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Projektets finansiering og gennemførelse:
Projektet TASSEEF (Udvikling af nye værktøjer til vurdering af miljøeffekter
fra fiskeri) har modtaget støtte fra den Europæiske hav- og fiskerifond (EHFF)
og Fiskeristyrelsen (Miljø- og Fødevareministeriet) i en periode på 2 år med
Jens Kjerulf Petersen fra DTU Aqua/Dansk Skaldyrcenter som projektleder.
Dansk Skaldyrcenter/DTU Aqua er hovedforfattere på kapitlet og har bidraget med viden og syntese til alle afsnit.
Aarhus Universitet har bidraget med viden og syntese til afsnittene om forudsætninger, potentiale og sideeffekter.
Foreningen MuslingeErhvervet har bidraget med data omkring kulturbanker,
men har ikke været involveret i selve videnssyntesen eller udarbejdelsen af
dette kapitel.

Funktion og anvendelse
Definition af virkemidlet og dets funktion.
Princippet i brug af omplantning af blåmuslinger som virkemiddel er at flytte
fortrinsvis små blåmuslinger (typisk 25-35 mm og dermed fiskbare) i tætte
bestande fra et område med dårlige livsbetingelser (donorområde) og udlægge dem i områder med bedre vækst- og overlevelsesbetingelser. Udlægningen sker direkte på bunden i afgrænsede plots (uden vilde muslinger) –
såkaldte kulturbanker - med henblik på efterfølgende fiskeri, når muslingerne
har nået mindstemålet på 45 mm ift. salg til konsum. De bedre livsbetingelser
vil mindske dødelighed, stimulere vækst og navnlig vækst af bløddelene og
dermed øge bindingen af næringsstoffer i muslingerne. Ved en efterfølgende
høst af muslingerne vil der dermed ske en nettofjernelse af næringsstoffer.
Princippet kan også anvendes for muslinger over mindstemålet, hvor dårlige
livsbetingelser truer deres overlevelse. Kulturbanker kan også konstrueres ud
fra udplantning af yngel opsamlet på net, men her fokuseres udelukkende på
omplantning fra bund til bund.
Områder med dårlige livsbetingelser kan være områder, der hyppigt rammes
af iltsvind. Iltsvindsområder er generelt karakteriseret ved at have høj primærproduktion og/eller høj fytoplankton biomasse, hvilket danner grundlag
for store bestande af muslinger. Imidlertid vil kraftigt eller længerevarende
iltsvind dræbe muslingerne og dermed lede til et accelererende iltsvind i takt
med, at dødt muslingekød nedbrydes. Dette vil i sig selv stimulere næringsstoffrigivelsen i det berørte område. Det er beregnet, at forrådnelse af muslinger vil bidrage endog betydeligt til bundens iltforbrug svarende til den totale
iltmængde i bundvandet, og at iltforbruget ved fjernelse af muslingerne (iltforbrug af sediment resuspenderet under fiskeriet) er størrelsesordner mindre
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end iltforbruget ved forrådnelse (Dolmer m.fl. 2009, Saurel m.fl. 2019). Flytning af muslinger fra iltsvindsområder og efterfølgende fiskeri, når muslingerne når den rette størrelse, vil lede til en nettofjernelse af næringsstoffer
proportionalt med den mængde muslinger, der fiskes, idet muslingerne ellers
ville være gået til i iltsvindet. Andre områder med dårlige overlevelsesmuligheder eller tilvækstbetingelser kan være områder, hvor muslingerne bundslår
(dvs. larverne fæstner sig på bunden) i så store tætheder, at de bliver fødebegrænsede i en grad, så de ikke kan overleve i de tætheder, de har bundslået i.
Her vil nettofjernelse af næringsstoffer alene bero på nettotilvækst af muslingerne, dvs. af de forbedrede vækstbetingelser på kulturbanken.
Flytninger af muslinger mellem forskellige vandområder (i vandområdeplansammenhænge) vil udgøre en særlig problemstilling, da modtagerområdet vil
få en midlertidig tilførsel af næringsstoffer bundet i muslingerne indtil den endelige høst. Dermed skal der laves 2 regnskaber for næringsstoffjernelse for
henholdsvis donorområdet og modtageområdet. Praktisk foregår både flytning
og endelig fjernelse ved høst af muslingerne ved fiskeri med muslingeskraber.
Kulturbanker eller ”on-bottom culture” praktiseres som produktionsform i bl.a.
en række nordeuropæiske lande og især i områder med en betydelig tidevandspåvirkning (Capelle 2017). Yngel på op til max 25 mm hentes typisk i stærkt
eksponerede områder som den åbne del af Vadehavet eller det Irske Hav. Ynglen udlægges på banker i estuarier eller i mere beskyttede dele af f.eks. Vadehavet. Fundamentet for produktionen er dels, at muslingerne i de åbne havområder ofte går tabt i vinterstorme – altså en ressourcebevarelse – men også, at
der sker en nettotilvækst af de omplantede muslinger. Der er foretaget mange
studier af ”on-bottom culture” produktionseffektivitet (se Capelle 2017), som
kan variere fra under 1, altså at der fiskes mindre biomasse end der omplantes,
til gennemsnitlige produktionsestimater på 2,5, altså at der fiskes 2,5 kg muslinger for hvert kg, der er omplantet (Wijsman m.fl. 2014, Calderwood 2015,
Capelle m.fl. 2016). I enkelte plots, altså på enkelte omplantningsbanker som
kan være ned til få hektar store, er der observeret meget store forskelle i produktionseffektivitet fra 0,6-7 (Capelle m.fl. 2016).
Da produktionsformen ”on-bottom culture” har begrænset udbredelse i danske farvande historisk og aktuelt, er der i danske farvande kun gennemført et
meget begrænset antal videnskabelige studier af produktionseffektivitet i kulturbanker. I forsøgsplots udlagt i Limfjorden viste Dolmer m.fl. (2012), at det
var muligt at opnå en produktionseffektivitet på op til 2, altså at der blev høstet op til 2 kg muslinger for hvert kg omplantede muslinger, men undersøgelsen omfattede ikke kulturbanker i kommerciel skala. Imidlertid har industrien regelmæssigt omplantet muslinger i Limfjorden siden minimum 2005.
Disse data er nyligt blevet analyseret (Saurel m.fl. 2018).
Fra 2005-16 foregik det meste af erhvervets omplantning til kulturbanker i
Kaas Bredning. Herefter blev bestanden af søstjerner for stor, og fortsatte omplantninger blev opgivet. Ved at sammenholde udlagte mængder, som opgivet af erhvervet, med fiskede mængder fra det efterfølgende år kan produktionseffektiviteten estimeres. I den 11-årige periode blev der samlet omplantet
40.000 t muslinger til kulturbanker. Til sammenligning blev der fisket sammenlagt 30.000 muslinger 1 år efter omplantningerne, hvilket svarer til en produktionseffektivitet på 0,75. Der er mellem de enkelte år i perioden store forskelle i produktionseffektivitet rækkende fra <0,1 i slutningen af perioden,
hvor søstjerner tømte stort set alle kulturbanker, til ca. 5 i starten af perioden.
Estimaterne de enkelte år er behæftet med nogen usikkerhed af flere årsager:
De opgjorte fiskede mængder er ikke fuldstændigt rensede for muslinger fra
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vilde bestande i området, og der kan være usikkerheder om, hvilke omplantninger der præcis er fisket hvornår (Saurel m.fl. 2018).
For at reducere usikkerheden ved at estimere produktionseffektivitet på skala
af et helt bassin (Kaas Bredning) blev en konkret kulturbanke i muslingeområde 35 i den sydvestlige del af Løgstør Bredning uden for Natura2000 området fulgt mere detaljeret. I perioden fra november 2015 til marts 2016 blev der
fra den nordøstlige del af Løgstør Bredning og i Lovns Bredning samlet 2.000
t muslinger, som blev udlagt på en 100 ha stor kulturbanke med en gennemsnitlig tæthed på 1,64 kg m-2. På banken blev der i produktionsperioden ikke
observeret betydelige forekomster af søstjerner. Med indførelse af black box
systemet (dvs. registrering af fartøjsposition og aktivitet hvert 10. sekund)
kombineret med logbøgerne er det blevet muligt at følge mere præcist, hvor
der bliver fisket. I perioden fra september 2017 til januar 2018 blev banken
opfisket, hvilket i henhold til oplysninger fra Foreningen MuslingeErhvervet
resulterede i en samlet landet mængde på brutto ca. 3.000 t muslinger, svarende til en produktionseffektivitet på 1,5. Denne produktionseffektivitet opnås ved at sammenligne brutto tal fra erhvervet, dvs. uden at skelne mellem
levende muslinger, tomme skaller m.m. Ifølge fangststatistikken, som udelukkende omfatter netto-landinger (renset for tomme skaller, undermålsmuslinger m.m.), er landingerne i perioden på ca. 1.900 t. Dette tal skal sammenlignes
med nettovægten af de omplantede muslinger, som kan beregnes på baggrund af spandeprøver udtaget fra de omplantede muslinger. Omregnet fra
spandeprøverne var netto vægten af de omplantede muslinger ved udlægningstidspunkt 1.640 t. Det giver en netto produktionseffektivitet på 1,16. Der
var fra start til slut af fiskeperioden en faldende fiskerieffektivitet i form af kg
muslinger pr m skrabespor. Det kan være udtryk for, at fiskerne i starten har
fisket på de dele af banken med de største tætheder af muslinger, men kan
også være udtryk for, at produktionseffektiviteten kunne være øget, hvis banken var blevet tømt i september. Det har således tidligere vist sig, at biomassen af kulturbanker kan ændre sig på kort tid (Saurel, upublicerede data.). Det
er desuden uvist, om banken er blevet fuldstændig tømt. På denne baggrund
vurderes det, at en produktionseffektivitet på >1 kan opnås, og at en effektivitet på 1,5 er et realistisk mål for optimal drift. Det kan ikke forklares, hvorfor
produktionseffektiviteten af kulturbanker i Limfjorden er noget lavere, end
hvad der er opnået i andre lande. Flere faktorer kan være medvirkende: a)
Der er i Limfjorden ofte blevet udlagt relativt store muslinger sammenlignet
med praksis i resten af Nordeuropa, hvilket kan have medført øget dødelighed og mindsket vækst hos de udlagte muslinger; b) samspillet mellem bundog strømforhold kan være mindre gunstigt og medføre større dødelighed
blandt de udlagte muslinger; c) der er ikke samme erfaring med omplantning
som i de lande, hvor omplantning er selve produktionsformen.

