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Forord  

Nærværende rapport er udarbejdet som en del af rammeaftalen mellem Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet inden for 
ydelsesaftalen ”Fødevarekvalitet og forbrugeradfærd”. Projektet ”Sanitary 
Survey” overvåges af en følgegruppe med repræsentanter fra Fødevarestyrel-
sen, DTU FOOD, DCA – Aarhus Universitet og DCE – Aarhus Universitet. 

Fødevarestyrelsen har kommenteret udkast til rapporten og i den forbindelse 
fremsendt opklarende spørgsmål og kommentarer til hovedrapporten (kapi-
tel 1-4) samt appendiks 5 (http://dce2.au.dk/pub/komm/TR249_komm.pdf). 
Historiske mikrobiologiske data for muslinger m.m. er efterfølgende blevet 
uddybet i den endelige rapport. Rapporten er udfærdiget som et samarbejde 
mellem AU og DTU FOOD. AU har været ansvarlig for hovedrapporten samt 
appendiks 1, 2, 3 og 4. DTU FOOD har forfattet appendiks 5. Den samlede rap-
port er forevist forfattergruppen inden publicering. 

Appendiks 7 – ”Lovgivning vedrørende mikrobiologisk klassificering af pro-
duktionsområder/lineanlæg” er skrevet af Fødevarestyrelsen og er således 
ikke en del af produktet fra rapportens forfattere. 
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1 Sammenfatning 

Det fremgår af reglerne i kontrolforordningen for animalske fødevarer (EU 
2019), at mikrobiologisk klassificering af produktionsområder for muslinger 
m.m.1 og den dertil hørende prøveudtagningsplan skal bygge på en ”sanitary 
survey”. En sanitary survey er en vurdering af interaktionerne mellem poten-
tielle forureningskilder, klimaforhold, vandbevægelser m.m. i området. EU-
Kommissionens vejledning i udarbejdelse af sanitary survey (EU, 2017) har 
dannet basis for denne rapport. Der er dog i visse tilfælde taget hensyn til den 
danske praksis for mikrobiologisk prøveudtagningsfrekvens og tidligere klas-
sificering foretaget på baggrund af denne, som beskrevet i bekendtgørelse om 
muslinger m.m., herefter kaldet muslingebekendtgørelsen, BEK nr. 1793 af 
02/12/2020, og opsummeret i appendiks 7. 

Rapporten omhandler produktionsområderne P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, 
P13, P14 og P15, der inkluderer Venø Bugt, Venø Sund, Kås Bredning, Salling-
sund, Lysen Bredning, Dråby Vig og Fur Sund, beliggende i Limfjorden i om-
rådet syd for Mors. Af redaktionelle årsager omtales produktionsområderne 
samlet som ’syd for Mors’, velvidende, at produktionsområderne også omfatter 
andre nærliggende geografiske områder. I rapportens figurmateriale er de om-
fattede produktionsområder samlet markeret med en fed blå streg. 

Rapporten er en revision af den tidligere rapport for syd for Mors (Larsen m.fl. 
2017). Erfaringen fra tidligere sanitary surveys (https://ecos.au.dk/forsknin-
graadgivning/muslingefiskeri) har vist, at der er forskel på, hvor stor betyd-
ning de emner, der behandles i de enkelte appendikser, har for potentiel mikro-
biologisk forurening. Desuden har nogle af emnerne en karakter, som betyder, 
at der ikke kan forventes at være sket betydende ændringer inden for en 5-6 års 
periode. Dette gælder eksempelvis oceanografiske og klimatiske forhold. Der-
for er der ikke foretaget gentagelse af dataindsamling og beskrivelse af disse 
emner i nærværende rapport. I stedet henvises der i hovedrapporten til det til-
svarende appendiks i den foregående rapport (Larsen m.fl. 2017).  

I området syd for Mors har der været et vedvarende kommercielt fiskeri af 
især blåmuslinger og hjertemuslinger med landinger af adskillige tons fra om-
råderne P7, P8, P9, P11 og P15, og mere spredt på enkelte år også fra P5, P6 
og P13, mens der fra P14 kun er registreret landinger i 2014. Landingerne i de 
enkelte produktionsområder har varieret betydeligt fra år til år. Foruden fi-
skeri efter blåmuslinger og hjertemuslinger har der også i mindre omfang fo-
regået fiskeri af andre arter, herunder bl.a. alm. søstjerne og østers. Der er in-
den for området syd for Mors registreret tilladelser til muslingeopdræt i P5, 
P9, P11, P12, P13, P14 og P15, hvor der bortset fra P11 foregår aktiv produktion 
til høst. 

Rapporten understøttes af offentligt tilgængelige data fra overvågning af 
mikrobiol7ogisk forurening i området syd for Mors, hvor indholdet af og Sal-
monella2 blev bestemt i prøver af muslinger m.m. udtaget i forbindelse med er-
hvervets egenkontrol og prøver udtaget af Fødevarestyrelsen til verifikation af 

 
1 Muslinger m.m.: toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle. 

2 E. coli og Salmonella er almindelige bakterier i tarmsystemet hos pattedyr og fugle. 
E. coli anvendes som indikator for fækal forurening. 
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egenkontrollen. Det skal bemærkes, at der er anvendt information og data, som 
blev hentet fra de omkringliggende kommuners hjemmesider samt fra Dan-
marks Statistik. I mange tilfælde kan rapporter, der er hentet fra internettet, ef-
terfølgende være blevet fjernet eller flyttet ved ændringer på kommunernes el-
ler ministeriernes hjemmesider. Samtidig kan dynamiske tabeller, der er dannet 
med webbaserede dataapplikationer, ændres, når der kommer nye data, eller 
hvis der sker revision af de underliggende data. Det kan derfor ikke garanteres, 
at alle referencer, anvendt information og data fremadrettet vil være tilgænge-
lige på nettet. 

Fra den danske muslingeovervågning findes der et betydeligt sæt historiske 
data for-niveauer i muslinger m.m. indsamlet dels fra bundmuslinger fra 
muslingeerhvervets egenproduktion og dels fra linemuslinger fra opdrætsan-
læg inden for området syd for Mors gennem de seneste 10 år (2012-2021). Gen-
nem denne periode blev der fra hele området analyseret i alt 3342 prøver for, 
fordelt med 1659 prøver bestående af bundmuslinger og 1683 prøver bestå-
ende af linemuslinger udtaget fra opdrætsanlæg. Tilsvarende er der fra den 
seneste 3-årsperiode (2019-2021) blevet udtaget hhv. 668 prøver fra bundmus-
linger og 783 prøver fra linemuslinger. Der blev for alle områder med undta-
gelse af P5 og P14 udtaget et tilstrækkeligt antal prøver til at opnå mikrobio-
logisk klassificering, hvor der foreslås A-klassificering til P6, P11, P13 og P15 
og B-klassificering til P7, P8, P9 og P12.  

De analyserede prøver bestod overvejende af blåmuslinger (Mytilus edulis), 
men også hjertemuslinger (Cerastoderma edule) og i mindre omfang østers (uspe-
cificeret samt europæisk østers (Ostrea edulis) og stillehavsøsters (Magallana gi-
gas) er blevet indsamlet. Foruden prøveudtagninger til undersøgelse for blev 
der yderligere udtaget 343 prøver til undersøgelse for Salmonella inden for den 
seneste 10-årsperiode (før 2017). I en enkelt af disse prøver fra P14 blev der 
påvist Salmonella. 

Samlet set viste datasættet for de analyserede prøver en generelt god mikro-
biologisk hygiejne, men med en statistisk signifikant forskel inden for de en-
kelte områder. I seks ud af de ti produktionsområder fandtes et lavt niveau af, 
med 97-100 % af prøverne i A-klasse (≤ 230 MPN/100 g). For områderne P7 og 
P8 var niveauerne af lidt højere med 95-96 % i A-klasse, mens P5 og P12 kun 
havde 91-93 % af prøverne i A-klasse, og for P5 forringedes dette til 87 % af 
prøverne (udelukkende linemuslinger) inden for de seneste tre år.  

En statistisk analyse af de mikrobiologiske data viste ydermere, at der var for-
skel mellem prøver udtaget inden for det samme område, men på forskellige 
årstider, hvor der var relativt færrest prøver med påvisning af om foråret, 
mens andelen steg over sommeren og med flest om vinteren. Ligeledes var 
der en statistisk signifikant forskel i andelen af positive prøver udtaget fra 
forskellige år, hvor kun blev påvist i 20 % af prøverne i 2013, mens den tilsva-
rende andel i 2020 var 59 %. 
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1.1 Opsummering af anbefalet prøveudtagningsplan 
Ud fra en vurdering af potentielle kilder (figur 1.1) og transportveje for mikro-
biologisk forurening (sanitary survey), samt så vidt muligt en verificering af 
denne i forhold til historiske, mikrobiologiske data fra syd for Mors, blev der 
for hvert af de ti produktionsområder P5-P9 og P11-P15 anbefalet et overvåg-
ningsprogram. 

I hvert af de anbefalede overvågningsprogrammer indgår der forslag til et 
prøvetagningspunkt, en klassificeringsstatus (indledende eller permanent) 
samt en prøvetagningsplan (påkrævet prøvetagningsfrekvens og -antal). 

På baggrund af resultaterne for produktionsområdernes sanitary surveys samt 
antal, frekvens og indhold af i prøver udtaget i de historiske, mikrobiologiske 
analyser gælder det, at alle produktionsområder inden for området syd for 
Mors med undtagelse af P5 og P14 vurderes egnet til permanent klassificering. 
Således foreslås tildeling af A-klassificering til områderne P6, P11, P13 og P15 
og B-klassificering til områderne P7, P8, P9 og P12. For P5 og P14 er der bortset 
fra to prøver i 2019 et fravær af prøver udtaget til mikrobiologisk analyse gen-
nem den seneste tre-års periode (2019-21), og disse områder er derfor uklassifi-
cerede. For at opnå permanent klassificering skal der ifølge EU’s guidelines ind-
ledningsvis indsamles data, således at der kan etableres resultater for 12 prøver 
indsamlet det seneste halve år eller data fra 24 prøver fra de seneste tre år. 

Rapporten er opdelt i hovedkapitler, som giver en opsummering af identifi-
cerede mikrobiologiske forureningskilder. Hovedkapitlerne tager udgangs-
punkt i appendiks 1-4 såvel som relevante karakteristika for området, som be-
skrevet i en tidligere sanitary survey for syd for Mors (Larsen m.fl., 2017). Ap-
pendiks 5 er en detaljeret gennemgang af de samlede historiske mikrobiologi-
ske data fra muslingeovervågningen. Det vurderes ikke nødvendigt at fore-
tage en ”shoreline survey”, da alle kilder til sanitær forurening er beskrevet i 
kommunernes spildevandsplaner, badevandskvalitetsbeskrivelser og Miljø-
ministeriets basisanalyser i forbindelse med vandrammedirektivet. 
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Figur 1.1 Produktionsområder med anbefalede prøvetagningspunkter (gule cirkler med kryds første prioritet, grøn farve sekun-
dær prioritet), mikrobiologiske målinger i muslinger (2012-2021). 
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1.2 English summary 
Regulation (EU, 2019) of the European Parliament and the Council of 15 
March 2019 lays down specific rules for organising official controls on prod-
ucts of animal origin intended for human consumption. Classification of pro-
duction areas for live bivalve molluscs and the associated sampling plan must 
be based on so-called ”sanitary surveys”. A sanitary survey assesses the inter-
actions between potential sources of microbial pollution, climate conditions 
and oceanography in the area. The EU Commission's guidance for conducting 
a sanitary survey forms the basis for this report. However, in some instances, 
the Danish practice for microbiological sampling frequency and the previous 
classification are used. The Danish practice is described in the Executive order 
on mussels etc., called “muslingebekendtgørelsen” (BEK no. 1793 of 
02/12/2020), summarised in Appendix 7. 

The report covers the Danish area south of Mors as a part of Limfjorden, 
which includes ten production areas that are located in Venø Sund (P5 and 
P6), Venø Bugt (P7 and P8), Kås Bredning (P9), Sallingsund (P11 and P13), 
Lysen Bredning (P12), Dråby Vig (P14) and Sønder Bredning (P15). In the re-
port figures, the covered production areas are marked with a thick blue mark-
ing.  

The report is a revision of the previous report for the area south of Mors 
(Larsen m.fl., 2017). Experience from past sanitary surveys form the area has 
shown a difference in the significance of the topics covered in the individual 
appendices for potential microbiological contamination of the production ar-
eas (https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/muslingefiskeri). In addition, 
for some of the topics, no significant changes were expected to have occurred 
within the previous 5-6-year period. Therefore, it was decided that no new 
data should be collected for the appendices covering these topics. Instead, the 
main report refers to the corresponding appendix in the previous report 
(Larsen et al., 2017). 

In the area south of Mors, there has historically been an important commercial 
fishery of particularly blue mussels and cockles with large harvests of several 
tonnes from the areas P7, P8, P9, P11 and P15 and more scattered from single 
years also from P5, P6 and P13, while from P14 harvest has only been regis-
tered in 2014. The harvests from individual production areas have also varied 
considerably between years. Apart from blue mussels and cockles, the fishery 
for other types of mussels has included common starfish and oysters. Permis-
sions for mussel farming are registered for P5, P9, P11, P12, P13, P14 and P15, 
where thereis active production for harvesting, except for P11.  

The report was supported by publicly available data from the monitoring of 
microbiological contamination in the area south of Mors. The concentrations 
of and Salmonella were determined in mussel samples taken at different sam-
pling points within each production area. The report identifies the most pre-
cautionary fixed sampling points for future monitoring. Part of the data used 
in this report was collected from web pages belonging to, for instance, munic-
ipalities and Statistics Denmark (Danmarks Statistik). It cannot be guaranteed 
that the accessed data will be persistently available. 

From the Danish mussel surveillance, a broad set of historical data is available 
on in mussels etc., collected from the production areas within the area south of 
Mors throughout the last ten years (2012-2021). During this period, 3342 sam-
ples were analysed for from the whole area, including 1659 samples of mussels 
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from the sea bottom and 1683 samples from production lines. The correspond-
ing numbers from the latest 3-year period (2019-2021) were 668 samples from 
the sea bottom mussels and 783 from the production line mussles. An adequate 
number of samples have been collected from all areas to qualify for permanent 
classification, where A-classification is suggested for P6, P11, P13 and P15 and 
B-classification for P7, P8, P9 and P12. Exceptions are P5 and P14, for which too 
few samples have been analysed for, thus requiring an extended sampling ef-
fort to allow classification. 

The samples analysed consisted primarily of blue mussels (Mytilus edulis) but 
also cockles. In minor numbers, oysters (unspecified or European oysters (Os-
trea edulis) or Pacific oysters (Crassostrea gigas)) were collected for analysis. 
Additionally, 343 samples were analysed for Salmonella (2012 to 2017), and 
one of these samples was positive for P14.  

The overall data from the area south of Mors revealed good microbiological 
hygiene, but with a significant difference between the individual production 
areas. In six out of the ten areas, the samples showed a low level of, with 97-
100 % of the investigated samples from the latest 10-year period representing 
A-level (≤ 230 MPN/100 g). For the areas P7 and P8, the levels of were a little 
higher; only 95-96 % of the samples were at A-level, and for the areas P5 and 
P12 only 91-93 % of the samples were at A-level,  with a decline to 87% in P5 
during the latest three years (representing mussels solely from production 
lines). 

A statistical analysis of the microbiological data furthermore showed that 
there was a significant difference between the samples collected within the 
same area but in different seasons. A relatively lower number of samples were 
positive for in spring compared to summer, with the highest ratio of positive 
samples occurring during winter. Likewise, there was a significant difference 
between the samples collected from the different years, with only 20 % of the 
samples being positive for in 2013; the highest ratio of 59 % was observed in 
2020. 

1.3 Summary of the recommended sampling programme 
Based on an assessment of sources and transport routes for microbiological 
contamination (sanitary survey), a microbial monitoring programme was rec-
ommended for each of the production areas P5-P9 and P11-P15. In each of the 
recommended monitoring programmes, proposals for a sampling location, 
classification status (preliminary or permanent) and a sampling plan were 
outlined. 

Based on the results from the sanitary survey of the production areas, sup-
ported by the historical data sets on the number, frequency and concentration, 
it was assessed that all production areas within the area south of Mors, with 
the exception of P5 and P14, were considered suitable for permanent classifi-
cation. Accordingly, it is suggested that the areas P6, P11, P13 and P15 are 
awarded A-classification and P7, P8, P9 and P12 are given B-classification. For 
P5 and P14, there is an absence of samples (apart from two samples from 2019) 
analysed during the last three years (2019-2021), and these areas can therefore 
not be classified. If unclassified areas are to be upgraded to permanent classi-
fication, the EU guideline requires that the collected data should include at 
least 12 samples for the latest six months or 24 samples over the last three 
years.  
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The report is divided into main chapters that provide a summary of identified 
microbiological contaminants. Appendices 1-4 serve as a starting point for the 
main chapters. In addition, relevant data representing characteristics of the 
areas, as described in the previous sanitary survey for the area south of Mors 
(Larsen et al., 2017), has been included. Appendix 5 is a detailed review of all 
historical microbiological data from mussel monitoring consisting of the fish-
ery’s own check and the Danish Veterinary and Food Administration’s3 veri-
fication projects of the industry’s microbial monitoring. It was decided that a 
so-called ”shoreline survey” is unnecessary because all possible sources of 
sanitary contamination were described in the sewage plans for the cities in the 
area, the beach water quality monitoring and in the analyses of the Ministry 
of Environment and Food under the auspices of the Water Framework Di-
rective. 

 

 

 

 

 
3 Fødevarestyrelsen. 
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2 Introduktion 

Fødevarestyrelsen er i henhold til EU-lovgivningen, opsummeret i appendiks 7, 
forpligtet til at gennemføre en ”sanitary survey” i produktionsområder, der 
mikrobiologisk skal klassificeres med henblik på høst af toskallede bløddyr 
(f.eks. muslinger, østers o.l.), havsnegle, pighuder, sækdyr, herefter kaldet mus-
linger m.m. En sanitary survey fokuserer udelukkende på mikrobiologisk for-
urening af fækal oprindelse og dermed ikke på kemisk forurening. 

I EU-lovgivningen klassificeres produktionsområder for høst af muslinger 
m.m. i tre mikrobiologiske klasser, A, B eller C, hvoraf kun muslinger m.m., 
der er høstet i A-klassificerede produktionsområder, kan anvendes direkte til 
konsum. Produktionsområdernes klassificering tildeles på baggrund af deres 
niveau af, der benyttes som indikator for forurening med fækale mikroorga-
nismer. EU har derudover udarbejdet en vejledning (Arcangeli m.fl., 2017) til 
mikrobiologisk klassificering af produktionsområder og har desuden givet 
forslag til trinvis tildeling af produktionsområdernes klassificeringsstatus (ind-
ledende eller permanent), baseret på prøveantal og frekvens af indsamlede, 
historiske data for. Lovgivningen for området er beskrevet i appendiks 7. 

Formålet med denne rapport er at udpege forslag til prøvetagningspunkter 
for de ti produktionsområder (P5-P9 og P11-P15) i området syd for Mors (figur 
2.1). De foreslåede prøvetagningspunkter er baseret på en vurdering af de 
identificerede potentielle kilder fra denne sanitary survey sammenholdt med 
resultaterne fra den tidligere sanitary survey. Derudover præsenteres forslag 
til, hvorvidt det enkelte produktionsområde kan tildeles klassificeringskate-
gorien ”indledende” eller ”permanent” status, og til sidst præsenteres et en-
deligt forslag til et prøveudtagningsprogram til opnåelse af en permanent mi-
krobiologisk klassificeringskategori. 

Området syd for Mors er i hydrologisk og geografisk perspektiv et sammen-
hængende område, men området er ikke nødvendigvis mikrobiologisk homo-
gent. Som en del af gennemgangen i denne sanitary survey blev det vurderet, 
om opdelingen af de nuværende produktionsområder med fordel kan æn-
dres, og i givet fald hvilken betydning en sådan ændring kan få for områder-
nes mulighed for at opnå god mikrobiologisk klassificering og samtidig be-
vare en god beskyttelsesgrad mod forekomst af mikrobiologisk forurening i 
muslinger. 
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Rapportens forslag til et mikrobiologisk overvågningsprogram for produkti-
onsområder, hvor der høstes muslinger til human konsum, bygger på vejled-
ningen udarbejdet efter retningslinjerne beskrevet af EU-Kommissionen og 
EU’s referencelaboratorium (Arcangeli m.fl., 2017). Ifølge EU’s vejledning skal 
der forud for klassificering af produktionsområder foretages en vurdering af 
kilder (sanitary survey), som kan forurene muslinger m.m. med patogene mi-
kroorganismer, målt ved forekomst og mængde af i muslinger i høstområderne. 
De mikrobiologiske data, som er taget i betragtning, blev indhentet fra tre kil-
der: 

• Prøver af muslinger m.m. udtaget i forbindelse med muslingeerhvervets 
egenkontrol før og under høst i et produktionsområde. 

• Prøver af muslinger m.m. udtaget som led i Fødevarestyrelsens kontrol af 
erhvervets egenkontrol (Fødevarestyrelsens prøveprojekter). Siden 2005 er 

 
Figur 2.1 Produktionsområder inden for området syd for Mors. 



15 

der blevet udtaget 60-100 prøver pr. år i produktionsområder, hvor der 
høstes eller opdrættes muslinger. 

• Vandprøver indsamlet i forbindelse med overvågning af badevand (i nogle 
tilfælde for at opnå EU’s ”Blå Flag”-certificering). 

Ud over monitoreringsdata for som fækal mikrobiel indikator findes der også 
i mindre grad data for muslingernes indhold af Salmonella spp. Disse data er 
medtaget i vurderingen. Kravene til omfanget af undersøgelse af Salmonella 
har ikke tidligere været så omfattende som kravene til (jf. daværende lovgiv-
ning), og Salmonella-undersøgelser er pr. 1. januar 2017 ikke længere påkrævet 
i lovgivningen. 

Kilder til mikrobiel forurening med m.v. kan være punktkilder, f.eks. spilde-
vandsudledning fra renseanlæg og overløbsbygværker eller fra udløb af vand-
løb, som er spildevandsrecipienter. Spredt bebyggelse uden tilkobling til kloak-
systemer kan desuden fungere som potentielle diffuse kilder til forurening gen-
nem nedsivningsanlæg eller som punktkilder ved direkte udledning af urenset 
spildevand. I oplandet til produktionsområderne syd for Mors findes der en høj 
dyretæthed med placering af større kystnære husdyrbedrifter af især kvæg og 
svin inden for 300 m fra kystlinjen. Udsivning efter udbringning af dyregød-
ning/gylle på markerne, især i oplandet, er således en potentiel forurenings-
kilde. Ligeledes er der en potentiel mulighed for mikrobiologisk forurening fra 
vilde dyr, som lever i området. Denne kilde vurderes dog at være af mindre be-
tydning ift. de menneskeskabte forureningskilder. I marine områder, som ligger 
længere end 12 sømil fra land, er udtømning af toilettanke fra lystbåde en poten-
tiel forureningskilde, men da alle produktionsområder i området syd for Mors 
ligger kystnært, er udtømning forbudt, og denne forureningsrisiko antages der-
for at være negligerbar. 

Tilførsel og forekomst af i produktionsområderne afhænger af faktorer som 
nedbør (f.eks. overløb fra renseanlæg ved ekstremnedbør), dybdeforhold i 
vandområdet (batymetri), fremherskende vindforhold, årstiden og endelig ti-
devandsindflydelse. Da m.v. henfalder både i saltvand og ferskvand, vil kil-
der, hvor udledningen sker tæt på produktionsområdet, medføre relativt 
større sandsynlighed for påvist mikrobiologisk forurening ved brug af denne 
indikator. Kilder, der udleder direkte til produktionsområderne, vil derfor 
være mest relevante i denne sammenhæng, medmindre strømretningen flyt-
ter forureningsmassen væk fra udledningspunktet. 

Kilder til mikrobiologisk forurening og en oversigt over de faktorer, der påvirker 
denne, gennemgås i appendiks 2-5. Hvert appendiks afsluttes med en konklusion, 
der anvendes i hovedrapportens afsnit 3: ”Diskussion og anbefalinger”. Her 
sammenholdes de forskellige observationer efter relevans. Foruden kilder gen-
nemgået i de ovenstående appendikser medtages også en vurdering af potentiel 
forurening fra vilde dyr og dyrehold/opdræt i og omkring produktionsområ-
derne samt fra turisme. Derudover er de identificerede kilder vurderet i relation 
til områdets batymetri og hydrologiske forhold, der bestemmer fortyndingen 
fra de potentielle forureningskilder til produktionsområderne. Data for vilde 
dyr og dyrehold/opdræt i og omkring produktionsområderne samt fra turisme, 
batymetri og hydrografi er baseret på data fra tidligere sanitary surveys for 
området (Larsen m.fl., 2017). Således danner en vurdering af kilder, faktorer og 
faktiske fund af i muslinger grundlaget for det foreslåede prøvetagningspro-
gram. De i rapporten foreslåede prøvetagningslokaliteter er angivet under for-
udsætning af, at der findes muslinger m.m. på lokaliteten. Det endelige prøve-
tagningsprogram fastlægges af Fødevarestyrelsen. 
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Appendiks 1-2 beskriver området samt fiskeri og høst af muslinger m.m. i områ-
det syd for Mors. 

