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Høring vedr. påtænkt åbning af fiskeri efter muslinger i Vejle 
yderfjord

Fiskeristyrelsen påtænker at åbne for et muslingefiskeri i Vejle yderfjord. Bælternes 
Fiskeriforening har ansøgt om fiskeri efter blåmuslinger i Vejle Fjord, til en start i et 
område øst for ”Prins Frederiks grund” (omtrentlig position 55°39,00’ N og 9°46,00’ 
E).

Et eventuelt fiskeri i Vejle Fjord forventes for hovedpartens vedkommende at finde 
sted i den yderste del af fjorden, herunder den del, der mod Nord, ligger ud for 
Hedensted Kommune. 

I den forbindelse har Fiskeristyrelsen følgende overvejelser vedr. et kommende 
fiskeri i yderfjorden:

- Fiskeristyrelsen vil opdele yderfjorden i et østligt og et vestligt område delt af 
en linje mellem Mørkholt Hage og Træskohage (se bilag 1). Linjen skal udgå 
fra position 55°39.581 N 9°44,126E (Mørkholt Hage) og 55°40,830’ N 
9°44,782’ E (Træskohage).

- I området øst for ovennævnte linje vil Fiskeristyrelsen åbne for et 
muslingefiskeri jf. gældende regler i bekendtgørelse nr. 1258 af 27. november 
2019.
Fiskeriet vil således ikke finde sted inden for 200 m fra lavvandslinjen i 
fjordens nordlige del, der ligger op til Hedensted Kommune og inden for 400 
m fra lavvandslinjen i fjordens sydlige del. 

- I området vest for ovennævnte linje overvejer Fiskeristyrelsen at tillade et 
fiskeri efter tidligere anbefalinger fra Vejle kommune. Det vil betyde at:
Fiskeriet vil foregå med en mængde på max. 1.000 tons og i udlagte områder 
på max. 300 ha efter høring af kommunen. 
Yderligere vil fiskeriet, som ovenfor angivet, ikke finde sted inden for 200 m 
fra lavvandslinjen i fjordens nordlige del og inden for 400 m fra 
lavvandslinjen i fjordens sydlige del.

- Ud over grænserne på hhv. 200m og 400m fra lavvandslinjen indføres der 
krav om at fiskeriet skal foregå udenfor 6m dybdekurven mod normalt 4m.

- Der indføres et stop for muslingefiskeriet i fjorden i begge områder i 
månederne juni, juli og august.

mailto:Michael.Laursen@hedensted.dk


2

Ved fiskeri i Vejle yderfjord – begge områder – vil der være krav om, at fartøjerne 
anvender den lette muslingeskraber og at de har Black Box-systemet installeret. 

Den lette muslingeskraber er 1,5 m bred, har en totalvægt på 123,4 kg, hvoraf 
rammevægten udgør 50 kg. Opsamlingsposen, hvor muslingerne skrabes op i, har et 
volumen svarende til ca. 1 tons muslinger.

Black Box-systemet består af elektronisk udstyr til opsamling af position, kurs og fart 
samt fiskeriaktivitet. Hvert 10. sek. logges der informationer om position, 
sejlhastighed og evt. bevægelse i spillet, som sendes elektronisk én gang i døgnet til 
Fiskeristyrelsen. Kravet om Black Box på muslingefartøjer har gjort det muligt at 
kontrollere muslingefiskeriet i langt større udstrækning end tidligere, og dermed 
gjort det lettere at håndhæve muslingefiskeri i afgrænsede områder.

Fiskeristyrelsen skal anmode om kommunens bemærkninger til ovennævnte senest 
10. april 2020. Herefter vil der blive taget endelig stilling til det ansøgte fiskeri og 
eventuelle vilkår herfor.

Med venlig hilsen

Thomas Ebert
Fiskerikontrolkontoret
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BILAG 1

Vejle Fjord med angivelse af øst-vest skillelinje af Vejle yderfjord og Prins Frederiks Grund

Prins Frederiks Grund


