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Dagsorden 

1. Velkomst v/ Anders Munk Jensen 

2. Orientering om omorganisering i Fødevareministeriet 

3. Status vedr. Natura 2000 og fiskeri: Igangsatte initiativer 

a) Beskyttelse af stenrev og boblerev i Kattegat 

b) Beskyttelse af marsvin 

c) Orientering om fugleprojekt v/Ib Kragh Petersen 
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6. Arbejdet med Natura 2000 i forhold til andre lande 

7. Næste møde 
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Referat 

Ad 1. Velkomst v/ Anders Munk Jensen 

Anders Munk Jensen bød velkommen til det femte møde i Dialogforum og samtidig velkommen til 
nytilkomne deltagere i Dialogforum – Inger Ravnholt Weidema og Henrik Lykke Sørensen, begge 
fra Naturstyrelsen, som afløsere for Lone Reersø Hansen samt Claus Hjørne Pedersen som 
repræsenterer Danske Fiskeres Producent Organisation. 

Herefter var der en kort præsentationsrunde. 

På sidst afholdte møde i Dialogforum efterspurgte Danmarks Naturfredningsforening en 
gennemgang af kommissoriet for forummet. Anders Munk Jensen orienterede i den forbindelse om, 
at det endnu ikke har været muligt at få drøftet kommissoriet med fødevareministeren, men at der 
frem mod næste møde i Dialogforum vil blive set nærmere på, hvorvidt kommissoriet skal justeres. 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 
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Ad 2. Orientering om omorganisering i Fødevareministeriet 

Anders Munk Jensen orienterede kort om den nyligt gennemførte omorganisering af 
NaturErhvervstyrelsen, hvor det tidligere Fiskeridirektorat, Direktoratet for FødevareErhverv og 
Plantedirektoratet (undtaget laboratorierne og sektor for foder) er fusioneret. Der blev i den 
forbindelse omdelt organisationsdiagram for styrelsen. 

Anders Munk Jensen orienterede om at departementet i FVM er blevet mindre, men at dette stadig 
står for politikudformning og er sekretariat for ministeren. Fremover er det NaturErhvervstyrelsen, 
som i højere grad skal færdiggøre sager til forelæggelse for ministeren, og på fiskeriområdet er det 
hovedsageligt Center for Fiskeri, som varetager denne opgave – centret er samtidigt 
omdrejningspunkt og sekretariat for Dialogforum. NaturErhvervstyrelsen er blevet organiseret i fire 
områder; tre faglige (Regulering, Tilskud og Kontrol) samt et administrativt (Ressourcer). De 
bærende organisatoriske enheder vil fremover betegnes som centre. Fiskeriområdet er blevet delt i 
Center for Fiskeri (regulering) og Center for Kontrol. 

Anders Munk Jensen oplyste endvidere, at han i øjeblikket varetager posten som vicedirektør med 
ansvar for både regulerings- og kontrolområdet. Det forventes, at der i den kommende tid ansættes 
en ny udviklingsdirektør til at tage sig af reguleringsområdet. Den ny vicedirektør forventes at blive 
ny formand for Dialogforum allerede ved næste møde. 

 

Ad 3. Status vedr. Natura 2000 og fiskeri: Igangsatte initiativer v/NaturErhvervstyrelsen m.fl. 

a) Beskyttelse af stenrev og boblerev i Kattegat 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at NaturErhvervstyrelsen har valgt en tematisk tilgang til 
implementeringen af habitatdirektivets forpligtelse til at beskytte udpegede naturtyper og arter mod 
ødelæggelse. FVM har ansvaret for at følge op på de offentliggjorte Natura 2000-planer med 
relevant regulering overfor fiskeriet, hvis indsatsprogrammet har udpeget fiskeri som en trussel mod 
gunstig bevaringsstatus for en art eller en naturtype. Der er forskellige procedurer for 
gennemførelse af regulering alt afhængig af om områder er beliggende udenfor 12 sømil 
(EU-kompetence) eller indenfor 12 sømil (national kompetence). Nationale forslag indenfor 12 
sømilegrænsen skal dog godkendes i Kommissionen. I den forbindelse skal forvaltningsforslag 
koordineres med andre medlemslande, hvis disse har fiskeriinteresser i områderne, dels for at sikre 
inddragelse af relevante nationale oplysninger samt harmonisering af mål og reguleringstiltag. 
Kommissionen ser helst, at forslag til forvaltning i de marine habitatområder puljes i videst mulige 
omfang, således at der kan godkendes en forvaltning for hele havområder og ikke blot område for 
område. 
 