Appendiks 3 gennemgår væsentlige menneskeskabte kilder, herunder spilde-
vandsudledning og ferskvandstilløb, der potentielt kan medføre mikrobiolo-
gisk forurening af området. 

Appendiks 4 og 5 gennemgår de mikrobiologiske observationer fra kommunernes 
overvågning af badevand og data indsamlet i forbindelse med høst af muslinger 
m.m. i produktionsområderne og foreslår en klassifikation af de områder, hvor 
der er en tilstrækkelig mængde data inden for de sidste tre år. 

Appendiks 6 lister alle refererede kilder i rapporten. 

Appendiks 7 beskriver den lovgivning og de forordninger, der ligger til grund 
for sanitary survey. Dette appendiks er udarbejdet af det daværende Miljø- 
og Fødevareministerium (nu Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri), 
og er således ikke et produkt fra AU eller DTU FOOD. 

2.1 Shoreline survey 
Efter ønske fra Fødevarestyrelsen blev der ikke foretaget en kystlinjeundersø-
gelse (shoreline survey). En kystlinjeundersøgelse er en afsøgning af kysten 
langs produktionsområderne med henblik på at identificere ikke-registrerede 
tilførsler af spildevand m.v., som kan bidrage med mikrobiel forurening, og 
som kan have betydning ved fastlæggelse af prøveudtagningsplanerne. Det 
vurderes usandsynligt, at der har været uregistrerede tilførsler i området syd 
for Mors, da der ved indførslen af mikrobiologisk overvågning for flere af 
områdets badestrande allerede blev foretaget en inspektion af strandene og 
deres nærmeste opland. Desuden har kommunerne i området lavet spilde-
vandsplaner og arbejder på at udvikle klimasikring. Ved udarbejdelsen af 
denne rapport har disse planer været til rådighed. Spildevandsinformation 
som rumlige data stiller Miljøstyrelsen til rådighed som udtræk fra databasen 
PULS.  
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3 Diskussion og anbefalinger 

3.1 Vurdering af potentielle forureningskilder 
De enkelte forureningskilder bliver gennemgået i appendiks 2-6. I tillæg hertil 
er information fra den tidligere sanitary survey fra området syd for Mors også 
medtaget i det omfang, at datamaterialet fortsat forventes at være dækkende 
(Larsen m.fl., 2017). Det gælder bl.a. batymetri og hydrologi, indbyggere, be-
folkningstæthed og turisme, populationer af dyrevildt samt landbrug og an-
den arealanvendelse, som i overordnede træk er vurderet at være uændret 
siden 2017. En generel ændring fra den tidligere survey ift. dækningen af hus-
dyr er, at pelsdyrfarme ikke er medtaget som en potentiel kilde. I nedenstå-
ende afsnit findes en kort opsummering af konklusionerne i appendikserne 
såvel som sammendrag af relevante kapitler fra tidligere sanitary surveys 
(Larsen m.fl., 2017). 

Figur 3.1 giver en geografisk oversigt over potentielle forureningskilder, som 
ligger til grund for disse konklusioner. Tabel 3.1 lister en gruppering af de po-
tentielle mikrobiologiske forureningskilder til de enkelte produktionsområ-
der i området syd for Mors. 

Tabel 3.1 Oversigt over de væsentligste mikrobiologiske forureningskilder i de enkelte produktionsområder som be-

skrevet i Appendiks 3 samt for øvrige kilder i den tidligere sanitary survey for området syd for Mors (Larsen m.fl., 

2017).  

Produktionsområde Dyreliv Landbrug Sommerhuse Havne Renseanlæg (R.)/ 

industri 

Nr. Lokalitet/Navn (Larsen m.fl., 

2017) 

(Landbrugssty-

relsen, 2018) 

(Larsen m.fl., 

2017) 

(Larsen m.fl., 

2017) 

(App. 3) 

P5 Venø Sund,  

Lavbjerg syd 

Fugle, sæler Kvæg  Oddesund S., 

Venø, Humlum 

 

P6 Venø Sund,  

Lavbjerg nord 

Fugle, sæler Kvæg Søndbjerg Gyldendal, Od-

desund N., 

Tambosund 

 

P7 Venø Bugt, nord Fugle, sæler Kvæg Ejsingholm Gyldendal, 

Venø  

HKScan Vinderup 

P8 Venø Bugt, syd Fugle Kvæg Struer Struer,  

Venø  

Struer R., Vinderup R., 

Vinderup Camping R.  

P9 Kås Bredning Fugle Svin, kvæg Skallevej,  

Jegindø 

Sønderby, Je-

gindø 

 

P11 Sallingsund, syd  Svin, kvæg Kybehuse  Harre-Vejle R. 

P12 Lysen Bredning  Kvæg Harrebjerg,  

Følvig 

  

P13 Sallingsund, nord  Svin, kvæg Grynderup 

Strand 

Glyngøre, Ny-

købing M.  

 

P14 Dråby Vig Fugle, sæler Svin, kvæg   Østerstrand R. 

P15 Sønder Bredning Fugle, sæler Svin, kvæg Nøreng Færgeleje Fur-

sund, 9Stenøre 

Fur R., Selde R., 

Vilsund Blue A/S 
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3.1.1 Vejr, vind og hydrografi 

Den fremherskende vindretning er vestlig, og tidevandseffekten er ligeledes i 
samme retning, så vandtransporten er i hovedparten af året fra vest mod øst. 
Ved kraftig vind, som kendetegner efterårs- og vintermånederne, øges vand-

  
Figur 3.1 Oversigt over de væsentligste potentielle forureningskilder til produktionsområderne i området syd for Mors. Spilde-
vandsudløb er markeret med grønne trekanter og med angivelse af navne på renseanlæg. Kvæg- (firkanter) og svinefarme 
(cirkler) er vist hver for sig og er inden for 3 km fra kystlinjen fremhævet med rød og blå; øvrigt dyrehold er vist som små rom-
ber. Ukloakeret spredt bebyggelse ligger ujævnt fordelt i området.  
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gennemstrømningen, og vandsøjlen opblandes, så der sker en hurtigere for-
tynding af evt. forurening i disse perioder. Om sommeren er der oftere min-
dre vind, og vandtransporten drives da kun af tidevand, så opholdstiden er 
større, og der kan forekomme lagdeling ved udbredt sommerregn. Fortyndin-
gen af evt. mikrobiel forurening er derfor mindre om sommeren. Til gengæld 
sker der en hurtigere nedbrydning pga. UV-stråling fra solen, der på en som-
merdag reducerer mikrobiel forurening i overfladen betragteligt inden for få 
timer. 

I sommerperioden (marts-september) opbygges ind imellem en lagdeling af 
vandsøjlen, så afstrømmende ferskvand ikke blandes ned i bundvandet, hvor 
muslingerne naturligt findes. Lagdelingen er svagest i de lavvandede områ-
der som Venø Bugt (P7 og P8). Derimod kan mikrobiel forurening forekomme 
i overfladen i områder med større dybder. Det betyder, at muslingeopdræts-
anlæg kan være mere udsat for mikrobiel forurening, da muslinger på linean-
læg oftest befinder sig i områder med større vanddybder i de overflader, hvor 
lagdeling kan forekomme.  

Der har været en tendens til stigende nedbør over de sidste 130 år, og for pro-
duktionsområderne syd for Mors var den gennemsnitlige nedbør de sidste 10 
år på 881 mm/år mod et landsgennemsnit på 781 mm/år. Der er en betydelig 
årstidsvariation i nedbørsmængderne, hvor de største mængder falder i au-
gust-december og de mindste i forårsmånederne (februar-maj). Disse årstids-
variationer afspejles også i mængderne af døgnnedbør, hvor der er flest til-
fælde af høje døgnnedbørsmængder i juni-oktober og færrest i januar, marts 
og april. I de sidste 10 år har der været et enkelt tilfælde af 24 timers nedbør 
> 60 mm og et > 50 mm, mens der er flere tilfælde mellem 40 og 45 mm. Store 
nedbørsmængder og ekstremnedbør, der øger risiko for afstrømning fra mar-
ker samt fækal forurening fra private sivebrønde, spildevandsanlæg og lig-
nende foranstaltninger, som skal modvirke dette, er indarbejdet i kommuner-
nes ’klimasikring’ af spildevandsanlæg, som er iværksat. De største nedbørs-
mængder findes i områdets sydlige ende omkring Venø Bugt, så risikoen for 
regnbetingede udledninger forventes at være størst omkring Struer og den 
sydlige del af Venø Bugt samt Venø. 

Der kan forekomme episodisk lagdeling i længere perioder i sommerhalvåret 
(marts-september). I tilfælde af stærk sommerregn kan forskellen mellem salt-
holdigheden i overfladen og i bundlaget forstærkes. Ved tilførsel af mikrobi-
ologisk forurening via ferskvand (spildevand eller vandløb) i sommerhalv-
året vil forureningen fastholdes i overfladelaget, hvor det nedbrydes hurti-
gere af UV-lys (sammendrag fra Larsen m.fl., 2017). 

3.1.2 Dyreliv 

Området syd for Mors er rigt på både fugle og sæler, som kan bidrage med 
fækal forurening. De største påvirkninger fra fugle vil formodentlig ske i ha-
bitat- og fuglebeskyttelsesområdet Dråby Vig (P14 og den nordligste del af 
P15). I den sydlige del omkring Venø Sund er der et ynglefuglereservat (Nør-
skov Vig i P5 og P6, grænsende op til P7) og et ’Øvrigt reservat’ i Kås Bredning 
og nordlige del af Venø Sund og Venø Bugt (P9 og P6); endelig er Struer ud-
lagt som ’byreservat’ (opland til P8). 

I området syd for Mors er der udlagt et habitatområde (H28), der grænser op 
til det nordøstlige Venø (P5 og P6), hvor der er talt op til 120 spættede sæler, 
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og ynglefuglereservatet er også kendt som raste- og ynglekoloni for sæler. Sæ-
lernes hvilepladser giver et bidrag til fækal forurening i forbindelse med regn-
hændelser. Der er ikke afdækket andre lokaliteter med høj forekomst af sæler, 
så det vurderes, at påvirkninger fra sæler især vil være i P5, P6 og P7, ligesom 
sæler fra Løgstør Bredning kan bevæge sig ned i P14 og P15.  

3.1.3 Befolkningstæthed, turisme og erhverv 

Området er generelt tyndt befolket (55-88 indbyggere/km2) med to større 
kystbyer Struer ved P8 og Nykøbing Mors ved P13 (begge med ~10.000 ind-
byggere). Turisme sker i forbindelse med overnatninger på campingpladser, 
hoteller, feriecentre, sommerhuse samt bed & breakfast. Overnatninger på ho-
teller, campingpladser og vandrehjem udgør hovedparten af de omtrent 
430.000 turistbaserede overnatninger i området syd for Mors. En mindre an-
del benytter sig af lystbådehavnene i maj-september. Ca. halvdelen af gæ-
sterne kommer i juli. Der er i området spredt bebyggelse, ca. 6.800 feriehuse 
og helårshuse, som ikke leder spildevand til kloak. Der er sommerhusområ-
der fordelt langs det meste af kysten i Venø Bugt, Kås Bredning og Salling-
sund. 

Der er 15 havne i området, alle med opsamlingstanke til spildevand, og det er 
ikke tilladt at udlede direkte fra lystbåde nogetsteds i Venø Bugt op til Dråby 
Vig og Sønder Bredning. Der er havne i P5, P6, P7, P8, P9, P10, P13 og P15. 

3.1.4 Landbrug og arealanvendelse 

Området er præget af intensiv svineproduktion. Derudover findes der kvæg-
drift i mindre omfang. 

Svinegylle anvendes som gødning ved spredning på marker i dyrkningssæ-
sonen (typisk i perioden marts til september), og en del diffus forurening kan 
derfor forventes i denne periode. Den største tilførsel af mikrobiologisk foru-
rening sker, hvis der er kraftigt regnvejr umiddelbart efter udbringningen. 
Der er køer på græs, som kan give direkte belastning i nogle produktionsom-
råder, dog er der relativt få, der ligger direkte ned til Limfjorden. 

De højeste tætheder af svin er på Mors (899 svin/km2) og giver der størst ri-
siko for fækal forurening i produktionsområde P9, P11 og P14, jf. Larsen 
(2017) og figur 3.1. Dette gælder især for grænsen mellem P9 og P11, hvor tre 
store svinefarme ligger mindre end 3 km fra kysten i kystoplandsområdet (fi-
gur 3.1). Tætheden af svin er lidt mindre med 500-550 svin/km2 i Struer og 
Skive ned til 225 svin/km2 i Holstebro Kommune. Ud over den generelt store 
forekomst af svin på Mors er der særligt mange større svinebrug omkring 
Dråby Vig (P14) og rundt om Lysen Bredning (P12). I Venø Bugts sydlige ende 
af P8 er der seks store og mellemstore svinebrug i kystoplandet, ligesom der 
ligger et større antal både øst og nord for Kås Bredning (P9). 

Kvægtætheder er nogenlunde jævnt fordelt i området med 42-51 kvæg/km2 i 
alle kommunerne, jf. Larsen m.fl. (2017). Der findes større kvægbrug i det 
nordvestlige hjørne af P13 og rundt om P12. Ved P6 er der flere mindre kvæg-
brug på den østlige side af Venø Sund, og længere nede i Venø Bugts østlige 
side af P7 er der flere store kvægbrug, ligesom der ligger tre store sydøst for 
Venø Bugt (P8). I oplandet til alle disse produktionsområder ligger der kvæg-
farme mindre end 3 km fra kysten (figur 3.1). 
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3.1.5 Spildevand, ferskvandstilløb og vandskifte 

Der er fem renseanlæg, som udleder spildevand < 1 km fra kysten til området 
syd for Mors. Heraf udleder hvert af tre anlæg > 1 mio. m3/år: Nykøbing Mors 
(Øster Strand) udleder til P14, og Struer samt Harre-Vejle udleder til hhv. P8 
og P11. To renseanlæg ved Selde og Fur udleder tilsammen ca. 0,4 mio. m3/år 
til P15. Derudover findes der længere inde i oplandet et større renseanlæg, 
Vinderup, der via Skærbæk Å udleder 1,1 mio. m3 renset spildevand/år samt 
et mindre anlæg ved Vinderup Camping 5 km opstrøms Landting Å, der 
begge udleder til P8. 

Der er to kystnære industrier i området syd for Mors, som udleder spildevand 
til hhv. P15 (Vildsund Blue, 1,5 mio. m3/år) og til P7 (HKScan Vinderup, 0,35 
mio. m3/år). Det forventes dog ikke, at nogen af disse virksomheder bidrager 
med mikrobiel forurening af nogen væsentlig betydning.  

Der er i området 29 klassificerede vandløb og søer, som potentielt kan udlede 
mikrobiel forurening til produktionsområderne i området syd for Mors. Vand-
løbene har varierende miljøtilstand og er klassificeret fra god til dårlig økolo-
gisk status, hvor vandløb med en ringere økologisk status potentielt, men ikke 
nødvendigvis, kan være påvirket af mikrobiel forurening. Der er til alle pro-
duktionsområder udløb fra minimum ét miljøbelastet vandløb med status af 
enten moderat, ringe eller dårlig vandkvalitet. Til P8 findes to vandløb i dårlig 
tilstand samt to i moderat tilstand, hvoraf det ene, Skærbæk Å, er recipient for 
spildevand fra Vinderup og Vinderup Camping.  

I oplandet til området syd for Mors ligger der mindre end 1 km fra kysten 
2629 huse, som ikke er koblet til et renseanlæg, og heraf har 11 % udledning, 
der potentielt kan udgøre en risiko for-belastning. Spredt bebyggelse fore-
kommer kystnært til alle produktionsområder, og den højeste tæthed ligger 
ved P9, P6 og P11.  

Ved regnvandshændelser, der giver overløb, er der især risiko for øget mikro-
biologisk forurening fra bebyggede arealer. Samlet ligger der 141 regnbetin-
gede kystnære (≤ 1 km) udløb i oplandet, hvoraf 82 % forekommer i separate 
regnvandssystemer (regnvand fra overflader, der ikke er blandet med kloak-
vand og med eller uden sparebassin). De fleste udløb findes omkring større 
byer, fra Struer til P8 og Nykøbing Mors til P13. 

3.1.6 Badevandskvalitet 

Badevandskvaliteten overvåges for mikrobiologisk forurening i havvand på 
et antal badestrande (figur 3.2) gennem badesæsonen (sommerperioden). 
Nogle af disse badestrande indrapporteres til EU, der i henhold til badevands-
direktivet hvert år udarbejder en rapport, der giver et overblik over bade-
vandskvaliteten ved alle badestrande i EU (klassificeret i kategorierne ”ud-
mærket”, ”god”, ”tilfredsstillende” og ”ringe”).  
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I området syd for Mors findes der 31 klassificerede badestrande (figur 3.2), 
som antalsmæssigt er ulige fordelt mellem de 10 produktionsområder, men 
er beliggende relativt jævnt langs områdets kyster. Af disse 31 badestrande 
var der syv strande, hvor vandkvaliteten i mere end to af årene ikke blev klas-
sificeret som udmærket. Disse strande var beliggende i P7, P8, P9, P13 og P14. 

 
Figur 3.2 Mikrobiologiske kontrolprøver fra området syd for Mors for muslinger (Klasse A/B) og havvand (Blå flag- 
klassifikation: Udmærket eller god/tilstrækkelig, som er angivet med stationsnavn) (se også appendiks 4 og 5). Det er ikke alle 
prøvetagninger, der er synlige, da en del prøver har sammenfaldende positioner og derfor er placeret ens. 
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Ifølge badevandsprofilerne vurderes forureningerne primært at skyldes hæn-
delser knyttet til udledning fra hhv. vandløb, regnvandsledninger, overløbs-
bygværker, spildevandsanlæg og fælleskloakerede områder, som er belastet 
med fækale bakterier i forbindelse med nedbørshændelser.  

3.1.7 Muslingeovervågningen 

For at et produktionsområde permanent kan klassificeres, jf. EU’s vejledning 
om mikrobiologisk klassificering af produktionsområder (appendiks 7), skal re-
sultaterne fra sanitary surveys understøttes af et mikrobiologisk datasæt bestå-
ende af mindst 24 prøver analyseret for inden for de seneste tre år. Figur 3.2 
viser positionerne af den mikrobiologiske prøvetagning. Desuden skal et pas-
sende antal af prøverne være udtaget inden for de seneste 12 måneder. Af-
hængigt af om prøveudtagningerne fordeler sig jævnt over hele året, kan pro-
duktionsområderne opnå helårlig eller sæsonbestemt klassificering. Baseret på 
antallet af prøver af bundmuslinger udtaget fra de enkelte produktionsområder 
i området syd for Mors blev det vurderet, at fire områder (P6, P11, P13 og P15) 
kan tildeles klassificering på A-niveau, mens fire områder (P7, P8, P9 og P12) 
kan tildeles B-klassificering. De to sidste områder (P5 og P14) kan ikke opnå hel-
årlig permanent klassificering og er derfor uklassificerede (U), idet der er et fra-
vær af prøver udtaget fra bunden af P5 gennem de seneste tre år, og for P14 var 
der kun udtaget to prøver af muslinger fra bunden i denne periode. I områ-
derne P5, P9, P12, P13, P14 og P15 er der aktive opdrætsanlæg af linemuslinger, 
hvorfra der også bliver udtaget prøver til mikrobiologisk bestemmelse af. I P11 
er der også registreret tilladelse til opdrætsanlæg, men herfra er der ingen mi-
krobiologiske data. På baggrund af disse prøver er der tilsvarende foretaget en 
klassificering iht. ovenstående kriterier, men da antallet af udtagne prøver fra 
linemuslinger, samt også andelen af positive prøver herfra, er forskellig fra 
bundmuslinger, så forekommer der i adskillige tilfælde forskelle i klassifice-
ringsstatus mellem individuelle opdrætsanlæg og områdestatus inden for det 
samme produktionsområde.  

Fra hele området syd for Mors blev der igennem de seneste 10 år (2012-2021) 
analyseret i alt 3342 prøver for fordelt på 1659 prøver af bundmuslinger og 
1683 prøver fra muslingeliner, hvor sidstnævnte blev udtaget fra opdrætsan-
læg i P5, P9 og P12-P15. Tilsvarende blev der for den seneste tre-års periode 
analyseret i alt 1471 prøver fordelt på 668 prøver fra bundmuslinger og 783 

Tabel 3.2 Oversigt over påvisninger af mikrobiel forurening ved badestrande og muslinger i hvert produktionsområde. Tallene 

angiver badestrande, der mere end to gange i perioden 2011-2020 ikke opnåede tildelingen ”udmærket” for årets badevands-

klassificering (appendiks 4) og havde et-niveau > 230 MPN/100 g i muslinger m.m. i de enkelte produktionsområder i perioden 

2012-2020 (appendiks 5).  

Produktionsområde Badevandskvalitet 

ringere end ”udmærket” 

Muslinger 

indeholdende > 230 MPN/100 g 

P5 0 % (0 ud af 2 strande) 8 % (30 ud af 357 prøver) 

P6 0 % (0 ud af 5 strande) 0 % (0 ud af 102 prøver) 

P7 25 % (1 ud af 4 strande) 4 % (8 ud af 189 prøver) 

P8 38 % (3 ud af 8 strande) 5 % (12 ud af 256 prøver) 

P9 25 % (1 ud af 4 strande) 1 % (9 ud af 643 prøver) 

P11 0 % (0 ud af 2 strande) 1 % (1 ud af 189 prøver) 

P12 0 % (0 ud af 1 strand) 9 % (25 ud af 290 prøver) 

P13 50 % (1 ud af 2 strande) 3 % (6 ud af 211 prøver) 

P14 100 % (1 ud af 1 strand) 3 % (19 ud af 578 prøver) 

P15 0 % (0 ud af 2 strande) 1 % (6 ud af 527 prøver) 
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prøver fra linemuslinger. Derudover blev der analyseret 343 prøver for Sal-
monella, som alle blev udtaget inden 1. januar 2017, hvor disse analyser op-
hørte. Prøverne bestod overvejende (76 %) af blåmuslinger, som var repræ-
sentereret fra alle 10 produktionsområder. Derudover bestod 15 % af prø-
verne af hjertemuslinger (udtaget fra syv af de 10 produktionsområder) og 9 
% af østers, hvoraf halvdelen var artsbestemt og størstedelen stillehavsøsters 
(Crassostrea gigas), mens de resterende var europæisk østers (Ostrea edulis). 

Det samlede prøveantal indsamlet fra produktionsområderne varierede fra 
102-643 prøver pr. område. Tilsvarende blev der igennem de seneste tre år 
undersøgt 26-280 prøver fra de forskellige produktionsområder. Indholdet af 
i de undersøgte prøver viste overordnet for området syd for Mors en god mi-
krobiologisk hygiejne med i gennemsnit 97 % af prøverne i A-niveau indehol-
dende < 230 MPN/100 g. Dog var der en statistisk signifikant forskel mellem 
de forskellige områder, hvor andelen af prøver, der indeholdt < 230 MPN 
/100 g, varierede fra 91 til 93 % i P5 og P12 og fra 95 til 96 % i P7 og P8, mens 
de øvrige seks områder havde 97-100 % af udtagne prøver på A-niveau. De 
otte prøver (0,2 %) med forhøjet mikrobiologisk forurening på C-niveau var 
udtaget fra P5, P7, P8, P9, P12 og P14 og repræsenterede dermed seks ud af 
de 10 produktionsområder. For de seneste tre år (2019-2021) var en tilsva-
rende fordeling af prøver positive for mellem de forskellige områder, dog var 
andelen af prøver på A-niveau i P5 faldet fra 92 % til 87 %. I de seneste 10 år 
har én prøve, udtaget fra P14, været positiv for Salmonella. 

Alle prøver blev udtaget i forbindelse med fiskeri efter muslinger m.m. eller 
som stikprøver i kontrolprojekter, hvilket betyder, at der i perioder, hvor fi-
skeriet har været begrænset, ikke blev udtaget prøver til mikrobiologisk un-
dersøgelse.  

Prøveudtagningernes fordeling over året, og dermed repræsentation af hygi-
ejnen på forskellige årstider, varierede imellem de enkelte produktionsområ-
der. For produktionsområde P9 blev der udtaget prøver, der repræsenterer 
hele året, mens der var fravær af prøver udtaget i sommerperioden over en 
kortere (P5 og P11) og længere periode (P6 uge 22-34 og P7-P8 uge 18-35). For 
P12-P15 var der periodevis fravær af prøver i vinterperioden. En statistisk 
analyse af variationen for prøver udtaget i de forskellige årstider viste, at der 
var en større andel af prøver med påvist om vinteren (61 %) end om foråret 
(26 %).  
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4 Prøvetagningsplan 

På baggrund af de identificerede potentielle kilder til mikrobiel forurening, 
opsummeret i det foregående kapitel, er der udarbejdet forslag til prøvetag-
ningsplaner for overvågning af muslinger m.m. i hvert af de ti produktions-
områder.  

Ud fra de identificerede kilders relative størrelse og beliggenhed i produkti-
onsområderne samt faktorer, der kan have indflydelse på udledningernes mi-
krobiologiske påvirkning af områderne, er der foretaget en vurdering af de 
mest kritiske punkter for mikrobiel forurening inden for hvert produktions-
område. Resultaterne er efterfølgende sammenlignet med historiske data fra 
den mikrobiologiske overvågning af badevand og muslinger for at udpege 
prøvetagningspunkter, der forventes at repræsentere worst case-steder for 
mikrobiel forurening. 

