
Den 1. november kom 8541 med en 
forsidehistorie om muslingefiskeriet på 
Kalø Vig og dets konsekvenser. Den 20. 
november spurgte østjyske MF Søren 
Egge Rasmussen ministeren om sagen. 
Minister for fødevarer, fiskeri og lige-
stilling, Mogens Jensen (S), svarede den 
14. og 16. december. Svarene kan du her 
læse i uddrag. Tegnet (…) betyder, at vi 
her har sprunget i teksten, som i øvrigt 
er uredigeret. De uforkortede spørgs-
mål og svar blev 1. februar lagt op på 
vores Facebook-side, Borger til Borger. 
Du kan gense november-nummeret som 
pdf på www.8541.dk 

Spørgsmål S 168
”Er det tilladt at trawle efter muslinger 
i Kalø Vig i det omfang, som er omtalt 
i artiklen?” 

Svar
”Det er tilladt at fiske efter muslinger 
i Kalø Vig” (…)  ”Der er p.t. seks far-
tøjer, der kan søge om tilladelse til at 
fiske efter muslinger i Kalø Vig. (…) Alle 
seks fartøjer kan søge om tilladelse til 
at fiske i Kalø Vig, men der udstedes 
kun tilladelse til området for ét fartøj ad 

gangen. (…) Det er tilladt for muslinge-
fartøjer på den jyske østkyst at fiske 
op til 270 tons muslinger pr. uge. 

Fiskeristyrelsen oplyser, at der i 
2016 og 2017 ikke har været et 
fiskeri af muslinger i Kalø Vig. 
(…) I 2018 og 2019 er der fisket 
henholdsvis 983 tons og 2.958 
tons blåmuslinger. Fiskeriet er 
foretaget af to fartøjer, som 
begge har haft de nødvendige 
tilladelser.”

Spørgsmål S 169
”Kan ændringer i 
trawlbekendtgørelsen sikre, at 
der bliver trawlet mindre i 
indre danske farvande? Og vil 
ministeren tage initiativ til, at der sker 
ændringer?”

Svar
”Trawlbekendtgørelsen er efter et langt 
forarbejde blevet gennemgribende revi-
deret i 2019 (…) Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet er ved at se på, hvor der i dan-
ske farvande er behov for yderligere at 
regulere fiskeriet for at beskytte havmil-

jøet, og komme med et bud på, hvordan 
man kan gøre dette samtidig med, at der 
fortsat kan være et bæredygtigt fiskeri. 
I den forbindelse kan det eventuelt også 
blive aktuelt at ændre trawlbekendtgø-
relsen.”

Fra forsiden til Folketinget
Med henvisning til vores artikel fra november om muslingefiskeriet Kalø Vig, stillede MF Søren Egge Rasmus-

sen (EL) to spørgsmål om sagen til ministeren. Ministerens svar rummer et par interessante oplysninger.

Tekst og foto Folketinget og Thomas Nykrog
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Optimismen kan ligge på et lille sted, 
da vi besøger et par af fritidsfiskerne på 
havnen på sydsiden af Studstrupværket. 

”De sidste år er fiskeriet gået fra rimeligt 
til nærmest nul,” fastslår Ejvind Jensen, 
der har fisket fra havnen i ti år. ”En væ-
sentlig grund er muslingetrawlerne. Det 
fjerner ikke kun muslingerne. Det smad-
rer også fiskenes ynglesteder, skjuleste-
der og næringssteder, når trawlet skra-
bes hen over bunden.” 

”En enkelt blåmusling kan filtrere fem 
liter vand i timen døgnet rundt,” tilføjer 
Torben Sørensen, der ligeledes har fisket 
fra havnen i ti år, ”Og sidste år skrabede 
trawlerne flere tusinde tons op fra bun-
den. Så skal det jo gå galt.”

”Fiskeriet har ikke været ringere i de 35 
år, jeg har fisket her,” supplerer Søren 

Nielsen. Fiskerne bakkes op af fuglene: 
Edderfugle og dykænder opholder sig, 
hvor der er muslinger. Edderfugle og 
dykænder har forladt Kalø Vig. 

