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Sammenfatning 
 
Denne rapport er udfærdiget i forbindelse med projektet ”Udvikling af skånsomt redskab til 
fiskeri af blåmuslinger”. Rapporten opsummerer hvilke muslingeskrabere, der bruges i 
blåmuslingefiskerier i Danmark og i resten af verden; og hvilke modifikationer man har 
tilføjet disse og andre muslingeskrabere for at minimere bifangst, og gøre muslingeskraberne 
mere skånsomme mod havbund, bundorganismer og -vegetation.  
 
Muslingeskrabere anvendes fortrinsvis til fiskeri på naturligt forekommende bestande af 
blåmuslinger. De største fiskerier findes i Danmark, Frankrig, Holland, Storbritannien og 
Tyskland. Den hollandske muslingeskraber anvendes i de fleste lande, i Storbritannien og 
Spanien anvendes desuden Baird skraberen. Den mest skånsomme skraber i brug i dag er Den 
hollandske skraber og modifikationer deraf, som svarer til den skraber, vi bruger i Danmark. 
 
Internationalt er arbejdet med at udvikle skånsomme muslingeskrabere kun i opstartsfasen, og 
der er derfor få eksempler at lære af. De mest almindelige modifikationer er reduktion af 
skraberens vægt, af netposevolumen og forøget maskevidde på oversiden af netposen, for at 
mindske bifangsten af fisk.  
 
Internationalt er der enkelte modifikationer, som kan inspirere i forbindelse med udviklingen 
af en ny, skånsom, dansk blåmuslingeskraber. Boksskrabere løfter fangsten op over 
havbunden og sorterer skaller og undermålere fra gennem bundnettet. I Frankrig har man 
tilføget gummidækken og slidmåtter under nettet, som beskytter nettet og reducerer 
bifangsten af skidt og mudder. Dykkeplader anvendes med succes på bl.a. den lette danske 
østersskraber. Dykkepladen skaber et undertryk, som holder skraberen på bunden uden brug 
af ret meget vægt og giver en stabil kontakt med underlaget. 
 
I Danmark har erhvervet været opmærksomme på problematikken omkring den hollandske 
skrabers påvirkning af bunden og har derfor udviklet 2 lette skrabertyper: Fur-skraberen og 
den lette skraber. Disse skrabere er lettere end den Hollandske skraber og har en kortere 
netpose, hvorved de påvirker bunden med en lavere vægt per areal skrabet. Disse skrabere er 
anvendt med succes til blåmuslingefiskeri i Limfjorden og er derfor interessante at teste og 
evt. modificere yderligere i forbindelse med udviklingen af en ny, mere skånsom 
muslingeskraber til blåmuslingefiskeri i Danmark. 
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1.  Formål  
 

Denne rapport opsummerer hvilke muslingeskrabere, der bruges i blåmuslingefiskerier i 
Danmark og resten af verden, og hvilke modifikationer man har tilføjet disse og andre 
muslingeskrabere for at minimere bifangst, og gøre muslingeskraberne mere skånsomme mod 
sediment og bundorganismer. Målet er at finde skånsomme modifikationer fra andre lande og 
fiskerier til brug for udviklingen af en mere skånsom, dansk blåmuslingeskraber. 
 
Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Udvikling af skånsomt redskab til 
fiskeri af blåmuslinger.” Projektet udføres i et samarbejde mellem DTU Aqua, 
Centralforeningen for Limfjorden, Danmarks Fiskeriforening (DF) og Dansk Skaldyrcenter 
(DSC). 
 

 
 
 
 
2.  Baggrund for projektet 
I forbindelse med udpegningen af en række Habitatområder har Miljøministeriet gennemført 
basisanalyser (Natura 2000), der både har til formål at beskrive de habitater, der ønskes 
beskyttet men også at kortlægge de faktorer, der kan hindre en opfyldelse af de mål, der er sat 
for de enkelte habitatområder. Muslingefiskeri er i adskillige af disse basisanalyser udpeget 
som en trussel i forhold til at opnå de stillede naturmål. I løbet af de sidste 10-15 år er 
bestanden af blåmuslinger i Limfjorden og andre danske farvande faldet markant. Dette fald 

Formålet med projektet: ” Udvikling af skånsomt redskab til fiskeri af 
blåmuslinger”: 

Implementeringen af Natura 2000 direktiver, med krav om konsekvensvurderinger af 
muslingefiskerier efter 1. juli 2008, kan nødvendiggøre udviklingen af skånsomme 
redskaber i forhold til at opretholde et fiskeri. Dette projekts formål er at: 
 

1. udvikle og teste nye skånsomme redskaber til fiskeri af blåmuslinger. 
Udviklingen vil dels tage afsæt i erfaringer og teknologier, der er nyudviklet i 
forbindelse med projekt om boksskraber til østersfiskeri og ved modifikationer 
af eksisterende muslingeskraber og dels i internationale erfaringer fra andre 
skaldyrsfiskerier. 

2. dokumentere miljøskånsomheden af de nyudviklede redskaber i forhold til 
bifangst af andre organismer samt påvirkningen af sedimentet og organismer på 
havbunden. Hvorved et fiskeri med disse redskaber umiddelbart kan 
konsekvensvurderes. 

