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Opfordring til ministeren
Aabenraa Fjord har det skidt.
Gennem de seneste år er det sydlige Lillebælt og Aabenraa Fjord ligesom Flensborg
Fjord blevet ramt af kraftige og langvarige iltsvind. I sommeren 2019 oplevede vi det
værste iltsvind i over 25 år. Iltsvindet var så udbredt og langvarigt, at der skete bundvendinger i store dele af fjorden. Fisk og andre bunddyr, som f.eks. muslinger søstjerne og krebsdyr, der ikke havde mulighed for at flygte, døde som følge af iltmangel og giftige svovlbrinter i fjorden. Denne massedød har naturligvis også konsekvens
for de arter, der havde mulighed for at flygte. Fødegrundlaget for marsvinet, edderfuglen og hvinanden, som alle er del af udpegningsgrundlaget i det nærtliggende internationale naturbeskyttelsesområde Lillebælt, er stærkt reduceret i forhold til hvad
det ville være uden iltsvind og muslingefiskeri.
Aabenraa Kommune har svært ved at se, hvordan fjorden kan tåle fiskeri med bundskrabende redskaber, som forstyrrer og ødelægger bunden, hindrer ålegræssets udbredelse og fjerner vigtige økosystemer og dermed forværrer situationen yderligere.
Det nuværende fiskeri er ikke bæredygtigt og i overensstemmelse med fjordens miljømål. Muslingebankerne i Aabenraa Fjord har stor betydning som fødegrundlag for fjordens fisk og fugle og som biologiske filtre, der sikrer klart vand. En stor sund bestand
af muslinger i Aabenraa Fjord er nødvendig, så fjorden hurtigst muligt kommer sig efter sommerens iltsvind. Og ikke mindst så fjorden i fremtiden bliver robust over for de
påvirkninger, den udsættes for. En fjord i balance med sunde muslingebanker, ålegræsenge, stenrev og en udviklet flora og fauna vil have stor betydning for området
som et attraktivt sted at være for mennesker og dyr.
På grund af en tilsvarende utilfredsstillende situation har vores tyske naboer allerede
forbudt muslingefiskeri i deres del af Flensborg Fjord. Sønderborg og Aabenraa kommune bakker op om dette initiativ for at beskytte Flensborg Fjord og ønsker en tilsvarende indsats for Aabenraa Fjord.

Aabenraa kommune ønsker at ministeren stopper for muslingefiskeri med bundslæbende redskaber i Aabenraa Fjord.
Et forbud mod muslingefiskeri vil være til stor gavn for fjorden, herunder mennesker
og dyr tilknyttet Aabenraa Fjord.
Venlig hilsen
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