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Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Nis Christensen bød velkommen til det første fysiske § 7-udvalgsmøde siden 2019, dvs. i dag hybrid-

møde, da flere deltog virtuelt. Særligt velkommen til en ny organisation i udvalget: Dansk Lystfiskeri 

med Peter Lyngby som medlem og Hanna Bossow Vestergaard som suppleant. Også velkommen til ny 

formand i Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Claus Nielsen.  

 

Josianne Støttrup skulle gå på pension – tilknyttes DTU Aqua som emerita – og havde således sidste 

møde i § 7-udvalget. Tak for stor indsats for den marine fiskepleje gennem mange år. 

 

Dagsordenen blev godkendt. Henrik Lund ønskede et punkt under ”Eventuelt” om ICES rådgivning. 

 

2. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje. 

Status for Fiskeplejen 2021 er sendt ud den 31. maj 2022. 

 

Henrik Dalby Ravn orienterede om, at udsætning af ørred og laks var forløbet planmæssigt i 2022 efter, 

at IHN-virus i 2021 forhindrede udsætning af ½-års laks i Varde Å, Sneum Å og Vidå samt ½-års ørred 

i Varde Å og en række sjællandske vandløb.  

 

I maj 2021 blev der konstateret udbrud af fiskesygdommen IHN i et dambrug i Sønderjylland. I løbet af 

maj/juni blev sygdommen konstateret i en række dambrug, og der blev oprettet restriktionszoner som 

led i bekæmpelsen af sygdommen, hvilket indebar, at fisk ikke måtte flyttes til/fra restriktionszonerne. 

Dette forhindrede i 2021 gennemførelse af fiskeplejens udsætninger af ½-års ørred og laks i ovennævnte 

vandløb. Fiskene, der ikke kunne udsættes i 2021, blev holdt tilbage på dambrugene med henblik på 

udsætning som 1-års i 2022. I december 2021 blev Danmarks IHN-fri status ophævet, og i forbindelse 

hermed blev restriktionszonerne også ophævet. Alle videreopdrættede fisk fra 2021 var udsat som 1-års 

fisk i 2022.   

 

Foreningspuljen til udlægning af gydegrus var fortsat eftertragtet. I 2021 blev der anvendt 315.000 kr. 

til restaureringsprojekter, hvoraf flere projektet også fik medfinansiering af andre parter. Der var i 2022 

ansøgt om 6 gydegrus-projekter. Kursus i vandløbsrestaurering var afholdt i april 2022 og 

elfiskekurserne (grundkursus og genopfriskningskursus) afholdes i oktober 2022. 

 

Mikael van Deurs orienterede om, at skrubber forventedes udsat efter planen i Limfjorden i juli/august. 

Pighvar forventedes udsat omkring Fyn i august/september. Der var netop foretaget kortlægning (med 

Remote Underwater Vehicle, ROV) af et biogent rev i Roskilde Fjord, og der var en lille film under 

udarbejdelse, som forventedes snart at se dagens lys på www.fiskepleje.dk. Der var i samarbejde med 

forening for ophjælpning af fiskeri i Roskilde Fjord lavet undervandsoptagelser med stationære 

kameraer. Disse var også ved at blive analyseret og klippet sammen til en lille film.  Der var en 

fiskeplejeartikel på vej om havørreder, der mødte iltsvind og hedebølger, fra et studie gennemført tilbage 

i 2018. Der var netop publiceret en videnskabelig artikel i Journal of Sea Research om migration hos 

skrubbe og pighvarre i Roskilde Fjord. I forhold til arbejdet med at beskrive habitater benyttet af juvenile 

http://www.fiskepleje.dk/
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fladfisk i vestjyske fjorde ville det 3. og sidste survey blive gennemført i juli/august i år. Sideløbende 

med dette undersøgte DTU Aqua i løbet af juli adfærden hos juvenile fladfisk, som mødte lave (men ikke 

dødelige) iltniveauer. 

  

3. Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2022 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har indsendt forslag om at drøfte: Priser på 

udsætningsfisk. 

