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Birgit Bolgann bød velkommen og opfordrede til en kort præsentationsrunde, som 
blev gennemført. 
 
Referatet fra mødet den 26. februar blev godkendt uden bemærkninger.  
 

1. Gennemgang af forretningsordenen for Muslingeudvalget med henblik på en 
evt. opdatering 

 
Birgit Bolgann orienterede kort om baggrunden for Muslingeudvalget, som bl.a. var en 
udmøntning af anbefalinger i rapporten afgivet af det såkaldte Tørnæs Udvalg. 
 
Formålet med udvalget var at skabe et forum, hvor de berørte parter kan drøfte 
spørgsmål og viderebringe problemstillinger og rådgivning til først og fremmest føde-
vareministeren men også andre myndigheder, der er relevante i forhold til den er-
hvervsmæssige udnyttelse af muslinger og østers  m.m. 
 
Arne Bækgaard bemærkede, at drøftelserne i udvalget havde afstedkommet mange 
gode tiltag. Han efterlyste imidlertid en nærmere opfølgning på de sager, som blev 
drøftet i udvalget, f.eks. vedrørende situationen om stillehavsøsters. 
 
Jens Kjerulf Petersen supplerede, at der var behov for at udvalget tog konkrete sager 
op, hvortil der kunne gives konkrete anbefalinger. 
 
Peter Willadsen var enig i synspunktet og foreslog, at man tog fat i de miljørelaterede 
problemstillinger, som havde stor indvirkning på muslingeområdet. 
 
Peter Henriksen savnede en tilbagemelding om de projekter, der blev taget op i udval-
get. 
 
Birgit Bolgann tog ønsket om en højere grad af orientering om sagerne til efterretning. 
 
Der var herefter en drøftelse om hvorledes man fremover kunne sikre, at udvalget blev 
løbende orienteret om aktuelle sager. En løbende orientering ville sikre, at udvalgs-
medlemmerne også i tiden mellem Muslingeudvalgsmøderne fik mulighed for at 
komme med bidrag til de aktuelle sager/problemstillinger. 
 
Det blev konkluderet, at Fiskeridirektoratet fremover vil sende information om møder, 
aktiviteter mv. som vurderes at have en generel interesse for udvalget ud pr. mail til 
orientering. 
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2. Drøftelse af bestemmelser og praksis vedr. tilhørsforhold til de områder, som 
er godkendt til opdræt af skaldyr i vandsøjlen, jf. § 3, nr. 2) i bekendtgørelse 
nr. 267 af 29. marts 2006 om opdræt af muslinger m.m. i vandsøjlen hvorefter, 
”En person eller et selskab må højst være ejer eller medejer af i alt 2 opdræts-
anlæg.”  

 
Der blev omdelt en statusopgørelse vedr. tilladelser og afslag på ansøgninger om etab-
lering af opdrætsanlæg. 
Der blev rejst flere spørgsmål vedr. de juridiske implikationer af bekendtgørelsen om 
opdræt i vandsøjlen, herunder om hvorvidt der kunne åbnes op for, at en anlægsejer 
kunne eje mere end to opdrætsanlæg. 
 
Esben Hedegaard mente således, at det var vigtigt, at der blev mulighed for at eje flere 
opdrætsanlæg for at sikre en vis kapital i erhvervet. 
 
Birgit Bolgann fandt at en evt. ændring i regelsættet krævede et mere detaljeret oplæg, 
som dernæst kunne præsenteres for udvalget. I den forbindelse skulle der med ind-
dragelse af erhvervet ske en nærmere gennemgang af de eksisterende muligheder og 
ønsker.  
 
Jens Kjerulf Petersen pointerede i den forbindelse, at flere opdrætstilladelser tilsynela-
dende var uudnyttede og der var behov for en vis ”oprydning” mhp. at afdække det 
faktiske behov. 
 
I forlængelse af dagsordenspunktet, oplyste Birgit Bolgann, at Danmarks Fiskerifor-
ening ville fremlægge et forslag om en ny regulering af reglerne for udstedelse af 
muslinge- og østersfiskeri, hvorved tilladelserne kan overdrages. 
 
Jan Hansen oplyste, at det nævnte forslag ville blive fremlagt på Erhvervsfiskeriudval-
gets møde den 21. juni 2007.  
    
