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Dagsordenspunkt 1. Velkomst v/LFST 
 

Anja Boye bød velkommen og præsenterede dagsordenen for mødet. Fokus på mødet var en 

orientering om status på både danske såvel som udenlandske N2000 reguleringsforslag. 

Derudover en orientering om det første forslag til fiskeriregulering i udlagte havstrategi-områder. 

 

Der var en kort bordrunde. Nye repræsentanter på dagens møde var Flemming Kjærulf fra 

Dansk Amatørfiskerforening, Jasper Maaholm fra Oceana samt Ditte Andreasen fra Miljø-

styrelsen. 

 

Dagsordenspunkt 2. Orientering om fiskeriområdets ressortflytning til UM v/ LFST 

 

Anja Boye orienterede om ressortflytningen af fiskeriområdet. Den 7. august 2017 blev hele 

fiskeriområdet flyttet til Udenrigsministeriet (UM), ved en kongelig resolution. Der var flere 

årsager til flytningen, bl.a. en kritisk rapport fra Rigsrevisionen omkring kvoteadministration samt 

de kommende BREXIT forhandlinger. Da UM er vant til stor udlandskontakt, og eftersom 

fiskeriområdet har mange udenlandske snitflader med fiskeriinteresser i og fra andre 

medlemslande, giver flytningen god mening. 

 

Fiskeriområdet opdeles fremadrettet i to enheder; der etableres en Fiskeristyrelse med placering 

i Nyropsgade, hvor Fiskerikontrolkontoret og EHFF vil have til huse. Det nuværende ”EU & 

Fiskeriregulering” flytter til UM’s departement på Asiatisk Plads, hvor navnet ændres til 

Fiskeripolitisk Kontor. Dvs. at både reguleringsdelen og hele politikudviklingen indenfor fiskeri 

følger med, herunder også rekreativt fiskeri. Akvakultur forbliver i MFVM, dog vil 

muslingeområdet flytte med i UM. Der etableres desuden et nyt kontor i UM, Tilsyn og 

Koordinering (TIK), som skal varetage tilsyn med Fiskerikontrollen. 

 

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

a) Delegerede retsakter i 2017  

 

Anja Boye orienterede om den regionale proces for reguleringsforslag omfattende 7 N2000 

områder, hvor det er tilladt andre medlemslande at fiske, som er fuldført. 

EU-Kommission udstedte den 24. juli 2017, de delegerede retsakter for de 7 danske Natura 

2000 områder – en for Nordsøen og en for Østersøen. 

De delegerede retsakter er blevet konsolideret med de tidligere retsakter, således at alle 

områder som er beskyttet under Natura 2000 direktiverne fremgår af samme dokumenter. 

 
Det betyder, at der for den delegerede retsakt for Kattegat, både indgår de nye områder, de 

områder som tidligere er beskyttet samt andre medlemslandes områder – i dette tilfælde, har 

Sverige fået beskyttelsen af området ”Bratten” med. 

Tilsvarende gør sig gældende for den delegerede retsakt for den vestlige Østersø, hvor der dog 

kun indgår danske Natura 2000 områder på nuværende tidspunkt. 
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De pågældende reguleringsforslag omfatter områder i hhv.: 

 

Kattegat: Store Middelgrund, Havet omkring Nordre Rønner, Strandenge på Læsø og Schultz 

Hastens Grund samt Briseis Flak.  

 

Vestlige Østersø: Flensborg Fjord og farvandet omkring Als, Centrale Storebælt og Vresen samt 

Adler Grund og Rønne Banke. 

 

Anja Boye bemærkede, at DK nu har reguleret fiskeri i 17 Natura 2000 områder omfattet af de 

delegerede retsakter – tilbage er de 5 områder i NS. 

 

Henrik Lund spurgte ind til, hvorledes fiskerirestriktionerne bliver kommunikeret ud til fiskerne, 

fx. at der ikke må fiskes på/ved boblerev. 

 

Knud Flensted supplerede, at kommunikation er særligt vigtigt når der gælder forskellige regler. 

