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Dagsorden: 
1. Velkomst v/formand 
2. Orientering om nyt kommissorium for Natura 2000 Dialogforum v/LFST  
3. Status vedr. Natura 2000 og fiskeri v/LFST                                   

a) Status på fælles henstillinger fremsendt til Kommissionen 
b) Kommende fiskerireguleringsforslag 
     - Områder med udenlandske fiskeriaktiviteter 
     - Kystnære områder kun med danske fiskeriaktiviteter 
c) Arbejdet med Natura 2000 i forhold til andre lande  
- Orientering om proces for inddragelse af DK i andre MS forslag til fiskeriregulering   
  - Kort status på regionale forhandlinger ift. forslag pt. i proces fra UK, Tyskland samt        
    Dogger Banke 

4. Orientering om national strategi for beskyttelse af marsvin v/LFST 
 a) Oplæg om individbaserede modeller v/DCE 
 b) Oplæg om hotspot-områder i relation til bifangst v/DTU Aqua 
5. Præsentation af forslag til fiskeriregulering i medfør af hhv. HSD og HB v/LFST 
6. Eventuelt.  
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Referat 
 

Dagsordenspunkt 1. Velkomst 

 

 
Anja Boye bød på vegne af formanden Bjørn Wirlander velkommen til dagens møde. Bjørn 
Wirlander er desværre forhindret i at deltage i dag, så jeg vil lede mødet. 

 
Fokus for dagens møde vil hovedsageligt være vores egne forslag til fiskeriregulering, både 
nationalt og international. Her sker der fortsat en del, som vi gerne vil orientere om. Derudover vil 
vi orientere om vores første forslag til fiskeriregulering i medfør af havstrategidirektivet for udlagte 
områder i Kattegat, samt give en orientering om status for arbejdet med implementering af 
fiskeriregulering i medfør af Natura 2000 og HSD direktiverne i andre lande. 
 
Efter kort bordrunde blev dagsorden godkendt. 
 
Dagsordenspunkt 2. Orientering om nyt kommissorium 

Anja Boye orienterede om arbejdet med at revidere kommissoriet for Natura 2000 Dialogforum. 
Fremover vil forummet også omfatte drøftelser af fiskeriregulering i medfør af EU’s 
havstrategidirektiv. Forummet hedder nu Dialogforum for Natura 2000 og havstrategi. 
 
Natura 2000 Dialogforum blev nedsat i maj 2010, hvor der alene var udlagt Natura 2000 
områder. Med udvidelsen af Natura 2000 Dialogforum til også at omfatte drøftelser i relation til 
havstrategidirektivet, samles interessenterne i ét forum. Der er sket en enkel tilpasning af 
medlemskredsen, idet foreningen for skånsomme kystfiskere, FSK nu er medlem.  
 
Det tilpassede kommissorium blev godkendt og er vedlagt referatet samt findes på hjemmesiden. 
 
DOF spurgte til titlen for forummet, som ikke angiver, at der er tale om fiskeriregulering i medfør 
af EU’s miljødirektiver. 
LFST oplyste, at det tydeligt fremgår af kommissoriet, at der er tale om fiskeriregulering i medfør 
af EU’s miljødirektiver. Titlen ønskes holdt kort, men at DOF’s forslag er noteret. 
 
 

Dagsordenspunkt 3. Status vedr. Natura 2000 og fiskeri v/LFST  

 

a) Status på fælles henstilling fremsendt til Kommissionen  

LFST har fuldført den regionale proces for fiskeriregulering i 7 Natura 2000-områder, hvor det 
er tilladt for andre lande at udøve fiskeri. 
 
