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Dagsorden 

1) Velkomst og introduktion v/ NaturErhvervstyrelsen 

2) Præsentation af black box systemet v/ NaturErhvervstyrelsen 

3) Præsentation af brugen af black box data i konsekvensvurderinger og andet v/ 

DTU Aqua 

4) Drøftelse af anvendelsen af GPS og sensor data  

Drøftelse af hvilke emner/ parametre i relation til black box systemet, som Muslingeud-

valget finder det særligt vigtigt at have fokus på fremadrettet – på den korte såvel som 

den lange bane: 

a) Hvad er det vigtigste for udvalget, at der er fokus på i udmøntningen af muslinge-

politikken i sammenhæng med black box systemet og det systemet kan bruges til? 

b) Konkret - hvilke emner/parametre ønsker udvalget, at der er fokus på? 

c) Hvordan skal disse elementer/parametre prioriteres – på den korte (1-2 år) og den 

lange bane (>2 år)? 

5) Opsamling og afrunding 
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Opsummering af temamøde om Black box data og datagrundlaget for 

konsekvensvurderinger 

 

Indledning 

Formålet med temamødet var, at få en drøftelse af hvilke muligheder der er for at dokumente-

re fiskeriet og hvordan denne dokumentation kan bidrage til at sikre optimal udnyttelse af 

muslingeressourcen, samtidig med at der tages hensyn til miljøet. Med det nye system ind-

samles der en række data, som NaturErhvervstyrelsen ønsker, udover i kontrolsammenhæng, i 

videst muligt omfang, bliver anvendt i forvaltningen. 

Som det fremgår af opsummeringen fra udvalgsmødet den 19. februar 2013, kan nedenståen-

de overskrifter samles under temaet ´Datagrundlag´:  

 Black box systemet som kontrolredskab og datagrundlag for kon-

sekvensvurderinger  

 Flerårige konsekvensvurderinger  

 Arealpåvirkning  

 Mål for acceptabel påvirkning af makroalger 

De fire ovenstående overskrifter var i fokus ved nærværende temamøde i forhold til besvarelse 

af hvilke konkrete elementer/parametre udvalget ønsker, at der er fokus på og hvordan.  

 

Præsentation af black box systemet v/ Søren Palle Jensen, NAER 

Formålet med præsentationen var at give en gennemgang af teknikken bag black box syste-

met og give eksempler på, hvilke data systemet kan generere. Systemets anvendelsesmulig-

heder er mange. NaturErhvervstyrelsen benytter i dag systemet til fiskerikontrol, herunder til 

at sikre at: 

 

 Fiskeri ikke finder sted i forbudsområder (permanet lukkede områder, områder med rev 

og ålegræs) og lukkede områder (fødevaresikkerhed)  

 Kontrol af fiskeri i Natura 2000 områder  

 Til general dokumentation og datakvalitet  

 

Alle ovennævnte data er tilgængelige for DTU Aqua.  

 

Data fra black box systemet skal fremadrettet, i højere grad end i dag, danne baggrund for 

konsekvensvurderingerne, bidrage til bedre bestandsvurderinger og mere præcis estimering af 

skraberens effektivitet. I fremtiden forventes det, at data kan benyttes til åbning af nye fiske-

områder, i forbindelse med øget krav til dokumentation, mv. Præsentationen er vedlagt som 

bilag til denne opsummering. 

Bemærkninger til præsentationen: WWF pointerede, at de ser frem til et mere detaljeret data-

grundlaget for fiskeriaktiviteter i form af GPS og sensordata, men at der stadig er et væsentlig 

udestående i, at der ikke forelægger fyldestgørende miljødata om de arter og naturtyper, der 

skal beskyttes. Dertil svarede NaturErhvervstyrelsen, at forvaltningen af muslingefiskeri tager 

udgangspunkt i de foreliggende miljødata indenfor rammerne af vand- og naturplanerne. Det 

er korrekt, at antallet af målestationer er faldende og tidsserierne ikke er konstante. Det er en 

udfordring, som der løbende er fokus på. 
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Præsentation af datagrundlaget for konsekvensvurderinger og fremtidig brug 

af black box data v/ Jens Kjærulf, DTU Aqua 

Formålet med præsentationen var, at vise, hvordan black box data kan anvendes i konse-

kvensvurderingerne samt, hvordan black box data fremadrettet kan benyttes i forbindelse med 

forvaltningen af muslingefiskeri. I forbindelse med konsekvensvurderingerne arbejdes der på, 

at data anvendes til at estimere arealpåvirkningen ved hvert træk samt at beregne påvirket 

areal, både for hvert træk og for det samlede areal (korrigeret for overlap af træk). Det for-

ventes således, at der opnås et præcist billede af det samlede direkte påvirkede areal, i mod-

sætning til i dag, hvor arealpåvirkningen er baseret på indirekte beregninger, og der ikke kan 

tages højde for at samme område kun påvirkes engang. Der vil med black box systemet frem-

adrettet være mulighed for nye analyser og sammenligninger mellem år og mellem områder 

mv., som kan anvendes til f.eks. at give en detaljeret beskrivelse af, hvordan fiskeriet foregår. 