 

Anja Boye oplyste, at den gældende fiskeriregulering altid er at finde på styrelsens hjemmeside, 

samt EU-reglerne (de delegerede retsakter), som alle fiskere bør orientere sig i. Derudover står 

styrelsen altid til rådighed, hvis der er behov for yderligere indsats ifm. udbredelse af materialet. 

 

b) Kommende danske Natura 2000 fiskerireguleringsforslag v/LFST 

 

Områder med udenlandske fiskeriaktiviteter 

 

Dansk fiskeriregulering for fem områder i Nordsøen: 

 
Anja Boye orienterede om den igangværende proces for beskyttelse af 5 N2000 områder i 

Nordsøen, med rev på udpegningsgrundlaget. 

Der fiskes meget i og omkring områderne og styrelsen har derfor valgt en lidt anden proces end 

for de allerede regulerede områder. Som indledning til arbejdet blev der den 27. juni afholdt 

workshop med nationale såvel som internationale interessenter. Deltagerne var NSAC, MS og 

nationale interessenter. 

På workshoppen gav MST en præsentation af kortlægningen, mens DTU Aqua og AU gav en 

præsentation af fiskeridata fra DK og andre MS, og bevaringstilstanden for stenrevene, samt de 

enkelte boblerev på Store Rev. DTU Aqua præsenterede også de seneste ICES resultater fra 

Benthis projektet om forskellige fiskeriredskabers ”fodaftryk”. 

En vigtig observation på workshoppen var skillelinjen med trawlfartøjer, der fisker uden om 

revene, mens garnfiskerne fisker inde på revene. Dog fisker visse udenlandske fartøjer også på 

stenrevene. 

 

DTU Aqua har siden workshoppen rådgivet om nye bufferzoner, hvor den varierende vanddybde 

på revene er blevet taget i betragtning i forhold til trawlfartøjernes wirelængde under fiskeri. 

DTU Aqua anbefaler nu følgende bufferzoner: 

6 x vanddybden for vanddybder mellem 0-75 m, 

5 x vanddybden for vanddybder mellem 75 til 150 m 

4 x vanddybden for vanddybder over 150 m 
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Styrelsen skal nu i gang med at kigge på bufferzonernes udlægning i forhold til den nye 

rådgivning om vanddybder.  

Andre spørgsmål som blev rejst under workshoppen, som LFST også skal kigge på er 

bufferzoner størrelser i områder, hvor der er tydelige trawl spor i en såkaldt lige linje, og kontrol 

af områder med høj fiskeriintensitet. 

 

LFST har udsendt et nyt data-call til de medlemslande, som har fiskeriinteresser i de 

pågældende områder i Nordsøen for at få opdaterede oplysninger. Medlemslandene har fået til 

udgangen af oktober til at opdatere deres data og fremsende til Danmark.  

Da der er tale om store områder, er der også er store erhvervsmæssige interesser involveret, 

ikke blot danske. LFST forventer derfor, at processen for disse områder bliver mere 

længerevarende, men vi forventer at gå i gang med den formelle regionale proces i løbet af 

2018. 

Sally Clink spurgte ind til, hvorvidt styrelsen forholder sig til ICES rådgivningen eller DTU Aqua´s 

rådgivning, som er mere restriktiv? 

Thomas Sørensen spurgte ind til, hvad som er lagt til grund for den nye intervalopdeling af 

bufferzoner ift. vanddybde. 

Anja Boye nævnte, at den danske tilgang bærer præg af forsigtighed, og at det er rådgivningen 

fra DTU Aqua som danner grundlag for de danske reguleringsforslag. Den rådgivning, som der 

tidligere er modtaget er baseret på områderne i Kattegat, hvor forholdene er anderledes. 

Ditte Andreasen spurgte ind til, hvilke lande det er som har fiskeriinteresser i de danske Nordsø-

områder. 

Anja Boye nævnte, at stort set alle medlemslande har en interesse i de pågældende områder, 

samt fiskere som anvender ”særlige redskaber” (bomtrawlere). Der er pres på, for at der snart 

sker noget i relation til implementering af fiskeriforanstaltninger i områderne. Styrelsen forventer, 

at alle berørte medlemslande vil følge udformningen af forslaget. Hvis landene ikke tilslutter sig 

den foreslåede regulering, kan de aktivt vælge at afstå. 