Udkast til Planen er udsendt den 31. maj 2022 og udarbejdet i henhold til en forventet indtægt fra lyst- 

og fritidsfiskertegn på i alt ca. 39, 6 mio. kr. svarende til de totale indtægter i 2021 (30,6 mio. kr. fra 

lystfiskertegn og 9 mio. kr. fra fritidsfiskertegn). 

 

Lene Scheel-Bech orienterede indledende om den økonomiske ramme nu og planer fra 2023.  

 

Indtægterne fra fisketegn udgjorde i 2019: 37,4 mio. kr. I 2020: 45,2 mio. kr. og i 2021: 39,6 mio. kr. 

Det var tydeligt, at Corona-effekten i 2020, dvs. hvor væsentligt flere var ude at fiske, ikke fortsætter. Vi 

er ved at være tilbage til normal-situationen igen.  

 

Fiskeristyrelsen har oplyst, at der pr. 1. juni i år er en mindreindtægt på ca. o,5 mio. kr. i forhold til 

samme periode sidste år.  

 

Udkast til planen for 2022, som er 3. år af den 3-årige plan for 2020-2022, blev udarbejdet i november 

2021. På sidste møde blev det besluttet at færdiggøre planen, når de endelige indtægter for 2021 var 

opgjort. Denne nye procedure blev foreslået, netop henset til de seneste års meget store udsving i 

indtægterne, således at planen kan færdiggøres, når de endelige indtægter og evt. uforbrugte midler fra 

året før foreligger. 

 

Derfor var planen for 2022 igen sat på dagsordenen. Udkastet, som blev udsendt den 31. maj 2022, var 

udarbejdet i henhold til en forventet indtægt fra lyst- og fritidsfiskertegn på i alt ca. 39,6 mio. kr., 

svarende til de totale indtægter i 2021 (30,6 mio. kr. fra lystfiskertegn og 9 mio. kr. fra fritidsfiskertegn). 

 

Som tidligere drøftet i udvalget har ministeriet nu forelagt forslag internt om at hæve priserne på 

fisketegn ved en såkaldt PL-regulering, dvs. ud fra pris- og lønudviklingen, hvilket der er mulighed for i 

henhold til fiskeriloven. Priserne er sidst reguleret i 2012. En PL-regulering af fisketegnspriserne 

vurderes at kunne give en samlet indtægtsstigning på ca. 5 mio. kr. årligt, hvis nogenlunde samme antal 

køber fisketegn som i 2019 og 2021. Prisstigningen vil skulle udmøntes ved revision af bekendtgørelsen 

om rekreativt fiskeri, men er i sidste ende en politisk beslutning. 

 

Udvalget udtrykte tilfredshed med og enighed i, at der arbejdes videre med en PL-regulering af 

fisketegnspriserne snarest muligt. Flere i udvalget gentog tidligere fremsat ønske om, at fiskeriloven 

ændres, således at folkepensionister skal betale lystfiskertegn. 

 

Nis Christensen oplyste, at Handlingsplanen for 2022 også er sat på dagsordenen i lyset af 

Ferskvandsfiskeriforeningens forslag om generelt at drøfte priser på udsætningsfisk i lyset af stigende 
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energi- og foderpriser. Desuden blev der henvist til den specifikke situation og henvendelse vedr. 

Danmarks Center for Vildlaks (DCV).  

 

Det var en forståelig og svær situation for opdrætterne med de stigende priser. Samtidig var priserne på 

udsætningsfisk allerede meldt ud for indeværende år, så det vil ikke umiddelbart være muligt med 

ekstrabetaling til opdrætsvirksomhederne samlet set, herunder til DCV inden for de gældende aftaler og 

rammer. Endvidere havde regeringen på nuværende tidspunkt generelt ikke planer om at yde særlig 

støtte til danske virksomheder som følge af stigende priser på energi og råvarer, hvilket er meldt ud til 

Dansk Akvakultur. Men udviklingen følges tæt og det vurderedes løbende, om det var nødvendigt med 

nye tiltag. 

 

Johan Wedel Nielsen udtrykte forståelse for situationen, som alle opdrættere stod i, herunder DCV, og 

mente, at man måtte holde sig til de aftaler om priser og leverancer, som allerede var indgået og så lave 

nye aftaler fra 2023, som tager højde for de store prisstigninger. 

