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Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Anja Boye bød velkommen til mødet og oplyste, at formålet med mødet var at drøfte
mulighederne for igangsættelse af fiskeri i Vadehavet, orientere om den politiske aftale
mod kvotekoncentration, fiskerier i nye områder samt give status for forskellige initiativer
(østersklækkeri, modtagecenter for østersturisme, havplan) og bekendtgørelser.
Anja Boye oplyste, at dette var det sidste møde med Anja som formand for udvalget. Anja
Boye takkede for det gode samarbejde i udvalget gennem årene.
Anja Boye oplyste, at der var en ny repræsentant for WWF, Henrike Semmler,
samt at Jesper Juul fra Danmarks Fiskeriforening PO deltog i dagens møde, da
Vadehavet var på dagsordenen.
Anja Boye oplyste, at der var en tilføjelse til dagsordenen vedr. orientering om den
muslinge- og østersbekendtgørelse, som netop har været i høring. Muslinge- og
østersbekendtgørelsen er blevet tilpasset som følge af ændringer i trawlbekendtgørelsen.
Der var ikke noget yderligere til eventuelt
2. Vadehavet
Anja Boye oplyste, at DTU Aquas rapport om Vadehavet blev endelig godkendt
i februar 2019.
-

Præsentation af DTU Aquas Vadehavsrapport

Pernille Nielsen præsenterede resultaterne fra rapporten.
Knivmuslinger
Oprindeligt omfattede projektet også knivmuslinger, men knivmuslinger blev
taget ud, da der ikke er mulighed for elektrofiskeri i de nye tekniske regler i EU.
Hjertemuslinger
Bestanden af hjertemuslinger er undersøgt i fire mindre områder i den nordlige
del af Vadehavet. Undersøgelserne er foretaget med skib.
Område A+B: (udenfor øerne) 42 stationer- Estimeret bestand på 0,6 t
Område C: (Indenfor øerne). 18 stationer. Estimeret bestand på 2.000 t
Der er fundet meget få hjertemuslinger uden for øerne.
Blåmuslinger
Den samlede blåmuslingebestand er estimeret til 78.000 t
De største bestande er i Ho bugt. Tidligere bestandsanalyser har været udført på
delområder. Beregningerne er baseret på den GIS metode, der tager bedst højde
for den klumpede fordeling af blåmuslinger i Vadehavet. Ikke alle områder har
100 % dækning. Med den valgte metode til estimering er der 78.500 tons
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Stillehavsøsters
Den samlede bestand af stillehavsøsters er estimeret til 72.000 t. De største
forekomster er i den sydlige del. Stillehavsøsters og blåmuslinger findes altid
sammen. Der er ikke rene forekomster. I områder med mange stillehavsøsters
er der blåmuslinger, som sætter sig omkring østers.
Anvendelse af droner.
Der er anvendt kamera med meget høj opløsning. Men der kan ikke skelnes
mellem stillehavsøsters og blåmusling. Der er behov for at kombinere med
fysiske prøver.
Opsummering
• Bestanden af hjertemuslinger er af samme størrelsesorden, som tidligere
afrapporteret.
• Bestandene af blåmuslinger og stillehavsøsters er betydeligt over, hvad
de blev estimeret til i de seneste opgørelser fra 2007.
• Stillehavsøsters er observeret i alle områder i Vadehavet.
• Stillehavsøsters og blåmuslinger findes altid samme – hvilken art, der
dominerer, varierer mellem områder.
• Anvendelsen af droner til kortlægning af blåmuslinger og stillehavsøsters
er en lovende metode, men endnu ikke flyveklar.
Anja Boye spurgte, om det er muligt at foretage en mere direkte sammenligning
med tidligere bestandsopgørelser.
Pernille Nielsen svarede, at det ikke er muligt, da tidligere opgørelser var
foretaget på delområder.
Thomas Ebert spurgte, om det sydelige område tidligere var domineret af
blåmusling?
Pernille Nielsen svarede bekræftende, at der havde tidligere været blåmusling.
Jesper Juul oplyste at der tidligere havde været en stor banke af stillehavsøsters,
men denne var blevet taget af en isvinter.
