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1 INDLEDNING  
I forbindelse med fiskerisæsonen 2020/2021 blev der udarbejdet en detaljeret konsekvensvurdering 
vedrørende fiskeri af blåmuslinger, flad østers, stillehavsøsters og søstjerner i Natura 2000 området 
N16 i Løgstør Bredning (Nielsen et al. 2020). Denne fungerer som baseline for en 3-årig konse-
kvensvurderingperiode gældende til og med fiskerisæsonen 2022/2023.  

Nærværende notat er udarbejdet for at afrapportere potentielle bestandsændringer af blåmuslinger, 
flad østers, stillehavsøsters og søstjerner i forhold til den fulde konsekvensvurdering udarbejdet for 
fiskerisæsonen 2020/2021 for Natura 2000 området i Løgstør Bredning. Der afrapporteres derfor 
udelukkende data fra DTU Aquas egne undersøgelser, som omfatter bestandsestimater af blåmus-
linger, stillehavsøsters, europæisk østers og søstjerner foretaget i foråret 2021. Derudover indgår 
analyser af data indsamlet under fiskeri via det elektroniske moniteringssystem (black box systemet). 
Notatet rapporterer udviklingen i blåmuslinge-, og søstjernebestanden, bestandsestimater for stille-
havsøsters og europæisk østers samt indeholder beregninger af påvirket areal og kumulative effek-
ter for blåmusling, bundfauna og makroalger baseret på de foreliggende black box data. Udgangs-
punktet for vurderingen er udpegningsgrundlaget, der er gældende for fuglebeskyttelsesområde F12 
samt habitatbeskyttelsesområde H16, muslinge- og østerspolitikken samt den konsekvensvurde-
ringsanmodning (Bilag 1), som kontor for Bæredygtig Fiskeri i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri (FVM), har fremsendt på baggrund af fiskeplanerne fremsendt af Danmarks Fiskerifor-
ening Producent Organisation (DFPO) og Limfjordsfiskernes østersforening (Bilag 2) og det afholdte 
møde mellem FVM, fiskerierhvervet og DTU Aqua d. 17. juni 2021. 

 
Fiskeplan fra fiskeriets organisationer samt anmodning fra Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri 
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation har udarbejdet fiskeplaner for fiskeri af hhv. blå-
muslinger, stillehavsøsters, søstjerner og europæisk østers i Natura 2000 området Løgstør Bredning 
i Limfjorden for fiskerisæson 2020/2021, mens Limfjordsfiskernes østersforening har udarbejdet fi-
skeplan for fiskeri af europæisk østers. I fiskeplanerne fremsættes der forslag om en samlet kvote 
for fangst og omplantning af 9.000 t blåmuslinger, 200 t søstjerner og 50 t europæisk østers. Fiskeri 
af blåmuslinger og østers ønskes samlet maksimalt at påvirke 4,4% af bredningen. Fiskeri af blå-
muslinger til konsum (skallængde >4,5 cm) vil finde sted i områder med biomassetæthed større end 
1 kg m-2, mens fiskeri af blåmuslinger til omplantning vil foregå, hvor biomassetætheden er større 
end 2,5 kg m-2. Derudover vil der ikke blive fisket blåmuslinger på lavere vanddybder end 4 m, mens 
dybdegrænsen for søstjernefiskeri ønskes fastsat til 2 m. Ved oplysninger om ålegræs på vanddyb-
der >4 m foreslår erhvervet, at disse områder lukkes for fiskeri med ”ålegræskasser” samt bufferzone 
der følger dybdegrænsen. Overstiger mængden af landede sten 100 t i tilladelsesperioden, vil der 
blive iværksat en handleplan for genudlægning af sten. Den fulde fiskeplan kan læses i bilag 2. 

