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Vedr. dispensation til blåmuslingefiskeri i Vadehavet  
 
Skov- og Naturstyrelsen (SNS) har i e-mail af 31. januar 2008 (J.nr. 
SNS-4321-00024), anmodet om DMU’s eventuelle bemærkninger til 
citater fra DOF i et Ritzau telegram fra den 30. januar 2008, vedr. mus-
lingebestandens størrelse og antallet af ederfugle i Vadehavet. Disse cita-
ter er i forkortet udgave følgende:  
 

1. at muslingebestanden skal være dobbelt så stor som DTU Aqua 
skønner for at fiskeriet er forsvarligt af hensyn til ederfuglene. 

  

2. at der er en direkte sammenhæng mellem antallet af muslinger og 
antallet af ederfugle. 

 
 
 

  
 Indledningsvis skal det bemærkes, at kommunikationen mellem SNS og 

DMU i denne sag er startet med en e-mail af 7. december 2007 fra SNS, 
Lindet v/Jan Steinberg Jensen til DMU v/Karsten Laursen. E-mailen 
fremstår som en form for et referat fra et møde i København "Vedr. an-
søgning om dispensation med henblik på muslingefiskeri i Vadehavet", 
hvor forskellige parter (FD, DTU Aqua og SNS) tilsyneladende har del-
taget. 
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DMU deltog ikke i dette møde og af e-mailen fremgår det bl.a., at SNS 
efterfølgende forestiller sig en hurtig høring af DMU/MC-Ribe/BLS. 
Sidstnævnte høring er aldrig tilgået DMU. I en e-mail af 13. december 
2007 (Sagsnr. DMU-53-00015) svarer DMU på SNS's mail af 7. decem-
ber 2007. Det fremgår heraf, at DMU og DTU Aqua har beregnet, at der 
forlods skal afsættes 10.300 tons blåmuslinger for at sikre at antallet af 
ederfugle kan opretholdes. Det fremgår ligeledes, at der efter DMU's 
opfattelse ikke er nogen negativ sammenhæng mellem tilstedeværelse af 
fartøjer og antallet af ederfugle i perioden oktober-juni. 
 

  



 
 

Beregningen bygger på DTU Aqua’s vurdering af muslingebestandens 
størrelse og DMU's fugletællinger og er i øvrigt foretaget på baggrund af 
en artikel med titlen: Kristensen, P.S. & Laursen, K (submitted til Ecolo-
gy and Society): The blue mussel (Mytilus edulis L.) in the Danish Wad-
den Sea; biomass, distribution, fishery and importance as food for 
different bird species. 
 
Efterfølgende er DMU blevet opmærksom på undersøgelser fra Holland, 
Tyskland og England der viser, at der ved beregning af muslingeædende 
fugles fødebehov skal afsættes en noget større fødemængde til fuglene 
end det de rent energimæssigt har brug for. DMU har på denne baggrund 
foretaget en ny analyse af data, hvori denne nye viden indgår (Bilag 1). 
Udgangspunktet for beregningerne er et gennemsnitligt midvintertal på 
25.000 ederfugle i perioden 1986-1999, som i de oprindelige beregnin-
ger. På baggrund heraf andrager de muslingeædende fugles umiddelbare 
fødebehov under de givne antagelser 7843,5 tons (ederfugl) + 875,10 
tons (strandskade) + 213,5 tons (sølvmåge) = 8362,1 tons.  
 
Som det også fremgår af Bilag 1. gør forskellige biologiske faktorer sig 
imidlertid gældende ved disse beregninger, hvilket betyder at der bør 
ganges med en faktor af størrelsesordenen 2,52-7,74 (middel af fem vær-
dier er 5,46), for at sikre en føderessource, der er stor nok til bl.a. at und-
gå forøget vintermortalitet. Benyttes disse forudsætninger for 
beregningerne i Vadehavet fås estimater, der varierer mellem 22.508,9 
tons og 69.134,5 tons muslinger, der bør sikres som føde til fuglene.  
 
