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Ekstraordinært møde i Natura 2000 Dialogforum 

afholdt den 27. juni 2014 
 

 

Deltagere: 

Dansk Fritidsfiskerforbund   Arne Rusbjerg 

Danmarks Fiskeriforening PO  Sven-Erik Andersen  

    Henrik Lund 

WWF    Mette Blæsbjerg 

Selskab for Bevarelse af Havpattedyr  Birgith Sloth 

Danmarks Naturfredningsforening  Therese Nissen 

DCE, Institut for Bioscience  Anders Galatius 

Naturstyrelsen   Marie-Louise Krawack 

NaturErhvervstyrelsen   Anja Gadgård Boye 

    Pernille Birkenborg Jensen (ref.) 

 
 
Formålet med det ekstraordinære møde var at give medlemmer og suppleanter at Natura 2000 Dialogforum 
en orientering om proces for forslag til fiskeriregulering i 10 Natura 2000 områder beliggende i Kattegat og 
vestlige Østersø, som Danmark er gået i regional proces med Sverige og Tyskland om. 

 
Resume af mødet 
NaturErhvervstyrelsen indledte med en orientering af det regionale Natura 2000 møde, som blev afholdt den 
26. juni 2014. Svenske og tyske miljø- og fiskerimyndigheder samt Kommissionen deltog i mødet. 
 
De to danske forslag til fiskeriregulering i 10 Natura 2000 områder (hhv. 3 beliggende i Kattegat (Herthas 
Flak, Læsø Trindel & Tønneberg Banke samt Lysegrund) og 7 i den vestlige Østersø (Munkegrund, 
Hatterbarn, Ryggen, Broen, Ertholmene, Davids Banke og Bakkebrædt & Bakkegrund) – alle beliggende 
indenfor 12 sømil, steder hvor der er også er udenlandske fiskeriinteresser  involveret (kun Sverige og 
Tyskland i dette tilfælde) blev gennemgået og drøftet . 
 
Kort om det regionalemøde med Sverige og Tyskland 

De danske forslag blev pænt modtaget. SE og DE ser frem til at gøre sig erfaringer i slipstrømmen af 
Danmarks proces og erfaringer med fiskeriregulering i områder, hvor andre lande har fiskerirettigheder. Der 
er aftalt en række møder med SE og DE efter sommerferien og henover efteråret. De bemærkninger der 
måtte komme fra Natura 2000 Dialogforumsmedlemmer samt de to regionale råd vil blive indarbejdet i det 
forslag som skal drøftes med SE og DE den 27. august 2014. 
 
 
De danske forslag tager udganspunkt i: 
 

- Miljøministeriets Natura 2000 planer 
For de 10 Natura 2000 områder er fiskeri med bundslæbende redskaber (ved alle revtyper) og 
passive redskaber (ved boblerev) ikke foreneligt med gunstig bevaringsstatus for de pågældende 
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habitattyper. Således skal de kortlagte strukturer beskyttes mod disse fiskeriaktiviteter og det er med 
dette udgangspunkt at Fødevareministeriet lægger op til fiskeribegrænsende foranstaltninger. 

- Naturstyrelsens kortlægning af marine habitater i Natura 2000 områder 
- Kommissionens Guidelines1 fra 2008 om fiskerireguleing i Natura 2000 

 
De danske forslag går konkret ud på, at beskytte kortlagte revstrukturer (stenrev, biogene rev og boblerev) i 
de 10 Natura 2000 områder – disse områder blev alle kortlagt i 2011. Beskyttelsen omhandler udlæggelse af 
bufferzoner på 240 meter omkring de kortlagte revstrukturer. 
 
De to reguleringsforslag lægger op til en begrænsning af fiskeriaktiviteter ved revstrukturer og i 
bufferzonerne omkring - bundgående trawlfiskeri forbydes helt ved alle revtyper, mens også garnfiskeri 
forbydes ved kortlagte boblerev.  
 
I enkelte tilfælde er der kortlagt revstrukturer udenfor Natura 2000 områdernes afgrænsning – der hvor disse 
revstrukturer har direkte tilknytning til rev indenfor området, vil disse tillige blive inddraget i beskyttelsen. 
Enligt beliggende revstrukturer uden direkte tilknytning til habitatområdet vil ikke blive beskyttet i denne 
forbindelse. 
 
Der er i alt udpeget 65 Natura 2000 områder for beskyttelse af revstrukturer, heraf er 34 i dag beskyttet mod 
fiskeri med bundgående redskaber gennem lokale vedtægter o.a.. Alle udpegede rev vil blive beskyttet i takt 
med at der foreligger en kortlægning af strukturerne, som viser den præcise lokalisering og fysiske 
udbredelse. 
I 2011 blev der kortlagt 18 Natura 2000 områder, 4 af disse blev beskyttet i 2013 (jf. bek. nr. 1048/2013 om 
særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder til beskyttelse af rev), 10 vil blive beskyttet under de 
foreliggende to reguleringsforslag, de resterende 4 vil der arbejdes videre med det næste års tid. 
I 2012 gennemførte Naturstyrelsen en screening af yderligere 36 Natura 2000 områder udpeget for rev – en 
egentlig kortlægning af flere af disse områder forventes inden udgangen af 2014, hvorefter 
NaturErhvervstyrelsen kan påbegynde en proces med regulering af fiskeriaktiviteter i områderne kortlagt 
som rev, denne proces forventes af forløbe i 2015. 
Det er endnu uvist hvornår de resterende Natura 2000 områder (bl.a. i Nordsøen) forventes kortlagt. 
 