Jakob Munkhøj Nielsen orienterede om gårsdagens møde med Sverige, Tyskland, NSRAC, DG 
MARE, DG ENVIRONMENT, ICES og DTU Aqua, vedrørende forvaltningstiltag for stenrev og 
boblerev i Kattegat. 

Habitatområderne, som blev drøftet, var primært beliggende i Kattegat, hvori fiskeri dog er 
begrænset. I Kattegat indgår stenrev og boblerev i udpegningsgrundlaget for 17 Natura 
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2000-områder, hvoraf der er fælles fiskeriinteresser i 10 af dem. I oplægget på mødet blev der 
endvidere medtaget 2 habitatområder beliggende i Samsø Bælt, idet Sverige og Tyskland også har 
fiskeriinteresser i disse. Forvaltningsforslaget går konkret på, at der lægges bufferzoner på 6 gange 
vanddybden (= 240 meter) omkring alle de udpegede stenrev/boblerev. I bufferzonerne forbydes 
trawlfiskeri, mens garnfiskeri forbydes omkring boblerev. Forslaget blev vel modtaget på mødet - 
og det forventes at Danmark kan fremsende forvaltningsforslaget til Kommissionen inden sommer. 

Henrik S. Lund mente ikke, at en bufferzone på 6 gange vanddybden skulle være generelt 
gældende, idet fiskerne typisk har 180 meter wire ude ved fiskeri, uanset hvilken dybde, der fiskes 
ved. Hvis der holdes fast i bufferzoner med 6 gange vanddybden, vil bufferzonerne blive enorme på 
de større vanddybder. Ydermere er der stadig megen usikkerhed omkring omfang og lokalisering af 
revene. 

Jakob Munkhøj Nielsen nævnte, at forvaltningsforslaget om bufferzoner er baseret på videnskabelig 
rådgivning. Hertil kommer at der er en større kortlægningsøvelse i gang i Naturstyrelsen i 
øjeblikket, som skal forbedre beslutningsgrundlaget. 

Mette Blæsbjerg spurgte ind til mulighederne for at kontrollere at der ikke fiskes i de nævnte 
bufferzoner. 

Anja Gadgård Boye svarede hertil at NaturErhvervstyrelsen modtager vms-data fra fartøjer ned til 
12 meter og kombineret med en døgnovervågning i moniteringscentret i Esbjerg, er der gode 
betingelser for at udføre kontrol med fartøjer, som nærmer sig et habitatområde. Der arbejdes 
endvidere på at ændre på vms-frekvensen således, at der kommer positionsdata ind oftere end 
normalt. Fartøjer under 12 meter vil udelukkende blive kontrolleret via søværts kontrol. 

Hanne Lyng Winter pointerede, at der ikke foretages kontrol af samtlige vms-positioner og hvorvidt 
der var tænkt på en form for alarmsystem ved indsejling i Natura 2000-områderne. Hanne Lyng 
Winter nævnte desuden at ifølge Kommissionens retningslinjer, skulle medlemslandene søge at 
undgå små og spredte habitatområder. Endvidere at der i habitatdirektivet fremgik, at bufferzoner 
skal tillægges selve naturområdet og ikke placeres inde i området omkring udpegningsgrundlaget. 

Mette Blæsbjerg nævnte at der i Tyskland er en bredere tilgang til beskyttelse i de tyske Natura 
2000 områder, idet de foreslår at større dele af et område lukkes for trawlfiskeri og ikke kun små 
individuelle forekomster af en bestemt habitattype. Mette Blæsbjerg mente at den danske 
fremgangsmåde med revene virkede til at være markant anderledes og mere ”snæver” i forhold til 
målet om at stoppe tabet i biodiversitet. 

Mette Blæsbjerg spurgte ind til de krav der stilles til konsekvensvurderingerne for nye planer og 
projekter, herunder bl.a. muslingefiskeri. Mette Blæsbjerg anbefalede at aspekter som arters 
spredning og vandring, habitatfunktion etc. fremover blev inddraget i vurderingerne. Det burde 
overvejes at tage disse aspekter i betragtning når man laver regulering i Natura 2000 områder for 
det øvrige fiskeri. 

