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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ingen bemærkninger til den fremsendte dagsorden. 
 
Der var enkelte som havde punkter, som ønskedes drøftet under punkt 9.:  
Flemming Kjærulf ønskede en drøftelse af definition af tejner. 
Lisbeth Jess Plesner ønskede en drøftelse af habitatdirektivet og laksefiskeri under punkt 5, som også 
meldt ind pr mail. 
Arne Rusbjerg ønskede en drøftelse af et udvalgt vandløb i Kolding Fjord. 
 
Nis Christensen bød velkommen til de fremmødte, og præsenterede sig selv som nyt medlem af § 7-
udvalget, som kontorchef for Miljø- og Fødevareministeriets fiskerikontor. Det blev nævnt, at der er 
sket organisatoriske ændringer på fiskeriområdet, siden sidste møde i udvalget, hvor fiskeriområdet er 
blevet flyttet tilbage til Miljø- og Fødevareministeriet. Området er overflyttet i sin helhed og 
politikudviklingen varetages af de samme personer på det rekreative område. Fysisk er fiskerikontoret 
nu placeret på Slotsholmen, men møderne i § 7-udvalget vil forsat blive afholdt i Silkeborg. 

 
Ad. 2. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje 
Peter Geertz orienterede kort om de ferske udsætninger, som er forløbet planmæssigt og som snarest 
ventes afsluttet. Der har været enkelte tilfælde, hvor der har været en høj dødelighed i opdrættet. De 
pågældende udsættere har i stedet da søgt om at midlerne anvendes til restaureringsprojekter i de 
pågældende vandsystemer. 
Peter Geertz bemærkede, at Apotekergrøften/bækken ved Kolding Fjord, som fritidsfiskerne har 
ønsket fjernet fra Bek. nr. 163 af 8. marts 1994, fortsat bør omfattes af de gældende regler. Vandløbet 
indgik sidst i fiskeplejeplanerne i 2013, men der er sidenhen gennemført et kommunalt 
vådområdeprojekt i vandløbet og Kommunen har oplyst, at der er registreret en lille naturlig 
ørredbestand. DTU Aqua vil besigtige vandløbet næste Fiskeplejeplanen skal revideres og anbefaler, at 
fredningen opretholdes. 
 
Finn Frandsen bemærkede, at der ved udløb ved Saltfabrikken i Mariager Fjord, er et lokalt ønske om 
at der indføres en fredning i perioden fra den 1. november til og med den 1. marts. 
 
Peter Geertz oplyste, at det ikke er DTU Aqua som træffer beslutning om dette, men Fiskeristyrelsen 
og Departementet. En fredning i udløbsområdet heraf har tidligere været drøftet i § 7-udvalget, og der 
har ikke tidligere været indvindinger imod fiskeriet. 
 
Mads Christoffersen orienterede om de marine udsætninger. Der har tidligere været en forventning 
om at der kunne ske udsætning af pighvar. Der har været strøget moderfisk på Bornholm, men ynglen 
overlevede ikke transport til Jylland. 
Der har derimod været udsætning af skrubber i både Limfjorden og Mariager Fjord i 2019. I Mariager 
Fjord er der blevet udsat 19.000, hvor yderligere 2.000 er tilbageholdt med henblik på senere 
mærkning, som skal indgå i projekter om skarv-prædation i området. 
 

Ad. 3. Orientering om de økonomiske rammer og vilkår for Handlingsplanen 
for Fiskepleje 
Lene Scheel-Bech orienterede om den økonomiske ramme for fiskeplejen. De samlede 
fisketegnsindtægter beløb sig i 2018 til 38,4 mio. kr. (8,5 mio. kr. fra fritidsfiskertegn og 29,9 mio. kr. 
fra lystfiskertegn), i Finansloven fremgår 41 mio. kr. Indtægterne til og med oktober i år beløber sig til 
i alt 36 mio. kr. Sammenlignet med indtægterne til og med oktober 2018: 36 mio. kr., dvs. samme 
niveau. 
Indløsning af fritidsfiskertegn ligger ca. 300.000 under sidste år, mens lystfiskertegn ca. 300.000 over 
sidste års indtægter. Der har siden 2011 været et generelt fald i indtægterne for både fritidsfiskertegn 
og lystfiskertegn. 
Finansministeriet har desuden peget på, at der er hjemmel i fiskeriloven til at anvende 
fisketegnsmidler til kontrol af fisketegn. Det betyder, at det fulde beløb på finansloven på 4,1 mio. til 
administration og kontrol er anvendt i 2018 – og fremadrettet. Normalt anvendes ca. 3 mio. kr. til 
administration, hvilket har tilladt videreførelse af ca.  1 mio. kr. ubrugte midler fra administration til 
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fiskeplejeprojekterne. Handlingsplanen for 2019 har kun rendt rundt, da DTU Aqua har bidraget via 
ydelsesaftalen. 
 