N- og P-effekt
I beregninger af N og P-effekt forudsættes det, at N- og P-indholdet i muslinger, som fjernes fra donorområdet og ellers ville dø på grund af iltsvind/dårlige vækstvilkår samme år, vil være lig med fjernelsen af N og P i donorområdet, fordi det antages, at de døde muslinger ellers ville lække N og P i takt
med forrådnelsen. Herved kan virkemiddeleffekten betragtes som indholdet
af N og P i den samlede fjernede biomasse. For modtageområdet kan det antages, at der ikke er vilde muslinger i forvejen, og at de omplantede muslinger
ikke erstatter vilde muslinger, hvorved virkemiddeleffekten kan betragtes
som forskellen i indhold af N og P mellem den tilførte og høstede biomasse.
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N-effekt
Kvælstoffjernelsen vil i donorområdet, altså hvorfra muslingerne fjernes, skalere direkte til den mængde muslinger, der ellers ville være gået til ved iltsvind. I områder som Lovns Bredning, Skive Fjord og Thisted Bredning, hvor
der hyppigt forekommer iltsvind, kan der i muslingebankerne og især i yngelbankerne være tætheder på 3-5 kg m-2. Med et indhold af kvælstof (N) på
0,4-1,0% af total levende vægt (inkl. skal og byssus) vil der i donorområdet
således blive fjernet 120-500 kg N ha-1 muslingebanke. N-fjernelsen må dog
altid bero på en konkret vurdering af muslingebankerne i de områder, der er
udvalgte som donorområder.
I vandområdet, hvor kulturbanken etableres, kan der forventes en N-fjernelse
ved høst korreleret til produktionseffektiviteten. Ved optimal drift kan der
med de nuværende erfaringer forventes en produktionseffektivitet på op til
1,5. Hvis vi regner med udlægningstætheder på 1-2 kg m-2 og en produktionseffektivitet på 1,2-1,5 og et N-indhold på 0,7%, vil der netto blive fjernet 14-70
kg N ha-1 ved høst af kulturbanken. Denne fjernelse er en netto fjernelse i forhold til den mængde N, der blev tilført banken i form af muslinger. Ved en
lavere produktionseffektivitet end 1 vil dødeligheden overstige tilvæksten, og
området vil netto blive tilført N. Døde muslinger kan i normoxiske områder
evt. blive ædt af ådselsædere og dermed ikke blive omsat til N tilgængeligt
for fytoplanktonproduktion, men der vil i en virkemiddel-sammenhæng reelt
blive tilført N til modtageområdet.
P-effekt
Fjernelse af fosfor (P) beregnes som for N-fjernelsen, dog således at bundmuslinger indeholder mellem 0,03-0,05% P. Det betyder en fjernelse af 9-25 kg P
ha-1 i donorområdet og en nettofjernelse af 0,8-4 kg P ha-1 i området, hvor kulturbanken placeres.
Effekt i tid og rum.
Nyere undersøgelser har vist en effekt i donorområdets miljøtilstand 1-2 måneder efter omplantningen i form bedre vandkvalitet, dvs. mindre iltsvind,
lavere klorofyl a koncentrationer, større sigtdybde og lavere næringsstofsniveauer (Saurel m.fl. 2020). I modtagerområdet vil der formodentligt være en
umiddelbar positiv effekt på sigtdybde og klorofyl a koncentrationer pga. forøget muslingefiltration, men dette er ikke undersøgt nærmere. Omplantning
skal ske senest tidlig sommer, før iltsvindet indtræder, for at opnå den ønskede effekt. Virkemidlet har kun effekt i donorområder med høje forekomster af muslinger samt regelmæssigt iltsvind.
Overlap i forhold til andre virkemidler
Omplantning af muslinger vil typisk ske fra områder ramt af kraftigt iltsvind.
Områder, der er hyppigt ramt af iltsvind, vil være mindre egnede til implementering af andre marine virkemidler såsom stenrev, dyrkning af tang og
reetablering af ålegræs. Afhængigt af vanddybden vil der kunne bruges opdræt af muslinger som virkemiddel under hensyntagen til, at de ikke overlapper fysisk. I modtagerområdet vil der kunne være overlap med andre virkemidler såsom opdræt af muslinger, stenrev, dyrkning af tang og reetablering
af ålegræs i området uden for selve kulturbanken.
Sikkerhed på data
Der er nogen usikkerhed på produktionseffektiviteten, da data udviser stor
variation mellem år og lokaliteter (pga. prædation af søstjerner, tidspunkt for
høsten, størrelsen af banken og erhvervets erfaring). Det blev vurderet, at en
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produktionseffektivitet på >1 kan opnås, og at en effektivitet på 1,5 er et realistisk mål for optimal drift.
Tidshorisont for at skaffe data, hvis disse ikke findes
Der er igangsat et nyt GUDP-projekt om optimering af kulturbanker som produktionsform 1. januar 2020.

