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Birgit Bolgann bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Endvidere blev det oplyst, at Amtsrådsforeningen pr. 1. januar 2007 var udtrådt af udvalget. I henhold til fiskeriloven, skal Kommunernes Landsforening overtage repræsentantskabet i udvalget
efter amternes nedlæggelse. KL var blevet kontaktet desangående, men havde endnu
ikke haft mulighed for at udpege det nye medlem.

1) ”Siden sidst” – orientering fra Fiskeridirektoratet om særlige områder eller
sager
Status på ansøgninger om opdræt i vandsøjlen
Der blev omdelt et oversigtsskema vedrørende ansøgninger om tilladelse til opdrætsanlæg. Stig Prüssing gennemgik oversigten. Ca. halvdelen af ansøgningerne vedrørte
Limfjorden.
For så vidt a ngår begrundelsen for de afslag, der var blevet givet, skyldtes dette i flere
tilfælde at man var under 4 m vanddybde og/eller der var tale om benyttelse af udokumenteret teknologi.
Grete Dinesen supplerede i forhold til 4 m grænsen at man herved tog hensyn til bevaring og genopretning af de områder med ålegræs, som udgjorde et fødegrundlag for
fugle.
Peter Henriksen bemærkede, at anlæg, der blev lagt (for) langt ude kunne udgøre et
problem i forhold til samspillet med fiskerne.
Jan Hansen fandt, at forslag til placering af anlæg burde ske i fællesskab med fiskerne.
Arne Bækgaard fandt ikke, at man burde kunne begrunde et afslag med manglende
dokumentation for den anvendte teknologi. Når en ansøger stillede garanti, måtte han
derved selv kunne stå inde for teknologien.
Thyra Bjergskov bemærkede hertil, at hvis anlægget f.eks. lå tæt ved et havbrug, var
det af hensyn til fødevaresikkerheden nødvendigt at have viden om evt. medicinrester
m.m.
Status på ansøgninger om depot-/lagerområder
Birgit Bolgann redegjorde for status på behandlingen af de indkomne ansøgninger.
Der var givet tre tilladelser og en enkelt ansøgning var fortsat under behandling.
Dagsordenspunkt 2 om arbejdet vedrørende erhvervsområder blev behandlet i forbindelse med dette punkt. Fiskeridirektoratets notat af 23. februar 2007 om kortlægning af
skaldyrområder med henblik på erhvervsudøvelse blev omdelt og gennemgået af Birgit Bolgann. Formålet med arbejdet er at skabe et overblik over mulighederne for erhvervsudøvelse i de enkelte områder.
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Peter Willadsen spurgte til tidshorisonten for kortlægningsarbejdet. Birgit Bolgann og
Per Dolmer oplyste, at der fortsat var en række udeståender og at det ikke p.t. var muligt at præsentere en færdig plan. I arbejdsgruppen fortsatte man arbejdet med udpegning af erhvervsområder og behandlede sideløbende de ansøgninger, der måtte komme.

Status for arbejdet omkring kulturbanker
Muligheden for igangsættelse af en forberedende undersøgelse af kulturbankedyrkning af østers blev diskuteret. Der var forslag om, at undersøgelsen kunne tænkes ind i
et eksisterende projekt om kulturbankedyrkning af blåmuslinger.
Det blev på den baggrund konkluderet, at DFU nu ville udarbejde en ny beskrivelse af
projektet.
Ved efterfølgende drøftelser mellem DFU og Foreningen Dansk Skaldyropdræt er det
blevet afklaret, at foreningen finder det mest hensigtsmæssigt, at udarbejde et bredere
projekt, der vil kunne understøtte en målrettet erhvervsudvikling i forhold til østersdyrkning. Østersdyrkning vil således ikke indgå i det igangværende kulturbankeprojekt.

