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Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Kort orientering om status i sager berørt på tidligere møder 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer 

4. Orientering om ny lovgivning 

5. Status for arbejdsgrupper om bifangst og fleks 

6. Håndhævelse af afstandskrav for passive redskaber i fiskeriet 
7. Status for ophugningsordning for Østersøen  

8. Orientering om status for udmøntning af Brexit-aftalen  

9. En foreløbig undersøgelse fra DTU-Aqua er kritisk over for fiskeriet af Dansk stenbiderfisker 

10. Ønske fra DFPO om at regulere sælbestanden 
11. Eventuelt 
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Organisation Deltagere 

Departementet Nicolai Højlund, Christian Bugge Nør Larsen, 
Adèle Stærkær de la Motte, Martin Grynberg 
Andersen (online) & Bent Pallisgaard 
Christensen (online) 

Fiskeristyrelsen Nanna Møller, Søren Palle Jensen, Lone 
Agathon Jensen (online), Marie Louise Flach de 
Neergaard (online) & Ib Gringer Hansen 
(online) 

DFPO Svend Erik Andersen & Ole Lundberg Larsen  

DPPO Esben Sverdrup-Jensen & Lise Laustsen (afbud)  

FSK-PO Søren Jacobsen & Marc Eskelund 

DSA Ole V. Jørgensen (online) 

MID Anne Mette Bæk (afbud) 

3F Karsten Kristensen (afbud) 

Danmarks Fiskehandlere Lars Poulsen (afbud) 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
Formanden meddelte, at punkt 9. om stenbiderfiskeri ville udgå fra dagsordenen. Punktet var et ønske 
fra DTU-Aqua. Da de ikke havde mulighed for at deltage i mødet, blev punktet udskudt til næste 
REFU-møde.  

FSK-PO meddelte, at de under punktet ”eventuelt” ønskede at drøfte det rekreative fiskeri. 

DFPO meddelte, at de under punktet ”løbende regulering” ønskede at drøfte skader og rokker i 

Skagerrak, og at de under punktet ”kvotebytter” ønskede at drøfte bytter af tobis til Sverige. 

Dagsordenen blev herefter godkendt.   

2. Kort orientering om status i sager berørt på tidligere møder  
 

a. Kvotefleksprocessen 
Departementet meddelte, at der arbejdedes på en afklaring af, hvorvidt fleks ville kunne frigives 
tidligere. Man afventede herunder et møde i arbejdsgruppen, og ville kunne følge op med yderligere 
information på næstkommende møde i REFU 
 
Arbejdsgruppen oplevede udfordringer med, at EU-Kommissions tal endnu ikke var udkommet - ud 
over for tobis i område 4. Der ville blive lagt op til en samlet oversigt over, hvilke arter der kan uddeles.  
 
DFPO fandt, at der skulle overbookes på så mange arter som muligt, og gerne fra årets start. De så 
således ingen grund til, at overbookning forsinkedes, og så frem til at modtage en samlet oversigt over 
arter, der kunne overbookes. DPPO erklærede sig enig med DFPO, og så ikke noget til hinder for 
automatisk uddeling af mængderne fra det seneste år.  
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Departementet var enig i tilgangen. 
 

b. Dialog med Søværnskommandoen om eventuelle problemer med at lys fra 
redskaber er forvekslet med lys fra en redningsvest/overlevelsesdragt  

Fiskeristyrelsen har haft en dialog med Søværnskommandoen om eventuelle problemer med lys fra 
redskaber. Søværnskommandoen har i den forbindelse meddelt, at de ikke har oplevet problemer med, 
at lys fra redskaber forveksles med lys fra en redningsvest/overlevelsesdragt.  

 
Fiskeristyrelsen bemærkede, at man ville sende en skriftlig opfølgning til FSK-PO, og eventuelle 
yderligere spørgsmål kunne rejses bilateralt med Fiskeristyrelsen.  

 
c. DSA har søgt Erhvervsministeriets Brexit-kompensationsordning 

Ingen yderligere bemærkninger. 
 

d. Et udspil om overbooking på nogle arter er ved at blive udarbejdet.  
Ingen yderligere bemærkninger. 
 

e. Definitionen på direkte fiskeri samt muligheden for at undgå at melde i 
denne forbindelse 

Fiskeristyrelsen havde undersøgt definitionen på direkte fiskeri. I den forbindelse var det også blevet 
undersøgt, hvorvidt der var mulighed for at undlade at melde, hvilket der ikke var mulighed for. Kravet 
om at melde ankomst til havn var således ikke betinget af et direkte fiskeri efter en specifik art, men 
var bundet op på en række krav, omfattende flere arter.  
 