Der kan på baggrund af data ske en optimering af miljøpåvirkning i relation til ålegræs og ma-

kroalger, hvor fiskeriet kan relateres til forekomster og sedimentspredning, og der vil være 

mulighed for, at bestandsopgørelserne i fremtiden kan udbygges ved at koble arealpåvirkning 

med landet biomasse. 

 

Sammenfatning af udvalgets fokusområder inden for temaet ’Datagrundlag’  

Udvalgets fokusområder er opsummeret i tabellen herunder. 

Black box systemet som kontrolredskab og datagrundlag for konsekvens-

vurderinger 

Hvilke elementer/parametre øn-

skes i fokus og hvordan? 

A) Kortlægning af habitattyper med 

fokus på stenrev, biogene rev og 

makroalger. Anvendelse af kort-

lægningsdata ift. forbudsområ-

der. 

B) Øget viden om makroalger, her-

under beskyttelse af makroalger 

hvor de er.  

C) At givne vilkår i licenser-

ne/tilladelserne fortsat overhol-

des med henblik på at sikre ud-

pegningsgrundlaget. 

D) Årlig vurdering af muslingebe-

standene – også uden for N2000 

områder. Data er vigtig i forbin-

delse med MSC certificering.  

E) Præcis estimering og kontrol af 

arealpåvirkning, herunder hvor 

og hvornår fiskeri foregår.  

F) Formidling af hvordan fiskeriet 

udføres i de forskellige områder, 

f.eks. formidling af præcis hvor 

Inden for hvilken 

tidshorisont? 

A) Inden 2015.  

 

 

 

 

 

B) Løbende forbedrin-

ger. 

 

C) Hurtigst muligt. 

 

 

 

 

D) Hurtigst muligt. Ift. 

certificering er det 

væsentligt også på 

langt sigt. 

 

E) Hurtigst muligt. 

 

 

 

F) Hurtigst muligt. 

 

 

Hvad skal der til før dis-

se ønsker er opfyldt? 

A) Intet anført. 

 

 

 

 

 

B) Intet anført. 

 

 

C) Mindre end 5 % over-

trædelser. Hvilket alle-

rede overholdes i dag. 

 

 

D) Årlig opdatering af be-

stande.  

 

 

 

E) Data skal indsamles og 

være tilgængelig for 

DTU Aqua. 

 

F) NAER skal også have 

fokus på at formidle 

`den gode muslingehi-
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der fiskes, hvordan fiskeriet udfø-

res/planlægges.  

G) Dokumentation af at det er de 

samme områder, der påvirkes af 

fiskeri år efter år (på den lange 

bane). 

H) Mere målrettet beskyttelse. Be-

grænse bufferzoner (ålegræs) og 

i stedet indsætte specifikke be-

skyttelseskasser. 

 

 

 

G) På den lange bane. 

 

 

 

 

H) Hurtigst muligt. 

 

 

storie`- oplyse om fi-

skeriets positive effek-

ter. 

G) Data skal indsamles og 

være tilgængelig for 

DTU Aqua. 

 

 

H) Data skal indsamles og 

være tilgængelig for 

DTU Aqua. 

Flerårige konsekvensvurderinger  

Hvilke elementer/parametre øn-

skes i fokus og hvordan? 

A) Årlig vurdering af den kumulative 

arealpåvirkning. Andre menneske-

skabte påvirkninger end fiskeri 

bør også indgå i den årlige vurde-

ring.  

B) Årlig bestandsvurdering. Øvrige 

parametre kan vurderes flerårigt. 

C) I de flerårige konsekvensvurde-

ringer skal de samme elementer, 

som der pt. indgår i vurderinger-

ne, indgå. De flerårige konse-

kvensvurderinger vil medvirke til 

bedre anvendelse af data, mange 

biologiske parametre ændrer sig 

ikke over korte perioder. 

D) Det skal fremgå af licensen, at 

konsekvensvurderingen gælder 

indtil, der foreligger en ny. Kvoten 

og påvirkningen skal være afgø-

rende. 

E) De positive effekter af fiskeriet 

skal indgår i konsekvensvurderin-

gerne. 

Inden for hvilken 

tidshorisont? 