På sidst afholdte temadag tilkendegav alle fiskeriorganisationerne at der bør ske en prisstigning i 
størrelsesordenen 25-30 kr. for et årstegn. Desuden, at der burde indføres krav om fisketegn til 
folkepensionister. 
 
Verner Hansen bemærkede, at sportsfiskerne allerede har drøftet dette med Mogens Jensen. Der 
skelnes i dag, da folkepensionister som er fritidsfiskere skal betale fisketegn. Kan der laves en 
administrativ prisregulering - bekendtgørelsesændring. Der er risiko for dobbeltregulering, hvis der 
både ændres i bekendtgørelse og i lovprogrammet. 
Det er nødvendigt med en prisstigning, men det er svært at sælge, at en prisstigning kun skyldes 
administrative omkostninger. Det er bekymrende, hvis der er muligheder som bliver forpasset. 
 
Lene Scheel-Bech oplyste, at der er hjemmel i fiskeriloven til at regulere fisketegnspriserne i forhold til 
pris- og lønudviklingen (PL) ved en bekendtgørelsesændring, hvilket drøftes videre med 
Finansministeriet. En PL-regulering vurderes at kunne generere en merindtægt på ca. 2. mio. kr. om 
året. 
Der er for nuværende ikke umiddelbart politisk vilje til at ændre reglerne for folkepensionister. 
 
[MFVM kan oplyse, at regulering af fisketegnspriserne er taget af det aktuelle lovprogram]. 
 
Nis Christensen supplerede, at det kan være en stor øvelse, hvis reglerne for folkepensionister skal 
ændres og som også kan have betydning for andre aspekter for folkepensionister. Ministeriet kigger 
dog forsat på mulighederne. 
 
Allan Buch spurgte ind til hvorledes administrationen på ca. 4,1 mio. kr. opgøres, beror tallet på skøn 
eller deciderede timeangivelser. Det er vigtigt, at dokumentationen er der for at sikre en transparent 
proces. 
 
Lene Scheel-Bech bemærkede, at det er Fiskeristyrelsen som har ansvaret for dette. 
 
MFVM vil vende tilbage med hvorledes administrationen opgøres. 
 
Flemming Kjærulf bemærkede, at kontrolforordningen snart skal opdateres, hvori EU vil kræve en 
registrering af alle rekreative fiskere. Det vil være nærliggende at inddrage folkepensionister i den 
forbindelse. 
Muligvis skal alle rekreative fiskere fremadrettet registrere både fangst og mistede redskaber. Der er et 
behov for at adressere dette og perspektivere prisstigningen i fisketegn i forhold til dette, da 
fiskeredskaber er forholdsvis dyre. 
 
Niels Barslund supplerede med, at der er indsamlet 50.000 kr. fra lokale lystfiskere i Limfjorden, som 
kan bruges til undersøgelse af smoltudtræk mv. 
 
Der var bred enighed i udvalget om afventning af en evt. prisregulering – hellere én end to 
reguleringer. 

 
Ad. 4. Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2020 og videre proces 
Anders Koed gav en gennemgang af kommende ferskvandsprojekter i perioden 2020-2022. Der er 
planlagt 29 projekter i alt, 22 i ferskvand og 7 i saltvand. Fokusarter i projekterne er ørred, skalle, ål, 
laks, gedde, sandart, aborre, pighvar, helt og flodkrebs, jf. vedlagte slides. 
De 22 ferskvandsprojekter kan opdeles i 6 grupper: 1) Rådgivning, kurser og formidling, 2) Bestands-
ophjælpning, 3) Monitering og bestandsopgørelser, 4) Habitat- og vandringsundersøgelser,  
5) Prædationsundersøgelser og 6) Metodeundersøgelser. Dertil kommer en række strategiske 
initiativer (pålagte opgaver som skal betales via fisketegnsmidlerne). 
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Den vigende indtægt af fisketegnsmidler bliver (delvis) kompenseret af andre projektmidler fra 
EHFF, DCF, Interreg, fonde, kommuner, MST, ydelsesaftalen mv. 
 