FSK-PO kvitterede for svaret. De ønskede dog fortsat svar på, hvorfor fartøjer under 12 meter, der 
fisker med bundgarn, konsekvent skulle skrive logbog - også selvom de ikke fiskede efter sild. 
 
Fiskeristyrelsen ville undersøge spørgsmålet og vende tilbage. 

 
f. IFROs analyse 

Fiskeristyrelsen meddelte, at der d. 25. april var holdt møde om udmøntningen af 
ophugningsordningen for Østersøen med DFPO og FSK-PO. Her blev IFROs analyse af Østersøen samt 
den videre proces for handlingsplanen for Østersøen drøftet. Desuden fremlagde man forslag til 
udmøntning af ophugningsordningen, herunder udvælgelse, prioritering og beregning af tilsagnsbeløb.  
 
Departementet bemærkede, at ordningen for ophugning for Østersøen forventeligt ville åbne i juli, og 
at ansøgningsrunden ville være åben i to måneder.  
 
Fiskeristyrelsens kan efter mødet opdatere, at da der fortsat er dialog med EU-Kommissionen om, 
hvordan ophugningsordningen skal udmøntes, forventes det, at ordningen tidligst åbner i september. 

 
g. Der er udsendt kvotebyttepapir og der bliver i den forbindelse indkaldt til 

møde herom snarest 
Ingen yderligere bemærkninger. 

 
h. Nyheden på Fiskeristyrelsens hjemmeside om BMS og information om 

afrunding 
Fiskeristyrelsen oplyste på sidste REFU-møde, at der skulle op- og nedrundes i overensstemmelse med 
de gængse matematiske regler. Det var nu blevet muligt at registrere decimaltal i landingsweb, som 
bruges af opkøberen samt i de tilfælde, hvor fiskeren ikke anvendte LERK-delen i den elektroniske 
logbog. For fartøjer der anvendte papirs-logbog, var det ligeledes muligt at anvende decimaltal. Der 
ville komme en ny E-log version i 2023, hvor det ville være muligt at anvende decimaltal i LERK.  
 
DFPO spurgte ind til risikoen for fejlvurderinger i forbindelse med afrunding. DFPO gav eksemplet, at 
hvis man havde én torsk med, skulle det registreres som 1 kg. Hvis det blev gentaget tilstrækkelig 
mange gange, ville det få betydning for kvoteudnyttelsen. DFPO kunne således ikke acceptere, at der 
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ville være tale om reelle overtrædelser, såfremt det ikke i udgangspunktet havde været muligt at angive 
mindre mængder end 1 kg – uanset om det blev sanktioneret eller ej. 
 
Fiskeristyrelsen bemærkede, at man ikke oplevede afrunding som et problem. Principielt ville det være 
en overtrædelse, hvis fiskeren havde 0,6 kg. torsk, men registrerede 0,0 kg. Det ville dog ikke blive 
sanktioneret. Når det nedskrevne var mere end 10 pct. forkert, ville det være en overtrædelse. Ved 
eksempelvis 600 g., hvor der afrundedes til 1 kg., ville det være en overtrædelse, selvom det var på 
baggrund af manglende decimaltal. Fiskeristyrelsen bemærkede afslutningsvis, at punktet ville blive 
taget op på følgegruppemøde for kameraprojektet.  
 
FSK-PO foreslog, en bagatelgrænse, hvis der fanges under 5 kg af en given art.  
Departementet og Fiskeristyrelsen understregede, at der ikke havde været nogle sanktioner ved op- 
eller nedrunderinger.  

 

i. Fiskeristyrelsen har undersøgt, hvor mange der ikke opdaterer logbogen 

inden midnat 

Fiskeristyrelsen meddelte, at arbejdet med at identificere fartøjer, der ikke opdaterede logbogen til 

midnat, netop var påbegyndt. Umiddelbart kunne det oplyses, at der for perioden 1. januar til 17. maj 

2022 var:  

- 184 fartøjer der mindst én gang ikke havde opdateret logbogen i et døgn. 