I forhold til den mikrobiologiske overvågning udtages kun muslinger m.m. 
fra produktionsområderne, men i tilfælde, hvor den aktuelle badevandsover-
vågning viser forhøjede værdier, skal der udtages ekstra prøver af muslinger 
m.m., jf. appendiks 7. Dette vil typisk være nødvendigt i forbindelse med kraf-
tige regnhændelser. 

I området syd for Mors er der udstedt tilladelser til opdræt i P5, P9, P11, P12, 
P13, P14 og P15, hvorfra der, bortset fra P11, også fra den seneste tre-årsperi-
ode er udtaget prøver fra linemuslinger til egenkontrol af. Der har historisk 
været et vedvarende stabilt kommercielt fiskeri af bundmuslinger, især blå-
muslinger og hjertemuslinger, som har været landet i større mængder fra P7, 
P8, P9, P11 og P15 og mere spredt på enkelte år også fra P5, P6 og P13. Fra P14 
er der kun registreret landinger i 2014. De antages at være fra opdræt, der ikke 
er fortsat.  

I området syd for Mors er der for følgende Natura 2000-områder overlap med 
produktionsområderne N29: Dråby Vig (P14 og P15) og N62: Venø, Venø Sund 
(P5, P6, P7, P8). Dermed er disse specifikke delområder omfattet af lovgivning, 
som forudsætter tilladelse fra Fiskeristyrelsen til muslinge- og østersfiskeri. 
Der foreligger ingen konsekvensvurderinger fra DTU Aqua for muslingefi-
skeri inden for området syd for Mors.  

Der er opstillet forslag til prøvetagningspunkter for samtlige produktionsom-
råder, under hensyntagen til de tilladte dybdegrænser for muslingefiskeri, 
samt for de arter, der forventes at kunne fiskes i de enkelte produktionsområ-
der. I Limfjorden er der en generel undtagelse fra den normale 4 m’s dybde-
grænse for muslingefiskeri, hvor der tillades fiskeri ind til 3 m’s dybdekurven. 
Dybdegrænsen kan dog løbende justeres både op og ned i de udstedte fiske-
ritilladelser for hvert enkelt delområde. 

4.1 Gennemgang af overordnede kilder og udpegning af an-
befalede prøvetagningspunkter 
Det foreslås, at der foretages prøvetagning fra positioner som beskrevet ne-
denfor (se figur 4.1), forudsat at der findes muslinger af tilstrækkelig størrelse 
og kvalitet til humant konsum. Produktionsområderne kan hvert især poten-
tielt være belastet af mikrobiologisk forurening fra punktkilder eller diffus 
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udledning fra land, og de kan desuden være udsat for fækal forurening fra 
dyreliv. De foreslåede prøvetagningspunkter er i hvert af produktionsområ-
derne placeret ud fra en vurdering af den mest udsatte beliggenhed ift. størst 
risiko for mikrobiel forurening. Denne vurdering blev lavet ud fra de samlede 
potentielle kilders betydning identificeret fra nyeste data indsamlet i denne rap-
port i kombination med data fra den tidligere sanitary survey fra området syd 
for Mors. Der er for området syd for Mors generelt et sammenfald i mange af 
de nye foreslåede prøvetagningspunkter med punkterne foreslået i den tidli-
gere sanitary survey (Larsen m.fl., 2017). Dog er der også sket adskillige æn-
dringer i de registrerede kilder til området, bl.a. en nedlægning af fire mindre 
renseanlæg, og beliggenheden af nogle af de foreslåede prøvetagningspunk-
ter er derfor ændret.  

P5: 

Den største potentielle forureningskilde til P5 vurderes at være udledning fra 
vandløbet Kirstens Bæk, der er klassificeret ved dårlig økologisk status. Der er 
i tidligere sanitary surveys registreret en stor svinebedrift i nærheden. Den kan 
potentielt udlede mikrobiologisk forurening via vandløbet eller direkte til P5. 
Data på i linemuslinger fra opdrætsanlæg, der er beliggende tæt ved udløbet, 
har desuden vist forhøjede koncentrationer, hvilket indikerer, at der kan være 
potentiel forurening fra vandløbet. Det foreslåede prøvetagningspunkt ’Kir-
stens Bæk’ er således placeret tæt på udløbet herfra.  

P6: 

Det foreslåede prøvetagningspunkt Vendal Bæk er placeret ved udløbet af bæk-
ken, der er klassificeret som havende moderat økologisk status og er recipient for 
et overløbsbygværk. Ved nordgående strømretning forventes punktet desuden 
at kunne dække potentiel forurening fra Gyldendal Havn og fra spredt bebyg-
gelse omkring Sønderhede og Øster Hærup.  

P7: 

Det foreslåede prøvetagningspunkt Ejsingholm er placeret ud fra kysten ved 
Ejsingholm badestrand, hvor badevandsklassificeringen af stranden tidligere 
har vist problemer med renheden af badevandet. Punktet forventes at dække 
potentiel udledning fra Ejsingholm sommerhusområde og nærtliggende 
pumpestation, samt potentiel udledning fra HKScan Vinderup kyllingeslag-
teri. 

P8: 

Prioritet 1: Det foreslåede prøvetagningspunkt Livbjerggård er placeret ved ky-
sten ud for Livbjerggård badestrand, hvor der gentagne gange tidligere er regi-
streret forhøjede koncentrationer af. Ifølge badevandsprofilen skyldes forure-
ningerne udledning fra et mindre nærliggende vandløb, hvor der er målt høje 
niveauer af. Det er sandsynligt, at forurening fra en kystnær svinebedrift er år-
sag til eller bidrager til udledningen. 

Prioritet 2: Struer. Det foreslåede prøvetagningspunkt er placeret tæt på udled-
ningen fra Struer renseanlæg.  
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P9: 

Det foreslåede prøvetagningspunkt Skibdal er placeret ved kysten ud for 
Skibdal overløbsbygværk. Punktet forventes også delvist at dække potentiel 
udledning fra Sillerslev sommerhusområde samt Sønderby Havn.  

P11: 

Det foreslåede prøvetagningspunkt Harre-Vejle er placeret ud for udløbet fra 
Harre-Vejle renseanlæg. Punktet forventet derudover at dække potentiel ud-
ledning fra ukloakerede huse i områderne ved Kybehuse og Vile Vestergård.  

P12: 

Området P12 er omgivet af kvægfarme og svinebrug, der via vandløb/søer 
eller ved direkte udledning kan være kilde til mikrobiologisk forurening.  

Prioritet 1: Prøvetagningspunktet Hjerk Nor foreslås udlagt ud fra kysten ved 
udløbet fra søen Hjerk Nor, som har ringe økologisk status og potentielt kan 
være recipient for gylle fra dyrefarme. 

Prioritet 2. Prøvetagningspunktet Harre Å foreslås udlagt ved udløbet fra 
Harre Å, der er klassificeret ved moderat økologisk status, og som potentielt 
kan være recipient for fækal forurening fra dyrebedrifter. Derudover kan 
punktet dække potentiel udledning fra enkelte ukloakerede ejendomme vest 
for Harre Vig Strand.  

P13:  

Det foreslåede prøvetagningspunkt Refshammer er placeret ud fra kysten ved 
Refshammer badestrand. Badestranden har tidligere fået anmærkninger for 
nedsat vandkvalitet pga., og der findes i området omkring Nykøbing Mors 
adskillige overløbsbygværker, der udleder i nærheden af prøvetagnings-
punktet.  

P14: 

Prioritet 1: Prøvetagningspunktet Østerstrand foreslås udlagt tæt på udled-
ningen fra Østerstrand renseanlæg. 

Prioritet 2: Prøvetagningspunktet Bjørndrup er placeret ud for kysten ved 
Bjørndrup badestrand, der tidligere har fået anmærkninger omkring forhø-
jede niveauer af. Dette skønnes ifølge badevandsrapporten at skyldes udløb 
fra Brydebæk grøft umiddelbart syd for stranden, hvor der i perioder er regi-
streret forhøjede koncentrationer af fækale bakterier, formentlig fra fællesklo-
akerede områder i Bjørndrup by. Foruden disse kilder forventes punktet også 
til en vis grad at dække udledning fra Østerstrand renseanlæg samt diverse 
overløbsbygværker beliggende i den nordlige ende af Nykøbing Mors. Der-
udover vil punktet også til en vis udstrækning dække potentiel forurening fra 
Vildsund Blue muslingeindustri. 

P15: 

Prioritet 1: Prøveudtagningspunktet Fur foreslås udlagt ved udløbet fra Fur 
renseanlæg, der betragtes som den største trussel mht. forurening af til P15. 
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Punktet forventes desuden at kunne dække potentiel udledning fra Selde ren-
seanlæg. 

Prioritet 2: Prøvetagningspunktet Nykøbing Mors forventes at dække poten-
tiel udledning fra Østerstrand renseanlæg samt fra havneområdet og diverse 
overløbsbygværker i Nykøbing Mors. 

4.2 Anbefalede prøvetagningsplaner 
En oversigt over de foreslåede prøvetagningspunkters placering er angivet i 
figur 4.1 og i tabellerne 4.1-4.7. Stationerne repræsenterer et forventet ”worst 
case scenario” for mikrobiel forurening. Ved fiskeri skal prøverne udtages på 
dybder over 3 m, som er minimumsdybdegrænsen, der er defineret i muslin-
gebekendtgørelsen og for fiskeri i området syd for Mors. Der findes delvist 
overlap for nogle af produktionsområderne med Natura 2000-områder, hvor 
der skal søges om dispensation for tilladelse til fiskeri, men alle foreslåede 
prøvetagningspunkter er lagt uden for disse zoner. 

Produktionsområders bundmuslinger og lineanlæg har i Danmark siden 2009 
været klassificeret hver for sig. Denne separate overvågning og klassificering 
af bund- og linemuslinger m.m. blev indført på baggrund af undersøgelser, 
der viste, at-niveauer i muslinger kunne variere inden for liner i samme pro-
duktionsområde og ikke nødvendigvis afspejlede niveauet af i bundmuslin-
ger (app. 5). Under gennemgangen af de mikrobiologiske datasæt for bund-
muslinger og linemuslinger fra opdrætsanlæg fra området syd for Mors ses 
tilsvarende, at der i nogle tilfælde er forskellige niveauer i de målte koncen-
trationer af inden for det samme produktionsområde. Derfor er der også i 
flere tilfælde foreslået tildeling af forskellige klassificeringsniveauer for op-
drætsanlæg og bundmuslinger inden for det samme område såvel som mel-
lem forskellige opdrætsanlæg inden for samme område.  

En oversigt over klassificeringsforslag for 2022 for hvert af de ti produktions-
områder og deres opdrætsanlæg syd for Mors er givet i tabel 6.5.1. En prøve-
tagningsplan for de enkelte opdrætsanlæg er ikke fremstillet i denne rapport. 
Dog anbefales det, at frekvensen for udtagning af prøver fra linemuslinger fra 
hvert anlæg følger de tilsvarende planer for enten opretholdelse af permanent 
klassificering eller tildeling af indledende klassificering, afhængigt af de en-
kelte anlægs aktuelle klassificeringsniveau.  

I nedenstående prøvetagningsplan er inkluderet forslag til prøvetagningsfre-
kvens samt prøvetagningspunkter for bundmuslinger fra hvert af de ti pro-
duktionsområder. Prøvetagningsplanen tager for de otte produktionsområ-
der (P6, P7, P8, P9, P11, P12, P13 og P15), der allerede er kvalificeret til per-
manent klassificering, udgangspunkt i opretholdelsen af denne. For de øvrige 
to uklassificerede produktionsområder (P5 og P14) er der et udvidet krav til 
prøvetagning, hvor prøvetagningsplanen først tager udgangspunkt i opnå-
else af indledende klassificering og dernæst permanent klassificering af om-
råderne. 

Det anbefales, at prøver udtages fra bunden og omfatter blåmuslinger eller 
alternativt hjertemuslinger, som er de primære arter, der landes ved fiskeri i 
området. Eventuelt kan prøvetagningen inkludere andre muslingearter, hvis 
de indsamles i forbindelse med det kommercielle fiskeri. 
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Figur 4.1.1 Forslag til prøvetagningsstationer (gul cirkel) for de sydlige produktionsområder. Det anbefales at udtage primært 
blåmuslinger eller alternativt hjertemuslinger. Ved badestrande er det angivet, om de har været klassificeret som dårligere end 
’udmærket’ mere end to gange i løbet af de sidste ti år (2012-21) (lilla cirkler).  
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Figur 4.1.2 Forslag til prøvetagningsstationer (gul cirkel) for de nordlige produktionsområder. Det anbefales at udtage primært 
blåmuslinger eller alternativt hjertemuslinger. Ved badestrande er det angivet, om de har været klassificeret som dårligere end 
’udmærket’ mere end to gange i løbet af de sidste ti år (2012-21) (lilla cirkler). 

4.3 Prøvetagningsplaner og forslag til klassificering 
Tabeller over de enkelte produktionsområder, deres foreslåede klassificering 
og udpegningsgrundlag for prøveudtagningsstationerne er angivet nedenfor 
i tabel 4.1-4.10. Da de fleste badevandsudsigter fraråder badning efter kraftig 
nedbør, er der i prøvetagningsplanen medtaget to prøver ved regnhændelser 
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for at overvåge mikrobiologisk forurening ude ved skaldyrsbankerne. Efter-
som der normalt ikke forekommer kraftige regnhændelser med > 60 mm på 
24 timer, kan 30 mm regn på et døgn anvendes som udgangspunkt for, hvor-
når prøver, som repræsenterer regnhændelser, bør tages – hovedsageligt i 
sommer- eller efterårskvartalerne. 

 

 

  

Tabel 4.1 Klassificering af P5. 

Produktionsområde  P5 (nuværende uklassificeret) 

Prøvetagningsstation Udløb fra Kirstens Bæk, svinebedrift 

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger). 

Geografisk position (WGS84) Kirstens Bæk 8°34,593‘ E 56°33,684‘ N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~4 m (bund) 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at opnå indledende klassificering skal der udtages 12 prøver 

pr. år: 1 hver måned + 2 prøver ved ekstremnedbør regnvejrs-

hændelser (> 30 mm på 30 min.), indtil områdets prøveantal og -

frekvens lever op til indledende klassificering eller har mindst 24 

prøver over 3 år og kan vurderes for permanent klassificering 

(EU guideline, note a+f). 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium. 

Tabel 4.2. Klassificering af P6. 

Produktionsområde  P6 (nuværende A-klassificering) 

Prøvetagningsstation Vendal Bæk Udløb fra Vendal Bæk/overløbsbygværk, Gyl-

dendal Havn, ukloakerede huse  

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger). 

Geografisk position (WGS84) Vendal Bæk  8°41,237’ E; 56°35,450’ N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~4 m (bund) 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at bevare permanent klassificering skal der udtages 8 prøver 
pr. år + 2 ekstra prøver ved regnvejrshændelser (EU guideline, 
note a+f). Prøverne skal tages fra 2 måneder før høstsæson. 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium. 
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Tabel 4.3 Klassificering af P7. 

Produktionsområde  P7 (nuværende B-klassificering) 

Prøvetagningsstation Ejsingholm Ejsingholm sommerhusområde/pumpestation, 

HKScan Vinderup 

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger). 

Geografisk position (WGS84) Ejsingholm 8°42,543’ E; 56°31,479’ N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~4 m (bund) 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at bevare permanent klassificering skal der udtages 8 prøver 
pr. år + 2 ekstra prøver ved regnvejrshændelser (EU guideline, 

note a+f). Prøverne skal tages fra 2 måneder før høstsæson. 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium. 

Tabel 4.4 Klassificering af P8. Prøvetagningsstation i kursiv er medtaget som alternativ. 

Produktionsområde  P8 (nuværende B-klassificering) 

Prøvetagningsstation St. 1. Livbjerggård. Udløb fra mindre vandløb ved Livbjerggård 

strand med svinebedrift i området 

St. 2. Struer Udledning fra Struer renseanlæg  

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger). 

Geografisk position (WGS84) St. 1. Livbjerggård     8°39,913’ E; 56°28,483’ N 

St. 2. Struer               8°37,286’ E; 56°29,952’ N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~4 m (bund) 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at bevare permanent klassificering skal der udtages 8 prøver 
pr. år + 2 ekstra prøver ved regnvejrshændelser (EU guideline, 
note a+f). Prøverne skal tages fra 2 måneder før høstsæson. 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium. 

Tabel 4.5 Klassificering af P9. 

Produktionsområde  P9 (nuværende B-klassificering) 

Prøvetagningsstation Skibdal Overløbsbygværk ved Skibdal, Sillerslev som-

merhusområde, Sønderby Havn 

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger). 

Geografisk position (WGS84) Skibdal  8° 42,417' E ; 56° 40,730 ' N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~4 m (bund) 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at bevare permanent klassificering skal der udtages 8 prøver 
pr. år + 2 ekstra prøver ved regnvejrshændelser (EU guideline, 
note a+f). Prøverne skal tages fra 2 måneder før høstsæson. 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium. 

Tabel 4.6 Klassificering af P11. 

Produktionsområde  P11 (nuværende A-klassificering) 

Prøvetagningsstation Harre-Vejle  Harre-Vejle Renseanlæg, ukloakerede huse ved 

Kybehuse/Vile Vestergård  

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger). 
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Geografisk position (WGS84) Harre-Vejle  8° 50,391' E ; 56° 43,745' N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~4 m (bund) 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at bevare permanent klassificering skal der udtages 8 prøver 
pr. år + 2 ekstra prøver ved regnvejrshændelser (EU guideline, 

note a+f). Prøverne skal tages fra 2 måneder før høstsæson. 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium. 

Tabel 4.7 Klassificering af P12. Prøvetagningsstation i kursiv er medtaget som alternativ. 

Produktionsområde  P12 (nuværende B-klassificering) 

Prøvetagningsstation St. 1. Hjerk Nor Hjerk Nor sø udløb, dyrebedrifter 

St. 2. Harre Å Harre Å udløb, dyrebedrifter, ukloakerede huse 

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger) 

Geografisk position (WGS84) St. 1. Hjerk Nor      8° 51,755'E; 56° 41,737' N 

S. 2. Harre Å         8° 52,884' E; 56° 42,304' N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~4 m (bund) 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at bevare permanent klassificering skal der udtages 8 prøver 
pr. år + 2 ekstra prøver ved regnvejrshændelser (EU guideline, 
note a+f). Prøverne skal tages fra 2 måneder før høstsæson. 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium 

 

Tabel 4.8 Klassificering af P13. 

Produktionsområde  P13 (nuværende A-klassificering) 

Prøvetagningsstation Refshammer Refshammer badestrand, Overløbsbygværker i 

Nykøbing M. 

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger). 

Geografisk position (WGS84) Refshammer  8° 51,985' E; 56° 46,699' N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~4 m (bund) 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at bevare permanent klassificering skal der udtages 8 prøver 
pr. år + 2 ekstra prøver ved regnvejrshændelser (EU guideline, 
note a+f). Prøverne skal tages fra 2 måneder før høstsæson. 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium. 

 

Tabel 4.9 Klassificering af P14.  Prøvetagningsstation i kursiv er medtaget som alternativ 

Produktionsområde  P14 (nuværende uklassificeret) 

Prøvetagningsstation St. 1. Østerstrand Udledning fra Østerstrand renseanlæg 

St. 2. Bjørndrup Brydebæk grøft, overløbsbygværk, Vildsund 

Blue 

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger). 

Geografisk position (WGS84) St. 1. Østerstrand  8° 52,494’E; 56° 48,909’N 

St. 2. Bjørndrup 8° 51,734'E; 56° 49,295'N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~7 m (bund) v. Østerstrand 

~4 m (bund) v. Bjørndrup 
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4.4 Ændring af produktionsområdernes afgrænsning 
Ved gennemgangen af mikrobiologiske forureningskilder blev det vurderet, 
om der er produktionsområder, der kan foreslås sammenlagt eller ændret for 
at nedsætte prøveantallet. Ulempen ved sammenlægninger af produktions-
områder er, at overskridelser af kriterierne for A-klassificering (> 230 
MPN/100 g) vil medføre nedklassificering af et større område. Desuden kan 
der være forskellige forureningskilder, der ved sammenlægning af områder 
kan blive svære at repræsentere med et enkelt fælles prøveudtagningspunkt, så 
sammenlægninger kan medføre ulemper. 

Det vurderes, at produktionsområderne inden for området syd for Mors har 
flere potentielt signifikante og adskilte kilder til mulig mikrobiologisk forure-
ning, og det anbefales derfor, at de fortsat overvåges som separate områder. 
Derved minimeres risiko for utilsigtet nedklassificering af større områder ved 
overskridelse af kriterierne for A-klassificering. 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at opnå indledende klassificering skal der udtages 12 prøver 

pr. år: 1 hver måned + 2 prøver ved ekstremnedbør regnvejrs-

hændelser (> 30 mm på 30 min.), indtil områdets prøveantal og -

frekvens lever op til indledende klassificering eller har mindst 24 

prøver over 3 år og kan vurderes for permanent klassificering 

(EU guideline, note a+f). 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium. 

 

Tabel 4.10 Klassificering af P15. Prøvetagningsstation i kursiv er medtaget som alternativ. 

Produktionsområde  P15 (nuværende A-klassificering) 

Prøvetagningsstation St. 1. Fur Udledning fra Fur renseanlæg, (Selde renseanlæg) 

St. 2. Nykøbing M. Udledning fra Østerstrand renseanlæg, over-

løbsbygværker, Nykøbing M. Havn. 

Prøvetagningsart Blåmuslinger vurderes mest egnet (alternativt hjertemuslinger). 

Geografisk position (WGS84) St. 1. Fur                  8°59,579’E; 56°48,083’N 

St. 2. Nykøbing M.   8°53,120’E; 56°48,074'N 

Maksimal afstand til defineret prøvetagningspunkt 250 m  

Prøvetagningsdybde (hvis relevant) ~4 m (bund) 

Prøvetagningsfrekvens eller hændelser, 

der udløser prøvetagning 

For at bevare permanent klassificering skal der udtages 8 prøver 
pr. år + 2 ekstra prøver ved regnvejrshændelser (EU guideline, 

note a+f). Prøverne skal tages fra 2 måneder før høstsæson. 

Ansvarlig myndighed FVST 

Prøveudtager Erhvervet eller FVST 

Anden relevant information Prøver analyseres på et akkrediteret laboratorium. 
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6 Appendikser 

6.1 Appendiks 1: Områdebeskrivelse og historik 
I dette appendiks beskrives produktionsområdet syd for Mors bestående af ti 
individuelle produktionsområder (se tabel 6.1.1) samt områdets historik i re-
lation til muslingeproduktionen. Muslingebekendtgørelsen fra december 
2020 (bekendtgørelse nr. 1793, bilag 1 og 2) definerer produktions- og alge-
overvågningsområder, hvor der af hensyn til fødevaresikkerhed skal foreta-
ges overvågning af mikrobiologisk og kemisk forurening, toksiske alger samt 
algetoksiner. Det skal bemærkes, at nærværende sanitary survey kun forhol-
der sig til mikrobiologisk forurening. 

6.1.1 Områdets afgrænsning 

Området syd for Mors dækker geografisk produktionsområderne Venø Sund 
(P5 og P6), Venø Bugt (P7), Struer Vig (P8) og Kås Bredning (P9). Vest for 
Venø Sund findes Oddesund, der forbinder Venø Sund med Nissum Bred-
ning. Kaas Bredning fortsætter mod nord i et relativt smalt sund (P11 og P13). 
Øst for P11 findes Lysen Bredning, der udmunder i Harre Vig (P12). Sundet, 
der omfatter P11 og P13, åbner sig mod Sønder Bredning i nord (P15) ud mod 
Livø Bredning. Vest for P15 findes Dråby Vig (P14) (figur 6.1.1). 

Hvert produktionsområde er i muslingebekendtgørelsens bilag 1 angivet 
ved navn og produktionsområdenummer (i det følgende Px, se tabel 6.1.1), 
og ud fra koordinaterne på hjørnepunkterne (figur 6.1.1) er de specifikke 
dækningsarealer beregnet. 

 

 

Tabel 6.1.1 Areal af produktionsområder syd for Mors. 

Produktionsområde Områdenavn Areal (km2) 

P5 Venø Sund, Lavbjerg Syd 19,26 

P6 Venø Sund, Lavbjerg Nord 37,02 
P7 Venø Bugt, Nord 46,19 
P8 Venø Bugt, Syd 40,65 

P9 Kås Bredning 51,67 
P11 Sallingsund, Syd 16,62 
P12 Lysen Bredning 9,92 

P13 Sallingsund, Nord 14,18 
P14 Dråby Vig 20,86 
P15 Sønder Bredning 34,96 

,  
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6.1.2 Historik 

Områdets underinddeling i produktionsområder har historisk undergået 
flere revisioner. For at imødegå fremtidige behov for at sammenligne mellem 
nye og ældre data for produktionsområderne beskrives derfor kort den histo-
riske udvikling. Der er forud for 2016 foretaget et par revisioner af produkti-
onsområderne, der er beskrevet i den første sanitary survey-rapport for om-
rådet (Larsen m.fl., 2017). 

6.1.3 Andre inddelinger 

Området syd for Mors er karakteriseret af et rigt dyre- og fugleliv, og området 
omfatter derfor en række forvaltningsområder med fokus på at regulere ud-
nyttelsen af områdets naturressourcer under hensyntagen til de forskellige 
fredningsinteresser, der findes syd for Mors. 

