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Muslingeopdrætsanlæg - Skive

Fiskeristyrelsen (januar 
2021) har givet tilladelser til 
i alt 26 muslinge-
opdrætsanlæg beliggende 
ved Skive Kommunes 
kyststrækning.

Et er af Smartfarm typen, de 
resterende 25 er af 
lineopdrætstypen.

Derudover er der ansøgt om 
16 muslingekulturbanker.
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Vandområdeplaner - Skive
DCA rapport nr. 131 · nov. 2018

Der er et årligt indsatsbehov 
på 1.505 tons kvælstof (N) til 
østvendte fjorde for  
Vandområdeplanen 2015-
2021. 

Kravet for 2021 – 2027 er 
ukendt (januar 2021).

Konsekvenserne ved ikke at 
handle: Skive Kommune 
forventer at miste 2.000 til 
3.000 køer og derved 
landbrug (10-12 store 
besætninger).
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Effekt af muslingeopdræt 

Muslinger som virkemiddel

• Fjerner næringsstoffer - Marin virkemiddel - 1-3 tons N/ha pr. år - 2020 

• Opfyldelse af vandområdeplanerne 

• Øger vandets klarhed og giver dermed mulighed for mere bundvegetation

• Tab af organisk materiale til bunden lige under anlægget

• Erhvervsudvikling og beskæftigelse 

• Produktion til konsum

• Dyrefoder - Bæredygtigt lokalt protein 
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Dyrkning af muslinger på Smartfarmrør

• Visuelle og landskabelig - meget synligt i vandoverfladen
• Fugleskrig - påvirkning af nærliggende naturområder og naboer
• Ejer- og driftsforhold kan være uklare
• Risiko for tilslamning af fjordbunden
• Tilstrækkelig vandudskiftning
• Flyderørene kan ikke undersænkes på nuværende tidspunkt
• Muslingeanlæg begrænser muligheder for fritids-fiskeri i området 
• Påvirkning af sejlbådenes sejlmønstre 

Foto: DTU
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Dyrkning af linemuslinger og 
udlægning af kulturbanker

Linemuslinger

• Visuelle og landskabelig - synlig i vandoverfladen ved bøjer

• Ejer- og driftsforhold kan være uklare

• Risiko for tilslamning af fjordbunden (i mindre grad)

• Tilstrækkelig vandudskiftning

• Muslingeanlæg begrænser muligheder for fritids-fiskeri i området

• Påvirkning af sejlbådenes sejlmønstre 

Kulturbanker

• Ingen hindringer for almindelig aktiviteter på fjorden

• Påvirkning af fjordbunden ved skrabning af muslinger. Strukturen i 
fjordbunden ændres ved mekanisk skrabning

Foto:  TV Midtvest 6



Overvejelser ved placering 
af muslingeanlæg

• Alle mands ret – fri færdsel

• Naturforhold i vand og på land

• Restriktionsområder

• Erhvervshensyn

• Jobmuligheder

• Infrastruktur (havnefaciliteter)

• Fjordhaver – kolonihaver på vand 

• Fritidsaktiviteter

• Turisme
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Myndighedsbehandling af ansøgning 
om muslingeanlæg

• Afgørelsen træffes på et videnskabeligt grundlag (data, kortlægning og 
visualiseringer)

• Økosystembaseret tilgang der sikrer, at aktiviteterne og nye projekter foregår i 
respekt for miljøet og bæredygtig udnyttelse af ressourcer

• En helhedsorienteret tilgang, samspil mellem alle interessenter på søterritoriet 
og i kystzonen

• Borgerinddragelse af borgere og interessenter i beslutningsprocessen

• Multifunktionalitet – søge at sikre en flersidig anvendelse af kystområder

• Vækstmuligheder, afprøvning af nye idéer, innovation og skabelse af 
arbejdspladser prioriteres

• Fleksibilitet i placering af ansøgte anlæg (rette anlæg - rette sted)
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Skive Kommune ser gerne, at kommuner og 
ministerier arbejder sammen for:

• Udformning af nyt retsgrundlag for muslingeproduktion

• Øget krav til dokumentation og redegørelser i forhold til ansøgers soliditet, 
anlæggets udformning og drift samt miljøpåvirkninger m.m.

• Mere information om sikkerhedsstillelsen, således at alle Smart-Farm anlæg og 
linemuslingeanlæg fjernes efter endt brug

• Klar dokumentation af påvirkningen af bunden under anlæg samt nærområdet 
ved anlæggene og selve stranden/kystens tilstand ved driften - en VVM-
behandling

• Afvejning af erhvervsinteresser i forhold til rekreative/turistmæssige formål

• Driftsvilkår som omhandler støj og minimering af fugleophold på anlæg

• At nettene ved Smart-Farm anlæg er fastgjort til undersænkede rør, som ikke er 
synlige på vandoverfladen

• Eventuelt en noget-for-noget ordning 
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Ekstra slides
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Ekstra slides

Effekt af muslingeopdræt 
Muslinger som virkemiddel

• Fjerner næringsstoffer 

• Opfyldelse af vandområdeplanerne 

• Øger vandets klarhed og giver dermed mulighed for mere bundvegetation

• Tab af organisk materiale til bunden lige under anlægget

• Erhvervsudvikling og beskæftigelse 

• Produktion til konsum

• Dyrefoder - Bæredygtigt lokalt protein 

Område Effektivitet 
tons N/ha pr. år

Kilde

Skive Fjord 0,6-0,9 tons N/ha DTU-Aqua rapport nr. 312 
(2016)

Marine virkemidler 1-3 tons N/ha DCE rapport nr. 368 (2020)
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