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Resume og konklusion 
I perioden 1990 til 1999 har DFU gennemført trawlfiskeri i området omkring Agerø i Limfjorden. 
Herudover er der i Arene 1995 ·1997 og i 1999 gennemført forsøgsfiskeri med garn og roser i sam· 
me område. Erhvervsfiskeri og fiitidsfiskeri er endvidere observeret i perioden 1999 ti! 1999. I 1996 
og i 1999 er bundfaunaen undersøgt pi en lang nekke stationer med dykker. Formilet med undersø
gelserne har været at give dels en generel beskrivelse af fisk og bundfauna, og dels at gennemføre 
en sammenlignende analyse af forekomsten af fisk og bunddyr i onmldet ved Agerø, hvor muslin· 
geskrabning blev forbudt i 1988, og omridet umiddelbart nord og øst herfor, hvor muslingeskrab
ning er tilladt. For bundfaunaen gælder, at der kan observeres en tydelig kontidseffekt af skrabnin
gen. Skrabningen reducerer forekomsten af en stor del af de dyr, der lever pi bunden - cpifaunaen 
(svampe, søanemoner, søpunge og krebsdyr). Kontidseksperimenter har vist at ogsl infaunaen, dvs 
dyr der lever nede i bunden, pivirkes eller forsvinder i forbindelse med muslingeskrabning. Det har 
ikke været muligt at pivise langstidseffelaer af muslingeskrabningen pi bundfaunaen. For fiskene 
gælder, at den kraftige reduktion i bestandsstorrelsen af især bundfisk i de undersøgte områder 
overordnet skyldes forringede miljøforhold, kombineret med en kraftig predation fra de stærkt øge
de bestande af skarver, sæler og krabber. Denne predation har især ramt arter som lIelcvabbe, ulk, 
sortlrutling og sml skrubber. Forbudet indført i 1989 mod muslingeslcrabning i Agerøomrldet har 
ikke haft nogen milelig effekt pi områdets fiskeri og fiskebestande. 

Indledning 

Nærværende rapport indeholder resultater, fra de undersøgelser DFU har gennemført i Limfjorden i 

det fredede omrlde ved Agerø mellem Mors og Thy og i områder grænsende op til dene omride. I 

det fredede område har skrabning efter muslingC\' vrret forbudt siden 1988. Undersøgelserne har 

været finansieret af Limfjordsovervågningen og DFU. Der har i perioden 1980 ti! 1999, dog undta· 

gen årene 1981-84, været gennemføn standardtrawlinger i onm1deme. I perioden 1995-1997 samt i 

1999 har der været gennemlim forsøgsfiskeri med garn og ruser, samt bundfaunaundersøge1ser af 

både epi- og infaunaen. Erhvervs- og fritidsfiskeri i området har været fulgt i mindre målestok, og 

de opnåede resultater er gengivet. 

Form:11 

Formålet med fiskeriundersøgelserne har været at give en Icvantit.a!iv beskrivelse af sanunensætnin

gen af fiskebestanden i området, samt redcg0TC for eventuelle ændringer i perioden, og i denne 

sanunenhæng påvise evenrueJle forskelle inden-og udenfor det fredede område. For bundfaunaen 

gælder, at fonnålet her overvejende har været at sammenligne onm1der indenfor og udenfor det fre

dede omrAde over en konere periode. Overordnet har det samlede formlI været at vurdere, om luk

ningen af Agerøomrldet for muslingeskrabning har haft effekter på fisk, fiskeri og bundfauna. 
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Undersøgelsesområdet 

I 19BB blevet område sydvest for MaTS lukket for muslingeskrabning. Ornrldet strækker sig fra 

Nces Sund Færge i veSI til nordspidsen af Jegindø i Øst (se figur l). Baggrunden for lukningen var 

et ønske fra amternes side om at etablere et såkaldt naturhistorisk referenceområde. Omrldet var i 

forvejen udpeget som fugJebeskyttelsesområde samtidig med, at der var andre væsentlige natur- og 

lrulturhistoriske interesser lil stede. Forbudet mod muslingeskrabning blev senere ved den gennem

førte fredning i 1996 udvidet til et generelt forbud mod bundslæbende redskaber. Garn- og rusefi

skeri er Consat tilladt i området. I forbindelse med sammenligninger af bundfauna og fiskefauna er 

overvejende benyttet området lige nord for Nees færge og Visby Bredning. De to områder er anta

get at være forholdsvis ensartede med hensyn til flora og fauna og hydrografiske forhold. Visby 

Bredning adskiller sig fra det fredede område ved, at der hvert år foregår muslingeskrabning i om

rådet lige ned til grænsen ved Nees Sund færge. Skrabeintensitcten har dog varieret en del fra år til 

år afhængig afmuslingebestandens størrelse. 

Figur l. Den vestlige Limfjord med det skraverede fredede område sydvest for MaTS. 

4 



A: FISK OG FISKERI 

A.l. Materialer og metoder 

A. I. I. Erhvervsfiskeri 

Der har foregået emvcrvsfiskeri i det fredede orruidc mange At tilbage, især bundganufiskeri, men 

ogs.l trawlfiskeri elter il samt muslingeslcrabning. J dag findes intet erhvervsfi1keri i det fredede 

område, og i området mod nord er der kun muslingeskrabning tilbage. Der er indsamlet nogle fl 

oplysninger om bundgamsfiskeriet, umiddelbart inden det helt ophørte i 1992· 1994. Der fmdes 

ikke scrskilte oplysninger om fangst li II fra trawlere i det fredede omride, og ingen ældre fangst

taI for muslinger i det fredede onuide. 

A.1. I . Bierhvervs- og fritidsrlSkeri 

Der har tidligere været og er fortsat et biemvervs· og fritidsfiskeri i det fredede omride, $anlt i de 

tilstødende områder. Der findes ikke egentlige oplysninger om fiskeriets udbredelse, dog er det mu

ligt via Fiskerikontro!len at fl oplysninger om opstilling afpæleruser. Der er indsamlet oplysninger 

om fangst af 41 i kasteruser for en hrøekke. 

A.l.l. Forugsfiskeri 

Traw/{uuri: De omtalte SWldardtrawlinger foreglr fra DFUs kutter Havfisken (20 BRT. 175 HK). 

Der er i den første periode fisket med en kommerciel Glyngerc lIetrawl (80 fod, med rullelig og 

kæde, samt stave og tneskovle). Dette redskab blev i 1996 udskiftet med DFU. nye standardtrawl 

TVl, der er en standMd fisketrawl, som er udfonnet siledes, al den fanger et si bredt udølit li de 

forekommende fiskearter som muligt. Der trækkes normalt i 30 min. med en fart af CL 2,4 knob. 

Der er ikke beregnet skrabet areal pr tnek, da en sidan beregning ikke vil kunne benyttes i forbin

delse med omregning til antal fisk pr. ml. Årsagen er, at der ikke fmdes noget kendskab til trawlens 

fangsteffektivitet, bvorfor en beregning af antal/ml kun vil være et index for udbredelsen, og som 

sld.an ikke forskellig fnr. fangst pr. 30 min ttlI:k. 

Som omtalt blev der skiftet redskab i 1996. Der er ikke foretaget en omregning af fangsttal fnr. 1Ie

b1Iwl før 1996 til fangster for TV3 trawl. Der er foretaget kalibreringstr1lek i LangCfå, hvorfra det 

fremglr, al TV) trawlen generelt fanger lidt større mængder fisk samt isser fanger nere pelagiske 

arter (Eiglrd, 2000). Der er dog ikke foretaget en omregning fra lletrawl til TV3 trawl, dels fordi 

analysearbejdet endnu ikke er afsluttet, og dels fordi fangsterne ved forsøgsfiskeriet i Limfjorden 
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siden 1990 har været s! små., at det er skønnet, at en omregning ikke ville ændre pi det generelle 

billede. Der har i hele perioden fra 1980 været fisket pi de sanune 4 stationer fra ir til ir, og lids~ 

punktet har været august-september (se figur 2). Der er typisk gennemført to træk pr. station - et 

hver vej. Fangsten er altid gjort op efter sundardmetoder, hvor der foregir en artssoncring med 

efterfølgende veje- og længdemlling og i særlige tilfælde en aldersbestemmelse. Resultaterne fra 

forsøgs fiskeriet er således angivelse af fangst pr. )0 min for hver art. Herudover tindes længde- og 

vægtfordclinger. r =rværende arbejde er kun anvendt ansfordeling samt fangst pr. 30 min. Der 

findes kun trawlfangster fra det fredede omrlde (N. for Jegindø) frem til 1995, idet man fra amtet;; 

side ikke ville acceptere en dispensation fra fredningsbestcmme[seme om forbud mod slæbende 

Garn- og rusefl$keri: I september mlned i perioden 1995 - 1997 samt i 1999 er der gennemført fi

skeri med garn og ruser i området. Der benyttedes almindelige kasteruser med tre kalve, samt gam

rækker sammensat af net med fem forskellige maskevidder - henholdsvis (17, 26, 34, 46 og 55 

mm). En gamrække bestod af i alt ti garn. Efter samråd med lokale fritidsfiskere udvalgtes 6 statio

ner med tre i Visby Bredning og tre i det mdede omride (se figur 2). 

G ..... ruer ... lU del 
lukkede omrid. 

Figur 2. Trawlpositioner (streger), samt positioner for ruse- og garnfiskeri (A til F). 
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Ruserne blev sat på dybder fra I til 2 m langs med land, medens garnene blev sat på lidt dybere 

vand (2 - 3 ml vinkelret på kysten_ På hver station fiskedes med to sæt kasteruser, der blev røgtet 

med to dages mellemrum. Umiddelbart udenfor ruserne blev der på hver station sat en række med ti 

garn. Disse blev sat ved solnedgang og røgtet nl!!ste morgen. Fiskeriet har Vl!!rel generet en del af 

store ml!!ngder krabber, der stort set 8!der alt undtagen ål. Fangsterne i garn og ruser blev sorteret i 

arter, samt målt og vejet efter standardmetoder. En fordeling af gamfangsten på maskevidde var 

ikke mulig på grund af den meget lille fangst. Fangsterne er j det følgende opgivet som fangst i 

Vl!!gt og antal pr. røgtning. 

A.2. Resultater 

A.2.1. Fiskearter: 

~ fiskearter, der er fanget ved trawlfiskeri og i garn og ruser og som j øvrigt forekommer j områ

det, er angivet i tabel I. Arterne er typiske for fjord- og kystområder i Danmark og består af statio

n3'!rC fisk og sæsonga::ster. 

Tabel I. Fiskearter i Agern området 

Slalionare (Uler 

P!tJ1icJuhytjl=-s 

MytB~w $co,pius 

~gtoomt ulk T(ZIInl/w bubaljs 

SortJr.utling Gabiw nig.,. 

Sandkurling PomØ'OfcJ./s1J<S ml""nu 

Brisling Spa/nu sprtJltuS 

3 p. Hunde$tcjl~ G4f/~ro.<101U aC\ji. otus 

" Angullla llitguilla 

Alelcvob/lo ~ ""-'!pørw 

"=' Saima tn./Iø 

Tangsnarre' Spinøchia spinochiø 

Smelt' Osm""'" '{IU/ømu 

Tangspn:I ' Phciis gu"""lIw 

~Iodllmpret' I.am~lTa jI""ilJlil /.f 

SæsongæSler 

R..upærte PI~OfI'c/u p!tJ1USO 

tsing Limond4 IimllitdD 

Piihvarre' PUl/O mtaima 

T""" Gom.. morlIlla 

Hvilliog Mulangitu mulllitglll 

Sild Clu~a Irar.nglll 

Tobis .-Imme<ryt .. sp. 

Hestcmlkn:t r,ochruw tracJnuw 

Makrot ' SaJmbu scombnu-

Stenbider ~ CycloplU1lS I~mpw 

Hornfisk ' B. lcnc btlO<l. 

De med ' ... kun fanget sporadis~ '" de med Mmærl<e< ... ~ng.,.ter. som dOl ikke ... fanget ved fonegsfiskeriet. 
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Opdelingen er ikke fuldsttendig, idet nogle arter kan optræde i begge grupper. De almindeligste 

stationære fisk i Agerøoll'llidet er ~lekvabbe, sortkutling, sandkutling, ulk, li, 3-pigget hundestejle 

ol brisling, medens typiske SESOIIgIeSter er sild, hvilling, rødspætte, ising, stenbider og hornfisk. 