Flere af produktionsområderne i området Venø Bugt, Kås og Salling overlap-
per geografisk delvist med, eller grænser op til, beskyttede områder, herunder 
natur- og vildtreservater samt Natura 2000-områder. Danmark er som EU-
medlemsland forpligtet til at sikre gunstig bevaringsstatus for biodiversiteten 
i hvert enkelt af de udpegede Natura 2000-områder (figur 6.1.2 og tabel 6.1.3). 
Udpegning som Natura 2000-område er ikke en fredning, og jagt, fiskeri 
(f.eks. efter muslinger) og erhvervs- og fritidsaktiviteter kan foregå i Natura 

Figur 6.1.1 Produktionsområder, 
muslingeopdrætstilladelser og 
klappladser syd for området 
Mors, illustreret på søkort med 
angivne stednavne. 
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2000-områder. Forudsætningen er, at aktiviteterne ikke har negativ indvirk-
ning på bevaringsstatus inden for områderne. For at sikre balance mellem de 
forskellige interesser sker der løbende en regulering af lovgivning og pålagte 
begrænsninger i området. I 2019 er muslinge- og østerspolitikken fra 2013 ble-
vet udgivet i revideret udgave, og målsætningen om at sikre, eller opnå, gun-
stig bevaringsstatus i Natura 2000-områderne er klar. Det er imidlertid også 
et mål at kunne etablere et bæredygtigt grønt erhverv med fiskeri efter mus-
linger i og uden for Natura 2000-områder med anvendelse af nye skånsomme 
redskaber og opdræt (Fiskeristyrelsen, 2022).  

Det bagvedliggende udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder og na-
tur- og vildtreservater, der er relevante for Venø Bugt, Kås og Salling, giver et 
indblik i områdets dyreliv og vurderes at give et tilstrækkeligt grundlag for 
vurdering af dyrelivets potentielle mikrobielle påvirkning på muslingernes fø-
devareegnethed. I udpegningsgrundlaget indgår de fugle og havpattedyr, som 
det er nødvendigt at tage hensyn til. 

For at finde udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder skal man se på de 
forskellige typer beskyttede områder, som ligger bag Natura 2000-begrebet: 

 
Figur 6.1.2 og figur 6.1.3 viser kortlægning af de beskyttede områders place-
ring og udbredelse i og omkring Venø Bugt, Kås og Salling. 

Beskrivelsen af forekomst og påvirkninger fra havpattedyr og fugle er i høj 
grad baseret på data fra Naturstyrelsens seneste Natura 2000-basisanalyse 
(Naturstyrelsen 2020a – Naturstyrelsen 2020g), som indeholder optællinger af 
havpattedyr og fugle. Der henvises i øvrigt til disse kilder for yderligere in-
formation om natur og dyreliv i området. 

Natura 2000-områder 

Tabel 6.1.2 og figur 6.1.3 illustrerer områder udlagt som Natura 2000 (betegnet 
N efterfulgt af et nummer) i området Venø Bugt, Kås og Salling. 

Tabel 6.1.2 Typer af beskyttede områder, som ligger bag Natura 2000-begrebet. 

Natura 2000-områder består af nedenstående 

Habitatområder 

Er udpeget dels for at beskytte og dels 

for at genoprette en gunstig bevaringssta-

tus for bestemte naturtyper og arter  

af dyr og planter. 

(Naturstyrelsen 2022. Fakta om områ-

derne). 

 

Bemærk: Habitatområderne er udpeget  

på grundlag af EU-direktiver. 

Fuglebeskyttelsesområder 

Formålet med fuglebeskyttelsesom-

råderne er at opretholde og  

sikre levesteder, der er blevet  

forringet eller er direkte truede.  

(Naturstyrelsen 2022. Fakta om om-

råderne). 

 

Bemærk: Fuglebeskyttelsesområ-

derne er udpeget på grundlag af  

EU-direktiver. 

 

Ramsarområder 

Formålet med Ramsarområderne er at be-

skytte vådområder, der har international be-

tydning som levested for vandfugle. Samtidig 

nyder en lang række planter og dyr godt af 

beskyttelsen. 

(Naturstyrelsen, 2022. Fakta om områ-

derne). 

 

Bemærk: Ramsarområderne er udpeget på 

grundlag af den internationale Ramsarkon-

vention og ikke af EU-direktiver. Alle danske 

Ramsarområder indgår dog i fuglebeskyttel-

sesområderne og er derfor også med i Na-

tura 2000. 
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Tabel 6.1.3. Natura 2000-områder, som overlapper med eller grænser tæt op til området 

Venø Bugt, Kås og Salling. Datakilde er np3basis2020, som kan rekvireres via Miljøstyrel-

sen (https://mst.dk/service/miljoegis/hent-data/). 

Navn Produktionsområde 

N28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø 

Grænser op til P5, P6, P9 

N29: Dråby Vig P14, P15 

N31: Kås Hoved Grænser op til P6, P9 

N32: Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge Grænser op til P7 

N62: Venø, Venø Sund P5, P6, P7, P8 

N221: Risum Enge og Selde Vig P15 

  

Figur 6.1.2 Muslingeproduktions- 
og Natura 2000-områder syd for 
Mors. Der er i et vist omfang 
overlap mellem muslingeprodukti-
onsområderne og Natura 2000-
områder. N29: Dråby Vig (P14 og 
P15) og N62: Venø, Venø Sund 
(P5, P6, P7, P8) er de eneste 
marine Natura 2000-områder, 
som dækker større dele af rap-
portområdet. Dertil kommer N28, 
N31, N32 og N221, som grænser 
til rapportområdet eller har min-
dre overlap langs kyster og vige 
på lavt vand, hvor der ikke fiskes 
muslinger. 
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Habitatområder 

En række habitatområder (betegnet H efterfulgt af et nummer) er placeret del-
vist inden for, eller grænsende op til, rapportområdet Venø Bugt, Kås og Sal-
ling (tabel 6.1.). Deres placering og udbredelse svarer til Natura 2000-områ-
derne (figur 6.1.2).  

På udpegningsgrundlaget for habitatområderne findes Odder, Spættet sæl og 
Gråsæl. 

- Odder: H28, H29, H31, H32 

-  Spættet sæl: H28, H29 og H55 

- Gråsæl: H28 

Fuglebeskyttelsesområder 

Der er Fuglebeskyttelsesområder, der overlapper med eller grænser tæt op til 
Venø Bugt, Kås og Salling. Arterne, der findes i de forskellige beskyttelsesom-
råder, og som er knyttet til det marine område og kyst- og vådområderne, er 
oplistet. Arterne i området er omfattet af EU’s direktiv om beskyttelse af vilde 
fugle (2009/147/EF), artikel 4, stk. 1 og bilag 1. Natur- og vildtreservater. 

Ud over habitatområder findes der natur- og vildtreservater, der potentielt 
kan bidrage til mikrobiologisk forurening. Reservaterne er typisk udpegede 
steder, som er vigtige for fugle eller marine pattedyr som yngle- eller raste-

Tabel 6.1.4 Habitatområder, som overlapper med eller grænser umiddelbart op til Venø 

Bugt, Kås og Salling. Datakilde er np3basis2020, som kan rekvireres via Miljøstyrelsen 

(https://mst.dk/service/miljoegis/hent-data/). 

Navn Produktionsområde 

H28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø 

Grænser op til P5, P6, P9 

H29: Dråby Vig P14, P15 

H31: Kås Hoved Grænser op til P6, P9 

H32: Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge Grænser op til P7 

H55: Venø, Venø Sund P5, P6, P7, P8 

H221: Risum Enge og Selde Vig P15 

Tabel 6.1.4 Fuglebeskyttelsesområder i relation til Venø Bugt, Kås og Salling. Datakilde er np3ba-

sis2020, som kan rekvireres via Miljøstyrelsen (https://mst.dk/service/miljoegis/hent-data/). Opde-

lingen i ynglefugle og trækfugle er fra basisanalyserne (Naturstyrelsen 2020b, Naturstyrelsen 

2020c, Naturstyrelsen 2020f). 

  
Fuglebeskyt-
telses- 
område 

Navn Ynglende fugle Trækfugle Produktionsom-
råde 

F26  Dråby Vig Klyde, Havterne   P14, P15 
F27 Glomstrup Vig, 

Agerø, Munk-
holm og Katholm 
Odde, Lindholm 
og Rotholme 

Klyde, Havterne, 
Rørdrum 

Lysbuget knorte-
gås, Toppet 
skallesluger, 
Hjejle, Kortnæb-
bet gås, Hvinand 

Grænser op til P6, 
P9 

F28 Nissum Bred-
ning 

  Toppet skalleslu-
ger 

Grænser op til P5, 
P6 

F40 Venø, Venø 
Sund 

Klyde, Havterne, 
Dværgterne 

Lysbuget knorte-
gås, Toppet 
skallesluger 

P5, P8 
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pladser. I rapportområdet Venø Bugt, Kås og Salling findes tre natur- og vildt-
reservater, som direkte overlapper med produktionsområderne, og ét i umid-
delbar nærhed. 

Der er altså både trækfugle- og ynglefuglereservater, et byreservat og et re-
servat af typen øvrigt reservat, som ikke er specificeret nærmere. Agerø og 
Skibsted Fjord er udlagt med særstatus som naturvidenskabeligt reference-
område (BEK nr. 934 af 27/06/2016). For alle områderne gælder, at de er vig-
tige for fugleliv og naturtypeværdier og har forbud og begrænsninger i for-
hold til færdsel, jagt og sejlads (BEK nr. 934 af 27/06/2016, BEK nr. 60016 af 
30/06/1998, BEK nr. 942 af 27/06/2016, BEK nr. 14006 af 17/07/1987). 
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6.2 Appendiks 2: Høst af muslinger m.m. 
Appendiks 2 beskriver omfanget af fiskeri af muslinger m.m. til konsum med 
fokus på de vigtigste arter, der høstes i området. Appendikset omhandler så-
ledes arter, der er dækket af muslingebekendtgørelsen. Den historiske udvik-
ling af fiskeriet i rapportområdet Venø Bugt, Kås og Salling siden 2012 beskri-
ves ligeledes. Datagrundlaget er landingsstatistikker fra en database, som 
vedligeholdes af Fiskeristyrelsen. 

Fiskeribeskrivelserne, der indgår i sanitary survey-rapporterne, omhandler 
primært blåmuslinger, sekundært andre arter under muslingebekendtgørel-
sen i det omfang der er fiskeri efter dem af betydning i rapportområdet.  

Muslingefiskeriet (og andre arter, der fiskes med bundskrabende redskaber 
under samme lovgivning) er underlagt begrænsninger med hensyn til vand-
dybder. Vanddybden er en variabel grænse, som overordnet definerer, at der 
ikke må fiskes inden for 4 m’s dybdekurven. I Limfjorden gælder det, at der i 
alle produktionsområder må fiskes ind til 3 m’s dybdekurven (BEK nr. 2298 
af 03/12/2021, paragraf 7, stk. 1 og stk. 2). Dybdegrænsen kan dog løbende 
justeres både op og ned i de udstedte fiskeritilladelser for hvert enkelt delom-
råde, afhængigt af konkrete forhold og under hensyntagen til f.eks. ålegræs-
beskyttelsen (BEK nr. 2298 af 03/12/2021, paragraf 7, stk. 4). 

Fiskeri med bundskrabende redskaber i og inden for en afstand af 300 m til 
Natura 2000-områder er forbudt, med mindre der på baggrund af en miljø-
konsekvensvurdering er givet tilladelse fra Fiskeristyrelsen (bekendtgørelse 
nr. BEK nr. 2298 af 03/12/2021, paragraf 8, stk. 1 og stk. 2). 

Konsekvensvurderingerne vedr. fiskeri i Natura 2000-områder, som udgives 
af DTU-Aqua, er en ofte anvendt kilde i sanitary survey-undersøgelserne til 
at afdække udbredelsen af muslinger og andre relevante arter. For rapport-
området Venø Bugt, Kås og Salling er der dog kun begrænset overlap mellem 
produktionsområder og Natura 2000-områder og derfor ingen relevante kon-
sekvensvurderinger. 

I rapportområdet Venø Bugt, Kås og Salling er der udstedt tilladelser til op-
dræt i P5, P9, P11, P12, P13, P14 og P15. 

6.2.1 Dybdegrænser, forbudsområder og fiskeriintensitet 

I dette afsnit illustreres dybdeforholdene i rapportområdet Venø Bugt, Kås og 
Salling, inddelingen i produktionsområder og fiskeriets intensitet og begræns-
ninger.  
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6.2.2 Forekomst af blåmuslinger og andre arter 

Muslingeudvalgets rapport fra 2004 (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri 2004) giver et samlet overblik over udbredelsen af blåmuslinger esti-
meret som maksimal biomasse i perioden 1993-2003 i Limfjorden. Selv om 
denne ikke senere er udgivet i opdateret version med nyere samlede under-
søgelser, giver den stadig et udmærket billede af, hvor blåmuslinger har bedst 
betingelser og højest forekomst i Limfjorden. 

Figur 6.2.1 Venø Bugt, Kås og 
Salling med udvalgte dybdegræn-
ser. Det ses, at der er udstedt til-
ladelser til opdræt i P5, P9, P11, 
P12, P13, P14 og P15. 

 



44 

Det ses her, at rapportområdet Venø Bugt, Kås og Salling har gunstige forhold 
for blåmuslinger og historisk har haft en middelhøj tæthed. 

6.2.3 Landingsstatistik for blåmuslinger og andre arter 

Fiskeristyrelsen vedligeholder og offentliggør landingsstatistik for blåmuslin-
ger og øvrige arter, der hører under Fødevarestyrelsens muslingebekendtgø-
relse. Landingsstatistikkerne (Fiskeristyrelsens dynamiske tabeller4) for årene 
2012-2021 viser omfang og variation af fangster fra de forskellige produkti-
onsområder i rapportområdet Venø Bugt, Kås og Salling (tabel 6.2.1). 

 

Landinger, levende 
vægt (ton)             

År/art P5 P6 P7 P8 
P9 

vest 
P9 

øst P11 P12 P13 P14 15 Total 
2012             

Alm. hummer             
Alm. søstjerne             
Blåmusling 12 624 151 645 879 37 2427  1366  1496 7636 
Hjertemusling  47  6 54 2     1 110 
Konksnegl             
Stillehavsøsters             
Østers 10 4   108 2      125 

2013             
Alm. hummer             
Almindelig sø-

stjerne  154   50  162  18  502 887 
Blåmusling  190  1558 3708 33 1565  39  869 7963 
Hjertemusling  97   2454 36 1442    1 4030 

 
4 Fiskeristyrelsen - Dynamiske tabeller: https://fiskeristyrelsen.dk/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/  

 

Figur 6.2.2 Maksimal blåmuslin-
gebiomasse i Limfjorden, perio-
den 1993-2003 (Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
2004). 
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Konksnegl             
Stillehavsøsters             
Østers 15 56   70       142 

2014             
Alm. hummer             
Almindelig sø-

stjerne  82         88 170 
Blåmusling     3367 24 57   9 3227 6683 
Hjertemusling     2899  1738   4 1297 5939 
Konksnegl             
Stillehavsøsters             
Østers 2 14   21       37 

2015             
Alm. hummer             
Almindelig sø-

stjerne  257   102  1  26  145 530 
Blåmusling 31   8 2120      435 2595 
Hjertemusling 263 150  8 1509      375 2305 
Konksnegl             
Stillehavsøsters             
             

2016             
Alm. hummer            0 
Almindelig sø-

stjerne 25   24    194 243 
Blåmusling    11 64 10     66 150 
Hjertemusling     2694 240    8 1828 4770 
Konksnegl             
Stillehavsøsters             
Østers             

2017             

Alm. hummer  0  0     0   0 
Almindelig sø-

stjerne  591 0 4 306 14 196  254  71 1436 
Blåmusling 0 0 24 1001 93      993 2111 
Hjertemusling 0 0 0 284 5595 18     466 6364 
Konksnegl  0           
Stillehavsøsters             
Østers            1 

2018             
Alm. hummer             
Almindelig sø-

stjerne  87   218  70  252  296 923 
Blåmusling   483 841 102      180 1605 
Hjertemusling   424 749 1385 32 95    5 2691 
Konksnegl  3          3 
Stillehavsøsters             
Østers             

2019             
Alm. hummer             
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Almindelig sø-
stjerne  21   338  118  64  355 896 

Blåmusling   3174 2259 343  21    43 5839 
Hjertemusling   676 37 7389 31 643    1539 10316 
Konksnegl  1          1 
Stillehavsøsters        4    4 
Østers    11        11 

2020             
Alm. hummer            0 
Almindelig sø-

stjerne   32  136  34    81 283 
Blåmusling   12 321 1349  24     1707 
Hjertemusling   896 72 1148 6     24 2146 
Konksnegl  1          1 
Stillehavsøsters        10    10 
Østers   9 39        48 

2021             
Alm. hummer             
Almindelig sø-

stjerne  323 35 6 175  42  102  86 770 
Blåmusling  669 65 449 3211  690    2942 8026 
Hjertemusling   740 946 4636    373  2743 9437 
Konksnegl             
Stillehavsøsters        17    17 
Østers   4        4 

Tabel 6.2.5 Landinger, levende vægt (ton). Summeret pr. år, art og produktionsområde. Bemærk, at P9, Kås Bredning, rappor-

teringsmæssigt er inddelt i to, øst og vest. Derfor optræder P9 to gange i tabellen. 
 

I en tidligere sanitary survey-rapport (Larsen m.fl., 2017) påvistes stor varia-
tion i landinger af muslingerne mellem måneder og mellem år. Som gennem-
snit landes der typisk i månederne marts-juni og september-december. Det 
skal bemærkes, at kommercielt fiskeri efter muslinger normalt er lukket i juli-
august (BEK nr. 2298 af 03/12/2021). 

Omfanget af landinger af blåmuslinger fra de forskellige produktionsområder 
i perioden 2012-2021 er vist i figur 6.2.4 med udgangspunkt i data i tabel 6.2.1.  
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Figur 6.2.3 Fordeling af muslingelandinger. Landingsdata er baseret på Fiskeristyrelsens dynamiske tabeller.  

(figuren fortsætter på næste side)
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6.2.4 Konklusion 

Venø Bugt, Kås og Salling er et vigtigt område for blåmuslingefiskeriet i Lim-
fjorden. Historisk har der vedvarende været landet store mængder blåmus-
linger fra P7, P8, P9, P11 og P15 og mere spredt på enkelte år også fra P5, P6 
og P13. Fra P14, Dråby vig, er der kun registreret landinger i 2014, og dette 
antages at være fra opdræt, som ikke er fortsat.  

Med reference til landingsstatistikken kan det også konkluderes, at der er et 
udbredt fiskeri efter hjertemuslinger, som både med hensyn til stabiliteten 
over år og i omfanget af ton landet er på niveau med fiskeriet efter blåmuslin-
ger.  

  

 
 

 
 

Figur 6.2.3 (fortsat). Fordeling af muslingelandinger. Landingsdata er baseret på Fiskeristyrelsens dynamiske tabel-
ler. 
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Tætheden af både blåmuslinger og hjertemuslinger varierer fra år til år, og det 
er ikke muligt ud fra de historiske landingsdata og udbredelseskort præcist 
at forudse, hvor fiskeriet efter de forskellige arter vil foregå i årene fremover, 
eller hvilket omfang det vil få. Da der er tale om et historisk vigtigt område 
for muslingefiskeriet, med relativt begrænset konflikt med Natura 2000-om-
råder, forventes det dog, at fiskeriet vil fortsætte på samme niveau i de næste 
år. 

Der er udstedt mange opdrætstilladelser i Venø Bugt, Kås og Salling, og så-
fremt disse er aktive i de kommende år, kan det betyde øgede landinger fra 
P5, P12, P13 og P14. 
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6.3 Appendiks 3 Spildevand og nedbør 
I dette appendiks gives en oversigt over spildevandsrenseanlæg, industri og 
spredt bebyggelse, der er placeret omkring Venø Bugt, Kås og Salling. På basis 
af den forventede udledning af spildevand og regnbetingede udløb til områ-
det (baseret på tal fra 2020, se tabel 6.3.1) er der foretaget en vurdering af risi-
koen for mikrobiologisk forurening fra spildevand inden for de enkelte pro-
duktionsområder. 

Nedbør har både betydning for risiko for udløbshændelser, men også for 
overfladisk afløb og dermed øget udvaskning af husdyrgødning fra marker, 
afstrømning fra veje og overløb fra renseanlæg. Vurderingen foretages med 
udgangspunkt i den lokale udvikling af den samlede nedbørsmængde og eks-
tremhændelser. Ekstremhændelser kan give særlige problemer med overløb 
af renseanlæg og overfladisk afløb. En indikator, som kan bruges for at vur-
dere øget risiko for ekstremnedbør, er antal 24-timers nedbør, som overskri-
der 60 mm (Larsen m.fl., 2017). 

6.3.1 Renseanlæg og industriel udledning 

Vandmiljøplan I medførte i årene efter 1987, at behandlingen af byspildevand 
gennemgik betydelige forbedringer inden for tilslutningsgrad og rensnings-
teknologi. Resultatet i dag er, at hovedparten (95 % i 2020) af alt spildevand 
fra kloakerede ejendomme, industri o.l. bliver behandlet på avancerede ren-
seanlæg. Et avanceret renseanlæg omfatter både mekanisk og biologisk rens-
ning efterfulgt af behandling i nitrifikations-/denitrifikationsanlæg. Det skal 
bemærkes, at behandling af spildevand i et avanceret renseanlæg ikke nød-
vendigvis reducerer forekomsten af mikrobiologisk forurening. Af de reste-
rende 5 % af spildevandet bliver 3,7 % renset mekanisk, biologisk og kemisk, 
mens 1,3 % renses enten kun mekanisk, mekanisk og kemisk eller mekanisk og 
biologisk. Næsten intet (i tabellen 0 %) spildevand ledes urenset ud i Danmark 
(Miljøstyrelsen, 2021). 

I området Venø Bugt, Kås og Salling ligger fem renseanlæg < 1 km fra kysten. 
Renseanlæggene udleder samlet 6,3 mio. m3 renset spildevand/år. De tre stør-
ste kystnære udledninger er til hhv. P14 fra Østerstrand nord for Nykøbing 
Mors med 2,0 mio. m3 renset spildevand/år, til P8 fra Struer med 1,9 mio. m3 
renset spildevand/år og til P11 fra Harre-Vejle med 1,0 mio. m3 renset spilde-
vand/år. Derudover findes der to betydeligt mindre kystnære anlæg, som ud-
leder til P15. Længere inde i oplandet til P8 ligger Vinderup med 1,1 mio. m3 
renset spildevand/år samt et lille anlæg fra Vinderup Camping med 1000 
m3/år (tabel 6.3.1, figur 6.3.1). I perioden efter 2014 er fire mindre renseanlæg 
med lav renseklasse i oplandet eller i nærheden af området Venø Bugt, Kås 
og Salling blevet nedlagt.  
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Figur 6.3.1 Oversigtskort over 
renseanlæg og spredt bebyg-
gelse inden for oplandsgrænsen 
Venø Bugt, Kås og Salling (PULS, 
2022). 
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Tabel 6.3.1 Data for renseanlæg i kommuner omkring Venø Bugt, Kås og Salling (Miljø- og Fødevareministeriets spildevands-
database, PULS. 2022; Miljøstyrelsen. 2021). 

Produktions- 

område 
Kommune  Navn Type1 Belastning 

(PE2/år)  

Udledt renset 
spildevand 

(1.000 m3/år) 

Udledning til 
produktions- 

område 

P8 Holstebro  Vinderup MBNDK 7.134 1.061   

    Vinderup Camping M 30 1   

  Struer  Struer MBNDK 26.870 1.889 <=1km 

P8 Samlet      34.034 2.951  

P11 Skive  Harre-Vejle MBNDK 3.031 967 <=1km 

P11 Samlet      3.031 967  

P14 Morsø  Østerstrand MBNDK 22.687 2.029 <=1km 

P14 Samlet      22.687 2.029  

P15 Skive  Fur MBNDK 521 164 <=1km 

    Selde MBNDK 387 193 <=1km 

P15 Samlet      908 357  

Samlet      62.067 6.304  
1 Rensningstype-forkortelser (flere koblede angives ved hver type): M: mekanisk, B: biologisk, N: nitrifikation, D: denitrifika-

tion, K: kemisk. 
2 Personækvivalent (PE) er en måleenhed, der bruges inden for spildevandsrensning. En personækvivalent er 200 l spilde-

vand pr. dag eller 60 g BOD/dag. BOD betyder biologisk oxygenforbrug og svarer til, at der skal bruges 60 g ilt pr. dag ved 20 

°C for at omsætte det tilstedeværende biologiske materiale (ifølge Gyldendals Den Store Danske). 
 

Der findes to kystnære industrier med særskilt udledning af betydning i om-
rådet. HKScan Vinderup ligger ved P7 og Vildsund Blue ved P15 tæt på græn-
sen til P13 (PULS-udtræk for 2022, figur 6.3.1, tabel 6.3.2). Det forventes ikke at 
Vildsund Blue bidrager med fækal forurening, og bidraget fra HKScan Vin-
derup kan have et stort bidrag af organisk materiale, fra eksempelvis rengø-
ring af virksomhedens produktionsanlæg, men det vurderes ligeledes, at det 
samlede bidrag fra fækal forurening herfra er minimalt. 