A) Intet anført. 

 

 

 

 

 

B) Hurtigst muligt. 

 

 

C) Overveje om fre-

kvensen på 6 år fra 

NOVANA (nationale-

overvågningspro-

gram) skal anven-

des. 

 

 

 

D) Hurtigst muligt. 

 

 

 

 

 

E) Hurtigst muligt. 

 

 

Hvad skal der til før dis-

se ønsker er opfyldt? 

A) Intet anført. 

 

 

 

 

 

B) At der træffes en be-

slutning. 

 

C) Intet anført. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Intet anført. 

 

 

 

 

 

E) Intet anført. 

 

 

 

Arealpåvirkning 

Hvilke elementer/parametre øn-

skes i fokus og hvordan? 

A) Den procentvise arealpåvirkning 

skal ses ift. udpegningsgrundlag 

og økosystemkomponenterne. 

Inden for hvilken 

tidshorisont? 

A) Inden for 2-3 år. 

 

 

Hvad skal der til før dis-

se ønsker er opfyldt? 

A) Intet anført. 
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Hvilke typer arealer foregår fiske-

riet i? Kortlægning af udpeg-

ningsgrundlag og økosystem-

komponenter sammenholdt med 

hvor der fiskes. 

B) I estimeringen af arealpåvirkning 

er det vigtigt, at der er fokus på, 

hvornår redskabet er på bunden. 

Erhvervet støtter det fremsatte 

forslag om, at DTU Aqua sender 

observatør med om bord til at ve-

rificere sensordata. 

C) Vurdering af iltsvinds påvirkning 

sammenholdt med fiskeris effekt, 

herunder hvordan arealpåvirknin-

gen estimeres, hvis der f.eks. fi-

skes i foråret og det samme areal 

efterfølgende påvirkes af iltsvind. 

D) Forbedret nøjagtighed i forhold til 

estimat for arealpåvirkning.  

E) Målrettet beskyttelseshensyn, 

hvor områder med makroalger, 

ålegræs mv. friholdes for fiskeri 

f.eks. ved brug af trappemodel. 

F) I forhold til forekomster af rev, 

makroalger og ålegræs er det 

vigtigt, at der er fokus på den bi-

ologisk kvalitet herunder antallet 

af arter/ bestemmelse af arter og 

placering/ tilstedeværelse samt 

potentielle vækstområder, hvis 

uforstyrret. 

 

 

 

 

 

 

B) Til næste konse-

kvensvurdering. 

 

 

 

 

 

C) Til næste konse-

kvensvurdering. 

 

 

 

 

 

D) Løbende. 

 

 

E) Inden for et par år. 

 

 

 

 

F) Hurtigst muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

B) Intet anført. 

 

 

 

 

 

 

 

C) Intet anført. 

 

 

 

 

 

 

D) Intet anført. 

 

 

E) Intet anført. 

 

 

 

 

F) Intet anført. 

Mål for acceptabel påvirkning af makroalger 

Hvilke elementer/parametre øn-

skes i fokus og hvordan? 

A) Behov for kvalificering/ kvantifice-

ring af påvirkningen i konse-

kvensvurderingerne: udbredelse 

og artssammensætning af makro-

alger.  

B) Skelne mellem kortlivede oppor-

tunistiske arter og flerårige struk-

turdannende arter, hvilke skal pri-

oriteres. Fokus skal være på alge-

Inden for hvilken 

tidshorisont? 

A) Hurtigst muligt. 

 

 

 

 

 

B) Intet anført. 

 

 

 

Hvad skal der til før dis-

se ønsker er opfyldt? 

A) Mere specifikke mål for 

makroalger og at der 

gennemføres kortlæg-

ning af makroalger. 

 

 

B) Inkluderes mere i kon-

sekvensvurderingerne. 
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arter, der er flerårige og har be-

tydning for habitatets struktur. 

C) Der skal tages højde for, hvor de 

forskellige makroalgearter fore-

kommer og at den største bio-

masse og diversitet findes på la-

vere vanddybder. 

D) Fokus på, hvor rekrutteringen af 

makroalger sker fra og hvor der er 

optimale forhold for etablering 

(sedimentforhold og øvrige para-

metre af betydning). Algerne skal 

beskyttes, hvor det giver mest 

mening. 

 

 

 

C) Inden næste konse-

kvensvurdering. 

 

 

 

 

D) Inden næste konse-

kvensvurdering. 

 

 

 

C) Vurdering gennemført 

af algeekspert. 

 

 

 

 

D) Vurdering gennemført 

af algeekspert. 

