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FISKERI Alt tog sig idyllisk ud, da folketings-
medlem Signe Munk (SF) gik om bord på den 
båd, der i et par timer skulle tage hende og 
flere deltagere ud på fjorden. Solskin, ingen 
vind og en temperatur, der var kravlet over 
20 grader. Det kunne lyde som en ren ferietur. 

Men der var helt andre og vægtige årsager 
til, at Signe Munk, der blandt andet er med-
lem af  Folketingets miljø- og fødevareudvalg, 
skulle ud at sejle sådan en mandag formid-
dag. Hun var inviteret med af  Danmarks Na-
turfredningsforening (DN) for at se nærmere 
på de muslingeanlæg, der lige nu ligger langs 
Sallings østkyst. Fordi der er udsigt til flere. 
Og fordi DN længe har udtrykt et ønske om, 
at der kunne komme mere regulering på om-
rådet. 

Også de to lokale byrådsmedlemmer Anders 
Bøge (SF), der samtidig har siddet med hver 
gang teknik- og miljøudvalget i Skive Kom-
mune skulle tage stilling til et høringssvar til 

Fiskeristyrelsen om et nyt muslingeanlæg på 
fjorden, og Peder Christensen (S) var med på 
turen. 

Faktisk stødte Peder Christensen først til, 
da den lille forsamling af  andre politikere, 
naturfrednings-formænd og formand for Virk-
sund Sejlklub, Jens Kofoed, var kommet ud til 
turens mål: Muslingeanlæg 112 tæt på Astrup 
Vig. Det er et såkaldt smartfarm-anlæg med 
plastikrør, der ligger i vandoverfladen og har 
net hængende ned gennem vandsøjlen, hvor 
muslingerne sætter sig på. Peder Christensen 
fulgtes med nabo til anlæg 112, Sven Hørup, 
der i 20 år har klaget sin nød over det anlæg, 
han kan se fra sine vinduer. Men han har gang 
på gang følt, at han løb panden mod en mur, og 
at ingen ville høre, når han påstod, at fjorden 
var død under og omkring anlægget.

Sort slam fra bunden
Til dagens sejltur havde han og Peder Chri-
stensen været ude og »fiske« noget af  fjord-
bunden op, så turens deltagere kunne se, hvor-
dan fjordbunden så ud - og lugtede.

- Ja, jeg giver ikke hånd, for jeg har haft ved 
en bundprøve fra fjorden, sagde Sven Hørup 
om bord på turbåden og vendte en hånd frem 
mod deltagerne. 

Den lignede mest af  alt en hånd, der aldrig 

var blevet rigtigt vasket efter at have makket 
med en motor. Men Sven Hørup havde ikke 
haft motorproblemer på sin båd. Han havde 
bare hevet en gang sort slam op fra fjordbun-
den lige ved siden af  anlæg 112.

- Fingrene vil lugte resten af  dagen. Og det 
er det her, de siger, vi skal bade i, siger Sven 
Hørup og lader deltagerne se og lugte til det 
sorte stads, der befinder sig nede i den pla-
sticbøtte, der engang rummede noget mere 
vellugtende slik. 

Det sorte slam får næserne til at rynke rundt 
omkring. Også hos Signe Munk, der gerne vil 
vide, hvordan fjordbunden ser ud andre steder.

- Sådan her så fjordbunden ikke ud, før vi 
fik det anlæg. Og hvis du tager en prøve 300 
meter længere væk fra anlægget, så er det en 
helt anden fjordbund, du ser, forklarer Sven 
Hørup hende.

Han har købt en undervandsdrone, der kan 
tage billeder af  fjordbunden, for han har viet 
en stor del af  sin tid til at bekæmpe muslin-
geanlæggene, der efter hans mening ikke kun 
skader hans og andres oplevelse af  fjorden, 
men også livet i fjorden. Men han har oplevet, 
at fagfolk ikke har troet på ham, når han har 
vist de sorte bundprøver til dem. Svaret har 
været, at han kan have fundet dem hvor som 
helst.

- Det nytter
Signe Munk og SF har allerede stillet syv 
spørgsmål til ministeren om muslingeanlæg 
i blandt andet Limfjorden og fik svar på dem 
2. juli.

- Jeg tror, det nytter noget, at der så mange, 

der gør opmærksom på den bekymring, der er 
for Limfjorden, siger Signe Munk og peger på, 
at ministeren blot dagen før sine svar, havde 
indført et midlertidig stop for ansøgninger om 
smartfarms og linemuslingeanlæg.

En ny bekendtgørelse om opdræt af  mus-
linger og østers i fjordene er på vej, og Signe 
Munk mener, det er vigtigt at få den på plads, 
inden man giver flere tilladelser til anlæg.

- Jeg er optaget af, at vi får rækkefølgen på 
plads, så der sker en ordentlig planlægning, 
som sætter havmiljøets tilstand først. Der skal 
laves redegørelser på det konkrete anlæg på 
den præcise placering, som man også ser det, 
når man laver noget på land. Vi skal se på, 
hvad anlæggene har af  miljøpåvirkning og 
se på det samlede fællesskabs interesse i for-
hold til det, producenterne vil. Det vigtigste er, 
hvordan fjordens tilstand bliver påvirket, og 
fællesskabets interesser må stå først i de her 
sager, siger Signe Munk.