I anmodningen fra FVM fremgår det (den fulde anmodning fremgår af Bilag 1), at der skal tages 
udgangspunkt i muslinge- og østerspolitikkens målsætninger og præmisser samt anvendelse af den 
lette skraber, teknisk udstyr (black box), genudlægning af større sten, maksimalt 15 fartøjer pr. om-
råde, beskyttelse af kortlagte stenrev og kortlagte biogene rev samt og fastsættelse af dybdegræn-
ser og udpegning af ålegræskasser, så fiskeriet ikke foregår i og i nærheden af områder med åle-
græs. 
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I afsnittet om opgørelse af kumulative påvirkninger skal der som udgangspunkt anvendes den hidti-
dige brugte model for opgørelse af de kumulative påvirkninger. Kontor for Bæredygtigt Fiskeri har 
anmodet om, at black box data for den forgangne sæson skal anvendes i opgørelsen af kumulativ 
påvirkning. 

Desuden for blåmuslinger: ” DTU Aqua anmodes om at vurdere, om den ansøgte kvote er bæredyg-
tig for bestanden i området og/eller ift. arealpåvirkningen. Såfremt en kvote på 9.000 tons ikke er 
bæredygtig for bestanden og/eller ikke er i overensstemmelse med arealpåvirkningen, anmodes 
DTU Aqua om at fastsætte en bæredygtig kvote, som konsekvensvurderingen dermed skal tage 
udgangspunkt i”. 

Desuden for europæisk østers: ”DTU Aqua anmodes om at vurdere, om den ansøgte kvote er bæ-
redygtig for bestanden i området. Såfremt en kvote på 50 tons ikke er bæredygtig for bestanden, 
bedes DTU Aqua fastsætte en bæredygtig kvote, som notatet dermed skal tage udgangspunkt i.”  

For søstjerner anmodes om følgende: ”Arealpåvirkningen af det ansøgte søstjernefiskeri skal med-
tages i konsekvensvurderingen”.   

Effekten af en gennemførelse af fiskeplanen analyseres i nærværende konsekvensanalyse i de 
tilfælde, hvor anmodningen fra Bæredygtigt Fiskeri, FVM (Bilag 1) ikke modificerer fiskeplanen. 
 

Forvaltningen af muslingefiskeriet 

Fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden er reguleret af bekendtgørelse nr. 261 af 21/03/2019 og 
bekendtgørelse nr. 1126 af 01/06/2021. Udover de lovmæssige reguleringer er der fastlagt en 
muslingepolitik, der blev offentliggjort primo juli 2013 og som er blevet revideret i maj 2019, og nu 
omfatter forvaltningen af både muslinge- og østersfiskeri. Politikken bygger på, at muslinge- og 
østersproduktion skal være bæredygtig og leve op til EU’s miljødirektiver (Udenrigsministeriet, 
2019). 

Muslinge- og østersskrab i Natura 2000 områder skal forvaltes efter følgende målsætninger: 

• Muslinge- og østersskrab i Natura 2000 områder forvaltes i overensstemmelse med habitat 
og fuglebeskyttelsesdirektiverne, og kompromittering af udpegningsgrundlaget skal undgås.  

• Anvendelse af en adaptiv forvaltning, der stadigt tager den bedst tilgængelige videnskabelige 
viden i anvendelse. 

• Videreudvikling af forvaltningen med fokus på arealpåvirkning. Gunstig bevaringsstatus for 
områdernes marine naturtyper skal således opretholdes og/eller genoprettes gennem formu-
lering af miljøkriterier til fiskeriet via. fastsættelse af maksimal acceptabel kumulativ påvirk-
ning af en række centrale økosystemkomponenter.  

Ved en bedømmelse af effekten af skrabende redskaber i fiskeriet af muslinger og østers i 
Natura 2000 områder skal der tages udgangspunkt i arealpåvirkning af økosystemkomponen-
terne ålegræs, makroalger, blåmuslinger og bundfauna.  
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2 ÅLEGRÆS 
Der er ikke foretaget nye undersøgelser af forekomsten af ålegræs i forhold til konsekvensvurderin-
gen fra 2020/2021, hvorfor resultaterne i nedenstående afsnit er identiske med sidste års konse-
kvensvurdering. DTU Aqua har foretaget omfattende videomonitering af ålegræs på 247 stationer 
fordelt på 44 transekter på vanddybder på 1-6 m i Løgstør Bredning i 2019 (Nielsen et al. 2020).  