Efter en længere, men god dialog med både fiskerierhvervet, Sverige, Tyskland, Polen, de 
resterende Østersølande og Kommissionen, lykkedes det i november 2016 at fremsende 
to fælles henstillinger om fiskeriregulering til Kommissionen. 
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Denne proces var anderledes end den forrige, da vi denne gang skulle opnå enighed med 
samtlige EU-lande omkring Østersøen, da ét af områderne er beliggende udenfor 12 
sømil (Adler grund og Rønnebanke) 

 
Det var forholdsvist svært at få samlet alle Østerlandene med fiskeriinteresser i Adler 
Grund omkring bordet. Kun Polen deltog i møderne i den nedsatte arbejdsgruppe, hvor 
Finland, Estland, Letland og Litauen har fulgt processen på sidelinjen, og været med via 
mailkorrespondance. Indsamling af relevante fiskeridata fra Østersølandene var 
tilsvarende en langsommelig proces, hvilket vi har taget ved lære af. 
 
Kommissionen har oplyst, at forslagene er ved EU Parlamentet, som har frem til den 24. 
april 2017 til at afgive bemærkninger til Nordsøforslaget, og frem til 2. maj for 
Østersøforslaget. Efter mødet har DG MARE oplyst, at Parlamentet har forlænget deres 2 
måneders frist med yderligere 2 måneder. Vi ved derfor ikke præcist, hvornår 
fiskerireguleringen træder i kraft. 
De delegerede retsakter er siden mødet blev udstedt og træder i kraft den 24. Juli 2017. 

Retsakterne kan findes på LFST’s hjemmeside. 

 
Konkret omfatter forslagene regulering af fiskeri i disse områder:  
 
 Kattegat   Vestlige Østersø 
 Store Middelgrund  Flensborg Fjord 
 Schultz, Hastens Grund  Centrale Storebælt 
 Strandenge på Læsø  Adler Grund og Rønne Banke 

Havet omkring Nordre Rønner 
 

I disse områder og i den omkring liggende bufferzone vil fiskeri med bundslæbende 
redskaber blive forbudt. I områderne Store Middelgrund, Strandenge på Læsø og Havet 
omkring Nordre Rønner vil alt fiskeri blive forbudt i kortlagte områder med de unikke 
boblerev – dvs. fiskeri med garn og ruser vil heller ikke være tilladt 
 
Når denne regulering træder i kraft, vil alle områder udpeget for rev i Kattegat og vestlige 
Østersø udenfor 3 sømil være beskyttet i forhold til fiskeri. Dog udestår ét enkelt område 
– nemlig Kims Top, som indgår i havstrategiforslaget som præsenteres under punkt 5. 
 
Der var en kort drøftelse af den kommende regulering og kravene om regionalisering i medfør af 
den fælles fiskeripolitik. 
 

 

b) Kommende (danske) fiskerireguleringsforslag 

 

Områder med udenlandske fiskeriaktiviteter  

Status er, som allerede præsenteret, at revstrukturer i samtlige områder udenfor 3 sømil i Kattegat 
og vestlige Østersø meget snart være fuldt beskyttet i forhold til forstyrrelser som følge af fiskeri. 
Det betyder, at det nu kun er Natura 2000-områderne i Nordsøen, udpeget for rev, som mangler 
beskyttelse.  
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Områderne er blevet kortlagt, og LFST forventer at påbegynde skrivearbejdet på dette forslag inden 
ganske længe. Der er bestilt ny videnskabelig rådgivning ved DTU Aqua, da den rådgivning som 
hidtil har været lagt til grund for reguleringen i Kattegat og vestlige Østersø alene omfatter disse 
farvande.  
Tilsvarende har LFST udsendt et data-call til de medlemslande, som har fiskeriinteresser i de 
pågældende områder i Nordsøen. Medlemslandene har fået til udgangen af maj til at fremsende en 
oversigt over deres fiskerier og omfanget heraf. 
 
Der er tale om store områder, og vi ved at der er store erhvervsmæssige interesser involveret, ikke 
blot danske. LFST forventer derfor, at processen for disse områder bliver mere længerevarende. 
Som noget nyt, planlægger LFST at afholde en workshop med NSAC, MS og andre interessenter 
(herunder for Dialogforum for Natura 2000 og havstrategi) med interesse for revbeskyttelse som 
indledning til formulering af nødvendig fiskeriregulering i disse områder. 