Forudsætninger og potentiale
Egnede områder til fjernelse af muslinger (donorområder) er primært de områder, der hyppigst rammes af iltsvind, eller hvor der sker store nedslag af blåmuslinger (Dolmer m.fl. 2009). I tabel 3.5.1 er samlet informationer om vandområder med hyppig forekomst af iltsvind. I tabellen er det endvidere angivet,
om der i områderne er oplysninger om forekomst af blåmuslinger. Konkret kan
der i Limfjorden peges på Lovns Bredning, Skive Fjord og Thisted Bredning
som egnede donorområder, hvor der hyppigt forekommer iltsvind, og hvor der
er kendte forekomster af blåmuslinger og et eksisterende fiskeri. Uden for Limfjorden er Kalø Vig, Flensborg Fjord og den sydlige del af Lillebælt potentielt
egnede områder. Områderne må altid vælges på baggrund af en konkret vurdering, herunder inddragelses af evt. naturmæssige beskyttelseshensyn. Imidlertid vil der i områder, der hyppigt rammes af iltsvind, sjældent være store
forekomster af f.eks. ålegræs og makroalger (Canal-Vergés m.fl. 2016, Neckles
m.fl. 2005). Modtageområder vil typisk være områder tæt på donorområdet,
men uden forekomst af iltsvind. Jo længere væk modtageområderne ligger fra
donorområdet, jo større vil udgifterne til etablering af kulturbanken være, og jo
mere sandsynligt er det, at levevilkårene er væsentligt forskellige fra donorområdet, og dermed at muslingernes nettovækst vil blive påvirket negativt af flytningen. Eksempler på modtageområder, hvor der kan etableres kulturbanker,
er i Limfjorden Kaas Bredning, Venø Bugt og sydlige dele af Løgstør Bredning
(uden for Natura2000 området). Eksempler på modtageområder uden for Limfjorden er Vejle Fjord, nordlige del af Lillebælt og Horsens Fjord. Etableringen
af kulturbankerne skal altid ske på baggrund af en konkret vurdering af områdets beskaffenhed, hvad angår bundforhold, forekomst af ålegræs og makroalger og andre beskyttelseshensyn.

Udfordringer i forhold til kontrol og administration
Der er brug for mere viden om, hvordan virkemidlet skal forvaltes, herunder
kontrolprocedurer for hvordan målene for samlet næringsstoffjernelse i både
donorområdet og modtageområdet opnås og evt. kompensation til operatøren af virkemidlet. Alternativt skal det vurderes, om et virkemiddel alene kan
fungere på kommercielle vilkår og alligevel indgå i reguleringen.
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Tabel 3.5.1. Oversigt over iltsvindsforekomster i danske vandområder angivet med navn og områdenummer. Analysen er udført
for månederne juli, august og september for årene 2007-2012, og den måned med størst iltsvind blev identificeret for hvert område. Derefter blev områder med hypoxia (<4 mg/l) i mere end 50% af tiden eller med anoxia (<2 mg/l) i mere end 10% af tiden
(i den måned med størst iltsvind) udvalgt som potentielle donorområder for kulturbanker. Forekomst af muslinger er kategoriseret i følgende kategorier: 0: ingen informationer om muslingebanker; 1: Usikker information fra f.eks. erhvervet eller enkeltstående undersøgelser, men forekomst sandsynlig; 2: Sikre informationer fra DTU Aquas monitering om end der kan være år-til-år
variationer i tæthed og total biomasse.

