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Fra gammel tid har skaldyrsfiskeri
haft en stor betydning i Danmark.
Stenalderens køkkenmøddinger kan
således fortælle os, at blåmusling,
hjertemusling og østers har betydet
meget for de tidlige danskeres overle-
velse. Muslinger har til alle tider
været lette at få fat på. Det har ikke
krævet komplicerede redskaber at
indsamle dem – de har blot kunnet
indsamles fra strandkanten.

Også i dag foregår der et betydeligt
fiskeri af muslinger i danske farvan-
de. Der fiskes efter østers, hjertemus-
ling og trugmusling. Det største fiske-
ri er dog af blåmusling (Mytilus
edulis), der lever på lavt vand ned til
15 m dybde i de indre danske farvan-
de og i Vadehavet. Danmark er, efter
Spanien og Italien, den tredje-største
producent af blåmuslinger i Europa,

og det eneste land hvor produktionen
baseres på de naturlige bestande af
muslinger. Der fiskes muslinger i tre
områder i Danmark: i Limfjorden
(ca. 100.000 tons årligt), ved den
jyske østkyst (ca. 30.000 tons årligt)
og i Vadehavet (ca. 10.000 tons
årligt). De fleste muslinger koges på
fabrik og eksporteres som dåsemus-
linger eller som løsfrosne muslinger
og havner på pizzaer et sted i Sydeu-
ropa.Værdien af denne eksport udgør
300 mill. kr. årligt.

Muslingefiskeriet er et meget regule-
ret fiskeri. Der er opstillet en række
begrænsninger, der primært skal be-
grænse fiskeriets omfang. Således er
der begrænsninger på størrelsen af
den benyttede skraber og på kutter-
nes størrelse og motorydelse. Endvi-
dere er der begrænsninger på hvornår
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og hvor, der må fiskes. På trods af
disse reguleringer har fiskeriet en
effekt på økosystemet. Disse effekter
kan deles op i effekten på selve
bestandene af blåmuslinger, og direk-
te og indirekte effekter på økosyste-
met. De direkte effekter er påvirknin-
ger som ophvirvling af sediment og
skader på eller fjernelse af bundleven-
de organismer. De indirekte effekter
kan være ændringer af planteplankto-
nets tæthed og sammensætning, når
de filtrerende muslinger fjernes.

Debat om muslingefiskeri
Der har de senere år været en heftig
debat om muslingefiskeriets betyd-
ning for Limfjordens økosystem.
Fjorden lider i dag under mange års
udledning af næringssalte og en
meget høj produktion af pelagiske
mikroalger. I sommerperioderne er

store områder ofte ramt af iltsvind og
massedød af muslinger og andre
bunddyr. I Limfjorden har der tidli-
gere været et stort fiskeri af fladfisk,
torsk og ål. Disse bestande er de
senere år forsvundet, samtidig med at
fiskeriet af blåmuslinger er steget.
Nogle mener, at det er muslingefi-
skernes skyld, at fiskene er forsvun-
det, og andre mener, at det er forure-
ningen med næringsstoffer og iltsvin-
dets skyld, at der ikke er fisk i fjor-
den.

For at undersøge effekten af muslin-
gefiskeriet på økosystemet har DFU
og forskellige samarbejdspartnere de
sidste 6 år gennemført en række
undersøgelser i Limfjorden, og for-
målet med denne artikel er at give et
overblik over en del af disse under-
søgelser.
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gerne. Beregninger har vist, at mus-
lingerne er i stand til at rense en
vandsøjle på 6-8 m dybe i Limfjorden
op til flere gange i løbet af et døgn.
Muslingebankerne er således af stor
betydning for strukturen og funktio-
nen af hele økosystemet, både hav-
bundens dyre- og planteliv og den
pelagiske del af systemet.

