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Notat for og imod Fiskeristyrelsens påtænkte åbning af fiskeri efter muslinger i 
Vejle yderfjord

Dette notat oplister argumenter i forbindelse med overvejelser om åbning af fiskeri efter 
muslinger i Vejle Yderfjord set fra Hedensted Kommunes administrative perspektiv og 
med baggrund i Fiskeristyrelsens henvendelse til kommunen dateret den 19. marts 2020.

Baggrunden er, med udgangspunkt i forhold relevant for Hedensted Kommune, at Bæl-
ternes Fiskeriforening har ansøgt om fiskeri efter blåmuslinger i Vejle Yderfjord, herunder 
den nordlige del ud for Hedensted Kommune. I den forbindelse har Fiskeristyrelsen bl.a. 
følgende overvejelser:

 Fiskeriet følger regler i BEK nr. 1258 af 27. november 2019, og vil således ikke 
finde sted inden for 200 m fra lavvandslinjen i fjordens nordlige del.

 Fiskeriet vil foregå med en mængde på max. 1.000 tons og i udlagte områder på 
max. 300 ha.

 Fiskeriet vil ikke finde sted inden for 200 m fra lavvandslinjen i fjordens nordlige 
del

 Fiskeriet vil ikke foregå i månederne juni, juli og august.
 Fiskeriet vil foregå med såkaldte lette muslingeskrabere.
 Muslingeskrabere skal have Black Box-systemet installeret (elektronisk overvåg-

ning)

For åbning af muslingefiskeri
Følgende vurderes at tale for åbning af fiskeri efter muslinger i Vejle Yderfjord:

 Der vil potentielt være en erhvervsindtægt ved et fiskeri. Omfanget af denne ind-
tægt er ikke vurderet.

 Muslingefiskeriet vil indgå i fødevareproduktionen i Danmark med mulighed for af-
sætning lokalt og internationalt.

 Ved muslingefiskeri fjernes kvælstof når biomasse høstes. Dette notat vurderer 
ikke på den potentielle mængde kvælstof der kan fjernes fra Yderfjorden.

Neutrale forhold samt viden om muslingefiskeri
Følgende vurderes at være neutralt i et fiskeri efter muslinger i Vejle Yderfjord:

 Virksomheden Wiitrup food er aktiv i Snaptun men kan ikke betegnes som lokal 
virksomhed. Virksomheden bidrager til Projekt Sund Vejle Fjord (se senere) ved 
at etablere lineopdræt, hvilket ikke har samme konsekvenser for fjordmiljøet som 
bundskrabende redskaber.

 Muslingebestanden er presset i flere østjyske fjorde bl.a. Horsens Fjord. Det er 
uden for dette notats rækkevide at vurdere, om tilsvarende vil ske i Vejle Fjord, 
men Fiskeristyrelsen har tidligere bragt nyt om dette: https://fiskeristyrel-
sen.dk/nyheder-og-presse/nyhedsarkiv/2020/marts/blaamuslinger-den-1-marts-
2020-aabnes-den-nye-saeson-for-fiskeri-i-baelthavet-og-vestlige-oestersoe/

 Miljøministeren har netop sagt nej, til et fiskeri i Vadehavet efter blåmusling. Der 
kan være lokale forskelle mellem Vadehavet og Vejle Fjord, hvilket ikke vurderes 
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nærmere her, men Miljøministerens udvalgssvar er som følger: htt-
ps://www.ft.dk/samling/20191/almdel/mof/spm/618/svar/1643296/2164522.pdf

Imod åbning af muslingefiskeri
Følgende vurderes at tale imod åbning af fiskeri efter muslinger i Vejle Yderfjord:

 Kommunen har en lang historik med havbrug, og det kan være et dårligt signal at 
sende, når vi er ved at få styr på havbrugene, at introducere et nyt tiltag i fjor-
den, som vil få lokal opmærksomhed. Administrationen er vidende om, at lokale 
borgere udtrykker bekymring ved tilstedeværelsen af muslingefiskere på fjorden.

 Bundskrabende fiskeredskaber påvirker nærmiljøet meget negativt ved at forstyr-
re havbunden, gøre vandet uklart, fjerne sten, planter og andre fysiske strukturer 
samt frigive organisk materiale og næringsstoffer. Vejle Fjord er i dårlig til ringe 
miljøtilstand jf. Statens vandområdeplaner, der bl.a. vurderes på ålegræsplanter-
nes dybdeudbredelse, hvilket kan blive påvirket.

 Et fiskeri efter muslinger vil være i modstrid med intentionerne i det store marine 
naturgenopretnings- og forskningsprojekt Sund Vejle Fjord med statslige og kom-
munale parter og et samlet budget på ca. 25 mio. kr. Særligt fremhæves, at pro-
jektets forskningsmæssige resultater kan påvirkes negativt.

 Sund Vejle Fjord arbejder for en genetablering af muslingebanker i fjorden, hvil-
ket harmonerer dårligt med at opfiske mange tons muslinger i projektperioden. 
Der vil desuden være risiko, for at projektets udsatte muslinger opfiskes.

Opmærksomhedspunkt
 Der er en såkaldt Havplan på vej. Indholdet kendes p.t. ikke. Hedensted Kommu-

ne forbereder sig ved at følge dagsordenen, samt samarbejde med kommunerne 
nord for os.
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