 
Tabel 6.3.2 Data for de væsentligste industriudledninger i kommuner omkring området Venø Bugt, Kås og Salling (PULS 

2022). 

Produktions- 

område Kommune  Navn 

Udledt spildevand 

m3/år  

Udledning til 

produktions- 

område 

P7 Holstebro HKScan Vinderup 352 ≤ 1 km 

P15 Morsø Vilsund Blue A/S 1500 ≤ 1 km 

6.3.2 Huse uden tilslutning til renseanlæg 

I oplandet til Venø Bugt, Kås og Salling op til 1 km fra kysten er der 2629 huse, 
som ikke er koblet til et renseanlæg. Husene udgøres fortrinsvis af huse uden 
udledning (89 %). Det forventes at huse uden udledning kun udgør risiko for-
belastning, hvis regnvand trænger ind i systemet. Spredt bebyggelse forekom-
mer kystnært til alle produktionsområder, men den højeste tæthed findes ved 
P9, P6 og P11 (figur 6.3.1, tabel 6.3.3, PULS. 2022). 

Udledning og nedsivning fra ukloakerede huse inden for < 1 km fra kysten 
udgør ca. 5 % (3260 PE) af den dimensionerede mængde spildevand (62.067 
PE) udledt fra renseanlæg < 1 km fra kysten. Beregningen af udledningen tager 
udgangspunkt i PULS (PULS, 2022). Ukloakerede huse ’spredt’ sættes til 2,5 PE 
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i gennemsnit pr. år og kolonihave- og sommerhuse til 0,5 PE, da de ikke forven-
tes at være i brug hele året. Kategorien ‘Andet’ dækker mest over hotellers til-
bygninger og er sat til 20 PE (Larsen m.fl., 2017).  

Tabel 6.3.3 Antallet af huse og nedsivningsanlæg > 30 PE, der ikke er tilsluttet ren-

seanlæg omkring Venø Bugt, Kås og Salling (PULS, 2022). 

  < 1 km fra kysten 
 1 km fra 

kysten 
Samlet 

Nedsivning, > 30 PE 0 0 0 

Huse uden udledning 2340 2214 4554 

Huse med udledning 289 1005 1294 

Samlet 2629 3219 5848 

6.3.3 Nedbør 

Der anvendes klimadata fra automatiske nedbørsmålere efter korrektion af 
DMI, hentet fra DMI’s frie data (DMI 2022) for 2012-2021. Der ligger tre ned-
børsstationer med ≤ 2 km afstand til oplandet af Venø Bugt, Kås og Salling. 
Mod syd ligger den nærmeste station med målinger for hele tidsperioden på 
ca. 28 km afstand. Denne station er medtaget, idet områdets sydlige del ikke 
er godt repræsenteret af de andre stationer. Det ses af data fra de fire nedbør-
stationer og fra DMI’s modellerede gennemsnitsnedbør for 2011–2040, at ned-
børsmængden er væsentlig højere mod syd, og de højeste værdier i det syd-
lige opland ligger mellem værdierne for station 5290 og 5305 (figur 6.3.2, tabel 
6.3.4). 

Tabel 6.3.4 Middel og min.-maks. range af årsnedbør for de enkelte nedbørsstationer 

(DMI, 2022).  

Station Navn 
Årssum (mm) gennemsnit for 

2012-2021 
Minimum Maksimum 

5105 Erslev 835 675 1031 

5109 Junget 783 624 1018 

5290 Semb 858 659 1074 

5305 Grønbjerg 1045 790 1243 

Alle  
881 624 1243 
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En langtidsserie af Danmarks årsnedbør kortlægges af DMI. Den nærmeste 
station med langtidsserie er Vestervig, ca. 20 km vest for oplandet. Generelt 
er der en stigende tendens i nedbørsmængden over Danmark, både hvad an-
går mængden pr. år og frekvensen af ekstreme regnhændelser inden for 24 
timer. Der har været en stigende tendens på mængden af årsnedbøren i Dan-
mark, men i Vestervig er årsnedbøren steget mere end på de andre fire stati-
oner, som blev brugt i den lange tidsserie. Til gengæld foreligger der en meget 
lav udvikling i 24 timers nedbørsværdierne, modsat på landsplan. På lands-
plan er den maksimale 24 timers nedbør steget fra 73 mm i 1874 til 98 mm i 
2020, mens den i Vestervig er steget fra ca. 29 mm til 34 mm i 2020 (figur 6.3.3; 
Cappelen, 2021a). 

 

Figur 6.3.2 Udvalgte nedbørssta-
tioner, nærmeste station med 
langtidsserie og modellerede 
døgnværdier for tidsperioden 
2011-2040 fra DMI’s klimaatlas 
(DMI 2020). 

 



55 

Den gennemsnitlige årsnedbør ligger omkring 881 mm for de udvalgte stati-
oner og er dermed højere end landsgennemsnittet på 781 mm for 2012-2020 
(Cappelen2021b). 

For de udvalgte stationer var 2018 efterfulgt af 2016 de tørreste år med hhv. 
695 og 724 mm og 2019 og 2015 de vådeste år med hhv. 1074 og 1032 mm i 
perioden 2012-2021 (DMI 2022). 

Ligesom variationen mellem årene er stor, er variationen mellem månederne 
også betydelig. I gennemsnit er der i området mindst nedbør i forårsmåne-
derne (februar til maj) og mest i august–december (figur 6.3.4 A). Ekstremned-
bør for 24 timer har de laveste værdier i januar, marts og maj og de højeste i 
juni-oktober. Der er registreret et enkelt tilfælde af ekstremnedbør (> 60 
mm/døgn) i perioden fra 2012 til 2020 på station 5305 (stationen syd for om-
rådet) (figur 6.3.4 B). Højeste døgnnedbør var på denne station i september 
2014, med 69 mm på et døgn. Den højeste værdi på en station fra oplandet var 
55 mm i september 2018 på station 5109. Der forekommer en del tilfælde af 
døgnnedbør mellem 40 og 45 mm på forskellige stationer (figur 6.3.4 B).  

 
 

 

 

Figur 6.3.3 Årsnedbør og største 24 timers nedbør. Til venstre: Udviklingen i årsnedbøren og de største mængder nedbør på 
24 timer på landsplan for 1874-2020 (Cappelen, 2021a). Den sorte linje i årssummen og den røde linje for 24 timers nedbør 
angiver lineær regression for hele perioden og viser en stigende tendens for både nedbørsmængden pr. år og ekstremregn-
hændelserne inden for hvert år over hele perioden. Til højre: Tilsvarende kurver for Vestervig (bemærk, at skalaer ikke er ens). 

   

A B 
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6.3.4 Regnbetinget udløb (RBU) 

På grund af generelt stigende nedbørsmængder og hændelser med kraftig regn 
er der risiko for overløb af urenset spildevand fra renseanlæg til deres recipient 
(vandløb eller havet). Kommunerne har derfor lavet klimaplaner5, som skal 
sikre færrest mulige overløb i fremtidens klima. 

Kommunernes klima- og spildevandsplaner har forskellige tiltag, som har ind-
flydelse på risiko for-forurening. Struer Kommune har som den sidste kom-
mune i området Venø Bugt, Kås og Salling fået en klimatilpasningsplan. 
(Struer Kommune 2020).  

Ud fra data for bakterieindhold i vand fra renseanlæg, henfaldstider og trans-
porthastighed af mikrobiologisk forurening i vand er det muligt at estimere, 
om et vandområde er påvirket af overløb fra renseanlæg (Erichsen m.fl. 2006). 
Eksempelvis estimerede Erichsen m.fl. (2006) niveauet af ved forskellige regn-
hændelser for en udledning til Giber Å (åløb syd for Aarhus) som funktion af 
tiden efter regnhændelsen. Tilsvarende modeller blev anvendt for overløb til 
Knebel Vig som et modeleksempel på en lukket fjord med en salinitet på 156, 
20 grader varmt vand og 5 meters sigtdybde. 

Der blev testet tre modeller (tabel 6.3.4), og forudsigelsen af den mikrobiologiske 
forurening var meget varierende afhængigt af den anvendte model. Modellerne 
forudsagde, at hvis der ikke blev taget hensyn til både fortynding og henfald, 
ville niveauet af den mikrobiologiske forurening ikke komme ned på et accep-
tabelt niveau før flere dage efter udledningen. Hvis beregningerne inkluderede 
en model for fortynding og henfald, estimerede modellen, at et acceptabelt ni-
veau, jf. tabel 6.3.4, ville nås efter 19-24 timer. Anvendes en dynamisk model, 
der yderligere inkluderer vandbevægelser, ville tiden til et acceptabelt niveau 
nås efter hhv. 16 timer (Giber Å) og 8 timer (Knebel Vig). Modellerne er områ-
despecifikke, men peger på, at forurening fra relativt korte overløb kan resul-
tere i mikrobiologisk forurening af varigheder på flere dage. 

Tabel 6.3.2 Forudsigelser med modeller til beregning af tiden for henfald og fortynding af en mikrobiologisk forurening fra 5 timers 

overløb fra renseanlæg med 9.000.000/100 ml til 500/100 ml (EU’s Blå Flags-kriterium) (Erichsen m.fl., 2006). 

Eksempelområde Fra udlednings-
punkt 

Henfald alene 
geometrisk model 

Fortynding og henfald 
geometrisk model 

Fortynding og henfald 
dynamisk model 

Giber Å 6-8 timer >> 48 timer 19 timer 16 timer 
Knebel Vig 6-8 timer - 24 timer  8 timer 

 
I 2020 blev der registreret 20.418 regnbetingede udledninger fra overløbsbyg-
værker inkl. separat kloakerede områder i hele Danmark (PULS. 2022). Dette 

 
5 http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/se-kommunernes-planer-og-strate-
gier.aspx 

6 Salinitet bestemmes som elektrisk ledningsevne og omregnes derefter til salinitet. 
Derfor er det besluttet, at enheden er dimensionsløs (UNESCO, 1985). Det skal be-
mærkes, at en salinitet på eksempelvis 15 svarer til en tilnærmet saltholdighed på 
15 ‰. 

Figur 6.3.4 A) Månedlig gennemsnitsnedbør (mm) for de syv stationer i området Venø Bugt, Kås og Salling og B) højeste målin-
ger af 24 timers nedbør (mm) fordelt pr. station i perioden 2012-2021 (DMI 2022). 
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tal er baseret på en teoretisk beregning med baggrund i data fra de kommu-
nale spildevandsplaner og fra PULS-databasen (Miljøstyrelsen, 2021). 

Samlet ligger der i oplandet til området syd for Mors 141 regnbetingede kyst-
nære (≤ 1 km) udløb, hvoraf 82 % forekommer i separate regnvandssystemer 
(regnvand fra overflader, der ikke er blandet med kloakvand og med eller 
uden sparebassin (figur 6.3.5, tabel 6.3.5). De fleste udløb forekommer i større 
byer, fra Struer til P8 og Nykøbing M. til P13. 

Sammenlignet med den første sanitary survey for Venø Bugt, Kås og Salling, 
er antallet af beregnede regnbetingede udløb højere i 2020 end i 2014 (Larsen 
m.fl., 2017). Nedbørsmængden var ikke større i 2020 end i 2014, men det hø-
jere antal regnbetingede udledninger begrundes i en ændret beregningsme-
tode foretaget på grundlag af en forbedret datakvalitet i RBU’s modellering for 
perioden fra 2012 til 2020 i forhold til perioden før (Miljøstyrelsen, 2021). 

 
 

Tabel 6.3.3 Oversigt over beregnede antal regnbetingede udledninger fra kommuner i området Venø Bugt, Kås og Salling i 

2020 (PULS 2022). 

 ≤ 1 km > 1 km Samlet 
Overløbsbygværk med forsinkelsesbassin på overløb 0 7 7 
Overløbsbygværk med sparebassin (mindst 20 m3/ha 
befæstet areal) 2 1 3 
Overløbsbygværk 23 10 33 
Separat regnvand 105 108 213 
Separat regnvand med forsinkelsesbassin 11 42 53 
Samlet 141 168 309 
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6.3.5 Vandløb 

Data fra Vandplan III (Miljøstyrelsen, 2022) (figur 6.3.6) viser vandløb, der er 
registreret og klassificeret i forhold til ’samlet økologisk status’. Hvis den sam-
lede økologiske status er høj eller god (blå – grøn), forventes vandløbet ikke 
at modtage spildevand eller markafstrømning i en mængde, der kan udgøre en 
kilde til mikrobiologisk forurening. Hvis tilstanden derimod er moderat, ringe 
eller dårlig (gul – orange – rød), kan det ikke afvises, at vandløbet modtager 
spildevand/afløb fra marker, der kan bidrage med mikrobiologisk forure-
ning. At et vandløb har dårlig status, betyder dog ikke nødvendigvis, at det 
er mikrobiologisk forurenet, da det kan skyldes andre uønskede økologiske 
forhold såsom påvirkning fra pesticider eller uorganisk gødskning (NPK-
gødning), som ikke bidrager med mikrobiologisk forurening. 

Den økologiske tilstand af de 29 klassificerede vandløb og søer8, der har udløb 
til Venø Bugt, Kås og Salling, varierer mellem vandløb med god til vandløb 

 
7 Overløbsbygværker er dele af kloaksystemet, som ved overbelastning leder spilde-
vandet uden om renseanlægget og direkte ud i recipienten, f.eks. ved kraftige regn-
hændelser. 

8 Vandløb med et opland større end 10 km2. 

Figur 6.3.5 Oversigtskort over 
modellerede regnbetingede udløb 
og renseanlæg i området Venø 
Bugt, Kås og Salling. SE: separat 
regnvand, SF: separat regnvand 
med forsinkelsesbassin, OF: 
overløbsbygværk med forsinkel-
sesbassin, OS: overløbsbygværk 
med sparebassin, OV: overløbs-
bygværk7 (PULS, 2022). 
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med dårlig status ved udløbet. Af vandløb med forringet økologisk kvalitet 
findes der to vandløb i dårlig tilstand, som munder ud i P8, og den kystnære 
sø Kilen er i ringe tilstand. P11 er recipient for to vandløb, som er klassificeret 
ved hhv. dårlig og ringe tilstand, mens der til hvert af områderne P5, P9 og 
P13 også er udløb fra minimum et vandløb eller en kystnær sø med ringe eller 
dårlig tilstand. Derudover er der til hvert af områderne P6 og P12 udløb fra 
to vandløb i moderat tilstand og ét til både P7 og P14. I P15 er der udløb fra et 
vandløb med ukendt tilstand (figur 6.3.6). 

6.3.6 Konklusion 

De produktionsområder, hvor der er størst risiko for forekomst af mikrobio-
logisk forurening, vurderet ud fra beliggenheden af renseanlæg, er P14, som 
er recipient for spildevand fra Østerstrand nord for Nykøbing Mors, P8 fra 
Struer og P11 fra Harre-Vejle. Der ligger yderligere to mindre renseanlæg med 
udledning til P15 (se lokaliteterne i figur 6.3.1). 

I oplandet til Venø Bugt, Kås og Salling op til 1 km fra kysten er der 2629 huse, 
som ikke er koblet til et renseanlæg. Husene udgøres fortrinsvis af huse uden 
udledning (89%). Det forventes, at huse uden udledning kun udgør risiko for-
belastning, hvis regnvand trænger ind i systemet. Spredt bebyggelse forekom-
mer kystnært til alle produktionsområder, og den højeste tæthed ligger ved 
P9, P6 og P11.  

Figur 6.3.6 Vandløbs- og sø-
klassifikation og spildevandsud-
løb (Miljøstyrelsen, 2022, PULS, 
2022). 
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Der er stigende nedbør i området, hvilket giver øget risiko for fækal forure-
ning fra private sivebrønde o.l. ved ekstremnedbør. I de sidste ti år har der 
været et enkelt tilfælde af 24 timers nedbør > 60 mm og et > 50 mm, men der 
er en del hændelser omkring 40-45 mm.  

Ved regnvandshændelser, der giver overløb, er der især risiko for øget mikro-
biologisk forurening fra bebyggede arealer. Samlet ligger der 141 regnbetin-
gede kystnære (≤ 1 km) udløb i oplandet, hvoraf 82 % forekommer i separate 
regnvandssystemer (regnvand fra overflader, der ikke er blandet med kloak-
vand og med eller uden sparebassin). De fleste udløb findes omkring større 
byer, fra Struer til P8 og Nykøbing Mors til P13. 

Den samlede økologiske tilstand af de vandløb, som munder ud i Venø Bugt, 
Kås og Salling, varierer meget. Den samlede økologiske tilstand indikerer ikke 
direkte graden af mikrobiologisk forurening, da tilstandsklassificeringen kan 
skyldes andre uønskede økologiske forhold såsom påvirkning fra pesticider 
eller uorganisk gødskning (NPK-gødning), som ikke bidrager med mikrobio-
logisk forurening. I P8 udmunder der to vandløb i dårlig tilstand, og den kyst-
nære sø Kilen er i ringe tilstand. P11 er recipient for to vandløb, som er klas-
sificeret med hhv. dårlig og ringe tilstand, mens der til hvert af områderne P7, 
P9 og P13 er udløb fra et vandløb en eller kystnær sø med ringe eller dårlig 
tilstand. Der er to vandløb i moderat tilstand med udløb til P6 og ét til P14. I 
P15 er der udløb fra et vandløb med ukendt tilstand. 

  



61 

6.4 Appendiks 4: Mikrobiologiske undersøgelser af badevand 
EU’s badevandsdirektiv fra 2006 har til formål at sikre badegæster mod mi-
krobiologisk forurening ved at identificere potentielle relevante kilder til 
dette. Appendiks 4 opsummerer konklusionerne fra de mikrobiologiske ana-
lyser af vandprøver, der er foretaget i forbindelse med EU’s badevandsdirek-
tiv. Der er foretaget en analyse af data fra 2011 til 2020 med henblik på at af-
spejle hygiejnen i området dækkende Venø Bugt, Kås Bredning og Salling-
sund. 

6.4.1 Forberedelser til EU’s badevandsdirektiv fra 2006 

I 2002 udsendte EU-komamissionen et udkast til et revideret badevandsdirek-
tiv (EU 2006), som skulle sikre en mere aktiv overvågning af badevandskva-
liteten. For at vurdere konsekvenserne af stramningerne udførte Miljøstyrel-
sen — af særlig interesse for muslingeovervågningen — Miljøprojekt nr. 849 
(Hasling m.fl., 2003) og Miljøprojekt nr. 1101 (Erichsen m.fl., 2006), hvor bl.a. 
spredning og fortynding af mikrobiologisk forurening fra vandløb og rense-
anlæg blev undersøgt. Der en del sammenfald mellem påvirkningen af mi-
krobiologisk forurening fra afstrømning, vandløb og renseanlæg på den hy-
giejniske kvalitet af henholdsvis badevand og produktionsområder for mus-
linger m.m. Der er imidlertid også forskelle, da badning pr. definition foregår 
på lavt og kystnært vand og primært i sommermånederne, mens høst af mus-
linger fortrinsvis foregår i perioderne marts-juni og september-december (se 
appendiks 2) på dybere vand (min. 3 m for høst) og derfor ofte også i mere åbne 
farvande. På dybere vand med større afstand fra forureningskilder vil mikro-
biologisk udledning være mere fortyndet, men omvendt inaktiveres mikroor-
ganismer her typisk langsommere grundet mindre UV-lys (se appendiks 9). 

Badevandsdata fra 1997 til 2001 (Hasling m.fl., 2003) for Nordjyllands, Frede-
riksborg, Bornholms og Fyns Amter viste generelt en smule forringet kvalitet 
fra årets første prøveindsamling i maj måned til perioden juni-september. 
Kvaliteten var generelt stabil i juni-september, dog med en dagsvariation, så 
kvaliteten var bedst sidst på dagen og ved vandtemperaturer over 15 °C. 

Udløb fra vandløb samt udledning fra overløb og regnvand under og efter 
regnhændelser gav forringet badevandskvalitet, mens der i tørvejr ingen på-
virkning var fra overløb. 

Erichsen m.fl. (2006) undersøgte muligheden for at beskrive badevandskvali-
teten på flere badestrande under én fælles badevandsprofil (målestation) samt 
muligheder for varsling af forringet badevandskvalitet som følge af hændel-
ser, der kan medføre mikrobiologisk forurening. Projektet opsummerer data 
for indhold af pr. 100 ml fra forskellige forureningskilder. Tallene varierer 
mellem 5.000-10.000 for vandløb i tørvejr, 20.000-100.000 for vandløb i regn-
vejr og afløb fra befæstede arealer, 100.000-300.000 for renset spildevand, 
9.000.000 for overløb fra kloakker og 45.000.000 for urenset spildevand. 

Begge rapporter beskriver henfaldskonstanter (t90 = den påkrævede tid, før 90 
% af bakterierne er inaktiverede og dermed uskadelige) for og konstanternes 
afhængighed af, om det er lyst eller mørkt. Solens UV-lys kan være en vigtig 
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kilde til inaktivering9 af mikroorganismer i vandsøjlens øverste del (Deller 
m.fl., 2006). Påvirkningen af UV-lys falder med vanddybden, afhængigt af 
mængden af opløst og suspenderet organisk stof, og er typisk fraværende ved 
1 meters dybde (Markager m.fl., 2004). Mørke-t90 er 55-65 timer, mens lys-t90 
er 1,5 time i havvand med salinitet på 10 ‰10 og noget højere (t90 6-7 timer) i 
søer. I vandløb er lys-t90 helt oppe på 120-150 timer, sandsynligvis pga. større 
uklarhed i vandet som følge af suspenderede og opløste materialer. 

Mikroorganismer, som via spildevand bliver udledt til vandløb, vil derfor i 
mindre grad blive inaktiveret, end hvis de bliver udledt til søer eller marine 
områder. Temperaturen har også en væsentlig indflydelse på henfaldstiden, 
da inaktiveringen øges med temperaturen. En tommelfingerregel siger, at t90 
typisk er det halve ved 25 ºC i forhold til t90 ved 5 ºC. Ændringer i saliniteten 
forøger også inaktiveringen: t90 reduceres til ca. 66 % af udgangspunktet i 
ferskvand ved øgning til salinitet på 30 ‰, svarende til havvand som i f.eks. 
Nordsøen. Forskellige modelleringsværktøjer bliver i øvrigt diskuteret, lige-
som der i Miljøprojekt nr. 1101 beskrives værktøjer til beregning af t90 og hen-
faldstider for bakterier i akvatiske miljøer. 

Badevandsdirektivet (EC, 2006) opstiller krav til overvågning og vurdering af 
badevandskvaliteten (her mikrobiologisk forurening) ud fra mindst 16 prøver 
overfire år udtaget i badesæsonen, hvor der forventes flest badegæster (så-
fremt badesæsonen er længere end otte uger). 

Resultaterne klassificeres i fire klasser: udmærket, god, tilfredsstillende eller 
ringe (tabel 6.4.1). Hvis der finder regnhændelser sted, som forventes at med-
føre forurening, er det tilladt at udelukke prøven, såfremt der tages en ekstra 
prøve inden for en uge efter hændelsen. Danmarks badevandssæson strækker 
sig normalt fra 1. juni til 1. september (Danmarks Badevandsrapport, 2020), 
og den første prøve skal tages inden åbning af badevandssæsonen (dvs. i maj). 
De danske myndigheders vurdering af data er tilgængelige på det Europæi-
ske Miljøagenturs hjemmeside, hvor der laves en årlig afrapportering af ba-
devandskvaliteten for hvert land 
(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-
maps/state-of-bathing-waters-in-2019). 

  

 
9 Inaktiverer dækker i denne sammenhæng over skader fra solens UV-stråling på 
bakteriecellernes DNA (Deller m.fl., 2006) og sker inden for få timer i overfladen af 
klart solbeskinnet vand. 

10 Saliniteten er principielt enhedsløs, men svarer til en promille (‰) af saltindholdet 
i vandet. Som hjælp til læserne har vi angivet enheden som ‰. 
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6.4.2 Gennemgang af data fra 2011 til 2020 

I Venø Bugt, Kås Bredning og Sallingsund er der 31 badestrande, hvor bade-
vandskvaliteten overvåges. Strandenes placering inden for området fremgår 
af figur 6.4.1. De fordeler sig med henholdsvis 2 strande i P5, 5 strande i P6, 4 
strande i P7, 8 strande i P8, 4 strande i P9, 2 strande i P11, 1 strand i P12, 2 
strande i P13, 1 strand i P14 og 2 strande i P15. På trods af den store forskel 
mellem antallet af strande i de forskellige produktionsområder, fordeler de 
sig nogenlunde jævnt langs kysterne af hele området. 

Badevandets kvalitet måles på de 31 strande i området gennem badesæsonen, 
dvs. i månederne juni, juli og august, generelt to gange om måneden. 

Tabel 6.4.1 Klassificeringssystem for EU’s badevandskvalitet baseret på EC (2006) med hensyn til og intestinale enterokokker 

(IE). Der skal indgå mindst 16 prøver taget over fire år i vurderingen for danske farvande. 

Klasse Mikrobiologisk indhold Bemærkning 

Udmærket E. coli 95 % percentil <= 250 cfu/100 ml 

IE 95 % percentil <= 100 cfu/100 ml 

Der må udelades maks. 1 prøve eller 15 % af prøverne i vurde-

ringsperioden. 

God E. coli 95 % percentil <= 500 cfu/100 ml 

IE 95 % percentil <= 200 cfu/100 ml 

Der må udelades maks. 1 prøve eller 15 % af prøverne i vurde-

ringsperioden. 