Henrik Lund supplerede, at områderne befiskes af både hollandske og belgiske bomtrawlere. 

Thyborønfiskere anvender skånsomme redskaber som tejner, hvor bomtrawlerne kommer til at 

fjerne tejnerne med kæderne, som anvendes under deres fiskeri. DFPO vil gerne have 

bomtrawlerne væk fra området, så områdernes garn- og tejnefiskere kan få fred. 

 

Kystnære områder kun med danske fiskeriaktiviteter v/ LFST 
 

Pernille Jensen orienterede om den forestående udvidelse af den nuværende Natura 2000 

bekendtgørelse. Der udestår en beskyttelse af kortlagte revstrukturer i 10 kystnære Natura 2000 

områder, beliggende i indre danske farvande. 

Beskyttelse af disse 10 vil blive reguleret og indskrevet i den gældende bekendtgørelse, som 

tidligere udmeldt. 
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De 10 områder omfatter: 

 Horsens Fjord 

 Nakskov Fjord 

 Præstø Fjord 

 Smålandsfarvandet 

 Hesselø 

 Stavns Fjord 

 Lillebælt 

 Hirsholmene 

 Sydfynske Øhav 

 Stevns Rev 
 

Foruden de 10 nye områder er også tilføjet de 5 områder som indgår i de delegerede retsakter, 

hvor der er boblerev på udpegningsgrundlaget. Årsagen til at disse 5 områder er medtaget, 

skyldes at der reguleres for alle fiskeriaktiviteter på boblerevene, herunder også rekreativt 

fiskeri. De delegerede retsakter regulerer udelukkende erhvervsmæssigt fiskeri. 

 

De 5 områder omfatter: 

 Herthas Flak 

 Læsø Trindel & Tønneberg Banke 

 Havet omkring Nordre Rønner 

 Store Middelgrund 

 Strandenge på Læsø og havet syd herfor 
 

Reguleringen af de marine Natura 2000 områder samles således i én bekendtgørelse, og 

omfatter også eksisterende beskyttelse (Bek. nr. 1048/2013 - beskyttelse af rev i 4 Natura 2000 

områder (Mejl Flak; Stenrev SØ for Langeland; Kirkegrund samt Bøchers Grund)). 

En konsolideret bekendtgørelse er netop sendt i høring, sideløbende med høring af den 

strategiske miljøvurdering som er udarbejdet. Den ny regulering forventes at træde i kraft ved 

årsskiftet. 

 

c) Arbejdet med N2000 i forhold til andre lande 

 

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

regulering 

 

Belgien 

 
Anja Boye oplyste, at det belgiske forslag er fremsendt til Kommissionen og der foreligger en 

STECF rapport. Der er endnu ikke udstedt en delegeret retsakt for dette forslag. 

 

 



6 
 

Holland – Frisian Front, Cleaver Bank og Central Oyster Grounds 

Hannus Pedersen orienterede om Holland, som har 3 forslag til fiskeriregulering af beskyttede 

områder i proces. Indtil videre har der været afholdt 2 indledende møder om forslagene. De 

Hollandske forslag blev dog præsenteret i London tilbage i januar 2017, hvor forslagene var 

meget foreløbige. 

I juni 2017 blev der afholdt et prækonsultationsmøde i Haag, mens der blev afholdt et uformelt 

møde i Haag i september. Forslagene er indtil videre ikke gået i formel proces.  

Danmark havde i forbindelse med prækonsultationsmødet den 20. juni en række indledende 

bemærkninger til forslagene, hvor vi umiddelbart kunne se fejl og mangler.  

Der blev endvidere fra dansk side taget generelt forbehold for den videnskabelige rådgivning på 

forslagene.  

