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1. Forord. 

I lighed med tidligere år (1992-1996) har Danmarks Fiskeriundersøgeler (DFU) afdelingen for 
Havfiskeri (HFI) undersøgt hjertemuslingeforekomsterne på fiskebankerne i Grådyb i Vadehavet. 
Arbejdet udføres i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 
Miljøministeriet og Danmarks Fiskeriundersøgelser (1991). 

Feltarbejdet er i år gennemført af Niels Jørgen Pbil og Stina Bilstrup. De hjembragte prøver er 
oparbejdet af Nina Holm (NH), Agnethe Hedegaard (AH) og Alex Hansen. Dataintastning ved 
NH. Dataintastningsprogram og dataaccumulering er udført af Vita Wellendorph og Bjarke 
Gloerfelt-Tarp. Alle takkes varmt for deres store indsats i projektet. 

Per Sand Kristensen 
Juni 1997 
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2. Indledning. 

I henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet 
(Skov og Naturstyreisen) fremsendes hermed resultatet af Danmarks Fiskeriundersøgelsers regi
strering og vurdering af4jertemuslingeforekomsteme i Grådyb i Vadehavet inden for de områder, 
hvor der efter aftale kan gives tilladelse til et fiskeri. 

Undersøgelsen er gennemført med henblik på at bestemme bestanden af hjertemuslinger 
(Cerastoderma edule) og deres egnethed til fiskeri (antal- og vægtandel afhjertemuslinger ~25 

i skallængde og ~ 13 mm i skalbredde) i fiskerizonerne i Grådyb i Vadehavet. 

3. Materialer og metoder 

Bestandsopgørelsen er baseret på indsamlinger afhjertemuslinger på en række faste prøvestationer 
på Fanø Sandene (areal A), i Hamborgdyb (areal B) og på Langli Sand (areal C). I alt er der i de 
tre områder udlagt 99 stationer med 40 på Fanø Sandene, 30 i Hamborgdyb og 29 på Langli Sand 
(Fig. l). Mstanden mellem hver af de 99 prøvestationer varierer fra ca. 100 til ca. 300 meter. 

3.1 Indsamlinger afhjertemuslingeprøver 

De tidevands- og vejrmæssige forhold i april måned resulterede kun i prøvetagning på i alt 62 
stationer af de 99 faste prøvetagningsstationer. På hver prøvestatioJ;l blev der tilfældigt udtaget 2-6 
subprøver å. hver 400 cm2 inden for en cirkel med en radius på 5 m (Fig. 2) dækkende et areal på 
mellem 0.08 m2 og 0.24 m2

. På vanddækkede prøvestationer blev der udtaget en van Veen 
grabprøve (O, l m~ (Fig. 2). Der er således pr. besøgt prøvestation indsamlet hjertemuslinger inden 
for et samlet areal på mellem ca. 1/4 og ca. 1/12 m2

. Tabel l viser en opgørelse afprøvetagningen. 
Der blev fundet hjertemuslinger på 54 stationer af de 62 undersøgte. De 18 besøgte prøvestationer 
på Langli Sand havde alle en forekomst afhjertemuslinger (Tab. l). 

De tilfældigt indsamlede subprøver og de enkelte van Veen grabprøver blev hjemtaget til 
laboratoriet. Antal, mål og vægt af de levende hjertemuslinger og vægten af skaller blev gjort op 
pr. prøvestation. 

Tabel l viser det gennemsnitlige antal og vægten af hjertemuslinger inden for hvert af de 3 
delområder i Grådyb pr. 0.2 m2

. Eksempelvis er samtlige fundne hjertemuslinger på Langli Sand 
gjort op og divideret med antallet af prøvetagninger (1790 hjertemuslinger på 18 prøvestationer 
cl 18 besøgte prøvestationer cl 0.2 m2 = 198 ind./0.2 m2

). 
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3.2 Arealberegninger og bestands estimater 

De tre områder A, B og C udgør med deres 99 prøvetagningsstationer arealmæssigt h.h.v. ca. 3 
024 000 m2

, ca. 2 229 000 m2 og ca. 1 920 000 m2
. 

