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Offentlig høring om VVM-redegørelsen ”Havmøllepark i Nissum Bredning, øst for
sejlrenden”
Hermed fremsendes Danmarks Fiskeriforenings høringssvar
havmølleparken i Nissum Bredning, øst for sejlrenden.

på

VVM-redegørelsen

for

Limfjorden er i dag et økosystem, der er stærkt påvirket af utallige menneskelige tiltag i selve
området og oplandet. Opførelsen af endnu et mølleområde i Nissum Bredning er en yderligere
påvirkning af området. Danmarks Fiskeriforening er især bekymret over, hvad en begrænsning af
vandgennemstrømning vil kunne betyde for fjorden.
Især løsningerne hvor møllerne opstilles på dæmninger, hvor der vil ske en betydelig påvirkning af
strømningsforholdene i området, er problematiske. Danmarks Fiskeriforening anbefaler derfor, at
der tages mest mulig hensyn til vandgennemstrømningen, ved at mølleprojektet kommer til at
bestå af fritstående møller.
Da de årlige variationer i strømforhold er betydelige, betyder dette også, at forskellige
modelberegninger ofte resulterer i, at anlæggets faktiske påvirkning af strømforholdene ”drukner” i
de naturlige variationer. Dette ændrer dog ikke på, at strømforholdene ændres og begrænses ved
opførelse af anlægget.
Anlægget kan potentielt påvirke en stor del af fiskeriet i Limfjorden, hvis indstrømningen af
saltvand fra Nordsøen begrænses, og saltholdigheden i Limfjorden derved ændres. De lokale
fiskere er desuden især bekymrede for, at de årlige vandringer ind og ud af kanalen af primært
sild, tunger og hornfisk påvirkes i negativ retning.
Derudover er der også bekymringer omkring fiskeriet af europæisk fladøsters i Nissum Bredning
samt blåmusling i resten af Limfjorden.
Danmarks Fiskeriforening henstiller derfor til, at der tages hensyn til fiske- og skaldyrsbestande,
når udformningen af projektet vælges.

Danmarks Fiskeriforening vil gerne understrege, at der ved udnyttelse af marineområder, ikke kan
fraviges fra Fiskerilovens kapitel 15, § 76, der siger, ”Der må ikke lægges hindringer i vejen for
lovligt udøvet fiskeri”, og § 78, stk. 1, ”Der kan kun udstedes tilladelse til foranstaltninger eller
indgreb, der kan få den i § 77, stk. 1 nævnte virkning, når der er taget endelig stilling til
spørgsmålet om erstatning i forhold til de erhvervsfiskere, der normalt udøver erhvervsmæssigt
fiskeri på stedet, og hvis indtjening vil blive berørt af foranstaltningen eller indgrebet”.
Venlig hilsen
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