3. teste redskabernes fiskeeffektivitet med henblik på høj lønsomhed i fiskeriet. 
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afspejler sig også i fiskeriets landinger og dermed det økonomiske udbytte af fiskeriet. En 
mulig forklaring på disse faldende bestande er fiskeriets fjernelse af skaller og sten som 
bifangst i fiskeriet. Fjernelsen af dette faste substrat forringer mulighederne for etablering af 
muslingeyngel. Fjernelsen af skaller og sten er således i konflikt med fiskerierhvervets 
økonomiske bæredygtighed, men i særdeleshed også med de naturmål, der er opsat i Natura 
2000 områder.  
 
Skrabende redskaber fjerner og beskadiger ligeledes de bundlevende planter og dyr, som 
udgør udpegningsgrundlaget for naturtyperne i habitatområderne. 
 
Med henblik på at udvikle et mere skånsomt fiskeri, der foregår i overensstemmelse med 
udpegningsgrundlagene i Natura 2000 områderne, er udviklingen af skånsomme 
fiskeredskaber, fra en samfundsmæssig betragtning, ønskværdigt. Det er således også et ønske 
fra fiskerierhvervet at udvikle redskabsteknologier, der påvirker bundforholdene mindst 
muligt. 
 

 
Figur 1. Udbredelsen af slægten Mytilus (Den danske blåmusling og andre arter se dansk og latinsk navn i 
Tabel 1). Kortet er ikke fyldestgørende. Blåmuslinger findes f.eks. også ved Australien og New Zealand, 
og spredt i små bestande, som er for små til at kunne ses på kortet. Spredning via ballastvand nævnes som 
årsag til at blåmuslingen er dukket op ved Australen og New Zealand. (Kilde: www.FAO.org) 
 
                 
 

http://www.fao.org/�
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Tabel 1.  Blåmuslingearter tilhørende slægten Mytilus. Kilde: www.foedevarestyrrelsen.dk 

Blåmusling, australsk Mytilus planulatus  
Blåmusling, chilensk Mytilus chilensis  
Blåmusling, grøn Mytilus smaragdinus  
Blåmusling, koreansk Mytilus crassitesta  
Blåmusling, La Plata- Mytilus platensis  
Blåmusling, middelhavs- Mytilus galloprovincialis  
Blåmusling, sydamerikansk Perna perna  
Blåmusling; europæisk blåmusling Mytilus edulis  

 
 

 
3. Blåmuslingens udbredelse 
 
Udbredelsen af blåmuslingen (Mytilus edulis) er styret af muslingernes krav til temperatur og 
salinitet. Blåmuslingen forekommer ikke i områder, hvor vandtemperaturen om sommeren 
overstiger 27 °C (Wells and Gray 1960). Blåmuslinger tolererer lave temperaturer i længere 
perioder og kan tilmed tåle at være indefrosset i is i op til 8 måneder hvert år i Labrador (Seed 
1976), men de er begrænsede af deres krav til vandtemperaturer over 5 °C i perioder, som 
varer længe nok til at tillade vækst og reproduktion (Newelll 1989). Blåmuslinger kan vokse 
ved saliniteter fra 3-5 til 34 ‰, men gror bedst ved saliniteter mellem 18 og 31 ‰ (Newell 
1989, Kautsky 1982, Westerbom et al 2002). Væksthastigheden falder under 12,8 ‰, og 
muslingerne bliver ikke ret store i områder med lav salinitet (Newell 1989, Kautsky 1982, 
Westerbom et al 2002). De største naturligt forekommende bestande af blåmuslinger findes 
derfor fortrinsvis i det nord og midt Atlantiske område (Fig. 2). Også i Stillehavet ved Japan 
og Californiens kyst findes større bestande af andre arter af blåmuslinger, og generelt kan 
blåmuslinger findes pletvis i små bestande i det meste af verden (Fig. 1, Tabel 1). Flere lande 
nævner spredning vha. skibes ballastvand som mulig årsag til, at blåmuslingen nu findes i 
deres farvande (New Zealand, Australien).  
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Figur 2. De største blåmuslingeproducerende lande (akvakulturproduktion).   
Kilde: FAO Fisheries Statistics 2002. 
 
 
I de senere år har akvakultur/dyrkning af blåmuslinger haft stor fremgang også i Danmark.  
Akvakulturerne består fortrinsvis af kulturbankedyrkning, langlinedyrkning, flådedyrkning 
(ikke i Danmark) eller pæledyrkning (ikke i Danmark). Kulturbanke dyrkning er ofte baseret 
på høst af spat (juvenile muslinger) fra vilde muslingepopulationer, som derefter udlægges i 
kulturbanker. Denne produktionsform er udbredt i danske farvande, hvor undermålsmuslinger 
genudlægges i områder med forventet høj produktion. Opdræt af blåmuslinger i vandfasen – 
eller "off-bottom" – bygger på at muslingelarverne kan fæste (”settle”) sig på et substrat 
hængende i vandet. Dette substrat kan være liner, bændler, net eller et andet egnet og 
håndterbart materiale ophængt fra langliner, flydende rør, platforme eller stativer. Den 
efterfølgende vækst til høstmoden størrelse kan foregå på fæstningssubstratet, eller der kan 
være en eller flere mellemliggende håndteringer af muslingerne (Muslingeudvalgets rapport 
2004). Spanien er Europas største producent af muslinger, og denne produktion foregår på 
langliner suspenderet fra flåder placeret i flodmundinger.  Figur 2 giver et overblik over de 
lande, som producerer flest blåmuslinger i akvakultur. 
 

