeri skaber iltsvind 
 
 

Med henblik på at minimere området der påvirkes af muslin-
gefiskeri, vil: 
 
100 % af fiskeriet foregå i områder med høje tætheder af 
blåmuslinger (> 1 kg m-2). Fiskeriet bliver gennemført som 
udtyndingsfiskeri, hvor der sikres en høj vækst af muslinger i 
området i fiskeperioden. 
 

G Ophvirvling af bundmateriale Med henblik på at minimere ophvirvling af bundmateriale 
kan der fiskes i områder med stor forekomst af muslinger. 
Muslingerne i disse områder vil være fødebegrænsede, og 
fiskeriet vil således ikke påvirke muslingebestandens reelle 
filtration. 
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100 % af fiskeriet foregår i områder med høje tætheder af 
blåmuslinger (> 1 kg m-2). Fiskeriet bliver gennemført som 
udtyndingsfiskeri, hvor der sikres en høj vækst af muslinger i 
området i fiskeperioden. 
 

H Fugle – forstyrrelse 
 
 

Ud fra DMU’s generelle konsekvensvurdering af muslingefi-
skeri kan det vurderes, at forstyrrelse af fugle ikke er væsent-
lig (Kjerulf Petersen et al. 2008). 

I Fugle – føde 
 

Der afsættes 16.000 muslinger som fødegrundlag for hvinand 
i Lovns Bredning på baggrund af konservativ beregning på 
baggrund af DMU’s konsekvensvurdering (Kjerulf Petersen 
et al. 2008).  

 
Yderligere krav til fiskeriet er præciseret i udkast til tilladelserne udstedt af Fiskeridirektoratet (Bi-
lag 1). 
 
Produktionsområde 20 og 21 er begge inkluderet i områder reguleret af Natura 2000, som er Fugle-
beskyttelsesområde 14 og Habitatområde 30. Det skal bemærkes, at der i sommeren 2008 er foregå-
et fiskeri efter muslingeyngel til omplantning i mindre områder inden for de to produktionsområder. 
Konsekvensvurderingen er relateret til basisundersøgelsen for ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og 
Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk – N30”. Da fiskeri kun er tilladt i Lovns Bred-
ning, vil nærværende konsekvensvurdering være foretaget for dette område. 
 

Fuglebeskyttelsesområde 14 
Hele Lovns Bredning og dermed både produktionsområde 20 og 21 er udpeget som Fuglebeskyttel-
sesområde (Bilag 2). Der indgår fire fuglearter i udpegningsgrundlaget og forekomsten i Danmark 
er beskrevet som: Sangsvane, Toppet skallesluger og Stor skallesluger som ”arten er regelmæssigt 
tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer 
med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten”. Mens hvinand er 
beskrevet som ”arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekom-
sten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark.  
 
De fire fuglearter i udpegningsgrundlaget er karakteriseret som trækfugle, og de befinder sig for-
trinsvis i området i vinterperioden. I beskrivelsen af de fire arter er det oplyst, at tre af arterne yng-
ler i Danmark, men i listen over fuglearter i udpegningsgrundlaget for F14, er arterne ikke registre-
ret som ynglende.  
 
Af arter i udpegningsgrundlag er det kun hvinanden, der fouragerer på muslinger. Hvinanden har et 
bredt fødevalg, som både omfatter plantedele, insekter, krebsdyr, bløddyr og fisk (Madsen 1954; 
Jepsen 1976). Andelen af blåmuslinger kan lokalt udgøre op til 60 % af fødevalget, når forekomsten 
af andre fødekilder er begrænset (Pehrsson 1976). Hvinand fouragerer på muslinger med størrelser 
op til 12 mm (Madsen 1954). Muslinger af kommerciel interessant størrelse har et mindstemål på 45 
mm, og er således ikke størrelsesmæssigt tilgængelige for hvinanden. 
 
Hvinanden overvintrer i Danmark. Den ankommer i september og oktober måned, og forlader lan-
det igen i april og maj måned. Fiskeriet af blåmuslinger fra de to produktionsområder i Lovns Bred-
ning vil foregå i samme periode, som ænderne er ankommet for at overvintre i. Hvinand søger føde 
om dagen, hvor arten dykker og tager føde dels på bunden og dels i den mellemste del af vandsøj-
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len. Ænderne dykker på vanddybder på mellem 1-6 m, sjældent dybere. Hvinændernes dybdeforde-
ling i Limfjorden er ikke undersøgt systematisk, men danske undersøgelser fra omegnen af Nysted 
Vindmøllepark ved Lolland bekræfter den generelle beskrivelse fra Cramp & Simmons (Petersen et 
al. 2006b). Her blev henholdsvis 74,2 % og 20,6 % af 7.500 hvinænder fordelt på 707 flokke optalt 
i dybdeintervallerne 0-2 m og 2-4 m. Af de resterende blev 4,7 % noteret på dybder mellem 4 og 8 
meter, og de resterende 0,5 % på dybder mellem 8 og 22 m (Kjerulf Petersen et al. 2008).  
 
DMU har beregnet, at hvinands samlede fødebehov for Lovns Bredning ved en bestand på 4.735 
individer (jf. mål i udpegningsgrundlag) er ca. 6.580 tons blåmuslinger årligt (Kjerulf Petersen et al. 
2008). Heri er indregnet, at ikke alle muslinger vil være tilgængelige som føde for hvinanden 
(Goss-Custard et al. 2004).  DTU Aquas undersøgelser af forekomsten af blåmuslinger i efteråret 
2007 angiver en bestand på ca. 53.143 tons blåmuslinger i Fuglebeskyttelsesområde F14 i Lovns 
Bredning på dybder større end 3 meter. Derudover vil der være en bestand af blåmuslinger på lavere 
vanddybde, der ikke er medregnet. I 2008 er blåmuslingebiomasse på 59.775 tons. Et fiskeri på 
6.000 tons vil således fjerne ca. 10 % af bestanden i området, og det kan ikke forventes at have be-
tydning for fødebehov for fugle, idet muslingerne maksimalt udgør ca. 11 % af muslingebestanden.  
  