Pernille Nielsen oplyste endvidere, at måltallet for Edderfugl er halveret og
Sortand er kommet på.
Henning Mørk spurgte til, om der på baggrund af rapporten kunne foretages en
vurdering af, om der vil være biogene rev?
Pernille Nielsen henviste til MST.
Anna-Grethe Underlien Pedersen oplyste, at nogen af bankerne formodentlig
vil opfylde betingelserne/definitionen for et biogent rev fsva. fx kravene til
dækningsgrad.
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Anja Boye oplyste, at første skridt har været at få de nye bestandstal. Og i og
med at der er nye fugletal, kan der være mulighed for et fiskeri. Med hensyn til
de biogene rev er det er arbejde, der føder ind i forvaltningen, når der findes en
definition. Det er ikke afklaret, hvordan det præcis skal indgå, men vil indgå i det
videre arbejde.
Jesper Juul spurgte til stillehavsøsters. Var der fare for, at de overtager
fuldstændigt?
Anja Boye svarede, at der er mange rammer for beskyttelsen af naturområdet.
Der er nationalpark, Unesco, Natura 2000 mv. Det er vigtigt, at et fiskeri
igangsættes på baggrund af et grundig forarbejde.
Henrike Semmler spurgte, om det er korrekt, at man ikke kan sige, at blåmusling
forsvinder pga. af stillehavsøsters.
Pernille Nielsen svarede, at der ikke er evidens for at sige, at stillehavsøsters
udkonkurrerer blåmusling fuldstændig. Men er som biolog bekymret for
stillehavsøsters, som har et meget stort rekrutteringspotentiale.
Henrike Semmler spurgte, om stillehavsøsters er at betragte som invasiv art eller
ikke hjemmehørende art?
Viggo Kjølhede oplyste, at man år efter år kan hente den samme størrelse 100
grams østers, hvilket tyder på stabil rekruttering.
Knud Flensted bemærkede, at man ligeledes er bekymret for, at stillehavsøsters
skal fortrænge blåmusling som fødegrundlag. Edderfugl er globalt rødlistet pga.
fødemangel. DOF ønsker ikke, at der skal udøves fiskeri efter blåmusling, og
fiskeri efter stillehavsøsters skal udøves med hensyn til blåmuslingebestanden.
Bo Kjeldgård bemærkede, at der ikke er definitioner af biogene rev for
stillehavsøsters.
Henning Mørk Jørgensen bemærkede at myndighederne må tage stilling til, om
arten kan dyrkes eller betragtes som invasiv. Giver det mening fortsat at betragte
den som invasiv, når den er så vidt udbredt.
Kunne det evt. lade sig gøre med bekæmpelsesfiskeri? Det tyder dog på at der
en fin sameksistens. Er det ikke korrekt?
Pernille Nielsen svarede, at selv om der på vandområdeniveau ikke er
dokumentation for en effekt af stillehavsøsters, kan stillehavsøsters betydning
på lokalt niveau indenfor et vandområde jf. DTU Aqua-rapport nr. 336-2018.
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Ole Lundberg bemærkede, at selv om der ikke er dokumentation, kan man se på
virkeligheden. Hvorfor mente Knud Flensted, at der ikke er plads til et fiskeri
efter blåmusling?
Jesper Juul bemærkede, at der er ikke tvivl om, at bestande af blåmusling er gået
frem siden 2008. Så hvorfor er bestanden af edderfugle faldende? Bemærkede
endvidere, at blåmuslinger kan blive så store, at edderfuglen ikke kan spise dem.
Det er derfor godt at tynde ud i blåmusling.
Knud Flensted bemærkede, at det er korrekt at de kan blive for store. KF
henviste til bestandsundersøgelser for hele Østersøen, som viser tilbagegang. KF
bemærkede, at stillehavsøsters bør betragtes som invasiv art, selv om den kan
sameksistere
med
blåmusling.
Den
opfylder
betingelsen
i
biodiversitetskonventionen.
Anja Boye bemærkede, at Udenrigsministeriet er ressortmyndighed for fiskeriet.
UM skal undersøge muligheder for et kommercielt fiskeri som tager hensyn til
miljøet. I den sammenhæng er fugletallene, herunder beregning af fugledage,
meget vigtige.
-

