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Kære Bent Nielsen 
 
Tak for din henvendelse af 16. august 2012 til Fødevareministeriet omkring muslingefiskeri i Båring Vig, 
Fyn. I din henvendelse efterspørger du afklaring på en række spørgsmål, som berører vilkår og tilladelser for 
muslingefiskeri samt mulighed for fredning af Båring Vig for muslingefiskeri. 
 
Jeg vil gerne understrege, at Fødevareministeriet hele tiden søger, at finde den rette balance mellem både 
havmiljø, fiskeri og andre brugere af havet, når vi fastlægger reguleringen af fiskeriet. Hensynet til miljøet er 
en prioritet for regeringen samtidig med ønsket om en grøn omstilling af de forskellige erhverv. I de seneste 
år har der været megen fokus på netop muslingefiskeriet og i den forbindelse er der bl.a. udviklet et nyere og 
lettere fangstredskab, som skulle have reducerede miljøpåvirkninger i forhold til den traditionelle muslinge-
skraber. 
 
Det er ikke tilladt at fiske efter blåmuslinger alle steder i Danmark, men kun i udlagte muslingeproduktions-
områder. Langs Jyllands østkyst er der vilkår om, at muslingefiskerne skal indsende en ansøgning (fiske-
plan), hvorefter NaturErhvervstyrelsen vurderer om området kan bære det ansøgte fiskeri i området. I øje-
blikket har kun 2 fartøjer tilladelse til dette ved østkysten. Der er ingen krav til hvor mange gange, der må 
fiskes det samme sted i et muslingeproduktionsområde. Du kan finde oplysning om disse muslingeprodukti-
onsområder i Bekendtgørelse nr. 155 af 07/03/2000 om regulering af fiskeri efter muslinger samt senere æn-
dringsbekendtgørelser. I bekendtgørelsen fremgår tillige andre gældende regler for muslingeerhvervet. 
 
Muslingefiskeriet er nok det mest kontrollerede fiskeri, som der udøves i Danmark og det drives med omfat-
tende dokumentation. Muslingefartøjer, som fisker langs Jyllands østkyst, herunder Båring Vig, har alle in-
stalleret gps- og sensorudstyr samt kamera om bord, således at NaturErhvervstyrelsen til ethvert tidspunkt 
kan kontrollere hvor de har udøvet fiskeri. Muslingefiskeriet er endvidere reguleret så ikke alle fartøjer må 
fiske i et område samtidigt. Det er i Båring Vig tilladt at fiske muslinger ind til 4 meters dybdekurven. En 
overtrædelse af fiskeri indenfor en angivet dybdekurve vil bevirke en inddragelse af fiskeritilladelsen. 
 
Jeg kan oplyse, at der i NaturErhvervstyrelsen afregningsregister ikke er registreret fangster og landinger af 
blåmuslinger i perioden 2009-2011 for Båring Vig. Båring Vig er et velegnet sted for muslinger at etablere 
sig – at der ikke er blevet fisket i området i en årrække har bevirket, at muslingebestanden har fået tid til at 
etablere og formere sig. Der er nu, i 2012, igen en stor bestand, som er fiskbar, hvilket kan ses i de indberet-
tede fangster for 2012 (ca. 1.300 tons). 
 
Med hensyn til fredning af et område, henhører dette emne til Miljøministeriets ressort. Du kan rette kontakt 
til Naturstyrelsen for at få flere oplysninger derom. 
 
Jeg håber, at dette brev besvarer din henvendelse fyldestgørende. 
 

Med venlig hilsen 
 

Jakob Munkhøj Nielsen 

(kontorchef, Center for Fiskeri) 