Mere sporadiske gæster er mabel og tank. 

I figur 3 er for de to omrider Visby Bmining og N. for Jegindø (det fredede omrlde) vist den rela

tive forekomst af en nckke arter udtrykt i procent, som antallet af gange arten er forekommet i 

tnIwlU"ll:kkene i perioden 1980 - 199$. 

-~~----

Rdallv f".eko .... ' 
i InIwlfl apler 1930 _ 1995 

8 v1111", F;=:====~:;::;-'''':F-l 
i. Tonk 

BriJlI", 

Slid 

SonkuIH., 

..... 
RN'pllt'. 

• " .. .. .. ." 
• 

ICN •• d Uep .... 
1111 VtJby bred"la, 

PYocenl 

Figur 3. Relativ forekomst af de almindeligste fiskearter i henholdsvis Agerø området (Nord f. Je-

gindø) og Visby Bredning ( 1980 - 1995). 
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For de typiske statiorncre arter som liekvabbe, sortkutling og ulk er forekomsterne ret ens de to 

steder, medens szsonartcme typisk optræder hyppigere N. for Jegindø end i Visby Bredning. Detle 

er tilfældet med rødspælter, ising og hvil!ing. Den hyppigere forekomst hænger sandsynligvis sam

men med, al orruidel ved Jegindø ligger tættere ved szsonartcmes indvandringsveje fra Nordsøen. 

Brislingen, der regnes blandt standfiskene, synes dog at trives bedsl i området N. for Jegindø. 

Skrubben, der nonnalt regnes for en hyppig forekommende stand fisk, udviser en overraskende lav 

forekomst i begge områder. Der fanges en del skrubber i områderne, hvorfor magen til den lave 

hyppighed i trawlfangsterne ml være, at trawlingerne er forcglet pl dybder pl 4 - 8 m i august

september mAned, hvor skrubben opholder sig pl meget lavere vand. 

Antallet af arter fanget ved trawlfiskeri i de to områder i perioden 1980 - 1999 er vist i pi figur 4 og 

5 og i appendix A.l. Det fremgh af figurerne, al artsantallet varierer meget fra lr tillr, dog uden at 

der kan observeres nogen op- eller nedadglende tendens. Der er endvidere i perioden heller ikke 

observeret nogen ændring i ansammensætningen. I gennemsnit er der fundet 5,7 arter i Visby Bred

ning og 7,4 arter N. for Jegindø. Der synes ikke at være nogen sammenhBeng mellem fangsternes 

størrelse og antallet af arter (se senere). Der skal gøres opmærksom pi, at ved opgørelsen over antal 

arter er kun medtage! arter, der er fanget mere end tre gange i lrcnes løb. 

k&f30 mln Ania! .rt~r 

" r-----------=~- :::::~~-~-~,-l .. 
C=:Jk&f30ml n : 

, __ Antal IrteT I 

" 

" , 
• 

.- , 

l"i~ø dall løJen dlll 

198(/ 1982 t984 1986 1988 19941 1m 1m 1m IW8 

" 
" 
• 
• 
• , 

Figur 4 . Antal fiskearter samt fangst pr. 30 min. trawling, 1980 - 1995. N. for Jegindø. 
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" , 
, ln:en dlh 

1980 l'U US4 1986 19S5 1990 ]992 1994 1996 1991 

• 
, 

Figur 5. Antal fiskearter samt fangst pr. JO min trawling, 1980 - 1999. Visby Bredning. 

A.2.2 Trawlfang5t pr. 30 min. 

Pi figur 4 og 5 samt i appendix A.l er angivet fangsten pr. indsatsenhed (CPDE - catch per unit 

effon) i perioden 1980 til 1999. Denne er her angivet som fangst i kg pr. 30 min. trawlttæk. Dct 

fremgår af figurerne, at der i perioden er skel et voldsomt fald fra omkring 25 kgl30 min. i starten af 

perioden til næsten ingenting i 1999. For begge områder gælder, at den største ændring synes at 

emde sted efter 1990. Det skal bemærkes, at sild, brisling og l-pigget hundestejle ikke indgAT i be

regningerne af CPUE værdierne. ~e skyldes, at de pågældende arter fiskes forskelligt med de 

anvendte trawl, hvilket giver meget upålidelige kvantitative udtryk for forekomsten af arterne. I 

opgørelsen over antal arter i områderne er de tre arter dog medregnet. 

Pi figur 6, 7 og 8 og i appendilc A.2 er ændringerne i fangst pr. 30 min. for rødspætte og Mekvabbe 

angivet for henholdsvis Visby Bredning og N. for Jegindø. l Visby Bredning holder A1ekvabben 

nogenlunde skansen indtil 1990, hvorefter der sker et voldsomt fald. Fra 1996 og frem er der ikke 

fanget ålekvabber ved trawlfiskeriet i Visby Bredning. For Jegindø ses samme billede, A1ekvabben 

forsvandt efter 1990 samtidig med, at rødspa::neme reduceredes voldsomt. For de øvrige aner ga::1-

der, at der for det første i hele perioden har va::reI ret begrænsede fangster, og for det andet ikke kan 

ses nogen tydelige tendenser ud fra de sparsomme tal. For de pelagiske aner som sild, brisling og J

pigget hundestejle, der som omtalt ikke er medregnet i CPUE va::rdieme, kan nævnes, at de især i de 

senere år optra::der mere hyppigt, og især hundestejlen har tiltaget i antaL 

\O 



Visby BredIling 
k&/30 min 

'/1 , , Ålekvabbe 

, • , 'I"fi er-
• f- f-
:~ klik! ~ eøøooso/ 

, 

1985 1987 19$9 1991 

Nord f. Jtgllldø 

• (!._--- . 
• Ålekvabbe 

• , 
• f---- . 
• r----.- - -_ .. -
• - - --- ---
• , ...... ~ -, 
• D DUDDa 

1980 1981 1914 1986 1988 1990 1991 199<1 

N.r.Jegindø 

k&f30 mln 

Rødspætte 

19811 1982 1984 1986 1988 199(1 1992 1994 

Figur 6, 7 og 8. Fangst afrødspæne og ilelcvabbe i de undersøgte områder. 
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1..2.J. Cun- Ol f11Seranpt 

Fangsleme i henholdsvis garn og ruser for Irene 1995-1997 og 1999 er angive! pi figur 9 og IO, 

Aml i appendix A.l og A.4. CPUE VlCTdieme er her angive! som rangst. i g pr. røgtning. GenerelI 

har der i alle Irene været meget lave fangster bide i ruser og især i garn. Antalle! af arter fange! af 

begge redskaber er i de IO områder igennemmit g,O for Agerø og 9,5 for Visby Bredning. Fordelin

gen er her modsat trawlfangsteme, hvor der optra:der flest arter i Agerøområdet. AnIaIlet af arter 

synes ikke at ændre sig i perioden . 

... 

... 
• r 

.00 

'" r-

'00 

'00 

• r r I' 
"., , ... 

'''' 

o 
-

I c::::J ned,u1I I , -: =~, I .:o-utal arter 

!lI 
I . 

, ... ,m 

" • • , 
• , 
• 
3 , 
, 
• 

Figur 9. Fangst i garn og ruser samt anlal fiskearter \99S-97 og \999 i Ag1:røomride!. 

, ... 
... r- -/r n c::::J 1Itd'''1I 

=~, ... f ' 
. ~ AAtaI arter , . -

r- O 

'00 

'00 r-

• I ""l 
"., , ... "., , ... , ... 

, • , , 
, • 
• 
• 
• , 
• 

Figur 10. Fangst i garn og ruser saml antal fiskearter 1995-97 og 1999. Visby Bredning. 
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Det fremgår affigur 9 og f O, at der synes at være en nedgang i fangsterne fra 1995 til 1999 både for 

ruser og garn i begge områder. Endvidere er der en tydelig forskel i fangsterne i garn områderne 

imellem, idet fangsten i Visby Bredning er 3 til 4 gange større end i Agerø området. Forskellen 

skyldes især nogle fangster afstore ørreder i Visby Bredning. (se appendix A.3). 

A.2.4. Fiskeri 

Op tillukniogen af Agemområdet for bundslæbende redskaber i 1988 har der været udf0l1 muslin

ge- og trawlfiskeri i områderne. Trawlfiskeriet var et fiskeri elter ål, som pl grund af svigtende 

fangster belt forsvandt fra Limfjorden i begyndelsen af9Q'erne. Der foregik indtil 1988 muslingefi

skeri i Agerøområdet, som betragtedes som et godt slaabeområde. r Visby Bredning har der fortsat 

været skrabning efter muslinger med svingende intensitet afhzngig afbestandsstarrelsen af muslin

ger. Herudover har der i områderne været et stol1 bundgarns fiskeri - vel nok det største i Limfjor

den. Sl sent som i december 1992 blev der fordelt 91 pladser mellem 6 bundgarnsfiskere. Af disse 

1115 i Visby Bredning, medens resten var fordelt fra Nees Sund færge til farvandet nord for Jegind-

9. Fordelingen skulle være gældende indtil 1995. I september 1999 var samtlige bundgarn forsvun

det, og et egentligt erhvervsfiskeri med bundgarn i områderne eksisterer ikke mere. Nogle m af de 

tidligere erhvervsfiskere sætter el enkelt garn eller to, ellers udføres fiskeriet i dag af bierhvervsfi

skere og fritidsfiskere med pæle- og Kasteruser. 

Der eksisterer et talmateriale for en enkelt bundgarnsfisker for Arene 1989 til 1992. I perioden fi

skedes i slanen med ca. 25 og til slut med ca. 40 bundgarn, som ajle var placeret inde i det fredede 

område. Såfremt fangsten i 1989 sættes til 100, skete der et fald de følgende år til omkring 60% af 

fangsten i 1989. I årene efter 1992 skete der yderligere fald, og dette kombineret med den egede 

arbejdsindsats (flere folk) betød, at fiskeriet blev helt urentabelt og ophørte omkriog 1994. De øvri

ge bundgarnsfiskere i området stoppede alle i samme periode. Med bensyn til fangsttal fra bier

hverv- og fritidsfiskere fmdes et talmateriale for perioden 1990 til 1999. Materialet består af 

fangsttal for ål fra kasteruser, alle (pl ruer ganske enkelte) placeret inde i det fredede område. I tabel 

2 og pl figur II er antal ruser, samt fangst i antal ål pr. kasteruse angivet. 

Tabel 2: Fangst af 11 pr.kasterusclAr. Agemområdet 199G-I999 

19-90 1991 1991 1993 1994 1m 1996 tm 1991 1m 

5S 5S 86 39 49 58 31 69 13 58 
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Figur !!. Fangst af il pr. sæson i kasteruser i det lukkede område 1990-1999. Data fra fritids- og 

bierhvervsfiskcn:. 

Det naJ bemærkes, at der i IlOgle tilfælde er sket en omregning fra vægt til antal. Som omregnings

falclor er benyttet tal opgivet af fiskerne - som regel den ældre betegnelse: 5-6 pund li til snesen, 

d.v.s en gennemsrutsvægt pinS g 

~{fremgår af figuren, al. der i perioden har været store forskelle med 1998 som et meget dhligt Ar 

og med en svag nedadglende tendens i fangsterne. 

A.3 . Diskussion og konklusion 

A.J.l. Generelt 

I den følgende tekst er der inddraget afsnit fra en rappon om Limfjordens fisk og fiskeri, der ud

kommer senere end nærværende arbejde (Hoffinann 1999). I det plgældende arbejde findes en mere 

grundig gennemgang afændrin8erne i hele Limfjordens fiskeri. 

De gennemfene undersøgelser af fiskeri og fiskebestande i Ageroområdet og i Visby Bredning i 

Limfjorden viser en bestand, der i perioden 1980 til 1999 er reduceret meget væsentligt. Dette har 

vist sig både ved forsøgsfiskeri og i fonn af ophør af erhvervsfiskeri i olltfådet. Fangsten pr. 

trawltraek er reduceret til nogle m procent af værdierne i 80'eme. De største ændringer fandt sted 
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trawltræk er reduceret til nogle fl procent af værdierne i 80'eme. De største ændringer fandt sted 

omkring 1990. BWldgamsfiskeriet er i dag helt ophørt og fangstopgørelser viser, at nedturen starler 

med efterårsfiskcriet 1989 med en halvering affangsten. Fangstta1 for ål fra fritids- og bierbvervsfi

sker<: i perioden 1991 - 1999 viser en svag nedadgående tendens i det fredede omrlde. Det er ka

rakteristisk, at der øjensynlig ikke er sket væsentlige ændringer hverken i antallet af arter eller hvil

ke arter, der forekommer i området (if. figur 4 og 5). 