Med henvisning til ovenstående fødebehovsberegning, den tilstedeværende mængde af muslinger 
og fiskeriets omfang i øvrigt forventes fiskeriet ikke at forringe levevilkårene for fugle, der indgår i 
udpegningsgrundlaget i Fuglebeskyttelsesområde F14, herunder hvinand. 
 
 

Habitatområde 30 
Lovns Bredning, herunder produktionsområde 20 og 21, er udpeget som Habitatområde 30 (Bilag 3 
inkl. nye arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget). Habitatområdet er samlet 23.513 ha, hvoraf 
9.330 ha er marint. Det skal bemærkes, at udpegningsgrundlaget for H30 er under ændring efter 
høring i marts 2008 (samtale med Erik Buchwald fra By- og Landskabsstyrelsen vedr. opdatering af 
udpegningsgrundlaget 26. juni 2008). Således forventes stavsild og flodlampret nu at indgå i ud-
pegningsgrundlaget (Bilag 3).  
 
Et fiskeri på blåmuslinger vurderes at kunne påvirke udpegningsgrundlag for Større lavvandede 
bugter og vige (1160), der i basisundersøgelsen afgrænses som områder med dybder større end 2 
meter. I Habitatområde 30 er 8.946 ha karakteriseret som naturtype 1160. I forbindelse med mus-
lingefiskeri er dette areal dog mindre, idet fiskeriet kun er aktuelt i Lovns Bredning, som udgør et 
betydeligt mindre areal.  
 
Endvidere er spættet sæl en del af udpegningsgrundlaget for habitatområde 30. Denne art vil blive 
behandlet senere i teksten under Bilag IV arter og andre arter i udpegningsgrundlag.  
 

Ålegræs 
Ålegræs udgør en vigtig habitattype i naturtype 1160. De tidligere Limfjordsamters og senere Mil-
jøcenter Ringkøbings undersøgelser i perioden 1988 til 2007 viser, at dybdeudbredelsen i hele peri-
oden har været på mellem 1,5 og 3 meter i Lovns Bredning (Fig. 9), og med en nedadgående udbre-
delse de senere år frem til 2007. De seneste 7 år har dybdegrænsen således ligget omkring 2 meter. 
Ålegræs spreder sig primært med rodskud og spredningspotentialet er forholdsvis lavt.  Dybde-
grænsen for fiskeri i Lovns Bredning er, ifølge bekendtgørelse nr. 155 af 07/03/2000, 2 m, men da 
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fiskeriet har fokus på de områder, hvor tætheden af kommercielt interessante muslinger er højst, vil 
fiskeriet være uden for områder med ålegræs (jf. Fig. 10).  

Skive Fjord, Lovns og Risgårde bredninger
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Fig. 9. Dybdeudbredelsen af ålegræs i Skive 
Fjord, Lovns og Riisgårde Bredninger 1988-
2007. Fra Miljøcenter Ringkøbing. 

 
 

 

 
 

Fig. 10 viser udbredelsen af ålegræs i Lovns Bredning (rød markering),  
områder med lavere end 2 meters vanddybde (lysere grøn markering) samt  
muslingernes tæthedsfordeling i bredningen. De to markerede områder er udlagt 
til opfiskning af omplantningsmuslinger i 2008. 

 

Sigtdybde 
Notat fra DMU (Kjerulf Petersen et al. 2008) har i 2008 vist en sammenhæng mellem forekomsten 
af blåmuslinger og sigtdybde. Analysen foretages på en række områder i Limfjorden og på et meget 
omfattende datagrundlag. Et fiskeri af blåmuslinger vil have betydning for denne korrelation. Dog 
kan det forventes, at den naturlige variation i muslingebestanden, herunder ændringer i rekrutterin-
gen og dødelighed pga. iltsvind og prædation, kan have større effekt end det her konsekvensvurde-
rede fiskeri. Iltsvindshændelser med massedød af blåmuslinger er rapporteret for en række områder 
i Limfjorden, herunder Lovns Bredning. I forbindelse med disse hændelser er der registreret tab af 
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muslinger, der overstiger landingerne fra fiskeriet med en faktor 3-4 (Dolmer et al. 1999, Kristensen 
og Hoffmann 2000). Lovns Bredning var sidst påvirket af massedødelighed pga. iltsvind i 2006 
(DFU notat 2006).   
 
Prædation fra søstjerner er en anden faktor, der har betydning for udbredelsen af blåmuslinger lokalt 
i Limfjorden og dermed for områdets filtrationspotentiale Det er således beregnet at søstjerner lo-
kalt kan fjerne op til 15.000 tons (Holtegaard et al. 2008).  
 