På denne baggrund er der ingen tvivl om, at der som udgangspunkt skal 
afsættes mere end dobbelt så mange tons muslinger til de muslingeæden-
de fugle end de 10.300 tons, der hidtil er regnet med, også fordi fuglene 
ikke kan udnytte alle muslinger. Tallet 10.300 tons burde derfor ikke 
have været anvendt i forbindelse med Konsekvensvurderingen, idet det er 
baseret på ældre beregningsmetoder. DMU’s medforfatter til artiklen er 
derfor anmodet om hurtigst muligt at trække denne tilbage med henblik 
på at ændre indholdet i forhold til den viden der eksisterer. DMU skal 
meget beklage, at vi ikke tidligere har været opmærksomme på disse un-
dersøgelser. 
 
Ad. 1. Som det fremgår af ovenstående er der stor usikkerhed i forbindel-
se med beregningerne. Men hvis man lægger de hollandske, tyske og 
engelske undersøgelser til grund for de muslingeædende fugles fødebe-
hov er det rigtigt, at det antal tons der afsættes af hensyn til både eder-
fugle, strandskader og sølvmåger i Vadehavet bør være mere end dobbelt 
så stort.  
 
Ad. 2. At der er en positiv sammenhæng mellem mængden af muslinger 
og antallet af ederfugle, kan DMU bekræfte. En figur som påviser denne 
sammenhæng vedlagde DMU i en tidligere udtalelse i denne sag (Sagsnr. 
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DMU-53-00015, brev af 13. december 2007). En forudsætning er selv-
følgelig, at der er tilstrækkelig med ederfugle, som kan søge til Vadeha-
vet. 
 
Som det fremgår af ovennævnte bør der i dag tages betydeligt flere for-
behold end tidligere ved opgørelse af fødebehovet for muslingeædende 
fugle. Det bør herudover også afklares meget præcist, hvilket bereg-
ningsgrundlag for antallet af ederfugle i Vadehavet, der skal lægges til 
grund for en beregning af fødebehovet, idet arten er med i udpegnings-
grundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 og i øjeblikket har 
ugunstig bevaringsstatus. Er det det gennemsnitlige midvinterantal i peri-
oden 1986-1999, som er anvendt i de nuværende analyser eller er det det 
tal som angives i udpegningsgrundlaget for arten, desuagtet at dette er en 
maksimumforekomst?  
 
Skal vi på denne baggrund se fremad i forhold til nye anmodninger om 
dispensation til blåmuslingefiskeri i bl.a. Vadehavet er det vigtigt, at der 
er enighed om forudsætningerne for beregningerne herunder antallet af 
fugle. DMU vil derfor foreslå SNS, at der indledes en dialog herom. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Aksel Bo Madsen 
Forskningschef 
 
 
 
Kopi er sendt til: 
 
Skov- og Naturstyrelsen, vicedirektør Agnete Thomsen, Haraldsgade 53, 
2100 København Ø. 
By-og Landskabsstyrelsen, områdechef Flemming Nielsen, Haraldsgade 
53, 2100 København Ø. 
DTU Aqua, konst. direktør Fritz W. Köster, Jægersborgvej 64-66  
2800 Kgs. Lyngby  
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Bilag 1. 
 
 
Ny beregning af energiomsætning og fødebehov for muslingeædende vand-
fugle i Vadehavet:  
 
Af Preben Clausen & Karsten Laursen  
Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet 
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet 
Grenåvej 14, Kalø, 8410 Rønde 
 
Fuglenes energibehov baseres på en generel antagelse om, at de i det mindste 
skal indtage så meget føde at de kan opretholde deres kropsvægt, fordi tab af 
kropsvægt er forbundet med forøget risiko for øget mortalitet.  
 