Tilfredsstillende E. coli 90 % percentil <= 500 cfu/100 ml 

IE 90 % percentile <= 185 cfu/100 ml 

Der må udelades maks. 1 prøve eller 15 % af prøverne i vurde-

ringsperioden. 

Ringe E. coli 90 % percentil > 500 cfu/100 ml 

IE 90 % percentile > 185 cfu/ 100 ml 

Hvis klassen ‘ringe’ opnås fire år i træk, indføres badeforbud.  

Figur 6.4.1 Badestrande i områ-
det, hvor der er foretaget måling 
af badevandskvalitet. 
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I det følgende vil badevandskvaliteten i årene 2011-2020 blive gennemgået for 
strandene i de enkelte produktionsområder. Badevandet ved hovedparten af 
strandene i produktionsområderne blev de seneste ti år klassificeret som ud-
mærket, dog havde syv strande en lavere klassificering i mere end to år i pe-
rioden fra 2011 til 2020 (tabel 6.4.2). Når badevandskvaliteten klassificeres som 
god, tilstrækkelig eller ringe, så skyldes det, at badevandet har været påvirket 
af fækal forurening i perioderne. 

Badevandet ved alle strandene i P5, P6, P11, P12 og P15 er de seneste ti år 
hovedsageligt blevet klassificeret som udmærket, og kun i enkelte tilfælde i 
årene 2011 til 2020 er de blevet klassificeret lavere end udmærket. Det betyder, 
at badevandsrapporterne fra disse fem produktionsområder ikke umiddel-
bart indikerer, at der kan forekomme fækal forurening, som forringer vandet 
til et lavere niveau end ”udmærket” badevandskvalitet.  

I P7 har badevandskvaliteten ved ”Ejsingholm badestrand” de sidste ti år væ-
ret klassificeret som enten god eller tilstrækkelig. Det fremgår af badevands-
profilen for Ejsingholm, at kilderne til fækal bakteriel forurening primært er 
et overløbsbygværk ved Engvej, udløbet/overløb fra Vinderup renseanlæg 
samt et vist bidrag fra en pumpestation ved Ejsingholm sommerhusområde. 
Der er foretaget tiltag for at begrænse forureningen, men det afspejles endnu 
ikke i data for badevandskvaliteten. Badning ved stranden frarådes tre dage 
efter kraftig nedbør. Med udgangspunkt i badevandsrapporterne vurderes 
det, at der kan forekomme fækal forurening i P7, sandsynligvis primært i om-
rådets sydligste del, da de tre øvrige strande i P7 er klassificeret udmærket. 
Denne forureningsrisiko vil primært være knyttet til nedbørshændelser. 

I P8 har tre ud af otte badestrande været klassificeret lavere end udmærket i 
mere end to år i perioden 2011 til 2020. Det fremgår af badevandsprofilerne 
(tabel 6.4.3) for ”Struer Skolehjem” og ”Livbjerggårds Strand”, at der findes 
udløb fra regnvandsledninger eller vandløb til strandene eller i deres umid-
delbare nærhed. For ”Handbjerg Strand” er badevandsprofilen mht. fækal 
forurening beskrevet stort set identisk med ”Ejsingholm badestrand”, dvs. de 
primære kilder beskrives som overløb fra renseanlæg og pumpestation. Bad-
ning ved stranden frarådes tre dage efter kraftig nedbør. Det bemærkes for 
alle tre strande, at risikoen for fækal forurening er størst i forbindelse med 
nedbør. Med udgangspunkt i badevandsrapporterne vurderes det, at der kan 
forekomme fækal forurening i produktionsområdet. Ydermere er der to nyligt 
etablerede badestrande i P8: ”Havnebadet, Struer” og ”Handbjerg Marina”, 
der hhv. har udmærket (2019-2020) og uklassificeret status.  

I P9 er badevandskvaliteten ved en enkelt badestrand, ”Sillerslev Sommer-
husområde”, klassificeret som god i årene 2018-2020. Det fremgår af bade-
vandsprofilen, at Sillerslev Å, der har udløb ca. 1 km nord for stranden, til en 
vis grad er påvirket af udledning fra private spildevandsanlæg. Sillerslev Å 
vurderes generelt ikke at påvirke badevandskvaliteten på stranden pga. od-
den ved Sillerslev Øre; dog var vandkvaliteten forringet de ovennævnte år. 
Der kan forekomme fækal forurening i produktionsområdet, muligvis fra 
ukendte kilder såsom udledninger fra både og skibe. 

I P13 er badevandskvaliteten ved ”Refshammer” blevet klassificeret som god 
i årene 2012-2017. Ifølge badevandsprofilen er der et udløb fra en fælleskloak 
sydvest for ”Refshammer”, som kan påvirke badevandskvaliteten. Badning 
frarådes i forbindelse med kraftig nedbør. Med udgangspunkt i badevands-
rapporterne vurderes det, at der kan forekomme fækal forurening i P13; 
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denne risiko er specielt knyttet til Morsø-siden af området. Denne forure-
ningsrisiko vil primært være knyttet til nedbørshændelser. 

I P14 er badevandskvaliteten kun opgjort ved ”Bjørndrup”. Den er de seneste 
fem år betegnet som udmærket, men i årene før dette enten tilstrækkelig eller 
god. Det fremgår af badevandsprofilen, at Brydebæk grøft har udløb umid-
delbart ved stranden; flere af de fælleskloakerede områder i Bjørndrup by har 
udløb til denne grøft under regnvejr. Badning på stranden frarådes ved skilt-
ning ved sådanne hændelser. Med udgangspunkt i badevandsrapporterne 
vurderes det, at der kan forekomme fækal forurening i P14. Denne forure-
ningsrisiko vil primært være knyttet til nedbørshændelser. 

6.4.3 Konklusion  

Badevandet i det samlede område er af en lidt blandet kvalitet, specielt viser 
badevandskvaliteten, at der kan forekomme forurening med fækale bakterier 
til produktionsområderne 7, 8, 9, 13 og 14. Forureningen til disse 
produktionsområder sker fra forskellige former for udløb til eller tæt på 
strandene og sker primært i forbindelse med høje nedbørshændelser.  

Tabel 6.4.2 Badevandskvaliteten ved badestrande i Venø Bugt, Kås Bredning og Sallingsund, hvor kvaliteten i årene 

2011 til 2020 i mere end to tilfælde ikke er blevet klassificeret som udmærket. (U = Udmærket; G = God; T = Tilstrække-

lig; R = Ringe. 
Badestrande  Område 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ejsingholm Badestrand 7 G G G T T T T G G G 
Struer Skolehjem 8 U G G G U U U U U U 
Livbjerggård Strand  8 T G G G G G G G G U 
Handbjerg Strand 8 G G U G G G G U U U 
Sillerslev Sommerhus-
område 

9 U U U U U U U G G G 

Refshammer 13 U G G G G G G U U U 
Bjørndrup 14 G T T T T U U U U U 
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Tabel 6.4.3 Uddrag af badevandsprofiler for badestrande i produktionsområde 7, 8, 9, 13 og 14 i Venø Bugt, Kås Bredning og 

Sallingsund, som er vist i tabel 6.4.2. 
Badestrande  Kommune Område Bemærkninger i badevandsprofil 
Ejsingholm Badestrand Holstebro 7 Se Handbjerg Strand nedenfor. 

Badning frarådes ved stranden tre dage efter kraftigt regnvejr. 
Struer Skolehjem Struer 8 Syd for stranden har en regnvandsledning udløb. Badning fra-

rådes ud for regnvandsledningen. Risiko for fækale bakterier 
især i forbindelse med nedbør ud for udløb. 

Livbjerggård Strand Struer 8 Vest for stranden har et mindre vandløb udløb. Undersøgelser 
har vist, at vandløbet kan indeholde meget høje koncentratio-
ner af fækale bakterier i forbindelse med regnvejr. Badning i 
og omkring udløbet frarådes, og der opfordres i øvrigt til, at 
der bades inden for den definerede strækning på stranden. 
Vandløbet kan desuden i perioder danne en mindre sø på 
stranden, hvori badning også frarådes.  
2 km vest for stranden har Hummelmose Å udløb. Undersø-
gelser har vist, at vandløbet kan indeholde høje koncentratio-
ner af fækale bakterier i forbindelse med nedbør. Det vurde-
res, at Hummelmose Å kan have forringende indflydelse på 
badevandskvaliteten i tilfælde af regnvejr. 

Handbjerg Strand Holstebro 8 Der er i 2008-2012 foretaget en kildeopsporing i Venø Bugt 
for at fastlægge årsagerne til fækal forurening i bugten. De 
væsentligste kilder er overløbsbygværket ved Engvej, udlø-
bet/overløb fra Vinderup renseanlæg samt et vist bidrag fra 
pumpestationen ved Ejsingholm Sommerhusområde. Der er 
siden gennemført forskellige tiltag for at mindske forurenin-
gen. Badning frarådes ved stranden tre dage efter kraftigt 
regnvejr. 

Sillerslev Sommerhusom-
råde 

Morsø 9 Sillerslev Å, der i en vis grad er påvirket af spildevand fra pri-
vate spildevandsanlæg i Sillerslev Sommerhusområde, har 
udløb ca. 1 km nord for stranden. Det vurderes, at dette udløb 
ikke påvirker badevandskvaliteten pga. odden ved Sillerslev 
Øre.  

Refshammer Morsø 13 Fælleskloakerede områder har udledning til Klosterbugten un-
der regnvejr, men det vurderes, at disse ikke påvirker stran-
den pga. odden ved Refshammer. Et udløb fra fælleskloak 
800 m fra standen i sydvestlig retning vurderes at kunne på-
virke badevandskvaliteten. Det frarådes at bade ved stranden 
i forbindelse med kraftig nedbør. 

Bjørndrup Morsø 14 Umiddelbart syd for stranden har Brydebæk grøft udløb. 
Vandløbet har risiko for i perioder at indeholde høje koncen-
trationer af fækale bakterier. Dette skyldes primært, at flere af 
de fælleskloakerede områder i Bjørndrup by har udledning til 
Brydebæk grøft under regnvejr. Sådanne hændelser varsles 
med skilte. 
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6.5 Appendiks 5: Historiske, mikrobiologiske data for 
muslinger m.m. 
I dette appendiks gennemgås de historiske- og Salmonella-resultater for prø-
ver af muslinger m.m. udtaget fra produktionsområderne P5-P9 og P11-P15 
syd for Mors, beliggende ved Venø Sund, Lavbjerg syd (P5) og nord (P6), 
Venø Bugt nord (P7) og syd (P8), Kås Bredning (P9), Sallingsund syd (P11) og 
nord (P13), Lysen Bredning (P12), Dråby Vig (P14) og Sønder Bredning (P15). 
Formålet med datafremstillingen er – for de enkelte produktionsområder – at 
få et overblik over analyserede prøver i forhold til deres indhold og antal af 
og Salmonella. Dataopgørelsen vil derefter kunne benyttes til at underbygge 
1) placering af de foreslåede prøvetagningspunkter, som er fremkommet af 
resultaterne fra de øvrige appendikser, samt 2) foreslået klassificeringsstatus 
af produktionsområder og tilhørende prøvetagningsfrekvens. 

Prøverne, der ligger til grund for de mikrobiologiske data, er udtaget som led 
i muslingeerhvervets egenkontrol og Fødevarestyrelsens verifikation af denne 
(prøveprojekter). Resultaterne er indhentet hos Fødevarestyrelsens fødevareen-
hed i Aalborg, der løbende indsamler data i forbindelse med Fødevarestyrel-
sens muslingeovervågning, se Fødevarestyrelsens hjemmeside:  
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Muslingeovervaag-
ning/Muslingeovervaagning_Danmark/Sider/Danmark_muslingovervaag-
ning.aspx. 

På baggrund af indholdet af pr. 100 g kød og væske i prøverne over en af-
grænset tidsperiode er produktionsområderne klassificeret i kategorierne A, 
B og C. Ved tildeling af et produktionsområdes klassificering skelnes der 
imellem følgende specifikke-niveauer (X) målt i MPN/100 g i prøverne: X ≤ 
230, 230 < X ≤ 4.600 og 4.600 < X ≤ 46.000, hvorfor disse niveauer ofte omtales 
i nærværende appendiks. Prøverne bestod af arter af toskallede bløddyr, der 
repræsenterer fiskeriet i produktionsområdet. Grænseværdierne for og den 
bagvedliggende lovgivning findes i appendiks 7. 

En oversigt over udmeldte permanente klassificeringer for produktionsområ-
derne syd for Mors i perioden 2012-2021 er vist i tabel 6.5.1. De tildelte klassi-
ficeringer hænger sammen med antal og udtagningstidspunkt af prøver ana-
lyseret fra de forskellige produktionsområder, som igen hovedsageligt afhæn-
ger af fiskeriintensiteten i det pågældende produktionsområde. Da fiskeriinten-
siteten for både bundmuslinger og opdrætsanlæg kan variere fra år til år, kan 
den permanente mikrobiologiske klassificering tilsvarende ændre sig. Som 
det fremgår af tabellen, er der f.eks. i 2022 syd for Mors tildelt (foreslået) per-
manent mikrobiologisk klassificering for opdrætsanlæggene L-122, L-143 og 
L-144 i P5, L-102 i P9; L-102L og L-61L i P12; L61-G i P13; L-49, L-91N, L-193, 
L-215 og L-249 i P14 samt L-250 og L-308 i P15 samt for bundmuslingerne i 
P6-P9, P11-P13 og P15. Hvis der ikke er fisket i et område eller fra en pågæl-
dende line inden for det sidste år, eller hvis der ikke er analyseret tilstrække-
ligt mange prøver jf. kravene beskrevet i muslingebekendtgørelsen, er områ-
det/opdrætsanlægget uklassificeret (U). 
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Produktionsområdernes bundmuslinger og opdrætsanlæg har siden 2009 væ-
ret mikrobiologisk klassificeret og overvåget hver for sig. Den separate klas-
sificering blev indført, efter at et ekstraordinært fokuseret overvågningspro-
jekt i 2008 (Holtegaard m.fl., 2008) viste, at-niveauer i muslinger kunne variere 
inden for liner i samme produktionsområde og ikke nødvendigvis afspejle ni-
veauet i bundmuslinger. Således er forskellen i tildelte klassificeringer af mus-
linger taget med bundskrab og fra liner i opdrætsanlæg til stede i P9 og P12, 
hvor bunden i 2021-22 er klassificeret som B, mens opdrætsanlæggene er klas-
sificeret som A alene (P9) eller både A og B (P12) (tabel 6.5.1). Ligeledes kan 
de enkelte opdrætsanlæg i samme produktionsområde have forskellige klas-
sificeringer som tilfældet i P14 i 2019 og tidligere.  

Tabel 6.5.1 Klassificeringsforslag for 2022 og udmeldte permanente klassificeringer A, B eller uklassificeret (U) af produktions-

områderne (Px) og deres opdrætsanlæg (L-x) syd for Mors for 2012-2021. Data stammer fra DK NRL 2012-21 (Danmarks Re-

ferencelaboratorium for monitorering af bakteriel og viral kontaminering af toskallede bløddyr). U angiver uklassificerede pro-

duktionsområder af årsager, der for de seneste opgørelser er begrundet med manglende data fra det seneste år (U-1), for få 

data (U-2) eller begge årsager (U-3). Der er ikke udmeldt nye klassificeringer i 2013, 2015 og 2020. De anvendte tolerancekri-

terier for-niveau og krav for prøveantal og frekvens, der ligger bag udmeldingen af permanent klassificering, følger den tidssva-

rende version af muslingebekendtgørelsen og er opsummeret i appendiks 7.  

Produktionsområder (Px)  

og liner (L-x) syd for Mors 

 År 

2022* 2021 2019 2018 2017 2016 2014 2012 

P5 (bund) U U U U U-1 A A U 

L-122 B B U U U-3 U-3 U U 

L-143 B B U-2 U-3 U-2 U-2 U-3 A 

L-144 B B U-2 U-2 U-3 U-3 U-3 A 

L-145 U-3 U-1 A U-2 U-3 U-3 U-3 U 

L-343 A U U U     

P6 (bund) A U U U U-3 A A A 

P7 (bund) B B A U-2 U-3 U-3 A A 

P8 (bund) B B B B U-2 U-1 A A 

P9 (bund) B B A B B A A A 

L-102 A A U-2 A A A U-3 U 

L-138 U-1 A U-2 U-3 U-3 U-3 U U 

L-344 U-2 U-2 U U     

P11 (bund) A A A A U-1 U-1 A U 

P12 (bund) B B U-2 U-3 U-3 U-3 U-3 U 

L-216 U-2 U-3 U-3 U-2 U-3 U-3 U-2 U 

L-102L A A U-3 U-3 B A A B 

L-61L B U-2 U U U-3 U-3 U-3 U-3 

P13 (bund) A U U U-3 U-3 U-1 U-1 U 

L-49Ø U-2 U-2 U U U-3 U-3 U-3 U 

L-61G A A A A A B B A 

P14 (bund) U-3 U-3 U U U-3 U-3 U-3 U 

L-49 A A B B B U-2 U-2 U 

L-193 A A A A U-2 U-2 U-1 U 

L-215 A A B B U-2 U-3 B A 

L-249 A A A A A A A A 

L-91N A A B B U-2 A A A 

P15 (bund) A A A A A A A A 

L-250 A A A B B A A A 

L-308 A A A A     

* Klassificeringsforslag for 2022. 
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6.5.1 Opsummering af historiske data for mikrobiologisk indhold i 
prøver af muslinger m.m. 

Datasættet, der gennemgås i det følgende, er resultaterne af og Salmonella i 
prøver udtaget igennem årene 2012 til og med 2021. 

En opsummering af antallet af prøver udtaget og analyseret for fra de enkelte 
produktionsområder syd for Mors igennem de seneste ti år (2012-2021) er an-
givet i tabel 6.5.2. I tabellen vises desuden fordelingen af prøver udtaget fra 
bund og opdrætsanlæg inden for samme område.  

 
Tabel 6.5.2 viser, at der inden for både den seneste ti-årige og tre-årige periode 
– om end i varierende grad – er analyseret prøver fra alle produktionsområder 
syd for Mors. Der er generelt færrest prøver fra P6, hvor der også er et fravær 
af prøver fra år 2016-2020. Endvidere ses det, at der fra nogle af produktions-
områderne indeholdende opdrætsanlæg (P5, P9, P12-P13 og P15) er analyseret 
prøver fra både bund- og linemuslinger. Fra området P14 er der primært ud-
taget prøver af muslinger fra opdrætsanlæg og ikke fra bund. 

Det samlede antal prøver udtaget for bund- og linemuslinger pr. år fra hvert 
produktionsområde er afbildet i figur 6.5.1, der desuden viser, hvor mange prø-
ver der indeholdt i niveauerne  230 < X ≤ 4.600 og 4.600 < X ≤ 46.000 (eventuelle 
tal over søjlerne). 

Tabel 6.5.2 Oversigt over antal prøver udtaget i de enkelte produktionsområder og år i perioden 2012-2021 samt angivelse af 

antal prøver bestående af bund- og linemuslinger m.m. (bund/line).  
Produktionsområde Total antal 

syd for Mors 

P5 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P13 P14 P15  

2012 
30 

(20/10) 
27 

(27/0) 
14 

(14/0) 
18 

(18/0) 
31 

(21/10) 
14 

(14/0) 
20 

(0/20) 
34 

(14/20) 
20 

(0/20) 
63 

(43/20) 
271 

(26/68) 

2013 
30  

(30/0) 
26 

(26/0) 
6 

(6/0) 
19 

(19/0) 
39 

(36/3) 
50  

(50/0) 
11 

(0/11) 
15 

(2/13) 
20 

(0/20) 
19 

(12/7) 
235 

(108/281) 

2014 
8  

(8/0) 
7 

(7/0) 0 0 63 
(50/13) 

50 
(50/0) 

43 
(1/42) 

11 
(4/7) 

17 
(0/17) 

41 
(32/9) 

240 

(16/209) 

2015 
19  

(19/0) 
16 

(16/0) 0 0 65 
(40/25) 

6 
(6/0) 

24 
(0/24) 

15 
(0/15) 

25 
(0/25) 

18 
(10/8) 

188 

(22/147) 

2016 
8 

(0/8) 0 0 8 
(8/0) 

48 
(38/10) 0 12 

(0/12) 
21 

(0/21) 
81 

(0/81) 
48 

(31/17) 
226 

(170/144) 

2017 17 (0/17) 0 7 
(7/0) 

55 
(55/0) 

69 
57/12) 19 (19/0) 23 

(0/23) 
20 

(5/15) 
106 

(0/106) 
70 

(27/43) 
386 

(181/90) 

2018 
35 

(0/35) 0 31 
(31/0) 

22 
(22/0) 

48 
(34/14) 

14 
(14/0) 

10 
(5/5) 

20 
(0/20) 

77 
(0/77) 

68 
(13/55) 

325 

(181/54) 

2019 
98 

(0/98) 0 58 
(58/0) 

42 
(42/0) 

103 
(49/54) 

18 
(18/0) 

33 
(10/23) 

16 
(0/16) 

119 
(2/117) 

85 
48/37) 

572 

(155/88) 

2020 
60 

(0/60 0 35 
(35/0) 

48 
(48/0) 

73 
(23/50) 

5 
(5/0) 

40 
(20/20) 

16 
(0/16) 

52 
(0/52) 

50 
(32/18) 

379 

(91/97) 

2021 
52 

(0/52) 
26 

(26/0) 
38 

(38/0) 
44 

(44/0) 
104 

(68/36) 
13 

(13/0) 
74 

(46/28) 
43 

(28/15) 
61 

(0/61) 
65 

(40/25) 
520 

(4/222) 

2012-2021 

(10 år) 

357 

(177/280) 

102 

(102/0) 

189 

(189/0) 

256 

(256/0) 

643 

(416/227) 

189 

(189/0) 

290 

(82/208) 

211 

(63/148) 

578 

(2/576) 

527 

(288/239) 

3342 

(1659/1683) 

2019-2021 

(3 år) 

210 

(0/210) 

26 

(26/0) 

131 

(131/0) 

134 

(134/0) 

280 

(140/140) 

36 

(36/0) 

147 

(76/71) 

75 

(38/47) 

232 

(2/230) 

200 

(120/80) 

1471 

(668/783) 
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For hele området syd for Mors er der inden for de seneste ti år analyseret i alt 
3.342 prøver for, som er fordelt på 1.664 prøver af bundmuslinger og 1.678 
prøver udtaget fra opdrætsanlæg. De tilsvarende tal for de seneste tre år ud-
gør i alt 1.471 udtagne prøver, fordelt på hhv. 693 prøver fra bundmuslinger 
og 778 prøver fra linemuslinger. For flere produktionsområder, indeholdende 
opdrætsanlæg såsom P12, P13 og P14, er der en gennemgående overrepræ-
sentation af prøver udtaget fra disse opdrætsanlæg i forhold til områdets 
bundmuslinger. 

 

Figur 6.5.1 Opsummering af antal-
let af prøver udtaget i de enkelte 
produktionsområder og år i perio-
den 2012-2021 (øverst) og 2019-
2021 (nederst). Antallet af prøver 
med i niveauerne  230 < X ≤ 4.600 
og 4.600 < X ≤ 46.000 MPN/100 g 
angivet over hver søjle.. 
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Figur 6.5.2 Kort over prøvetag-
ningernes placering gennem den 
seneste ti-års periode (2012-21) 
og påviste niveauer af i muslinger 
m.m. 
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Den geografiske placering af de udtagne prøver inden for de respektive pro-
duktionsområder er vist i figur 6.5.2, ligesom prøvernes-niveauer målt i 
MPN/100 g (X < 18 (ikke påvist), 18 ≤ X ≤ 230, 230 < X ≤ 4.600 eller 4.600 < X 
≤ 46.000) er markeret med forskellige symboler. På figur 6.5.3 er perioden for 
udtagne prøver reduceret il tre år med angivelser af lineanlæg. 

Salmonella-analyserne ophørte pr. 1/1 2017. Indtil da blev de foretaget på prø-
ver fra Fødevarestyrelsens kontrolprojekter og fiskeriets egenkontrol med en 
hyppighed – så vidt muligt med udgangspunkt i fiskeriet – på mindst én prøve 
i kvartalet. 

De udtagne prøvers fordeling på arter af toskallede bløddyr i produktions-
områderne syd for Mors i perioden 2012-2021 er opsummeret i tabel 6.5.3. Som 
det fremgår, har tre fjerdedele af prøverne fra alle produktionsområder be-
stået af blåmuslinger (Mytilus edulis). De øvrige prøver har bestået af hjerte-
muslinger (Cerastoderma edule), udtaget i syv af de ti produktionsområder syd 
for Mors, og østers, enten uspecificeret, Crassostrea gigas (stillehavsøsters) eller 
Ostrea edulis (europæiske østers), udtaget i otte af de ti produktionsområder. 

Figur 6.5.3 Kort over prøvetag-
ningernes placering gennem den 
seneste tre-års periode (2019-21) 
og påviste niveauer af i muslinger 
m.m. 
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En mere detaljeret opsummering af antal prøver og de opnåede- og Salmo-
nella-resultater for alle produktionsområder syd for Mors i perioden 2012-
2021 er angivet i tabel 6.5.4. Data er her opgjort for et-årige, tre-årige og ti-årige 
perioder for de enkelte produktionsområder samt for hele området syd for 
Mors. Dette er gjort for at afspejle prøveudtagningens intensitet og fordeling 
på produktionsområder samt eventuelle ændringer i hygiejne gennem årene.-
resultater < 18 MPN/100 g (svarende til metodepåvisningsgrænsen) er tildelt 
en værdi på 10 MPN/100 g af hensyn til den statistiske evaluering og grafiske 
fremstilling.  