Blåmuslinger kan kun under optimale forhold udnytte hele filtrationskapaciteten til fødeoptagelse, 
og dermed fjernelse af partikler fra vandsøjlen. Partikler (mikroalger og andet organisk materiale) 
skal transporteres ned til bunden ved opblanding af vandsøjlen. Denne opblanding fremmes af bøl-
geenergi og strømforhold, men dæmpes af forskelle i temperatur eller salinitet mellem øverste og 
nederste del af vandsøjlen. Transport af partikler, og dermed fjernelsen af partikler fra vandsøjlen, 
er således betinget af klimatiske og hydrografiske forhold. Blåmuslinger vil ofte forekomme i tæt-
heder, der medfører at fødepartiklerne fjernes fra den nederste del af vandsøjlen (Dolmer 2000a). 
Dette medfører, at muslingerne ikke kan udnytte fuldt potentiale til fødeoptag (Dolmer 2000b). En 
afhøstning af en del af bestanden vil således ikke nødvendigvis have en reducerende effekt på be-
standens fjernelse af partikler, og dermed vandets sigtbarhed, idet en fjernelse af muslinger i første 
omgang vil reducere muslingernes fødekonkurrence, og bestanden dermed samlet set kan oprethol-
de en uændret filtration. 
 

Muslingefiskeriets betydning for iltforhold 

Ophvirvling af iltforbrugende stoffer 
Under fiskeri vil der blive ophvirvlet bundsediment (Riemann og Hoffmann 1991, Dyekjær et al. 
1995). Undersøgelser har vist, at den årlige frigørelse af partikler i forbindelse med skrabning er 
relativ ubetydelig sammenlignet med den totale årlige vindinducerede resuspension. Det samme 
gælder ophvirvling af iltforbrugende stoffer, der igen kan sammenlignes med den vindinducerede 
ophvirvling (Dyekjær et al. 1995). I perioder med lave iltspændinger kan frigivelsen af iltforbru-
gende stoffer dog teoretisk tænkes at mindske iltkoncentrationen i bundvandet yderligere. Undersø-
gelserne af ophvirvling viser en svag ophvirvling af partikulært materiale i 10-30 minutter efter et 
fiskeri. Udrystningsforsøg med sediment viser endvidere, at der forbruges 0,14-0,51 g ilt pr m2 pga. 
ophvirvlede iltforbrugende stoffer den første time efter skrabning (Dyekjær et al. 1995). Hvis fiske-
riet gennemføres ved et iltindhold på 4 mg ilt pr. liter havvand på 5 meters dybde, vil ophvirvlet 
iltforbrug kun fjerne 5 % af ilten fra vandsøjlen. Beregninger af konsekvensen af et omplantningsfi-
skeri af 10.000 tons blåmuslinger i Lovns Bredning har vist, at dette fiskeri vil frigive iltforbrugen-
de stoffer, der vil fjerne få procent af iltindholdet i bundvandet (Kjerulf Petersen et al. 2008). 

 
Tætte muslingebestande kan medføre iltsvind 
Basisanalysen for Natura 2000 habitatområde 30 påpeger, at eutrofiering i stort omfang forringer 
tilstanden i naturtyper i forhold til opstillede mål og at forekomst af iltsvind udgør en trussel i for-
hold til at opnå målsætning for habitatområdet. I Limfjorden er det ved flere lejligheder observeret, 
at områder med meget tætte forekomster af muslinger kan accelerere en iltsvindssituation (Jørgen-
sen 1980). Dette er senest observeret i sommeren 2008 i Lovns Bredning, hvor udbredelsen af ilt-
svindsområdet er sammenfaldende med de højeste biomasser af blåmuslinger. Iltforbruget af en 
dansk fjordbund uden muslinger er ca. 0,1-0,8 g O2 m

-2 dag-2 afhængig af årstid (Tørring et al. 2008, 

 17



DTU Aqua   

Winther et al. 2008). Iltforbruget i Lovns Bredning kan forventes at være i den høje ende af inter-
vallet. Tilstedeværelsen af tætte muslingebanker vil øge bundens iltforbrug i et betydeligt omfang. 
Måling fra Kertinge Nor, Vadehavet og fra USA’s østkyst har rapporteret iltforbrug fra 33 til 93 g 
O2 m

-2 dag-2 (Dankers et al. 1989, Nixon 81, Josefsen og Schlüter 1994), hvilket er op til ca. 100 
gange mere end iltforbrug på bund uden muslinger. Målingerne fra USAs østkyst viste, at iltforbru-
get faldt markant til 5 g O2 m

-2 dag-2, når der ikke var vandbevægelse. Jørgensen (1980) viste i Lim-
fjorden et markant fald i iltkoncentrationen hen over en muslingebanke. Målinger af bundens ilt-
forbrug viste ligeledes et iltforbrug på 4,16 g O2 m

-2 dag-1 i en muslingebanke og 0,35 g O2 m
-2 dag-

1 i sediment uden blåmuslingeforekomster.  Sammenhængen mellem biomassen af blåmuslinger i 
en muslingebanke og bankens respiration vil ikke være lineær. Når biomassen øges, vil der opstå 
fødekonkurrence mellem muslingerne, og en mindre andel af den optagne føde vil blive omdannet 
til vækst og reproduktion. Ligeledes vil en større andel af den optagne føde blive omsat direkte i 
basale stofskifteprocesser med forbrug af ilt, og iltforbruget vil være relativt højere pr. biomasseen-
hed i tætte muslingebanker i forhold til muslingebanker med lavere biomassetæthed. Ved lave ilt- 
eller fødekoncentrationer vil muslingerne ophøre med at filtrere og ventilere, og respiration fra mus-
lingebanken vil falde.  I sommerperioden vil der i Lovns Bredning være en iltkoncentration på 4 g 
O2 m

-3. En høj biomasse vil således hurtigt fjerne den forekomst af ilt, der findes i vandsøjlen. En 
høj biomasse af blåmuslinger vil således markant øge sandsynligheden for iltsvind i et område som 
Lovns Bredning, og dermed destabilisere økosystemet.  Ud fra en teoretisk betragtning kan det ikke 
forventes, at en høj biomasse af muslinger kan sameksistere med en bundfauna med stor diversitet 
og forekomst af flerårige organismer, idet muslingerne vil destabilisere økosystemet. Et fiskeri af 
blåmuslinger, der er målrettet områder med høj biomasse af blåmuslinger, vil således kunne stabili-
sere økosystemet i forhold til hyppighed og omfang af iltsvind. 