 
4. Fiskeri med skrabere 
Blåmuslinger er bankedannende og hæfter sig til hinanden og evt. til sten og skaller vha. 
byssustråde. Fælles for alle muslingeskrabere er, at de har et skrabejern der følger bunden og 
løfter hele ”tæppet” af muslinger op i en opsamlingsenhed. Oftest bruges en konstruktion, 
hvor skrabejernet er en del af den ramme redskabet trækkes i og opsamlingsposen er monteret 
direkte herpå. Opsamlingsposen slæbes over bunden og dens underside er forstærket enten 
med en ringbrynje eller med en gummimåtte. Udsorteringen af muslinger under målet 
(lovmæssigt fastsat til >4,5 cm i Danmark) samt mudder, sten og skaller er minimal i denne 
konstruktion.  
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I enkelte fiskerier bruges såkaldte boksskrabere hvor opsamlingsenheden består af en boks der 
er løftet op på meder. Boksskrabere har den fordel, at de løfter fangsten op over havbunden og 
derved muliggør en udsortering af sten, skaller og undermålere. Dette er en stor fordel for 
fiskerne, idet de får en renere fangst og minimerer mængden af undermålere. Samtidigt 
fjernes mindre materiale og undermålere bliver lagt direkte tilbage på havbunden med en 
minimal indsats fra fiskerens side. Boksskrabere påvirker derved bunden og bundsamfundet i 
mindre grad end de skrabere, som anvendes i fiskeriet. Desværre kan boksskraberne også 
være svære at håndtere på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og dette er bl.a. grunden til 
at de ikke anvendes i øvrigt i det danske muslingefiskeri i dag. 
 
 
5. Muslingeskrabere anvendt til blåmuslingefiskeri 
 
Fiskeri efter blåmuslinger med en muslingeskraber foregår fortrinsvis på naturligt 
forekommende bestande, i forbindelse med dyrkningen af blåmuslinger på kulturbanker og i 
forbindelse med omplantninger. Muslingefiskeri med skraber forekommer først og fremmest i 
Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og Frankrig. Generelt er man ikke kommet ret 
langt i udviklingen med at gøre muslingeskraberne mere skånsomme mod havbunden. De 
mest skånsomme skrabere, som disse lande bruger, svarer til den hollandske 
blåmuslingeskraber, og kun franske modifikationer har forbedret denne skraber yderligere ved 
at tilføje slidmåtter (Tabel 2). Disse nedsætter først og fremmest sliddet på nettet og 
begrænser bifangst af mudder, men dette kan som en positiv sideeffekt også betyde nedsat 
friktion mellem net og bund. 
 
                                      

Figur 3. Et muslingefartøj fra Limfjorden med ophængt muslingeskraber af den hollandske type. 
(Kilde: www.limfjorden.dk) 

 

http://www.limfjorden.dk/�
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5.1.  Danmark 
I Danmark benyttes en muslingeskraber af den hollandske type i blåmuslingefiskeriet (Fig. 4-
5) (Dolmer et al. 1999). I dag benytter alle danske blåmuslingefiskere denne skraber. 
Skraberen er udformet lidt forskelligt med hensyn til fangstposen, men skraberammen er ens 
for alle typer og må ifølge bekendtgørelsen kun veje 100 kg og være 2 meter bred. 
Totalvægten af skraberen er max. 200 kg. På de fleste både i Limfjorden og på Østkysten 
anvendes en skraber med en stor pose (rummål 2-3 tons). I begge tilfælde består posen nederst 
af en ringbrynje af stålringe til beskyttelse mod slitage, og opad til af et kraftigt net med en 
maskestørrelse på 90-110 mm helmaske. Rammen er forsynet med et gitterværk, som 
forhindrer fangst af større sten (Fig. 4A). I fiskeriet i både Lillebælt/Kattegat og Limfjorden 
anvendes varierende gitterværk med mellem 25 og 50 cm mellemrum (Fig. 4A). På den nedre 
rammekant påsvejses ofte et skrabejern af rustfri, syrefast stål, så slitage på rammen 
mindskes. Når der fiskes muslinger på blød bund påsættes en ekstra stang under 
skraberammen (gravestang, Fig. 4B), som søger for at rammen ikke graver sig ned i 
mudderet, men kun indfanger blåmuslingerne på overfladen af bunden (Muslingeudvalget – 
bilagsrapport 2004). Skinnen går således dybere i den bløde bund end skraberammen. 
 
 
Figur 4. Den danske muslingeskraber. A) Den muslingeskraber, som er mest almindelig i Limfjorden med 
ramme, ringbrynje, netpose og gitterværk, som forhindrer fangst af store sten.  
B) På rammekanten af denne skraber, kan man se gravestangen (pil), som forhindrer skraberen i at grave 
sig for dybt ned i mudderet. Rammen er h er påsat kæde for under fiskeriet at holde den rette vinkel 
mellem slæbewire og bund, så der fiskes mest effektivt. (Foto: Nordjyllands Amt). Foto: Mads 
Christoffersen og Per Sand Kristensen. 
 

 

 
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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5.2.  Holland  
Udformningen af den hollandske muslingeskraber er som beskrevet under det danske 
muslingefiskeri. I Holland er skrabejernet og skraberammen lidt smallere (1,7 m), end de der 
bruges i Danmark (Fig. 5) (Lart et al 2003). 
 
 

 

 
Figur 5, Den hollandske muslingeskraber. 
 