Sideeffekter
Natur og miljø (herunder marine kvalitetselementer)
Potentielle positive effekter
Forbedret Sigtdybde og reduceret klorofylkoncentration
Muslingerne filtrerer vandet for partikler, hvilket vil resultere i en forbedring
af sigtdybden og reduktion af klorofylkoncentrationen i et område omkring
kulturbanken i modtageområdet. Især hvis der ikke er betydende forekomster
af muslinger i modtageområdet i forvejen, kan dette have betydning for områdets generelle sigtdybde og koncentration af klorofyl, hvis de anlagte kulturbanker er af betydende omfang. Miljøeffekterne vil variere over sæsonen
som følge af muslingernes filtrering og vækst og vil endvidere være afhængig
af miljøforhold (strøm, klorofylkoncentration) i det givne vandområde. Der
er generelt dokumenteret en sammenhæng mellem koncentration af klorofyl
og vandets sigtdybde og muslingebestande (Petersen 2004 og referencer deri).
Konkret er dette også vist i f.eks. Limfjorden, hvor der blev demonstreret en
positiv korrelation mellem muslingebestande og sigtdybde, men fordi mus-
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lingerne lever på bunden, vil effekten på vandkvaliteten være meget afhængig af opblanding og vandstrømme. I et donorområde vil et fiskeri af
muslinger efterfølgende medvirke til højere iltkoncentrationer og altså en
mindskning af styrken af iltsvindet, en reduktion af klorofyl og en forbedret
sigtdybe ifølge nye modelresultater (Maar m.fl. 2020, Saurel m.fl. 2020). Dette
skyldes, at de fiskede muslinger ikke længere bidrager til iltsvindet ved nedbrydning af dødt muslingevæv, og det derved mindre iltsvind giver en lavere
næringsstoffrigivelse fra sedimentet og dermed en lavere primærproduktion.
Samtidigt blev det påvist, at muslingebiomassen i donorområdet forøges i løbet af sommeren efter fiskeri, fordi en større del af muslingerne overlevede
under de bedre iltforhold og bidrog til et større filtrationspotentiale (Maar
m.fl. 2020, Saurel m.fl. 2020).
Binding af næringsstoffer
Under væksten bindes næringsstoffer i muslingevæv, så de ikke er tilgængelige for ny primærproduktion. Herved bidrager muslingerne til en nedsat
turn-over af næringsstoffer.
Reduktion af effekter af intern belastning
I mange danske fjorde udgør sedimenterne en betragtelig næringsstofkilde
(intern belastning), og især sommer- og efterårs primærproduktionen er ofte
drevet af næringsstoffer frigivet fra sedimenterne. Muslingerne kan via filtrering af fytoplankton fjerne næringsstoffer frigivet fra sedimenterne og dermed reducere de negative effekter af den interne belastning i både donor og
modtagerområdet. Modelresultater viste endvidere, at næringsstoffrigivelsen
fra sedimentet blev lavere efter fiskeri i donorområdet som følge af de forbedrede iltforhold om sommeren (Maar m.fl. 2020, Saurel m.fl. 2020).
Rev-dannelse
I kulturbankens levetid vil den fungere som biogent rev og tiltrække andre
organismer, herunder fisk og fugle.
Potentielle skadelige effekter
Fiskeri
Både flytning og slutfjernelse af muslinger foregår ved fiskeri med skrabende
redskaber, typisk en muslingeskraber, der vil have en skadelig effekt på havbunden og dens organismer (Lambert m.fl. 2011, Gislason m.fl. 2013). Effekterne af fiskeri med en muslingeskraber kan opdeles i direkte og indirekte effekter af redskabet (jf. Nielsen m.fl. 2017). De direkte effekter omfatter skader
på f.eks. ålegræs, makroalger og bundfauna og potentielt permanente forandringer af bundens fysiske/kemiske struktur ved hyppigt gentagende fiskeri.
De indirekte effekter omfatter resuspension af sediment i forbindelse med fiskeriet, hvilket kan mindske sigtbarheden i vandet, samt fjernelse af hårdt
substrat i form af mindre sten og tomme skaller, da der herved fjernes levesteder for hårdbundsorganismer. Nedenstående afsnit er baseret på litteraturstudiet fra Nielsen m.fl. (2017).
Direkte effekter omfatter skader på havbundens flora og fauna, her illustreret
ved effekter på ålegræs, makroalger og makro invertebrater. På ålegræs kan
muslingeskrab forårsage skade på både voksne planter, skud, frøspirede planter og frøpuljen (Vining 1978, Dayton m.fl. 1995, Barnette 2001, Morgan og Chuepagdee 2003). Skader på de voksne planter, skud og frøspirede planter kan
variere og bl.a. omfatte afrivning af blomsterstande og forstyrrelser af rhizomsystemet, som vil medføre dysfunktion af bladene (Jolley 1972, Tarnowski
2006), begravelse af planterne under sediment, som vil lede til nedsat vækst og
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overlevelse (Street m.fl. 2005) og fjernelse af hele planter. Bede af ålegræs kan i
et vist omfang regenerere sig efter fysiske skader. Mindre skader kan regenereres i løbet af uger til få måneder (Williams 1988), mens regenerering af mere
omfattende eller gentagende skader vil tage længere tid, afhængigt af skadens
omfang fra 2 år til dekader (f.eks. Ærtebjerg m.fl. 2003). Lang regenereringstid