Finn Frandsen bemærkede, at det er vigtigt, at sikre bedre opvækstområder for ål i fjordområder end 
i ferskvand. Der bør arbejdes i fællesskab på at påvirke EU-reguleringen, således at udsætninger 
primært sker i saltvand. 
 
Lene Scheel-Bech oplyste, at hele åleforordningen og medlemslandenes implementering deraf netop 
har været under evaluering i Kommissionen. Udfaldet af evalueringen foreligger endnu ikke. 
Danmark har i evalueringen og til Kommissionen flere gange givet udtryk for, at det biologisk set 
giver mening med udsætning i marine områder. Det er noget som forventes drøftet i både ICES og 
WG-EEL. 
 
Mads Christoffersen oplyste, at DTU Aqua netop har udfærdiget en rapport omkring 
åleudsætningerne i Karrebæk Fjord. Resultaterne tyder på, at der er større tilvækst hos ål som er 
opvokset/udsat marint end fersk. [Se mere om resultaterne her: 
https://orbit.dtu.dk/en/publications/overlevelse-og-vækst-af-udsatte-ål-i-karrebæk-fjord]. 
 
Flemming Kjærulf foreslog, at der blev igangsat projekter, som afdækker hvorfor de kystnære fisk 
forsvinder.  
 
Josianne Støttrup bemærkede, at man allerede er i gang med at kigge på den problemstilling. 
Erhvervsfiskeriet har de samme udfordringer med forsvindende fiskebestande, særligt med torsk og 
rødspætter. Problemet med nedgangen i de kystnære fiskebestande er ikke kun et dansk problem, 
tilsvarende ses mange steder i Europa. 
 
Verner Hansen bemærkede at også åer og fjorde (Limfjorden og Gudenåen) er udfordret med små 
bestande af havørred. Det er vigtigt at markere, at fiskeplejen gerne vil forholde sig til sådanne 
undersøgelser. 
 
Per Søby Jensen nævnte, at der ofte ses en stor forsinkelse af mange miljøpåvirkninger. Der bør også 
kigges på iltfald og temperatur ved indskudte søer i å-systemer, således at fejl undgås fremadrettet. 
 
Nis Christensen bemærkede, at der er rammer for, hvad der er § 7 udvalgets opgave. 
Fiskeplejemidlerne kan/skal ikke anvendes til at undersøge de større miljøspørgsmål. Der skal 
igangsættes noget fra centralt hold. 
 
Josianne Støttrup gennemgik de planlagte marine projekter for perioden 2020-22, jf. vedlagte slides, 
hvor fokus vil være på at sikre data om fiskeforekomster, at sikre og forbedre gode levesteder, 
undersøge migration og overlevelse af kystfisk (særligt pighvar, skrubbe, ål, ørred, laks og gedder), 
overlevelse og habitatbenyttelse hos europæisk ål i kystnære områder (manglende 
gemmesteder/sten/ral), biogene habitater for fisk, naturgenopretning, habitat kortlægning og 
bestandsophjælpning. 
 

Ad. 5. Drøftelse af rekreativt fiskeri i forhold til EU-regulering 
 
a) Torskefiskeri i Østersøen 
Nis Christensen orienterede om de nye fangstbegrænsninger i Østersøen, hvor rekreativt fiskeri også 
er omfattet. Kommissionens forslag om fiskerimuligheder for 2020 i Østersøen blev ændret på 
oktober rådsmødet, så det antal torsk, som lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag i 2020 
blev sat op fra 2 stk. til 5 stk. dog kun 2 torsk i februar og marts måned (som er lukkeperioden for 
erhvervsmæssigt fiskeri). Der er blevet fundet en god balance, således at alle former for fiskeri 
bidrager til genopretning af torskebestanden i Østersøen. 

Ministeriet er i kontakt med bl.a. turbådene, da de kommende fangstbegrænsninger vil have stor 

betydning for deres erhverv. 
 

https://orbit.dtu.dk/en/publications/overlevelse-og-vækst-af-udsatte-ål-i-karrebæk-fjord
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Lisbeth Plesner gjorde opmærksom på, at ministeriet stadig ikke har fremsendt en redegørelse vedr. 
fortolkning af habitatdirektivet og vandrammedirektivet i forhold til lystfiskeri, således at det sikres, at 
rekreativt fiskeri herunder ”catch and release” ikke medfører en væsentlig skade på habitatarter og 
habitatområder, samt ikke hindrer målopfyldelse i forhold til opfyldelse af vandkvalitetsmålselementet 
fisk. 
 