 

Max Thomsen bemærkede, at det er meget vigtigt at finde en løsning nu, specielt for DCV, for ikke at 

miste den eneste leverandør af laks til udsætning. 

 

Per Søby Jensen var enig med Max Thomsen. Der gøres et stort frivilligt arbejde og de omkringliggende 

kommuner støtter også lakseprojektet. Der er fortsat behov for udsætning, bl.a. på grund af prædation 

fra f.eks. skarv, odder og hejre. 

 

Torben Kaas bemærkede, at det kun er en lille andel af lystfiskerne, som fisker laks. Indløserne af 

lystfiskertegn dyrker et meget varieret fiskeri med fokus på mange arter. Prioriteringen af 

fisketegnsmidlerne bør således afspejle hele bredden i det fiskeri, som de, der betaler regningen, dyrker. 

Bemærkede videre, at det så ud til, at klækkerierne havde et generelt efterslæb i forhold til betaling af 

fisk til udsætning på ca. 14 pct. set over 10 år.  

 

Anders Koed mente, at der ikke var et efterslæb, idet der er sket en årlig pristalsregulering på køb af fisk 

til udsætning. Reguleringen har siden 2013 været ca. 1 pct. pr. år.  

 

Anders Koed oplyste videre, at DTU Aqua havde lavet rammeaftaler mellem DTU Aqua og alle 

leverandører, hvoraf priserne fremgik. Priserne på udsætningsfisk var udmeldt ved udsendelse af 

udsætningsskemaerne. Der var i foråret 2022 udsendt udsætningsskemaer til fiskeriforeningerne og 

udsætning af yngel, 1-års og mundingssmolt var allerede gennemført. Flere af udsætningerne var 

desuden afregnet. 

 

Anders Koed henledte opmærksomheden på den nuværende situation og håndtering af IHN-virus, som 

så ud til at være kommet for at blive.  Laks og ørred er ifølge veterinærerne ikke særligt modtagelige for 

den type IHN-virus stamme, der er i omløb i Danmark, men de kan være raske smittebærere. DTU Aqua 

vil i samarbejde med veterinærerne vurdere, om det er forsvarligt at udsætte laks og ørred uden en 

forudgående screening for IHN. Såfremt det vurderes ikke at være forsvarligt, skal der findes en løsning 

på udgifterne til screeningen. 
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Nis Christensen konkluderede, at der ikke foretages yderligere prisstigning på udsætningsfisk i år. Der 

skal indgås nye aftaler med opdrætterne fra næste år. Drøftelse vil indgå i forbindelse med planen for 

2023, som forventes at finde sted i november 2022. Der arbejdes videre på at finde en selvstændig 

løsning for DCV for 2022. 

 

4. Orientering siden sidst 

a. Regulering af ålefiskeriet 

Lene Scheel-Bech oplyste, at den næste lukkeperiode, dvs. forbud mod for erhvervsmæssigt og rekreativt 

fiskeri efter ål i saltvand, vil gælde fra 1. november i år til 31. januar næste år. 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, var sendt til udvalget den 21. juni. 

 

På baggrund af ICES’ rådgivning for 2022, som lød på nul fangster af ål, ændrede Kommissionen 

ordlyden af forordningsteksten, således at det eksplicit blev fastsat, at lukkeperioden omfattede 

perioderne med den største gydevandring af ål. Samtidig fremgik det af forordningsteksten, at 

lukkeperioden skulle gælde alt fiskeri med henvisning til en bestemmelse i grundforordningen, som 

desuden betød, at det ikke længere vil være tilladt at opbevare levende ål i hyttefade i lukkeperioden.   

 

Marc Eskelund og Allan Buch udtrykte behov for et møde vedrørende de nye vilkår for fiskerne. 

Fødevareministeriet/Bæredygtigt Fiskeri vil indkalde til et møde med deltagelse af Fiskeristyrelsen efter 

sommerferien. 

 

b. Status på Strategi for Lystfiskeri 

Nis Christensen orienterede: 

• Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri følger udmøntningen af strategien.  