 
Iltsvind kan spredes til andre områder 
Massedød af blåmuslinger og andre bunddyr forekommer hyppigt i forbindelse med iltsvind. Der er 
således rapporteret dødelighed af op til 300.000 tons blåmuslinger i hele Limfjorden. Da Lovns 
Bredning er hyppigt påvirket af iltsvind, vil massedødelighed af blåmuslinger forekomme i dette 
område. Ved massedødelighed af bunddyr, herunder blåmuslinger, frigives der organisk materiale, 
som vil øge bundens iltforbrug yderligere.  Fiskeri på muslinger i et område med høj risiko for ilt-
svind kan således hindre en spredning af dette materiale, som vil kunne bidrage til en eksport af 
iltsvindet til andre områder. Kjerulf Petersen et al. (2008) har således beregnet, at forrådnelsen af 
10.000 tons muslinger i sommerperioden i Lovns Bredning vil forbruge al ilt i bundvandet i hele 
bredningen i en typisk iltsvindssituation, hvor der er en start-iltkoncentration på 4 g O2 m

-3 og der 
ikke pågår en opblanding af vandsøjlen. Et fiskeri af blåmuslinger vil således kunne mindske de 
økologiske skadepåvirkninger af iltsvind ved at fjerne biomasse, som ved iltsvind vil kunne forbru-
ge iltforekomst i bundvand i et større område og dermed eksportere iltsvind. 
 

Bundfauna og gendannelsestid 
Brugen af skrabende redskaber som f.eks. en muslingeskraber, har effekt på havbunden (Jennings 
og Kaiser 1998). Hvor stort omfanget af en pågældende effekt er, afhænger af hvilke andre faktorer, 
herunder vind, strøm, bundforhold m.v. der er i et givent område. Således kan effekten være særde-
les betydelig i et område, der er præget af f.eks. roligt vand og begrænset strøm, mens effekten kan 
være ubetydelig i områder, der i forvejen har en høj grad af forstyrrelse.  
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I forhold til omfanget af den effekt de skrabende redskaber har, ser man på gendannelsestiden. Ved 
fiskeri med muslingeskraber påvirkes de øverste 0,2-2,0 cm af havbunden (Dyekjær et al. 1995). 
Habitatets gendannelsestid er afgørende for varigheden af effekten af menneskelig aktivitet. Bund-
faunaens gendannelsestid er en vigtig parameter i vurderingen af miljøeffekter i forbindelse med 
sedimentforstyrrende aktiviteter. Fra studier af råstofindvinding (Newell et al. 1998) er det kendt, at 
gendannelsestiden for forskellige bundtyper varierer meget (Tabel 3). Ved råstofindvinding vil hav-
bunden dog påvirkes i større dybde og effekterne vil derfor være større i forhold til ved muslingefi-
skeri. Faunaen på estuarine mudderflader gendannes på omkring seks måneder, på en mudret kyst-
bund er faunaen 1-2 år om at blive genetableret, og for mere stabile habitater øges gendannelsesti-
den betydeligt. Gendannelsestider på op til 10 år er rapporteret for faunaen på skalsandbund. Gen-
dannelsestiden vil være afhængig af bundfaunaens sammensætning. Da Lovns Bredning er eutroft 
med hyppige tilfælde af iltsvind (http://gis.dfu.min.dk/website/Limfjord/viewer.htm) vil faunaen 
være domineret af opportunistiske arter med et højt reproduktions- og et stort spredningspotentiale. 
Langtidspåvirkninger på bundfaunaen i området, som følge af fiskeri, kan derfor ikke forventes, og 
gendannelsestiden vurderes ud fra denne betragtning at være mindre end 1-2 år.  
 

Tabel 3 viser gendannelsestider af bundfauna efter sedimentudvinding i forskellige 
habitattyper - Fra Newell et al. 1998. 

 
 
I Limfjorden varierer bundforholdene betydeligt fra område til område. Undersøgelser af fiskeriets 
effekt på havbunden foretaget i et område skal derfor med varsomhed overføres direkte til et andet. 
Der vil i det følgende derfor blive skelnet mellem direkte viden, som er den viden, der er indhentet 
på et specifikt område, og indirekte viden, som er viden, der er indhentet ved øvrige undersøgelser i 
andre områder. Denne viden vil blive inddraget og vurderet i de tilfælde, hvor der ikke foreligger 
direkte viden.  
 

 19



DTU Aqua   

Der foreligger ikke konkrete undersøgelser af effekten af muslingefiskeri i selve Lovns Bredning. 
Vurderingen er derfor foretaget med udgangspunkt i undersøgelser af effekten, foretaget uden for 
Lovns Bredning, men sammenholdt med data om bundforhold i Lovns Bredning. 
 
I naturtype 1160 er en varieret bundfauna målsat. Undersøgelser fra den sydlige del af Løgstør 
Bredning har vist en effekt på bunddyr (infauna og epifauna) ved fiskeri af 3-4 år gamle muslinger 
(Dolmer et al. 2001, Dolmer 2002). Umiddelbart efter fiskeriet blev der fundet signifikant færre 
arter på muslingebankerne sammenlignet med uden for bankerne. Efter 40 dage var denne forskel 
ikke længere at spore (Dolmer et al. 2001).  
 
