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Indledning  

På baggrund af ansøgning om forsøgsfiskeri efter Stillehavsøsters fra Sydvestjysk Fiskerifor-
ening har Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med en bred kreds af interes-

senter drøftet muligheden for et forsøg med erhvervsmæssig udnyttelse af en invasiv art un-
der hensynstagen til områdets unikke natur. 

NaturErhvervstyrelsens sagsbehandling vedr. udstedelse af tilladelse til et forsøgsfiskeri efter 
750 tons Stillehavsøsters tager udgangspunkt i Naturstyrelsens dispensation af 20. juni 2014. 

 

Kort om forsøgsfiskeriet: formål, rammer og krav til fiskeriet samt evaluering 

Formål 

Det overordnede formål med forsøgsfiskeriet er, at undersøge om kommerciel udnyttelse af 

Stillehavsøsters er muligt, redskabets anvendelighed, kortlægning af bestanden indenfor de 
udpegede områder, samtidig med at fiskeriet er til gavn for områdets natur. Her tænkes især 

på friholdelse af områder for den invasive art til fordel for den hjemhørende blåmuslingebe-

stand og de fugle, som fouragerer på blåmuslinger. 

Idet der ikke foreligger viden om kommerciel opfiskning af Stillehavsøsters i Danmark, vil et 

forsøgsfiskeri kunne belyse en række faktorer, som er vigtige at få undersøgt såfremt kom-
mercielt fiskeri i en større skala ønskes igangsat på et senere tidspunkt. 

Nogle af de parametre, som forsøgsfiskeriet skal give flere oplysninger om, er bl.a.: 

- Områder egnet for kommercielt fiskeri efter Stillehavsøsters i Vadehavet 

- Arealpåvirkning i relation til mængde opfisket 

- Test af skraberedskab (funktionalitet, effektivitet, mv.). Forskellige redskaber undersø-
ges 

- Bifangstrater af fx blåmuslinger, andre organismer, mv. 

- Økonomisk rentabilitet 

- Optimal tilrettelæggelse af fiskeri efter Stillehavsøsters. 

 

Der er i forbindelse med udstedelse af tilladelse til forsøgsfiskeri efter 750 tons Stillehavsøsters 

til fartøjet E78 ”Wilhelmina” stillet følgende krav om afrapportering efter 3 måneder, 6 måne-

der, 9 måneder og 12 måneder:  

Rammer og krav til forsøgsfiskeriet 

Forsøgsfiskeri efter Stillehavsøsters må kun foregå i de i tilladelsen angivne områder. Den fast-
satte kvote er 750 tons.  
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Fartøjet E78 ”Wilhelmina” vil under forsøgsfiskeriet være udstyret med ”blackbox” samt et an-

tal kameraer til monitering af fangsten. Disse oplysninger vil dagligt blive transmitterret til Na-

turErhvervstyrelsens webservice. 

Under forsøgsfiskeriet skal den lette muslingeskraber/ CF-skraber anvendes. Begge redskaber 

skal undersøges og testes.  

Al fangst af blåmuslinger skal genudlægges i nærheden af fangstpladsen.  

Såfremt bifangsten af blåmuslinger overstiger 5 % i 3 på hinanden følgende træk, skal fiskeriet 
indstilles og der skal skiftes område.  

 

Afrapportering og evaluering 

Det indgår som et krav i tilladelsen til forsøgsfiskeriet, at der skal afrapporteres på en række 
parametre til NaturErhvervstyrelsen efter 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder efter fiskeriet er 

igangsat og igen når fiskeri er afsluttet.  
Herefter vil NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen og DTU Aqua evaluere 

forsøgsfiskeriet. 
 

Afrapporteringerne skal indeholder oplysninger om: 

- Konstaterede områder egnet for kommercielt fiskeri efter Stillehavsøsters 

- Konstaterede områder hvor andelen af fangsten overstiger 5 % blåmuslinger  

- Arealpåvirkning i relation til mængden af opfiskede stillehavsøsters 

- Skraberens funktionalitet, effektivitet, mv. (for hhv. den lette muslingeskraber og CF-
skraberen) 

- Opgørelse af bifangster af andre organismer, mv.  

- Landede mængder 

- Oplysninger om hvordan fiskeriet tilrettelægges optimalt 

- Økonomisk rentabilitet. 

 

Såfremt det skønnes nødvendigt i løbet af projektperioden, kan der blive stillet yderligere krav 

til afrapporteringen. 

Den konkrete udmøntning af afrapporteringen vil blive tilrettelagt i samarbejde med DTU 

Aqua, Naturstyrelsen og Sydvestjysk Fiskeriforening/ Danmarks Fiskeriforening P.O. 

Skulle der i projektperioden blive tilført projektmidler til forsøgsfiskeriet, vil der evt. blive stillet 

en række yderligere krav i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. 

 

Videre proces  

Forsøgsfiskeri efter 750 tons Stillehavsøsters igangsættes pr. 1. september 2014. 

Der er alene givet tilladelse til fartøjet E78 ”Wilhelmina” i perioden fra den 1. september 2014 
til og med den 31. august 2015. 

 

 

 