Som det fremgår af tabel 6.5.4, blev der i årene 2012-2021 for hele området syd 
for Mors udtaget og analyseret 3.342 prøver for. I gennemsnit blev der for 
analyseret 334 ± 186 prøver pr. område, 334 ± 130 prøver pr. år og 33 ± 28 
prøver pr. område og år. I samme ti-års periode blev der i alt analyseret 343 
prøver for Salmonella, hvilket svarer til et gennemsnit på 34 ± 24 prøver pr. 
område. 

Blandt prøverne udtaget i produktionsområder syd for Mors igennem den 
seneste ti-års periode indeholdt 3.226 (97 %) prøver ≤ 230 MPN/100 g, hvoraf 
der i 1.921 (57 %) prøver slet ikke blev påvist (dvs. < 18 MPN/100 g jf. meto-
dedetektionsgrænsen for ISO 16649-3). Endvidere blev der i 108 prøver (3 %) 
påvist 230 < MPN ≤ 4.600 /100 g, hvoraf 34 (1 %) indeholdt > 700 MPN/100 
g, mens der i 8 prøver (0,2 %) blev påvist 4.600 < MPN ≤ 46.000 /100 g. Én 
prøve (0,3 %) var positiv for Salmonella. 

Den gennemsnitlige procentvise fordeling af prøvernes indhold af har for de 
enkelte produktionsområder fordelt sig som følger: 96 ± 3 % prøver indeholdt 
≤ 230 MPN/100 g, 3 ± 3 % prøver indeholdt 230 < MPN ≤ 4.600/100 g og 0,2 ± 
0,2 % prøver indeholdt 4.600 < MPN ≤ 46.000/100 g. Desuden havde 57 ± 9 % 
af prøverne et-indhold under metodepåvisningsgrænsen (18 MPN/100 g kød 
og væske). 

De produktionsområder, hvorfra de 116 prøver indeholdende > 230 
MPN/100 g blev udtaget, fremgår af tabel 6.5.4 og er beskrevet mere præcist 
under gennemgangen af de enkelte produktionsområder mht. prøveudtag-
ninger og-indhold.  

 Tabel. 6.5.3 Oversigt over specifikke arter af muslinger repræsenteret i udtagne prøver fra de enkelte produktionsområder, 

angivet i antal prøver udtaget inden for de seneste ti- og tre- års (i parentes) perioder. 

Antal prøver P5 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P13 P14 P15 Total % af total 

Blåmuslinger 
282 

(210) 
47 

(26) 
99 

(53) 
191 
(87) 

426 
(219) 

113 
(27) 

208 
(71) 

179 
(61) 

578 
(232) 

426 
(144) 

2549 
(1130) 

76 
(77) 

Hjertemuslinger 
12 
 (0) 

24 
(0) 

74 
 (62) 

29 
 (16) 

172 
 (61) 

63 
 (9) 

6 
 (5) 

14 
 (14) 0 

101 
 (56) 

495 
(223) 

15  
(15) 

Østers (europæisk) 0 0 
16 

 (16) 
31 

 (31) 0 0 0 0 0 0 
47 

(47) 
1 

 (3) 

Østers (stillehavs) 
5  

(0) 0 0 5 
3 

 (0) 
13 
 (0) 

76 
 (71) 

5 
 (0) 0 0 

107 
(71) 

3  
(5) 

Østers (uspecificeret) 
58 
 (0) 

31 
 (0) 0 0 42 0 0 

13 
 (0) 0 0 

144 
 (0) 

4 
 (0) 

Total 
357 

(210) 
102 
(26) 

189 
(131) 

256 
(134) 

643 
(280) 

189 
(36) 

290 
(147) 

211 
(75) 

578 
(232) 

527 
(200) 

3342 
(1471) 

100 
(100) 
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Tabel 6.5.4 Opsummering af antal analyserede prøver samt resultater for (MPN/100 g) og Salmonella (kvalitativ) i perioden 2012-2021 for hele området syd for Mors, indeholdende produktions-

områderne P5-P9 og P11-15 (data: Fødevarestyrelsens muslingeovervågning).-indhold er vist inden for kategorier, der er relevante for områdeklassificeringen. Tallene i parentes angiver den 

procentvise fordeling. 

År 

Produktionsområde 

Hele  
området 
’syd for 
Mors’ 

Gennemsnit pr.  
område ±SD 

P5 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P13 P14 P15 
Venø 

Sund, Lav-
bjerg Syd 

Venø  
Sund,  

Lavbjerg 
Nord 

Venø  
Bugt, Nord 

Venø 
Bugt, Syd 

Kås  
Bredning 

Salling-
sund,  
Syd 

Lysen 
Bredning 

Salling-
sund, 
Nord 

Dråby  
Vig 

Sønder 
Bredning  

ANTAL PRØVER I ALT                         

2012 30 27 14 18 31 14 20 34 20 63 271 27 ± 14 

2013 30 26 6 19 39 50 11 15 20 19 235 24 ± 13 

2014 8 7 0 0 63 50 43 11 17 41 240 24 ± 23 

2015 19 16 0 0 65 6 24 15 25 18 188 19 ± 19 

2016 8 0 0 8 48 0 12 21 81 48 226 23 ± 27 

2017 17 0 7 55 69 19 23 20 106 70 386 39 ± 34 

2018 35 0 31 22 48 14 10 20 77 68 325 33 ± 25 

2019 98 0 58 42 103 18 33 16 119 85 572 57 ± 42 

2020 60 0 35 48 73 5 40 16 52 50 379 38 ± 24 

2021 52 26 38 44 104 13 74 43 61 65 520 52 ± 26 

RESULTATER 

E. coli - seneste 3 år (2019-2021) - Antal prøver inden for kategori (%)  

Antal prøver i alt 210 26 131 134 280 36 147 75 232 200 1471 147 ± 85 

A (%) 183 (87) 26 (100) 124 (95) 128 (96) 277 (99) 36 (100) 136 (93) 73 (97) 231 (100) 198 (99) 1412 (96) 141 ± 82 (96 ± 4) 

A < 18 MPN/100g (%) 58 (28) 13 (50) 63 (48) 59 (44) 155 (55) 23 (64) 71 48) 43 (57) 149 (64) 135 (68) 769 (52) 77 ± 51 (53 ± 12) 

18 ≤ A ≤ 230 MPN/100g (%) 125 (60) 13 (50) 61 (47) 69 (51) 122 (44) 13 (36) 65 (44) 30 (40) 82 (35) 63 (32) 643 (44) 64 ± 39 (44 ± 8) 

B (%) 25 (12) 0 (0) 6 (5) 5 (4) 3 (1,1) 0 (0) 11 (7) 2 (3) 1 (0,4) 2 (1) 55 (4) 6 ± 8 (3 ± 4) 

B > 700 MPN/100g (%) 10 (5) 0 (0) 2 (2) 2 (1) 1 (0,4) 0 (0) 4 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 19 (1) 2 ± 3 (1 ± 2) 

4600 < C ≤ 46000 (%) 2 (1) 0 (0) 1 (0,8) 1 (0,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0,3) 0 ± 1 (0,2 ± 0,4) 
Tabel 6.5.4 forsætter på næste side. 
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Tabel 6.5.4 fortsat. 

 

Produktionsområde 

Hele  
området 
’syd for 
Mors’ 

Gennemsnit pr.  
område ±SD 

P5 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P13 P14 P15 
Venø 

Sund, Lav-
bjerg syd 

Venø  
Sund,  

Lavbjerg 
nord 

Venø  
Bugt, nord 

Venø 
Bugt, syd 

Kås  
Bredning 

Salling-
sund,  
syd 

Lysen 
Bredning 

Salling-
sund, nord 

Dråby  
Vig 

Sønder 
Bredning  

E. coli - seneste 10 år (2012-2021) - Antal prøver inden for kategori (%)  

Antal prøver i alt 357 102 189 256 643 189 290 211 578 527 3342 334 ± 186 

A (%) 327 (92) 102 (100) 181 (96) 244 95) 634 (99) 188 (99) 265 (91) 205 (97) 559 (97) 521 (99) 3226 (97) 323 ± 183 (96 ± 3) 

A < 18 (%) 158 (44) 68 (67) 97 (51) 108 (42) 371 (58) 119 (63) 145 (50) 131 (62) 368 (64) 356 (68) 1921 (57) 192 ± 122 (57 ± 9) 

18 ≤ A ≤ 230 (%) 169 (47) 34 (33) 84 (44) 136 (53) 263 (41) 69 (37) 120 (41) 74 (35) 191 (33) 165 (31) 1305 (39) 131 ± 69 (40 ± 7) 

B (%) 28 (8) 0 (0) 7 (4) 11 (4) 8 (1) 1 (0,5) 24 (8) 6 (3) 17 (3) 6 (1) 108 (3) 11 ± 9 (3 ± 3) 

B > 700 (%) 11 (3) 0 (0) 3 (2) 4 (2) 1 (0,2) 0 (0) 8 (3) 1 (0,5) 5 (1) 1 (0,2) 34 (1) 3 ±4 (1 ± 1) 

4600 < C ≤ 46000 (%) 2 (0,6) 0 (0) 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,2) 0 (0) 1 (0,3) 0 (0) 2 (0,3) 0 (0) 8 (0,2) 1 ± 1 (0,2 ± 0,2) 

E. coli (MPN/100 g)             

Minimum 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   
Maksimum 18000 130 18000 5400 20 340 18000 1300 18000 2400   
Median 20 10 10 20 80 10 14 10 10 10   
Geomiddel 31 16 24 30 164 17 26 18 19 17   
90 % fraktil 230 57 170 220 10 70 219 80 80 50   
95 % fraktil 490 80 230 234,5 5400 85 460 146 171 130   
Salmonella - seneste 10 år (2012-2021)  

Antal undersøgte 26 27 3 20 93 34 24 25 38 53 343 34 ± 24 
Positive (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0,3) 0,1 ± 0,3 
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6.5.2 Vurdering af stabiliteten af hygiejnen i området syd for Mors 

Der er en generel tendens til en stabil procentvis fordeling inden for klasse A-, 
B- og C-prøver udtaget i alle produktionsområderne syd for Mors inden for så-
vel den seneste tre- og ti-års periode (figur 6.5.4). For seks af de ti undersøgte 
produktionsområder gælder, at 97-100 % af de udtagne prøver inden for den 
sidste ti-årige periode indeholdt ≤ 230 MPN/100 g. For P7 og P8 opnår mindst 
95-96 % af de udtagne prøver A-niveau, og for P5 og P12 opnår mindst 91-93 % 
af de udtagne prøver A-niveau inden for den sidste 10-årige periode, hvilket 
dog falder til mindst 87 % inden for de seneste tre år i P5 (figur 6.5.4 og tabel 
6.5.4). Metodepåvisningsgrænsen er < 18 MPN /100 g. 

Tre χ2 tests på data fra årene 2012-2021 er blevet gennemført. Testene analyserer 
den relative fordeling af prøver, hvor ikke er påvist med prøver, hvor er påvist 
(≥ 18 MPN). Analyserne viser, at der er signifikante forskelle mellem såvel del-
områderne (p<0,001), årene (p<0,001) og årstiderne (p<0,001), hvor prøverne er 
indsamlet. Andelen af prøver, der er positive inden for de enkelte områder va-
rierer, og er højest i P5 og P8, hvor hhv. 56 % og 58 % er positive for. I P7, P9 og 
P12 er påvist i 42-50 % af prøverne, og i de resterende fem produktionsområder 
er påvist i 32-38 % af prøverne. Andelen af positive prøver varierer ligeledes 
mellem årene, hvor der er påvist relativt flere positive prøver (59 %) i 2020, 
mens kun er påvist i 20 % af prøverne i 2013, og i de øvrige år varierer påvis-
ningsgraden mellem 29 % og 51 % med et gennemsnit på 42 %. Fordelingen af 
positive prøver imellem årstider viser, at der er påvist i 26-61 % af prøverne fra 
de fire årstider med færrest om foråret (26 %) og en gradvis stigning til om vin-
teren (61 %). 
 
Det er desuden testet med en χ2 test, hvorvidt der er statistisk signifikante for-
skelle med hensyn til forekomst af mellem hjertemuslinger, blåmuslinger og ar-
terne af østers. Testen viser, at der er signifikante forskelle mellem de tre for-
skellige skaldyr (p<0,001); dette skyldes, at er fundet i 51 %, 42 % og 34 % af 
prøverne af henholdsvis hjertemuslinger, blåmuslinger og østers. Desuden vi-
ser yderligere en χ2 test, at der er færre prøver med i blåmuslinger, der er skra-
bet fra bunden (39 %) end i dem fra liner (43 %) (p<0,05). 

6.5.3 Fordeling af historiske prøveudtagninger og 

E. coli-resultaterne fra prøver udtaget fra bund og lineanlæg i de enkelte pro-
duktionsområder syd for Mors igennem de seneste henholdsvis ti (2012-2021) 
og tre år (2019-2021) er vist i figur 6.5.5-6.5.14. Hensigten med disse diagram-
mer er at frembringe et overblik over intensitet, frekvens, tidspunkt og peri-
ode for prøveudtagningen i de enkelte områder, samt hvornår på året der evt. 
kan være mangel på data eller tendens til høje-niveauer (> 230 MPN/100 

Figur 6.5.4 Hygiejnestabilitet i 
området syd for Mors med angi-
velse af den procentvise fordeling 
af MPN/100 g (”X”) i prøver udta-
get de seneste tre og ti år (2012-
2021). 
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g). Data er afbildet separat for prøver af muslinger m.m. udtaget fra bund og 
alle opdrætsanlæg, der har været aktive inden for de seneste ti år, også selv 
om de ikke længere har produktionstilladelse. Desuden fremstiller figurerne 
visuelt, om der er markant forskel på-niveauer i muslinger m.m. fra bund og 
opdrætsanlæg inden for de enkelte områder. Der kan være prøver indehol-
dende ens niveauer af, som er udtaget i samme år og uge. Disse vil i diagram-
merne ligge oven i hinanden og fremstå med et enkelt symbol. Desuden kan 
der i intensive prøvetagningsperioder være prøver med ens niveauer, udtaget 
samme uge, men i forskellige år. Disse kan ligeledes være svære at se på 
grund af overlappende symboler, der repræsenterer prøver udtaget samme 
uge i forskellige år. 

 

 
Figur 6.5.5-resultater for produktionsområde P5. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget prø-
ver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resultater < 
18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) samt pro-
centdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g). Symbolerne ”L–x” repræsenterer prøver fra opdrætsanlæg med 
tilladelsesnummer, x (f.eks. L-122). 
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I P5 (figur 6.5.5) blev der i perioden 2012-2021 årligt analyseret mellem 8 og 98 
prøver, hvoraf prøver fra bund/opdrætsanlæg fordelte sig med 22/78%. Pro-
duktionsområdet havde en relativt mindre god hygiejne med i alt 30 prøver 
(8%) indeholdende > 230 MPN/100 g, hvoraf de 27 prøver er udtaget de se-
neste 3 år (2019-21) svarende til 13% af prøverne udtaget i den 3-årige periode. 
Sytten af prøverne havde indhold op til 700 MPN/100 g og bestod af 2 prøver 
af bundmuslinger udtaget i 2013 (østers, uge 9) og i 2015 (hjertemuslinger, uge 
38) samt af blåmuslinger udtaget fra lineanlæggene L-122 i 2020 (2 stk., uge 
5), L-143 i 2020 (uge 39), L-144 i 2019 (1 stk. uge 31, 3 stk. uge 32) og i 2021 (3 
stk., uge 4), L-145 i 2019 (uge 4) og fra L-343 i 2020 (uge 48) og i 2021 (3 stk., 
uge 1). Elleve prøver (3%) med over 700 og op til 4.600 MPN/100 g bestod af 
hjertemuslinger udtaget fra bunden i 2015 (uge 39) samt af blåmuslinger ud-
taget fra lineanlæg L-122 i 2020 (2 stk., uge 5), L-143 i 2019 (2 stk., uge 32) og 
fra L-144 i 2019 (3 stk., uge 31) og i 2021 (3 stk., uge 4). To prøver (0,6%) af 
blåmuslinger indeholdende 18.000 og 5.400 MPN/100 g blev udtaget fra L-
144 i hhv. 2019 (uge 31) og 2021 (uge 4). Det samlede prøvesæt for 2012-2021 
var jævnt fordelt igennem årets uger. Der var dog et generelt fravær af prøver 
udtaget hen over sommeren i ugerne 26-30.  

I P6 (figur 6.5.6) blev der i årene 2012-15 og 2021 analyseret mellem 7 og 27 
prøver pr. år af bundmuslinger. Produktionsområdet havde en rigtig god hy-
giejne uden prøver med indhold > 230 MPN/100 g. Foruden et fravær af prø-
vetagninger gennem årene 2016-2020, var der også et generelt fravær af prøver 
udtaget om sommeren (uge 22-34) og hen over vinterperioden, dog med få 
undtagelser af prøver fra 2012 og 2021. 

 
For P7 (figur 6.5.7) blev der pr. år analyseret mellem 6 og 38 prøver af bund-
muslinger med undtagelse af årene 2014-2016. Produktionsområdet havde en 
relativt mindre god hygiejne med i alt 8 prøver (4%) der indeholdt > 230 
MPN/100 g. Fire prøver (2%) indeholdt ≤ 700 MPN/100 g, heraf tre udtaget i 
2020 (blåmuslinger 1 stk. og hjertemuslinger 2 stk., uge 46) og en i 2021 (hjer-
temusling 1 stk., uge 4). Tre prøver (1,6%) indeholdt 700 < MPN/100 g < 4.600, 
heraf 1 udtaget i 2012 (blåmuslinger 1 stk., uge 3) og to i 2020 (hjertemuslinger 
2 stk., uge 46). Én (0,5%) prøve af blåmuslinger udtaget i 2021 (uge 11) inde-
holdt >18.000 MPN/100 g. Foruden et fravær af prøvetagning for årene 2014-

 
Figur 6.5.6-resultater for produktionsområde P6. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget prø-
ver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resultater < 
18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) samt pro-
centdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g). 
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2016, var der for hele perioden et generelt fravær af prøver udtaget i sommer-
halvåret (uge 18-35). 

 
For P8 (figur 6.5.8) blev der i perioden 2012-2021, undtaget årene 2014-2015, 
analyseret mellem 8 og 55 prøver årligt af bundmuslinger. Produktionsområ-
det havde en relativt mindre god hygiejne med i alt 12 (5%) prøver, der inde-
holdt > 230 MPN/100 g. Heraf indeholdt 7 prøver (2,7%) ≤ 700 MPN/100 g 
udtaget i 2016 (blåmuslinger 1 stk., uge 39), i 2017 (blåmuslinger 1 stk. i uge 3 
og uge 4 samt stillehavsøsters 1 stk., uge 47) og i 2020 (europæisk østers 3 stk., 
uge 40). Fire prøver (1,6%) indeholdt 700 < MPN/100 g < 4.600, udtaget i 2017 
(blåmuslinger 1 stk., uge 3 og uge 6) og i 2020 (blåmuslinger 1 stk., uge 6 og 
europæisk østers 1 stk., uge 40). Én prøve (0,5%) af europæisk østers fra bun-
den udtaget i 2020 (uge 40) indeholdt 5.400 MPN/100 g. Ud over i hele 2014-
2015 var der fravær af prøver udtaget hen over sommeren (uge 18-35) med få 
undtagelser fra år 2012-2013. 
 

 

 
Figur 6.5.7-resultater for produktionsområde P7. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget, prø-
ver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resultater < 
18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) samt pro-
centdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g).    
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For P9 (figur 6.5.9) blev der pr. år i perioden 2012-2021 analyseret mellem 31 
og 104 prøver, hvoraf prøver fra bund/opdrætsanlæg fordelte sig med 65/35 
%. Produktionsområdet har overordnet en god hygiejne, med i alt ni prøver 
(1,4 %) med et-indhold >230 MPN/100 g. Heraf har syv prøver et-indhold ≤ 
700 MPN/100 g, bestående af fem prøver af bundmuslinger udtaget i 2016 
(blåmuslinger 2 stk., uge 39), i 2017 (hjertemuslinger 1 stk., uge 40) og i 2020 
(hjertemuslinger 1 stk., uge 11 og blåmuslinger 1 stk., uge 46) samt af to prøver 
af blåmuslinger udtaget fra opdrætsanlæggene L-102 i 2015 (uge 41) og L-225 
i 2014 (uge 25). Én (0,2 %) bundprøve udtaget i 2020 (blåmuslinger, uge 11) 
indeholdt 2200 MPN/100 g. Én prøve af blåmusling fra bunden udtaget i 2015 
(uge 38) indeholdt 5.400 MPN/100 g. Det vil sige, at de høje-resultater hoved-
sageligt blev fundet i prøver fra bundmuslinger. Det samlede prøvesæt for 
2012-2021 var jævnt fordelt igennem årets uger.  
 

 

 
Figur 6.5.8-resultater for produktionsområde P8. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget prø-
ver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resultater < 
18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) samt pro-
centdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g). 
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For P11 (figur 6.5.10) blev der pr. år i perioden 2012-2021, undtaget år 2016, 
analyseret mellem fem og 50 prøver af bundmuslinger. Produktionsområdet 
havde en god hygiejne med alle prøver ≤ 230 MPN/100 g, undtaget én prøve 
af stillehavsøsters med 340 MPN/100 g udtaget i 2017 (uge 21). Ud over hele 
2016 er der generelt fravær af prøver udtaget om sommeren (uge 25-31) og i 
de seneste tre år (2019-2021) er der ingen prøvetagninger før uge 3 og efter 
uge 22. 

 

 
 
Figur 6.5.9-resultater for produktionsområde P9. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget prø-

ver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resultater < 

18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) samt pro-

centdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g). Symbolerne ”L–x” repræsenterer prøver fra opdrætsanlæg med 

tilladelsesnummer, x (f.eks. L-102). 
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For P12 (figur 6.5.11) blev der pr. år i perioden 2012-2021 analyseret mellem ti 
og 74 prøver, hvoraf prøver fra bund/opdrætsanlæg fordelte sig med 28/72 %. 
Produktionsområdet havde en relativt mindre god hygiejne med i alt 25 prø-
ver (8,6 %) med et indhold af >230 MPN/100 g. Heraf 16 prøver (5,5 %) med-
indhold ≤ 700 MPN/100 g, som bestod af stillehavsøsters fra bunden udtaget 
i 2018 (uge 43), i 2020 (uge 33) og i 2021 (2 stk., uge 32, 2 stk., uge 41 og 2 stk., 
uge 42) samt af blåmuslinger udtaget fra opdrætsanlæggene L-216 i 2014 (uge 
22), L-102L i 2015 (uge 36), L-91S i 2015 (3 stk., uge 31) og i 2018 (3 stk., uge 2). 
Otte prøver (2,8 %) med 700 < MPN/100 g < 4.600 bestod af stillehavsøsters 
fra bunden udtaget i 2018 (2 stk., uge 43) og i 2021 (1 stk., uge 32 og 2 stk., uge 
41) samt af blåmuslinger udtaget fra opdrætsanlæg L-102L i 2016 (uge 23), L-
61L i 2021 (uge 32) og L-91S i 2014 (uge 36). Én prøve (0,3 %) af stillehavsøsters 
indeholdende 18.000 MPN/100 g blev udtaget fra bunden i 2018 (uge 43). 
 
Det samlede prøvesæt for 2012-2021 var jævnt fordelt igennem årets uger, dog 
med periodevist fravær af vinterprøvetagninger (uge 51-7), og for de seneste 
tre år 2019-2021 var der desuden et fravær af prøver fra en periode i efteråret 
(uge 36-40). 

 

 

 
Figur 6.5.10-resultater for produktionsområde P11. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget 
prøver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resulta-
ter < 18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) 
samt procentdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g). 



 83

 

For P13 (figur 6.5.12) blev der pr. år i perioden 2012-2021 analyseret mellem 
11 og 43 prøver, hvoraf prøver fra bund/opdrætsanlæg fordelte sig med 30/ 
0 %. Produktionsområdet havde overordnet en god hygiejne med seks prøver 
(2,8 %) med-indhold > 230 MPN/100 g, hvoraf fem prøver indeholdt ≤ 700 
MPN/100 g. Det drejede sig om blåmuslinger udtaget fra bunden i 2021 (2 
stk., uge 42) og fra opdrætsanlæg L-61G i 2013 (uge 21), i 2016 (uge 21) og i 
2018 (uge 23), mens én prøve fra L-61G udtaget i 2013 (uge 21) indeholdt 1300 
MPN/100 g. Det samlede prøvesæt for 2012-2021 var jævnt fordelt igennem 
årets uger, dog med et generelt fravær af prøver i vinterperioden (uge 52-12). 