De to undersøgte områder adskiller sig kun lidt fra hinanden med hensyn til fiskearter, og de skete 

øendringer er stort set ens i områderne. Lukning af Ageroområdet for muslingeliskeri i 1988 har 

således ikke haft nogen påviselig etTekt på fiskebestanden. Andre forhold end muslingefiskcriet har 

en langt større etTekt - så stor, at muslingefiskeriets eventuelle effekt vil være vanskelig at påvise. 

A.J.2. Arsager til ændringer 

Årsagen til de skete ændringer må tilskrives en række forskellige forhold. For bundgamsfiskeriet 

efter ål gælder, at der har fundet en generel nedgang sted i fangsteme af ål i hele landet. Årsagen 

hertil er endnu uvis; men miljøforhold samt en reduceret tilgang af glasål forårsaget af ændrede 

strøm- og vindforhold i Atlanten sammenfaldende med et mbke for voldsomt fiskeri på ål i Europa, 

kan være årsagen. Sildefiskeriet, som især tidligere het0d meget økonomisk, er gået tilbage; men 

her skyldes tilbagegangen lige så meget et manglende fiskeri på grund af for lave priser som æn

dringer i bestandsstørreJsen. Sandsynligvis er sildcbestanden i Limfjorden i dag af samme størrel

sesorden som tidligere. For de øvrige fiskeaner må de beslaevne ændringer skyldes ændrede miljø

forhold. For arter som sortkutling, ålekvabbe, ulk og små skrubber har disse været stærkt påvirket af 

det store antal krabber, skarver og sæler, der findes i Limfjorden. 

Miljøforhold: I de sidste 20 li" er udbredelsen af iltsvind i sommennlnedeme øget, også. ved Agerø 

og i Visby Bredning. I områder med iltsvind, der i visse li" har dækket op mod 40"10 af fjordens are

al. kan bundfiskene ikke leve. De kan i sådanne situationer søge mod lavere vand ved kysterne, 

hvor iltsvindet normalt ikke når ind. Det er dog klart, at større bestande på længere sigt ikke kan 

leve pi denne måde, hvorfor der langsomt vil ske en reduktion i bestandsstørrelsen. ~tte er i over-
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ensstemmelse med, at antallet af fiskearter og fordelingen af anerne øjensynlig ikke har ændret sig 

de sidste 20 år, der er blot blevet meget færre fisk pllangt mindre plads. 

Predc!tio1l: Sortkutling, llekvabber og ulke er fiskearter, hvor bestandsstørrelsen kan reduceres 

uhensigtmæssigt, såfremt de udslettes for kraftig prædation, her forstået som en dødelighed stam

mende Mde fra fiskeri og fra at blive ædt af andre dyr som krabber, fisk, skarver og sæler. Årsagen 

til bestandsreduktionen er, at disse arter ikke er særlig produktive, at de er stationære og at de vok

ser relativt langsomt. En liekvabbe føder fra 50 til maximalt 400 unger, ulken lægger ca. 2.000 æg 

og sortkutlingen lægger afhængig af størrelsen ca. 3.000 æg. Til sammenligning lægger en rød

spætte ca. 200.000 æg og en torsk ca. l mio. æg. 

I Limfjorden optridte torsken i stort antal til midt i 1920'eme, hvorefter den næsten forsvandt, og 

samtidig henned skete der en kraftig stigning i antallet af både lIekvabber, sortkutling og ulke, der 

alle var et yndet fødeemne for torskene (Flintegård et al. 19S2). Et stykke op i SO'eme var der et 

rimeligt erhversfiskeri efter lIekvabber i Limfjorden. Der er ingen tegn pl, at llekvabbcn har været 

fødebegrænset. 

Skarvbestanden i Limfjorden er vokset kraftigt de seneste år. Årlise optællinger af yngelkolonierne 

viser en kolossal fremgang fra kun 46 reder i 1986 mod 5.290 i 1998 (Eskildsen 1998). Beregninger 

foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser pi basis af en undersøgelse af skarvers fødevalg (Hald 

Mortensen 1995) har vist, at skarverne i Limfjorden i 1997 fangede ca. 360.000 kg sortkutling, ca. 

155.000 kg lIekvabber og ca. 73000 kg ulke foruden mindre numgder af 11 og fladfisk. Ud fra tal 

fra forsøgsfiskeriet kan gennemsmt5vægten af de forskellige arter bestemmes. For sortkutling anta

ges denne at være ca.l0 g, en gennernsnits1lekvabbe vejer ca. 35 g og en ulk. ca. 75 g. I antal vil der 

således være tale om ca. 36 mio. sortkutlinger, 4.4 mio.llekvabber og ca. l mio. ulke. 

For ulke og sortkulling gælder yderligere, at der sandsynligvis ogsl sker en voldsom predation fra 

krabber pi de to aners æg. Æggene lægges i klumper pi bunden og er e! le! bytte for de kolossale 

mængder krabber, der findes i Limfjorden. For begge aner gælder, at bannen godt nok passer på 

æggene, men spørgsmllet er, hvor effektiv pasningen er. Med det kendskab forfatterne har til krab

bers evne til al æde alt uafhængig af situationen og omgivelserne, synes en voldsom predation ab

solut tænkelig. Der findes ingen tal for udbredelsen af krabber i Limfjorden, men bide erhvervs- og 

16 



fritidsfiskere er overbeviste om, at de er tiltaget meget de senere Ir. Undersøgelser af bestanden af 

krabber i Limfjordeo er under planJægning. 

Sælbestanden i Limfjorden er vokset kraftigt siden totalfredningen i 1977. I 1988 registreredes 700 

sæ:ler, og efter en lille nedgang omkring 1988 - 1990 steg bestandsstørrelsen diedes, at den i 1998 

sattes til 1.500 individer. En undersøgelse af sælernes fødevalg viste en dominans af sortkulling og 

ålekvabbe i føden, svarende til et lrligt indtag af 1.187.000 kg sortkutling og 904.000 kg ålekvabbe, 

svarende til ca 80 mio. sortkutlinger og ca. 6 mio. ålekvabber. For en an som skrubben konsumere

de sælerne 81.000 kg svarende til ca. 400.000 fisk. 

Det stående spørgsmål er naturligvis om størrelsen af den ovenfor beskrevne predalion fra krabber, 

sKaJVer og sæler har betydning for bestandsstørrelsen af de pågældende arter. Der findes ikke tal for 

de absolutte bestandsstørrelser, da de som JU!:vot tidligere er meget vanskelige al beregne. Der kan 

gøres forskellige betragtninger over fordelingen af de spiste fisk dels i tid og dels pr. arealenhed. 

Disse tal kan d sammenlignes med fangsterne af de samme arter ved pmvefiskcriet. Dene er for

wgt, men senere opgivet. Det viste sig, at resultaterne var overordentlig følsomme overfor de anta

gelser der blev gjort over fangstetTektivitct, det getmemJiskede areal, lavvandede områder der ikke 

blev befisket samt fordelingen af predationen i tid og sted. For al kunne foretage beregninger, der 

vil give rimelige, holdbare resultater, er det nødvendigt med et andet forsøgsdesign. 

Sammenlignes udviklingen i bestandsstørreisen for skaJVer og sæler ses delUle at falde sammen med 

en samtidig nedgang i bestandene af fisk i Limfjorden startende omkring 1990. Selvom der her kun 

er tale om et sammenfald af to begivenheder, er kendsgerningen dog, al en årlig predation fra skar

ver og sæler på ca. 100 mio. sortkutLing, ca. 7 mio. ålekvabber. ca.I mio. ulke og ca. 400.000 

skrubber ikke kan være uden betydning for disse bestandes fortsane beståen. 

A.l.3. Konklusion 

Det kan konkluderes, at den kraftige reduktion i bestandsstørrelsen afisær bundfisk i de undersøgte 

områder ved Agem sandsynligvis skyldes en kombination af forringede levevilkår forårsaget af 

iltsvind, saml især for arter som sor!\mt!ing, Alekvabbe, ulk og små skrubber en voldsom predation 

fra krabber, skaJVer og sæler. Forbudet mod muslingeskrabning i Agcmområdet i 1988 har ikke haft 
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nogen målelig effekt på områdets fiskeri og fiskebestande. Andre forhold end muslingefiskcriet har 

langt større betydning - så stor, at muslingefiskeriets eventuelle effekt vil være vanskelig at påvise. 
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B: EFFEKTEN AF MUSLINGESKRABNING PÅ BUNDFAUNAEN 

Rl. Indledning 

Fiskeri med bundslæbende redskaber, som anvendes ved muslingefiskeri, påvirker en stor del 

af de komponenter et økosystem består af, herunder forekomsten afhavgræsser, alger, bund- og 

fiskefauna samt bundens fysiske sllUktuc, som mængden af sten og skaller (Hoffmann og 

Dolmer, 2000; Dolmer og Hoffmann, 2000) . Hvis vi ser på de biologiske økosystem

komponenter , kan den mest direkte effekt af fiskeriet med muslingeskraber forventes at påvirke 

den del af organismerne, som er fastsiddende - eller som bevæger sig langsomt oven på 

bunden. Et godt udgangspunkt, for at undersøge om muslingefiskeriet påvirker Limfjordens 

økosystem, er således at kortlægge forekomsten af de dyr, der lever oven på bunden. Denne 

gruppe dyr kaldes med et samlet begreb epifauna, i modsætning til de dyr, der lever nedgravet i 

bunden og kaldes infiluna. Ved at sanunenligne forekomsten af epifaunaen i områder, hvor der 

ikte bar været skrabet muslinger i en lang periode med områder, der er åbne for 

muslingefiskeri, kan effelcten af skrabningen dokumenteres. Denne fiskcri-effekt kan deles op i 

en korttids- og en langtidseffekt. Korttidseffekten er den akutte effekt af muslingeskraberens 

kontakt med bunden, og den skade den påfører dyre- og plantelivet, samt den skade der 

påføres bundens fysiske struktur. Langtidseffekten er den effekt, der kan observeres efter, at 

der er blC'.·et fisket i et område igennem en længere periode, så økosystemet er ændret markant, 

og hvor en genopretning af økosystemet er en meget langsom proces, der tager år. r en sådan 

kategorisering af fiskeriets påvirkning antages implicit, at økosystemer er i stand til at 

genoprette de forskellige økosystem komponenter. Denne antagelse behøver ikke al være sand, 

og [eks fjernelse af sten fra havmiljøet er en irreversibel ændring, der vil medføre en varig 

ændring af bundens fysiske struktur. r en vurdering af skadeeffekter fra muslingeskrabning bør 

alle skader således ikke vægtes lige tungt, idet nogle skader kun varer kort tid, nogle er 

langtidsændringer, og en tredje type skader er irreversible, og genoprettes således ikke af 

økosystemet selv. Både i forbindelse med korttidseffekter og langtidseffekter er et kendskab til 

genopremingstiden vigtig. Hvor lang lid går der efter en fiskeripåvirkning, før et område bar 

genoprettet sig og orgarusmesammen-sætningen og aldersfordelingen afspejler et økosystem, 

der er upåvirket af muslingeskrabning? Kendskabet til dette tidsforløb må således anses for at 

v=re essentiel t for forvaltningen af et bæredygtigt fiskeri. 
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DFU har i 1996 til 1999 gennemf0l't en række undersøgelser af epifaunaen i Agerø-området, 

der har været Juldet for muo;lingeflskeri siden 1999, samt henholdsvis nord og syd herfor i 

områder, der har v=et åbne for fiskeri i hele perioden. Formålet med undersøgelserne: har 

va::~t at undersøge, om muo;lingeskrabningen nord og syd for del lukkede område ændrer 

fordelingen af bentiske organismer. Undersøgelserne har både haft lil hensigt at beskrive 

korttidseffekter af muo;lingeskrabningen og de langtidseffekter og varige skader, der kunne 

opstå efter skrabning i de åbne områder. 