 

DTU-Aqua og Århus Universitet er i deres rådgivning kritiske i forhold til utilstrækkelige 

datagrundlag, samt rationale og proportionalitet i 1 af de 3 forslag. I hovedtræk er de danske 

kritikpunkter:  

- at de nyeste 2016 data ikke er inddraget i forslagene – dette er under udbedring 

- at visse kortillustrationer af revtyper er mangelfulde – dette er under udbedring 

- at rationalet bag fiskerireguleringstiltag i henhold til fuglebeskyttelsesdirektiver ikke er 

velunderbygget  

- at der ikke er en statusrapport på miljøtilstanden i et reguleringsområde ihht fuglebeskyttelse 

til at basere en efterfølgende evaluering af forslagets effekt og 

- at der ikke er nogle undersøgelser af bifangst af lomvier i garnfiskeriet fra det område som 

forslaget i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet har til hensigt at regulere 

 

Det er aftalt at DK og NE går i bilateral dialog vedrørende fuglebeskyttelsesområdet for at 

diskutere mulige løsninger på det manglende rationale og de manglende bifangstundersøgelser 

Desuden har Danmark ønsket, at de økonomiske konsekvenser vedrørende 

fiskeriforanstaltningerne, bliver belyst i forslagenes baggrundsmateriale. Både de hollandske og 

UK’s forslag indebærer, at fiskefartøjer skal transmittere VMS-oplysninger med forhøjet 

frekvens (hvert 30. minut), når de sejler inde i den beskyttede zone. Der er nogle tekniske og 

økonomiske aspekter forbundne med denne del af reguleringen, som Danmark mener bør 

belyses nærmere. 

 

Anja Boye supplerede, at det er relativt nemt at beskytte revene, når der foreligger en god 

kortlægning. Styrelsen har ikke noget imod den hollandske tilgang til revbeskyttelsen, det er 

primært tilgangen til regulering i forhold til bifangst. Ikke mange lande har indsamlet bifangstdata 

(fugle + marsvin). 

 

Flemming Kjærulf spurgte, hvorfor styrelsen modsætter sig en forhøjet vms-frekvens, er det af 

økonomiske hensyn? 

 

Hannus Pedersen oplyste, at fiskerne/fartøjerne med gammelt udstyr selv skal øge frekvensen. 

Forslaget vil kræve nye receivere, geofencing (automatisk frekvensændring) som kan være 

omkostningsfuldt for den enkelte fisker. Derudover er kravet i Kontrolforordningen, vms-signal 

for hver anden time. 
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UK og skotske forslag til fiskeriregulering i b.la. NS 

Adam Billing orienterede, om de forslag som UK har i proces. Trods Brexit kører UK videre med 

forslagene som hidtil. 

Der pågår pt. en dialog med fiskerierhvervet mhp. at beskrive danske interesser i områderne, 

f.eks. i Irske Hav, den Engelske kanal og Nordsøen. I flere af områderne foregår der kun 

pelagisk fiskeri, som ikke vil blive berørt. Det er dog pt. uklart, om det pelagiske fiskeri også 

omfattes af øget VMS rapportering, hvorfor DK er i tæt kontakt med UK om dette.   

Et forslag som der er en del fokus på er et forslag som 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. 

Dansk tilslutning afhænger bl.a. af korrekt angivelse af dansk fiskeri og bedre sammenhæng 

mellem formål og foreslåede fiskeriforanstaltninger. 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. 

Herudover har FR, NL, BE, SE og DE fiskerirettigheder. NL har ligeledes rejst kritik af forslaget 

og den videnskabelige dokumentation for revområder. 

Derudover har UK også proces i en række andre forslag, dækkende både N2000 og HSD. LFST 

har afgivet bemærkninger i relation til forslag om fiskeriregulering i adskillige områder og 

deltaget i områder samt fremsendt fiskeridata. 

 

Tyskland 
 

Adam Billing oplyste, at Tyskland har et forslag i proces omkring beskyttelse af rev, sandbanker, 

havfugle og marsvin i fire 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. 

Der er fremsendt fiskeridata til Tyskland - dansk fiskeri i områderne, beløber sig op i 

størrelsesordenen 1,5-23 mio. kr. 

Foruden DK, har NL, BE, FR, UK og SE fiskerirettigheder i områderne. 

Senest møde var i maj måned 2017. Herefter er der fremkommet et nyt kompromisforslag i 

september måned, som imødekommer en del af den kritik Danmark har på marsvin, bentiske 

habitater m.fl i forhold til den videnskabelige enighed.  
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Danmark er fortsat kritiske overfor det tyske forslag. 