- 72 fartøjer havde 4 eller flere døgn, hvor der ikke var blevet opdateret logbog. 

- 18 fartøjer havde 10 eller flere døgn, hvor der ikke var blevet opdateret logbog. 

 

Fiskeristyrelsen oplyste yderligere, at der for nuværende ikke ville ske sanktionering for overtrædelse 

af reglerne.  Der var sket en praksisændring af den ”business rule”, der udgjorde grundlaget for 

krydskontrol af overholdelse af EU-reglen om opdatering af logbogen senest til midnat. Efter en 

vejledningsperiode ville der ske sanktionering af reglen.  
 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer 
 

a. Kvotebytter 
DFPO havde anbefalet, at der ikke skulle byttes tobis fra område 2 med Sverige. Det var alligevel sket. 
Departementet bemærkede hertil, at der ikke var regler til hinder for at bytte tobis fra område 2.  
 
DFPO fandt ikke, at et sådant bytte kom danske virksomheder til gode. Departementet understregede, 
at også svenske fartøjer landende deres tobis i Danmark, og at der også blev byttet mængder tilbage. 
 
DPPO bakkede op om departementets udlægning, og understregede, at den fisk som var byttet tilbage 
til Danmark var til dansk fordel. Yderligere henviste DPPO til et møde i starten af året, hvor bytter var 
blevet drøftet.  
 

b. Uddeling fra Fiskefonden 
Fiskeristyrelsen meddelte, at der var uddelt mængder fra Fiskefonden den 9. maj efter ønske fra blandt 
andet DFPO. Når det blev muligt at uddele kvotefleks mængder fra 2021, ville det blive sat i værk.  
 
DFPO ønskede, at alle mængder skulle uddeles. Hertil svarede Fiskeristyrelsen, at der skulle tages 
hensyn til eventuelle fartøjsbytter og lignende.  
 
FSK-PO bemærkede, at rødspætte-kvoten var sat for højt, og at det generelt var et atypisk år. 
Derudover var torskekvoter en mangelvare, som ønskedes uddelt.  
 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 
Fiskeristyrelsen meddelte, at rationen for kuller i Skagerrak og Kattegat var blevet sat ned til 1.500 kg 
pr. halv kalendermåned pr. 16. maj. Der var pt. registreret en udnyttelse på 61,5 procent svarende til en 
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landet mængde på 681,1 tons.  
 
Sæsonen for kulmulefiskeri i Nordsøen ville snart begynde. Fiskeriet var pt. ikke mængdemæssigt 
reguleret. Der var pt. afsat i alt 161 tons til et rationsfiskeri. For at fiskeriet ikke løb løbsk, burde 
udvalget overveje, om der skulle indføres et fixpunkt på 50 pct. så man her kunne vurdere, om der 
skulle fastsættes en rationsmængde.  
 

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  
Intet at bemærke. 
 

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 
Fiskeristyrelsen fulgte fiskeriet i Nordsøen tæt, da torsk i Nordsøen pr. 30. maj var opfisket med 56,6 
pct. svarende til, at der var landet 35,1 tons af de afsatte 62 tons. Det blev foreslået, at rationsmængden 
blev nedsat med 25 pct. pr. 1. juli. 
 
DFPO og FSK-PO bakkede op om en reduktion på 25 pct., så kvoten kunne holde til jul. FSK-PO var 
ikke afvisende for, at reduktionen kunne blive større. Fiskeristyrelsen meddelte på den baggrund, at 
man ville udsende en høring om spørgsmålet.  
 
Fiskeristyrelsen meddelte yderligere, at trækket på rødspætter i alle farvande ikke var ret stort, og 
spurgte i den forbindelse til, hvorvidt der var grundlag for at hæve rationerne. DFPO foreslog en 
forøgelse på 50 pct. på rødspætter i Skagerrak.  
 
DFPO bemærkede, at der var fisket 52 pct. lange, og at der derfor kunne blive behov for yderligere 
regulering.  
 
Fiskeristyrelsen bemærkede, at kulmule plejede at blive fisket hurtigt. Derfor foreslog Fiskeristyrelsen 
et opmærksomhedspunkt ved 50 pct. Udvalget tilsluttede sig forslaget.    
 
