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Notits om østersfiskeri i Natura 2000 områder. 
 

 

Muslingepolitikken, som blev vedtaget i juni 2013, fastlægger et maksimalt niveau for acceptabel 

arealpåvirkning (kumulativ påvirkning). Den kumulative påvirkning som følge af fiskeri efter 

blåmuslinger i et Natura 2000 områder er fastsat til 15 %, set over en femårig periode. Kommissionen 

har med lukningen traktatkrænkelsessagen mod Danmark vedr. artikel 6 stk. 3 i Habitatdirektivet 

accepteret det fastsatte niveau for maksimal tilladt kumulativ påvirkning.  

 

I den foregående sæson (2014/2015 sæsonen) er der gennemført et forsøgsfiskeri efter østers i Natura 

2000 området Nissum Bredning. Der ansøges nu om et egentligt fiskeri efter østers i Nissum Bredning, 

og DTU Aqua vil på den baggrund blive anmodet om, at udarbejde en konsekvensvurdering af 

østersfiskeriet.   

 

Fiskeri efter østers foretages med et skrabende redskab og medfører som muslingefiskeri en påvirkning 

af havbunden. NaturErhvervstyrelsen kan derfor oplyse, at styrelsen i anmodningen om rådgivning til 

DTU Aqua vil angive, at konsekvensvurderingen for Nissum Bredning skal tage udgangspunkt i 

muslingepolitikkens præmisser og målsætninger.  Forvaltningen af et eventuelt østersfiskeri vil basere 

sig på videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua og de indsamlede Black Box Data. 
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