Der er endnu ikke indkaldt til et næste møde, men efter at Tyskland har præsenteret et revideret 

forslag i september, forventes der snarligt at blive indkaldt til nyt møde om forslagene.  

Ditte Andreasen spurgte om det tyske forslag udelukkende omhandlede Natura 2000 regulering. 

Anja Boye nævnte, at det tyske forslag har ændret sig undervejs. Oprindeligt var det et rent 

Natura 2000 reguleringsforslag, nu er det udbygget med havstrategi og råstofindvindings-

områder. 

Ib Petersen nævnte, at Tyskland tidligere har fremsat forslag om store områdelukninger i 

Østersøen for at beskytte fugle og marsvin. Er dette forslag stadig i proces? 

Anja Boye oplyste, at der har været en massiv kritik af sidstnævnte forslag fra dansk side. 

Tyskland valgte at trække forslaget tilbage og arbejde videre med udformning af reguleringstiltag 

for N2000-områderne i Østersøen. DK forventer, at Tyskland inden længe igen fremsætter 

forslag for samme områder. 

Status på regionale forhandlinger ift. forslag i proces fra UK, Tyskland samt 
Dogger Banke 

 
Status på Doggerbanke forslaget er at de endelige dokumenter afventes. 

 
 
Sverige og øvrige baltiske lande 

 
Anja Boye oplyste, at Sverige ikke har reguleringsforslag i proces for nuværende. De barsler 

dog med forslag til beskyttelse af deres Natura 2000 områder i Kattegat. Vi er bekendt med at 

Sverige har præsenteret forslaget for NSAC og for nationale interessenter i deres Dialogforum. 

Forslaget indeholder beskyttelse af rev, marsvin og HELCOM/ OSPAR arter og habitater. De 

svenske myndigheder ønsker en mere holistisk tilgang til beskyttelsen af arter og habitater, 

samtidig med en sideløbende implementering af havstrategidirektivets forpligtelser. 

Der forventes afholdt præ-konsultationsmøde i december 2017 – vi har endnu ikke modtaget 

nogen invitation. 

Henrik Lund nævnte, at ved udformning af reguleringsforslag for Bratten-området, som blev 

udviklet under et InterReg projektforløb med en ”bottom-up” tilgang – ses nu en ændret tilgang 

ift. områderne i Kattegat med en ”top-down” tilgang. Dette er ganske uheldigt for 

interessenterne, at der ikke er en ensrettet tilgang til beskyttelsen af de svenske naturbeskyttede 

områder. 

Dagsordenspunkt 4. Orientering om fugleprojekt v/DCE Aarhus Universitet 
 

Ib Petersen fremlagde resultaterne fra fugleprojektet som er udført i samarbejde med 

Fiskerikontrollen i perioden 2012-2015. Formålet med projektet har været at undersøge 
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omfanget af bifangst af fugle i fritidsfiskeriet i 2 udvalgte N2000 områder, hvor der er et 

diffentieret udvalg af beskyttede fuglearter, jævnt fordelt året rundt. 

Der er i projektperioden registreret bifangst af 3 fugle (2 edderfugle og 1 islandsk ryle). Samlet 

bifangstrate er estimeret til 0,27 fugl/1000 netmeterdage. Der er i tidligere lignende 

undersøgelser registreret en 6 gange højere bifangstrate (=1,59 fugl/1000 netmeterdage). 

 

Anja Boye oplyste, at LFST nu i samarbejde med Århus Universitet og DTU Aqua samt MST, 

se på behovet for evt. regulering iht. beskyttelse af fugle ift. bifangst. 

 

Ditte Andreasen spurgte ind til om den registrerede bifangst er årstidsbestemt? 

 

Finn Larsen oplyste, at DTU Aqua undersøger fuglebifangst via kamera på 14 fartøjer, det er 

typisk i vintermånederne at der ses bifangst, på større vanddybder. 

 

Knud Flensted spurgte ind til, hvorvidt der er taget hensyn til hvornår redskaberne er røgtet og 

om der i rapporten, fremgår en sammenkobling af data; troldænder, vildænder, skalleslugere 

(tidligere registreret større bifangster). 