Hun mener ikke, at de nuværende regler er 
gode og klare nok.

- Vi er nødt til at få sat nogle klare rammer. 
Lige nu kommer anlæggene væltende ind, og 
så kommer lovgivningen på bagkant. Vi skal 
have loven på forkant i stedet, siger hun og 
understreger, at det ikke er fordi, hun helt vil 
afskaffe muslingeanlæg i fjorden. Området 
skal bare være bedre reguleret end i dag.

Bekymrede sejlere
DN har sørget for, at der på turen også er en 
med, der kan fortælle Signe Munk om, hvor-
dan de rekreative interesser bliver påvirket 
af  muslingeopdræt i fjorden. Jens Kofoed, 
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Politikere tog 
på studietur 
på Limfjorden
Danmarks Naturfredningsforening havde inviteret 
folketings- og byrådspolitikere med ud og kigge på 
muslingeanlæg. Blandt deltagerne var furbo og SF-
folketingsmedlem Signe Munk

 »Vi er nødt til at få sat nogle klare rammer. Lige nu 
kommer anlæggene væltende ind, og så kommer lov-
givningen på bagkant. Vi skal have loven på forkant i 
stedet, siger hun og understreger, at det ikke er fordi, 
hun helt vil afskaffe muslingeanlæg i fjorden. Områ-
det skal bare være bedre reguleret end i dag
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formand for Virksund Sejlklub, er bekymret 
for, hvordan fjorden kommer til at se ud i frem-
tiden, hvis ikke man holder mere hånd i hanke 
med antallet af  muslingeanlæg.

- Vi kan bare se, hvordan muslingefarmene 
fylder mere og mere på fjorden. Vi er bekym-
rede for, at vi med tiden ikke kan dyrke sejl- og 
vandsportsinteresser - eller bare nyde naturen. 
Og så kan vi se, at fjorden ikke er i balance, 
og det ville være ærgerligt, hvis det arbejde, 
man har lavet gennem flere år for at forbedre 
den, blev ødelagt af  mange muslingeanlæg. 
I de senere år har vi i juni og juli kunnet se, 
hvordan iltsvindet påvirker vandet ved Lovns 
Bredning. Svovl og kvælstof  på bunden bliver 
hvirvlet op, og vandet bliver helt mælkehvidt 
og ikke særligt lækkert. Vi mener, at anlæg-
gene er med til at forstærke den effekt, siger 
Jens Kofoed. 

Han har personligt oplevet, hvordan mange 
forskellige typer af  anlæg - både på Limfjor-
den og andre steder - har gjort det vanskeligt 
at være sejler. Nogle steder er der meget lidt 
plads mellem anlæggene, og bevægelsesfri-
heden for sejlbådene er blevet betydeligt ind-
skrænket de seneste 10 år, fortæller han.  

Nyt til de lokale
Selvom de to lokale politikere allerede kendte 
meget til muslingeanlæg i Limfjorden, så 
kunne de alligevel tage nogle indtryk med 
sig hjem.

- Når man ser, Sven fiske det der op fra bun-
den og lugter til det og samtidig ser ålegræs 
i nærheden være sådan helt slimet, så gør det 
indtryk, siger Peder Christensen.

Selv for Anders Bøge, som også tidligere 
har set på anlæg og kilovis af  ansøgninger 
om dem, var der nyt at hente. 

- Jeg er nok blevet lidt overrasket over, 
hvor mange lineanlæg, der ligger her, og det 
er vigtigt at finde ud af, hvordan de virker på 
fjorden, og hvad det efterlader. Vi fik at vide, 
at en gymnasieklasse havde undersøgt områ-
der i fjorden for indhold af  mikroplast, og vi 
fik at vide, at der er meget mere mikroplast 
ved muslingeanlæg, end der er andre steder 
i fjorden. Det er et problem, som kalder på 
yderligere undersøgelser, siger Anders Bøge.

 | Sven Hørup fortalte Signe Munk (SF) 
om sine oplevelser med det smartfarm-
anlæg, der ligger ud for hans hus.  FOTO: 

TURIT SKOVBORG

 | Sammen med byrådsmedlem i Skive Kommune, Peder Christensen (S), havde Sven Hørup 
været ude samme formiddag og hive en bundprøve op fra Limfjorden lige ved siden af et 
muslingeanlæg.  FOTO: TURIT SKOVBORG

 | I et svar fra ministeren er der blandt andet en kortlægning af muslingeanlæg. Det her 
eksempel er fra Fursund, men der findes nu kort for alle anlæggene i Limfjorden. De grønne 
områder markerer, hvor der er givet tilladelse til muslingeopdrætsanlæg, de lilla områder 
viser, hvor der er givet tilladelse til omplantningsområde. Det blå område markerer, hvor der er 
indsendt ansøgning til kulturbanker.  KORT: FØDEVAREMINISTERIET

 | John Clausen, der er en del af formandskabet for DN’s Limfjordsnetværk, gav Signe Munk en 
udførlig forklaring på, hvordan Limfjorden efter hans og foreningens mening bliver påvirket af de 
muslingeanlæg, der allerede er på fjorden. Byrådsmedlemmerne Peder Christensen (S) (bagerst til 
venstre) og Anders Bøge (SF) kunne lytte med.  FOTO: TURIT SKOVBORG