Muslingernes evne til at fjerne plank-
ton-organismer fra vandsøjlen er dog
betinget af planktonets fordeling i
vandsøjlen. I en stillestående vandsøj-
le vil plankton-partiklerne hurtigt
fjernes i de bundnære vandlag, hvori-
mod vandet højere over bunden ikke
renses. I en vandsøjle, hvor vandet er
i bevægelse og opblandes af vindens
eller tidevandets påvirkning, vil der
konstant transporteres plankton-par-
tikler fra de øverste vandlag med en
høj primærproduktion ned til de fil-
trerende bundorganismer. Muslinger-
ne får således mulighed for at fjerne
plankton fra hele vandsøjlen. Forstå-
elsen af disse opblandings-mekanis-
mer er således særdeles vigtige for at
kunne beskrive muslingernes reelle
betydning for økosystemet.

Styrer fiskeriet størrelsen af
muslingebestanden?
Den del af muslingebestanden, der
kan befiskes, udgør omkring 600.000
tons blåmuslinger. DFU udfører
hvert år forsøgsskrabninger ud fra
hvilken størrelsen af bestanden
beregnes. Der har været nogen varia-
tion i bestandsstørrelserne i perioden
1993-1999, og det vil være naturligt
at spørge, om det er fiskeriet eller
andre forhold, der styrer disse
ændringer.

I Limfjorden bliver der ofte i som-
merperioden målt meget lave ilt-
mængder nær bunden. I forbindelse

Blåmuslingens rolle i fjorden
Blåmuslingerne danner i store dele af
Limfjorden en mosaik af større eller
mindre banker, hvor muslingerne
lever klumpet sammen i et eller flere
lags tykkelse. Bankerne er levested for
en rig fauna af børsteorm, krebsdyr
og søstjerner (Fig. 1). Muslingerne
får energi ved at filtrere små plankto-
niske partikler ned til 0,003 mm
størrelse fra de bundnære vandlag
(Fig. 2). Deres filtration er en poten-
tiel vigtig kontrol-mekanisme for
mængden af de små plante- og dyre-
planktonorganismer, der lever i vand-
søjlen. En enkelt musling på ca. 5 cm
længde er således i stand til at filtrere
ca. 100 l vand i døgnet. Da en mus-
lingebanke ofte består af mere end
1000 dyr pr. m2, er det betydelige
mængder vand, der renses af muslin-
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Figur 1:
Artsrigdommen er
stor i muslinge-
banker. Her lever en
mængde forskellige
dyr som børsteorm,
krebsdyr og, som 
vist på billedet,
søstjerner.

Foto: Per Dolmer

Figur 2:
Muslingerne er i
stand til at rense 
store mængder vand.
En enkelt musling på
ca. 5 cm længde kan
således rense ca. 100
liter vand i døgnet.
Vandet pumpes ind
af åbningen med den
plisserede kant og
små partikler som
planteplankton ned
til 0,003 mm længde
tilbageholdes på
muslingens gæller.
Vandet pumpes ud
igen af åbningen
med den glatte kant.

Foto: Per Dolmer



med planteplanktonets hendøen og
forrådnelse forbruges meget store
mængder ilt, således at bundvandets
ilt forsvinder i perioder med lille
opblanding af vandsøjlen. Dette sker
enten når tungere vand med et højt
saltindhold hindrer opblanding eller i
perioder uden blæsevejr. Sådanne
iltsvind kan få alvorlige konsekvenser
for fjordens bunddyr. I sommeren
1997 blev mellem 25-30 % af fjor-
dens areal udsat for iltsvind, og det
skønnes at ca. 400.000 tons blåmus-
linger døde.

Limfjorden er delt op i 22 fiskeområ-
der, og fiskerne skal oplyse, hvor
deres landede muslinger fanges. Fra
maj 1993 til maj 1995 sammenligne-
des forekomsten af muslinger med
størrelsen af landinger i de enkelte
fiskeriområder. I 1993-1994, hvor der
ikke var iltsvind, var det fiskeriet der
styrede ændringerne i bestandsstør-
relserne. Der måltes en tydelig sam-
menhæng mellem landingernes
størrelse i de enkelte fiskeområder og
ændringerne i størrelsen af muslinge-
bestandene. Derimod var der ingen
sammenhæng mellem mængderne af
landede muslinger og ændringerne i
muslingebestandene i de enkelte
fiskeriområder i 1994-1995. Store
dele af Limfjorden var påvirket af ilts-
vind i sommeren 1994, der markant
ændrede fordelingen af muslingerne
(Fig. 3). Både fiskeriet og forekom-
sten af iltsvind er således vigtige fak-
torer for forståelsen af muslingebe-
standenes størrelse.

