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MOF alm. del – svar på spørgsmål 644 fra Miljø- og 

Fødevareudvalget stillet den 18. april 2018 til minister for fiskeri 
og ligestilling og minister for nordisk samarbejde. 
 
 
Spørgsmål 
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 18. april 2018 fra foreningen 
”Levende Hav” om Helnæs Fjord, jf. MOF alm. del – bilag 421?  
 
 
Svar 
Jeg har forelagt spørgsmålet for Fiskeristyrelsen, der har oplyst følgende, 
hvilket jeg kan henholde mig til: 
 
”Fiskeristyrelsen har på baggrund af en anmeldelse af et potentielt ulovligt 
muslingefiskeri den 4. april 2018 i Helnæs Bugt undersøgt, hvorvidt et 
sådan fiskeri er foregået. Samtlige muslingefartøjer med rettighed til at 
fiske efter blåmuslinger er udstyret med en såkaldt ’black box’. En black 
box moniterer fartøjets position, fart og kurs samt brug af fartøjets spil 
hvert tiende sekund og giver et billede af fartøjets sejlads og fiskeriaktivitet. 
Det er derfor et meget effektivt kontrolredskab, når det skal vurderes, om 
der har fundet ulovligt fiskeri sted. Fiskeristyrelsen kan på baggrund af 
oplysninger fra black box systemet konkludere, at fartøjet VE412 ikke 
udøvede fiskeri efter blåmuslinger i det tidsrum fartøjet var til stede i 
Helnæs Bugt. 
 
Hvad angår forholdet om, at der aldrig vil kunne gives tilladelse til fiskeri 
af blåmuslinger i Helnæs Bugt beror dette på en misforståelse.  
 
Vedtægten for Helnæsbugten (VDT nr. 7000 af 18. august 1978) forbyder 
trawl-, snurrevods- og notfiskeri. Mht. vodfiskeri i Helnæsbugten omtaler 
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vedtægten således et specifikt forbud mod anvendelse af snurrevod, men 
ikke andre vodtyper, hvilket en muslingeskraber henhører under. 
Muslingefiskeri er derfor i henhold til vedtægten ikke forbudt.  
Muslingefiskeri foregår under hensynstagen til de vedtagne vand- og 
naturplaner. Der er bl.a. fastsatte krav til hvilke områder fiskeriet må 
foregår i, herunder at ålegræs og stenrev ikke påvirkes.” 
 
Jeg er meget opmærksom på balancen mellem udnyttelse af den danske 
muslingeressource og beskyttelse af vores havmiljø. Jeg er derfor glad for, 
at Folketingets partier i 2016 blev enige om en Vækst- og Udviklingspakke 
for dansk fiskeri, som bl.a. indeholder en indsats om fortsat udvikling af 
muslingefiskeriet i dansk farvand. Denne udvikling skal ske inden for 
rammerne af Muslingepolitikken. Muslingepolitikken blev vedtaget i 2012 
med afsæt i EU’s miljødirektiver. Politikken sætter en række præmisser og 
vilkår til fiskeriet, som netop sikrer at der tages de nødvendige hensyn til 
havmiljøet.  
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Eva Kjer Hansen 
 
 
 

 
 