Danmark er et af de første EU-lande, som er så langt fremme mht. fiskeriforanstaltninger i marine Natura 
2000 områder, at der endnu ikke er erfaringer på området under den reformerede fiskeripolitik. Når det  
endelig reguleringsforslag foreligger, skal forslagene sendes til Kommissionen i form af ’fælles henstilling’ – 
dvs. en fælles erklæring fra initiativlandet (DK) og de berørte medlemslande (DE og SE) omkring en samlet 
tilslutning til forslagene. 
Hertil har initiativlandet 6 mdr. til at nå frem til en fælles henstilling. Der blev på det regionale møde 
etableret en ad hoc arbejdsgruppe, som i efteråret vil arbejde hen mod denne henstilling. 
 
Resume af drøftelserne i Natura 2000 Dialogforum i relation de danske forslag til fiskeriregulering 

 
Danmarks Fiskeriforening PO havde bl.a. bemærkninger til NaturErhvervstyrelsens tilgang til opgørelse af 
fiskeridata for danske fiskere. Reguleringsforslagene omfatter fiskeridata fra årene 2010-2012, hvor der for 
2010 og 2011 kun er fiskeridata fra fartøjer over 15 meter - der tages ikke umiddelbart hensyn til fartøjer 
under de 15 meter i estimaterne for de to år. Det må antages at der forekommer adskillige mindre 
trawlfartøjer, som fisker i de pågældende Natura 2000 områder, som der skal tages højde for i opgørelsen af 
data, således landingsopgørelser for områderne ikke underestimeres. Der bør også ses på hvor de mindre 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf 
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fartøjer udøver fiskeri i de pågældende områder, der fiskes ikke på revene men formentlig forekommer et 
væsentligt fiskeri i de udlagte bufferzoner, som bør tilpasses disse hensyn. 
DFPO ønskede tillige at fiskeri-effort blev opgjort anderledes og i tabelopstillinger, som kan differentieres på 
procentandel af påvirket areal, i stedet for oversigtskortene som blot angiver udbredelsen af fiskeriet.  
Generelt var DFPO positive overfor de to reguleringsforslag, de afgivne bemærkninger, skal ses som 
bemærkninger til kommende forslag, som uagtet vil involvere større områder og et større antal fiskefartøjer. 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste at fiskeridata som styrelsen har adgang til ikke indikerer stort fiskeri i de 10 
omtalte Natura 2000 områder. Det kan ikke afvises, at der forekommer fiskeri fra mindre fartøjer (under 12 
meter) i områderne, som der ikke foreligger tilgængelige fiskeridata for. De to reguleringsforslag er sendt i 
høring frem til den 17. juli 2014 – eventuelle yderligere oplysninger om fiskeriaktivteter for fartøjer under 12 
meter er DFPO meget velkommen til at fremsende.  
Angående metoden for opgørelse af landinger og værdi heraf for kommende forslag til fiskeriregulering, vil 
NaturErhvervstyrelsen tilrettelægge i samarbejde med med både DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening 
PO. 
 
Selskab for Bevarelse af Havpattedyr ønskede at vide, om reguleringstiltagene vil være af permanent 
karakter og om Natura 2000 områdernes fysiske afgrænsninger vil blive tilpasset kortlægningernes resultater. 
Endvidere blev bemærket, at det lovteknisk set må være problematisk, at der beskyttes udenfor Natura 2000 
områdernes afgrænsning. Regeringsskifte vil eventuelt kunne ændre denne tilgang til miljøbeskyttelse. 
 
Naturstyrelsen oplyste, at det ikke kan afvises at nogle marine Natura 2000 områder vil blive tilpasset, men 
det er ikke et initiativ, som er i proces. 
 
WWF ønskede, at få oplyst den parlamentariske proces for de to fiskerireguleringsforslag. 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste at de to reguleringsforslag har været forelagt fødevareministeren og 
ordførerne inden Folketinget blev orienteret. I forbindelse med implementeringen af den ny fælles 
fiskeripolitik er det besluttet, at opdele forslag til forvaltningstiltag alt efter om Danmark er initiativland eller 
om andre EU medlemslande er initiativtagere for tiltag, som berører danske fiskere. 
De to reguleringsforslag er nu i høring  både nationalt (Natura 2000 Dialogforum), regionalt (de to AC´er 
(hhv. Nordsø og Østersø)) og internationalt (SE, DE m.fl.). Fristen for bemærkninger til forslagene er for 
nationale og regionale interessenter den 17. juli 2014 - og for internationale interessenter (samt EU 
Kommissionen) den 6. august 2014. NaturErhvervstyrelsen vil derefter udfærdige konsolideret materiale 
med udgangspunkt i indkomne høringsbemærkninger, som vil blive drøftet i forbindelse med 
arbejdsgruppens møder i efteråret, hen mod en fælles henstilling. 
 
De resterende Natura 2000 områder som blev kortlagt i 2011 (4 stk.) vil der tillige søges opnået en fælles 
henstilling omkring i samarbejde med Sverige. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet 
reguleringsforslag for de 4 områder, men tilgangen til beskyttelsen af rev i området vil være den samme med 
anvendelse af 240 bufferzoner mv. Bagkanten for denne henstilling vil være udgangen af 2015, ellers kører 
Danmark processen alene for de 4 områder. 
 
[Fiskeriforanstaltninger på kortlagte sandbanker inddrages ikke i de to foreliggende reguleringsforlag på 
nuværende tidspunkt pga. manglende vidensgrundlag omkring fiskeriaktiviteters påvirkning på habitattypen. 
Der forventes først planer for denne habitattype i 2. planperiode (2016-2022)] 
 
Der var ingen yderligere spørgsmål til de to forslag til fiskeriregulering i hhv. Østersøen og Nordsøen. 
  
Næste møde 

Næste ordinære møde i Natura 2000 Dialogforum forventes afholdt i  oktober 2014. 


