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Kommentarer til ansøgning om muslingefiskeri i Vadehavet 
 
Skov- og Naturstyrelsen har i mail fra den 7. december 2007 anmodet DMU 
om bemærkninger til en ansøgning fra Fiskeridirektoratet om tilladelse til 
fiskeri af blåmuslinger i Vadehavet. Til brug ved behandling af ansøgnin-
gen har Danmarks Fiskeriundersøgelser (DF) udarbejdet en rapport med 
konsekvensvurdering af blåmuslingefiskeriet i Vadehavet. 
 
DMU har med interesse læs den medsendte rapport og må konstatere at der 
nu er skaffet et bedre grundlag end tidligere til at vurdere muslingefiskeriet 
påvirkning af det omgivne miljø ud over den umiddelbare effekt på selve 
blåmuslingerne og muslingebankerne.  Rapporten konkluderer, at når der 
ses bort fra den aktuelle effekt kan der næppe spores nogen længerevarende 
effekt af muslingefiskeriet bl.a. på grund af en stor variation i materialet. 
Der er dog fundet længevarende effekter af muslingefiskeri med skrab i den 
Hollandske Vadehav, sandsynligvis på grund af et større sæt af data. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Det er anført i både følgebrevet fra Skov- og Naturstyrelsen og i den vedlag-
te rapport fra DF at ederfugle i Vadehavet har en ugunstig bevaringsstatus. 
Dette er korrekt. Optællinger foretaget af DMU viser at ederfuglenes antal i 
vintermånederne er faldet fra omkring 40.000 individer i begyndelsen af 
1990’erne til 20.000 i begyndelsen af 2000’erne og til under 10.000 fugle i 
2006 og i 2007. Denne nedgang hænger sandsynligvis sammen med den 
faldende mængde af blåmuslinger i Vadehavet, da der er konstateret en tæt 
sammenhæng mellem mængden af blåmuslinger og antallet af ederfugle. 
Denne sammenhæng er vist i vedlagte figur, hvoraf det fremgår at der er en 
forklaringsgrad på omkring 50% mellem ederfuglenes antal og mængden af 
blåmuslinger.  For at sikre antallet af ederfugle tilstrækkeligt føde især i 
form af blåmuslinger har DMU og Danmarks Fiskeriundersøgelser beregnet 
en mængde på 10.300 tons blåmuslinger som forlods afsættes til ederfugle-
ne og andre musling-ædende fugle på årsbasis.  Denne mængde skulle være 
tilstrækkelig til at sikre ederfuglenes antal.  
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Det nævnes desuden i Skov- og Naturstyrelsens følgebrev, at der er en man-
gelfuldt beskrivelse i DF’s rapport om forstyrrelse af ederfugle ved muslin-
gefiskeri. Her kan DMU supplere, da vi har foretaget nogle indledende 
analyser af dette spørgsmål ud fra et omfattende materiale indsamlet ved 
omkring 200 optællinger af fugle fra flyvemaskine i Vadehavet med samti-
dige registreringer af menneskelig aktivitet. En simpel korrelationsanalyse 
af tilstedeværelse af skibe (eller andre fartøjer inklusiv muslingebåde) i vo-
res optællingsområder, viser ikke nogen negativ sammenhæng mellem til-
stedeværelse af fartøjer og antallet af ederfugle i optællingsområderne for 
månederne oktober – juni (begge måneder inklusiv). Derimod er der en 
negativ sammenhæng i månederne juli – september. Grunden til denne 
forskel er at ederfuglene fælder deres svingfjer i disse måneder, og derfor er 
ederfuglene særlig sky overfor forskellige former for menneskelig aktivitet. 
Resultaterne af disse analyser kan dog kun betragtes som indikationer indtil 
egentlige analyser er foretaget. Det vurderes imidlertid, at hvis antallet af 
muslingefartøjer reguleres til højst to samtidig i Hjerting Løb, er der taget 
hensyn til ederfugle i dette område.  
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Karsten Laursen 
Seniorrådgiver   
 
 
 

y = 0.1212x + 1.1785
R2 = 0.497
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Figuren viser sammenhængen mellem mængden af blåmuslinger og antallet af ederfugle 
optalte i delområder af Vadehavet i 1993-2001 (Lausen & Kristensen, in prep.).  
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