vurderes især at være gældende i områder, hvor ålegræssets udbredelse og
overlevelse i forvejen er udfordret af dårlig vandkvalitet (Neckles m.fl. 2005).
Effekten af skrabning på frø og frøspirede planter er mindre undersøgt og vil
desuden være afhængig af anvendt redskab, og hvor dybt dette går under
skrabning. Den kritiske dybde for succesfuld frøspiring er 5-6 cm, og spiringen
er størst i de øverste sedimentlag. Der er ikke foretaget studier af den i Limfjorden p.t. anvendte muslingeskrabers effekter på ålegræs, men der er foretaget
studier med den tungere hollænderskraber, som vurderedes til at påvirke de
øverste 0,2-2 cm af havbunden (Dyekjær m.fl. 1995). Regenerationstider for destruerede ålegræsbede forventes at være >15-20 år.
Muslingeskrab vil påvirke fastsiddende makroalger ved direkte afskrabning
fra substratet, hvorved makroalgerne dør. Derudover kan muslingeskrab beskadige makroalgerne, så de ikke kan overleve eller vil have stærkt reduceret
vækst. Flere studier har undersøgt genetableringstiden for makroalger på renskrabede flader (se f.eks. referencer i Møhlenberg m.fl. 2008), som i afhængighed af en række forhold som saltholdighed, lys, mængde tilgængeligt substrat
og substratets beskaffenhed kan variere mellem 2-5 år. I konsekvensvurdering
af muslingefiskerier er det antaget, at det tager ca. 5 år at genopbygge en høj
permanent biomasse af makroalger på større vanddybde, hvor lysforholdene
ikke er optimale (Nielsen m.fl. 2017). Yderligere kan fjernelse af makroalger
gennem muslingeskrab favorisere hurtigt voksende, evt. invasive arter på bekostning af flerårige, hjemmehørende arter. For ikke fastsiddende arter, som
ofte er opportunistiske, vurderes effekten af muslingeskrab på bestanden at
være minimal.
Muslingeskrab vil generelt have direkte effekt på fastsiddende og langsomt
bevægende epifauna (f.eks. søpunge, rurer, søstjerner) associeret til muslingebanker, såvel som infaunale arter (f.eks. andre muslingearter, børsteorme),
der ligger begravet i den øverste del af sedimentet. Fra danske farvande er der
foretaget undersøgelser, der samlet viser, at fiskeriet på kort tidsskala reducerer forekomsten af infauna-arter samt en række epifauna-organismer, mens
mobile arter som hesterejer og slangestjerner øges (Dolmer m.fl. 2001). Langtidseffekter er ikke entydigt dokumenteret fra danske eller nordeuropæiske
farvande. Gendannelsestiden for bundfauna vil variere med bundtype, men i
områder med muslingebanker vil den være fra 0,5-4 år (Nielsen m.fl. 2017).
Endelig kan hyppig gentaget fiskeri i samme område lede til ændringer i sedimentets kornstørrelsesfordeling (Mercaldo-Allen og Goldberg 2011), således at lette (mudder-) partikler dominerer i de øverste lag og dermed f.eks.
reducerer forankringsevnen for frøspirende planter samt øger risikoen for forøget naturlig resuspension ved vindhændelser. Karakteren og varigheden af
sådanne potentielle effekter på sedimentets sammensætning vil afhænge af
forstyrrelsens karakter og rekolonisering af infauna (Robinson m.fl. 2005).
Indirekte effekter af muslingeskrab omfatter fjernelse af sten og andet hårdt
substrat og effekter associeret til resuspension, herunder reduceret lysgennemtrængning, sedimentering af resuspenderet materiale på ålegræs og makroalger samt frigivelse af næringsstoffer og iltforbrugende materiale. Fjernelse af hårdt substrat kan være permanent, hvis det f.eks. drejer sig om større
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sten, men kan også være midlertidigt, hvis det drejer sig om biogene substrater som muslingeskaller, hvorfor fjernelse af hårde substrater inden for dybder, der har lys nok til at understøtte makroalger, potentielt vil kunne reducere forekomsten af makroalger. Ved omplantninger bliver de hårde substrater udelukkende flyttet mellem forskellige områder og ikke permanent fjernet
fra det marine miljø. Resuspension opstår både ved selve skrabningen, samt
når fangsten efterfølgende skylles, inden den lastes ombord i skibet (Riemann
og Hoffman, 1991, Dayton m.fl. 1995, Dyekjær m.fl. 1995, Johnson 2002, Morgan og Chuepagdee 2003, Rheault 2008, Mercaldo-Allen & Goldberg 2011).
Generelt set er resuspensionen i forbindelse med muslingefiskeri lille sammenlignet med naturlig resuspension genereret af strøm og bølger (Dyekjær
m.fl. 1995), og resuspensionen vil primært kunne detekteres inden for en afstand af få hunderede meter fra skrabesporet (Dyekjær og Hoffmann 1999) og
med en kort levetid fra få timer (Riemann og Hoffmann 1991, Maier 1998) op
til 3-4 dage (Nielsen m.fl. 2017). Et nyt modelstudie viste en kortvarig reduktion i sigtdybde under det intense fiskeri, før iltsvindet indtræder i donorområdet, men at det blev efterfulgt at en højere sigtdybde pga. en reduktion i
klorofyl om sommeren (Maar m.fl. 2020, Saurel m.fl. 2020). Dertil kommer effekterne i udlægningsområderne. Disse er kun dokumenteret i begrænset omfang (Dolmer m.fl. 2009).