Anja Gadgård Boye oplyste at der er en forpligtelse til at konsekvensvurdere nye fiskeriaktiviteter 
som muslingefiskeri er i habitatområder, reglerne og fremgangsmåden er anderledes end vurdering 
af eksisterende fiskerier. 
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Knud Flensted udtrykte bekymring om bifangsten af fugle i garnfiskeriet, specielt omkring Nordre 
Rønner og Hirsholmene, hvor der er mange dykkende fuglearter. Knud Flensted mener, at 
reguleringen med bufferzoner er for snæver og frygter, at bifangsten af fugle vil blive stor lige 
udenfor de planlagte bufferzoner. 

Henrik S. Lund oplyste, at der forekommer et meget begrænset garnfiskeri i de nævnte områder. 

Claus Hjørne Pedersen efterspurgte, hvorvidt det kortmateriale forvaltningsforslagene er udarbejdet 
på baggrund af er opdaterede. Det er af stor betydning for medlemmerne, at fiskeriforvaltningen 
sker på optimale betingelser. 

Karsten Dahl oplyste i den forbindelse, at kortgrundlaget som NaturErhvervstyrelsen har anvendt 
ikke er fuldt ud opdateret, specielt revene i habitatområdet ved Kims Top er underestimerede. 

Anders Munk Jensen kunne hertil nævne, at NaturErhvervstyrelsen udarbejder forvaltningsforslag 
ud fra det kortmateriale, som stilles til rådighed fra Naturstyrelsen. 

Inger Ravnholt Weidema supplerede med at nævne, at der er en kortlægning af rev og boblerev i 
gang i øjeblikket, der er en del nye oplysninger – men inden offentliggørelse skal disse nye data 
bearbejdes og fortolkes. De nye kort kommer med i næste planperiode. 

Anders Munk Jensen nævnte, at forvaltningsforslagene skal være fuldt implementerede senest den 
31. december 2015 – og at det i den sammenhæng er vigtigt at understrege, at med den øgede viden, 
der tilkommer, vil reguleringsforslagene blive tilpasset. Der kræver et videnskabeligt baseret 
grundlag i givet fald at gå ind og begrænse et erhvervs handlemuligheder. 

 

b) Beskyttelse af marsvin 

Anja Gadgård Boye oplyste, at siden det sidst afholdte møde i Dialogforum har 
NaturErhvervstyrelsen fået nedsat en arbejdsgruppe, der skal opsamle og koordinere initiativer 
omkring beskyttelse af marsvin mod bifangst. Arbejdsgruppens formål er at koordinere initiativer, 
belyse på hvilke områder, der mangler viden samt at udarbejde en aktionsplan, således at 
reguleringen bliver mere målrettet. En første aktionsplan bør være klar i løbet af 2. kvartal 2012. 
Naturstyrelsen, Institut for Bioscience og DTU Aqua er repræsenteret i arbejdsgruppen. 
 
Allan Buch spurgte ind til hvorfor Fjord og Bælt ikke var repræsenteret i arbejdsgruppen. 
 
Ole Lundberg Larsen efterspurgte også repræsentation af erhvervet i arbejdsgruppen, da det vil gøre 
det nemmere at få fiskere til at deltage i projekter, hvis formidlingen sker gennem Danmarks 
Fiskeriforening. 
 
Anders Munk Jensen oplyste, at der af det udsendte kommissorium fremgår at relevante eksterne 
parter kan deltage efter behov. NaturErhvervstyrelsen har vurderet at Fjord og Bælt ligesom 
erhvervet inddrages i arbejdsgruppen, når det skønnes nødvendigt. Statusmeldinger fra 
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arbejdsgruppen vil altid blive formidlet i Dialogforum. 
 
Anja Gadgård Boye orienterede kort om igangsatte og planlagte initiativer i relation til beskyttelse 
af marsvin mod bifangst. Bl.a. planlægges et udvidet pingerkrav i Storebælt igangsat til sommer, 
kortlægning af garnfiskeriet i Storebælt (inklusive det rekreative fiskeri) samt kameraprojekt om 
estimering af omfanget af bifangst. Endvidere har erhvervet igangsat et projekt omkring estimering 
af bifangstrater i Østersøen omkring Bornholm. 
 
Henrik S. Lund orienterede kort om baggrunden for projektet i østlige Østersø. Projektet oprinder i 
et problem med at få MSC-certificeret torsk fanget i østlige Østersø pga. risiko for bifangst af 
marsvin. Der udføres forsøg med kameraer om bord henholdsvis med pingere på redskaberne og 
uden pingere på redskaberne. 
 