Den klassiske tilgang til at estimere deres energibehov tager udgangspunkt i 
fuglenes kropsvægt opløftet i en potens, der er fastlagt empirisk.  
 
Der findes tre forskellige estimater for disse beregninger:  
 
1) Drent m.fl. (1978/79) har ved en litteratur gennemgang af fritlevende fugles 
energiforbrug fundet at fuglenes daglige energiforbrug (Daily Energy Expendi-
ture DEE) kan estimeres som 2,6*BMR, hvor BMR er fuglenes basalmetabo-
lisme, der for ikke-spurvefugle kan estimeres ud fra formlen  
 
Log BMR = log 78,3 + 0,723 log W 
 
der kan omskrives til  
BMR = 78,3 W 0.723      => DEE iflg. Drent mfl. er: DEE = 203,58 W 0.723

 
hvor W er fuglenes vægt i kg (Lasiewski & Dawson 1967), og enheden for 
BMR/DEE er kcal/dag, der kan omregnes til kJ/dag ved multiplikation med 
4,1868 kJ/kcal.   
 
2) Walsberg (1983) har ved en litteraturgennemgang fundet, at fuglenes DEE 
for ikke-spurvefugle, kan beregnes direkte fra fuglenes vægt som: 
 
ln DEE = ln 12,84 + 0,610 ln W 
 
der kan omskrives til: 
 
DEE = 12.84 W 0.61 

 
hvor W er fuglenes vægt i g (Lasiewski & Dawson 1967), og enheden for DEE 
BMR er kJ/dag 
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3) Nagy (1987) har ved en litteraturgennemgang af empiriske data omkring 
fuglenes DEE, baseret på målinger med tungtvandsistoper, fundet, at DEE for 
ikke-spurvefugle kan beregnes som: 
 
log DEE = 0,681 + 0,749 log W 
 
hvor W er vægten i g, og hvorfra DEE kan beregnes som DEE = 10 log DEE

 
De tre beregningsmetoder giver relativt sammenlignelige estimater over fugle-
nes energiforbrug, der for de tre arter i relation til muslingerne i Vadehavet og 
med vægte fra Cramp & Simmons (1977, 1983) ser således ud:  
 
 Strandskade Sølvmåge Ederfugl 
Middelvægte 550,0 957,5 2228,5 
    
Dagligt Energiforbrug kJ/dag   
    
Drent m.fl. 553,2 826,0 1521,4 
Walsberg 602,8 845,4 1415,3 
Nagy 541,4 820,1 1544,1 
 
Ingen af disse tager imidlertid særligt højde for, at fugle under en vis temperatur 
må investere energi i at holde varmen. Det er fx undersøgt for strandskaderne, 
der under en temperatur på 10°C forøger deres energibehov med 31,8kJ/dag for 
hver grad C under den kritiske temperatur. Detaljerede undersøgelser af strand-
skadernes energibudgetter viser også, at disse generelt ligger en anelse højere 
end de ovenfor anførte værdier og estimeres til termoneutralt at være 673,2 
kJ/dag (jf. Stillman m.fl. 2000).  
 
Det betyder, at en strandskades DEE i Syd- og Sønderjylland, baseret på DMIs 
data for middeltemperatur og beregnet ud fra formler i Stillman m.fl (2000)  
for hver af månederne januar-december udgør: 

    
Undersøgelser viser også, at fx dykænder, der lever af muslinger har et højere 
DEE, især i den del af året hvor det er koldt.  
 
Det skyldes dels at fuglene indtager føde, der har et højt vandindhold og derfor 
samtidigt indtager koldt vand. For at kunne fordøje disse fødeemner må fuglene 
investere energi til at opvarme maden, før den kan fordøjes, og det giver en 
højere metabolisme. Det er undersøgt af de Leeuw m.fl. på troldand og af Nehls 
(1995) på ederfugl.  
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Dertil kommer at fuglenes energiforbrug ved dykning forøges i koldt vand. De 
Leeuw m.fl. angiver således at troldandens BMR (efter Lasiewski & Dawson 
1967) skal ganges med 2,5 når vandtemperaturen er omkring 20°C, men med 
4,2 når vandtemperaturen er lav (omkring 3°C).  
 