3) Beretning fra erhvervene
Arne Bækgaard oplyste, at branchen havde været hårdt ramt af iltsvind. Han oplyste
desuden at det var et erklæret mål, at produktionen skulle stige i volumen.
Per Dolmer redegjorde kort for status vedr. en række igangværende forsknings - og
udviklingsprojekter. Blandt andet var der som led i et erfaringsopsamlingsprojekt i
november 2006 gennemført interview med 20 opdrættere. Det indsamlede materiale
var under bearbejdelse. Herudover var der et projekt i gang om udvikling af en ny og
mere skånsom østersskraber.
Ditte Tørring fortalte om en række projekter, som Dansk Skaldyrcenter er involveret i,
herunder et projekt om skadevoldere (søstjerner m.m.) og et om østersopdræt.
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4) Orientering om fiskeri efter muslinger i Vadehavet, herunder stillehavsøsters
Birgit Bolgann henviste til et møde, der havde fundet sted i Fødevareministeriets departement den 18. januar, med deltagelse af Skov- og Naturstyrelsen, DFU, Fiskeridirektoratet og departementet.
På dette møde var det blevet fastslået, at planlagte fiskeriaktiviteter i Vadehavet skal
konsekvensvurderes i forhold til det omkringliggende miljø inden der kan gives fiskeritilladelse.
Herudover fandt Skov- og Naturstyrelsen ikke, at fiskeri kunne medvirke i nævneværdigt omfang til at løse problematikken omkring bekæmpelse af stillehavsøsters .
Det blev aftalt på mødet den 18. januar, at DFU ville undersøge hvilke parametre der
kunne være relevante for en konsekvensvurdering vedr. fiskeriaktiviteter.
Per Dolmer supplerede, at der for så vidt angår blåmuslingebestanden i Vadehavet var
udarbejdet en b estandsundersøgelse, hvor der var taget højde for æderfuglenes behov
for føde. I de senere år havde der ikke været grundlag for et fiskeri. I 2006 var resultatet af bestandsvurderingen positiv, men dette var imidlertid ikke tilstrækkelig til at opfylde kravet til konsekvensvurderingen.
Ole Lundberg Larsen fandt håndteringen af kravet om kons ekvensvurderinger meget
utilfredsstillende. Dette gjaldt ligeledes for Gigas situationen. Han fandt det meget
uheldigt, at når der endelig viste sig at være et grundlag for fiskeri kom man i tanke
om, at der skulle laves konsekvensvurderinger.

5) Tema: Blåmuslingebestanden og dens betydning for miljøforholdene i Limfjorden
Birgit Bolgann oplyste, at baggrunden for temaet var et brev fra november 2006 fra
Jørgen Jørgensen, Viborg Amt, hvorved der anmodes om en orientering vedrørende en
række forhold om blåmuslingebestanden og dens betydning for miljøforholdene i Limfjorden. Danmarks Fiskeriundersøgelser havde i anledning af henvendelsen udarbejdet et notat vedrørende bestandssituationen for blåmuslinger i Limfjorden og forvaltning af muslingefiskeriet.
Per Dolmer gennemgik ovennævnte notat ved hjælp af overheads, som også blev udleveret til mødedeltagerne.
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Ole Lundberg Larsen var positiv overfor de anbefalinger, som DFU præsenterede i notatet. Han påpegede, at erhvervet allerede arbejdede med flere af de nævnte anbefalinger, men var enig med DFU i, at tiltagene bør synliggøres i større grad.
Jens Kjerulf Petersen bemærkede i forhold til bestandsmålingerne, at indsamlingstidspunktet for målingerne var afgørende i forhold til at give et korrekt billede af bestandens tilstand. Herudover fandt han, at der var visse forhold og årsagssammenhænge,
som ikke var beskrevet i rapporten og som krævede en større analyse.
Peter Blanner supplerede med en opfordring til at vurdere b estanden ud fra et bredere
undersøgelsesgrundlag. Der var flere andre forhold, som kunne have afgørende betydningen for b estandssituationen.
Ole Lundberg Larsen fandt, at DFU notatet gav et fornuftigt overblik over bestandssituationen, som var dækkende i forhold til erhvervets beslutningsgrundlag.

6) Evt., herunder forslag til nye mødedatoer
Næste møde blev berammet til den 23. maj 2007. Det blev foreslået, at udvalget på det
næstkommende møde gennemgik vedtægterne med henblik på en evaluering.