Finn Larsen gav en kort status på kameraprojektet fra DTU Aqua, som endnu ikke er blevet 
igangsat, hvilket skyldes en langsom tilgang af fiskere, som ønsker at deltage. Der udestår endnu en 
afklaring med hensyn til kompensation til de deltagende fiskere. Indtil videre har 7 fartøjer udtrykt 
interesse for deltagelse. 
 
Jonas Teilman understregede, at det var vigtigt at give fiskerne incitament til at deltage i projekter 
og at der snarest bør findes en løsning med at give kompensation. 
 
Vagn Gram oplyste, at der allerede foreligger data omkring bifangst af marsvin, som Dansk 
Amatørfiskerforening har indsamlet. Ud af omkring 1500 fangstindberetninger (2400 stk. garn á 65 
mm) er der registreret bifangst af et enkelt marsvin. 
 
Anja Gadgård Boye oplyste at fiskerikontrollen fremover indberetter observationer af bifangede 
marsvin. I 2011 registrerede kontrollen i alt 2 stk. bifangede marsvin. 
 

c) Orientering om fugleprojekt v/ Ib Kragh Petersen 

Ib Kragh Pedersen informerede om fugleprojekt fra 2003/2004, hvor omfanget af bifangsten af 
fugle i det kystnære fiskeri blev estimeret, i samarbejde med den lokale fiskeriforening. Projektet 
omfattede et område syd for Ærø og Fåborg samt et område omkring sydspidsen af Langeland. Det 
viste sig at edderfugle var langt den mest bifangede fugleart, beregnet til ca. 800 fugle fanget i 
nævnte undersøgelse – hvilket er relativt lidt.  

Knud Flensted mente ikke, at en bifangst på 800 edderfugle kunne betragtes som lidt, idet 
projektområdet er relativt lille - skaleret op blev der efter hans opfattelse tale om en betragtelig 
mængde af bifangede fugle.  

Ib Kragh Pedersen oplyste, at der er et behov for at få belyst bifangstrater i flere områder over en 
længere periode samt også undersøge bifangstrater ved fiskerier på dybere vand. Dette forår 
igangsættes således et 2-årigt projekt, som udføres i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, hvor 
niveauet for bifangst af fugle i garnfiskeriet belyses, i erhvervs- såvel som fritidsfiskeriet. 
Fiskerikontrollen vil udføre målrettede Natura 2000-kontrolsejladser, på de tider af året, hvor der er 
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størst sandsynlighed for forekomst af fugle. 

De udvalgte projektområder ligger udelukkende i Natura 2000-områder; det sydfynske øhav, 
Marstal Bugt samt Ålborg Bugt. Områderne er hovedsageligt valgt ud fra en kombination af 
forskellige naturtyper på lokaliteterne, et udbredt fritidsfiskeri samt en stor forekomst af mange 
fuglearter. Der er en forventning om at det er lappedykkere, troldand og hvinand, som der bifanges 
flest af i de lavvandede områder. 

Knud Flensted oplyste, at han gerne havde set, at Dansk Ornitologisk Forening havde været 
inddraget i udvælgelsen af egnede projektområder, idet de valgte områder ikke er de områder, hvor 
der er de største problemer med bifangst af fugle. Bl.a. er områderne ved Karrebæksminde og 
Roskilde Fjord langt mere interessante i den forbindelse. 

Vagn Gram oplyste, at han og hans medlemmer altid indberetter bifangst af fugle, hvilket de har 
gjort siden 2001. Dansk Amatørfiskerforening afholder årligt et estimeringsmøde, som Ib Kragh 
Pedersen fremover er velkommen til at deltage i. 

Finn Larsen nævnte at der i forbindelse med det tidligere kameraforsøg i forbindelse med bifangst 
af marsvin også blev påvist bifangst af fugle – disse registreringer kunne være anvendelige for 
Institut for Bioscience. 

 

Ad 4. Orientering om Natura 2000-planer v/ Inger Ravnholt Weidema 

Inger Ravnholt Weidema gav en orientering om processen for de nyligt offentliggjorte naturplaner, 
som er gældende til og med 2015. Planerne var i høring i foråret 2011 og der var indkommet mange 
høringssvar, hvor Naturstyrelsen i forsommeren gennemgik høringssvarene og tilrettede planerne 
hvor der var kritikpunkter. Bl.a. havde der været en del kritik af, at der i naturplanerne ikke var 
taget højde for Fiskeridirektoratets fiskeridata. 