Nis Christensen oplyste, at ministeriet vil fremsende den efterspurgte redegørelse først i det nye år. 

 
b) Åleregulering, herunder lukkeperioden i saltvand fra 1. december 2019 til 29. 
februar 2020 
Lene Scheel-Bech orienterede om den kommende lukkeperiode for ålefiskeri, hvor perioden i år er fra 
1. december 2019 til og med den 29. februar 2020. Lukkeperioden gælder for ålefiskeri i saltvand, og 
vil gælde for både erhvervs-, bierhvervs-, fritids- og lystfiskere. Lukkeperioden indføres på baggrund af 
en EU-beslutning om, at EU-medlemslandene skal indføre en 3 måneders lukkeperiode for ålefiskeri i 
saltvand for at beskytte den europæiske ålebestand. Ålebekendtgørelsen, som fastlægger vilkår og 
periode er udsendt. Der gælder samme vilkår for erhvervsfiskerne, som sidste år – herunder lagerlister 
mv. 
Det er nyt, at lukkeperioden også gælder for rekreativt fiskeri. Som det fremgik af høringen, indføres 
der i lukkeperioden et forbud for fritidsfiskerne for at anvende ruser.  I høringen har fritidsfiskerne 
ønsket at kunne fortsætte med at anvende ruser til fangst af torsk. 
Ministeriet har fastholdt reglerne om forbud mod anvendelse af ruser, da der er lagt vægt på en 
enkel og effektiv kontrol af lukkeperioden. Fritidsfiskerne har stadig mulighed for i 
lukkeperioden at anvende garn og krogliner til fangst af torsk. 
 
Fiskeristyrelsen har lavet en nyhed på styrelsens hjemmeside om regler og vilkår for fiskeri mv. i 
lukkeperioden. 
 
Kommissionen er desuden kommet med udspil for regulering af ålefiskeriet i 2020/21. Udspillet 
er enslydende med i år, dvs. en 3 måneders lukkeperiode for erhvervsmæssigt og rekreativt 
fiskeri i saltvand i en 3 måneders periode, som skal fastlægges nationalt inden for perioden fra 1. 
august 2020 til og med 28. februar 2021. Reguleringen bliver endelig fastlagt på Rådsmødet den 
16.-17. december i år. § 7 udvalget vil blive involveret ved høring. 
 
Arne Rusbjerg udtrykte stor uenighed mht. ruseforbuddet og mente, at der skulle findes en løsning. 
Fiskeriet efter torsk i lukkeperioden ødelægges i så fald. Alle ål som fritidsfiskerne måtte fange i ruser i 
lukkeperioden vil selvfølgelig blive genudsat. 
 
Finn Frandsen bemærkede, at lukkeperioden får ål også bidrager til beskyttelse af torsk, forvaltningen af 
prædatorer/skarv bør også inddrages i åleforvaltningen. 

 
c) Laksefiskeri og ørredfiskeri i forhold til habitatregler og VRD. 

 

Lisbeth Jess Plesner anmodede igen om en redegørelse for, hvordan det sikres at fiskeri efter 

laks og ørred er foreneligt med habitatreglerne samt kravet om opnåelse af god økologisk 

kvalitet efter vandrammedirektivet mm.  

 
MFVM vil fremsende redegørelsen snarest i det nye år. 

 
Ad. 6. Opfølgning og status på lystfiskerstrategien (lanceret 25. oktober 2018) 
Nis Christensen orienterede om sidste følgegruppemøde i Assens Kommune (afholdt den 13. nov.). 
Følgegruppen arbejder stadig med den fysiske placering af det nye center. I 2020/2021 forventes 
udbud, hvor der skal udarbejdes en digital platform, en markedsføringsplan samt en 3-årig 
brandingplan. 
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Verner Hansen mente, at det er vigtigt, at få adresseret indsatserne og naturgrundlaget, og få koblet 
indsatserne i strategien over i vandplanerne. Der er lagt meget arbejde i strategien, men 
arbejdsgruppernes forslag om forbedring af naturgrundlag og fiskebestande er blevet reduceret til 
indsatser bagerst i strategien. Som det er sammensat nu, er størstedelen af midlerne afsat til etablering 
af et center – en idé, som er politisk født med lokalt udspring og dermed ikke et nationalt funderet 
ønske. 
 
Nis Christensen oplyste, at der vil være en ministerielt udarbejdet status på indsatserne, som kan 
meldes ud i både i følgegruppe og i § 7-udvalget. 
 