 
Forventningen er, at denne kan afholdes i juni måned. Formålet med workshoppen er at drøfte 
revbeskyttelse i relation til fiskeri i dynamiske miljøer samt at stille skarpt på omfanget af fiskeri i 
områderne. Derimod medtages beskyttelse af marsvin og havfugle ikke i arbejdet. Beskyttelse af 
marsvin og havfugle kører som sagt i sit eget spor. 

 
Med hensyn til marsvin – vil MFVM i løbet af 2017 udlægge rammerne for den kommende strategi 
for beskyttelse af marsvin i relation til fiskeri, som jo er en indsats i naturplanerne. Dette arbejde 
vil vi orientere om under punkt 4. 
 

Der var en kort drøftelse af det kommende arbejde med beskyttelse af revstrukturer i Nordsøen. 

DFPO nævnte, at revene har en anderledes udformning end angivet på kortene, da de er større end 
det kortlagt areal. Det viser VMS sporene i sin tydelighed. 

MST oplyste, at kortlægningen alene omfattede de udlagte områder, og at det er indenfor disse, at 
DK har en forpligtelse. 

DFPO spurgte, om der var tale om en ny definition af stenrev. MST svarede, at det fortsat vil være 
den hidtidige anvendte definition, som anvendes.  

 

Kystnære områder kun med danske fiskeriaktiviteter  
 

Det nationale spor med beskyttelse af områderne i de indre danske farvande er i god proces. LFST 
arbejder i øjeblikket på at færdiggøre ny bekendtgørelse, som omfatter beskyttelse af revstrukturer 
i 10 kystnære Natura 2000-områder, hvor kun der kun foregår dansk fiskeri. 
 

Processen ligner den forrige for nationale områder, som resulterede i den første Natura 2000 
bekendtgørelse (Bek. nr. 1048/2013), som omfatter beskyttelse af rev i 4 Natura 2000-områder 
(Mejl Flak; Stenrev SØ for Langeland; Kirkegrund; Bøchers Grund). 

Der arbejdes for en konsolidering af denne bekendtgørelse, så den også omfatter reguleringen af de 
10 områder for beskyttelse af rev: 
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”Horsens Fjord” 
”Nakskov Fjord” 
”Præstø Fjord” 
”Smålandsfarvandet” 
”Hesselø” 
”Stavns Fjord” 
”Lillebælt” 
”Hirsholmene” 
”Sydfynske Øhav” 
”Stevns Rev” 
 
Selve tilgangen til beskyttelsen af revene, forventes i overordnede træk at være uændret – dog 
lægges der op til områdespecifikke bufferzoner, da flere af områderne er beliggende på meget lav 
vanddybde. Udgangspunktet vil dog stadig være at følge den videnskabelige rådgivning med 6 x 
vanddybden: 

� Der indføres 120 m bufferzoner (gennemsnitsvanddybde omkring 15-20 m) i:  

Havet og kysten ml. Præstø Fjord og Grønsund; Stevns Rev; Stavns Fjord samt Nakskov 
Fjord. 

� Der indføres 100 m bufferzoner (gennemsnitsvanddybde omkring 10-15 m) i: 
 

Smålandsfarvandet; Lillebælt; Sydfynske Øhav; Horsens Fjord og Hirsholmene 
 

� 240 m bufferzoner fastholdes for; Hesselø. 
 
Særligt for Lillebælt er der sket en ændring ift. tidligere viste kort. Kortlægningen af det nordligste 
rev i Natura 2000 området i Lillebælt er ikke tilstrækkelig detaljeret til at kunne garantere, at der 
er tale om rev. Dette område lukkes derfor ikke for fiskeri med bundslæbende redskaber. Det 
betyder således, at der vil være fri passage mellem syd og nord. 
  
For området ”Hirsholmene”, som er det eneste område af de 10, hvor der er kortlagt boblerev, vil 
der blive indført et total forbud mod alle former for fiskeri – herunder også lyst- og fritidsfiskeri. 
 

Det forventes, at bekendtgørelsen sendes i offentlig høring i løbet af foråret med ikrafttrædelse 1. 
januar 2018.   