Inger Ravnholt Weidema orienterede endvidere om de kommende tiltag, som Naturstyrelsen har 
igangsat i forbindelse med habitatområderne – fremover vil der ske en øget indsats af overvågning 
af bilag 2 arter, bl.a. vil der ske en optælling af marsvin i de indre danske farvande, samt en 
optælling på land af gråsæler og spættet sæl. 

Arbejdet med naturplanerne for næste planperiode er gået i gang – basisanalyserne for 2. 
planperiode skal være klar i 2013. Faglige problemstillinger og udfordringer forventes afklaret i den 
nye Natur- og Landbrugskommission, som regeringen har nedsat. 

Henrik S. Lund spurgte ind til, hvorvidt de næste basisanalyser bygger videre på de gamle 
basisanalyser eller de gældende naturplaner. Der er flere mangler i de offentliggjorte analyser og 
planer. Eftersom at der kun er en chance hvert sjette år (planperiode) for at rette op på disse fejl, er 
det vigtigt, at især kortgrundlaget er opdateret. 

Inger Ravnholt Weidema oplyste, at Naturstyrelsen udelukkende arbejder videre med basis i den 
nyeste viden og det tilgængelige kortmateriale, der foreligger, og basisanalyser samt naturplanerne 
tilrettes derefter. 
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Ad 5. Fødevareministeriets videre arbejde med Natura 2000 v/ NaturErhvervstyrelsen 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at det videre arbejde med implementering af Natura 
2000-regulering forsat vil ske efter en tematisk tilgang. NaturErhvervstyrelsen er kommet et langt 
stykke vej med regulering af rev og boblerev i Kattegat og når denne proces er overstået, vil der 
blive kigget på regulering af de store habitatområder i Nordsøen. 

Anja Gadgård Boye supplerede med, at fokus fremover vil rette sig mod de mange habitatområder, 
hvor NaturErhvervstyrelsen har national kompetence til at regulere. Analysearbejdet af samtlige 90 
marine Natura 2000-områder er snart færdiggjort og forslag til nødvendige reguleringstiltag vil 
derefter blive udformet. Yderligere vil der være fokus på de forestående kontrolopgaver – i første 
omgang kontrollen af den kommende beskyttelse af rev og boblerev i Kattegat og Samsø Bælt. 

Anders Munk Jensen understregede, at der vil blive udfærdiget en mere formel tidsplan for 
processen frem mod 2015. Tidsplanen vil blive præsenteret på næste møde i Dialogforum. 

Anja Gadgård Boye oplyste endvidere, at der er habitatområder, hvor der er udenlandske 
fiskerinteresser involveret. Næste store opgave vil derfor blive at få kortlagt det fiskeri, som 
udenlandske fartøjer driver i danske farvande/habitatområder. De lande, som har fiskeriinteresser i 
Danmark, er alle blevet bedt om at opgøre deres fiskeriindsats i dansk farvand tre år tilbage i tid. 

Henrik S. Lund mente ikke, at det var tilstrækkeligt med en opgørelse for en så kortvarig periode. 
Der vil være risiko for huller med manglende data, som kan skævvride billedet. 

 

Ad 6. Arbejdet med Natura 2000 i forhold til andre lande v/ NaturErhvervstyrelsen 

Dogger Banke 

Jakob Munkhøj Nielsen orienterede kort om det arbejde, der forløber i øjeblikket omkring 
beskyttelse af Dogger Banke, mellem Danmark, Tyskland, Storbritannien og Holland. Der er nedsat 
en styregruppe, som er ansvarlig for udformningen af forvaltningsforslagene. Nordsø RAC´en er i 
den forbindelse blevet adspurgt om input til hvorledes en regulering kan se ud, idet de ligger inde 
med værdifuld viden. Der forventes en tilbagemelding omkring april 2012.  

Henrik S. Lund fortalte, at arbejdsprocessen har løbet i ca. et års tid. Der er i Nordsø RAC´en 
nedsat en fokusgruppe, som består af både erhvervet og de grønne organisationer. Fokusgruppen 
skal forsøge at nå til enighed omkring forslag til forvaltning af fiskeriet på Dogger Banke og 
udarbejde et dokument med ideer og byggesten til det videre arbejde i styregruppen. Årsagen til at 
der er travlhed med dette, skyldes at Tyskland skal have implementeret eventuel regulering i deres 
udpegningsområder senest i 2013. 