Orientering om den igangsatte ordning om forsøgsfiskeri ved
håndopsamling

Mads Nørgård Larsen orienterede om, at Fiskeristyrelsen i januar igangsatte en
forsøgsordning vedr. håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet.
Opsamlingen skal ske skånsomt og der kan kun håndopsamles eller anvendes
lette håndholdte redskaber. Det kan bedrives som erhvervsfiskeri og/eller
bierhvervsfiskeri med en kommerciel udnyttelse af fangsten. Formålet er at
undersøge rammerne for dette fiskeri.
Forsøgstilladelsen gælder fra den dag, den er udstedt til 31. maj 2019. Der vil
være lukket for fiskeri af stillehavsøsters i perioden 1. juni til 15. september.
Eventuelle muligheder for fiskeri af stillehavsøsters efter 15. september 2019
bliver meldt ud på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
Forsøgsfiskeriet vil blive afrapporteret.
Der er giver to tilladelser til hhv. 4 og 5 indsamlere.
Der arbejdes på at udvikle en bekendtgørelse om håndopsamling af
stillehavsøsters.
Henning Mørk spurgte, om formålet var at bekæmpe stillehavsøsters?
Mads Nørgård Larsen svarede, at det overordnede formål var at undersøge, om
det var muligt at udøve et kommercielt fiskeri ved håndopsamling.
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Viggo Kjølhede bemærkede, at det ville være nemmere hvis ikke man skulle
være erhvervsfisker?
Anja Boye svarede at det er nødvendigt, da man skal være erhvervsfisker,
bierhvervsfisker eller erhvervsfiskerselselskab for at afsætte fisk.
-

Videre proces ift. fiskeri med skraber

Janne Palomino Dalby orienterede:
Blåmusling
Fiskeriet efter blåmusling lukkede i 2008 - da der ikke var nok muslinger til de
muslingespisende fugle på udpegningsgrundlaget. Nu viser DTU Aquas
rapport, at der er mange blåmuslinger (78.500 tons). Det er dog en længere
proces, inden der igen kan åbnes for fiskeri efter blåmusling.
 Fugletallene er revideret og nyt fødebehov skal beregnes. Dette arbejde
er i gang ved DTU Aqua og Aarhus Universitet.
 Der findes en bekendtgørelse for fiskeri efter blåmusling. Den er fra
1990 og skal derfor revideres. Dette arbejde er i gang.
 Inden fiskeriet kan åbne skal der endvidere gennemføres en
konsekvensvurdering
 Der skal ligeledes tages stilling til spørgsmålet om rettigheder.
Stillehavsøsters
Med hensyn til stillehavsøsters viser DTU Aquas rapport, at der er 72.000 tons.
Der er i det nuværende regelsæt ikke mulighed for at åbne for fiskeri med skraber
andet end på baggrund af en dispensation fra Vadehavsbekendtgørelsen.
 Udenrigsministeriet er i dialog med Miljø- og Fødevareministeriet om
sagen. Et fiskeri efter stillehavsøsters med skraber vil også kræve en
konsekvensvurdering.
 Vi skal se på hvad kravene vil være for et skrabefiskeri.
Anja Boye opsummerede, at der er mange skridt henimod at kunne åbne for et
fiskeri, og at det er en meget kompleks sag – vi må tage små skridt.
Henning Mørk spurgte, hvordan det gik med redskabsudvikling til fiskeri efter
stillehavsøsters.
Anja Boye bemærkede, at UM generelt arbejder for at den lette skraber skal
anvendes mest muligt. Man kunne forstille sig en test af flere forskellige
redskaber, som man havde gjort det ved opstart at nye fiskeri efter blåmuslinger
i Horsens Fjord et par år tilbage.
Pernille Nielsen vurderede, at fiskeri ville kunne udøves med Hollænderskraber.
Jesper Juul bemærkede, at der er nogle personer, der har FTA til vadehavet.
Disse vil skulle opsiges.
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Anja Boye bemærkede ift. rettigheder at i og med at fiskeriet lukkede i 2008 vil
man se på rettigheder til fiskeriet i 2008.
3. Orientering om udmøntning
kvotekoncentration

af

den

politiske

aftale

mod

Anja Boye orienterede:
 Den 19. juni 2018 vedtog alle folketinget partier en aftale om
udmøntning af den politiske aftale mod kvotekoncentration, som er fra
november 2017. Aftalen indeholder også indsatser om muslinge- og
østersfiskeriet.