I forhold til generelle effekter af muslingeskrab som beskrevet ovenfor vil der
ved fiskeri i forbindelse med omplantning af muslinger som virkemiddel gøre
sig nogle forhold gældende, som begrænser effekterne. Relevante områder for
opfiskning af muslinger er således karakteriseret af tætte forekomster af muslinger med lav biodiversitet af de associerede fauna og flora. Dertil kommer,
at områderne er hyppigt iltsvindsramte med en resulteret forarmet bundfauna, og at de generelt har ringe sigtdybde, så makroalger og ålegræs enten
er fraværende eller forekommer med begrænset udbredelse. I øvrigt forvaltes
fiskeriet efter regler, som reducerer skaderne på centrale økosystemkomponenter i henhold til principperne i Muslinge- og østerspolitikken (https://fiskeristyrelsen.dk/media/10650/muslinge-og-oesterspolitik.pdf). Disse principper iagttages også i relation til omplantning.
Fjernelse af økosystemfunktion
Når levende muslinger omplantes fra et område til et andet, bevirker det, at
muslingernes økosystemfunktioner og positive feed-back mekanismer mistes
eller reduceres i donorområdet. Især muslingernes filtrationskapacitet og de
associerede økosystem tjenesteydelser, som store muslingebanker yder, kan
påvirke en række nøgleparametre af betydning i relation til f.eks. vandrammedirektivets kvalitetselementer som koncentration af klorofyl og ålegræssets dybdegrænse. Betydningen af bundlevende muslingers filtrationskapacitet for koncentrationen af fytoplankton i lavvandede kystområder er veldokumenteret både internationalt og nationalt (Petersen 2004). Et nyligt modelstudie i Limfjorden har vist, at fiskeriets effekt på filtrationspotentialet vil afhænge af tætheden af muslingerne og omfanget af fiskeriet (Petersen m.fl.
2019). Hvis muslingerne er fødebegrænsede, viste studiet, at der kun var en
forøgelse af klorofyl i kanten af muslingebanken efter fiskeriet, mens der skete
et fald i midten af banken, fordi den reducerede fødebegrænsning for de tilbageværende muslinger skabte en større grad af realisering af filtrationspotentialet. Ved høje klorofylkoncentrationer vil fiskeri øge koncentrationen af
klorofyl grundet reduceret filtrationspotentiale, om end i størrelsesordenen
<10%. Endvidere kan muslingebanker, hvis de ikke påvirkes af fiskeri, iltsvind eller andre antropogene påvirkninger, udvikle sig til biogene rev og
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dermed hjemsted for forskellige epi- og infaunale organismer med en samlet
højere biodiversitet end tilstødende sand- eller mudderbund uden for banken.
Det er i denne sammenhæng en pointe, at muslinger, der bruges i kulturbanker som virkemiddel, kommer fra kraftigt næringsstofbelastede områder med
hyppig forekomst af kraftigt iltsvind. Kraftigt iltsvind medfører i de relevante
områder stort tab af muslingebiomasse og dermed en reduktion i filtrationspotentialet med deraf følgende effekt på klorofylkoncentrationen og ålegræssets dybdegrænse. Den muslingebiomasse, der flyttes i forbindelse med kulturbanker som virkemiddel, vil følgelig kun lede til et tab i filtrationspotentiale i et begrænset tidsrum, nemlig fra muslingerne fjernes inden iltsvindssæsonen til iltsvindet rent faktisk sætter ind. Desuden viste modelresultater et
forøget filtrationspotentiale om sommeren i donorområdet ca. 1-2 måneder
efter fiskeriet, fordi en større andel af muslingerne overlevede under de bedre
iltforhold (Maar m.fl. 2020, Saurel m.fl. 2020). Alternativt kan muslinger fra
områder med meget store tætheder af muslinger bruges til etablering af kulturbanker som virkemiddel. Det er veldokumenteret (f.eks. Saurel m.fl. 2013
og referencer deri), at i tætte muslingebanker udnyttes filtrationspotentialet
kun delvist som følge af betydelig refiltration af vandet i og omkring banken,
og en udtynding af banken vil derfor ikke medføre betydelige tab af økosystem-tjenesteydelser.
Risiko for øget næringsstoftilførsel
Når muslinger flyttes fra et vandområde til et andet, er der risiko for øget
næringsstoftilførsel til det vandområde, hvor kulturbanken etableres, såfremt
netto tilvæksten på kulturbanken er mindre end dødeligheden. Endvidere vil
der, specielt i forbindelse med etablering af kulturbanken, være en vis dødelighed hos muslingerne, som vil lede til organisk berigelse af sedimentet og
frigivelse af næringsstoffer. På kulturbanken vil det organiske indhold i sedimentet endvidere blive øget som følge af muslingernes produktion af fækalier
og pseudofækalier samt nedbrydning af døde muslinger.
Tilbageholdelse af næringsstoffer
I mere åbne fjorde kan muslingerne potentielt opfange og tilbageholde næringsstoffer, som ellers ville være blevet transporteret ud af fjorden. Dermed
kan muslingerne bidrage til øget opholdstid for næringsstofferne og reducere
eksporten af næringsstoffer ud af vandområdet.
Klima
Dette er ikke undersøgt.
Øvrige (f.eks. visuelle gener)
Ingen.