Lige efter fiskeriet med et skrabende redskab steg artsdiversiteten uden for muslingebankerne på det 
sandede substrat. Efter 7 dage var forskellen udlignet (Dolmer et al. 2001). Undersøgelserne viser 
samlet, at fiskeriet påvirker forekomsten af infauna (børsteorme og muslinger), samt en række epi-
faunaorganismer (søanemoner, søpindsvin, søpunge og havsvampe). Omvendt ses organismer som 
hesterejer og slangestjerner i højere tætheder i områder, hvor der er fisket muslinger pga. forbedrede 
forekomster af føde eller forbedrede bundforhold for disse arter (Dolmer et al. 2001). Derudover 
gælder det for Lovns Bredning at området særdeles ofte påvirkes af iltsvind. Den hyppige fore-
komst af iltsvind medfører, at området er domineret af opportunistiske arter med et højt reprodukti-
onspotentiale og et stort spredningspotentiale. Den oven for beskrevne effekt vil således være be-
grænset yderligere, da andre faktorer allerede har en stor påvirkning på området. 
 
Ifølge Dolmer (2002) viste undersøgelser af langtidseffekten af muslingefiskeriet (4 år) en effekt på 
epifauna vest for Mors, men ikke i Løgstør Bredning. I et andet studie af Hoffmann og Dolmer 
(2000) kunne der ligeledes ikke ses nogen langtidseffekt af muslingefiskeriet. I disse studier af 
langtidseffekterne er der set på artssammensætningen i et område, hvor der fiskes muslinger, sam-
menlignet med artssammensætningen i et naboområde der er lukket for muslingefiskeri. I området, 
hvor der fiskes muslinger, er der ikke fisket muslinger de sidste 4 år.  
 
En sammenligning af langtidseffekten (ca. 30 år) af muslingefiskeriet i Løgstør Bredning og Nibe 
Bredning viser, at den økologiske status, defineret som den standard der er udarbejdet for interka-
libreringen i den Nordøstatlantiske økoregion (GIG, type NEA 1/26), er bedre for Nibe Bredning 
end for Løgstør Bredning. Det ses som et udtryk for, at faunaen i Nibe Bredning generelt er mere 
divers og omfatter flere følsomme arter end i Løgstør Bredning (Kjerulf Petersen et al. 2008). Årsa-
gen til forskellen i indekset for den økologiske status for de to bredninger er ikke entydig. Af forkla-
ringer er bl.a. nævnt forekomsten af fiskeriintensiteten, forekomsten af iltsvind og forskel i habita-
ter, hvad angår dybde- og bundforhold. Der er forskel i fiskeriintensiteten i de to områder. Data 
tilbage til 1989 viser, at der er blevet landet en betydeligt større mængde muslinger fra Løgstør 
Bredning end fra Nibe Bredning. Fiskeriet tillægges derfor en del af forklaringen af forskellen i 
DKI indekset (Kjerulf Petersen et al. 2008). Ud over fiskeriet vurderes det, at der er en forskel mel-
lem områderne, der kan udgøre en del af forklaringen i forskellen i DKI indekset. I Løgstør Bred-
ning forekommer der iltsvind, mens der i perioden 1993-2006 ikke har været iltsvind i Nibe Bred-
ning (Kjerulf Petersen et al. 2008).   
 
Fiskeriets effekt på forekomsten af blåmuslinger og andre arter menes bl.a. at være forårsaget af 
fjernelsen af substrat. Denne antagelse bygger dels på felteksperimenter og dels på observationer i 
den nordlige del af Løgstør Bredning. Felteksperimentet viser en sammenhæng mellem substrat-
kompleksitet og reduceret prædation på blåmusling fra krabber (Frandsen og Dolmer 2002). Obser-
vationer af muslingerekruttering viser, at mængden af skaller og småsten på bunden har betydning 
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for mængden af muslingeyngel (Frandsen og Dolmer 2002). Kjerulf Petersen et al. (2008) har ana-
lyseret forekomsten af skaller og blåmuslinger for større områder af Limfjorden. Disse viser en 
sammenhæng mellem forekomsten af muslingeskaller og forekomsten af blåmuslinger. Analyserne 
kan dog ikke afgøre om forekomsten af skaller fremmer en rekruttering af blåmuslinger, eller om en 
stor bestand af blåmuslinger medfører en stor forekomst af skaller. I forbindelse med moniteringen 
af blåmuslinger i Limfjorden registrerer DTU Aqua forekomsten af sten og skaller i forsøgsskrab. 
Forekomsten af dette materiale kan omregnes til mængde substrat på bunden med samme bereg-
ningsmetode, som for blåmuslinger. På Fig. 11 ses forekomsten af skaller i Løgstør og Lovns Bred-
ninger. Det ses, at mængden af substrat i begge områder ligger mellem 0,7 og 1,5 kg m-2. I Lovns 
Bredning er forekomsten af skaller dog lavere i 2000-2003. Korrelationsanalyser finder hverken 
signifikante korrelationer (P>0,05) i Løgstør eller Lovns Bredning.  En korrelation mellem ændrin-
gen af biomassen af blåmuslinger og forekomsten af skaller i Lovns Bredning viser ingen sammen-
hæng mellem ændringen i biomassen i år x i forhold til år x-1 og mængden af skaller i år x 
(P>0,05). Ligeledes er der ingen korrelation mellem biomassen af skaller og biomassen af blåmus-
linger (P>0,05). Samlet set for hele Lovns Bredning ses der således ikke en tydelig sammenhæng 
mellem muslingefiskeri, forekomst af substrat og biomassen af blåmuslinger. De undersøgelser, der 
tidligere er gennemført i Løgstør Bredning (Frandsen og Dolmer 2002), er gennemført på stationer 
med kun 0,4 kg substrat m-2, hvilket er under den mængde, der normalt findes i Lovns Bredning. 
Med henblik på at sikre en hurtig lokal gendannelse af muslingebanker kan det være hensigtsmæs-
sigt at sikre, at mængden af skaller er større en 0,7 kg m-2, hvilket vil sikre nok substrat til at under-
støtte nyrekruttering af blåmuslinger. Dette kan ske ved genudlægning af substrat i områder efter et 
fiskeri. 
 