DFPO foreslog at reducere mængden på skader og rokker i Skagerrak, da 50 pct. allerede var fisket. 
Fiskeristyrelsen ville udsende en høring herom. Departementet bemærkede, at Sverige havde en stor 
mængde, som man kunne bytte sig til. Svenskerne var også interesserede i dele af den danske kvote på 
laks. Departementet efterspurgte en snarlig tilbagemelding fra erhvervet om et muligt bytte. Der 
kunne eksempelvis byttes til vesttorsk fra Sverige.   
 

f. Forbrug af EU adgangsmængde til fiskeri af sild i norsk farvand  
DPPO anmoder, i lyset af forrige års lukning af adgangen for europæisk sildefiskeri i norsk farvand, 
om en løbende orientering under punkt 3 om forbruget af den europæiske adgangsmængde for at 
overvåge udviklingen. DPPO ønsker det som et fast punkt i 2022  
 
DFPO begrundede punktet med, at der skulle være opmærksomhed på de adgangsgivende arter.  
 
Fangsttal opdateredes alene én gang om måneden fra EU, hvorfor det kunne være svært at være fuldt 
opdateret, men der var god dialog med Norge om fangsttal med kortere mellemrum. Forud for de 
kommende REFU-møder ville Fiskeristyrelsen indhente materiale og dele med REFU-udvalget.  

4. Orientering om ny lovgivning  
DPPO anmoder om en orientering om kommende lovgivning i høring. DPPO ønsker dette som et fast 
punkt på dagsordenen. 

DFPO understregede ønsket om en fast kort orientering. De så gerne, at der blev udarbejdet en 
oversigt som et bilag eller lignende.  
 
FSK-PO meddelte, at de også ønskede at høre om baggrunden for de ændringer, der var på vej med 
henblik på at kvalificere høringsprocessen.  
 
Logbogsbekendtgørelsen  



 

 

6 

Departementet meddelte, at logbogsbekendtgørelsen lige havde været i offentlig høring. Der var 
modtaget et enkelt høringssvar fra DFPO, som var blevet imødekommet.  

Bekendtgørelsen ville træde i kraft 1. juli 2022. 

Ændringen vedrørte navnlig, at visse trawlfiskerier fremover skulle angive hvilket konkret panel, der 
anvendtes, og at garnfiskere fremover skulle angive længden og dybden for garnet. 

Departementet ville undersøge præcis, hvor i logbogen længden og dybden for garnet skulle angives. 
FSK-PO efterlyste i den forbindelse et screenshot af det pågældende sted i logbogen.  

Auktionsbekendtgørelsen 
Departementet meddelte, at der var et politisk ønske om at auktionere nye fiskerier og overskydende 
mængder fra Kystfiskerordningen.  
 
Bekendtgørelsen ville udgøre den retlige ramme for, hvorledes de relevante fangstrettigheder i 
fremtiden kunne auktioneres.  
 
Bekendtgørelsen havde været i høring. Det var ikke muligt at specificere blandt andet arter, områder 
og perioden for rettighederne, da der netop var tale om en ramme, der skulle kunne rumme fremtidige 
rettigheder. Specifikationerne ville fremgå af Fiskeristyrelsens hjemmeside forud for en auktion.  
 
Departementet forventede, at hjertemuslinger kunne være genstand for den første auktion. 

  
Reguleringsbekendtgørelsen 
Departementet meddelte, at bekendtgørelsen snart ville blive udsendt i høring. Der blev arbejdet på, at 
bekendtgørelsen kunne træde i kraft til september 2022 for at imødekomme erhvervets ønske om en 
lang høringsfrist. 
 
DFPO efterspurgte et møde om utilsigtede konsekvenser. Departementet ville indkalde.  
 
Natur Skånsom 
Departementet meddelte, at bekendtgørelsen om NaturSkånsom mærket var under revidering Der 
ville blive lagt op til at fjerne den supplerende meldepligt inden ankomst til havn, således at fiskernes 
pligt til melding fremover fulgte de almindelige regler for melding. Det var vurderingen, at ændringen 
ville understøtte en større tilslutning til ordningen.  
 
Derudover ville bekendtgørelsen blive ajourført, således at fiskebestandene i NaturSkånsom flugtede 
med den aktuelle videnskabelige rådgivning. 
 