Niels Barslund oplyste, at der er planer om etablering af Havørredens Hus i Herning/Region Skjern 
kommune. 

 
Ad. 7. Orientering siden sidst: 
 
a. Status vedr. vandområdeplaner 
Nis Christensen orienterede kort om, at regeringen har truffet beslutning om, at 500 km vandløb, som 
den tidligere regering tog ud af vandområdeplanerne, igen skal indgå i vandområdeplanerne. Dermed 
vil disse vandløb få konkrette miljømål og vil indgå i arbejdet i de lokale vandråd. 
 
Lene Scheel-Bech oplyste, at det er Fiskeristyrelsens Hav- og Fiskeritilskudskontor i Augustenborg 
som varetager tilskudsudbetalingerne.  
 
Verner Hansen bemærkede, at der generelt er problemer med fremdriften for disse projekter.  
Det er ganske få midler, som har fået afløb for nuværende. Kriterier for hvornår projekter er 
omkostningseffektive er blevet ændret, hvilket giver store frustrationer i kommunerne.  
 
Flemming Kjærulf bemærkede, at interessen for de mange vandløbsprojekter vil være større, hvis der 
var en medfinansiering fra kommunerne. 
 
Per Søby Jensen nævnte, at kommunen tidligere har adresseret forsinkelserne med tilkendegivelser 
om projektanmodninger. Det ser ud til, at der er ved at være styr på det. Den største frustration er 
omkring de små projekter, som også skal igennem den store ansøgningsprocedure - der er ingen 
minimumsgrænse hvilket ofte er problematisk. Flere kommuner vælger at springe forundersøgelser 
over og gå direkte til realisering af anlægsprojekter, for at undgå det store bureaukratiske tidsspilde. 
Kan man evt. skelne mellem de nationale midler (møntet på små projekter) og de større projekter med 
EU-tilskud. 
 
Verner Hansen bemærkede, at man evt. kan tage halvdelen af de 10 mio. kr. fra Fiskeplejen, til den 
store pulje (til store projekter). 
 
MFVM følger op og vender tilbage. 

 
b. Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af 
bestanden af europæisk ål. 
Se under pkt. 5.b. 

 
c. Skarv 
Caroline Mikkelsen orienterede om de kommende forvaltningsplaner fra MST, som alle vil have et 
andet format end set tidligere – hvor alt baggrundfakta mv. placeres i bilag, således at 
forvaltningsplanerne bliver mere strømlinede og ens i udtryk. 
Forvaltningsplan for sæler forventes i høring snart, med en forventet ikrafttræden pr. 1. marts 2020. 
Forvaltningsplan for laks forventes også sendt i høring inden længe. 
 
Udpegningsgrundlaget for en række N2000 områder er blevet revideret, i den forbindelse er skarv 
blevet tilføjet udpegningsgrundlaget i Ringkøbing Fjord. Det er et direktivkrav at en beskyttet art 
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tilføjes et udpegningsgrundlag, såfremt den er tilstede i et givent område i en vis koncentration. Det er 
endnu uklart hvorledes man vil kunne regulere skarv i området, med det ændrede 
udpegningsgrundlag. Der er for nyligt kommet indberetning om en ny skarvkoloni ved Liver Å 
(Nordjylland). 
Næste forvaltningsplan for skarv skal træde i kraft pr. 1. januar 2021. 
 
Finn Frandsen bemærkede at reguleringstilladelserne i dag gælder til udgangen af marts. Der bør være 
mulighed for dispensation til regulering frem til medio april, hvor mange skarv ankommer til landet. 
 
Caroline Mikkelsen oplyste, at der i dag allerede er mulighed for regulering ind i april, der er givet 
tilsagn til dette enkelte steder. 

 
d. Signalkrebs 
Lene Scheel-Bech orienterede om, at MST ikke længere ønsker en særlig indsats for fangst 
af signalkrebs. Dette skyldes, at opfiskning af signalkrebs ikke længere vurderes til at have en 
kontrollerende effekt på bestandene, da undersøgelser viser, at fiskeriet spreder arten. Det betyder, at 
der ikke længere er behov for at tilpasse afstandskravene i ferskvand i den rekreative bekendtgørelse. 
 
Niels Barslund spurgte ind til om fangst på egen matrikel, stadig kunne transporteres bort fra 
matriklen. 
 