WWF spurgte til, om der arbejdes med en minimums bufferzone.  
LFST oplyste, at der i arbejdet med fastsættelse af område specifikke bufferzoner var taget højde 
for, at bufferzonen skal medføre en reel beskyttelse. DFPO har selv konstruktivt bidraget til 
processen og har ikke ønsket en bufferzone mindre end 100 meter.  
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c) Arbejdet med Natura 2000 i forhold til andre lande 

 

Orientering om proces for inddragelse af DK i andre MS forslag til fiskeriregulering 

 

Inden status på andre landes forslag blev gennemgået, orienterede LFST om, hvordan de regionale 
forhandlinger forløber på dette område. Samtidig blev de fælles spilleregler (Terms of reference) 
som hhv. Østersølande og Nordsølandene har udarbejdet og vedtaget med henblik på ensrettede 
procedurer og processer, præsenteret. 
 

Rammerne for de regionale drøftelser tager udgangspunkt i Grundforordningens artikel 11 og 18 
som i korte træk siger følgende: 
 

� Det er den initierende MS, der har direktivforpligtelsen over for EU, der skal 
udarbejde et reguleringsforslag, som drøftes med MS med fiskerimæssige 
interesser 

 

� Der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe med deltagelse af disse lande med henblik 
på gennemgang af forslaget og udarbejdelsen af en fælles henstilling 

 

� Stakeholders/interessenter inddrages i drøftelsen 
 

� Den fælles henstilling sendes til Kommissionen, der på dette grundlag udarbejder 
en delegeret retsakt, som fastlægger denne regulering efter høring af Rådet og 
Parlamentet 

 

� Medlemslandene agerer på baggrund af nationale mandater. 
 

Fra dansk side tager vi ved vurderingen af andre landes reguleringsforslag i følgende elementer: 
� Sammenhængen mellem rationale og foreslåede fiskeriforanstaltninger 
 
� Proportionalitet i forhold til formål, beskyttelseshensynet og data-analyser 

 
� Videnskabelig underbygning af foreslåede fiskeriforanstaltninger og anvendelse af 

”best available knowledge” 
 

� Angivelse af fiskeriaktiviteter og erhvervsøkonomiske konskekvenser, herunder 
omkostninger forbundet med forslag til nye kontrolforanstaltninger 

 
Indtil videre er det kun Danmark, Sverige og Belgien, som har gennemført regionale forhandlinger 
og fremsendt forslag til fiskeriregulering i form af fælles henstillinger til Kommissionen. De danske 
og svenske forslag er vedtaget som delegerede retsakter. De danske forslag fra november og det 
belgiske forslag er fortsat i proces i Kommissionen mv. 

 
LFST har sammen med svenske kollegaer taget initiativ til et møde om ’Lessons Learned’, hvor 
erfaringer fra de gennemførte processer kan drøftes med henblik på mulige forbedringer af 
procedurerne beskrevet i de fælles retningslinjer. Retningslinjerne har nu været anvendt af flere 
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lande og der er flere måder at gennemføre den regionale proces på. De erfaringer skal der nu 
samles op på og særligt, hvordan de rådgivende råd inddrages skal drøftes. 
 
LFST vil tage initiativ til, at der i forlængelse af mødet med medlemslandene afholdes et møde med 
AC’erne om deres rolle og inddragelse i de regionale processer. 
 
Der var en kort drøftelse af de regionale processer, hvor der blev stillet afklarende spørgsmål til 
detaljer i de beskrevne processer.  

 
Kort status på regionale forhandlinger ift. forslag i proces fra Belgien, UK, Tyskland 

samt proces om Doggerbanke 

 

Belgien 

Det belgiske forslag er afsluttet og er sendt til Kommissionen. Belgien ønsker at beskytte sand og 
grovere materiale i 5 mindre områder mod bundslæbende redskaber inkl. ’seines’ 
(snurrevod/Danish seines og flyshooters/Scottish seines) iht. havstrategidirektivet. 