Tunbekendtgørelsen  
Departementet meddelte, at der var byttet 5 tons tun til Danmark. På længere sigt var målet, at 
Danmark fik tildelt en fast tunkvote. I den nye bekendtgørelse blev der lagt op til, at der kunne landes i 
to danske havne (Skagen og Gilleleje), og at perioden for fiskeriet udvidedes. Det havde ikke været 
muligt at tildele en mængde til erhvervsfiskerne.  
 
FSK-PO opfordrede til, at der blev kontrolleret for tunfiskeri-redskaber uden for sæsonen og uden 
fangst-tilladelse. Fiskeristyrelsen noterede synspunktet.  
 
Et enigt erhverv ønskede en tunkvote til erhvervsfiskere.  

 
5. Status for arbejdsgrupper om bifangst og fleks  

DPPO anmoder om en status for arbejdsgrupperne om bifangst og fleks.   
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at arbejdsgruppen for bifangst havde genoptaget arbejdet, og at der var en 
dialog med erhvervet om næste møde, som forventedes afholdt sidst i juni.  
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Arbejdsgruppen for kvotefleks var placeret i departementet.   
 

6. Håndhævelse af afstandskrav for passive redskaber i fiskeriet 
Overtrædelse af afstandskravene, som er udførligt beskrevet i adskillige bekendtgørelser, er 
”undergivet privat påtale” på nær, hvis det går ud over almene hensyn. Ses der bort fra det sidste, så 
vurderer FSK-PO det som urealistisk, at den enkelte fisker trækker en kollega i retten i et civil 
søgsmål, hvis afstandskravet ikke overholdes.  
 
FSK-PO ønsker en drøftelse af denne håndhævelse, og at vide hvad præcedens er i lignende 
lovgivning.  
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at det var underlagt privat påtale, som beskrevet af FSK-PO. Såfremt der 
var uenighed om afstand mellem to redskaber, ville Fiskeristyrelsen informere den ”klagende” fisker 
om, at det var underlagt privat påtale. Fiskeristyrelsen ville ikke tage stilling i en evt. tvist mellem to 
fiskere. Det var Fiskeristyrelsens opfattelse, at der som regel blev fundet en mindelig løsning mellem 
parterne uden anmeldelse. 
 
Det blev oplyst, at regler om afstande fandtes i bekendtgørelse nr. 1552 af 11. december 2015 om 
fiskeredskaber (bundgarn m.v.) i saltvand. I medfør af bekendtgørelsens § 27, stk. 3 var overtrædelse 
af afstandsreglerne undergivet privat påtale, medmindre almene hensyn gjorde, at offentlig påtale var 
påkrævet. Det var derfor ved bekendtgørelse fastlagt, at det var underlagt privat påtale, hvorfor 
Fiskeristyrelsen ikke ville kunne starte en overtrædelsessag.  
 
FSK-PO fandt det besynderligt, at det skulle være borgerens opgave at indlede en retssag mod en 
nabofisker med henblik på afklaring af fiskerirettigheden.  
 
Departementet opfordrede til, at eventuelle forslag til tilpasning af regelgrundlaget blev fremsendt 
skriftligt. 
 

7. Status for ophugningsordning for Østersøen 

Fiskeristyrelsen vil orientere om status for arbejdet med at udmønte ophugningsordningen for 

Østersøen. 

 

Fiskeristyrelsen havde den 23. maj sendt en handlingsplan for Østersøen til Kommissionen, og 

afventede nu Kommissionens godkendelse med henblik på, at ordningen kunne blive tilføjet EHFF-

programmet. Handlingsplanen indeholdt en analyse med bidrag fra IFRO, der adresserede hvorledes 

en ophugningsordning kunne håndtere en del af den overkapacitet, som var påvist i Østersøen. 

 

Fiskeristyrelsen forventede, at ophugningsordningen kunne åbne for ansøgninger i juli måned med en 

ansøgningsperiode på to måneder. 

 

Fiskeristyrelsen havde foreslået en justering af beregningsgrundlaget for tilskuddet, således at der i 

tråd med DFPOs forslag, ville blive udbetalt 85 pct. af forsikringssummen. For at undgå 

overkompensation ville eventuelle indtægter ved ophugning blive fratrukket tilsagnsbeløbet. 

 

DFPO efterspurgte handlingsplanen. Hertil foreslog Fiskeristyrelsen et møde, når der forelå en 

tilbagemelding fra EU-kommissionen. FSK-PO ønskede også at blive inddraget til den tid.  