Påvirker skrabning havbunden?
Skrabning efter muslinger påvirker
hele økosystemet. Fiskeriet fjerner
således ikke kun muslinger, men
påvirker også direkte og indirekte
andre arter og de fysiske forhold på
bunden. Skrabernes påvirkning kan

deles op i en korttidseffekt – hvad
sker der med dyrelivet lige efter
skrabningen? – og en langtidseffekt.
Langtidseffekten er den ændring, der
sker med havbunden og dens dyreliv
efter mange års gentagent fiskeri.
Korttidseffekterne er forholdsvis sim-
ple at vise i et havområde som Lim-
fjorden.Ved at undersøge havbunden
lige før og efter skrabning kan de
ændringer, der er sket, måles. Lang-
tidseffekterne er derimod meget van-
skelige at undersøge, idet de kræver
et godt kendskab til de påvirkede
områder, fra før det undersøgte fiske-
ri startede. Da der er meget få histo-
riske data om havbundens plante- og
dyreliv, har vi svært ved at forestille
os, hvordan havbunden så ud, inden
vi begyndte at trawle og skrabe. Uden
en sådan viden kan vi ikke præcist
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Figur 3:
Ændringerne i
bestandsstørrelserne
af muslinger i de
enkelte fiskeområder
som funktion af hvor
stor en del af bestan-
den, der er fjernet af
fiskeriet. I 1993-1994
var der ikke iltsvind,
og der kunne ses en
tydelig sammenhæng
mellem fiskeriets
omfang og ændrin-
gerne i bestands-
størrelserne. Dette
viser, at fiskeriet
påvirkede udbredel-
sen af Limfjordens
muslinger. I 1994-95
var der iltsvind, og
der kunne ikke ses
nogen sammenhæng
mellem fiskeriets
omfang og muslin-
gernes udbredelse.
Ændringerne i
bestandsstørrelserne
var styrede af iltsvin-
dets udbredelse.

1993-94 - ikke iltsvind

Fiskeri (%)

Fiskeri (%)

0 25 50

0 25 50

100

50

0

-50

-100

150

100

50

0

-50

-100

Æ
nd

rin
g 

i b
es

ta
nd

 (%
)

1994-95 - iltsvind

Æ
nd

rin
g 

i b
es

ta
nd

 (%
)



måle effekten af fiskeriets langtids-
påvirkninger. Endvidere er det van-
skeligt at afgøre om de langtidseffek-
ter, vi måler, stammer fra muslingefi-
skeriet, fra andre fiskerier, fra forure-
ningen eller fra klimatiske ændringer.

Skrabning efter muslinger påvirker
havbundens struktur (Fig. 4). Dels vil
vigtige strukturelle elementer som
sten fjernes, og gentagne skrabninger
vil ændre sedimentets indhold af
organisk materiale og dets kornstør-
relsesfordeling. Undersøgelser af
effekten af andre bundslæbende red-
skaber har således vist, at sedimentet
bliver grovere efter fiskeri med skra-
ber og trawl. Disse ændringer kan
have stor betydning for økosystemet.
Sten er vigtige for alger og mange
fastsiddende dyrs mulighed for at
etablere sig i et område, og bundsedi-
mentets grovhed er af stor betydning
for det samfund af bunddyr, der lever
her.

Fiskeri med skraber påvirker også
direkte bundfaunaen. I 1996 gen-
nemførte DFU en undersøgelse af
korttids-effekten af muslingeskrab-
ning på bundfaunaen. Sydøst for

Livø i Limfjorden observerede vi
nogle skrabespor fra muslingeskrabe-
re. Med en grab blev der indsamlet
prøver af havbunden både fra et skra-
bespor og lige uden for sporet. En
optælling af de dyr, der var i prøver-
ne, viste, at prøverne fra skrabesporet
var anderledes end de prøver, der var
taget uden for det påvirkede område
(Fig. 5). Skrabning reducerede tyde-
ligvis antallet af de små børsteorm,
der lever i bunden.

