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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1486/2009 af Bo Håkansson, dansk statsborger, for Danmarks 
Naturfredningsforening, om den danske stats tilladelse til muslingeskrab i Natura 
2000-områder og den dermed forbundne krænkelse af bestemmelserne i Rådets 
direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de ansvarlige danske myndigheder med deres tilladelser til 
muslingskrab i en række nærmere bestemte Natura 2000-områder gør sig skyldige i 
overtrædelse af bestemmelserne i artikel 6 i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter, hvori det hedder, at aktiviteter skal vurderes med hensyn 
til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne. Andrageren 
påpeger, at muslingeskrabet udgør en alvorlig trussel mod de naturtyper og de fugle, der 
forekommer i de pågældende områder, og han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at 
sikre, at de ansvarlige danske myndigheder omgående trækker de pågældende tilladelser 
tilbage, og at EU's på området gældende bestemmelser bliver overholdt til punkt og prikke.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar (modtaget den 11. maj 2010).

"I oktober 2008 indsendte Danmarks Naturfredningsforening (som også er andrageren) en 
klage til Kommissionen over, at muslingeskrab i danske Natura 2000-områder udgør en 
overtrædelse af artikel 6 i habitatdirektivet. Danmarks Naturfredningsforening anmodede om 
at få foretaget undersøgelser vedrørende de tilladelser, som det danske fødevareministerium 
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havde udstedt til muslingeskrab i Natura 2000-områderne Løgstør Bredning, lokalitet af 
fællesskabsbetydning (SCI) og særligt beskyttet område (SPA) (DK00EY124 og 
DK00EY012), og Lovns Bredning, lokalitet af fællesskabsbetydning (SCI) og særligt 
beskyttet område (SPA) (DK00EY13 and DK00EY014), fordi de danske myndigheder efter 
foreningens mening ikke havde foretaget vurderinger af muslingefiskeriets virkninger på disse 
områder i overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastlagt i habitatdirektivets artikel 6. 

Klageren/andrageren hævder endvidere, at der er flere fejl og mangler i 
virkningsvurderingerne, og at konklusionen om, at muslingeskrabet ikke er en overtrædelse af 
artikel 6, stk. 2 og 3, bygger på tekniske beviser, som er i strid med de vurderinger, som de 
regionale miljøcentre har foretaget.

De to vigtigste instrumenter i EU's naturlovgivning er Rådets direktiv 2009/147/EF om 
beskyttelse af vilde fugle1 og Rådets direktiv 92/43/EØF2 om bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter, i daglig tale habitatdirektivet..
I bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 3, i habitatdirektivet kræves det, at hver medlemsstat 
foretager en passende vurdering af enhver plan eller ethvert projekt, der kunne få betydelig 
indvirkning på et Natura 2000-område. Resultaterne af denne vurdering danner sammen med 
selve forholdene på den pågældende lokalitet grundlag for at give eller nægte tilladelse til en 
given aktivitet. 

Siden klagen blev indgivet i oktober 2008, har Kommissionen adskillige gange drøftet 
spørgsmålet om muslingeskrab i de omhandlede Natura 2000-områder med de danske 
myndigheder. Kommissionen har også forlangt at få tilsendt relevant dokumentation og 
information fra de danske myndigheder. Kommissionen er i øjeblikket i gang med at 
undersøge de vurderinger, som de danske myndigheder har foretaget i henhold til artikel 6, 
stk. 3, i habitatdirektivet, og de tilhørende oplysninger for at nå frem til en afgørelse om, 
hvorvidt der er en sandsynlig risiko for skadelige virkninger på lokaliteternes integritet under 
hensyn til disses bevaringsmålsætninger.

De oplysninger, som de danske myndigheder har fremsendt, og yderligere dokumentation, der 
er indsamlet, er stadig under behandling i Kommissionen. Kommissionen vil undersøge, om 
beslutningerne om at tillade muslingeskrab er fejlbehæftede, og navnlig om der med 
beslutningerne om at hjælpe med at mindske skaden yderligere og forhindre muslingeskrab i 
at få skadelige virkninger på lokalitetens integritet er sat tilstrækkelige begrænsninger, og om 
der er taget yderligere skridt til at undgå ødelæggelse og dermed forhindre en væsentlig 
forstyrrelse af naturtyper. Kommissionen vil underrette Udvalget for Andragender om 
resultatet af denne vurdering."

4. Kommissionens svar (modtaget den 9. december 2010).

Kommissionen har undersøgt de vurderinger, som de danske myndigheder har foretaget i 
henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet3, og de tilhørende oplysninger fra disse 

                                               
1 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7-25.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
3 EFT L 206 af 22.7.1992.
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myndigheder, på grundlag af hvilke der er truffet afgørelse om, hvorvidt der er en sandsynlig 
risiko for skadelige virkninger på lokaliteternes integritet under hensyn til disses 
bevaringsmålsætninger.
Der synes at forekomme mangler i 2008- og 2009-vurderingerne med hensyn til: 
- vurderingen af muslingeskrabet og dets indvirkning på naturtyper
- vurderingen af de kumulative virkninger
- vurderingen af projektet i relation til bevaringsmålsætningerne for lokaliteterne 
- hensyntagen til den bedste tilgængelige videnskabelige viden. 

Det ser derfor ud til, at vurderingerne ikke opfylder kravene i direktivets artikel 6, stk. 3, og at 
der følgelig ikke, i overensstemmelse med Domstolens faste retspraksis, burde have været 
givet tilladelse til projekterne.

Det er derfor Kommissionens opfattelse, at Danmark ikke har opfyldt sine forpligtelser i 
henhold til artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter.

Den 28. oktober 2010 besluttede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 258 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at sende en åbningsskrivelse til 
Danmark, hvori Danmark anmodedes om at fremsætte sine bemærkninger hertil inden for en 
frist på to måneder efter modtagelse af skrivelsen.

Efter at have undersøgt disse bemærkninger, eller hvis der ikke er fremsat bemærkninger 
inden for den fastsatte tidsfrist, kan Kommissionen om nødvendigt fremsætte en begrundet 
udtalelse som fastsat i samme artikel.