Danske fiskere har fiskerirettigheder i to af de fem områder, hvor de fisker med garn. Danske 
fiskere berøres dermed ikke af de foreslåede fiskeriforanstaltninger. Det endelige forslag omfatter 
forbud mod anvendelse af bundslæbende redskaber, herunder fly-shooters. 

UK 

UK har en række forslag i proces. 

Ét forslag ligger stiller for tiden – det forslag omfatter 2 områder ved Wales og Scotland. Her 
ønsker UK at beskytte revstrukturer mod bundslæbende redskaber. 

Det forslag, som er i proces, omfatter beskyttelse af sandbanker og revstrukturer i fem områder i 
Nordsøen, hvor fiskeri med bundslæbende redskaber ønskes forbudt. Forslaget implementerer 
forpligtelser iht. habitat- såvel som havstrategidirektivet. UK ønsker, at fartøjer i området skal 
afsende VMS signal hver 10. min. fremfor hver time. 

Det danske tobis- og brislingefiskeri vil blive berørt, hvis der ikke sker tilpasninger til de udlagte 
forbudsområder for bundslæbende fiskeri. De samlede landinger fra de foreslåede forbudsområder 
er i størrelsesordenen 14-21 mio. kr., hvor hovedparten kommer fra to af områderne. Hertil 
kommer omkostninger som følge af nye fiskerimønstre når fiskepladser fjernes. 

Udover Danmark, har FR, NL, BE, SE og DE fiskerirettigheder. 

Derudover har UK også proces i en række andre forslag, dækkende både HSD og N2000. LFST har 
afgivet bemærkninger i relation til forslag om fiskeriregulering i 18 områder samt fremsendt 
fiskeridata. 

Trods Brexit kører UK med forslagene som forudsat. 
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Tyskland  
Tyskland har et forslag i proces omkring beskyttelse af rev, sandbanker, havfugle og marsvin i fem 
områder i Nordsøen, som led i deres implementering af Natura 2000 direktiverne såvel som 
havstrategidirektivet. 

DK har sammen med NL og UK rejst kritik af det videnskabelige grundlag for de foreslåede 
fiskeriforanstaltninger, ligesom de foreslåede fiskeriforanstaltninger ikke synes proportionale med 
beskyttelseshensynet. Bl.a. ønsker DE at lukke store områder, hvor revstrukturer kun udgør en lille 
del af området. Samme ses for sandbanker. 

Opdateret fiskeridata er fremsendt til Tyskland. Aktivt dansk fiskeri i områderne er i 
størrelsesordenen 1,5-23 mio. kr. Udover DK, har NL, BE, FR, UK og SE fiskerirettigheder i 
områderne. 

Næste møde afholdes den 24. maj 2017, hvor det forventes, at Tyskland præsenterer et revideret 
forslag. 

 

Nederlandene 

Nederlandene har indkaldt til møde i juni måned om deres forslag til fiskeriregulering i medfør af 
Natura 2000 såvel som havstrategidirektivet. Forslagene er endnu ikke modtaget. 

 
Sverige, Finland, Polen og baltiske lande 

Ingen forslag i proces for nuværende. 

 

Doggerbanke 

UK, Nederlandene og Tyskland har et fælles forslag om beskyttelse af sandbanker på Doggerbanke 
som led i deres implementering af habitatdirektivet. Tilbage i maj 2013 blev der indgået et 
kompromis (dvs. før regionaliseringsprocessernes ikrafttræden som følge af den reformerede 
fiskeripolitik), som dog faldt bort på grund af nederlandsk modstand. 
Som allerede udmeldt blev processen genoptaget i sommeren 2016, men et formelt revideret 
forslag blev først modtaget 1. november 2016, dog uden opdateret fiskeridata. Opdateret fiskeridata 
er fremsendt oktober 2016. Stort dansk fiskeri efter tobis i områderne, som ønskes reguleret. 

En kompromisløsning, som er af afgørende betydning for Tyskland, synes (måske) at være på vej, 
idet ”mobile bottom contacting gears” (seines, dvs. snurrevod og Scottish seines) i en 3-årig periode 
forbydes i tysk zone med henblik på at forbedre vidensgrundlaget. 