Brev til ministeren
Men fiskerne giver ikke op. De har netop 
skrevet til fiskeriminister Mogens Jen-
sen (S). Brevet er også underskrevet af 
en stribe organisationer og foreninger 
rundt om Kalø Vig som fx Dansk Fri-
tidsfiskerforbund, Nationalpark Mols 
Bjerge og mange flere. Vi bringer et for-
kortet, men i øvrigt uredigeret, uddrag: 

Lokale rekreative fiskere organiserede 
i bl.a. Dansk Fritidsfisker Forbund og 
Dansk Amatørfiskerforening i og om-
kring Århus Bugt, Kalø Vig, Begtrup 
Vig samt Ebeltoft Vig anmoder om op-
hør af brug af bundskrabende redskaber 
i Kalø Vig og Århus Bugt. Især Kalø Vig 

er blevet skrabet intensivt for skaldyr 
med potentiel væsentlig negativ effekt 
for ålegræs, makroalger, og bundfauna. 

Vi er opmærksomme på, at hovedårsa-
gen til manglende fisk i området primært 
skyldes klimaændringer og tilførsel af 
næringsstoffer fra landbrug og byer med 
deraf højere vandtemperatur og iltsvind 
til følge.  Vi er også opmærksomme på, 
at der er mange aktiviteter i gang for at 
nedbringe tilførslen af drivhusgasser 

Fritidsfiskere i Kaløvig Bådelaugs klubhus, fra venstre Ejvind Jensen, John Skriver, Søren Nielsen og Torben Sørensen.

Fiskene er væk
Fiskeriet i Kalø Vig er gået helt i stå. Sidste år holdt fiskerne op med at bruge garn i juni, og det er så længe 

siden, der sidst blev fanget en torsk på over to kilo, at fiskerne ikke kan huske årstallet.

Tekst og foto Thomas Nykrog

”En enkelt 
musling 

filtrerer fem 
liter vand i 

timen”
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til atmosfæren og reducere tilførsel af 
næringsstoffer fra landbruget. Disse til-
tag bør ikke afholde os fra at igangsætte 
øvrige tiltag til genetablering af et sundt 
bundmiljø, og vi beder om, at havbunden 
i Kalø Vig og Århus bugt lades i fred for 
ødelæggende pres fra muslingefiskeri.

(…)

Senest i 2013 er der tilført området 
fisk ved udsætning i et forsøg på op-
hjælpning af visse arter. Der er tidligere 
indført forbud mod anvendelse af skovl-
trawl i Kalø Vig.  I lyset heraf forstår 
vi ikke, at der gives tilladelse til brug 
af bundslæbende redskaber.  Det strider 
mod sund fornuft at pløje bunden op 

flere gange om året, og er i konflikt med 
beskyttelse og ophjælpning af bundfau-
na, fiske- og fuglebestande.

Rigtig mange mennesker bruger Århus 
Bugten og de tilstødende vige til rekrea-
tivt fiskeri, og man ser med undren på, 
hvad som tillades. 

Underskriverne på denne protestskrivel-
se anmoder kraftigt om, at der ikke gi-
ves tilladelse eller fornyelse/forlængelse 
af tilladelser til fiskeri efter muslinger i 
Århus Bugt og specifikt i de tilgrænsen-
de vige. Formålet med dette forbud er at 
sikre vigene ved Århus Bugt som gyde- 
og opvækstområde for fisk, raste- og 
fourageringsområde for havfugle samt 

generel reetablering af biodiversiteten i 
området. Fortsat fiskeri efter muslinger 
i området er direkte ødelæggende for de 
seneste 20 – 30 års tålmodighed, ka-
pacitetstilpasning og udsætningsarbejde 
i forbindelse med de svindende fiskebe-
stande i de kystnære områder.

For en ordens skyld skal vi gøre opmærk-
som på, at vi har kendskab til spørgsmål 
og svar på spørgsmål S168 og S169 fra 
samråd med folketingets fiskeripolitiske 
partirepræsentanter.

Det vil glæde os meget, om Du vil gribe 
ind overfor muslingefiskeriet i vort om-
råde.