  

 

 
Figur 6.5.11-resultater for produktionsområde P12. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget 
prøver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resulta-
ter < 18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) 
samt procentdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g). Symbolerne ”L–x” repræsenterer prøver fra opdræts-
anlæg med tilladelsesnummer, x (f.eks. L-216). 
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For P14 (figur 6.5.13) blev der pr. år i perioden 2012-2021 analyseret mellem 
17 og 119 prøver af blåmuslinger, alle udtaget fra opdrætsanlæg. Produkti-
onsområdet havde en overordnet god hygiejne med 19 prøver (3, 3%) med-
indhold > 230 MPN/100 g. Der blev påvist to prøver (0,3 %) indeholdende 
hhv. 16.000 og 18.000 MPN/100 g udtaget fra L-215 2016 (uge 23). Derudover 
i alt 17 prøver (2,9 %) med-indhold 230-4.600 MPN/100 g, hvoraf fem prøver 
(0,9 %) udtaget fra L-91N i 2016 (uge 40), L-215 i 2012 (uge 26) og i 2016 (uge 
23) samt L-49 i 2016 (uge 38) og i 2017 (uge 30) indeholdt >700 MPN/100 g. 
De 12 prøver med-indhold ≤ 700 MPN/100 g blev udtaget fra L-215 i 2012 (2 
stk., uge 26), L-91N i 2016 (2 stk., uge 40) og i 2020 (uge 35), og L-49 i 2016 (1 
stk., uge 28 og 3 stk., uge 38) og i 2018 (3 stk., uge 24).Det samlede prøvesæt 
for 2012-2021 var jævnt fordelt igennem årets uger, dog med generelt få prø-
ver hen over vinteren med fravær af prøver i ugerne 51-3. For de seneste tre 
år 2019-2021 også fravær i efteråret og om vinteren i ugerne 39-43, 45-3 samt 
5-8.  

 

 
Figur 6.5.12-resultater for produktionsområde P13. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget 
prøver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resulta-
ter < 18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) 
samt procentdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g). Symbolerne ”L–x” repræsenterer prøver fra opdræts-
anlæg med tilladelsesnummer, x (f.eks. L-61G). 
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For P15 (figur 6.5.14) blev der pr. år i perioden 2012-2021 analyseret mellem 
18 og 85 prøver, hvoraf prøver fra bund/opdrætsanlæg fordelte sig med 
55/45%. Produktionsområdet havde en overordnet god hygiejne med 6 prø-

 

 
Figur 6.5.13-resultater for produktionsområde P14. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget 
prøver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resulta-
ter < 18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) 
samt procentdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g). Symbolerne ”L–x” repræsenterer prøver fra opdræts-
anlæg med tilladelsesnummer, x (f.eks. L-49). 



 

 86 

ver (1%) med indhold >230 MPN/100 g, hvoraf 1 prøve af blåmuslinger inde-
holdt 2.400 MPN/100 g udtaget fra L-250 i 2016 (uge 28). De øvrige 5 prøver 
med indhold ≤ 700 MPN/100 g bestod af bundmuslinger udtaget i 2016 (hjer-
temuslinger 1 stk., uge 50) og i 2020 (hjertemuslinger 1 stk. og blåmuslinger 1 
stk., uge 46) og af blåmuslinger udtaget fra opdrætsanlæggene L-250 i 2017 
(uge 30) og L-308 i 2018 (uge 34).  
 
Det samlede prøvesæt for 2012-2021 var jævnt fordelt igennem årets uger dog 
med periodevist fravær af vinterprøveudtagninger de seneste 3 år (2019-
2021), hvor der også var fravær af prøver i ugerne 35-38.  

 

Figur 6.5.14-resultater for produktionsområde P15. Prøvetagninger er vist over tid inden for relevante år, hvor der er udtaget 
prøver med angivelse af grænseværdierne for klasse A, B og C samt tolerancegrænse indført pr. 1/1 2017 for klasse A.-resulta-
ter <18 (svarende til metodepåvisningsgrænsen) vises som 10 MPN/100 g. I parentes efter årstal er anført antal prøver (n) samt 
procentdel af prøver med svarende til niveau A (≤ 230 MPN/100 g). Symbolerne ”L–x” repræsenterer prøver fra opdrætsanlæg 
med tilladelsesnummer, x (f.eks. L-250). 
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6.5.4 Anormale resultater 

Blandt prøverne udtaget i området syd for Mors indeholdende > 700 
MPN/100 g er der i forbindelse med tre prøvetagninger påført bemærknin-
ger, som eventuelt har indvirket på-niveauet i prøverne.  
 
Det drejer sig om en femdobbelt prøve, bestående af stillehavsøsters, indsam-
let af dykker i område P12 d. 22/10 2018, hvori der blev påvist 10, 1300, 2400, 
310 og 18000 MPN/100 g. Derudover blev der i en femdobbelt prøve, bestå-
ende af blåmuslinger indsamlet fra opdrætsanlæg L144 i område P5 d. 27/9 
2019 påvist 490, 790, 2.400, 2.400 og 18.000 MPN/100 g; prøven blev dels ud-
taget af anden prøvetager end normalt og dels under ekstrem nedbør. Endelig 
var uhygiejnisk prøvetagning noteret for en enkelt prøve af blåmuslinger ud-
taget i område P8 d. 3/2 2020 indeholdende 3500 MPN/100 g. 
 

6.5.5 Konklusion for mikrobiologiske fund i muslinger syd for Mors. 

Området syd for Mors dækker produktionsområderne Venø Sund Lavbjerg 
syd (P5) og nord (P6), Venø Bugt nord (P7) og syd (P8), Kås Bredning (P9), 
Sallingsund syd (P11) og nord (P13), Lysen Bredning (P12), Dråby Vig (P14) 
og Sønder Bredning (P15). Fra disse produktionsområder er der igennem de 
seneste ti år (2012-2021) analyseret 3342 og 343 prøver for henholdsvis og Sal-
monella. Halvdelen af prøverne blev udtaget fra havbunden af alle produkti-
onsområderne undtaget P14, mens den anden halvdel blev udtaget fra op-
drætsanlæg i P5 og P12-15. Prøverne bestod enten af blåmuslinger, hjertemus-
linger eller østers. Således bestod 2549 prøver (76,3 %) af blåmuslinger (Myti-
lus edulis), 495 prøver (14,8 %) af hjertemuslinger og 298 prøver (8,9 %) af 
østers med specificering af 107 prøver (3,2 %) som stillehavsøsters og 47 (1,4  
som europæiske østers, mens 144 (4,3 %) ikke var nærmere artsbestemt. 
 
Det samlede prøveantal indsamlet fra produktionsområderne har varieret fra 
102 til 643 prøver pr. område. Tilsvarende er der igennem de seneste tre år 
undersøgt 26-280 prøver fra alle produktionsområder. Indholdet af i de un-
dersøgte prøver viste en overordnet god mikrobiologisk hygiejne med i gen-
nemsnit 97 % af prøverne indeholdende ≤ 230 MPN/100 g, men varierende 
fra 91-93 % i P5 og P12 og 95-96 % i P7 og P8, mens de resterende seks områder 
havde 97-100 % af udtagne prøver på A- niveau.  
 
Af de 108 prøver (3 %) med 230 < MPN/100 g ≤ 4.600 indeholdt 34 (1%) > 700 
MPN/100 g. Disse 34 prøver fordelt i alle produktionsområder (udgjorde 0,2-
3,1 %af prøverne) syd for Mors undtagen P6 og P11. De otte (0,2 %) prøver 
med 4.600 < MPN/100 g ≤ 46.000 fordelte sig i seks (P5, P7-9, P12 og P14) af 
de ti produktionsområder (med 0,2-0,6 %). Der blev fundet én prøve (0, 3%) 
positiv for Salmonella, som var udtaget fra P14. Den procentvise fordeling af 
A, B og C prøver i det samlede prøvesæt for 2012-2021 lignede fordelingen for 
seneste tre år 2019-2021 med undtagelse af P5, hvor andelen af A-prøver var 
reduceret fra 92 % til 87 %.  
 
Ved at undersøge, hvor stor en andel af prøverne der er testet positiv (dvs. >18 
MPN/100 g) fra de forskellige produktionsområder, år og årstider, ses en sig-
nifikant forskel på alle disse parametre. Dette skyldes formentlig, at der findes 
relativt flere positive prøver i P5 og P8 (55-58 %) og P7, P9 og P12 (42-50 %) end 
i P6, P11 og, P13-15-P7 (32-38 %) samt i det mindst rene år 2020 (59 %) sammen-
lignet med det reneste år 2013 (20 %). Endelig var der en lavere andel af prøver 
med påvist fra om foråret (26 %) end om vinteren (61 %). 
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Der var en signifikant forskel mellem skaldyrsarter, hvor er fundet i 51, 42 og 
34 % af prøverne af henholdsvis hjertemuslinger, blåmuslinger og østers. Des-
uden er der oftere fund af i blåmuslinger fra liner (43 %) i forhold til dem, der 
er skrabet fra bunden (39 %). 
 
Flere af produktionsområderne syd for Mors (P5, P9, P12-P15) har igennem 
årene haft aktive opdrætsanlæg. Antallet varierer fra tre til fem liner pr. pro-
duktionsområde, som siden 2009 har haft separat overvågning og klassifice-
ring i forhold til hinanden og til bundmuslingerne i de pågældende områder. 
Af tidligere klassificeringer ses, at der kan være forskel i tildeling af klassifi-
cering for bund- og linemuslinger inden for samme område, men at B- og C-
prøver kan findes i både line- og bundmuslinger. For P5 er hovedparten af B- 
og C-prøver påvist i linemuslinger, der dog også udgør 78 % af prøverne. 
Omvendt i P9 findes flest i bundmuslinger, som også udgør 65 % af prøverne, 
mens kun to af fem liner har påvist B-prøver. I P14 er der kun udtag af prøver 
fra liner, hvor B-prøver blev udtaget fra tre (L-49, L-91N og L-215) af fem liner 
og C-prøver fra L-215.  
 
Alle prøver blev udtaget i forbindelse med fiskeri efter muslinger m.m. eller 
som stikprøver i kontrolprojekter, hvilket betyder, at der i perioder, hvor fi-
skeriet har været begrænset, ikke blev udtaget prøver til mikrobiologisk un-
dersøgelse. For produktionsområderne P6, P7, P8 og P11 blev der således ikke 
udtaget prøver i hhv. fem,tre3, to og ét år inden for det seneste ti år. Prøveud-
tagningens fordeling over årets uger, og dermed repræsentation af hygiejnen 
på forskellige årstider, varierede desuden imellem de enkelte produktions-
områder. For produktionsområder P9 blev der udtaget prøver, der repræsen-
terer hele året, mens der var fravær af prøver udtaget i sommerperioden over 
en kortere (P5 og P11) eller længere periode (P6 uge 22-34 og P7-8 uge 18-35) 
samt periodevis fravær af prøver i vinterperioden for P12-15.  
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6.7 Appendiks 7: Lovgivning vedrørende mikrobiologisk klas-
sificering af produktionsområder/lineanlæg 
 

 
 
J.nr. 2022-28-29-02818 
Ref. SINHA 
Dato: 26-07-2022 
 
 
 
  
LOVGIVNING VEDRØRENDE MIKROBIOLOGISK KLASSIFICERING AF PRODUKTIONSOMRÅ-
DER/LINEANLÆG 
 
EU-regler om mikrobiologisk klassificering af produktionsområder 

Det er et krav i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, at kommerciel høst af muslinger m.m.11 kun 
må foregå i produktionsområder, som af den ansvarlige myndighed er mikrobiologisk klassificeret ud fra 
indholdet af i prøver af muslinger m.m. i enten klasse A, B eller C. Kun muslinger m.m. høstet i produkti-
onsområder med A-klassificering må anvendes til direkte konsum12. 
 
Det fremgår endvidere af kontrolforordningen for animalske fødevarer13, at den ansvarlige myndighed, in-
den den klassificerer et produktionsområde skal: 
 
a) udarbejde en oversigt over sandsynlige kilder til forurening af produktionsområdet forårsaget af menne-
sker eller dyr. 
 
b) undersøge de mængder af organiske forurenende stoffer, som udledes på de forskellige årstider af-
hængigt af de sæsonmæssige udsving både i befolkningstætheden og belægningsgraden i afvandingsområ-
det, nedbørsmængder, spildevandsrensning mv. 
 
c) bestemme de karakteristiske træk ved de forurenende stoffers kredsløb ved hjælp af strømmønstre, dyb-
demåling og tidevand i produktionsområdet. 
 
d) udarbejde et program for prøveudtagning af levende toskallede bløddyr i produktionsområdet, som er 
baseret på en undersøgelse af konstaterede data, med sammenligning af en række prøver med en geografisk 
fordeling af prøveudtagningsstederne og en prøveudtagningsfrekvens, der sikrer, at analyseresultaterne for 
området er så repræsentative som muligt. 
 
Elementerne a-c udgør et sanitary survey, som ud fra en vurdering af potentielle mikrobiologiske forure-
ningskilder og deres indflydelse på produktionsområdet (som følge af strøm – og vindforhold, regnmæng-
der, årstid mv.) samt en vurdering af mikrobiologiske data (fra såvel Fødevarestyrelsens muslingeovervåg-
ning og Miljøstyrelsens badevandsdata, inklusiv historiske data) danner grundlag for d) dvs. fastlæggelse af 
en prøveudtagningsplan for, hvor der udpeges repræsentative prøveudtagningspunkter og frekvenser for 
prøveudtagningen. Resultaterne fra prøveudtagningsprogrammet benyttes efterfølgende til myndigheder-

 
11 Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle  

12 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 

13 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 af 15. marts 2019 om ensartede praktiske ordninger for gen-
nemførelse af offentlig kontrol af animalske produkter til konsum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2017/625, og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol 
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nes klassificering af produktionsområderne. Det er et krav i EU-lovgivningen, at den mikrobiologiske klassi-
ficering af samtlige aktive, udlagte produktionsområder for muslinger m.m. skal bygge på et sanitary sur-
vey.  
 
Hvis der konstateres ændrede forureningskilder, som kan påvirke området, eller hvis et område omklassifi-
ceres som følge af pludseligt opstået forurening, skal der ifølge EU-vejledning14 gennemføres et nyt sanitary 
survey eller foretages en opdatering af det enkelte sanitary survey med evt. ændring af de faste prøveudtag-
ningspunkter, prøveudtagningsprogrammer osv. til følge.  
Hvert år skal der desuden gennemføres en gennemgang af sanitary surveys med henblik på at sikre, at de er 
up-to-date. Efter seks år skal et sanitary survey gentages fuldt ud for de enkelte produktionsområder, med 
mindre der er tale om lav-risiko områder.  
 
EU-kriterierne for mikrobiologisk klassificering af produktionsområder for muslinger m.m. før og efter 1. 
januar 2017 fremgår af hhv. tabel 1 og tabel 2 i dette bilag. 
 
Tabel 1 Kriterier for mikrobiologisk klassificering af produktionsområder for muslinger m.m. i klasse 

A, B, eller C i EU-lovgivningen før 1. januar 2017. 

Klasse Mikrobiologiske kriterier  Påkrævet behandling efter høst for at 

reducere mikrobiologisk forurening  

A 

Levende toskallede bløddyr fra disse områder 

må ikke indeholde mere end 230 MPN pr. 100 g 

kød og væske12.  

Ingen (kan anvendes til direkte konsum). 

B 

90 % af prøverne af levende toskallede bløddyr 

fra disse områder må ikke indeholde over 4. 600 

pr. 100 g kød og væske mellem skallerne. De re-

sterende 10 % af prøverne af levende toskallede 

bløddyr må ikke indeholde over 46. 000 pr. 100 g 

kød og væske mellem skallerne15.  

Rensning, genudlægning eller varmebe-

handling ved brug af metoden angivet i 

Hygiejneforordningen for animalske fø-

devarer16.  

C 

Levende toskallede bløddyr fra disse områder 

må ikke indeholde over 46. 000 pr. 100 g kød og 

væske mellem skallerne15. Referencemetoden til 

denne analyse er en MPN-test (Most Probable 

Number) med fem rør og tre fortyndinger som 

specificeret i ISO 16649-317. 

Genudlægning eller varmebehandling 

ved brug af metoden angivet i Hygiejne-

forordningen for animalske fødevarer16. 

  
  

 
14 EU (2017) Community Guide to the principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring 
of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Regulation 854/2004 

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæg-
gelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum med senere ændringer (ikke aktiv længere) 

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for 
animalske fødevarer 

17 MPN er en metode hvormed man fra data bestående af positive/negative forekomster kan beregne en koncentration 
eller tæthed 
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Tabel 2 Kriterier for mikrobiologisk klassificering af produktionsområder for muslinger m.m. i klasse 
A, B eller C i henhold til EU-reglerne efter 1. januar 2017. 

Klasse Mikrobiologiske kriterier  Påkrævet behandling efter høst for at re-

ducere mikrobiologisk forurening  

A 

Levende toskallede bløddyr fra disse områder 

må i undersøgelsesperioden i 80 % af prøverne 

ikke indeholde mere end 230 pr. 100 g kød og 

væske mellem skallerne. De resterende 20 % 

må ikke indeholde mere end 700 pr. 100 g kød 

og væske mellem skallerne12.  

Ingen (kan anvendes til direkte konsum).  

B 

90 % af prøverne af levende toskallede bløddyr 

fra disse områder må ikke indeholde over 4 

600 pr. 100 g kød og væske mellem skallerne. 

De resterende 10 % af prøverne af levende 

toskallede bløddyr må ikke indeholde over 46. 

000 pr. 100 g kød og væske mellem skallerne12.  

Rensning, genudlægning eller varmebe-

handling ved brug af metoden angivet i 

Hygiejneforordningen for animalske føde-

varer16.  

C 

Levende toskallede bløddyr fra disse områder 

må ikke indeholde over 46. 000 pr. 100 g kød 

og væske mellem skallerne12. Referencemeto-

den til denne analyse er en MPN-test (Most 

Probable Number) med fem rør og tre fortyn-

dinger som specificeret i ISO 16649-317. 

Genudlægning eller varmebehandling ved 

brug af metoden angivet i Hygiejneforord-

ningen for animalske fødevarer16. 

 
 
EU's vejledning om mikrobiologisk klassificering af produktionsområder 
 
Af EU's vejledning14 vedr. mikrobiologisk klassificering af produktionsområder fremgår det, at produktions-
områder, udover at de skal klassificeres i klasse A, B, og C, også skal klassificeres i kategorier som enten 
”indledende” (initial/preliminary classification), ”permanent” eller som ”stabilt” klassificeret. Denne kate-
gorisering er afgørende for prøveudtagningsfrekvensen i området. Desuden er der mulighed for at foretage 
en ”sæsonklassificering”, hvis høsten kun foregår i afgrænsede perioder af året i produktionsområder der er 
klassificeret i klasse A eller B. Herved kan prøveudtagningen koncentreres i den periode, hvor høsten pågår, 
jf. nedenfor. 
 
For at et produktionsområde, der endnu ikke er klassificeret, kan opnå en ”indledende klassificering” gæl-
der som hovedregel, at vurderingen skal baseres på 12 prøver udtaget indenfor mindst 6 måneder, med 
mindst to uger mellem hver prøveudtagning.  
Hvis det kan dokumenteres ved sanitary survey eller for afsides beliggende områder (remote areas), at der 
ingen kendte forureningskilder er for det pågældende produktionsområde, kan antallet af prøveudtagninger 
og prøveudtagningsperiode reduceres til 6 prøver indenfor 3 måneder, med mindst en uge i mellem hver 
prøveudtagning.  
For at et produktionsområde med ”indledende klassificering” - uanset dokumenteret fravær af kendte foru-
reningskilder - kan vedligeholde sin klassificering, fortsættes monitorering, indtil et helt kalenderårs data 
foreligger.  
 
Prøveudtagningsfrekvensen bør ikke være hyppigere end hver fjortende dag, eller alternativt en gang om 
måneden, suppleret med målrettet prøvetagning ved risikohændelser, som f.eks. kraftige regnhændelser, 
eller svigt af renseanlæg m.m. For fortsat ” indledende klassificering” (efter det første år), fortsættes monito-
rering månedligt, indtil der foreligger i alt tre års data for det pågældende produktionsområde. Produktions-
området kan herefter opnå ”permanent klassificering”. 
For fortsat ”permanent klassificering” bør prøvetagningen foregå fra faste prøveudtagningsstationer hver 
anden måned, sådan at mindst 24 prøver indsamles inden for tre år (8 pr. år).  
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For områder, der er erklæret ”stabile”18, kan prøvetagningsfrekvensen reduceres til 12 prøver udtaget inden-
for 3 år (4 pr. år). Udpegningsgrundlaget for et overvågningspunkt baseres på en kvalitativ risikovurdering 
af identificerede forureningskilder, der verificeres på baggrund af historiske eller nye mikrobiologiske data. 
 
For områder, der sæsonklassificeres, skal antallet af prøver, der udtages ikke være mindre end hvis området 
blev indledningsvis hhv. permanent eller stabilt klassificeret.  
Hvis f.eks. et område egentlig skulle tildeles en indledende klassificering, med udtagning af 12 prøver over 
mindst 6 måneder, så ville sæsonklassificeringen betyde, at prøverne udelukkende skulle udtages i den peri-
ode, hvor høsten foregår. 
Dog skal der udtages prøver 1 måned før høst i enten A eller B klassificerede produktionsområder, 2 måne-
der før i C-klassificerede produktionsområder.  
 
De danske regler for mikrobiologisk klassificering  
 
I Danmark har mikrobiologisk klassificering af produktionsområder og lineanlæg overordnet set fulgt - og 
følger - kriterierne beskrevet i mikrobiologiforordningen og kontrolforordningen for animalske fødevarer.  
Muslingebekendtgørelsen19 supplerer EU-reglerne og specificerer krav til udtagning og undersøgelse af prø-
ver til mikrobiologisk klassificering af produktionsområder og lineanlæg til muslinger m.m.  
 
Prøveudtagningsfrekvensen og lokaliteten baserer sig i Danmark hovedsageligt på fiskernes aktivitet i det 
pågældende produktionsområde. Dette betyder, at der har været perioder fra uger til år, hvor der ikke fore-
ligger prøveresultater fra et givent produktionsområde, og placeringen af prøveudtagningspunkterne har 
varieret inden for området og er ikke baseret på resultater fra forudgående sanitary survey.  
 
Der opereres i muslingebekendtgørelsen med såkaldt ”midlertidigt” og ”permanent” klassificerede produk-
tionsområder/lineanlæg. For at et produktionsområde/lineanlæg kan midlertidigt klassificeres, kræves ud-
tagning af prøver til undersøgelse for (foruden prøver for toksiske alger og algetoksiner) i ugen før åbning. 
Prøver skal derefter undersøges ugentligt for at området/lineanlægget kan forblive åbent. For at et produk-
tionsområde eller lineanlæg kan klassificeres permanent, er der siden 2009 løbende sket en tilpasning af kri-
terierne for at opnå en permanent klassificering, således at det fra 1. januar 2017 er et krav, at der foreligger 
mindst 24 prøver over 3 år, før et produktionsområde eller lineanlæg kan permanent klassificeres. Desuden 
skal et passende antal af prøverne være udtaget inden for de seneste 12 måneder.  
Før 1. januar 2017 var det desuden et krav i muslingebekendtgørelsen19, at der blev udtaget prøver til under-
søgelse for Salmonella i A-klassificerede produktionsområder/lineanlæg. 
 
Produktionsområders bundmuslinger og lineanlæg har i Danmark siden 2009 været klassificeret hver for sig. 
Denne separate overvågning og klassificering af bund- og linemuslinger m.m., blev indført efter at et ekstra-
ordinært fokuseret overvågningsprojekt i 2008 (Holtegaard m.fl., 2008) viste, at niveauer i muslinger kunne 
variere inden for liner i samme produktionsområde, og ikke nødvendigvis afspejlede niveauet af i bundmus-
linger. 

 
18 Stabilt er i denne sammenhæng udtagning af mindst 12 prøver med ens klassifikation over 3 år (EU-vejledning, 2017 – 
note d, se fodnote 14) 

19 Bekendtgørelse om muslinger m.m. nr. 787 af 30.maj 2022 
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Denne sanitary survey vurderer de potentielle mikro-
biologiske forureningskilder, der kan have betydning for 
muslingeproduktionen i området Nissum Bredning, som er 
underopdelt i ti produktionsområder (P5, P6, P7, P8, P9, P11, 
P12, P13, P14 og P15), der inkluderer Venø Bugt, Venø Sund, 
Kås Bredning, Sallingsund, Lysen Bredning, Dråby Vig og 
Fur Sund, beliggende i Limfjorden i området syd for Mors. 
Af redaktionelle årsager omtales produktionsområderne 
samlet som ’syd for Mors’, vel vidende, at produktionsom-
råderne også omfatter andre nærliggende geografiske 
områder.

Samlet set viste datasættet for de analyserede prøver 
en generelt god mikrobiologisk hygiejne, men med en 
statistisk signifikant forskel inden for de enkelte områder. I 
seks ud af de ti produktionsområder fandtes et lavt niveau 
af E. coli, med 97-100 % af prøverne i A-klasse (≤ 230 MPN 
E. coli/100 g). For områderne P7 og P8 var niveauerne af 
E. coli lidt højere med 95-96 % af prøverne i A-klasse, mens 
P5 og P12 kun havde 91- 93 % af prøverne i A-klasse, og 
for P5 forringedes dette til 87 % af prøverne (udelukkende 
linemuslinger) inden for de seneste tre år. 

En statistisk analyse af de mikrobiologiske data viste 
ydermere, at der var forskel mellem prøver udtaget inden 
for det samme område, men på forskellige årstider, hvor 
der var relativt færrest prøver med påvisning af E. coli om 
foråret, mens andelen steg over sommeren og med flest 
om vinteren.
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