 
 

5.3.  Frankrig  
I Frankrig anvendes 2 typer blåmuslingeskrabere (Lart et al. 2003).  
 
Skraber 1 til kystnært fiskeri (Fig. 6) består af en kraftig metalramme med 
netpose/opsamlingspose, som er beskyttet på begge sidder (overside og underside) med en 
sort slidmåtte af hård gummi (Fig. 6-7). Et blad- eller knivformet skrabejern (max 10 cm 
højde) er fikseret på den nedre del af skraberammen. Skrabere som bruges på mudret bund er 
lettere og har ikke brede skrabejern. Metalrammens dimensioner er 75 x 40 cm. Et bladformet 
skrabejern omgiver åbningen i en 45° vinkel. Muslingerne samles i en pose, der er 1,50 m 
dyb. 
  
Skraber 2 (Fig. 8) bruges i den østlige engelske kanal på dybere vand. Den benytter et 
skrabejern (digging bar) uden tænder, er større end skraber 1 (1,60 x 3,1 m), og har slidmåtter 
på undersiden af nettet. Skraberen trækkes med en wire normalt ved 3:1 wirelængde til dybde 
ratio, som kan varierer alt efter strøm og bundtype.  
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Figur 6. Skraber 1, muslingskraber til kystnært fiskeri på hård bund med beskyttende gummidække.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskyttende sort gummi 

Ringbrynje 

Figur 7. Gummimåtter fra fransk muslingeskraber. Måtterne er sammen føjet med stålringe.  
Foto: Per Sand Kristensen. 
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Figur 8. Skraber 2, muslingeskraber med gummislidmåtter (røde pile) (Den Østlige Engelske kanal). 
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5.4. Storbritannien 
I Storbritannien (UK) anvendes 2 skrabere: Baird skraberen (mest udbredt) (Fig. 9) (Lart et al 
2003) og den hollandske skraber (Fig. 5) (Johnson 1983). 
Baird skraberen (Fig. 9), bruges generelt i UK til fangst af blåmuslinger. Skraberen anvender 
en dykkeplade, et graveblad (max. 1 m bred) og en opsamlingspose af ståltrådsnet. 
Dykkerpladen holder skraberen på bunden ved brug af hydrodynamiske kræfter i stedet for 
vægt. Selektiviteten af denne skraber bestemmes først og fremmest af tænderne på 
skrabejernet og maskestørrelsen. Små fartøjer fisker med en skraber, hvorimod større fartøjer 
bruger 2 skrabere af gangen (Lart et al 2003). Baird skraberen er ikke en boksskraber, idet 
opsamlingsposen ikke er hævet over bunden, men derimod slæbes henover bunden. 
 

 
Figur 9. Baird skraberen. Denne skraber anvendes generelt i UK til fangst af blåmuslinger. 
 
 
Den kommercielle muslingeindustri i Wales er afhængig af høst af naturligt forekommende 
spat (juvenile muslinger). Spat høstes med muslingeskrabere af den hollandske type og 
omplantes (Fig. 10).  
 

 
Figur 10. Blåmuslingeskraber anvendt i Wales 
(UK), Skraber på figur = den hollandske type. 
Kilde: www.pp4sd.org.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrabejern med tænder 

Dykkeplade 

http://www.pp4sd.org.uk/�
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5.5.  Tyskland 
Bruger en skraber af den hollandske type (Fig. 5) 

 
5.6.  Irland 
Bruger fortrinsvis Baird skraber (Fig. 9) og i mindre grad den hollandske skraber (Fig. 5) 
(Palmer et al. 2007). 
 
5.7.  Spanien 
Bruger fortrinsvis Baird skraberen (Fig. 9) (Palmer et al. 2007). Fiskeri på vilde bestande er 
blevet erstattet af akvakultur. 
 
5.8.  Australien 
Muslinger blev traditionelt høstet fra naturligt forekommende bestande vha. skrabere eller 
manuelt ved dykning. Men voksende miljømæssig bekymring i løbet af 80´erne førte til en 
udfasning af skrabning, og muslingeakvakultur blev hovedkilden til produktion.  
 
5.9.  New Zealand 
Der findes meget få naturlige blåmuslingebestande i New Zealand og disse er formodentligt 
ikke oprindelige, men indført med ballastvand fra tankskibe. Produktion af blåmuslinger sker 
fortrinsvis ved akvakultur. Der fiskes ikke med en særlig blåmuslingeskraber. Brug af 
kammuslingeskraber er nævnt i forbindelse med blåmuslingefiskeri (Kilde: 
www.biosecurity.govt.nz) 
 
 
 
6.  Muslingeskrabere og modifikationer 
 
Internationalt er arbejdet med at udvikle skrabere, der er mere skånsomme mod havbunden, 
kun i opstartsfasen, og der er pt. meget få alternativer til de muslingeskrabere, som anvendes i 
fiskeriet verden over. Meget af litteraturen om skraberudvikling og modifikationer er heller 
ikke internationalt publiceret, hvilket gør det svært at opspore (Beentjes and Baird 2004).  
 
Fiskeri med muslingeskrabere påvirker sammensætningen af bundsedimentet og de dyr og 
planter, som lever her. Generelt er påvirkningen afhængig af den vægt redskab og 
netpose/opsamlingspose tilsammen påvirker bunden med. Et andet problem er fjernelsen af 
sten, skaller og undermåls muslinger fra bundsedimentet, som bl.a. kan være vigtige for 
muslingernes yngelproduktion.  
 