De samlede bentiske undersøgelser, der beskrives i denne rapport, omfaner således: 

September 1996: 

l. Undersøgelse af epifaunaen på 5 transekter i den nordlige del af Agerø-områdel og i det 

åbne område nord herfor. 

2. Analyse af infaunaen på 4 stationer på den nordligste transekt i det ålme område og på den 

sydligste uansekt i det lukkede område. 

3. Felteksperiment med kornidseffekten afmuo;lingeskrabning i Løgstør Bredning. 

September 1997 

4. Undersøgelse af epifaunaen på 17 stationer i Ager0-0mrådet og henholdsvis syd og nord 

herfor. 

September 1999 

5. Undersøgelse af epifaunaen på 19 stationer i Ager0-0mrådet og henholdsvis syd og nord 

herfor. Lige nord for det lukkede område blev det fisket rnuo;linger i foråret 1999, og dette 

område blev undersøgt intensivt. 

6. Epifatl!W:n blev ligeledes kortlagt på 20 stationer i Løgstør Bredning. Lige syd for del 

lukkede område i den nordlige del af Løgstør Bredning, blev der ligeledes fisket muslinger 

001 for Feggerøn i forårel 1999. Epifaunaen i dette område blev intensivt undersøgt. 

B.2. Metoder 

I det følgende redegøres kort for de metoder, der er anvendt i forbindelse med de forskellige 

undersøgelser. 
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Fig. ll. Ovmigt Ov'" de S ttaasekla bvmpl cpiflunaetl blev beskrevet; 1996. 
Hver station er mg;vet mod en tom cmI. Endv;dcrc er pl&cerin&en af de 4 
stationer, hvoopl infll1nlO"" tt WIdeneg~ mgivet (sri cirl<Jor). Grænsen moUem (\1:, 
lukkede, rydlig<: (mulde og det I>Oldlige omrlde, bvor mn,lingeKrabning er tilladt, 
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B.2.1. Undersøgelse af .pifaunlen i den nordlige del af Agerø-omrldet 11996 

l september 1996 gennemførtes der en undersøgelse af epifaunaen på 5 transekter i det lukkede 

område, på grænsen mellem det lukkede og det lime område og nord herfor (Fig. 13). Pli hver 

transekt blevepifaunaen registreret på 10-12 stationer. En dykker registrerede på de udvalgte 

stationer de epibentiske organismer, der kunne observeres inden for et område på ca l ,5x 1,5 m. 

Faunaen blev således kun kvalitativt beskrevet. 

8.2.2. Analyse af infannaen i den nordlige del af Ager8-ilmridet 

I forbindelse med beskrivelsen af epifaunaen på de fem transckter blev der indsamlet prøver af 

infaunaen på to stationer pi det nordligste trmsckt i det åbne område og pA to stationer pA el 
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cransekt i det lukkede område (Fig. 13). Den ene station på hvert tmnsekt var placeret i et 

omrAde med blåmuslinger, hvorimod den anden station var uden blåmuslinger. Positionerne og 

dybderne for stationerne er: 

Station l: 56'45.207 N 8'30.176 E dybde: 4,Om. 

Station 2: 56'45.216 N 8'30.335 E dybde: 4,2 m. 

Station 3: 56·44.I71 N 8·29.614 E dybde; 4,Om. 

Station 4: 56'44.159 N 8 '30.159 E dybde: 4,3 m. 

Pi hver station blev der indsamlet 5 prøver med en 0,1 ml van Veen grab, og prøverne blev 

sigtet pA en l mm sigte og konserveret i 4% formalin. Prøverne blev sorteret i laboratorium, og 

de fundne organismer blev bestemt til den lavest mulige taksonomiske gruppe med bist.:lnd fra 

Zoologisk Museum i København. 

B.2.3. Korttidseffekten af mU5lingC5krabninl i Løgster Bredning 

I juni \9% blev der under dylminger i Liv" Bredning observeret skrabespor efter 

muslingeslcrabning (Fig. \4). Fra et udvalgt slcrabespor blev der indsamlet 5 prøver af 

infaunaen (0,\ ml van Veen grab, \ nun sigte), og der blev ligeledes indsamlet S prøver lige 

uden for skrabesporet fra et område, der tilsyneladende var upAvirket. FormMet med disse 

prøver var at fl kvantificeret, hvordan muslingeskrabniog påvirker artsantallet og tætheden af 

infauna-organismer. 

Korttidseffekteo afmuslingeskrabning pA epi- og infaunaen blev ligeledes undersøgt i Løgsll:JT 

Bredning i efteriret \996. Fire stationer med et areal pA 2000 m og med en bestand af 

muslinger etableredes. PA to af disse stationer blev der skrabe! muslinger i halvdelen af arealet 

med en nedmAlt muslingeskraber med en bredde pA I meter. Skraberen blev anvendt fra DFU·s 

kutter "Havfisken". Efter at halvdelen af de to stationer var skrabet var der siledes 3 

typoområder: 2 skrabede omrAder, 2 nabo områder tæt pA det skrabede område og 2 kontrol 

omdder langt fra de skrabede områder (Fig 14). Der blev taget prøver af infaunaen i hvert 

olllfide med en 0,1 ml van Veen grab 20 dage fur skrabningen samt O - 7 og 40 dage efter 

skrabningen. Prøverne blev sigtet på en I mm sigte og konserveret i 4% formalin. I hvert af de 

tre typeomrAder blev der taget 12 prøver - 6 på hver station. Tre af prøverne blev taget, hvor 

der var muslingebanke- eller inden skrabningen havde været muslingebanke -, og de tre øvrige 

prøver blev taget uden for muo;lingebanker. For at kunne age pl1'lver, hvor der havde været 
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muslingdIanker på de skrabede stationer. blev musli.ngebankemes fordeling opmAlt. og senere 

prøvetagnings-positioner udvalgt vM. dyming. inden skrabningen fjernede muslingebankeme. 

Ugeledes blev prøvetagningen i de skrabede ouuider overvåget af en dykker, for at sikre at 

pnJVCmt blev taget på de foruclbemmte positioner. 

I 

Fi&- 14. Kort _ ~ Bredniaa. der viser p~ at del kømmen:iollo ~ (X), hvor infMI ...... 
bln ~ ijWli 1996. Del str1Iverode omrtdt rnarkom- udbredelscn afobsctvcnocle sIuabespor. Den ""'" dol 
af r.CUral Yisa" pLaterin.., at do IO JtrabocIe oørider (Dl-D2), do IO naboomrtdcr (B l .Bl) "I do IO kontrol
omridcr (Cl -cl). For b __ ion er fonleliD.., afbllmusllncer on&iva (&ri ftller), "I endvidoen er do feller i do 
IO JtrabocIe omrider, bvor der er observeret sLaabespor vist (D). 
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Forekomsten af hesterejer, crangon crangon, blev kvantificeret 2 dage før skrabningen samt O -

7 og 40 dage efter, ved at der i hvert område blev taget IO undervandsbilleder med et 

NIKONOS V undervandskamera med en 35 mm linse. Billederne blev taget fra en fast højde 

over bunden (l meter), og hvert billede dækkede således 0,25 ml. Tætheden af hesterejeme på 

lysbillederne blev optalt under mikroskop. 

8.2.4. Undersøgelse IIf epifllunaen i Agerø-omridet i 1997 

I september 1997 blev fordelingen af epifauna kortlagt på 17 stationer fordelt fra den sydlige 

Cr",~(Q. ror det 
lukkede omrkle 

Fig. IS . Fordeling.n af de 
swionor i Agem-onricSot, 
hvorpi epifaunaon blev 
kvamificeret i 1997 og 1999. 
Stalioner nr. 2S og 26. blev 
dog kun undenøgt i 1999. 
efter II der var skrlbel 
muslinger nord for ","nsen 
iii det luk.kcde omride i Nces 
Sund i fodm 1999. 

del af Visby Bredning, ned gennem det lukkede Agerø-område og ud i Kaas Bredning (Fig. 

15). Undersøgelsen var kvantitativ, og på hver station blev tætheden af epifauna optalt i IO 

eirkler af 0,24 m2. Vægten og antallet af blåmuslinger blev dog bestemt efter, al de var blevet 
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indsamlet fra ringene. På hver station blev der gennemført en fotoreglsuering af bunden, så en 

senere verificering af observerede arter var mulig. 

B.2.5. Ulldenegelu af epifaullaen i Agere-omnlodet i 1999 

I september 1999 hlev epifaunaundeJsøgelsen fra 1997 gentaget, og de samme l7 stationer blev 

undersøgt. Dog blev epifaunaen optalt i 30 ringe (0,24 m2
) pr. station for også at kunnet f! 

kvantificeret de mindre hyppige arter. Lige nord for det lukkede Agerø-ornr!de blev der fisket 

muslinger i foråret 1999. l dette område og syd herfor i det lukkede område blev der placeret 2 

ekstra stationer (Fig I S), således at det totale antal undersøgte stationer i området var 19 

stationer. 

B.2.6. Undenegelse af epifaunaen I Løgstør Bredning i 1999 

I u,gstør Bredning blev der ligeledes fisket muslinger i foråret 1999. Der blev skrabet i et 

" " • 

" • 

Fig. 16. Forde\ingCl1 af de _;oner i Løg:ster Bredning, h"orpJ. epiflulIKII blev 
kvantificeret i 1999. Den $liblcde lillie mltker<:r ~n mellem det lukkede nordlige 
onuide og det .ydlige omride. hvor PlllSliogoskrabniog er tilladt. I september 1999. blev 
der observeret !pOl" efte"krabfling pi_ion 7 og 8. 
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område øst for feggenm., og der blev i september observeret skrabespor i området lige nord og 

syd for grænsen (Fig. 16, sration 7 og 8) til det lukkede område i den nordlige del af Legstør 

Bredning. Epifaunaen blev kvantificeret på 20 stationer (30 eirkler, 0,24 ml) langs to transekter 

der startede i Amtoft Vig og gik i 50-retning ned gennem den centrale del af Løgstør Bredning 

(Fig. 16). Undersøgelsen VM en del af et EU-projekt, ESSENSE, og det primære formAl VM 

således at kortlægge reknltteringen af blåmuslinger i området. Men da epifaunaen blev 

kvantificeret på samme måde som i Ageroområdet, giver de indsamlede dara en god mulighed 

for at beskrive effekten af muslingefiskeriet i el område, der er sammenligneligt med Agerø

området. 

8.3. Dataanalyse 

En stor del af de indsamlede datasæt består af optællinger af mange arter. En måde at få 

overblik over disse mange dara på er at bruge MuJtivariatanalyser, hvor sanunenhængen 

mellem mange forskellige dimensioner - her artstætheder - analyseres samtidig. I analyserne i 

disse undersøgelser er programmet PRIMER brugt (plymouth Routines in MuJtivariate 

Ecologieal Research). For hvert datasæt er der beregnet et Bmy-Curtis similaritets-index på 

dobbeltkvadratrods-transfonnerede data. Herefter er data plottet som dendrogrammer eller som 

MDS plot (Multidimensional Scaling plors). Fra disse plors er det muligt at identificere adskilte 

clustre, dvs grupper af stationer eller prøver, der ligner hinanden mere end de ligner resten af 

prøverne/stationerne i datasættet. Forskellen mellem disse clustre er testet med en similaritet 

permutations test (ANOSIM). Endvidere blev de fundne clustre analyseret med en SIMPER 

procedure. Denne analyse beregner hvilke arter, der bidrager mest til forskellen mellem to 

clustre, og er således et effektivt værktøj til at beregne hvilke arter. der ændrer tæthed eller 

forsvinder. når der f.eks. fiskes muslinger i et område. 

8.4. Resultater 

Da alle de her afrapporterede epifaunaundersøgelser er gennemført som dykkerundersøgelser. 

er der utvivlsomt overset nogle sjældne arter, som har været repræsenteret i få af prøverne. 