For at finde ud af hvordan muslinge-
skrabning påvirker havbunden, og
hvor hurtigt et område retablerede
sig efter skrabning, blev et eksperi-
ment gennemført i Løgstør Bredning.
Bundfaunaen blev undersøgt før og
tre gange efter skrabning. Der blev
både taget bundprøver i og uden for
de muslingebanker, der var i områ-
derne. For at kunne tage prøver, hvor
der havde været muslingebanker før
skrabningen, blev muslingebankerne
kortlagt inden skrabningen. I prøver-
ne fra muslingebankerne skete der et
fald i antallet af arter, når der blev
skrabet og muslingebankerne blev
ødelagt (Fig. 6). Denne reduktion i
artsrigdommen varede eksperimentet
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Figur 4:
Skrabningen af 
muslinger ændrer
havbundens struktur.
Her ses en naturlig
banke (til venstre)
samt hvordan 
bunden ser ud 40
dage efter skrabning
med muslingeskraber
(til højre).

Fotos: Per Dolmer



Figur 5:
Forskelle i bund-
prøver fra et skrabe-
spor (røde punkter)
og prøver taget uden
for skrabe-sporet
(grønne punkter).
Hvert punkt repræ-
senterer en prøve fra
havbunden, hvor
arts-sammensætnin-
gen og -antallet af
de dyr, der er fundet
i prøven, er omreg-
net til to dimensioner – dvs. mange variable er
blevet komprimeret til to variable. Aksernes
enheder er således ikke i sig selv væsentlige, og
de er derfor ikke vist på figuren. 
Det vigtige er, at de røde og grønne punkter
opdeler sig i to grupper, hvilket viser, at der er
forskel mellem prøverne taget i skrabesporet
og udenfor. Fiskeriet efter muslinger har altså
en effekt på havbundens dyreliv.

ud, mere end 40 dage. Igen var det
hovedsageligt små børsteorm, det gik
ud over, men også andre arter for-
svandt. Uden for muslingebankerne
var der i de skrabede områder en stig-
ning i antallet af arter umiddelbart
efter skrabning, idet de dyr, der leve-
de i muslingebankerne, blev spredt
med skraberen til områder uden
blåmuslinger. Disse dyr overlevede
dog kun ganske kort tid. Efter skrab-
ningen blev de skrabede områder
invaderet af hesterejer, der ti-doblede
deres tæthed på havbunden. Hestere-
jerne spiser af de børsteorm og andre
mindre dyr, der ligger på overfladen
af havbunden efter skrabning. Et til-
svarende fænomen er også kendt fra
andre fiskerier, hvor der efter fiskeri
med bundslæbende redskaber sker en
sand invasion af rovdyr og ådselsæde-
re. De spiser af de dyr, der ligger til-
bage på overfladen af bunden, efter at
et redskab har passeret. Fra under-
søgelsen af korttidseffekten af mus-
lingeskrabning kan vi konkludere, at
skrabningen ændrer sammensætnin-
gen af bundlevende dyr. Denne
ændring vil vare, indtil der sker
nyindvandring fra nabo-områder,
eller nyrekruttering af de fjernede
dyr.

En måde at undersøge langtids-effek-
ten af muslingeskrabning på, er at
følge udviklingen i plante- og dyreli-
vet i områder, der lukkes for fiskeri.
DFU har i de senere år gennemført
en række undersøgelser i Agerø-
området i den vestlige del af Limfjor-
den. Området blev i 1988 omdannet
til et videnskabeligt reference-områ-
de, og muslingeskrabning blev for-
budt. I 1997 undersøgte vi fordelin-
gen af dyr, der lever oven på bunden
(epifauna). Under dykninger på 17
stationer, både i og udenfor det luk-
kede område, registrerede vi epifau-
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Figur 6:
Artsrigdommen i
prøver indsamlet i og
uden for muslinge-
banker før og tre
gange efter muslin-
geskrabning. De røde
pletter er artsantallet
i prøver fra skrabte
områder og de grøn-
ne pletter er fra
uskrabte naboområ-
der. Resultatet viser,
at skrabningen redu-
cerer artsantallet i
muslingebanker,
hvorimod effekten er
lille på bar bund
uden for muslinge-
banker.
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lukkede område. Nye engelske under-
søgelser har vist, at dyr som søfjer,
der umiddelbart betragtes som
værende særdeles sensitive over for
påvirkninger af bunden, har flere for-
skellige mekanismer til at begrænse
skaden fra fiskeredskaber. Forhånds-
undersøgelser i Limfjorden har ligele-
des vist, at søanemoner kan retablere
sig efter at være blevet afrevet et sub-
strat og overleve mere end et år på
trods af synlige skader efter skrabnin-
gen. En del arter kan således forven-