 

3. Løbetid for givne licenser 
 
Birgit Bolgann oplyste indledningsvis, at tilladelser til etablering, drift og udnyttelse af 
opdrætsanlæg, i henhold til bekendtgørelse om opdræt af muslinger, kunne opsiges 
med et varsel på 10 år. 
 
Peter Henriksen anførte, at der ved de tidligere gældende regler blev givet en kortere 
løbetid og derfor blev opdrætterne med tilladelse efter den nuværende bekendtgørelse 
bedre stillet. 
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Birgit Bolgann oplyste, at de enkelte tilladelsesindehavere i givet fald måtte søge om 
ændring af løbetiden. 
  
 

4. Beretning fra erhvervene 
 
Arne Bækgaard fortalte, at der grundet temperaturstigning kunne konstateres et vist 
iltsvind på bunden ved anlæggene. Han oplyste videre, at der generelt blev produceret 
muslinger af god kvalitet, ligesom mængden også var tilfredsstillende. 
 
Jan Hansen og Kaj Møller Hansen orienterede om en beredskabsplan i tilfælde af ilt-
svind i Limfjorden som omfattede forsøg med omflytning af muslinger til områder 
med bedre vækstbetingelser i løbet af sommeren. 
 
 

5. Temaet: Perspektivplan for den danske skaldyrbranche 2008-13 
 
Frans O. Højer præsenterede et oplæg til perspektivplan for skaldyrbranchen frem til 
2013. Perspektivplanen skal dække hele branchen og give et bud på, hvordan man på 
tværs af branchegrene, interesser og forskellige syn på udviklingen, kan finde sammen 
om en fælles handleplan og mål til gavn for hele branchen. 
 
Med udgangspunkt i en analyse hver for sig af de fire branchegrene – fiskere, opdræt-
tere, industri og forskning/udvikling skal de barrierer og udfordringer, de enkelte 
branchegrene og den samlede branche står overfor i dag og frem til 2013 identificeres 
og perspektiveres. 
 
Det blev besluttet, at der skulle nedsættes en følgegruppe, som skulle følge projektet. 
Muslingeudvalgets medlemmer vil kunne deltage. Det samlede projekt afrapporteres 
til muslingeudvalget, når det er afsluttet. 
 
 

6. Planer for FIUF-midler – orientering fra Direktoratet for FødevareErhverv 
 
Kenn Skau Fischer oplyste, at det danske program for støtteordninger skulle godken-
des af EU-Kommissionen i efteråret 2007 og skulle træde i kraft pr. 1. januar 2008.  
En (fornyet) forlængelse af FIUF samt tilførsel af ekstra midler til ordningen mulig-
gjorde, at der kunne søges tilskud efter FIUF frem til 30. september 2007 – dog kun for 
så vist angår projekter med en forventet løbetid på makimalt 1 år. 
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7. Arbejdet vedr. erhvervsområder 
 
Birgit Bolgann orienterede om status for arbejdet vedr. udpegningen/kortlægningen af 
erhvervsområder. Arbejdet blev igangsat med henblik på i første omgang, at inddele 
Limfjorden i områder og beskrive hvilke hensyn og evt. hindringer for fiskeriaktivite-
ter der var i de enkelte områder.  
 
Kortlægningen falder nu sammen med et arbejde i Miljøministeriets regi vedrørende 
vand- og naturplanlægning, som løber frem til udgangen af 2009.  
 
Der var enighed om, at det oplæg, som Muslingeudvalget havde udarbejdet om ud-
pegning /kortlægning af erhvervsområder kunne indsendes som input til den igang-
værende idéfase om vand- og naturplanlægningen. Fiskeridirektoratet vil sørge for 
dette inden den 22. december 2007, som er fristen for indsendelse af bidrag under idé-
fasen. 
  

8. Siden sidst, herunder status på ansøgninger om opdræt i vandsøjlen og på an-
søgninger om depot-/lagerområder 

 
Der blev henvist til det omdelte papir vedr. status pr. 1. juni 2007 for muslingeop-
drætsanlæg og muslingedepot- og lagerområder. 
 
Der var behov for at skabe en klarhed omkring mulighederne og retningslinjerne for så 
vidt angår etablering af opdrætsanlæg m.m. Fiskeridirektoratet ville holde udvalget 
orienteret. 
 

 
9. Evt. og dato for næste møde 

 
Det næste berammede møde i udvalget er den 28. august hvilket der var enighed om 
ville være for tidligt. Fiskeridirektoratet ville fremsende forslag til næste møde.  
 

 