Fordelen ved en dykkerurulersøgelse af denne her type er således, at faunaen i el relativt stort 

område kan kvantificeres hurtigt, og at fordelingen af hyppige nøglearter kan beskrives med 

stor ~ision. Ulempen med metoden er derimod, at enkelte arter overses, fordi de ikke 

umiddelbart genkendes af dykkeren. Undersøgelserne bruger således den epibentiske fauna 
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som el redskab til at beskrive en effekt af muslingefiskeriel, mere end de er el taxonomisk 

studie i sig selv. 
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fig_ 17. Histogrammer over forekom"'en af epiliwnaen pi de fem transekter. der blev urodersøgl i 1996. To 
lr3nsekler (sbabei nord og sknl.be! .yd) ligger i den nordlige del .f Nees Sund i Agem-omrldct, hvo< 
muslingefiokeri u t illadt, IO traI15Claer (Uskrabel nord 08 llSkrabcl syd) liggu i den sydlige del af Net< Sund, hvo< 
muslingeskntbnilli ikke har viltrel tilladt siden 1988. og den sidste InInsekt urænse) liUer pi grænsen mellem del 
lbne og del lukkede omride. pj h .... r traI15Ckt Ol" 11).12 $IlItiOfler besøgt og epifaullKn beoJcre"ct Histogrammerne 
angi"", siledes, pi hvor "'o< en andel .f swioneme pi hver ~kt en lit er fundet. 

8.4,1. Undersøgelse af epifaunatn i den nordligt del af AgenHlmnlidet i 1996 

I analysen af de 5 epifauna trnnsekler fra 1996 er kW! inddraget de 8 hyppigste arter (Appendix 

BI og Fig. 17). Histogrammet viser andelen af de transektstationer, der er dybere end 3 meler, 

hvor de enkelte arter er fundet. På grznsetrnnsektet er der f.eks fundet søanamonen, Melridilim 

senile, på SO% af stationerne, og brødkrummesvampen, Halichondria panicea. på 75 % af 

stationerne. På MOS-plouet over de enkelte stationer i de fem IJ1\J1SCkter ses. at de fire sydligste 

'" • 
eo O 

° .. 
O 

~ °0 'I> "'å .... 
• O 

• 

0 0 

O 

._
o"",,,,,,," ... -o_ ""'" I 
'0""''''''' , 

stress=O.19 
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Fig.18 . MOSplor . f_tonerne 
i de fem undersøgte U'lI\5Ckter ; 
Nees Sund i Agel'1Klmrld",. 
Hvert punkt "'p",,,eole_ en 
station fra en transekt, hvo< .ru. 
sammcnsztn,,,,en af de dyr. der 
er fundet i prø""n, er om"'gnt\ 
til lo dimensioner - dvs. mange 
variable er blevel komprimere\ 
lil to variable. Aksernes enheder 
er siledes ikke ; sig selv 
vaesenllige, "II de er derfor ,kke 
vist pi figu...... . Pi figom:n 
adskiller kun et transekl (skrabet 
nord) si, fra de IlIdrc transekter. 



transekter, de IO i del lukkede område, gn;enscltanscJctet., og det sydligsle transekt i det ibne 

område Nees Sund ikke adskiller sig fra hinanden (Fig. 18). Variationen i ansfordelingen og 

individtztheden er ikke større mellem de fire transckter end inden for bvert transekl. Del 

nordligste transekt i del ibne område er i MOS-plonet derimod adskill fra de fire andre 

transekter. Histogrammerne over artssammensa:tningen på de enkelte transekler (Fig. 17) 

viser, at det nordligste tnmsekt adskiller sig fra de andre transekter ved at have en tæl bestand 

af slangestjemer, Ophiura lextura/a, søpindsvin, Psammechinus miliaris, hvorimod tætheden 

af S/ye/a c/ava og Halichondria panicea er lavere end på de andre transekter. Undersøgelsen 

viser således, at der i området er en stor geQgrafisk variation i de enkelte arters udbredelse. 

Denne variation er ikke nødvendigvis en effela af muslingefiskeriel, jvf. de øgede tætheder af 

slangestjemer og søpindsvin på del nordligste Itansekt i det område, hvor muslingeskrabning er 

tilladt. 

8.4.2. Analyse ar iBf.un.en i den nordlige del ar Agere-omridet 

I undel>0gelsen afinfa.unaen i september 1996 blev der ia.lt identificeret 44 forskellige aner på 

de fire stationer (Appendix B2). Der blev fundet en meget stor forskel i både artsantal og 

individ-tæthed mellem prøver fra muslingebanke (st. 2 og 4) og prøver taget på en position 

uden muslinger (SI. 1 og 3). På de to nordlige stationer (SI. l og 2) blev der fundet IS,4±2,1 og 

Fi,. 19. MOS plot ar de fire 

/0 'cl-
~ 

mUioner, bvorpA ,nfaunaer1 blev 

"""""'- ,"'. Stations-

O n~mmerel er "",ivet ved hver 

'/ 
e!uS\er-&r\IpPO. 

\f 2 

• O • • 1 

strass=O.10 
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4,2:0,4 arter pr. prøve (gennemsnit ol 2 S.E.) i m:nholdsvis prøverne fra musJingebanke, og 

hvor der ikke var muslingebanke. De tilsvarende tal for de to sydlige stationer i det lukkede 

område er henholdsvis 13,8±1,6 og 2,4±O,S arter pr. prøve. Forskellen mellem artsantallet og 

individ-tætheden i prøverne fra m:nholdsvis det lukkede sydlige område, og fra området i nord, 

hvor muslingefiskeri er tilladt, og fankellen mellem prøver indsamlet fra muslingebanke og fra 

områder uden muslinger blev testcd med cn ncsted ANOSlM·test. Den viste, at der var 

signifikant forskel mcllcm prøver fra muslingebankc og uden muslingcbankc (PZ(},OOO). 

Endvidere var der en signifikant forskcl mellem de prøver, der er taget i del nordlige område i 

forhold til prøver taget i det sydlige område (p=O,OO8). Forskellene mellem prøverne ses også 

tydeligt i et MDS-plot (Fig. 19). 

Undersøgelserne viser således, at der er en stor geografisk variation i fordclingen af infauna i 

området, men da det slØI"Ste artsantal er fundet i det område, hvor det er tilladt at fiske 

muslinger, kan den geografiSkc variation ikke tilskrives en effekt af muslingefiskeriet. 

B.4.3. Korttid$effektcn afmuslingesknbning i Løgstør Bredning. 

Effekten af muslingcskrabning på infaunaen blev undersøgt i LegslØr Bredning i juni 1996 ved 

at sammenligne prøver taget i et skrabcspor med prøver taget uden for skrabcsporet. Et MOS-

MDS-I'LOT LNI!l at 1_ a_- 0.1 o 

• • 

• 
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Fig. 20. Fonl<.elle i bundprøver tra el 

sl;rabespor (hvide punk!er) 0& prøver 
1IgC! \ld<n for $krabesporet (sri punkter). 
Punkterne opdeler .ig i 'Q lNl'l"'r, 
hvilke, viser. at der er forskel mellem 
prøverne lage' i 5krabcspore' og \ld<n for. 
Fisker;', citer m""linger har alIsA en 
effekt pi. havbundens dyreliv . 



plot af grabpreverne viste, at deT var forskel mellem de 5 prøveT, deT blev taget i skrabesporet 

og de 5 prøver, deT blev taget uden for skrabesporet (fig. 20). En ANOSIM·test beklzftede, at 

deT var !ignifikant forskel mellem pruveme (p-O,032). SIMPER procedUl"en viste, at 

tlxonomiske grupper og aner $Om Capitellidae, Harmo(~ imbricolo, N~amM:r :ruccinta og 

Scolop/o! armiger havde ell reduceret tlttbtd i prøverne Da Skrabesportl, hvorimod arter som 

PhiliM openo og Corbula gibba havde en aget tæthed i skrabesporet (Tabel 3). Den øgede 

tæthed, vi ser af Corbula i prøverne fra smbesporet, sk)'ldes ikke en indvandring af disse 

nedgravede muslingeT, men snarere at prøvetagningsgrabben går d)'bere i fjordbunden, nAr det 

øverste sedimentlag er opbvirvlet eller fjernet efter skrabning. 

TIIbk J. Ttibcd u de.net"; pno_ fra sIcrIbesporeI Ol ha del 
natiu ...... ItonIroI onride, der 1Hdra& ... lI'ICSl 1;1 fonlcllcn 
"",Ilem delo onricIa . 

CapiICII",-"< 

P~jJ,,", """'" 
H",_1ooo .. b-t It! 

C<rioJ<> ,I,*, 

~ScøtlplfJ/l ~ 

ta!htd :l 1 SoL (ladiv ... ,') 
konuol JI<tabede 

1J4.0:l19O.' ••• :lU ... lHI .'.0 :l2U ,.. .. W 4.0 :l ' . .! 
2LO:l U., 1 ,:t.O :l9l.0 .... ,., 0.0 :l 0.0 
~ .. ~. 1M "., 

Hvis vi ser på resuhateme fra skrabeebperimentet fra Løgstør Brednina i eftedret 1996, så 

blev 39 arter og 13 højere taxa fundet i forbindelse med prøvetagningen. I prøverne taget 20 

dage inden skrabningen blev der fundet 8,7±1,4 arter pr. prøve (gennemsnit ± 2 S.E.) i prever 

taget i muslingebanke, hvorimod artsantallet i prøver taget uden for muslingebanke kun var 

4,7±2,4 arter pr. prøve. På figur 21 ses udvikJingen af arter pr. preve i prøver taget henholdsvis 

fra muslingebanke og udenfor musl ingebanke fra skrabede onuideT, IUlboonuideT og kontrol· 

områder som funktion af tid . 
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Fig_ 21 Artsrigdommen i prøver indsamlet 
i og udenfor muslingebanker filr ni tre 
gange efter muslingeskrabning_ De lomme 
cirkler forbundet med en stiplet linie er 
arts.a.I1allet i prøver thi skm>ede omrMer. 
d. grt cirkler er fta usknbede 
naboomrtder og de lOmme cirkler 
forbundet med ubrudte linier er Jll'!'ver fra 
kontrolområder. ~ultatel viser, at 
skrWningen reducerer artsamallet , 
musJingebankcr, bv«imod dfoklen er lille 
pi bar bund udenfor muslingebanker. 
Aruantallenc er angint oom middelværdi 
'" S.E_ 

En ANOYA analyse viste, at antallet af arter faldt i det skrabede område i prøver, taget hvor 

der havde værtt muslingebanke inden skrabningen. Denne reduktion i artsantallet varede 

eksperimentet ud, og kunne altså måles 40 dage efter, al skrabningen havde fundet sted 

(p<O,05). Efter 40 dage kunne der måles en signifikant øgning i artsantallet i nabo-området 

(P<O,OO I), hvilket kan tyde på, at arter fra de skrabede områder resuspenderes og med 

strømmen transporteres til naboområdeme. Hvis vi ser på udviklingen i artsanta1let i de pl'0Ver, 

der er taget udenfor muslingebanke, så er der et signifikant højere antal arter pr. prøve til tiden 

0, lige efter skrabning (p<O,OOI). Denne øgning i artsantallet forsvinder dog igen efter 7 dage 

og skyldes, at et antalll11er transporteres fra områder med muslingebanke ud pA de omgivende, 

bare sedimentflader, når skraberen bevæger sig hen over bunden. Da de aner, der flyttes fra 

områder med muslingebanke og ud til de omgivende sedimentflader, ikke overlever her, er 

nenoeffelaen af skrabningen en signifikant reduktion i artsantallet. 

31 



En multivariat analyse af artssammensrmingen og individta:theden viste ligeledes tydelige 

effeber af den ehperimentielle skBbning. En ANOSIM analyse af prøverne fra 

musl ingebanter i de skrabede onuider og naboområdeme vme en sianifikant forskel pi 

begge stationer (p-O,OOI-O,OO2). Den tilsvarende analyse af preveme taget udenfor 

muslingebanke viste pi den ene station (BI-Di) co signifikant effekt af skrabning pi 

artssammensælnngen (p-O,044), hvorimod forskellene pi den anden station (B2-D2) ikke var 

signifikante (p-O,98). 

Da specielt den ene station (B l -D I) var meget entydigt pivirket af muslingesk:rabningen blev 

SIMPER procedlln'D gennemf0tt pi denne station. Denne analyse viste, at arter som Rissoo 

aJbtl/Q, Mysel/a biden/ala. Corbula gibba, Harmo/Me imbrica/a, Po/ydoro cornu/a. PoIydora 

cilia/a, Se%plos armiger. Hep/hys hombtrgi, og Hereimyra punclala har en reduceret rzthed 

i prøverne Cm muslingebanke i det skrabede område, bvorimod arter som PhiliM aperta, 

Arc/ica is/andka og Htanthu SUCCiMO øger deres tæthed i det slaabede område i prøver fra 

ml,lslingebanke (Tabel 4). 