Nehls (1995) viser i en undersøgelse af ederfugle fra det tyske Vadehav, at eder-
fuglene, der (grundet dens noget større størrelse end strandskade) er termoneu-
tral ned til ca. –4,5°C i luften, faktisk allerede ved en vandtemperatur på 15°C 
må begynde at termoregulere kropstemperaturen.  
 
Ederfuglene bruger også meget energi på at sikre saltbalancen i kroppen. Nehls 
(1995) regner med alle disse faktorer og når frem til, at man på den baggrund 
omtrentligt må gange BMR med en faktor på 3,0 om sommeren og 4,3 om vin-
teren for at estimere DEE. For ederfugl betyder det at estimatet for DEE forøges 
til 1755,4 kJ/dag om sommeren og 2516,1 kJ/dag om vinteren.   
For sølvmåge, der befinder sig vægtmæssigt mellem de andre arter – og ikke 
dykker i vandet efter føden, men samler den på tørlagte mudderflader, er der i 
de efterfølgende beregninger benyttet en middelværdi af de tre estimater for 
DEE i tabellen ovenfor, dvs. 830,5 kJ/dag.   
 
Når fuglene fouragerer på muslinger antages det, at de har et energiindhold på 
22 kJ/g askefri tørvægt, eller 1,21 kJ/g total muslingevådvægt, idet total 
muslingevådvægt (TWW) kan omregnes til askefri kød tørvægt (AFDW) efter 
relationen 0,055*TWW = AFDW.  
 
Fuglene fordøjer imidlertid ikke hele energiindholdet i kødet, og her regnes med 
en energiomsætningseffektivitet på 75% for ederfugl (efter Nehls 1995) og 
85,4% for strandskade (jf. Stillman m.fl. 2000), der formodes at have en større 
effektivitet, fordi de piller kødet ud af muslingerne, i modsætning til ederfugle-
ne, der sluger dem hele. En ederfugl må således forventes at omsætte 0,91 kJ og 
en strandskade 1,03kJ per g vådvægt af musling indtaget. Det antages herefter, 
at sølvmågerne har samme energiomsætningseffektivitet som strandskaderne, da 
de også fouragerer på muslinger ved at slå hul på den og pille kødet ud.     
 
Kombineres disse estimater for fuglenes energibehov og energiassimilation kan 
man beregne, at en ederfugl hvis den skal dække 60% af sit energibehov ved 
indtag af blåmuslinger må æde (1755,4 kJ/dag / 0,91 kJ/g vådvægt af musling) * 
0,60 = 1157,5 g vådvægt/dag om sommeren;  og (2516,1 kJ/dag / 0,91 kJ/g 
vådvægt af musling) * 0,60 = 1659,1 g vådvægt/dag om vinteren. 
  
Vandtemperaturen i Vadehavet i november-april ligger markant under den ter-
moneutrale vandtemperatur på 15°C, resten af året er den omkring eller over 
(Amternes Vadehavssamarbejde 2004). Derfor behandles november-april som 
vinter og resten af året som sommer ud fra et energetisk synspunkt.  
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Sammenholdes de energetiske beregninger med antallet af fugle optalt i Vade-
havet ved flytællinger 1986-1999 (den årrække der var lagt til grund for tidlige-
re beregninger) fås for ederfugl: 
 

 
Dvs. at ederfuglene i denne årrække i gennemsnit som minimum har indtaget 
7843,5 tons muslinger, hvis de skulle dække deres energibehov med 60% mus-
linger og 40% anden føde. 
 
