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    Dato: 
 

11.22. november 2016 

Høring over udkast til regulering af fiskeri efter muslinger i Danmark og 
østersfiskeri i Limfjorden (j.nr. 15-7122-000001). 
 
NaturErhvervstyrelsen har den 7. november sendt udkast til regulering af fiskeri efter 
muslinger i Danmark og østersfiskeri i Limfjorden i høring. 
 
Bekendtgørelsen indeholder forslag om en samskrivning af hhv. muslinger og 
østersbekendtgørelserne. Desuden er nævnt forskellige andre mindre ændringer – 
herunder at tilladelser i fremtiden ”skal kunne fremvises”, at kravet om udtagning af 
spandeprøver. Danmarks Fiskeriforening PO har ingen bemærkninger til disse 
ændringsforslag. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO anbefaler dog 2 ændringer i forhold til fremsendte 
bekendtgørelsesforslag. 
 
For det først første foreslås at tilføje om område 22 i § 8, stk. 3, således at teksten bliver: 
 
”Stk. 3. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i alle produktionsområder i Limfjorden inden for 
en 3 meters dybdegrænse (fastsat til midtlinjen mellem 4 m og 2 m dybdekurven), bortset 
fra områderne 17, 18, 19, 20 og 21, 22, hvor forbuddet gælder inden for en 2 meters 
dybdekurve.” 
 
Danmarks Fiskeriforening PO finder, at område 22 naturligt hører med til de områder, hvor 
det er relevant at anvende en 2 m dybdekurve. 
 
For det andet anbefaler Danmarks Fiskeriforening PO, at der stilles krav om anvendelse af 
den lette muslingeskraber i hele Limfjorden og ikke kun i Natura2000 områder.   
 
Det kan for eksempel reguleres med en ny tekst i § 28, således at teksten bliver: 
 
”§ 28. Ved fiskeri i Limfjorden – såvel Natura2000 områder (internationalt naturbeskyttede 
områder) som andre områder, skal den lette muslingeskraber anvendes. Skraberen må 
maksimalt have følgende dimensioner: Rammevægt 50 kg, højst 1,8 m i længden og en 
maksimal totalbredde på 1,5 m.” 

 
Danmarks Fiskeriforening PO finder det vigtigt, at disse ændringer tages med, så det sikres, 
at fiskeriet udøves både effektivt og bæredygtigt.  
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Danmarks Fiskeriforening PO har ikke yderligere bemærkninger.  
 
Med venlig hilsen 

 
Ole Lundberg Larsen 
Kontorchef 
Danmarks Fiskeriforening PO  