Denne rapport giver en opsummering af de initiativer og modifikationer, der er udviklet 
internationalt og i Danmark, og som kan bruges som inspiration for udviklingen af en ny mere 
skånsom blåmuslingeskraber til brug i danske farvande.  
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Muslingeskrabere kan modificeres på flere måder for at nedsætte påvirkningen på bunden og 
bundsamfundet: 
 
Reducering af bifangst af undermålere og andre dyr: 

1. En større grad af sortering af fangsten. Hævning af nettet fra bunden og forøgelse af 
maskestørrelsen i bunden, så undermålere, skaller og mindre sten frasorteres og føres 
tilbage til muslingebanken (Boksskrabere). 

2. Store masker på oversiden af nettet som lader fisk undslippe 
 

Reducering af vægt og friktion mod bunden: 
3. Reducering af skraberens vægt 
4. Reducering af friktionen mellem net og bund, så nettet glider lettere over bunden 

f.eks. ved påmontering af fleksible glide-/slidmåtter under redskabet 
 
 
 
Tabel 2. Modifikationer i skraberdesign fra Danmark og andre lande. 

 

Design-
modifika-

tioner/ 
Lande 

Hævning af 
net over bund 

 
(1) 

Store 
masker i 
overnet 

(2) 

Reduce-
ring af vægt 

(3) 

Reducering 
af friktion 
mod bund 

(4) 

Den 
holland-

ske 
skraber 

Baird 
skra-
ber 

Boks-
skra-
ber 

Australien     Skrabere 
udfasede 

  

Danmark Ny 
boksskraber til 

østers 
 

 Let østers-
skraber/ Let 

skraber/ 
Fur-

skraberen 

 X  Ny 
boks-

skraber 
til østers 

Frankrig    Gummislid-
måtter 

X   

Holland     X   

Irland     X X  

New 
Zealand 

 X X  X   

Spanien      X  

Storbritan-
nien 

Leddelt 
boksskraber 

 Dykke-plade  X X  

Tyskland     X   
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6.1.  Boksskrabere 
Boksskrabere har den fordel, at de løfter fangsten op over havbunden og derved muliggør en 
udsortering af sten, skaller og undermålere. Dette er en stor fordel for fiskerne, idet de får en 
renere fangst og minimerer mængden af undermålere. Samtidigt fjernes mindre materiale og 
undermålere bliver lagt direkte tilbage på havbunden med en minimal indsats fra fiskerens 
side. Boksskrabere påvirker derved bunden og bundsamfundet i mindre grad end de skrabere, 
som anvendes i fiskeriet. Desværre kan boksskraberne også være svære at håndtere på en 
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og dette er bl.a. grunden til at de ikke anvendes i det 
danske fiskeri i dag. 

6.1.1. Østersskraber (DK) 
SINTEF (SINTEF Fisheries and Aquaculture, Hirtshals, The North Sea Centre, 9850 Hirtshals) udviklede 
efter ide fra fiskeriforeningen en såkaldt boksskraber til østersfiskeri i Danmark. 
Forsøgsfiskeri med boksskraberen viste, at den havde en høj fangsteffektivitet (86%) (32-68% 
for let østersskraber og CF-skraber), og at den havde signifikant lavere bifangst af skaller og 
andre organismer end den lette østersskraber og CF-skraberen. Boksskraberen var dog ikke 
brugbar ud fra et arbejdssikkerhedsmæssigt synspunkt, da den var svær at fastgøre forsvarligt 
i dårligt vejr. Den lette østersskraber (24 kg) bruges derfor udelukkende i dansk østersfiskeri i 
dag. 
 
Målet med udviklingen af boksskraberen var at udvikle et redskab, der maksimerede 
sorteringen, maksimerede overlevelsen af undermålsøsters (føres tilbage gennem 
boksskraberens bund til havbunden) og minimerede redskabets påvirkning på bunden. 
Fangsten løftes op fra bunden, således at kontaktfladen mellem redskab og bund reduceres. 
Skraberen fungerer som en slæde, idet den er forsynet med 8 cm brede meder og trækkes i 4 
punkter – 2 punkter lige foran skrabejernet og 2 punkter øverst på skraberens bagkant (Fig. 
11-12). Boksskraberen er udført i rustfrit stål og vejer i alt 50 kg. Skrabejernet i 
boksskraberen er relativt højt og løfter fangsten 11 cm op fra bunden og ind i en fangstboks 
lavet af kvadratmasker. Skrabejernet er forsynet med længdegående huller dels til tidlig 
udsortering af mudder og dels for at reducere trykket på redskabet. Skrabejernet i 
Boksskraberen hænger løst ved skraberens omdrejningspunkt.  Dette design sikrer en optimal 
kontakt med bunden hvilket er essentielt for at optimere effektiviteten af redskabet. 
Skrabejernet er fæstnet ved hjælp af kæder og øverst stabiliseret med gummistropper. 
Kædeophænget tillader at skrabedybden og -vinklen justeres. Skrabejernet alene vejer 12 kg 
(Hoffmann et al 2007). 
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Figur 11.  Østersskraber set fra bunden. Foto: Per 
Dolmer (Hoffmann et al 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Boks-skraber set fra oven (øverst) og fra siden (nederst). 1: længde af boks, 2: bredde af boks, 4: 
skrabejern, 5: slæbe-punkter. Tegning: SINTEF (Hoffmann et al 2007) 
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6.1.2. Leddelt boksskraber  
Beskrivelsen af denne leddelte boksskraber er publiceret i World Fishing (UK) af en anonym 
forfatter (Anonymous 1984). Forfatterens beskrivelse af denne skraber er gengivet i den 
nedenstående tekst. Denne skraber er ikke i kommercielt brug og er derfor ikke beskrevet 
under afsnittet omkring muslingeskrabere anvendt til fiskeri i UK (afsnit 5.4) 
 