 

Konklusioner på temaet om ´black box og datagrundlag´  

NaturErhvervstyrelsen har opsummeret nedenstående fokusområder inden for temaet ´black 

box og datagrundlag´. Fokusområderne er listet i vilkårlig rækkefølge. 

Bestandsopgørelse: Forbedring af nuværende bestandsopgørelser både inden for og uden 

for Natura 2000 områder. Af hensyn til fremtidig certificering er det vigtigt, at der arbejdes 

med opgørelse af den totale bestand af blåmuslinger og ikke kun bestandsopgørelser i Natura 

2000 områder (Limfjorden).   

Forbedret datakvalitet: I takt med at black box data tilvejebringes og datatidsserierne ud-

bygges, kan data anvendes til at præcisere fiskeriets arealpåvirkning, herunder hvor og hvor-

når der fiskes. De kortlagte fiskeriområder kan sammenholdes med kortlægning af udpeg-

ningsgrundlaget, markoalger, ålegræs mv., således at data anvendes til præcisering af beskyt-

telsesområder til gavn for både miljø og fiskeri. Samtidig kan data anvendes i formidlingen af 

de positive effekter af muslingefiskeriet. 

Kontrolredskab: Black box systemet muliggør meget præcis kontrol af fiskeriet, hvilket giver 

mulighed for mere præcis forvaltning.  

Flerårige konsekvensvurderinger: På baggrund af en biologisk vurdering skal der foretages 

en vurdering af hvilke parametre i konsekvensvurderingerne, der kræver årlig vurdering og 

hvilke parametre, hvor flerårige vurderinger er mere meningsfyldte.  

Et foreløbigt oplæg er, at den totale muslingebestandstørrelse, den procentvise arealpåvirkning 

og kumulative effekter, herunder effekten af iltsvind versus fiskerieffekter, skal vurderes hvert 

år, mens øvrige parametre eksempelvis kan følge systematikken kendt fra NOVANA-

overvågningsprogrammet (6-årige overvågning).  

Udarbejdelsen af konsekvensvurderingerne skal følge rulleplan, hvad angår frister, og den se-

neste konsekvensvurdering skal være gældende til en ny forelægger, således at fiskeriet ikke 

stoppes, når tilladelserne årligt skal udstedes med mindre at kvoten er opfisket eller arealpå-

virkningen overstiger 15 %.  

Miljødata, herunder makroalger: Black box data kan anvendes til dokumentation og kontrol 

af fiskeriet og muslingebestanden. Data understøtter en målrettet regulering og forvaltning. 
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Data og information omkring miljøparametre såsom biogene rev, udbredelse og diversitet af 

makroalger etc. kan ikke indhentes ved brug af black box systemet.  Når denne viden forelæg-

ger, vil det være muligt, at gennemføre en meget præcis regulering og forvaltning af muslin-

gefiskeriet. Der er behov for undersøgelser og kortlægning af, hvorfra rekrutteringen af ma-

kroalger finder sted samt, at der i vurderingen af vigtige makroalgelokaliteter skelnes mellem 

arter, der hurtigt etableres i et område (kortlivede opportunistiske arter) og arter der lever 

længere og har betydning for områdes struktur og funktion (flerårige strukturdannende arter), 

således at de vigtigste områder prioriteres. Endvidere er der behov for en afklaring af, hvilken 

rolle invasive arter, f.eks. saragassum tang, har/ ønskes at have fremadrettet, herunder om de 

skal beskyttes på lige fod med hjemhørende arter eller om en påvirkning af invasive arter og 

deres levesteder ikke skal tages med i vurderingen af fiskeriets påvirkning af miljøet.   

 

Næste møde 

Næste temamøde vedrørende udmøntningen af muslingepolitikken afholdes 26. maj 2014. 

 

Temaet vil være ´Produktion af muslinger i kulturbanker - og samspil med lineopdræt´. Kon-

kret vil mødet handle om metodeudvikling, barriere, arealpåvirkning, yngelressouce, herunder 

samspillet med produktion af muslinger på liner. En af de væsentligste udfordringer for disse 

to produktionsformer er afsætning. Udover ansøgning af projektmidler via Fiskeriudviklings-

programmet – er det også muligt at søge om projektmidler under GUDP-ordningen (Grønt Ud-

viklings og Demonstrationsprogram). Efter sommerferien kører der en ansøgningsrunde, hvor 

fokus bl.a. er på netværksprojekter. Læs mere om GUDP’s kommende ansøgningsrunde her: 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/ 

 

Øvrige forslag og ideer til temamødet i maj måned og/eller gæster, som kan bidrage til, at vi 

får belyst de mest relevante og interessante emner, der sikrer en god udmøntning af muslin-

gepolitikken, modtages fortsat gerne.  

 

 

 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/
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