På 1, 2 og 3 m vanddybde blev der observeret ålegræs i en af de tre kategorier på henholdsvis 10%, 
7% og 2% af transekterne. På stationerne med vanddybder større end 3 m, blev der ikke observeret 
ålegræs. Maksimal dybdeudbredelse af ålegræs er følgelig 3 m, om end det bør understreges at 
udbredelsen af faktiske bede var begrænset til maksimalt 2 m, mens der på 3 m kun blev fundet 
enkeltstående frøspirede planter og kun på en enkelt station. I 2019 blev der kun observeret tætte 
bestande af ålegræs (dækningsgrad 3) i to områder i bredningen; dels i den nordlige del af brednin-
gen og dels ved Ejerslev Røn (Figur 1).  

 
Figur 1. Forekomsten af ålegræs på 44 transekter i Løgstør Bredning i 2019, hver bestående af 1-6 positioner 
på vanddybderne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 m. Prikker indikerer faktiske observationer, mens fladerne er modellerede 
skøn for ålegræsforekomsterne i den samlede bredning fremkommet ved interpolation. Der er foretaget inter-
polation mellem de enkelte positioner i hver transekt for forekomst 2 (mindre bede) og 3 (tætte bede), men 
ikke 1 (enkeltstående frøspirede planter). Dybdekurverne er angivet med blå nuancer i 1 m intervaller. For 
hver position blev der moniteret ca. 90 m havbund. Billedbredden på videokameraet var ca. 50 cm. Sorte 
kryds viser ålegræstransekter i den nationale NOVANA-overvågning. 

I sidste års konsekvensvurdering er der foruden de observerede forekomster af ålegræs inkluderet 
en vurdering af områder, hvor ålegræsset potentielt vil kunne re-kolonisere i bredningen. Denne 
vurdering er baseret på en model, der tager udgangspunkt i forskellige miljømæssige faktorer, der 
er udslagsgivende for ålegræssets etablering. Modellen resulterer dels i et kort over ålegræssets 
mulighed for re-kolonisering ved vegetativ vækst (Figur 2, venstre) og dels i et kort over ålegræssets 
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mulighed for re-kolonisering via frøspredning (Figur 2, højre), hvori der tages højde for en højere 
følsomhed hos frøspirede planter overfor visse miljømæssige parametre. 

 

Figur 2. Modellering af ålegræssets mulighed for re-kolonisering i Løgstør Bredning ved hhv. vegetativ spred-
ning (eller alternativt ved transplantation af voksne planter) og frøspredning. Modellen er baseret på miljøpara-
metre, der er udslagsgivende for ålegræssets etablering. Områder, der er henholdsvis optimale og gode for åle-
græssets etablering, er indikeret med henholdsvis mørkegrønt og lysegrønt.  