Max Thomsen bemærkede, at han stadig fisker under et projekt (i Allinge Å), hvor der er pligt til 
registrering som der bliver ført kontrol med. Disse krebs må hjemtages.  I 2018 blev der under 
projektet alene registreret fangst af ca. 116.000 signalkrebs. Der ansøges hvert andet år om forsættelse 
til fiskeri under projektet. 

 
Thomas Hansen oplyste, at det indgår som vilkår i dispensationen til fiskeri efter signalkrebs, at der 
både er indhentet lodsejertilladelse og fisketegn, samt at krebsene så vidt muligt aflives på stedet, 
umiddelbart efter fangst. Det forventes dog ikke, at der fremadrettet gives dispensation dertil. 
 
Caroline Mikkelsen bemærkede, at MST er meget opmærksomme på hvorledes fangede krebs 
opbevares under transport. For at undgå andre mulige smitteveje for krebsepest, bør fiskeredskaber, 
støvler og andet udstyr altid desinficeres før de anvendes i et andet vandsystemet, for at begrænse en 
evt. smitterisiko. 
 
Lene Scheel-Bech oplyste, at fokus er på ikke at få spredt den invasive art, de nøjagtige krav og 
kriterier for evt. transport forventes at fremgå af en vejledning, som MST udarbejder. 
 
Nis Christensen opsummerede og konkluderede, at der afventes på videre udmeldinger fra MST. Nye 
oplysninger vil blive meldt ud til udvalget. 

 
Nis Christensen oplyste, at departementet for tiden arbejder med revision af række bekendtgørelser, 
omhandlende rekreativt fiskeri. Bl.a. ”Fyns-bekendtgørelsen” som er i høring frem til 4. december 
2019 (bekendtgørelsen udløber og en ny vil træde i kraft pr. 1. januar 2020) og bekendtgørelser for 
Sjælland, Lolland, Falster og Møn forventes i høring meget snart. 
Der er mange bekendtgørelser på det rekreative område og det er nødvendigt med en prioritering af 
disse, når/hvis der er behov for revision og opdatering af regelsættene. I stedet for en tilgang hvor 
bekendtgørelser revideres enkeltvis, ønsker ministeriet en generel drøftelse med interessenter med 
henblik på principielle regler gældende på landsplan og ikke kun lokalt. Der er et generelt ønske om 
færre særregler. 
 
Peter Geertz bemærkede, at de store bekendtgørelser indebærer, at mange interessenter byder ind pga. 
lokale særinteresser. Det er oftest disse bekendtgørelser, som er meget ressourcekrævende for DTU 
Aqua, de mindre og meget lokale bekendtgørelser er langt mindre ressourcekrævende at give biologisk 
rådgivning om. 
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Flemming Kjærulf efterspurgte bruttolisten med bekendtgørelser, samt en definition på tejner. 
 
Finn Frandsen bemærkede, at bekendtgørelsen gældende for Mariager Fjord stadig afviger fra de 
landsdækkende regler og om reglerne for området ikke kunne tilpasses dertil. Der blev desuden spurgt 
ind til muligheden for at indføre ”Mariager Fjord-bestemmelsen”, ved området ved ”det varme vand” 
ved Salten, for at undgå fangst af undermålere. 
 
Lene Scheel-Bech oplyste, at bekendtgørelsen gældende for Mariager Fjord bl.a. omhandleren særregel 
for et lokalt område. Enhver ændring deraf skal i en offentlig høring. 
Mht. definition af tejner, har ministeriet et udkast liggende, som set i lyset af den seneste udmelding 
fra MST vedrørende signalkrebs muligvis skal tilpasses. 
 
Nis Christensen bemærkede, at der godt kan fremsendes en uprioriteret liste med bekendtgørelser.  
 
MFVM vil fremsende listen med bekendtgørelser snarest. 

 
Ad. 8. Fastsættelse af dato for næste møde. 
Nis Christensen oplyste, at der stiles efter at næste møde afholdes i maj/juni 2020. Den nøjagtige 
mødedato vil blive meldt ud samtidigt med udsendelse af referatet. 
 
[MFVM foreslår at næste møde i §7-udvalget afholdes onsdag den 10. juni 2020.] 

 
Ad. 9. Eventuelt 
Lisbeth Jess Plesner orienterede om sagen vedrørende malakitgrønt-forurening i Vejle Kommune  

 

Per Søby henviste til indsendt forslag til   forbedring vedr. tilskudsansøgninger under 

vandløbsrestaurering. Ønskede en tilbagemelding herpå. 

 

MFVM vil følge op på dette. 