Jakob Munkhøj Nielsen svarede at løsningsscenarier for reguleringen af fiskeriet på Dogger Banke 
hovedsageligt behandles i styregruppen og at reguleringen, vil blive tilpasset i takt med at mere 
viden kommer til. 
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GUDP-projekt om mere skånsomt fiskeredskab 

Jakob Munkhøj Nielsen orienterede kort om et nyt projekt, der har fået tilskud under GUDP (Grønt 
Udviklings- og Demonstrationsprogram). Projektet omhandler udvikling og afprøvning af et mere 
skånsomt fiskeredskab til industrifiskeriet på Dogger Banke, som kan reducere påvirkningen af 
havbunden samt reducere fartøjernes energiforbrug. Det udviklede redskab er allerede blevet 
afprøvet i fuld skala og det ser lovende ud. Der udestår stadig at udføre et reelt forsøgsfiskeri. 

Hanne Lyng Winter forespurgte om oplægget til projektet kunne udleveres. 

Jakob Munkhøj Nielsen vil tage kontakt til Henrik Mosegaard fra DTU Aqua, som er leder af 
projektet, og høre om muligheden for at udlevere projektmaterialet. 

HELCOM/BALTFIMPA 

Anja Gadgård Boye orienterede om HELCOM’s BALTFIMPA projekt, hvis formål er at koordinere 
de indsatser landene omkring Østersøen igangsætter omkring beskyttelse af havmiljøet. Projektet 
omfatter udvælgelse af MPA’er (”marine protected areas”). Det er ikke hensigten at lukke store 
områder for fiskeri, men at få skabt et forum for regional koordinering. Der arbejdes bl.a. på 
udvikling af et såkaldt ”generic tool”, som skal anvendes i forvaltningen, ved at kunne matche 
redskab og habitattype – herunder få oplysninger om alternative redskaber. 

Thomas Kirk mente ikke, at Danmark har tradition for at sætte HELCOM øverst på dagsordenen – 
og forespurgte til den fremtidige tilgang til projektet. 

Anja Gadgård Boye oplyste at Danmark er langt fremme med arbejdet omkring 
HELCOM/BALTFIMPA. Danmark har indtil videre indmeldt 2 Natura 2000-områder som MPA: 
Kim’s Top (for beskyttelse af stenrev og boblerev) samt Storebælt (beskyttelse af marsvin). Sverige 
har indmeldt Fladen (v/ Kims Top) og Lille Middelgrund. Tyskland har ikke ønsket at spille med i 
fælles MPA’er. 

Allan Buch mente, at der også i Natura 2000 sammenhæng bør tages stilling til skylning af 
ballasttanke på havet – herved skylles miljøfremmede stoffer ud i havet, som kan påvirke 
havmiljøet mere end fiskeri. 

Bratten 

Anja Gadgård Boye oplyste, at der nu er taget initiativ fra Sveriges side, til at indbyde miljø- og 
fiskerimyndigheder til en workshop i næste uge. Workshoppen omhandler regulering af Sveriges 
habitatområde Bratten beliggende i Skagerrak.   

Hanne Lyng Winter spurgte om det kan forventes at alle medlemslandene kommer drypvis med 
deres reguleringsforslag. 

Jakob Munkhøj Nielsen fortalte at Kommissionen tidligere har meddelt, at den vil samle flere 
forvaltningsforslag sammen og derefter gennemføre en beslutningsprocedure. Det kan ikke 
forventes at medlemslandene arbejder i samme tempi.  
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Ad 7. Næste møde 

Anders Munk Jensen foreslog, at næste møde afholdes primo 3. kvartal 2012. 

 

Ad 8. Evt. 

Knud Flensted foreslog at der fremover var et punkt på dagsordenen som omhandlede gavnlige 
tiltag på naturområdet, hovedsageligt i Natura 2000 områder. Punktet skulle favne erfaringer med 
bl.a. naturgenopretninger (fx genetablering af rev / muslingebanker / fiskepladser, udplantning af 
ålegræs etc.), således at forummet fælles blev klogere på den nyeste viden. 

Anders Munk Jensen oplyste, at et sådant punkt ikke umiddelbart var dækket af kommissoriet for 
Dialogforum, og at en del af de nævnte områder henlå under Miljøministeriets ressort. Men 
samtidigt med den kommende drøftelse af kommissoriet vil dette ønske blive overvejet. 

Karsten Dahl oplyste i denne forbindelse, at han gerne ville orientere om 
naturgenopretningsprojekter omkring Læsø Trindel ved næste møde i Dialogforum. 

Kaare Manniche Ebert oplyste, at der den 7. juli er temadag i § 7 udvalget, hvor genetablering af 
rev er på programmet. 

 