 

Ib Petersen oplyste, at der ikke er taget hensyn til hvornår redskaberne er sat/røgtet. Der er 

kigget på fiskeriintensiteten i områderne. Der er flest fugle om vinteren i områderne, dog er det 

samtidigt denne periode hvor fritidsfiskeriet er på sit laveste. Det er forsøgt, at få en jævn 

fordeling af kontrollerne hen over årene. For området ved Ålborg bugt er der kun valgt 

garnkontrol på lav vanddybde, hvilket kan have betydning for resultaterne. 

 

Flemming Kjærulf nævnte, at nøglefiskerne ligger inde med stor viden om lokal registreret 

bifangst. En idé kunne være, at lave en spørgeskemaundersøgelse til fritidsfiskere, hvor mange 

netmetre som reelt anvendes. 

 
Dagsordenspunkt 5. Orientering om national strategi for beskyttelse af marsvin 
v/LFST 
 
Anja Boye orienterede om status for arbejdet med den nationale strategi for forvaltning og 

beskyttelse af bilag IV arten marsvin i danske farvande, som ikke kun vil blive begrænset til at 

omfatte N2000 områder. Udarbejdelse af en national strategi fremgår af de seneste naturplaner, 

og er således en forpligtelse af få udarbejdet. 

 

Den tværministerielle arbejdsgruppe, hvor forskningsmiljøet også er repræsenteret, har netop 

haft sættemøde omkring opbygning og rammerne for strategien. Strategien vil kort omfatte bl.a. 

kortlægning af risikofaktorer og mulige begrænsninger ift. fiskeriaktiviteter. Fokus vil være på 

hotspot områder og en regulering af fiskeriaktiviteter, hvor bifangstraten ikke er forenelig med 

beskyttelsesbehovet. Netop nu er ved at blive fastlagt en endelig disposition for strategien, og 

en forsigtig forventning er at der ligger udkast til en strategi klar inden udgangen af 2018. 

Styrelsen har indtil udgangen af 2020 til at få færdiggjort strategien. 
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Dagsordenspunkt 6. Status om forslag til fiskeriregulering af hhv. HSD og HD 
v/LFST 

 

Kim Rægaard orienterede omkring status på forslag til beskyttelse af udpegede havstrategi-

områder i Kattegat i forhold til fiskeri. Udgangspunktet for beskyttelsesforanstaltningerne ift. til 

den dybe bløde havbund i Kattegat er et havbunds-sedimentkort, der er udarbejdet af GEUS. 

Registreringer af sårbar bundfauna i havstrategiområderne er et samlet resultat af 

undersøgelser foretaget af Miljøstyrelsen, Orbicon og Oceana. Det er primært bundslæbende 

fiskeri, der forslås forbudt i områderne. 

 

Styrelsen har haft drøftelser af forslaget med Sverige og Tyskland. Der har været afholdt 

prækonsultationsmøde i foråret og to ad hoc arbejdsgruppemøder med de interesserede lande. 

Det er primært Sverige der deltager, da det er dem der ud over Danmark har fiskeri i Kattegat. 

Tyskland er lidt med på sidelinjen – idet tysk fiskeri i Kattegat er relativt begrænset. Der er 

planlagt endnu et ad hoc arbejdsgruppemøde (det 3.) i december 2017. 

 

Det er især område C2 og D2, hvor der er nogle udeståender. I C2 har der i nogle år en del 

svensk fiskeri efter dybvandsrejer, svarende til omkring 10.000 € pr. år. Der har fra svensk side 

også været ønsker om, at se på område D2, hvor der også er registreret svensk fiskeri. 

Når styrelsen er blevet enige med Sverige og Tyskland om forslagets indhold, skal ministeren 

og Folketinget give mandat til at gå videre med den formelle proces, i forhold til at sende en 

fælles henstilling til Kommissionen.  

 

Dagsordenspunkt 7. Evt. v/LFST 

Næste møde i Dialogforum forventes afholdt i slutningen af 1. kvartal 2018, alternativt i starten 

af 2. kvartal 2018, afhængigt af status på de forskellige reguleringsforslag. 

 
 
 