På baggrund af analyserne af ålegræssets udbredelse og modelresultaterne har DTU Aqua fastlagt 
fem sammenhængende områder, hvor der er forekomst eller potentielle forekomster af ålegræs i 
spredte bede med en tilhørende 100 m bufferzone omkring bedene indenfor Natura 2000 området 
(A1-5). Heraf ligger et af områderne inden for det lukkede områder (Figur 3). Ligeledes er ålegræs-
kasserne udenfor Natura 2000 området (B1-2) markeret på Figur 3. Kasserne er valgt på baggrund 
af de af DTU Aqua observerede forekomster og modelanalyser og som sammenhængende områder 
uanset dybdegrænser, hvorfor bedene forekommer spredt inden for hver kasse. Herved sikres det, 
at der gives mulighed for ålegræssets sammenhængende udbredelse. Bufferzonen på 100 m om-
kring bedene er valgt for at beskytte mod fysisk skade. Der er ved ålegræskassernes udformning i 
alle tilfælde taget hensyn til forekomst af enkelte frøspirede planter observeret i 2019.  
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Figur 3. Forslag til placering af fem ålegræskasser indenfor Natura 2000 området (A1-5) i Løgstør Bredning samt 
to ålegræskasser (B1-2) udenfor Natura 2000 området er ligeledes angivet. De grønne områder indikerer områ-
der der i DTU Aquas ålegræsmodel er identificeret som enten gode eller optimale for ålegræssets udbredelse i 
Løgstør Bredning. Punkter indikerer de reelle observationer i maj/juni 2019. 

DTU Aqua vurderer, at et fiskeri med den lette muslingeskraber af 9.000 t blåmuslinger, 50 t euro-
pæisk østers med den lette østersskraber samt 200 t søstjerner med søstjernevod i Løgstør Bred-
ning på vanddybder >5 m og udenfor de angivne ålegræskasser ikke vil påvirke ålegræssets aktuelle 
eller potentielle udbredelse i habitatområde H16.  
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3 MAKROALGER  
Ligesom for ålegræs, er der heller ikke for makroalger gennemført nye undersøgelser i forhold til 
konsekvensvurderingen fra 2020/2021 og resultaterne i nedenstående afsnit er derfor identisk med 
sidste års konsekvensvurdering.  

DTU Aqua gennemførte i maj-juni 2019 en omfattende kortlægning af makroalger på 44 transekter 
i Løgstør Bredning dækkende vanddybder mellem 1-6 m. Der blev fundet makroalger på alle tran-
sekterne (Figur 4) og makroalger på 61% af stationerne på 6 m dybde. Der blev fundet makroalger 
på alle transekterne og på alle dybder, dog med de tætteste forekomster på 1-4 m. De mest domi-
nerende makroalgearter/artsgrupper på alle vanddybder i Løgstør Bredning var filamentøse rød- og 
brunalger samt den invasive sargassotang. På 1, 2, og 3 m vand blev der fundet tætte bestande 
(kategori 3) af sargassotang på henholdsvis 30, 31 og 22% af transekterne, mens tilsvarende tætte 
forekomster af de hjemmehørende brunalgearter blæretang, savtang og skulpetang var lidt lavere: 
25, 21 og 12%. Sargassotang blev fundet på 93% af alle transekter og med tætte forekomster (ka-
tegori 3) på 48% i 2019, mens den i 2016 blev fundet på 90% af transekterne og med tætte fore-
komster på 55%. DTU Aqua vurderer på denne baggrund, at sargassotang ikke længere spreder sig 
lige så kraftigt i bredningen som den tidligere har gjort, men i stedet ser ud til at have nået et stabilt 
niveau. 

   
Figur 4. Udbredelsen af makroalger (venstre) og sargassotang (højre) på 44 transekter i Løgstør Bredning i maj-
juni 2019, hver bestående af 6 positioner på vanddybderne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 m. Farvekategoriseringen er baseret 
på følgende kategorier af forekomst: 0 = ingen forekomster (rød); 1 = enkelte individer (gul); 2 = mindre forekom-
ster (orange); 3 = tætte forekomster (brun). Prikker indikerer faktiske observationer, mens fladerne er modellerede 
skøn baseret på dybden for makroalgeforekomsterne i den samlede bredning. I det modellerede skøn indgår ikke 
en vurdering af substratforholdene og hvorvidt disse rent faktisk kan understøtte vækst af makroalger. 
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I fiskerisæsonen 2020/2021 er der ikke blevet registreret landinger af sten i Løgstør Bredning. Fjer-
nelse af sten er en irreversibel påvirkning, der reducerer forekomsten af substrat og dermed udbre-
delsen af makroalger og epibentiske bunddyr. Den lette muslingeskraber udgør en let konstruktion 
og vil derfor formodentligt ikke kunne skrabe i områder med større sten. 
 