Stalloo BI_DI - I"d.aror mllJ llol ' boo Rke 
lal."" t l S.L (!adI\> ... '') 

T illa nabc-omr. Sktal»orrv. 

Hø. Ø'b /oobri«IId Il.It ".2 7.lt U ,-- 20.0.1 lU 1.1.1 2' 

Riø"" -'''' 21.1 ~ Il.' Ht , .. ........... ,,, ., I h l .• 
,~....- IIl.3 t 42,6 100.0" Sl.1 
"''''Poooo __ 6.11 .. I.U 1.4 

"'-...-- 1. 1.1 , .. 6.7:t 6.1 ,-- Ut l.4 • . 4.1 l.7 
""/>I/ryI_rtI 24.4.1 1.1 2Ut 10.3 

Corb .. '" libb<> 9O,Ot 6U 7'7.1.1 )9.0 
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SIMPER analysen af prøverne taget uden for muslingebanke viste en reduktion i tætheden af 

Phjline aperta, Ceras/oderma edWe og Polydora cornu/o i det skrabede område, hvorimod 

arter som Corbula gib~ Nep/hys hamberg; og Nean/hes succinea egede i tæthed efter 

skrabning (Tabel 4). 

Tætheden af hesterejer, Crangon crongon, påvirkes også tydeligt af muslingeslaabning. På den 

ene skrabede station (B I-D I) var tætheden af hesterejer O,3%{),7 individer ml (gennemsnit ± 2. 

S.E.) 2 dage før skrabningen. To dage efter skrabning øgedes tætheden til 3.3±I.S individer ffi' 

l i det skrabede område, hvorimod hesterejeme forsvandt fuldsuendig i nabo-området (Fig. 22). 

På den anden skrabede station (B2-D2) var tætheden indeo skrabning O,4±Q,8 individer ml. 

Efter skrabningen øgedes tætheden både i det skrabede (9,0:1:6.2 individer ml) og naboområdet 

-• 4.5 T E .. l Fig. 22. Middeltæthcden j'" 2. S.E) af 

O 3.0 T 
hesterejer i omride, der er sknobel jal 

- . . og nabo-omrAde (. j. 

• I • 1.5 
~ ! • 
.! • 0.0 
• :r -2 O 7 40 

dage 

(2,S± l,S individer ml), og der var ingen signifikant forskel i tætheden på de to områder. Efter 7 

og 40 dage kunne der ikke observeres forskelle i hesterejetæthederne i skrabede og nabo

områder på hverken den ene e!ler den anden station. 

8 .4.4. Undenøgelse af epifaunaen i Agere-omridet i 1997 

I september 1997 blev epifaUllllen kvantificeret på \7 stationer i det lukkede Agerø-område, og 

henholdsvis syd og nord herfor i områder, der er åbne for muslingefiskeri. En analyse af 

artssammensætningen og individuetheden på stationerne viste, at stationerne kunne deles op i 4 

c!ustre A-B-C-D (Fig. 23). Cluster A bestod af stationerne i det nordlige område, åbent for 

muslingfiskeri, samt station IS,som ligger nordligt i det lukkede område. Cluster B bestod af de 

nordligste stationer (minus SI. IS) i det lukkede område, og eJuster C bestod af de sydligste 

stationer i det lukkede område, samt to stationer i Kaas Bredning i det sydlige åbne område. 
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Endclig bestod clustcr D af de to sidstc stationer i det sydligc lbnc omn\dc. Både den nordligc 

og den sydligc grænse mellem det lnkkec\c AgenKlmn\dc og dc to omn\der, hvor det er tilladt 

at flSkc muslinger, overslcrides af elustre af stationer, hvor epifaunaen er cnsartet. Endvidere 

kunne der observeres to tlustrc inden fOf dcllukkcdc område. Der er sllecics cn stof geografisk 

variation i fordelingcn af cpifauna - og fordclingsmønsteret kan ikke tilskrives cn cffekt af 

muslingeskrabning. 
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FiJ.l3 D<:ndrognm 0& MDS-plot over ck 5Wiøntr i AK....omrIdet, h~orpI epifaunaen blev kvamiflarel i ]997. 
F,. de~ DC MDSlllonet _li 5Wioneme kan op<kles i 4 ;Iustre (A-D). Den Keo]J"'f1Jke fotdolin& af 
disK ;Iusrre er vist pi. koncI. 
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Resultatet af SIMPER proceduren, der viser, bvilke arter der bidrager mest til de forskelle, der 

er obsefveret mellem de fire identificerede clU5lre, ses i tabel S. Aner som blåmuslingen 

Mytilus rduJiJ, og søpungen AscldJrlla asprrsa bidnr.ger til forskellen mellem alle fire clustre, 

hvorimod arter som brødlcrummesvamp, HolichoruJria panicra, og søanamonen, Mrtridium 

srnllr, bidrager til forskellen mellem rn eller IO clustre. De arter der bidnr.ger til forsk.elIen 

mellem cluster A-B og B-C er domineret af $eSSilr arter, hvorimod forskel!en mellem clusler 

C-D er dominerel afmere mobile arter. 

Cl.USTER A • Tabel S. TE!hedaI Ir de .mr, der 

lEdIed (ind III") % 
bicln&a' _ lil fonUllcn .... 11nn 
de fire obta ... ,ede chastre. Ammes 

Myti/.., ..Mis .... , H " bidn& til dissimilaritelen • ""Ii_ 
HllI ic/tondria poniceø U m " son> procent (%). 
4hlrldi"Ifl MIIih l.' lI.S , 
Altlloo:oø B 0.0 , 
CIona l"wUnaJis 14.3 lU , 
A.SI~ri/U ""MM U ,.. , 
A.1C1d~lIa /U~a 16.8 62.) , 
&y.laclaw. l .l , .• , 

CLUSTER • C 
Imcd (lød III") % 

Halic/tondria ptmieei> 2U 0.0 " A.xidNlla ~ ,U ' .0 " C'- iNutWllis lU o., " J.H/riditult #AU. lI.S 0.1 " Sly.l1a ckwa , .• o., , 
Myli/.., MWis , .• 21.7 , 
Mocrapoditl rtJIlnIla ,., 1.0 , 

CLlISTER C D 
lEthed (ind m") % 

..o,.../af noM.u O., 0.0 " C,..",OIt~ I.l I.' " "",,"- " 0.0 " C~iInu_ " O, " Hinia fYfictJau, O., ... " """",.- l> 1.0 , 
/tkicJ tIp~ eJia TOJIrtlU> 1.0 0.0 , 
A.scidi#l/a ~a 1.0 0.0 • 
/oIyfilw MUU 21.7 0.0 , 
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Fig. 24 Delldrognm og MDS-pIOl O'o'er do sw;oner i AgenH>lTlridet, hvo:plepifaunaen blev kvantificere! i \999. 
fra d<l\drogrammet 08 MDS-plOltOt sos. at suuionerne lan opdel .. i 4 clustre. 

8.4.5. UndenøgeJse ar epif.unaen i Agerø-omridet i 1999 

I september 1999 blev undersøgelsen fra 1997 gentaget. I april-maj 1999 var der fisket 

muslinger i området nord for grænsen til del lukkede område i Nas Sund (Fig. 15), så 

undersøgelsen gav mulighed for at beskrive effekten afmuslingesknbningen efter et halvt år. I 

ah blev der registreret 20 forskellige arter i området på 19 undersøgte stationer (Appendix B3). 

En multivariat analyse af anssammensætningen og indiYidtætheden på stationerne viste, al 

stationerne kwme deles op i fire clustre samt 3 stationer, der ikke umiddelbart tilhørte nogle af 

de fire clustre (Fig. 24). Der var el clUSler C (st, 5-7-10-18-19), der har samme udbredelse som 
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clusler B og C i 1996, et cluster D (SI 1-8-9), der svarer til clusler D i 1996, hvis man ser bon 

fra station l og et clusler A (SI. 15-23-26), der delvis har samme udbredelse, som clusler A i 

19%, Derudover har vi et clusler B (SI. 4-6-21-24-25), hvor de IO stationer 210g 25 ligger nord 

for det lukkede område i Necs Sund, hvor der blev fisket muslinger i foråret 1999. Resten af 

stationerne (4-6-24) ligger syd for det lukkede område, Kaas Bredning, hvor der også de 

senere ir har været fisket mange muslinger. Det er dog ikke kiart, hvomir der sidst er fisket 

muslinger på disse stationer. De tre stationer, der ikke umiddelbart kan forbindes med nogle af 

de fire clustre, er meget forskellige. På sI. 20 blev der fundet lave tætheder af blåmuslinger (49 

individer m2) og derudover kun dværgkonk, Hinia retiClllata (Appendix B3). St. 22 minder i 

artsammensætning meget om station 21 og 25, blot er ta':thedeme af de enkelte arter noget 

lavere på station 22. Resultaterne tyder således på, at der på station 20 og 22 er blevet skrabet 

muslinger i foråret 1999, men at statian 22 er blevet hårdere betisket end station 21 og 25 i 

cluster 4. Station II minder meget om de stationer, der er samlet i cluster C, dog er enkelte 

arter som søanarnonen, Tealia/elina, og tøffelsneglen, Crepidv./ajornicaw, her fundet i meget 

store tætheder. 

Resultatet af en SIMPER analyse af forskellen mellem de fonkellige clustre er vist i appendix 

84. Sammenholdes duster C i den centrale del af det lukkede område med duster D i Kaas 

Bredning ses, at en række arter som søanamoneme Metridiv.m og Sagartia, stankelbenskrabben 

Macropodia og flere arter af søpunge kun findes i det lukkede Agerø-område, hvorimod arter 

som dværgltonk, Hinia, findes i højere tæthed i Kaas Bredning. Sanunenlignes cluster C med 

cluster A i den nordlige del af det lukkede område ses, at arter som stankelbenskmbben 

Macropodio, søpungen AscidieUa og søpindsvinet Psammechinv.s mangler i det nordlige 

område. Sammenlignes cJuster C med cluster B - de stationer, hvor der er skrabet i foråret 

1999 ses, at arter som søpungen S~la c/lZ\'a, søpindsvinet Psammechinv.s og 

brødkrummesvampen Halichondria mangler i cluster B. Endvidere er tætheden af en række 

arter lavere i duster B. I Appendix B4 er endvidere vist sammenligningerne af duster D og B 

samt A og B. 

For at f! klarlagt effekten af muslingeskrabningen i forhold til et fastlagt tidspunkt for et 

muslingetiskeri blev de stationer i Necs Sund, hvor der var registreret skrabeændringer (St. 21 

og 25), og hvor vi vidste, at der var skrabet muslinger i april-maj 1999, sammenlignet med to 
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koolrOlstationer (15 og 26) syd for grænsen i det lukkede område (Fig. IS). En nested 

ANOSlM analyse viste, at der var en signifikant forskel mellem kontrolstationerne og de to 

skrabede stationer (p<O,OOO), hvorimod der ikke var signifikant forskel mellem de to kontrol 

stationerne eller mellem de to skrabede stationer (psI.OO). En SIMPER analyse viste, at arter 

som brodkrummesvampen Ha/ichondria og søpungen Corel/a forsvinder, nAr der skrabes 

(Tabel 6). Endvidere reduceres tæ:theden af en lang række aner som søanamonerne Me/ridium, 

Sagartia og TeaUa, samt søstjernen As/erias og strandkrabben Carcinus. En art som besterejen 

Crangon øget" efter skrabningen sin tæthed i det skrabede område. 

Tab). 6. Populationstaethed af de BrIer i Agel"lHlrnr6del der 
bidnger mest iii forskellen mellem det omrlde. ho< der er 
fisket muslinger i foråret 1999 (SI. 21 OS 2$) og konlrOl
orrutdct, der er lu.\:ket for muslillgdis.kerj (st15 OS 26). 
Anernes tzlh«l er angivet som individer pr. m" og deres 
bidrag iii fonkellen mellem de ti> omr!d ... er angivel som 
procent af den lO!Ile dissimilaritet. 