• Den oprindelige finanslovsbevilling løb fra 2018-2021, selve strategien har ingen udløbsdato. 

• Der er fundet en løsning for videreførelse af lystfiskerstrategiinitiativer i 2022. Det betyder, at den 

digitale platform, støtte til frivillige indsatser og kampagner i Tyskland stadig er i gang. 

• Det fremadrettede aktivitetsniveau for strategitiltag i forhold til lystfiskeri vil afhænge af indhold i 

kommende finanslov.  

• I forhold til Center for Kyst- og Lystfiskerturisme, arbejder Assens kommune videre med 

konkretisering af projektet. 

• Kommunen har selv bidraget med 15 mio. kr. og er i dialog med forskellige fonde om centeret.  

 

Torben Kaas spurgte, om der i den videre proces bliver mulighed for interessentinddragelse.  

 

Nis Christensen svarede, at det i første omgang er økonomien for arbejdet, der skal afklares. Der er ikke 

truffet beslutning om udarbejdelse af en ny strategi, så indtil videre arbejdes der med de spor der ligger 

i den nuværende strategi. 
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c. Videre proces om regelsæt for fremtidens rekreative fiskeri  

Lene Scheel-Bech orienterede om, at der efter sommerferien igen sættes skub i arbejdet med revision af 

det generelle regelsæt for rekreativt fiskeri, bl.a. på baggrund af de foreliggende forslag. Der er nedsat 

en arbejdsgruppe, som ser på definitioner af redskaber bl.a. tejner/multitejner/kinaruser, som der er et 

stort behov for. DTU Aqua er netop her i sommer i gang med forsøg med henblik på at kunne rådgive 

om definition af disse redskaber. Bæredygtigt Fiskeri vil indkalde til møde, når rådgivningen fra DTU 

Aqua foreligger.  

 

Nis Christensen bemærkede, at revision af dette regelsæt må forventes opdelt i bidder i forhold til de 

vigtigste og mest presserende bestemmelser. Bæredygtigt Fiskeri vil derfor efter sommerferien anmode 

udvalget om at prioritere de vigtigste af de indsendte forslag. 

 

d. Skarv 

Ejgil E. Andersen oplyste, at den reviderede Forvaltningsplan for Skarv trådte i kraft den 1. marts 2022, 

hvor Miljøministeriet også har set på mulighederne for yderligere regulering. 

 

Allan Buch bemærkede, at fiskeriorganisationerne ikke kunne stå inde for planen, da man mente, at der 

ikke var vist vilje fra Miljøministeriets side til at gøre noget ekstra. De kystnære fiskebestande er under 

pres, hvorfor der er et stort behov for at gøre noget nu. Efterlyste hvad Kommissionen har foretaget af 

henvendelse eller skridt i forhold til Danmark vedr. regulering af skarv. 

 

Kaare M. Ebert tilføjede, at fiskerne har stillet nogle spørgsmål i Skarvarbejdsgruppen, som 

Miljøstyrelsen vil besvare skriftligt. Hvis man f.eks. sammenlignede mulighederne for at regulere råger, 

burde der ikke være så restriktive begrænsninger i tilladelserne til regulering af skarv. Desuden 

manglede der en indsats i forhold til sårbare bestande, f.eks. stalling og snæbel. Der var lavet udkast til 

forskningsprojekter, så det var vigtigt, at midler blev prioriteret under EHFAF, men Miljøministeriet 

burde også finde midler ud over de 2 mio. kr., der var afsat af jagttegnsmidlerne. 

 

Mikkel Stage oplyste, at der netop under EHFAF var afsat midler til projekter vedr. skarv og sæl. 

Desuden blev der anvendt fisketegnsmidler til skarv-projekter. 

 

Per Søby Jensen bemærkede, at der desværre var vandløb, hvor det gik den forkerte vej med 

fiskebestandene trods de mange forskellige restaureringstiltag, der foretages via kommunernes 

vandplaner. 

 

Henrik Lund tilføjede, at andre lande, som f.eks. Tyskland og Frankrig, regulerede flere skarv i forhold 

til antallet af fugle i de respektive lande end vi gjorde i Danmark. 