naens artssammensætning og tæthed.
En analyse af optællingerne viste, at
stationerne kunne opdeles i fire grup-
per, og at grænserne for disse grup-
per ikke fulgte grænserne for det luk-
kede område (Fig. 7). Undersøgelsen
kunne således ikke vise, at fordelin-
gen af epifaunaen var formet af fiske-
riet efter blåmuslinger.Trawl- og
garnfiskeri i og uden for det lukkede
område i perioden 1995-97 kunne
heller ikke dokumentere en øget bio-
masse eller artsrigdom af fisk i det
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Figur 7:
I 1997 undersøgte
DFU fordelingen af
bundlevende epiben-
tiske dyr på 17 stati-
oner i Agerø-områ-
det. Området har
været lukket for mus-
lingefiskeri siden
1988. Prøvetagnin-
gen viste, at fordelin-
gen af dyr ikke fulgte
grænserne for områ-
det, men opdelte sig
i 4 grupper (A-D), der
overskred gænserne
til det lukkede områ-
de. Undersøgelsen
viser således, at også
andre påvirkninger
end muslingefiskeriet
styrer fordelingen af
bundlevende dyr.
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tes at have en naturlig modstands-
kraft mod fiskeriforstyrrelser. Andre
påvirkninger end muslingeskraberiet
har altså også betydning for fordelin-
gen af fisk og bunddyr i de lukkede
områder.

En forudsætning for at kunne regi-
strere en ændring i fauna-sammen-
sætningen i forbindelse med en fiske-
ripåvirkning er, at den effekt, der
fremkaldes af fiskeriaktiviteten, er
større end de effekter, der skyldes
andre menneskeskabte eller naturlige
påvirkninger (Fig. 8). Således er det
vanskeligt at dokumentere effekter af
fiskeri i områder, der hyppigt forstyr-
res af andre hændelser. Limfjorden
har i mange år været særdeles eutrofi-
eret, og Limfjords-amterne har regi-
streret, at 15-20 % af fjorden i gen-
nemsnit påvirkes af iltsvind (<2 mg/l)
årligt.Tilsvarende har beregninger
vist, at 15 % af de muslinger, der
lever i områder, der må befiskes, fjer-
nes årligt af fiskeriet. Da det befiske-
de område udgør under halvdelen af
fjorden, og der endvidere fiskes mest
hvor tætheden af muslinger er høj, er
det område, der årligt påvirkes af
fiskeriet, noget mindre end det der
påvirkes af iltsvind. En vurdering af
fjordens sundhedstilstand bør således
ikke udelukkende fokusere på effek-
ten af muslingefiskeriet.

Muslinger og vandkvalitet
Blåmuslinge-bestandene, og fiskeriet
på disse, har stor indflydelse på
næringsstof-kredsløbet i fjorden.
Igennem de sidste 8 år er der fisket
omkring 100.000 tons muslinger
årligt. Omregnes dette til frit kvælstof
og fosfor, fjerner fiskeriet årligt 750
tons kvælstof og 120 tons fosfor. Sæt-
tes disse tal i forhold til tilførslen af
næringsstoffer fra oplandet, fjerner
fiskeriet 6 % af kvælstoffet og 40 % af
fosforen (1997-data). Disse beregnin-
ger sætter fiskeriet efter muslinger i et
lidt andet perspektiv: Muslingefiske-
riet er en billig måde at rense vandet
på.