På baggrund af fordelingen og udviklingen af makroalger vurderer DTU Aqua, at et fiskeri af 9.000 t 
blåmuslinger, 50 t europæisk østers og 200 t søstjerner på vanddybder >5 m ikke vil have betydende 
påvirkning for makroalgernes udbredelse. Den største forekomst af makroalger i bredningen er på 
lavere vanddybder, og generelt aftager dækningsgraden med vanddybden, men et fiskeri med bund-
skrabende redskaber vil påvirke makroalgerne i områderne med vanddybder >5 m.  
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4 BLÅMUSLINGER OG SØSTJERNER 
DTU Aquas bestandsundersøgelse af forekomsten af blåmuslinger i foråret 2021 estimerer en be-
stand på 36.347±8.109 t i Løgstør Bredning (Figur 5), og er således steget i forhold til 2020. Udbre-
delsen og tætheden af blåmuslingebestanden er vist i figur 6. Den gennemsnitslige biomasse for 
stationer med >1 kg m-2 er estimeret til 1,33 kg m-2.  

 
Figur 5. Bestandsudviklingen af blåmuslinger (kilotons) i Løgstør Bredning 2006-2021 inkl. 95% konfidensinter-
valler (stiplede linjer). 
 
 

 

Figur 6. Udbredelseskortet viser fordelingen 
og tætheden af blåmuslinger i Løgstør Bred-
ning i 2021. Tætheden (kg m-2) af blåmuslin-
ger er angivet på højre y-akse.  
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DTU Aqua har siden 2013 systematisk registeret vægten og antallet af søstjerner i de årlige blå-
muslinge- og østersbestandstogter. Bestanden af søstjerner er beregnet ved hjælp af en standard-
metode, hvor gennemsnitstætheden for alle stationer indenfor H16 ganges med arealet af H16, der 
er dybere end 3 m og med en redskabseffektivitet på 50%. Med denne metode kan bestanden af 
søstjerner i Løgstør Bredning estimeres til 12.700 t i 2021 (Figur 7).  

 

 

Figur 7. Bestandsudviklingen 
af søstjerner i Løgstør Bredning 
i 2015-2021 på dybder >3 m. 

Der indgår seks fuglearter i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet F12, hvoraf det kun 
er hvinand, der fouragerer på muslinger. DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) har opdateret 
fugletallene for seks danske Natura 2000 områder, herunder Løgstør Bredning. Måltallet for hvinand 
er blevet justeret fra 12.000 individer til 1.732 individer (Petersen et al. 2016). Med de nye måltal 
(1.732) bliver mængden af muslinger, der skal være til rådighed på ca. 2.407 t blåmuslinger årligt. 
DTU Aquas undersøgelser af forekomsten af blåmuslinger i 2021 angiver en bestand på 
36.347±8.109 t i fuglebeskyttelsesområde F12 i Løgstør Bredning. Fødebehovet for hvinand udgør 
ca. 5% af den estimerede muslingebestanden i 2021. Et fiskeri af op til 9.000 t, som angivet i an-
modningen fra Bæredytigt Fiskeri, FVM, vil fjerne ca. 25% af bestanden i området. DTU Aqua vur-
derer, at et fiskeri af 9.000 t blåmuslinger potentielt kan medføre betydende ændringer i forekomsten 
af blåmuslinger i habitatområde H16, Løgstør Bredning, da bestanden i Løgstør Bredning fortsat 
befinder sig på et relativt lavt niveau i forhold til tidligere, om end der i år er set en øget forekomst af 
yngel i dette års bestandstogt i forhold til tidligere togter. Den estimerede bestandsstørrelse er end-
videre påvirket af den relativt store forekomst af yngel. DTU Aqua anbefaler derfor en kvote på 7.500 
t, hvilket svarer til ca. 21% af bestanden.   