Seneste møde blev afholdt den 31. januar 2017. Der er endnu ingen udmeldinger om ny mødedato, 
hvorfor der ikke kan siges mere om processen pt. 

Ud over de tre initierende medlemsstater og DK har FR, BE og SE fiskerirettigheder. 
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Dagsordenspunkt 4. Orientering om national strategi for beskyttelse af marsvin  

 
Anja Boye orienterede om det arbejde, som LFST påtænker at påbegynde i 2017 omkring 
udarbejdselse af en national strategi for forvaltning og beskyttelse af marsvin i dansk 
farvand, som også fremgår af de nuværende naturplaner. 
Rammerne for den kommende strategi har kort været drøftet i arbejdsgruppe for beskyttelse af 
marsvin, hvor forskere fra Aarhus Universitet samt DTU Aqua også deltager. Strategien vil bl.a. 
omfatte kortlægning af risikofaktorer og mulige begrænsninger i relation til fiskeriaktiviteter. 
Forventningen er, at en strategi vil kunne træde i kraft i 2020. 

 
Som optakt til den kommende strategi, har LFST bedt Aarhus Universitet og DTU Aqua om at 
holde et par oplæg om deres seneste forskning. 
 

a) Oplæg om individbaserede modeller v/ DCE 

Jacob Nabe-Nielsen præsenterede DCE´s igangværende udvikling af en individbaseret 
simulationsmodel (IBM), som kan anvendes til at forudsige populationsmæssige forandringer 
som følge af forstyrrelser - fx bifangst, pingere og lukning af områder for fiskeri. Modellen 
tillader, at foreliggende viden kan kombineres – fx reaktion på støjkilder i tid og rum kan lægges 
sammen, og at hver enkelt variabel i modellen kan styres for sig. IBM kan fx anvendes til at 
simulere, hvorledes bifangstraten ændres ift. områder med pingere, områder med lukkeperioder 
og områder, hvor der både er pingere og lukkeperioder. 
 
Oplægget er vedlagt til alles orientering. 
 
DFPO stillede en række spørgsmål til oplægget. Bl.a. er organisationen ikke enig i, at bifangst er 
et stort problem. Der er mange marsvin i de indre danske farvande, og der ses ikke en stigning i 
antallet af strandede dyr. DFPO spurgte til, hvordan den anvendte procentsats på 1,2 % er 
fremkommet. DFPO sagde også, at de ikke var bekendt med tallene fra SCANS III endnu 
DCE svarede, at den er arbitrær og stammer fra en ICES rapport. 
 
DTU Aqua præciserede, at ICES bifangsttallet for indre danske farvande er mindre. De 1,2 % er 
anvendt som den maksimale beregnede bifangst. Dette har dog ikke nogen effekt i modellen, da 
selv scenariet med den ”tænkte” bifangstfangst på 5% ikke ændrer på, at anvendelse af 
AQUAmark100 har en større negativ indflydelse på populationen end selve bifangsten. Det 
vigtige er, at se modellen som et værktøj, hvor man kan undersøge påvirkningen af fx forskellige 
pingertyper og/eller effekt af lukkede områder. På sigt kan modellen vise forskellige scenarier af 
fx lukkede områder, anvendelse af pingere mv. og det viste scenarium er således kun ét 
eksempel.  
 
Drøftelse af de viste resultater, og hvordan disse kan anvendes fx i forvaltningen.  
 
LFST præciserede, at de nye værktøjer vil indgå i det kommende arbejde med udvikling af en 
national strategi for beskyttelse af marsvin i relation til fiskeri. Nogle af de værktøjer, som der 
ses på er anvendelse af pingere og restriktioner ift. anvendelse af garn. I det lys er det nye 
værktøj interessant. 
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b) Oplæg om hotspot-områder i relation til bifangst v/DTU Aqua 