Ifølge aftalen skulle bekendtgørelsen om tilladelse til fiskeri efter
muslinger og østers ændres, og loftet over, hvor mange licenser, man må
eje, sænkes. Som følge af aftalen skulle fiskere, der ejede flere end 3
muslinge- eller østerslicenser inden udgangen af 2026 afhænde
overskydende licenser.



Ud over kvoteloftet indeholder aftalen også en krydsregel, som betyder,
at man ikke må eje muslinge- eller østerslicenser hvis man samtidig ejer
1 % af IOK eller 0.4 % af FKA kvoterne.



På fiskeriordførermødet den 8. november blev der foreslået og vedtaget
en ændring af 3-3-modellen til en 3-3/0-4-modelmodel. 0-4 modellen
betyder, at hvis man ikke ejer muslingelicenser må man gerne eje 4
østerslicenser. Dette indgår i FTA bekendtgørelsen (BEK nr 1471 af
11/12/2018), som trådte i kraft den 12. december 2018.



Samtidig indføres med aftalen et aktivitetskrav som skal sikre, at alle
fartøjer med licens til muslinge- og østersfiskeri er aktive fiskefartøjer.
Dette krav vil blive indført i muslinge- og østersbekendtgørelsen som
komme i høring (igen) til foråret med forventet ikrafttrædelse 1. juli
2019. Så den kan have effekt for Limfjorden for den kommende sæson.

Ole Lundberg bemærkede, at man gerne vil høre nærmere om de konkrete tiltag
ift. aktivitetskravet. OL understregede vigtigheden af en indfasningsperiode.
Anja Boye oplyste, at det vil være en indfasningsperiode på et år.
4. Nye fiskerier
- Orientering om forsøgsfiskeri i Storebælt – ordning åbnet 1. januar
2019
Janne Dalby oplyste at:
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Det fremgår af den politiske aftale om Vækst og udvikling i Dansk
Fiskeri (Fiskeripakken), at det skal udvikles fiskeri efter blåmuslinger i
nye områder.



Forsøgsfiskeriet er opdelt i to perioder, og den første del er ved at være
afsluttet. Den næste starter 1. april og kører til 30. juni.



I den første runde var der lodtrækning om områder da der var flere
ansøgere til samme områder.



Tidligere blev ansøgninger om forsøgsfiskeri behandlet efter konkrete
ansøgninger.



Nu vil forsøgsfiskerier blive annonceret – ligesom denne ordning.
Således at alle har lige mulighed for at byde ind.

Jesper Juul spurgte hvordan rammerne er tænkt ift. til forsøgsfiskeri? Hvordan
vil engagementet være, hvis ikke der afsættes midler til forsøgsfiskerier.
Anja Boye oplyste, at der fra tid til anden har været interesse for at forsøge fiskeri
i Storebælt. Der var utilfredshed pga. usikkerhed om rammer og for
forsøgstilladelser. Formålet med dette fiskeri var at undersøge, om Storebælt
kunne være relevant, som nyt område til blåmuslinger. Herefter skal der tages
politisk stilling til, hvem som skal have disse rettigheder.
Anja Boye oplyste, at der er et politisk ønske om at udvikle et auktionsfiskeri
inkl. efter muslinger, ligesom man tænker på hjertemuslinger og andre arter.
Henning Mørk henviste til muslingepolitikken, hvor det fremgår, at man skal
have et mindre aftryk af påvirkningen af muslingefiskeriet. Den politiske aftale
er i strid med muslingepolitikken.
Anja Boye svarede, det er korrekt at man ønsker at reducere påvirkningen af
skrab. Samtidig foreligger der en aftale, som er indgået af alle de politiske partier.
Det primære mål med Muslingepolitikken var at reducere påvirkning i Natura
2000.
Henning Mørk bemærkede, at det er generelt at påvirkningen af
muslingefiskeriet skal reduceres.
Bo Husted Kjeldgaard bemærkede, at auktionsmodellen skaber en generel
usikkerhed for fiskeriet. Fiskerne arbejder med bæredygtighed og kulturbanker.
Auktionsmodeller giver en meget kort tidhorisont.
Ole Lundberg bemærkede, at man generelt har skabt usikkerhed om de
økonomiske vilkår, og det er meget uheldige signaler ift. de enkelte virksomheder
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økonomi og mulighed for at udvikle erhvervet og gå videre ift. klima og andre
forhold. Forhindrer langsigtet tænkning.
Jesper Juul støttede Ole Lundbergs synspunkt og tilføjede, at ved ukvoterede
arter vil auktionsmodeller skabe ulige konkurrencemuligheder ift. udenlandske
fiskere.
Reinhardt Schmidt var ligeledes imod auktionsmodel for nye fiskerier, men vil
gerne deltage i nye fiskerier. Med auktionsmodel kan man ikke planlægge
langsigtet, hvis det er på årsbasis. Rentabiliteten vil blive ringere, og mange vil
blive udelukket.
Allan Buch bemærkede, at det er en farlig ved at gå. Fx Konk fiskeri er blevet
udviklet af innovative fiskere, som nu risikerer at miste rettigheden til fiskeriet.
Det vil hæmme innovation i fiskeriet.
Jesper Juul bemærkede, at udvikling som oftest er for egne midler. Man vil
stoppe den normale udvikling i fiskeriet, hvis det kapitaliseres.
Anja Boye takkede for bemærkningerne, som vil indgå i det videre arbejde.
-