Bestanden af søstjerner i Løgstør Bredning i 2021 er estimeret til 12.700 t. Et fiskeri af 200 t søstjer-
ner vil fjerne ca. 1,6% af bestanden af søstjerner i Løgstør Bredning. Søstjernefiskeri af 200 t sø-
stjerner vurderes at være bæredygtigt i forhold til bestanden i Løgstør Bredning. Arealpåvirkningen 
af et fiskeri af 200 t søstjerner kan ikke estimeres, men DTU Aqua vurderer, at et sådant fiskeri 
sandsynligvis vil påvirke maksimalt 2% af areal af Løgstør Bredning H16.   
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5 EUROPÆISK ØSTERS OG STILLEHAVSØSTERS 
I foråret 2021 har DTU Aqua foretaget bestandstogter for blåmuslinger, den hjemhørende europæi-
ske østers og den invasive stillehavsøsters i Løgstør Bredning. Fordelingen af europæisk østers i 
foråret 2021 er vist i Figur 8, hvor den samlede bestand i Natura 2000 området i Løgstør Bredning 
er estimeret til ca. 1.200 t og er således faldet med 40% i forhold til 2020, hvor bestanden blev 
estimeret til ca. 2.000 t. Bestanden af europæisk østes er hovedsageligt (>92%) lokaliseret i område 
33, 34, og 36.  
 

 

Figur 8. Udbredelseskort, der viser forde-
ling og tæthed af europæisk østers i Løg-
stør Bredning i foråret 2021 på vanddybder 
>3 m. 

Et fiskeri af 50 t europæisk østers i Natura 2000 området i Løgstør Bredning vil fjerne ca. 4,2% af 
den samlede bestand på vanddybder >3 m i området. DTU Aqua vurderer, at et fiskeri af 50 t er 
bæredygtigt i forhold til bestanden af europæisk østers i Løgstør Bredning.  

Bestandsestimatet for stillehavsøsters i Natura 2000 området i Løgstør Bredning er estimeret til ca. 
780 t, på vanddybder >3 m og er reduceret med 35% i forhold til 2020 (1.200 t). Forekomst af 
stillehavsøsters er hovedsageligt (>98%) lokaliseret i område 33, 34, og 36 og fordelingen og tæt-
heden i foråret 2021 er vist i Figur 9. Bestanden af stillehavsøsters i Løgstør Bredning forefindes 
således i områder tilgængeligt for fiskeri, men i disse områder forefindes der også andre muslinge- 
og østersarter.  
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Figur 9. Udbredelseskort, der viser forde-
ling og tæthed af stillehavsøsters i Løgstør 
Bredning i foråret 2021 på vanddybder >3 
m. 
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6 PÅVIRKET AREAL OG KUMULATIVE EFFEKTER 
I løbet af fiskerisæsonen 2020/2021 (data fra september 2020 til og med juni 2021) er det samlede 
påvirkede areal ved blåmuslingefiskeri beregnet til 5,7 km2, hvilket udgør 1,8% af det marine areal 
af Natura 2000 området i Løgstør Bredning, fiskeri af europæisk østers har påvirket 4,3 km2, sva-
rende til 1,4%, mens der ikke er blevet fisket søstjerner i Natura 2000 området (Figur 10).  

 
Figur 10. Arealpåvirkning ved hhv. blåmuslingefiskeri (mørkeblå) og fiskeri af europæisk østers (violet) i fiskeri-
sæsonen 2020/21 i Løgstør Bredning. Arealet er genereret ud fra black box data. 