Tilsvarende for strandskade:  
 

   
Dvs. at strandskaderne i denne årrække i gennemsnit som minimum har indtaget 
875,1 tons muslinger, hvis de skulle dække deres energibehov med 17% mus-
linger og 83% anden føde. 
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Tilsvarende for Sølvmåge:  
 
 

Dvs . at sølvmågerne i denne årrække i gennemsnit som minimum har indtaget 
213,5 tons muslinger, hvis de skulle dække deres energibehov med 5% muslin-
ger og 95% anden føde. 
 
Samlet andrager fuglenes umiddelbare fødebehov således under de givne anta-
gelser 7843,5 tons (ederfugl) +875,10 tons (strandskade) +213,5 tons (sølvmå-
ge) = 8362,1 tons.  
 
Goss-Custard m.fl. (2004) påpeger imidlertid, at beregninger som de ovenfor 
anførte ikke tager højde for, at fx strandskaderne ikke kan pille alt kødet ud af 
muslingerne, at måger stjæler muslinger strandskaderne har åbnet, og at strand-
skaderne på den baggrund skal indsamle 20% mere musling end de reelt når at 
indtage. Dertil kommer at muslingerne mister en stor del af kød indholdet i vin-
termånederne, og at større mængder af muslingerne ligger på dybder hvor 
strandskaderne ikke kan få fat i dem.   
 
Ved hjælp af individ-baserede modeller anslår Goss-Custards gruppe i flere 
artikler, der beskriver forholdene for strandskaderne i fem vesteuropæiske 
estuarier (citeret i Goss-Custard m.fl. 2004) at en faktor med størrelsesordenen 
2,52-7,74 (middel af fem værdier er 5,46) skal ganges på et fødebehov af typen 
beregnet ovenfor, for at sikre en føderessource, der er stor nok til at undgå for-
øget vintermortalitet.  
 
Benyttes disse forskellige faktorer også for de øvrige to arter for beregningerne i 
Vadehavet fås estimater, der varierer mellem 22508,9 og 69134,5 tons muslin-
ger, der bør sikres som føde til fuglene, jf. tabellen nedenfor.  
 
   Ederfugl Strandskade Sølvmåge  Sum 
   tons tons tons  tons 
Umiddelbare fødebehov  7843,5 875,1 213,5  8932,1 
        
 2,52  19765,7 2205,3 537,9  22508,9 
Faktor 5,46  42810,0 4776,3 1165,1  48751,4 
 7,74  60709,0 6773,3 1652,2  69134,5 
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Den største værdi er med rimelig sikkerhed i overkanten, da et af Goss-Custards 
argumenter er, at mågerne stjæler fra strandskaderne, og et andet er at nogle 
muslinger ikke kan nås af strandskaderne (fx fordi de er submerse, og kan ud-
nyttes af ederfuglene) – ergo at der er ’overlap’ i mellem cellerne.  
 
På denne baggrund er der ingen tvivl om, at der bør som udgangspunkt afsættes 
mere end dobbelt så mange tons muslinger til de muslingeædende fugle end de 
10.300 tons, der hidtil er regnet med også fordi fuglene ikke kan udnytte alle 
muslinger, så det er energetisk favorabelt. Bliver muslingerne for små (eller for 
store, så de ikke kan åbnes/sluges) kan energibudgettet ikke balancere, og fug-
lene sulter eller må skifte til andre fødekilder.  
 
Her er det evident fra det hollandske Vadehav at ederfuglene har en stærkt for-
øget mortalitet i år med lav forekomst af submerse bestande af blåmuslinger 
(Kats 2007) – hvilket indikerer, at der er øgede omkostninger forbundet med at 
skifte til alternative fødekilder, og det kan bidrage negativt til den for tiden 
ugunstige bevaringsstatus ederfuglene har i den trækvejsbestand der omfatter 
Vadehavet, Kattegat og Østersøen. Sikring af submerse bestande af blåmuslin-
ger synes således af vital betydning for ederfuglene i Vadehavet.  
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