I henhold til de gennemførte prøvetagninger i april 1997 repræsenterer de besøgte prøvetagnings
stationer arealer i områder A, B og C på h.h.v. 2570400 m2

, 1 383 517 m2 og 1 191 724 m2
. 

Disse arealer er benyttet til estimering af biomassen af hjertemuslinger på fiskebankerne i april 
måned 1997. 

Tætheden (antal pr. prøvetagningsareal (0.08-0.24 m2
) er standardiseret til antal hjertemuslinger 

pr. 0.2 m2 (Tab. 1). Biomassen afhjertemuslinger er ligeledes standardiseret til mængden afhjerte-
muslinger i gram pr. 0.2 m2

• ' 

Middeltætheden og middelbiomassen for de tre forskellige fiskebanker (A, B, C) er herefter 
estimeret. Total antallet og total biomassen afhjertemuslinger inden for de besøgte prøvetagning s
arealer er herefter estimeret. 

4. Resultater 

Det samlede areal, der kan søges om tilladelse til at fiske efter hjertemuslinger i i Grådyb, udgør 
ca. 6.8 km2

. Det var i apri11997 kun muligt at udtage prøver fra 62 stationer (Tab. 1). Estimaterne 
afhjertemuslingernes antal og biomasse repræsenterer derfor kun bestanden inden for et mindre 
areal på ca. 5.1 km2 (Tab. 2),' som dækkes af de 62 prøvestationer. Om der forekommer 
hjertemuslinger på de 37 ikke besøgte prøvetagningsstationer, har det ikke været muligt at fastslå. 
Der blev fundet forekomster af hjertemuslinger på 54 prøvestationer i undersøgelsen. 

4.1 Størrelsesfordelingen af hjertemuslinger 

Samtlige levende hjertemuslinger i prøverne er vejet, og hver enkelt musling er målt i skallængde 
og i skalbredde pr. prøvestation. 

Fig. 3 viser størrelsesfordelingen af hjertemuslinger i skallængde på de tre fiskebanker i Grådyb 
i april måned 1997. Skallængden varierer mellem 3 mm og 18 mm på de tre banker. Middelskal
længden er under et 9.8 mm for alle tre banker (Tab. 2). De største hjertemuslinger blev fundet 
påLangli Sand, hvor middelskallængden blev målt til 10.6 mm. De mindste hjertemuslinger blev 
fundet i Hamborgdyb, hvor middelskallængden blev målt til 9.1 mm. 

Figur 4 viser størrelsesfordelingen afhjertemuslinger i prøverne efter deres skalbredde. Skalbred
den varierede mellem 1 mm og 13 mm. Middelskalbredden er 6.0 mm for alle tre banker (Tab. 2). 
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4.2 Bankarealeme med hjertemuslinger i april 1997 

Som nævnt ovenfor var det ikke muligt i april 1997 at udtage prøver fra samtlige udlagte prøve
stationer. De udlagte arealer inden for hvilken der kan gives en fiskeritilladelse er i estimaterne 
blevet reduceret forholdsmæssigt. Eksempel: Fanø Sandene udgør med alle prøvestationer et 
areal på 3024000 rrl. I april 1997 blev der udtaget prøver på 34 stationer. De 34 stationer på 
Langli Sand repræsenterer derfor et areal på 34/40 af 3 024 000 m2 = 2 570 400 m2

, som er 
anvendt i estimatet aftotalbiomassen og antallet afhjertem~slinger (Tab.2). 

4.3 Biomasser af hjertemuslinger 

Gennemsnitstætheden varierer fra område til område og mellem 1.5 g og 72.5 g pr. 0.2 m2 (Tab. 
1). Gennemsnitsantallet varierer mellem ca. 4 og ca. 198 individer pr. 0.2 m2 (Tab. 1). 