Økonomi og forvaltning
Virkemidlet kan i princippet drives rent kommercielt ved at lade det være
drevet af fiskeriet efter muslinger til konsum. Det forvaltningsmæssige aspekt
vil således kunne reduceres til forvaltning af rettigheder/tilladelser til flytning af muslinger og efterudlægning på kulturbanker samt dokumentation af
fjernede mængder og vurderinger af egnede lokaliteter til flytning og udlægning. I Limfjorden kan omkostningerne ved omplantning beregnes på baggrund af data fra Foreningen MuslingeErhvervet, der står for omplantningerne. Omkostninger i forbindelse med drift af kulturbanker vil blive studeret
nærmere i et GUDP-projekt, der starter 1. januar 2020
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Manglende viden
Kulturbankedrift
Der mangler viden, om kulturbankedrift i modtageområdet kan gøres mere
effektivitet, hvis kulturbanken primært drives som en del af et virkemiddel,
og/eller der opnås større erfaring i erhvervet. Der er pr. 1. januar 2020 igangsat et nyt GUDP-projekt om optimering af kulturbanker som produktionsform. I dette projekt vil der endvidere blive foretaget mere detaljerede beregninger af økonomien i kulturbanker med og uden vurderinger af økosystem
tjenesteydelser.
Klimaeffekter
Klimaeffekter af kulturbanker er p.t. ikke undersøgt. Den organiske berigelse
af sedimentet under kulturbanker kan potentielt lede til begravelse af kulstof
og frigivelse af klimagas (N20) fra en forøget denitrifikation.
Økosystemeffekter i modtagerområdet
Der mangler viden om effekten af kulturbanker på modtagerområdets generelle sigtdybde og koncentration af klorofyl, hvis de anlagte kulturbanker er af
betydeligt omfang. En lavere fødekoncentration (målt som klorofyl) kan desuden påvirke de vilde muslinger afhængig af bæreevnen af systemet. Hvorvidt
muslingerne bidrager til øget opholdstid for næringsstofferne og reduktion af
eksporten af næringsstoffer ud af vandområdet er heller ikke undersøgt.