Den leddelte stive bund på denne boksskraber (Fig. 13) har mange fordele, men er dog ikke 
helt optimal på hård bund. Den er billigere, nemmere at slæbe og frasorterer mudder og små 
skaller bedre end almindelige skrabere. Skraberen er basalt set en stålslæde med et forstykke 
lavet af ringe eller åbninger af en størrelse, som holder på muslinger i høststørrelse og sigter 
mindre skaller og sediment ud. Bunden og forstykket er ophængt 5 cm over havbunden på en 
stålramme. Top og sider af boksen er lavet af nylonnet. Forstykket som forbinder 
skraberammen og slæden består af stålringe. Disse gør det muligt for skraberen at følge 
konturerne på sedimentet og forhindrer at tænderne løftes over bunden. Dette er et generelt 
problem for boksskrabere, der består af én samlet stålramme. Leddelingen gør det også muligt 
at trække skraberammen ombord med stålrammen hængende på siden af skibet. Boksskrabere 
er nemme at vedligeholde og billigere at fremstille. Den eneste rutinemæssige vedligeholdelse 
er reparation/ udskifting af nylonnet og udskiftning af mederne. 
 
Figur 13. Leddelt boksskraber. Forstykket af stålringe mellem skraberammen og slæden forbedrer 
boksskraberens evne til at følge havbundens konturer i forhold til en boksskraber bestående af en 
infleksibel jernramme, som nemmere mister kontakten til bunden (Anonymous 1984).  
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6.2.  Reduceret bifangst af fisk (forøget maskestørrelse på oversiden af netposen) 
Forøget maskestørrelse på oversiden af netposen påbydes i fiskerier verden over, for at 
reducere bifangsten af fisk, som derved får bedre mulighed for at undslippe nettet. 
 
Et eksempel på dette er New Bedford dredge, som bruges generelt ved kammuslingefiskeri i 
det meste af verden. Denne skraber har ændret sig meget lidt over de sidste 60 år. 
Modifikationer inkluderer øget ringstørrelse i ringbrynjen for at reducere fangst og mortalitet 
af juvenile kammuslinger, og øget maskestørrelse på oversiden af netposen for at reducere 
bifangst af fisk (Beentjes and Baird 2004). 
 
6.3.  Reduktion af skrabervægt 
Skraberens påvirkning på bunden afhænger først og fremmest af skraberens vægt. På den 
almindelige danske blåmuslingeskraber vejer redskabet (200 kg), og en fyldt netpose kan veje 
op til 3 ton. Reduktion af skrabervægten, vha. reduktion af netposens længde, er derfor en 
simpel og virkningsfuld metode til at gøre skraberen lettere og dermed mere skånsom overfor 
bundens flora og fauna. Anvendelsen af dykke-plader, der sikrer et godt bundgreb, er en 
meget anvendt løsning ved udviklingen af lette redskaber. Fiskerierhvervet og enkelte fiskere 
i Danmark søger løbende at udvikle redskabsteknologier, der påvirker bundforhold mindst 
muligt. I det efterfølgende præsenteres 3 lettere redskaber, som er udviklet af fiskerierhvervet 
i Danmark til fiskeri af østers og blåmuslinger. Sidst i afsnittet gennemgås anvendeligheden af 
dykke-plader. 
 
6.3.1. Den lette østersskraber 
Et godt eksempel på en reduktion af skrabervægt findes i det danske østersfiskeri, hvor det er 
blevet et lovkrav at fiske med den lette østersskraber (24 kg) i stedet for den 200 kg tunge 
muslingeskraber. Den lette østersskraber er efterfølgende modificeret med en påmontering af 
en dykkeplade. Dykkepladen sikrer et godt bundgreb (se afsnit 6.3.4). 
 
Den lette østersskraber består af en fast stålramme i front, der dels indeholder det øje som 
skraberen slæbes i, samt skrabejernet, der løfter østers af bunden (Fig. 14). På stålrammen er 
monteret en netpose øverst og en stålringbrynje nederst. Skraberammen har dimensionerne 96 
cm x 26 cm. Et tværsnit af skrabejernet måler 10 x 30 mm. Netposen er 1m x 1,5 m. 
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Figur 14. Lette østersskrabere, som anvendes i indsamlingen af blåmuslingeprøver i Limfjorden. Fotos: 
Mads Christoffersen 

   
 
 

6.3.2.  Fur-skraberen  
Muslingefiskerne udvikler løbende mere effektive blåmuslingeskrabere. Anders Pedersen har 
i samarbejde med andre muslingefiskere fra Fur udviklet en blåmuslingeskraber (Fig. 15), der 
i udformning er meget lig den lette østersskraber som bruges i østersfiskeriet i Danmark (Fig. 
14). 
 

Figur 15. Fur-skraberen. Fur-skraberen er 
meget lig den lette østersskraber. 
Skraberammen er lettere og en dykkeplade 
sikrer et godt bundgreb. A) Fur-skraberen 
fra siden og B) Fur-skraberen set forfra. 
Fotos: Per Dolmer. 
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A 
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Netpose og stålbrynje er lig den almindelige danske skraber bortset fra en afslutning af posen 
med en trekantet jernramme, som holder posen udspændt. Skraberammen afviger meget fra 
rammen på den almindelige danske skraber og vejer ca. halvdelen af denne. Smeden på Fur 
har konstrueret skraberammen, som består af en jernfirkant (2 m x 50 cm). En dykkeplade i 
jern er påsat foran skraberammen, som det ses på den lette østersskraber. Dykkepladen er 
påsat i en vinkel på 45 ° i forhold til skraberammen (Fig. 18). Skraberen tiltes ved tømning. 
 