  
Lotte Kindt-Larsen fra DTU Aqua præsenterede sit arbejde omkring identificering af hotspot-
områder i Nordsøen, hvor der er konstateret bifangst af marsvin hos danske garnfartøjer. 
Oplægget omhandlede arbejdet omkring identificering af hotspot-områder i Nordsøen, hvor der er 
konstateret bifangst af marsvin hos danske garnfartøjer. Der fortælles både om lokalisering af 
områderne, samt årstidsvariationen indenfor bifangstregistreringerne. Klarlægning af hotspots-
områder vil med fordel kunne føde ind i en bevarende strategi for marsvin, ikke kun i Nordsøen, 
men i dansk farvand generelt set. 
DTU Aqua præsenterede også ny viden omkring test af forskellige pingere som fx ikke skræmmer 
marsvin, men som udsender ’marsvin-lignende’ signaler, som gør at marsvinet i højere grad 
anvender sin sonar, og dermed vil detektere garnredskaber. 
 
DFPO sagde, at de var nervøse for, at disse undersøgelser kunne blive brugt som argument for at 
lukke områderne. Bifangsterne af marsvin var meget små.  
 
Drøftelse af anvendelse af indsamlede data fra fiskerne i forvaltningen. LFST fremhævede 
vigtigheden i det gode samarbejde, som er afgørende for indsamling af nødvendig viden for 
forvaltning af fiskeriet i Natura 2000. Viden om bifangst skal medvirke til at fiskeriet kun reguleres 
i de områder, hvor bifangst forekommer og ikke alle steder.  
  
 
Dagsordenspunkt 5. Præsentation af forslag til fiskeriregulering i medfør af hhv. 

HSD og HD  

LFST præsenterer forslag til fiskeriregulering for områder udpeget under Havstrategidirektivet, 
med en beskrivelse af den videre proces for forslaget og de enkelte områder (både registrerede fund 
og VMS-data). 
 
Forslaget er sendt til medlemmerne af Natura 2000 Dialogforum med frist for bemærkninger den 
23. maj 2017. 
 
I foråret 2016 besluttede den daværende regering at udpege seks havstrategiområder i Kattegat for 
beskyttelse af den dybe bløde havbund. Den dybe bløde havbund er en udbredt habitattype i 
Kattegat, som er vigtig for det samlede økosystem. Den dybe bløde havbund fiskes intensivt. 
 
Vi har valgt at kombinere Natura 2000 beskyttelsen af rev omkring Kims Top og Den Kinesiske 
Mur med de udlagte områder i område ’D’. Beskyttelsen af revstrukturer sker efter samme 
principper som i de andre Natura 2000 forslag. 
 
Det første regionale møde med Sverige og Tyskland afholdes den 26. april 2016. De øvrige 
Nordsølande deltager ikke i mødet, men følger processen via mail. På mødet den 26. april 
nedsættes der en arbejdsgruppe, som skal gøre forslaget færdigt og udarbejde den fælles 
henstilling, som skal sendes til Kommissionen. Første møde i arbejdsgruppen afholdes primo juni. 
 
Den 1. juni 2017 er Nordsø AC’en inviteret til møde om de danske forslag.  
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Vedlagte power point viser områdernes beliggenhed i Kattegat samt opgjorte fangstværdier. 
 
WWF spurgte til hvorvidt det boblerev, der var kortlagt i HSD-område A ville blive beskyttet.  
MST lovede at undersøge dette. MST har oplyst, at oplysningen om boblerevet i område A i 
reguleringsforslaget ikke er korrekt. Udbredelsen af område A er blevet ændret efter den 
oprindelige kortlægning af området. Det kortlagte boblerev ligger således uden for område A i 
reguleringsforslaget og er ikke omfattet af HSD-beskyttelsen.  
 

 
Dagsordenspunkt 6. Evt. 

Anja Boye oplyste, at man til enhver tid kan holde sig opdateret på de danske tiltag indenfor 
fiskeriregulering, både i regi af Natura 2000 såvel som Havstrategi, på styrelsens hjemmeside som 
løbende opdateres.  
Udenlandske forslag til fiskeriregulering, som er i proces, vil ligeledes være at finde på 
hjemmesiden. 
Næste møde i Dialogforum forventes afholdt i løbet af 3. kvartal 2017. 


