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Baggrund  

Det er ifølge muslingebekendtgørelsen (BEK nr. 1793 af 02/12/2020) et krav at udtage og indsende prøver 

til analyse for indhold af algegifte i ugen op til høst for hvert opdrætsanlæg. Dette krav gælder, uanset om 

flere opdrætsanlæg findes inden for samme produktionsområde. Det betyder, at der kan opstå situationer, 

hvor der skal udtages prøver for algegifte fra samme produktionsområde.    

DCA/AU er af Fødevarestyrelsen blevet bedt om at vurdere, hvorvidt en fælles prøvetagning for algegifte 

inden for samme område vil udgøre en risiko for fødevaresikkereden af de høstede muslinger. Til vurderin-

gen er der fremlagt et notat udarbejdet af VSP: ”RISIKOVURDERING VED REDUCERING AF TOXINANALYSER 

INDENFOR SAMME PRODUKTIONSOMRÅDE APRIL 2021”, herefter ”VSP-notat”. VSP-notatet er udarbejdet 

efter et ønske fra en muslingeproducent, ”Muslingeriet”, om at sammenlægge prøvetagninger fra flere op-

drætsanlæg beliggende i samme produktionsområde. De berørte områder er produktionsområde 17 (tilla-

delse 359 og 105) og produktionsområde 19 (tilladelse 332 og 99). Det betyder, at DCA/AU’s vurdering er 

foretaget på grundlag af det fremlagte VSP-notat, og dermed er der ikke indhentet nye data eller ny viden. 

Besvarelse 

Der er til grund for VSP-notatet anvendt data for algegifte i muslingevæv indsamlet i forbindelse med høst 

fra de berørte opdrætsanlæg. Derudover er der indleveret en analyse over algetællinger fra vandprøver 

fra de omkringliggende produktionsområder i forbindelse med fiskeri efter muslinger.   

Opdrætsanlæggene med tilladelserne er 359 og 105 er placeret 243 meter fra hinanden, mens opdræts-

anlæggene med tilladelserne 332 og 99 ligger 120 meter fra hinanden1.  

DCE/AU har tidligere vurderet en lignede problemstilling – ”Vurdering af to vandindtag, der bruges til ud-

sanding af muslinger” (Jakobsen & Mohn, 2016), hvor et anlæg med to separate vandindtag til udsanding 

af muslinger blev vurderet. I dette notat kunne DCEA/AU anbefale en sammenlægning af prøvetagningen. 

Muslinger dyrket på line befinder sig i vandsøjlen i længere tid end muslinger i et udsandingsanlæg, og 

derfor er anbefalingerne ikke direkte sammenlignelige.  

VSP-notatet sammenligner algegift udtaget fra muslingvæv fra de berørte opdrætsanlæg for at lave en 

parvis sammenligning mellem opdrætsanlæggene med tilladelse 359 og 105 og  mellem opdrætsanlæg-

gene med tilladelse 332 og 99. Det anderkendes i notatet, at det ikke er muligt at eksekvere denne type 

statistiske analyser, da muslingerne ikke høstes i samme tidperiode fa opdrætsanlæggene, og datagrund-

laget for statistiske analyser er dermed begrænset. 

Ligeledes foretages en sammenligning mellem koncentrationen af algegifte i muslinger og forekomsten af 

giftige alger i vandet, og her er konklusionen ligeledes ikke entydig. Dette er ikke en overraskelse, da data-

grundlaget, dvs. det indsamlede prøvemateriale, er begrænset, og fordi det generelt er anerkendt, at 

denne sammenhæng typisk ikke er signifikant.   

                                                           
1 Data indhentet fra Fiskeristyrelsen. 
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DCA/AU undrer sig over, at muslinger indsamlet i samme produktionsområde – enten ved fiskeri eller fra 

muslinger dyrket på line – behandles forskelligt. Muslinger indsamlet ved fiskeri i et produktionsområde skal 

dokumentere giftighed ved én enkelt prøve ved fiskeriets begyndelse, hvorimod flere lineanlæg placeret 

inden for samme produktionsområde skal dokumentere giftighed for lineanlæggene individuelt inden høst. 

Beslutningen herfor formodes at være begrundet i, at lineopdrættede muslinger i mange tilfælde viser 

større følsomhed over for akkumuleringen af algegifte end naturligt forekommende bundlevende muslin-

ger høstet ved skrab. 

Der bør derfor fortsat udtages vævsprøver fra muslinger for algegifte separat for bundlevende muslinger 

indsamlet til høst, men ikke nødvendigvis samtidigt fra flere opdrætsanlæg placeret i samme produktions-

område. DCA anfalder derudover, at der fortsat udtages separate prøver fra de berørte lineanlæg, såfremt 

de høstes på forskellige tidpunkter. 

VSP-notatet peger på, at algetoksiner akkumuleres i muslingevæv over tid med en rate, der er væsentligt 

forskellig fra forekomsten af fritlevende algeceller.  

VSP-notatet viser også, at data til vurderingen af rater, hvormed algegifte akkumuleres og henfalder, er 

usikre pga. sparsomme data. Som en løsning herpå har ”Muslingeriet” foreslået en overgangsperiode, hvor 

der indsamles parallelle data fra de fire anlæg i de berørte produktionsområder. DCA/AU støtter dette for-

slag, da den endelige beslutning derved kan foretages på et oplyst statistisk grundlag. Antallet af nødven-

dige prøver kan afstemmes efter det niveau af sikkerhed, der ønskes. Hvis der indsamles 20 prøvesæt for 

hvert produktionsområde, vil sikkerheden være 5%. Dette vil sige, at højst én prøve ud af tyve accepteres 

som giftig. Hvis der indsamles 100 prøvesæt, vil sikkerheden af bestemmelsen være   
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