 

 

 

Fig. 11. Forekomsten af substrat i Løgstør Bredning (øverst tv) og Lovns Bredning (nederst tv). Endvidere 
vises sammenhæng mellem forekomst af substrat og ændring i muslingebestand, og forekomst af substrat og 
biomasse af muslingebestand. 
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For at kunne måle en effekt af fiskeriet skal man kunne adskille effekten fra andre forstyrrelser 
(Jennings og Kaiser 1998). Lovns Bredning er som beskrevet hyppigt udsat for iltsvind. Set i sam-
menhæng med omfanget af disse iltsvindshændelser er det sandsynligt, at fiskeriet kun har en be-
grænset effekt på bunddyr i Lovns Bredning.  
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I undersøgelser, hvor der er foretaget forsøgsskrab, og hvor effekten på bunden efterfølgende er 
undersøgt (Dolmer et al. 2001) anvendes kontrolområder, hvor der ikke skrabes i forbindelse med 
forsøgsfiskeriet, men hvor tidligere fiskerier kan have påvirket faunasammensætningen. Denne type 
undersøgelser kan således underestimere effekten af fiskeriet. I undersøgelserne hvor et fisket og et 
lukket område sammenlignes (Hoffmann og Dolmer 2000, Dolmer 2002) antages det, at fiskeriet 
ikke påvirker faunasammensætningen i det lukkede kontrolområde. 
 
Ud fra ovenstående undersøgelse og viden om den effekt iltsvindshændelser, storme m.v. har på 
organismer og havbund, kan det således vurderes, at et fiskeri af muslinger i Lovns Bredning kan 
medføre en korttidspåvirkning af bundfaunaen.   
 
Det ønskede fiskeri af muslinger i Lovns Bredning vil maksimalt påvirke 14 % af den marine del af 
habitatområdet. Et fiskeri vil således påvirke maksimalt ca. 15 % af naturtypen 1160 i Habitatområ-
de 30, estimeret ud fra hele arealet af naturtypen inden for habitatområde 30. 

DTU Aqua har i samarbejde med muslingefiskerne i Limfjorden og DSC de senere år arbejdet med 
udvikling af redskabsteknologi til fiskeri af blåmusling og østers (Fig. 8). Der blev i 2003 gennem-
ført et forsøgsfiskeri efter østers med dels muslingeskraber, der også blev anvendt til østersfiskeri, 
og dels den lette østersskraber. Undersøgelsen viste, at den lette østersskraber fisker lige så godt 
som den tunge muslingeskraber samtidig med, at den er mere skånsom mod havbunden og mod 
undermålsøsters. Der er endvidere arbejdet videre med at udvikle en let boksskraber, hvor fangsten 
løftes fri af bunden. Endvidere er skrabejernet ophængt i elastisksystem, så bunden kun påvirkes 
med vægten af skrabejern (12 kg) og mederne. Forsøgsfiskeri med den skraber har vist, at skraberen 
frasorterer skaller, sten og anden bifangst meget effektivt og at undermålsøsters ligeledes frasorte-
res. Dykkerundersøgelser af skrabespor har ligeledes vist, at skraberen går meget let på bunden og 
ikke medfører sedimentforandringer. 

 

Fig. 8. til venstre en let østersskraber, til højre boks-skraber set fra bunden. 
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Der er i foråret 2008 udviklet nyt projekt om udvikling af ny skraber til muslingefiskeri.  I forbindelse 
med den nye EFF-ordning er udvikling af redskaber til muslingefiskeri prioriteret højt og denne pulje 
er søgt i Fødevareministeriet. Formålet med projektet er: 

o Udvikle og teste nye skånsomme redskaber til fiskeri af blåmuslinger. Udviklingen vil dels 
tage afsæt i erfaringer og teknologi, der er nyudviklet i forbindelse med projekt om boks-
skraber til østersfiskeri og ved modifikationer af eksisterende muslingeskraber og dels i in-
ternationale erfaringer fra andre skaldyrsfiskerier.  

o Dokumenterer miljøskånsomheden af de nyudviklede redskaber i forhold til bifangst af an-
dre organismer samt påvirkningen af sedimentet og organismer på havbunden. Hermed kan 
et fiskeri med disse redskaber umiddelbart konsekvensvurderes.   

o Teste redskabernes fiskerieffektivitet med henblik på høj lønsomhed i fiskeriet 
 

Kumulative effekter 
Både eutrofiering og muslingefiskeri medfører en ændring i faunasammensætningen med øget fore-
komst af små organismer med hurtig rekruttering og stor spredningspotentiale. Således kan der op-
stå en kumulativ effekt i samspillet mellem de to stressfaktorer. Omfanget af det planlagte fiskeri er 
dog så begrænset, at effekten af fiskeriet vil være ubetydeligt i forhold til betydningen af eutrofie-
ringen, og at der således ikke vil kunne observeres en kumulativ effekt.  
 