Fiskeriet af muslinger påvirker indi-
rekte økosystemet. Som tidligere
omtalt har muslingerne stor betyd-
ning for mængden af planteplankton i
vandsøjlen. Muslingernes filtration er
dog afhængig af, om planktonet
effektivt bliver transporteret ned til
bunden af vind og strømpåvirkning af
vandsøjlen. Undersøgelser i Limfjor-
den har således vist, at muslingerne
er i stand til at fjerne alle plankton-
partikler i de nederste vandlag i peri-
oder med lille opblanding.Ved at se
på muslingernes indhold af plante-
pigment, og  ved at analysere en ræk-
ke undervandsbilleder og registrere
hvor mange muslinger, der aktivt fil-
trerede vand, var det i 1998 muligt at
undersøge, hvor stor en del af mus-
lingebestanden, der bidrog til rens-
ningen af bundvandet. Under forhold
med ringe opblanding af vandsøjlen
og en lille transport af plankton ned
til bunden var op mod 70 % af mus-
lingerne passive, og filtrerede således
ikke vand. Under forhold med en
opblandet vandsøjle blev muslingerne
aktive, og kun omkring 20 % af mus-
lingerne var passive. En forudsætning
for at muslingerne kan kontrollere
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Figur 8:
Model, der viser den
relative betydning af
fiskeriets forstyrrelse i
forhold til de naturli-
ge forstyrrelser, der
påvirker et havområ-
de. De naturlige for-
styrrelser rækker fra
effekten af iltsvind
og storme og ned til
forstyrrelser fra
enkelte arters aktivi-
tet, som f.eks dyr der 
graver i bunden eller
alger der sedimente-
rer på bunden (Modi-
ficeret efter Jennings
og Kaiser, 1998). I
områder som Lim-
fjorden, hvor hyppig-
heden af naturlige
forstyrrelser er høj, vil
fiskeriets forstyrrelse
være lille i forhold til
omfanget af natur-
lige forstyrrelser. I et
mere stabilt system
som f.eks den dybe
del af Skagerak, hvor
hyppigheden af
naturlige forstyrrelser
er lille, vil omfanget
af fiskeriets forstyr-
relse være relativ stor.

Naturlig
forstyrrelse

Fiskeri
forstyrrelse

Hyppig Sjælden

Naturlig forstyrrelse



forekomsten af planteplanktonet er
derfor, at planktonet transporteres
ned til bunden.

Værdierne for hvor mange muslinger,
der er passive, er også interessante i
relation til omfanget af muslingefiske-
riet. Fiskeriet af muslinger i Limfjor-
den bliver i dag udført, så muslinge-
bestandene i lokale områder bortfi-
skes næsten helt, inden fiskeriet flyt-
ter til et andet område. Hvis fiskerne
i stedet for nøjedes med at udtynde
muslingebestandene, ville den andel
af muslinger, de kunne fjerne uden at
påvirke muslingebestandens filtrati-
on, udgøre 20 %. Man vil kunne fjer-
ne den andel af muslinger, der allige-
vel er passiv, når vandsøjlen er
opblandet. I virkeligheden kan man
fjerne en større andel uden at påvirke
muslingernes samlede filtration og
rensning af vandet. En del af det
vand, som den enkelte musling ren-
ser, har nemlig tidligere været renset
af den samme musling eller af en
nabo-musling. Således sker der en
sammenblanding af filtreret og ufil-
treret vand nede over en muslinge-
banke og tætheden af planteplankton
fortyndes. Fjernes en del af muslin-
gerne, reduceres denne fortynding,
og de resterende muslinger kan mere
effektivt fjerne plankton fra de bund-
nære vandlag, idet vandlaget nu har
en højere tæthed af planktonorganis-
mer. Hvis man indfører en fiskeristra-
tegi for fjordens muslinger, hvor
bestande udtyndes i stedet for at blive
nedfisket lokalt, kan bestanden give
et større udbytte end det, vi har i dag.