Sl 111-211 U. Z1·Z!I , 
1Io_~ O, 00 " -- 'O " " 
~ ... ~ " " " r .... _ O, O , .. 
lMI1\cIU"n _ ,., " • -...-..... O., ••• , 
~-- .. O., , 
-~ O, O., • -- O., 00 • 
-~- 0.0 •. , • 
HiniI reIicoIall .., U • 
""...- " 

.., , 

B.4.6. Undenegelse af epifalloato j Løgstør Bredning i 1999 

OgsA. i den nordlige del af Løgstør Bredning blev der i maj måned 1999 fisket på grænsen til 

det lukkede område, og fordeli ngen af epifaunaen blev i forbindelse med EU-projektet 

ESSENSE kvantificeret i to transekter over bredningen (Fig. 16). Pi de unders081e stationer 

blev det" fundet 11 forskellige epibentiske aner (Appendix SS). En analyse af stationerne viste, 

at stationerne kunne deles op i tre clusttt (Fig. 25). Cluster A (st. 9·l(}.II·13) omfattede tre 

stationer lige nord for de to stationer 7 og 8, hvor der var observeret shabespor efter foclrets 
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fISkeri . Cluster B (si, 7-8-18) omfatter de to stationer med skrabespor samt $I. 18 i den centrale 

del af bredningen, hvor der o&S! tidligere er blev skrabet muslinaer. Der blev dog ikke 

registreret skrabespor p! den sidste station. Cluster C (SI. 5-12-14-15-19-20) udgør 

hovedparten af de estIigste stationer. Endvidere kunne en enkelt station (st. 6) ikke forbindes til 

noget e!uster. Resultatet af en SlMPER procedure, hvor forskellen mellem de tre clustre 

beregnes, er vist i appendix 86. 

" 

~ 
" • 
" • • 

~~ 
• 
" • 
" O O " " L " • O' • • • • • -- .. T __ -..-

Fia. l S. Deudlllc.laI Ol MDs-pIot o- dt _ioner i Lepør Bredninc, "-Pi epir_ blev namil\c.tret i 
1999. Fn. ~ Ol MDSi>1ofteI1CS, al swionerne Iwi opdeles; l clusm:. Den JCOIrltiW: bdel;",..r 
disse clustre er vist pi. k.onet. 

PA samme mAde som i Agero-omrlodet blev de stationer, der var fisket muslinger p! i foråret (s!. 

7 og 8), sammenlignet med to stationer i det lukkede område lige nord for (Sf. 9 og IO), hvor 
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der ikke var fisket muslinger. En nested ANOSIM analyse viste, at der var en signifikant 

forskel meUem kontrolstationerne og de to skrabede stationer (p<O,OOO), hvorimod der ikke var 

signifikant forskel mellem kontrolstationeme eller mellem de skrabede stationer (P=(),33). 

SIMPER proceduren viste, at arter som søpungen Corella og krabberne Macropodia og 

Carcirrus forsvandt i de områder, hvor der var fisket muslinger (Table 7). Derudover blev 

tætheden af aner som besterejen Crangon og søanamonen $agar/ia reduceret, hvorimod en 

anden søanamone Metridium og blåmuslingen Mytilus havde en lilJe øgning i tæthed i det 

skrnbede omrilde. 

Table 7. Popolationstaethed af de ane. i U!pter Bredning 
der bidrager fmSI .il fonkellen mellem de! omrldt. hvor 
der er fISke. musl;"g •• ; forirel 1999 (SI. 7 og S) 08 ko"nol 
<>I!Iridet, der er lukke! for mu,lin&efisl:eri ($t. li 08 JO). 
Anernes tæthed " angi~ som individer pr. m' 08 deres 
bidra& ,il funkelIen "",1I.m de !Il onuåder er angivet !Om 
procent .r den rou1e diss;milarilet. 

at. 9-10 a'. '" eo.... p;o_ .... • " ... 16.00 '.00 " 
-~ .~ ' .00 " er._ .... ngon 0.10 .~ " -- 15,00 15,-40 , 
s.,1Iio trogiocfytH ,~ •. " • 
MMriIIUn se"" 0,01 O, \l , 
Cooocinuo ..-nu 0,20 ' .00 • 

8.5. Diskussion 

Undersøgelserne af epi- og infaunaen i Agerø-området viser, at der er to dominerende faktorer, 

der forklarer faunasammensztningen i de undersøgte omrider: Fiskeriet efter muslinger og den 

naturlige variation. I 1996 og 1997 kunne der ikke vises effekter af muslingefiskeriet i 

områderne mellem det lukkede Agere-omrW:le og de to områder henholdsvis syd og nord 

herfor, hvor muslingefiskeri er tilladt. I 1996 kwme de undersøgte stationer således deles op i 

fire grupper af stationer, der indbyrdes mindede om hinanden. Disse grupper af stationer -

dUSin: - var fordelt på tværs af de grænser, der adskiller de områder, hvor der må fiskes 

muslinger og det lukkede Agerø-område. Dette indikerede at den naturlige vanation var SI0!TC 

eod den variation, der blev induceret af muslingefiskeriel. 



I 1999, hvor der blev fisket muslinger lige nord for Agero-ornrådet, et halvt le før epifauoaen 

blev undersøgt igel!, sås en tydelig effekt af musliogeskraboingen. Aner som BrOOkrurnrne· 

svamp, Hafichondria og søpungen Corel/a blev ikke observeret i det skrabede område, og 

endvidere var her en reduceret tæthed af en lang række arter som søanamoneme Metridium, 

Sagartia og Teolio, samt søstjernen AsIerias og strandkrabben Carci"u$. Også i Løgstør 

Bredning, hvor en tilsvarende undersøgelse blev gennemført, kunne en tydelig reduktion i 

forekomsten og tætheden af en nekke fastsiddende og mobile arter ses i forbindelse med 

muslingefiskeri. 

Undel'S0gelsemc affiskeriets effekt på infauoaen i Løgsær Bredning viste ligeledes, at Ihkeriet 

reducerer både ansantallet og individtætheden af de arter, der lever nedgravet i sedimentet. 

Fiskeriet efter muslinger har således en massiv effekt pi faunaen i de områder, der fiskes i. 

Effekten af muslingefl..5keriet kan enten va:re en direkte følge af skraberens fysiske påvirkning 

af bundel!, og den fjernelse og ødelæggelse, der påføres de epibcntiske bestande. Effekten kan 

også skyldes en indirekte påvirkning af de fastsiddende organismer, nle der skrabes. I 

forbindelse med fiskeriet fjernes en stOT rruengde skaller og sten. Disse materialer udgør et 

vigtigt substrat for både alger og fastsiddende dyr. Den målte reduktion i en nekke af de 

organismer, der er kortlagt i både i Agerø-området og i Løgstør Bredning efter 

muslingeskrabning, kan derfor muligvis kobles til en ændring af mængden af egnet substrat. 

Dette problem kan ud over en naturbevarelsesmæssig betydning ngså have en kommerciel 

betydning. østers er således i deres livseyklus afhængige af at have et fast substrat. Deres 

larver fasthæfter sig efter deres pelagiske stadie pi et fast substrat af skaller, når deres bentiske 

liv begynder. Forekomsten af egnet substrat kan således være en begrænsende faktor for deres 

udbredelse i Limfjorden. I forbindelse med undersøgelserne i Løgstør Bredning blev der fundet 

en østerspopulation i det lukkede område, hvor der ikke fiskes muslinger, og hvor ma::ngden af 

skaller og smlsten må være større end i det befiskede område. 

I dag gør man intet for at fremskynde en genopretning af de områder, hvor der er fISket 

muslinger, efter at fiskeriet i et område er afsluttet for en periode på minimum 2,5-3 le. 

Frasorterede undermålsmuslinger, skaller og småsten genud!ægges i genudlægningsområder, 

og skaller fra den industrieHe forarbejdning af muslinger deponeres eller anvendes på land. Fra 

de områder, hvor der fiskes muslinger, er der således en eksport af materiale, der kan være af 
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stor betydning for struktuttn i det biologiske system. SAJedes viUe en reetablering af de enkelte 

områders m~gde af fast substrat. som skaller og småsten, utvivlsomt kunne fremskynde en 

genopretning af den oprindelige bestand af epibentiske organismer. 

Fiskeriet efter muslinger fremmer tætheden af dyr, der har forbedrede livsvilkår i områder, 

hvor der skrabes muslinger. SAJedes øges tætheden af en art som hesterejen Crangon i 

områder, hvor der er fisket muslinger. Her lever de af de smådyr, som f.eks. små børsteorm, 

der efterlades på havbunden efter et fiskeri. I andre trawlfiskerier har man ogsi. vist, at dyr som 

søstjerner, konk og krabber udnytter de organismer, der efterledes skadede i befiskede områder 

efter bundtrawling. Muslingefiskeriel kan således være med til at fremme en anden type 

organismer end dem. der naturligt lever i fjorden. 

Et bæredygtigt fiskeri efter muslinger i Limfjorden forudsætter dels at muslingebestandene 

udnyttes bæredygtigt. men også at de udnyttede økosystemer udnyttes på en måde, så de kan 

gendanne sig efter al et fiskeri ophører. En forudsætning for al kunne evaluere 

bæredygtigheden og effekten afmuslingefiskeriel i Limfjorden, er således et kendskab til, hvor 

hunigt el område genoprettes efter fiskeri. Undersøgelserne i både Agerø-omn\det og i Legstør 

Bredning viser tydelige effekter affiskeriet efter et halvt år. En melode til al opnå en viden om 

tidsforløbet aftjordens genopretning efter skrabning afmuslinger er al følge de IO områder, der 

er beskrevel i disse undersøgelser. En øget fokusering på betydningen af skaller og sten som 

vigtige strukturelle komponenter i fjordhabitatet, vi! ligeledes kunne øge vores forståelse af 

fiskeriets effekt på epibentiske organismer. 
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Appendix A. J 

Garnfiskeri 1995 

PositioDer: A,B og C Visby brtdDiDl28· 30 aDgust 1995 

AlItal ~"Icr. • 
~ A"tal rUle1 TotaIv"'lt GYq'I-I 

"" ~ ,,,, 
'" ..... ". " ", '" """"'" , 'lO 12$,0 

""""'. , " 25,0 
T."" , '" 175,0 _. , 

'" "'.0 .... , "', "'O 
Å """""" '" "'.0 

Total: .. 
TOlaii· 5490,0 Alllal artor: 8 

Fa"l!l er r.r!"·I: .. " 
PO$itioou: D, E og F omkriDl Altre 28·30 IIUIUSI 1995 

AlItal "'lhlIIICff' , 
~ AIIW fUlfl TotaJva.c:! c. ..... 
U'" " '" " ...... ". , 

'" 27,S 

"ru"'" • ." 112,5 

-~ 
, " " Brisling " " 

Tiltal: " 
TOla' I: , ... Alllal arta- , 
Faapl pr ... m .• : 212.0 



Garnf15keTi 1996 

Pøllloaor: A.8 Ol C Vbby bredn"" 13-11 Hp. 1996 

St. 'ina A Stailon 8 Stuina C 
Anlll ... gm: 3 Anu.l røalrl: 3 Anlll ""Ul: l 

antal v"gle ~"' ..... ,t. ~"' v."t • ........ I ~ 

,ri , " ..., I .,., 
S", • '" " , IO' 

T_luUlI: 

AlItai neta: • 

Fupl p" ..... : 851 C 

Pølllone.: D, E Ol F omkrln,~ .. U-l1 HIl. 1m 

S'.llnn D 
Antal ... cm: 2 

... tal -et, 
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Antal 'eem: 3 

."tal vqt C 
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Station F 
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Garnfiskeri 1997 

Positiontr: AJI Ol: C Visby brtdnlna: 23-17 "'p. 1997 

Station A Station B Statloa C 
Antal regm: 4 Antal røstn: 3 Antal rep: 4 

antal 
_. 

~'" ."". m", v.,,, I T.anul T.v",&! G.""" u. , " , 
'" 3 '" 58.7 

ltomulk 3 " 3 " 26.7 T_ , 
'" '" '" .... , ., .. , " .. 2250 

Sild " " " 3 " 32.3 
Tunge " , 

" " • " 20.0 

'" 
, .. , , .. , .. 