Gentagende fiskeri af blåmuslinger og søstjerner kan have en kumulativ påvirkning, når fiskeriet 
udføres år efter år i det samme Natura 2000 område. Formålet med dette afsnit er at estimere om-
fanget af den kumulative påvirkning ved fiskeri med bundslæbende redskaber. På baggrund af black 
box data, kan de faktiske påvirkede arealer beregnes for hver fiskerisæson, hvilket viser, at det 
samlede fiskeri indenfor en fiskerisæson i perioden 2017-2021 har påvirket mellem 1,38-3,2% af den 
marine del af Natura 2000 området (Tabel 1). Den kumulative arealmæssige udbredelse af fiskeriet 
i samme periode ses i Figur 11.  
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Figur 11. Total arealpåvirkning for fiskeri-
sæsonerne 2017/18, 2018/19 2019/20 og 
2020/21 i Løgstør Bredning. Arealerne er 
genereret ud fra black box data.  

 

I beregningen af de kumulative effekter for de enkelte økosystemkomponenter blåmusling, bund-
fauna og makroalger er der taget hensyn til om det samme areal er blevet påvirket flere gange 
således, at arealer der allerede er påvirket én gang indenfor den samme fiskerisæson, ikke tæller to 
eller flere gange i den samlede arealpåvirkning. Til estimering af arealpåvirkning for den kommende 
fiskerisæson anvendes en konservativ tilgang, hvor kun stationer med biomassetætheder >1 kg m-2 
indgår i beregningerne. Den gennemsnitslige blåmuslingebiomasse bliver således beregnet til 1,33 
kg m-2 i Løgstør Bredning, hvorfor et fiskeri af 7.500 t (anbefalet kvote) i fiskerisæsonen 2021/2022 
er estimeret til at påvirke 8,7 km2, svarende til 2,7% af den marine del af Natura 2000 området i 
Løgstør Bredning (Tabel 1).  

Til beregning af arealpåvirkningen for fiskerisæsonen 2020/21 af 50 t europæisk østers i Løgstør 
Bredning anvendes black box data fra fiskeri af europæisk østers i Løgstør Bredning i den for-
gangne sæson. På baggrund af den forgange sæsons black box data kan den gennemsnitslige 
arealpåvirkning ved fiskeri af 1 t europæisk østers beregnes til 0,033 km2. Denne faktor anvendes 
til at beregne, hvor stort et areal det ansøgte fiskeri af 50 t i fiskerisæsonen 2021/2022 vil påvirke 
(0,033*50) 1,7 km2, svarende til 0,5% af arealet af H16 (Tabel 1). 
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Tabel 1. Arealpåvirkning genereret ud fra black box data for fiskeri/omplantning i Løgstør Bredning i perioden 
2016-2021. De landede mængder er baseret på landingsstatistik fra Fiskeristyrelsen for hver fiskerisæson i peri-
oden (2016-2021). Biomassen i fisket område (kg m-2) er beregnet for foregående fiskerisæsoner ud fra landet 
mængde (t) og arealpåvirkning bestemt via black box (km2). Fiskerisæsonen 2021/2022 baserer sig på beregnin-
ger baseret på et fiskeri af 7.500 t blåmuslinger, biomasse på 1,33 kg m-2 samt en effektivitet af muslingeskrabe-
ren på 65% og den marine del af Natura 2000 området i Løgstør, hvor arealet for habitatområde H16 er 316 km2. 
Arealpåvirkningen for fiskeri af europæisk østers i den kommende sæson er beregnet ud fra ansøgt kvote og 
en gennemsnitslig arealpåvirkning på 0,033 km2 per tons østers baseret på sidste års fiskeri i Løgstør Bredning 
(se tekst for yderligere forklaring).  