Der blev i løbet af juli/august 2008 opfisket yngel fra Lovns Bredning med henblik på omplantning. 
Idet både opfiskning af muslinger til genudlæg og traditionelt muslingefiskeri finder sted i området, 
skal effekterne fra de to fiskerier indgå i en samlet vurdering. Det skal bemærkes, at fiskeri efter 
muslinger til omplantning og traditionelt fiskeri ikke forekommer i samme tidsramme eller i de 
samme dele af Lovns Bredning, idet der er forskel i størrelsesfordelingen af de muslinger, der fiskes 
efter i de to fiskerier.  
 
Når der fiskes efter muslinger, kan der forekomme bifangst af bl.a. skaller og sten. Bortfiskning af 
substrat kan på sigt tænkes at have en effekt. Frandsen og Dolmer (2002) har vist, at der er positiv 
sammenhæng mellem substratets kompleksitet og muslingers overlevelse, idet det tager længere tid 
for predatorerne at nå frem til deres bytte på det komplekse substrat.     
 
Fjernelse af substrat som konsekvens af fiskeri med skrabende redskaber opstår ikke ved en enkelt 
fiskeepisode, men kan få konsekvenser for bundfaunaens sammensætning, hvis et område påvirkes 
kontinuerligt. Det vurderes, at fiskeri af 6.000 tons muslinger ikke vil have en negativ effekt på ud-
pegningsgrundlaget.  
 

Bilag IV arter og andre arter i udpegningsgrundlag  
Stavsild og flodlampret indgår i udpegningsgrundlag for habitatområde 30. Da stavsilden er pela-
gisk, kan et fiskeri ikke forventes at påvirke forekomsten af denne art. Et fiskeri kan teoretisk set 
forventes at kunne påvirke flodlampret. DTU Aquas forsøgsfiskerier med muslingeskraber og trawl 
viser dog ikke en forekomst af denne art i Lovns Bredning (Hoffmann 2005). 
 
Ifølge Forvaltningsplanen for spættet sæl og gråsæl i Danmark 2005 var bestanden af spættet sæl i 
år 2004 på 1.690 individer i Limfjorden (Skov- og Naturstyrelsen 2005). I Lovns Bredning er der 
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ikke specifikt udpeget sælreservater, men de mest følsomme perioder for den spættede sæl er i juni–
juli pga. yngleperioden og i august-september pga. fældning.  
 
Dybdegrænsen for fiskeriet sikrer at fiskeriet opretholder en afstand til eventuelle rastepladser sæ-
lerne opholder sig på. Det skal erindres, at fiskeriet foregår med langsomtgående fartøjer, der ikke 
kan forventes at forstyrre sælerne, i forhold til hurtigtgående lystfartøjer. Fisk udgør størstedelen af 
den spættede sæls føde, men den tager også blæksprutter og krebsdyr. Fiskeri af muslinger vil såle-
des ikke påvirke spættet sæls fødegrundlag. 
 
Habitatdirektivet artikel 12 indfører en streng beskyttelse af en række arter (Bilag IV arter).  Ingen 
af disse arter, herunder marsvin, forekommer i Limfjorden. 

Samlet set vurderes det, at det planlagte fiskeri ikke vil forringe bevaringsstatus for naturtyper eller 
arter, der indgår i udpegningsgrundlag for Habitatområde 30. 
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Bilag 1 – Eksempel på fiskeritilladelse 
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Bilag 2 - Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde 
F14 

 
På kortet herover viser den røde  farve arealer, der er indbefattet af Fuglebeskyttelsesområde 14.  
  
 
SPA 14 Lovns Bredning  Vej-

led-
ning 

Sangsvane  Udbredelse 
I Danmark forekommer sangsvane som trækfugl. Fuglene yngler især i 
Sverige, Finland og Rusland, men overvintrer i Danmark. De ankom-
mer til landet i oktober-november og forlader det igen i marts-april. De 
overvintrende fugle holder især til i den nordlige halvdel af Jylland, 
Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. Omkring 23.000 sangsvaner 
overvintrer i Danmark. 
Levevis 
Når sangsvanerne ankommer til Danmark, søger de i de første par 
måneder især føde i søer og lavvandede fjordområder og vige, hvor de 
æder vandplanter. Derefter søger hovedparten af sangsvanerne føde på 
land, hvor de fouragerer på landbrugsafgrøder så som hvede- og raps-
marker, kartoffel- og roemarker og på græsmarker.  
Det er et krav til overvintringsstedet, at overnatningspladserne, det vil 
sige søerne og fjordene, er uforstyrrede. 
  
Hvad kan hjælpe sangsvane? 
Man kan hjælpe sangsvane ved at begrænse færdslen (fiskeri, sejlads 
m.v.) på overnatningspladserne.  
Natura 2000 status for Sangsvane: Gunstig bevaringsstatus. 

T F4 

 Hvinand Udbredelse 
Danmark er træk- og overvintringsområde for tusindvis af hvinænder. 
De fleste fugle ankommer i november, og i januar-februar kan bestan-
den være på omkring 50.000 individer. I marts-april forlader fuglene 
igen landet for at flyve til ynglestederne i bl.a. Finland og Nordrus-

T F6 
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land. Limfjorden, det sydlige Kattegat og det Sydfynske Øhav er 
blandt de vigtigste overvintringslokaliteter. I 1972 begyndte hvinand at 
yngle i Danmark, og bestanden er nu på omkring 60 par. 
Levevis 
Hvinænderne holder fortrinsvis til langs de lavvandede og beskyttede 
kyster, men kan også forekomme i større søer.  
Ændernes fødevalg er bredt og inkluderer blandt andet muslinger, 
snegle, fisk og krebsdyr og vandplantefrø.  
For at et område er egnet som levested for hvinand skal der være rela-
tivt uforstyrrede fourageringsområder. 
De hvinænder, der yngler i Danmark, er hovedsagelig at finde i søer i 
Nordsjælland. Reden placeres i huller i træer, f.eks. i forladte sortspæt-
tehuller, men hvinand benytter også redekasser.   
  