Tekst og foto Thomas Nykrog

I 2019 skrabede to trawlere i alt 2958 tons blåmuslinger op fra bunden, og båden Sif fortsatte efter en kort juleferie ind i 2020. 
Her er den ved at hive et af sine to bomtrawl op.

At muslinger bliver fanget i Kalø Vig, er i sig selv ikke et problem. Problemet er mængden 
og ikke mindst den måde, de bliver fanget på. 

Alternativ til trawlingAlternativ til trawling

Mange holder af en tallerken lækre, 
hvidvinsdampede blåmuslinger, og det 
er tilmed noget af det mest bæredygtige, 
man kan servere. 
Omfanget af det lokale muslingefiskeri 

måles dog ikke i tallerkner: Der blev i 
2019 i Kalø Vig trawlet ikke mindre end 
2958 tons muslinger ude i bugten. Det 
svarer rundt regnet til et helt ton mus-
linger per husstand i Løgten-Skødstrup. 

Prøv at gå en tur rundt i kvarteret, og 
forestil dig, at der ligger ét ton muslin-
ger i hver eneste indkørsel i hele byen. 
Så har du omfanget af muslingefiskeriet 
i vores bugt. 
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Linemuslinger lever på reb, der sænkes ned i havet og fastholdes med ankre. På bunden lægger man muslinger, og deres larver 
sætter sig snart på linerne, hvor de tilmed er fri for deres ærkefjende, søstjernen. Når de er klar, trækkes linerne op, og muslin-
gerne høstes. Det betyder dels, at man altid kan høste på det optimale tidspunkt og dels, at man ikke behøver at trække tunge 
trawl over havbunden. Danmarksmester i undervandsfotografering 2013 og 2019 Lisa Svensen har taget billedet på muslinge-
farmen Neeltje Jans i Holland. Linemuslinger dyrkes også i Limfjorden.

Kun en forsvindende lille del af de 
fangede muslinger benyttes til menne-
skeføde. Resten bruges til blandt andet 
proteinpulver og dyrefoder, hvor det er-
statter blandt andet soyapulver, som vi 
ellers ville importere fra især Sydame-
rika. Danske muslingerne har derfor et 
langt mindre CO2 aftryk.   
 
Muslinger eller linemuslinger
Havmiljøets største problem herhjemme 
er kvælstof, der ledes ud i havet fra 
marker, industri og private holdninger, 
her ikke mindst vaske- og opvaskema-
skiner. Her hjælper muslingerne. De su-
ger i tusindvis af tons kvælstof til sig 
og modvirker dermed, at alger udvikler 
sig i kvælstoffet. Alger er en tikkende 
bombe. Et eksempel på det så vi i som-
meren 1997, hvor algegrød kvalte alt 
liv i Mariager Fjord. En vis udskiftning 
af muslingerne har tilmed den fordel, 

hævder nogle, at kvælstoffet fiskes op 
af vandet, som dermed renses. Det ene 
med det andet: Muslingefiskeri er i sig 
selv ikke problemet.

Problemet er først og fremmest den 
massive fangst, samt at man i dag traw-
ler muslingerne op i Kalø Vig. Når de 
tunge trawl trækkes hen over havbun-

den, smadres ynglestederne for fisk og 
andre dyr dernede. Løsningen, som man 
er ved at udvikle flere steder, er såkaldte 
linemuslinger. Det er muslinger, der op-
drættes under kontrollerede forhold på 
liner, net eller rør, der på det optimale 
tidspunkt kan trækkes op af vandet og 
muslingerne høstes uden skade på hav-
bunden. 
Du kan læse mere om linemuslinger ved 
fx at google ”økologiske linemuslinger 
DTU” og læse rapporten fra 2019, der 
dukker op. Linemuslingerne skal des-
uden smage bedre, og så skaber produk-
tionen flere arbejdspladser. Det kunne 
være en mulighed for at skabe et bedre 
havmiljø i Kalø Vig i fremtiden. 
 
Kilder til denne artikel: Blandt andre 
DTU Aqua, Fiskeriministeriet og miljø-
organisationer. Fiskeristyrelsen har ikke 
ønsket at medvirke.

”I 2019 blev der 
skrabet 2958 

tons muslinger 
op af Kaløvig” 
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