Anders Pedersen og kolleger fra Fur har testet skraberens effektivitet. Parallelt prøvefiskeri 
med Fur-skraberen og den hollandske skraber på halvhård bund viste, at Fur-skraberen 
fiskede mere effektivt (>50 %), fiskede bedst på blandede muslingestørrelser, og den gik ikke 
så hårdt i bunden, som den hollandske skraber. 
 

6.3.3.  Den lette skraber 
Den lette skraber er udviklet til blåmuslingefiskeri af fisker Tommy Gertsen. Den lette 
skraber er en forstørret udgave af østersskraberen. Sammenlignet med den hollandske skraber 
er den lette skraber påmonteret dykkeplade, er kortere, har en lettere skraberamme og en 
kortere netpose. Den lette skraber har en total redskabsvægt på 118 kg og en rammebredde på 
145 cm. Den lette skrabers totalvægt er reduceret med næsten 50 % sammenlignet med den 
hollandske skraber. 

Figur 16. Den lette skraber. Den lette skraber er meget 
lig den lette østersskraber. Skraberammen er lettere og 
en dykkeplade sikrer et godt bundgreb. 
Fotos: Louise K. Poulsen. 
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6.3.4.  Dykkeplade 
Dykkeplader holder skraberen på bunden vha. hydrodynamiske kræfter og ikke vægt. I 
Danmark anvendes dykkeplader (Navne på engelsk: dive plane, dive plate, depressor board) 
på den lette østersskraber og er udformet af stålplader, træ eller tagrendedele. Dykkeplader 
bruges ofte på østers- og kammuslingeskrabere. Dykkerobservationer har vist, at skrabere 
forsynet med en dykkeplade er relativt mere stabile, og derfor påfører kammuslingerne 
mindre skade end de mere tunge skrabertyper i dette fiskeri (Beentjees and Baird 2004). Ved 
brug af dykkeplader kan skraberens vægt reduceres betydeligt og stadig fiske effektivt. 
Skraberen skal dog trækkes ved en ret stor hastighed før dykkepladen virker efter hensigten 
(Anonymous 1984). Dykkepladerne på den lette østersskraber sikrer et godt bundgreb, hvilket 
er nødvendigt pga. skraberens lave vægt (24 kg) (Fig. 14). Dykkepladerne kan monteres 
forskelligt på skraberen. På den lette østersskraber er dykkepladen monteret/svejset fast på 
den øverste del af skraberammen eller lige under. Dykkepladen peger mod bunden i en vinkel 
på 40-45°. Suget/undertrykket skabes derfor foran den gravende del af skraberammen lige 
under dykkepladen. Denne dykkepladetype findes også på Baird skraberen og Seafood 
Harvester fra Alaska (Fig. 9 og 17)  
 
En anden type dykkeplade monteres oven på skraberammen i en 40-45° vinkel (Fig. 18). Her 
dirigeres vandstrømmen op over dykkepladen. Dette skaber et undertryk bag pladen og over 
bunden af nettet, hvorved der skabes et sug, der fører materiale ind i skraberen og ud af 
netposen (øvre del) (Fig. 18 midterfigur).  
 
Fordele ved dykkeplader: 

1. Forøget fangst pga. bedre bundkontakt. 
2. Skraberen kan trækkes ved højere hastighed (Især fordel ved kammuslingefiskeri). 
3. Skraberen står bedre fast i dårligt vejr end skrabere uden dykkeplade. 
4. Vandstrømmen bag pladen ledes opad. Dette skaber et undertryksområde eller et sug 

over bunden af nettet, hvorved uønsket, fint sediment trækkes ud af nettet. 
5. Skraberen hopper ikke så meget hen over bunden, hvilket reducerer antallet af 

ødelagte muslinger. 
 
Eksempler på skrabere med dykkeplade. Den lette østersskraber, Fur-skraberen og Den lette 
skraber, som alle anvendes i Danmark (Fig. 14-16). Baird skraberen er også udstyret med en 
dykkeplade (Fig. 9). Et andet eksempel på en skraber med nedadvendt dykkeplade er en 
letvægts skraber kaldet ”Seafood Harvester”, som blev udviklet af en opfinder i US i 1994 til 
brug i Alaskas kammuslingefiskeri (Fig. 17). Skraberen er 3,7 meter bred og vejer 295 kg 
(sammenlignet med over 1000 kg for de konventionelle skrabere). Skraberen bruger en 
dykkeplade til at holde skraberen på bunden og ikke vægt. Skraberen glider over havbunden 
på et sæt korte ”ski” og korte tænder skraber kammuslingerne ind i nettet. I stedet for en 
netpose bruger Seafood Harvester et net med aftagelig fangstpose. Fordelene rapporteres at 
være reduceret bifangst og mindre skade på havbunden. Pga. problemer med at finde 
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fondspenge til at teste udstyret er skraberens effektivitet ikke testet og derfor heller ikke i 
kommercielt brug (Tkacz 1994). 
 