 

DFPO understregede, at man ikke var trygge ved en vurdering foretaget af en valuar/mægler. 

Fiskeristyrelsen ville undersøge, om det var muligt at lade valuar/mægler muligheden udgå af 

handlingsplanen.  

 
Fiskeristyrelsens kan efter mødet opdatere, at da der fortsat er dialog med EU-Kommissionen om, 
hvordan ophugningsordningen skal udmøntes, forventes det, at ordningen tidligst åbner i september. 
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8. Orientering om status for udmøntning af Brexit-aftalen 

Fiskeristyrelsen vil kort orientere om status for arbejdet med forberedelse af Brexit-ordningerne.  

 

Punktet blev ikke drøftet.  Parterne vurderedes at være velorienterede om status via inddragelse i 

tilrettelæggelsen af de enkelte tilskudsordninger under Brexit-reserven.  
 

9. En foreløbig undersøgelse fra DTU-Aqua er kritisk over for fiskeriet af Dansk 
stenbiderfisker 

DTU præsenterer problematikkerne ved stenbiderfiskeriet, som oplæg til en drøftelse om, hvordan 
erhvervet kan understøtte en fremtid for stenbiderfiskeriet.  
 
DTU vil bl.a. pointere, at den Nordatlantiske stenbiderbestand ikke har det godt. Det giver grund til 
bekymring og det er problematisk, at en stor andel stenbidere landes uden logbogsregistrering. Det 
er problematisk, fordi der bl.a. mangler information om hvor længe garnene står og hvor meget 
garn der bliver brugt.  
 
Punktet udgik og ville blive genoptaget på et kommende REFU-møde.  
 

10. Ønske fra DFPO om at regulere sælbestanden 
På baggrund af henvendelser fra garnfiskere i vestlige Østersø, ønsker DFPO endnu en gang, at 
efterspørge muligheden for at regulere sælbestanden. DFPO understreger vigtigheden af 
reguleringen med den lave fiskekvote i den vestlige Østersø.  
 

Departementet meddelte, at reguleringsordningen ved Bornholm var sat på stand-by. 

Reguleringsordningen havde således været afhængig af en undtagelse fra den beskyttelse, som 

gråsælen havde i kraft af habitatdirektivet. Det var imidlertid kun muligt at fravige habitatdirektivet, 

så længe sælernes skader på fiskeriet havde væsentlig erhvervsøkonomisk betydning. I 2022 

havde fiskerne primært mulighed for at fange skrubber og andre fladfisk i farvandet omkring 

Bornholm, og der forelå ikke tilstrækkelig dokumentation for, at gråsælerne skadede netop det fiskeri i 

væsentlig omfang. 

 
På den baggrund havde Miljøministeriet iværksat en undersøgelse med det formål at tilvejebringe det 
nødvendige grundlag for en vurdering af, hvorvidt skaderne var så væsentlige, at en regulering af 
gråsæler burde genoptages til efteråret. En afrapportering forventedes til efteråret. 
 
Departementet opfordrede endnu en gang til, at fiskerne indberettede sælskader på Fiskeristyrelsens 
hjemmeside.  
 
Selvom reguleringsordningen var sat på stand-by, ville det fortsat være muligt at erhverve en 
reguleringstilladelse fra Miljøstyrelsen under visse betingelser, navnlig såfremt sælerne forhindrede 
fiskeren i at udøve sit erhverv optimalt. Desuden skulle den pågældende fisker være i besiddelse af 
gyldigt jagttegn med tilladelse til riffeljagt, ligesom det skulle sikres, at dyret blev aflivet så hurtigt og 
smertefrit som muligt.  
 
FSK-PO bemærkede, at Miljøministeriet tilsyneladende ikke forbandt sælerne med faldende 
fiskebestande, hvilket vanskeliggjorde dialog om problematikken. Departementet foreslog et fælles 
møde med Miljøministeriet, som departementet ville indkalde til, gerne inden sommer.  
 
Endvidere blev det rejst, at Miljøministeriet kunne inviteres ind i REFU.  
 

11. Eventuelt 
 

a. Rekreative Fiskeri 
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FSK-PO pointerede, at konflikter mellem det rekreative fiskeri og erhvervsfiskeriet spidsede til, og 
man efterlyste løsninger. FSK-PO anmodede om en drøftelse af problematikken på næstkommende 
REFU-møde.  