Hvad kan hjælpe hvinand? 
For at give ænderne mulighed for at udnytte fourageringsområderne 
kan man hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i 
de vigtigste dele af fourageringsområderne i perioden november-april. 
Opsætning af redekasser ved søer vil sikre, at der er egnede ynglemu-
ligheder for hvinænderne. 
 Natura 2000 status for Toppet Skallesluger: Gunstig bevaringsstatus 

 Toppet skal-
lesluger  

Udbredelse 
Hvert år ankommer tusindvis af toppede skalleslugere til Danmark. De 
er enten på vej til overvintringskvartererne længere sydpå, eller også 
bliver de i Danmark for at overvintre. Fuglene ankommer i oktober- 
november, og bestanden kan på det tidspunkt være på mere end 25.000 
fugle.  Limfjorden, farvandet syd for Fyn samt syd og nord for Lolland 
er blandt de vigtigste rasteområder. I marts-maj trækker fuglene til 
yngle- områderne i bl.a. Finland og Nordrusland. Omkring 2000-3000 
par toppede skalleslugere yngler årligt i Danmark. 
Levevis 
Toppet skallesluger holder til i fjorde og ved lavvandede, beskyttede 
kyster.  
Det lange næb med tandlignende hornlameller er et effektivt middel til 
at fange fisk med, og fisk som hundestejler og ålekvabber udgør stør-
stedelen af føden. Fuglene tager også mindre krebsdyr. 
Det er vigtigt, at der ikke i fourageringsområderne er forstyrrelser, som 
kan hindre fuglene i at udnytte føderessourcen. 
De toppede skalleslugere, der yngler i Danmark, er at finde langs be-
skyttede kyster og i kystlaguner, hvor de holder til på små holme, hvor 
der ikke er rovdyr. 
   
Hvad kan hjælpe toppet skallesluger? 
Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i 
fældningsområderne i Limfjorden og i Smålandsfarvandet i sensom-
meren. 
Natura 2000 status for Toppet Skallesluger: Gunstig bevaringsstatus 

T F4 

 Stor skalle-
sluger   

Udbredelse 
Mens meget få store skalleslugere yngler her i landet, er Danmark vært 
for mange af fuglene på træk, eller når de kommer hertil for at over-
vintre. Fuglene ankommer i november fra yngleområderne i bl.a. Fin-
land, og i januar-februar kan der tælles mere end 10.000 store skalle-
slugere. De fleste af ænderne ses i områder som Limfjorden, Arresø og 
omkring København. Om foråret trækker fuglene atter mod yngle- 
områderne. Omkring 50-70 par yngler her i landet. 
Levevis 
De fleste overvintrende store skalleslugere ses i søer og vandløb, men 
de forekommer også i store antal i fjorde, laguner og ved lavvandede 

T F4 
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kyster. 
Et egnet fødesøgningsområde er et uforstyrret område, hvor stor skal-
lesluger kan finde tilstrækkelige mængder fisk, eksempelvis karpefisk 
eller ål og hundestejler.  
I Danmark yngler de store skalleslugere ved de sydlige kyster. Reden 
placeres i et hullet træ eller i en redekasse i nærheden af kysten. 
  
Hvad kan hjælpe stor skallesluger? 
Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i 
de vigtigste dele af fourageringsområderne fra november til og med 
første halvdel af marts. 
Opsætning af redekasser på egnede ynglelokaliteter vil være med til at 
sikre gode ynglevilkår for stor skallesluger. 
  
Natura 2000 status for Stor skallesluger: Gunstig bevaringsstatus 

 
Vejledning: 
 
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 

F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at 
den i området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fug-
learten.   

F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager 
væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark.  
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Bilag 3 - Udpegningsgrundlag for Habitatområde H30 

 
På kortet herover viser den grønne farve, hvilke arealer der er omfattet af Habitatområde 30. 
 

30 

Lovns Bredning, Hjarbæk 
Fjord og Skals, Simested 
og Nørre Ådal, samt 
Skravad Bæk 

1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) 

    1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 

    1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 

    1355 Odder (Lutra lutra) 

    1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 

    1528 Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) 

    1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 

    1150 *Kystlaguner og strandsøer 

    1160 Større lavvandede bugter og vige 

    1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

    1220 Flerårig vegetation på stenede strande 

    1230 Klinter eller klipper ved kysten 

    1310 
Vegetation af kveller eller andre enårige strand-
planter, der koloniserer mudder og sand 

    1330 Strandenge 

    2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 

    3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
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    3150 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks 

    3260 Vandløb med vandplanter 

    4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

    5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 

    6210 
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 
bund (* vigtige orkidélokaliteter) 

    6230 
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 
mindre sur bund 

    6430 
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller 
skyggende skovbryn 

    7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

    7230 Rigkær 

    9160 
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund 

    9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund 

    91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 

    91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 
Tilføjelser til udpegningsgrundlaget på baggrund af materiale udsendt til høring marts/april 2008. 
For yderligere information kontakt Erik Buchwald By- og landskabsstyrelsen. 
 
1013 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) Ny 
1037 Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) Ny 
1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) Ny 
1103 Stavsild (Alosa fallax) Ny 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) Ny 
1393 Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus) Ny 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden Ny 
3160 Brunvandede søer og vandhuller Ny 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng Ny 
6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand Ny 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop Ny 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse Ny 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand Ny 
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv Ny 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn Ny 
9130 Bøgeskove på muldbund Ny 
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