    Dykkeplade 

Figur 17. Seafood Harvester skraberen glider over havbunden på et sæt korte ”ski” og holdes på bunden 
vha. en dykkeplade, som er vinklet til synkning. Ken Kirkman Jr, Alaska har patent på denne model 
(Tkacz 1994). 
 
 
Montering, justering og praktisk brug af den oprette dykkeplade 
Beskrivelsen af den oprette dykkeplade stammer fra en artikel i World Fishing (UK) 
(Anonymous 1984). Dykkepladen kan monteres på den øverste del af skraberammen med 
kæder (Fig. 18). Kæderne kan justeres, så den korrekte vinkel mod vandstrømmen indstilles. 
En fordel er at pladen falder fremover på skraberen, når skraberen tømmes, hvilket gør 
tømningen lettere (skraberen tippes). Størrelsen af pladen er vigtig, den skal være lige så bred 
som skraberen og mindst 61 cm dyb (Fig. 18 nederst), ellers vil den ved 2½ knob ikke have 
nogen effektiv nedtrykningseffekt. Dykkepladen er mest holdbar i marin krydsfiner (Marine 
plywood) og jo tykkere jo bedre. Stål er ikke så anvendeligt, da det hurtigt bøjer ud af form. 
Hvis flere skrabere med dykkeplader hæftes sammen, skal dykkepladerne sidde i samme 
vinkel ellers roterer de redskabet ved udskydningen. Vinklen skal være ca. 40 ° men kan 
tilpasses efter behov. Hvis tænderne er slidt ned, eller der fanges for meget sediment, kan 
vinklen reduceres midlertidigt. 
 
Sætning, af et redskab med dykkeplade påmonteret, er ikke et problem ved anvendelse af 
bomme (Fig. 19), men ved sætning fra agterstavnen af en almindelig båd, er der nogle 
problemer, idet indersiden af dykkepladerne kan fange strømhvirvelen fra skibets propel, der 
får redskabet til at vælte, hvis sætningen ikke gøres korrekt. Den bedste metode er, at sætte 
udstyret og derefter trække ved ca. 1/3 eller mindre normal fart, indtil skraberen er klar af 
strømhvirvelen, hvorefter farten kan sættes op. Udskydning af skraberen ved tophastighed, 
som man ofte gør, er ikke en god metode. 
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6.4.  Reduktion af friktion mod bund 
I Frankrig har man modificeret den hollandske muslingskraber for at reducere sliddet på 
netposen på den hårde bund i Den Engelske Kanal. Dette er gjort ved 1) at påmontere sorte 
gummislidmåtter på begge sider af netposen (Fig. 6-7) og 2) ved at montere slidmåtter af 
hårdt gummi under netposen (Fig. 7-8). Slidmåtter mindsker kontakten og friktionen med 
bunden sammenlignet med stålbrynjen, som bruges på hollandske skrabertyper. Disse 
modifikationer kan muligvis bruges som inspiration til udformningen af en slidmåtte i 
forbindelse med udviklingen af en ny, skånsom, dansk blåmuslingeskraber. 
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Figur 18. Skraber med dykkeplade monteret på toppen af skraberammen. Midtpanel: Vandstrømmen 
omkring skraberen. Nederst dykkeplade detaljer (Anonymous 1984). 
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Figur 19. Fiskeri med flere skrabere med dykkeplade. 4 til 1 båd er bedst, men 2 til større skibe fungerer 
også (Anonymous 1984). 
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7.  Anbefalinger på baggrund af internationale erfaringer 
 

Internationalt og i Danmark er der udviklet forskellige modifikationer til muslingeskrabere for 
at gøre dem mere skånsomme for miljøet. Disse modifikationer inkluderer: (1) hævning af 
nettet over bunden, hvilket muliggør en udsortering og rensning af fangsten, og at bifangst 
lægges direkte tilbage på banken. Herved fjernes mindre sediment og sten fra banken, og 
bifangsten formindskes. (2) Anvendelse af slidmåtter, som det er tilfældet på franske 
hårdbundsskrabere. Slidmåtten gør det muligt at fjerne stålbrynjen, hvilket reducerer 
skraberens vægt med 50 %. En fleksibel slidmåtte vil formodentligt nedsætte friktionen 
mellem net og bund betydeligt i forhold til stålringbrynjen. Udskiftningen af den dyre 
stålbrynje med en billigere slidmåtte og vægtreducering af skraberen vil ligeledes reducere 
energiudgifterne i forbindelse med fiskeriet. (3) Påmontering af en dykkeplade, som sikrer en 
god bundkontakt for en lettere skraber. (4) Reducering af netposevolumenet er en enkel 
metode, som formindsker skraberens vægt og dermed skraberens påvirkning på bunden. (4) 
Forøgelse af netmaskestørrelsen på overnettet gør det muligt for mindre fisk at undslippe 
nettet, hvorved bifangsten af fisk mindskes. 
 
I Danmark har erhvervet været opmærksomme på problematikken omkring den hollandske 
skrabers påvirkning af bunden og har derfor udviklet 2 lettere skrabertyper til fiskeri af 
blåmuslinger: Fur-skraberen og Den lette skraber. Disse skrabere er lettere end den 
Hollandske skraber og har en kortere netpose, hvorved de påvirker bunden med en lavere 
vægt. Disse skrabere er anvendt med succes til blåmuslingefiskeri i Limfjorden og er derfor 
interessante at teste og evt. modificere yderligere i forbindelse med udviklingen af en ny, 
mere skånsom muslingeskraber til blåmuslingefiskeri i Danmark. 
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