Kan fiskeriets påvirkning af
økosystemet reduceres?
Ud fra et biologisk synspunkt kan
fiskeriet gøres mere skånsomt ved at
sikre, at der indføres en praksis, så
muslingebestandene udtyndes i ste-

det for at fjernes helt i områder. Et
sådant fiskeri vil sandsynligvis bety-
de, at de bunddyr, der forsvinder i
forbindelse med skrabning, lettere
kan etablere sig igen fra naboområ-
der. Med en forståelse for muslinger-
nes filtrations- og vækstbiologi, burde
der være et stort interessefællesskab
mellem miljøfolks ønske om at have
en fjord, hvor muslingerne er i stand
til at begrænse masseopblomstring af
planteplankton og fiskerierhvervets
ønske om at producere mange mus-
linger med et højt kødindhold. En
total bortfiskning og fjernelse af mus-
lingerne i lokale områder eliminerer
den kontrol-mekanisme, som muslin-
gerne udgør på planteplankton-fore-
komsten, og stopper samtidig opbyg-
ningen af muslingebiomasse indtil
der sker en nyrekruttering. En mere
skånsom udtynding af muslingebe-
standene vil ikke nødvendigvis påvir-
ke deres fjernelse af planteplankton,
men vil øge væksten hos de tilbage-
blevne muslinger. En bæredygtig for-
valtning af muslingeproduktionen bør
derfor indeholde en vurdering af,
hvor hårdt lokale muslingebestande
bør udnyttes for at kunne bibeholde
en begrænsende effekt på algefore-
komsten.

Limfjorden bliver ofte udsat for
omfattende iltsvind og massedød af
muslinger. Denne dødelighed repræs-
enterer en stor næringsstof-tilførsel til
systemet. Effekten af disse tilbageven-
dende hændelser kunne reduceres,
ved at flytte muslinger fra de områ-
der, der hyppigt rammes af iltsvind til
områder, hvor muslingerne har en
hurtig vækst, og hvor der sjældent
forekommer iltsvind. En sådan
omplantning vil således dels begræn-
se udslippet af næringsstoffer i områ-
der med iltsvind og dels fjerne
næringsstoffer og opbygge fiskbare
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bestande på den omplantede lokali-
tet.

Undersøgelserne, der er beskrevet i
denne artikel, viser, at langtids-effek-
ten af muslingeskrabningen er lille og
vanskelig at påvise i et ustabilt system
som Limfjorden, hvor store områder
årligt påviskes af iltsvind. Såfremt der
sker en reduktion i tilførslen af kvæls-
tof og hyppigheden af iltsvindssituati-
oner reduceres, vil effekten af muslin-
geskrabning sandsynligvis blive mere
synlig.

Addendum
Efter at ovennævnte artikel er skrevet,
har DFU gennemført yderligere
undersøgelser af korttids-effekten af
muslingeskrabning på epibentiske dyr
– dyr, der lever oven på havbunden. I
foråret 1999 blev der fisket blåmus-
linger lige nord for Agerø-området og
lige øst for Feggerøn i Løgstør Bred-
ning. Begge de to områder grænser
op til et område, der er lukket for
muslingefiskeri. I september 1999
blev forekomsten af epibentiske dyr
derfor undersøgt i de områder, hvor
der var fisket muslinger, og i de to til-
grænsende lukkede områder. I begge
de områder, hvor der var fisket mus-

linger, var artssammensætningen og
tætheden af de enkelte dyr entydigt
reduceret i forhold til i de lukkede
områder. Nord for Agerø-området,
hvor der var skrabt muslinger, var der
ikke arter som brødkrummesvamp,
Halichondria panicea og søpung Corel-
la parallelogramma. Begge arter fand-
tes i det lukkede område lige syd for.
Endvidere var der i det skrabte områ-
de en reduceret tæthed af en lang
række arter som søanamonerne
Metridium senile, Sagartia troglodytes
og Tealia felina, samt søstjernen Aste-
rias rubens og strandkrabben Carcinus
maenas. I den nordlige del af Løgstør
Bredning, var der ikke arter som
søpungen Corella parallelogramma og
krabberne Macropodia rostrata og
Carcinus maenas i de områder, hvor
der var fisket muslinger, hvorimod de
fandtes lige nord for i det lukkede
område. Endvidere var tætheden af
arter som hesterejen Crangon crangon
og søanamonen Sagartia troglodytes
reduceret i det skrabte område. Både
nord for Agerø-området og i Løgstør
Bredning har fiskeriet efter blåmus-
linger således en markant kortids-
effekt på de epibentiske dyr et halvt
år efter at fiskeriet er afsluttet.
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