Fiskerisæson Mængde 

(ton) 

Muslingebiomasse 
i fisket område 

(kg m-2) 

Arealpåvirkning 

(konsum + omplantning) 

km2 % 

2017/2018 Blåmuslinger/søstjerner 7.346 / 11.7 1,8 4,2 / 0,28 1,3 / 0,08 

2018/2019  
Blåmuslinger 
Europæisk østers 
Søstjerner 
Total 

 
4.190 
260 

  

 
2,2 

 
1,89 
6,17 
0,01 
8,1 

 
0,6 
2,0 

0,004 
2,6 

2019/2020  
Blåmuslinger 
Europæisk østers / stillehavsøsters 
Total 

 
2.707 

91 / 6,7 

 
1,1 

 
2,46 
2,73 
5,19 

 
0,78 
0,86 
1,64 

2020/2021  
Blåmuslinger 
Europæisk østers / stillehavsøsters 
Total 

 
5.517 

130 / 7,1 

 
1,0 

 
5,68 
4,33 
10,0 

 
1,8 
1,4 
3,2 

2021/2022 Blåmuslinger (anbefalet) 7.500 1,33 8,7 2,7 

 Enhed: km2/tons   

2021/2022 Europæisk østers 50 0,033 1,7 0,5 

 

I konsekvensvurderingen for fiskerisæsonen 2020/2021 er muslingefiskeriets effekt på økosystem-
komponenterne blåmusling, ålegræs, makroalger og bundfauna undersøgt, og det er angivet, hvor 
lang gendannelsestiden er for de enkelte økosystemkomponenter hhv. 3, >20, 5 og 3 år jf. Nielsen 
er al. 2020. Det er disse gendannelsestider, der anvendes ved beregning af de kumulative effekter 
for hver enkelt økosystemkomponent. Specifikt for beregning af de kumulative effekter for makroal-
ger er der taget højde for den ikke-homogene fordeling (for yderligere information se Nielsen et al 
2020), hvorfor der i fiskerisæsonerne 2017/18 og 2018/19 anvendes en faktor 0,75 og fra fiskerisæ-
sonen 2019/20 og herefter anvendes en faktor 0,78. I forhold til søstjernefiskeri er der ved beregning 
af kumulative effekter kun en effekt på makroalgerne, og den sættes til 50% af effekten af muslinge-
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skraberen jf. Petersen et al. (2015). Et fiskeri af 200 t søstjerner i Løgstør Bredning i løbet af fiskeri-
sæsonen 2021/2022 er vurderet til maksimalt at påvirke 2% af arealet i Natura 2000 området i Løg-
stør Bredning (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Tidligere fiskerisæsoners kumulerede arealpåvirkning (%) samt estimeret arealpåvirkning (2,7%) ved fi-
skeri af 7.500 t blåmuslinger, den estimeret arealpåvirkning (0,5%) for 50 t europæisk østers og 200 t søstjerner 
(max 2%) i fiskerisæsonen 2021/2022 (se tekst for yderligere forklaring).  

 

Et fiskeri af 7.500 t blåmuslinger er estimeret til at have 2,7% arealpåvirkning, mens fiskeri af 50 t 
flad østers er estimeret til at have en arealpåvirkning på 0,5%, hvilket sammenholdt med et søstjer-
nefiskeri (200 t) vurderet til maksimalt at have 2% arealpåvirkning vil betyde en samlet kumulativ 
arealpåvirkning på 8,1% for alle tre fiskerier for økosystemkomponenterne blåmusling og bundfauna, 
mens den er 11,2% for makroalger for fiskerisæsonen 2021/2022 (Tabel 2).  
 

DTU Aqua har ikke obsereveret områder med tætte forekomster af stillehavsøsters i Løgstør Bred-
ning, hvor der ikke også er observeret forekomster af andre muslinge- og østersarter.  

 Forgangne fiskeri-
sæsoners kumule-

rede arealpåvirkning 
(%) 

Fiskeri af 
7.500 t       blå-

muslinger  
(%) 

Fiskeri af 50 
t  

flad østers  
(%) 

Fiskeri af 
200 t          

søstjerner 
(%) 

Samlet kumulativ 
arealpåvirknig for 
alle tre fiskerier 

(%) 

Blåmusling 4,8 2,7 0,5 0 8,1 

Makroalger 6,7 2,1 0,4 Max 2 11,2 

Bundfauna 4,8 2,7 0,5 0 8,1 
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