Anvendes de fundne gennemsnitsbiomasser (gram/m2
) pr. prøvestationer, kan biomasserne esti

meres (Biomassen apr-97) (Tab. 2). På Fanø Sandene kan biomassen estimeres til ca. 192 tons (2 
570 400 * 5 * 14.9 g(pr. 0.2 m2)/1 000000 tons = 192 tons hjertemuslinger). I Hamborgdyb 
findes der kun meget små mængder og kun ca. 10 tons hjertemuslinger. Det største forekomst 
findes på Langli Sand, hvor biomassen er estimeret til ca. 431 tons (Tab. 2). Den samlede 
hjertemuslingebestand indenfor de undersøgte del af fiskebankerne i Grådyb i april 1997 var såle
des 633 tons. 

Det estimerede middelantal afhjertemuslinger inden for de undersøgte område affiskebankerne 
var i april 1997 på ca. 1 888000000 stk. Den største forekomst afhjertemuslinger i april 1997 
blev fundet på Langli Sand, hvor totalantallet blev estimeret til 1 186 000 000 stk. 

På Figur 5 og 6 er der foretaget en kohorteanalyse (96-årgangen) og en prognose for udviklingen 
i biomassen og antallet (VP A) af hjertemuslinger inden for de undersøgte arealer. Status er pr. 
april 1998 efter et års vækst og dødelighed. Der er estimeret to scenarier, et med en forventet 
overlevelse på 20% (biomasse-I, VP A-I) og et med en forventet overlevelse på 50% (biomasse-II, 
VPA-II). Forskellen i de to niveauer af overlevelse er baseret på om vinteren 1997/98 bliver mild 
eller hård. Isdannelser i Vadehavet vil kunne medføre isskruninger hen over muslingebankerne, 
der vil mindske overlevelsen afhjertemuslinger betydeligt (scenario-I). Tilvæksten er fra bund
fældningen i juli 1996 til foråret 1997 i middel til 9.8 mm i skallængde (Tab.2). Fra april 1997 og 
til apri11998 forventes væksten at øge skallængden til mellem 20 og 30 mm i skallængde, baseret 
på vækst oplysninger fra Holland (VIas, 1982). En konsumhjertemusling på omkring 25 mm i 
skallængde og ca. 16 mm i skalbredde vejer omkring 10 gram (total vådvægt). I biomasse
prognosen er denne individvægt benyttet. Afhængig afvinterens hårdhed og væksten kan udvik
lingen i hjertemuslingebiomassen beregnes til h.h.v. 3 777 tons og 9 446 tons (Fig. 5) pr. april 
1998. Udviklingen i antallet afhjertemuslinger på fiskebankerne ses på Fig. 6. Med en overlevelse 
på 20% vil antallet fra apri11997 til april 1998 falde fra ca. 1.9x109 til 0.4x109

. En overlevelse på 
50% giver en bestand i april 1998 på ca. 0.9x109 (Fig. 6). 
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5. Diskussion og konklusion 

I april måned 1997 blev der ikke fundet hjertemuslinger af fiskbar størrelse (~ 25 mm i skallængde 
eller ~ 16 mm i skalbredde). 

Baseret på en række forudsætninger, som anført i resultatafsnittet, kan der efter endnu en vækst
sæson være mulighed for et fiskeri. Omfanget af fiskerimulighederne vil være bestemt af en række 
naturbetingede faktorer. Væksten i skallængde/skalbredde må for det første være på omkring 
100% i løbet af 1997, for det andet må dødeligheden maximalt være 80% for, at den fiskbare 
bestand i april 1998 vil være på omkring 3,500 tons. Bedre vækst og mindre dødelighed vil for
bedre prognosen for den fiskbare biomasse afhjertemuslinger pr. april 1998. 