Opsummering
Omplantning af muslinger ved at muslinger fra områder med dårlige vækstbetingelser eller direkte skadelige miljøvilkår (donorområder), primært iltsvind, flyttes til områder med gode vækstbetingelser (kulturbanke). Muslingerne vil på kulturbanken kunne øge væksten ud over det, der var muligt i
donorområdet, og dermed skabe ny produktion. Effekten af omplantning af
muslinger vil være størst i donorområder med hyppigt og kraftigt iltsvind og
mindst på kulturbankerne (Tabel 3.5.2). Omplantninger bidrager med yderligere økosystem-tjenesteydelser i form af forbedret lysforhold (Tabel 3.5.3).
Omplantninger kan potentielt drives på rent kommercielle vilkår, men da der
bruges skrabende redskaber til omplantning og opfiskning, når muslingerne
har nået kommerciel størrelse/kvalitet, vil der være en påvirkning af havbunden forbundet med virkemidlet.
Tabel 3.5.2. Virkemiddeleffekt i form af N- og P-fjernelse, overlap med andre virkemidler, om virkemidlet kan times i tid og rum
og sikkerhed på effekten. Sikkerheden er inddelt i 3 kategorier som hhv. lav *, middel ** og høj ***.
Virkemiddel

N-effekt

P-effekt

Overlap

Kan times i tid Sikkerhed

Økonomi

og rum
Donorområde:

Omplantning af

Donorområde:

muslinger

120-500 kg N ha-1 muslin- 9-25 kg P ha-1
gebanke

Ja

nej

**

Udgift:

muslingebanke

Kulturbanke:

Kulturbanke:
-1

14-70 kg N ha ved høst 0,8-4 kg P ha-1 ved høst
1

Der er ikke lavet økonomiske beregninger af kulturbanker endnu

Tabel 3.5.3. Sideeffekter
Virkemiddel
Omplantning af
muslinger
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Natur og miljø

Klima

Øvrige

+/-

?

0
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