Fordeling af rettigheder – auktionsmodeller/ udleje

Anja Boye orienterede


Som følge af den politiske aftale af 1. marts 2019, som et enigt
Folketing står bag, skal licenser til nye fiskerier som udgangspunkt
auktioneres.



Der vil blive udvikle og etableret et auktionssystem, for
fiskerilicenser/rettigheder, f.eks. fiskeri i nye områder efter arter, som
der i forvejen fiskes på andre steder (f.eks. et målrettet fiskeri efter
hjertemuslinger, blæksprutter m.v.), fiskeri efter ukvoterede arter eller
helt nye fiskerier efter f.eks. invasive arter. Folketinget ønsker ligeledes,
at for fiskerier, hvor rettighederne udløber, undersøges, om disse
fremadrettet kan gennemføres som fiskerier via auktion. F.eks. for
hesterejer o.a.



Aftaleparterne præsenteres i maj 2019 for et beslutningsoplæg til
igangsættelse af auktion af licenser/rettigheder i nye fiskerier.



Oplægget vil indeholde forslag til konkret auktionsmodel, hvilke arter
der vil kunne omfattes i første omgang, og beregninger af økonomisk
provenu for staten, samt konsekvenser for eventuelt eksisterende
fiskere.
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5. Orientering om ny Muslingepolitik
Anja Boye oplyste
 Politikken er vedtaget og vil bliver lagt på Fiskeristyrelsens hjemmeside
snarest muligt.
 Link til politikken rundsendes efter mødet.
https://fiskeristyrelsen.dk/media/10650/muslinge-ogoesterspolitik.pdf
6. Status for initiativer på fiskeriområder - Finansloven 2018
-

Østersklækkeri ved skaldyrcenteret

Pernille Nielsen gav status
Klækkeriet skal etableres på Dansk Skaldyrcenters grund i NYK Mors.
Der kommer en ny bygning og der søges ekstra midler til laboratoriefaciliteter,
DTU Aqua er ved at indhente de nødvendige tilladelser mv.
Viggo Kjølhede bemærkede, at det ikke var nødvendigt med klækkeri, da
bestanden er meget høj. Yderligere østers vil påvirke prisen negativt.
Pernille Nielsen oplyste, at det handler om forskning og udvikling. Kan fx
anvendes til etablering af rev.
- Modtagecenter for Østersturisme ved Limfjorden
Janne Palomino Dalby orienterede
Det er et initiativ der handler om at styrke østersturismen på mange fronter,
gennem aktiviteter, gastronomi, markedsføring og koordinering af indsatset på
tværs af fjorden. Der er fundet frem en model, hvor alle interessenter omkring
fjorden kan være med. De sidste detaljer er ved at falde på plads, og
Kammeradvokaten er inddraget ift. statsstøtteregler.
7. Orientering om havplan
- Muslingefiskeri
- Opdræt
- Havhaver


Anja Boye orienterede:
Udenrigsministeriet deltager i at få udarbejdet Danmarks første havplan,
hvor ministeriet som ressortmyndighed på fiskeriområdet bidrager med
fiskerimæssige aspekter i havplanen.



Det er Søfartsstyrelsen der koordinerer arbejdet mellem myndighederne.



