
 

 

Danmarks Naturfredningsforening   Masnedøgade 20  2100 København Ø 

+45 39 17 40 00  www.dn.dk  dn@dn.dk 

Dato: 21. november  2018 

Til 
 
Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
Pr. mail: mail@fiskeristyrelsen.dk; mail@lfst.dk 
 
 
H Ø R I N G S S V A R 

vedr. j. nr. 18-4472-000142, høring af ansøgning om tilladelse etablering af fem nye kulturbanke-
områder til blåmuslinger på havbunden i Livø Bredning i Limfjorden. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har modtaget Fiskerikontrolkontorets orientering om hø-
ring af Foreningen Muslingeerhvervets ansøgning om tilladelse til etablering af fem kultur-
bankeområder på hver 15 hektar i Livø Bredning, benævnt K365, K366, K367, K368, K369, belig-
gende på nærmere angivne positioner i muslingeproduktionsområde 35 i Livø Bredning, 850 meter 
øst for Buksør Odde på Mors. 

I den forbindelse skal DN bemærke følgende: 

Overordnet skal vi henvise til DN’s høringssvar af 7. september 2018 vedr. j. nr. 18-4472-000118, 
høring af ansøgning om tilladelse etablering af to kulturbankeområder til blåmuslinger på havbun-
den i Livø Bredning i Limfjorden (Bilag 1),  idet DN dog har noteret, at flere af de af DN påpegede 
problemstillinger er tilfredsstillende adresseret i Fiskeristyrelsens tilladelse (sagsnr. : 18-4472-
000118, 28. september 2018) til etablering af de to kulturbanker. 

I relation til den foreliggende ansøgning om fem nye kulturbanker i Livø Bredning er DN’s be-
mærkninger i foreningens høringssvar af 7. september 2018 om risiko for påvirkning af det nærlig-
gende Natura 2000-område yderligere aktualiserede, idet de fem nye kulturbanker tænkes place-
ret i kun 300 meters afstand fra Natura 2000-område N29 og fuglebeskyttelsesområde F26 Dråby 
Vig. Placeringen er indtegnet på vedlagte Google Earth-udtræk. (Bilag 2). 

Specielt bør Fiskeristyrelsen være opmærksom på kulturbankernes eventuelle indvirkning på hvin-
and, der har et vigtigt rasteområde i Fuglebeskyttelsesområde F26, Dråby Vig og farvandet om-
kring Buksør Odde. 

De ansøgte kulturbankers nære beliggenhed kun 850 meter øst for Buksør Odde aktualiserer også 
behovet for skærpet opmærksomhed på udbredelsen af ålegræs i det påtænkte kulturbankeom-
råde, se kulturbanke-bekendtgørelsens (BEK nr. 984 af 28/06/2018) § 6 stk 2 og stk 3. 

Det er DN’s opfattelse, at den ansøgte konkrete fysiske udlægning af de fem kulturbanker à 150 
meter gange 1000 meter inden for et kvadrat på 1000 meter gange 1000 meter meget nemt vil 
lede til en overtrædelse af bekendtgørelsens § 10, der fastsætter, at en kulturbanke højst må have 
et areal på 15 ha. I praksis vil der være en betydelig og nærliggende risiko for, at det samlede kva-
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drat på 1000 meter gange 1000 meter inddrages som kulturbankeområde ved såvel udlægning af 
yngel som høst af muslingerne. 

Det er Foreningen Muslingeerhvervet ved foreningens formand Viggo Kjølhede, der står som an-
søger om tilladelse til etablering af de fem yderligere muslingekulturbanker ud over de to kultur-
banker, foreningen den 28. september 2018 har fået tilladelse til at etablere. 

Af foreningens offentlige medlemsliste fremgår, at medlemskredsen består af 7 opkøbs- eller for-
arbejdningsvirksomheder og 71 både, identificeret ved deres registreringsnummer. 

DN skal på den baggrund henlede Fiskeristyrelsens opmærksomhed på bekendtgørelsens § 2 stk 3, 
der begrænser antallet af tilladelser til 2 pr. person eller selskab, herunder gennem direkte eller 
indirekte ejer- eller medejerskab af et selskab. Fiskeristyrelsen bør således overveje, hvorvidt ud-
stedelse af tilladelser til yderligere fem kulturbanker til samme ejerkreds, som i forvejen har tilla-
delse til etablering af to kulturbanker, er i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 2 sammen-
holdt med arealbegrænsningen i § 10. 

Det Nationale Bioøkonomipanel og andre har argumenteret for etablering og drift af kulturbanker 
bl.a. med den begrundelse, at kulturbankeproduktion kan medvirke til lokal forbedring af vandkva-
liteten, idet produktion og høst af muslinger fjerner næringsstoffer fra havmiljøet.  

DN har derfor med tilfredshed noteret sig, at Fiskeristyrelsen i sin første tilladelse til etablering af 
to kulturbanker i Livø Bredning (sagsnr. : 18-4472-000118, 28. september 2018) har stillet krav om 
årlige afrapporteringer med opgørelse af bl.a. udlagt mængde og opfisket mængde på kulturban-
ken. 

DN finder denne afrapportering afgørende vigtig og skal anbefale, at afrapporteringskravet fast-
holdes også i alle eventuelle fremtidige kulturbanke-tilladelser, så produktionens nettoeffekt på 
det lokale havmiljøs indhold af næringsstoffer kan dokumenteres. 

Af samme årsag kunne DN ønske sig, at ansøgerne på forhånd redegjorde for, hvilken produktion 
og høstet tilvækst, de forventer, og om der findes referencer eller dokumentation som basis for 
forventningerne til produktionen. 

 

Venlig hilsen 

Danmarks Naturfredningsforenings 

Sekretariat v. Henning Mørk Jørgensen, havbiolog, 31193235,  hmj@dn.dk 
Vesthimmerland-afdeling v. formand Svend Dahl 
Morsø-afdeling v. formand Mette Jensen 
 

Bilag 1: DN høringssvar af 7. september 2018 om to kulturbanker i Livø Bredning 

Bilag 2: Google Earth-udtræk med placeringsskitse og Natura 2000-områder 
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