Total antal: " 
Antal "-ct,l: 11 Total l: ,m 
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Garnfiskeri 1999 

Positioner: B Oll C Visby bredniall Il -16 Hp 1999 

AlItaI rwcm1lller, 2 
An Alllal blllt( T ........ CyltCt.1 
S", " '" ") .... ' SO 280,0 

Total: " 
Tolal •. 475,0 AlItai arte,., , 

Fa,..a E: '!lIL l' m) 

Positioner: D, E Oll F omkring Aller. 28 - 30 augusll99S 

Anlal '~1Ø1Q.e" , 
~ AlIIII ranlel TolalYIlCI Cvorct.1 
Sild , n 25,1 

Tou,l: , 
Total.: n Alllal aner: , 
,-.. plp ....... ' n .• 



AppeudiJ: A.4 

Rusefiskeri 1995 

PosltioDer: A. B Gi C Vlsby bredalalI8 - 30 aUi0st 1995 

.... '., ..... ~ • 
Art T_Ir._ T ......... c,~ 

..." ... 
U. " "" 36.1 
Ltom~1k , 60 ",O 
S ....... • '" "., ...... " m 17,1 

A """"'" " "'S 45,9 

'" , )l' T_._ "O ,-- .m _.- , 
Flnvt pr r-eta. erlm, 787,S 

Positioner: D, E og F omkring Agere 28 - 30 lugust 1995 

... _1 <"'IlOI1IP'" , 
Art ...... ,10_ ,~- ," ... 
u. , , ", 191,7 

""' ... , ", II S,O 

""""- " '" .. , 
A """""" " "" '" A, m m,o T_I._ " ,-- "" ............ , 

FInIlt pr rwrta.l .. m ,"O 



Rusefiskeri 1996 

PositiolIer: A,.8 Ol C Visby b""ololll3-21 Kp. 1996 

St.llon A StiIIon B St.Il .... C 
Aowrvgm: 2 AnIaJ røgm: 3 AnIaJ rvgm: 2 
no' v"'gl II UW v"'gl 8 nw '0''''81 g T.antll 

""""" , " " 
, 

Ald:vabbe " 
, '00 • 

A' '" , 
..", , 

" , 
""'''''' , 

'" 
, 

Tot.t 1111al: " Antal ,..tll: 7 Total,: 

FanptJr.gtn. ,: 

Positioner: D, Eoa: F omltrln, A,er. 13-17 Kp. 1996 

Station D Station E St.ti .... F 
Antal rDgtn: 3 Antal røgtn: 2 Antal "'illl: 2 
no, 'o'teglg uw v",gt g uw "''''glg T ... tal 

Ålelcvobbe 7 '" 
, ", " BO " A' , 

'" ,~ , 
'" , 

«ol' " '>ru"", , ", , 
""""". " TOlal aniii: 31 

TotaL ,: 

Appendix A.4 

T.'o'qt G.'o'qt 

3S 17.5 

'" 32,75 

'" '" " " '" ". 
OB 

AnI.1 .ner:.5 
1ll,9 

T.'o'qt ~ .... 
735.0 
702.0 
59.0 
730,0 

12,0 

"', 
AlIbi .rlu: 5 

33,4 
140,4 

59.0 
365,0 

12,0 

FonfltJ,..tn: a: 319.7 



Rusefiskeri 1997 
Appendix A.4 

PosItIooe.: A.,B "I C Visby bre,hll"lU-16 Mp. I'" 

Sllllon A Stltio" B Slitio" C 
AnIlIIWllD: 2 AnII.I r.&ttt: 2 A<>ta1 ... tn: 2 

~., v",.t • ~W v"'V I ~OJ væSl , T .. nlal T._ G.yoqt 
~, • "S , " , ,,, 40,0 
Tonpnlf. , , , '.0 _. , ,,, , ,,, ".0 ...... , ns • ns o ,." " "" '42,1 """,. • .. " 

, " , 
" L1 ,9 

A' , 
'" 

, n • '" • ... 14.,0 

"'", , " " 17,0 
A .... • ru , 

'" 
, ,,, H '" 43,9 
TOlllutll: " 

Aalll....:o: , Total,: .,,, 
AallJ Irltr:. 

1'1",", pr ...,.cD,: 714,8 

PMilloatr: D, E "I I' omkrl"l "1'1.0 13-16 Mfl. I'" 

SlItioa D SUdoa E Stldoa I' 
..... 111 IfIP': l A:ttIIl ..,m.: 2 ..... ta1..,m: 2 

~'" . "". - ..... ~'" ..... . T .... taI T._ C.Voql 
110< , " 

, 60 • '" 
,., 312,0 ") " .. l " '.0 ".0 ".0 

""''''' • 630 , " , "O 0.0 798,0 88,7 """",. • " S " • .. I~,O 194,0 12,9 
A, , "S , 

'" HO ' .0 712,0 11.,0 - ns , .0 21S,O 275,0 
Pip,yll'r. ,O> '.0 36S,O 365,0 
Alckv. " 

, ,., '.0 217,0 36' 
TOll l løtll, .. 

TotiiI: 291l 
ADtIIIW'ClD,: • Antal .ner:' 

I'lDpI!!' IW'CID' ..... 



AppendiJ: A.4 
RU5efiskeri 1999 

!'Mitlo_: B "I C Visby lwedama Il - 16 Mf' 1999 

SI.tlo~ B Slatlo~ C 
Antal røgtII: 3 Anlll regm: 3 

antal veglg m.' vEg1 i 

"" , " S"""", '" """" " '" • " . ""' .. • '" 70 
Toc.I .. U.I, 

AIIW nct'" , 

• 
7 

" 
T,taI.: 

T.vlOJl 

" '" " " . 
'" 
." 

G.vletl 

" '" " .. 
43,6 

AIIW .ntr: S 

F"'~I' 139,8 

!'OIllIane.: D, ro "I F amkriol AIe" II - 16 Mp I"" 

SUIIOD D Slatlo" E Sullan F 
AaIal .... m: 2 Antal..,m:2 AIIAl,.,2 

M.' . .., . """ .... """ ... T..a"ta1 

"" " , 
"""'- , "" " 

, 
'" 

, 
A, l '" 

, 
Alekv. l >Ol " • '" • 

TOI.lulal: " 
Anul '-tIn.: 6 TOlai i' 

Anu'nt ... : 4 

Fuptl ... I ... I' 196,3 

T._ 
" ... 
'" '" 

"" 

G._ 

" m, 
142,1 
46,9 



" .. , . ~- .. - .. , , 
um .. ~ " 

, , ....... ..- u , , , 
,. ... * .2 ... " .. , , , , 
•• w • a .'" .. , , , , , ........ ..w, .. , , 

.. 
U 

'.' " ., , , 
•• , , 
" 

, 
" .. .. 
" , , , , 
" 

, , , , 
• , , 
" 

, , .. , , .. .. .. .. .. 
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AppendiI B2. 

Ta::lheden af infauna på de 4 S\JIlioner 
i Nccs Sund. der blev undenøgt i 
1996. Ta::th.edeme er angive! som 
individer pr. m: . 

• • • .. • 
, , • • • • • • • • , , • , • , • • • • .. • .. • • , • • • • 
• • • • • 
" • • • , , , • .. , 

• • " • , , .. • , 
" • 

• , • • • 

, 
• .. " .. » .. , , • • • , 



• • • ".- .. .. ". .. • • • • • • ........ • • 
• • • • -••• • • • • • • • -••• • • • 
• • : : ::1::::: ••• 

, 

•• • • • • • • •• • • • • • •• • • •• 
• • • • • • • • .. ~ • • • • • • • • • -• 
• •• • .. " ... • •• • • •• • ••• • • - • 
• -• • • • • • •• • • -• • -• • • •• • 
• • · -- • ••• • • •• ••• • • •• • 
• • • ••• • • •• • • • • "' -' " • •• • • 
• • • "' • • .. ". .. • • • • • • • • •• • • 

• • • , • • o' • • - • • o . ...... 
"0 

.. ~ .... ... .... . -.. .... . ..... , • • • • • • • • ., • • o • •• • •• 

• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
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Appeudil: B3 . 

GennemsnitN:theden pr m' (*2 
S.E.) If epifaul\llell pi de 19 
swiooer, der blev u~gt i 
Agere-omBclet i 1999. Pi h~r 
station er der lIndersøgt 30 I:irklcr af 
0.24 m", 



~>dillllt 
A' ........ 
MIX~ 
A.:idiGJa 
"",,"" 

""'o H •• 
P,am_hinus 

MIXn>padia 
A#idi6/1a 
"",,"" 
T_la -Halichattdrla ,-
•• "ri ... 

A.:ldklla 

""" Sa,ania 
Macropadia 
,u/utas 
PsallllJlCChimu C __ 

Halichattdr/a 

lMtriditul! 
A./Øiar 
Sa:f .... ,ia 

H." 
MIXropodia 
AKididla 

CI'D"F" 

Sazan/a 
T.". -JoNuIdi"", 

'"~'" C.....,i" ... 
MDcrcpodill 

0.0 
O. , 
00 
00 
0.0 
00 
12.0 
00 

,'-A 
0.0 
00 
OS 
O., 
02 O, 
0.0 ,.. 

clustcr B 
O., 
00 
O" 
O, 
O., 
00 
O., 
00 

,_a 
u 
O., 
O" , .• 
O., 

" , .. 

OS 
O., 
O" ,. 
O., 
U 
O., 

, ., ,. , 
u •. , 
" " ., 
O., 

cluster C 
Ol •. , 
3.3 
O., 
' .1 
O, 
O., 

" 
dU$ler C •. , ,., ,., 

O., ,. , 
O, 
3.3 
O., 

, 1_0 
0.0 
O., 
0.0 
12.0 
00 
00 
'.0 

O" 
0.0 
0.0 
U 
O., 
o., , .• 

" " " " " " • , 
• 
" " • • • • • , 
• 
" " • • 1 

• , , 
• 
" " " " 1 
1 

• 

" " " 1 

• , , 

Appendil: 84. 

TEdleden af de arter. det bidtaget lt1e$I til 
fon.kellen mellem de fire observet-edc ~rustre, 
der blev fundet i Ager.orruidet i 1999. 
Arternes bidBjl til diuimi!.nteten er angivet 
som procent (%).clustef A udpres ar station 
15-23-26, cluster a udgøres af sWion 4-6-
21-24·25, clustet C udgøres af station 5_7_ 
10-18-19 og duster O udgøres af station 1-8-
9. 
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AppeDda 85. 

GennemsnitsUethcden pr m' 
(*2 S.E.) af epifaunacn pi de 
19 s'-lioner, der blev 
undersøgt Løgstør Bredning i 
1999. Pi hver station er der 
undersøgt JO cirkler af 0.24 
m'. 



Corclla paraUciovlmma 
Mocmpod.ia lWIntI 
M)'Iilus edulis 
Sagania 11"0&100)'1"' 
Cran"", cran,on 
M~i\IID KDilc 

""""' ..... 
Crq>idula fomlaIa 
CIrein ............. 

Cond ia paraJltlolVlf11m11 
Crep;dula fumicw 

MlCrOpOdia n>SU1.tI 

er.n"", cnnp 
Meaidium SCIIik 
HiniI miculatl 
Soprtil.1rOJ.IodyIo!s 

Crepidula fomic.lll 

Hinia reti<:ulatl 
Soprtia uoglod)teS 

""'-"""'" Meaidium senile 

0.0 11.4 
0.0 O.l 
16.1 8.4 
0.9 9.1 
0.0 0.2 
0.1 OJ 
0.0 ioS 
J.6 4.7 
0.0 0. 1 

0.0 
I 1.8 
0.0 
O., 
0.0 

" >.6 

11.& 

" >.6 
o., 
0.0 

lU 
•. 7 
o., 
02 
o~ 
,~ .. , 

" O., 
O., 
0.0 
o., 

" " " " • 
7 , , , 

" • • 
7 
7 , , 

" 
" • 
7 , 

48 

Appendix 86. 

Tøbeden If de arter, doer 
bid ... gcr ~ til fonkellen 
mellem de tre observerede 
~h'strc, dcr blcv fundet i 
t.agstør Bredning I 1999. 
ArttmCS bid~ Iii dis:limi
llriteten er angiw:t som 
pmunt (%l. Cluster A besdr 
If_ion 9-10-11-13, cluster B 
udgøres .r SlItion 7-8-18, og 
cluSlcr C er stationerne j·12· 
14·15·19·20 