Havplansdirektivet pålægger medlemslandene at have udarbejde planen
senest 31. marts 2021.
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Søfartsstyrelsen har sat en tidsplan, hvor den danske havplan bliver
lanceret ved at sende en bekendtgørelse i offentlig høring i 6 måneder
ved udgangen af 2019 eller starten af 2020.



Fiskeriet foregår over alt, hvorfor der er behov for at imødese dette i
havplanen. Dog er der visse aktiviteter, der er mere stationære, hvor der
er behov for faste rammer i form af reserverede arealer. Dette gør sig fx
gældende på skaldyrsområdet, hvor arealer bliver meldt ind til forventet
fremtidig brug.



Der bliver et interaktivt lag, man vil kunne klikke sig ind på.



Der er udfordringer ved at man ikke kender fremtiden, og hvordan
udvikling kan afspejles. Fiskeriet er anderledes end udpegning af fx
havvindmølleparker. Alle data er spillet ind.



Punktet vil være fast punkt og på næste møde vil vi kunne vise
datalagene, som er spillet ind. Der er også spillet ind ift. gyde og
opvækstområder.
Havhaver






Også et initiativ med havhaver, som sammenslutninger kan gøre brug af
ved at opdrætte fx muslinger til eget brug i mindre anlæg i den kystnære
zone, har vi et ønske om at skulle kunne rummes i havplanen.
Bliver i KL regi i kystzonen.
Ministeren havde et ønske om at havhaver udbredes til flere
kystkommuner.
Tilladelser gives af Fiskeristyrelsen.

Viggo Kjølhede bemærkede, at det er bekymrende, at der ikke er styr på
fødevaresikkerheden. Kan have negativ afsmitning.
Allan Buch spurgte, om bundgarn var meldt ind som aktivitet i Kystzonen.
Anja Boye svarede, at det er også medtaget i det der er meldt ind.
8. Bekendtgørelser
Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen
Janne Palomino Dalby oplyste, at der arbejdes på en ændring af bekendtgørelsen
om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen.
 Ændringen omfatter, at bekendtgørelsen skal tage højde for blandt andet
smartfarm anlæg, som giver mulighed for en større produktion på
samme areal– men kan have et større visuelt aftryk på omgivelserne.
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Henning Mørk bemærkede at smartfarm anlæg kan have større påvirkning på
bunden. Hvad med den kumulative effekt? Hvordan er det med tab fra
anlæggene ved høst– og de er ikke til konsum.
Viggo Kjølhede oplyste, at der er et meget lille tab ved udtynding. Man kan
justerere med børsterne.
Pernille Nielsen bemærkede, at der både findes en ”scooter” til pleje og en større
maskine til høst.
Muslinge- og østersbekendtgørelse
Mads Nørgård Larsen oplyste, at, der er foretaget en revision af bekendtgørelse
om regulering af fiskeri efter muslinger og østers, som har været i høring i
perioden 04/03 til 17/03/2019.
 Hovedindhold af ændringerne
o Der er nogle få redaktionelle ændringer, såsom rettelse af
udtrykket ”FTA”
o Der er tilføjet en paragraf 7 med forbud for fiskeri inden for 300
meter af N2K områder. Afstand til N2K har tidligere fremgået
på licensniveau, men indskrives nu i BEK.
o § 10 er en række forbudsområder, som er overført som
konsekvens er den nye trawlbekendtgørelse samt ophævelse af
18 lokale vedtægter.
o § 17 er der indskrevet en definition på søstjernevod, som
tidligere har fremgået på licensniveau.
o Der er tilføjet et bilag 2 med kortmaterialet over
forbudsområderne i § 10.
Der er modtaget høringssvar fra 6 høringsparter: DFPO, DAFF, Levende Hav,
WWF, Søfartsstyrelsen og Helnæs Fiskeriforening. Svarene har været
overvejende positive og er under behandling i FPK.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft sideløbende med
trawlbekendtgørelsen, som er planlagt til 1. april 2019.
Henning Mørk Jørgensen bemærkede, at DN også havde indsendt høringssvar.
9. Evt.
Allan Buch takkede Anja for arbejdet som formand. Havde gjort et godt arbejde
med at samle udvalget og skabe dialog. Udvalget istemte dette synspunkt.
Anja Boye takkede og oplyste, at hendes erstatning meldes ud senere.