DFU' s nye undersøgelse af bestanden i april 1998 vil alene kunne afgøre, om forudsætningerne 
i prognosen for udviklingen i bestanden har været realistisk eller ej. 

6. Referencer 

Vias, J. de. 1982. 
De effecten van de kokkelvisserij op de Bodemfauna van Waddenzee en Oosterschelde. 
RIN-rapport nr. 82/19. Pp 99. 
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7. Tabeller og figurer 

Tabel 1. Den gennemsnitlige biomasse (g/0.2 m2
) og forekomst (ant./0.2 m2

) afhjertemuslinger 
(Cerastoderma edule) på de tre fiskebanker i Grådyb april 1997. Antallet af prøver taget 
og antal prøver med/uden hjertemuslinger er anført. 

Tabel 2. Arealerne med forekomst afhjertemuslinger på fiskebankerne i Grådyb. Estimerede bio
masser, antal, gennemsnitsvægt pr. individ, middelskallængde og middelskalbredde for 
hjertemuslinger på de tre forskellige fiskebanker (A: Fanø Sandene; B: Hamborgdyb; C: 
Langli Sand). 

Figur 1. Kort over Grådyb i Vadehavet med angivelse af fiskebankerne for hjertemuslinger. 
Prøvestationsnettet er anført (99 st.), fordelt med 40 på Fanø Sandene, 30 i Hamborgdyb 
og 29 på Langli Sand. 

Figur 2. Prøvetagningsproceduren anvendt i DFU's hjertemuslingeundersøgelse i Vadehavet 
1997. 

Figur 3. Størrelsesfordelingen (skallængden i mm) afhjertemuslinger (Cerastoderma edule) på 
fiskebankerne i Grådyb området på Fanø Sandene (A), Hamborgdyb (B) og Langli Sand 
(C) i april 1997. 

Figur 4. Størrelsesfordelingen (skalbredden i mm) afhjertemuslinger (Cerastoderma edule) på 
fiskebankerne i Grådyb området på Fanø Sandene (A), Hamborgdyb (B) og Langli Sand 
(C) i april 1997. 

Figur 5. Biomassen (tons) afhjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne i Grådyb 
området på Fanø Sandene (A), Hamborgdyb (B) og Langli Sand (C) i april 1997. 
Estimeret prognose for udviklingen i biomassen er angivet for bestanden april 1998 
afhængig af om overlevelsesraten er 20% eller 50%. 

Figur 6. Antallet (VPA) afhjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne i Grådyb 
området på Fanø Sandene (A), Hamborgdyb (B) og Langli Sand (C) i april 1997. 
Estimeret prognose for udviklingen i antallet (VP A) er angivet for bestanden april 1998 
afhængig af om overlevelsesraten er 20% eller 50%. 
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Tabel l. 

Antal Antal Antal Antal Gennemsnits Gennemsnits 
prøvestationer prøvestationer prøvestationer prøvestationer biomassen antallet 

Område udlagt taget medmusl. udenmusl. g/0,2m2 ant./0,2 m2 

Fanø Sandene A: 40 34 29 5 14.9 52.5 
Hamborgdyb B: 30 10 7 3 1.5 4.1 
Langli Sand C: 29 18 18 O 72.46 198 
Sum: 99 62 54 8 88.86 254.6 

Tabel 2. 

Undersøgt Biomassen Samlet antal Gennemsnits Gennemsnits Gennemsnits 
areal apr-97 apr-97 vægt pr. skallængden skalbredde 

Område im2 i tons x 106 individ i g imm imm 
Fanø Sandene A: 2570400 192 673 0.3 9.1 5.6 
Hamborgdyb B: 1383517 10 29 0.4 9.8 6.1 
Langli Sand C: 1191724 431 1186 0.4 10.6 6.2 
Sum: 5145641 633 1888 0.4 9.8 6.0 
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