 

Marc Eskelund bemærkede, at der var behov for at gøre noget nu i forhold til fiskerne og 

fiskebestandene, da skarv ikke længere var truet. 
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e. Revision af bekendtgørelser 

Lene Scheel-Bech oplyste, at revision af bekendtgørelsen om fredningsbælterne i Flensborg Fjord og 

farvandene omkring Als forventedes sendt i høring efter sommerferien. Der skulle arbejdes videre i en 

teknisk arbejdsgruppe vedrørende bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i 

saltvand. DTU Aqua har oplyst, at der var behov for mindre justeringer i ”lakse-bekendtgørelserne”. En 

bekendtgørelsesændring om eventuel prisstigning på fisketegn samt krav til fritidsfiskerne om at forsøge 

at samle tabte redskaber op forventedes udsendt i høring efter sommerferien. Revision af Mariager 

Fjord-bekendtgørelsen var så småt i proces. 

 

Kaare M. Ebert oplyste, at input til revision af bekendtgørelsen, som bl.a. omhandler fiskeri i 

Limfjordsområdet snart forventedes sendt til ministeriet. 

 

f. EU’s fælles fiskeripolitik 

Nis Christensen orienterede om, at Kommissionen senest den 31. december 2022 skulle udarbejde en 

rapport om evaluering af EU’s fælles fiskeripolitik (CFP) og den fælles markedsordning for fiskevarer og 

akvakulturprodukter (CMO). Kommissionen havde i den forbindelse foretaget en offentlig høring af 

interessenter.  

 

Fødevareministeriets departement var ved at udarbejde et dansk indspil til evalueringen, herunder 

forslag og anbefalinger på nøgleområder inden for fiskeripolitikken. Fødevareministeriets 

bemærkninger indeholdt anbefalinger om landingsforpligtelsen, regionalt samarbejde, forvaltning af 

fiskerimuligheder, samarbejde med tredjelande og grøn omstilling. Bemærkningerne forventedes sendt 

til Kommissionen inden udgangen af juni 2022. 

 

Johan Wedel Nielsen bemærkede, at undervandsfiskerne ønskede, at det EU-fastsatte forbud mod 

undervandsfiskeri om natten ophæves.  

 

Nis Christensen oplyste, at denne bestemmelse hører under de såkaldte tekniske EU-regler og var en del 

af dette samlede regelsæt, hvorfor det vurderedes meget svært at ændre – og indgik ikke i ovennævnte 

evaluering. 

 

Flemming Kjærulf bemærkede, at EU-regulering af rekreativt fiskeri skete hyppigere, men ofte ud fra et 

manglende kendskab til det faktiske fiskeri. 

 

Kaare M. Ebert tilføjede, at der i EU’s forvaltning af det rekreative ofte manglede forståelse og indsigt, 

hvorfor der var behov for nærmere inddragelse af rekreative organisationer. European Anglers Alliance 

arbejdede på at opnå et sådant talerør i forhold til den europæiske fiskeripolitik. 

 

5. Drøftelse af forslag til den næste 3-årige Handlingsplan for Fiskepleje 2023-2025 

Danmarks Fiskeriforening PO har indsendt forslag om at drøfte: Udsætning af helt i danske vande. 

 

Anders Koed præsenterede oplæg om forslag til fiskepleje i ferskvand, jf. vedlagte.  
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Mikael van Deurs præsenterede oplæg vedr. forslag til marin fiskepleje, jf. vedlagte.  

 

Torben Kaas præsenterede oplæg, jf. vedlagte.  

 

Flemming Kjærulf præsenterede oplæg på vegne af Dansk Amatørfiskerforening og Dansk 

Fritidsfiskerforbund, jf. vedlagte. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening fremførte i 

enighed som hovedbudskab, at prioriteringen i anvendelsen af fisketegnsmidlerne i den kommende 

treårsperiode bør bringes i bedre balance med det fiskeri, der rent faktisk udøves af de, der betaler 

fisketegn. Det vil sige, at den hidtidige fokus på havørred og laks og disses opvækstforhold i ferskvand i 

væsentligt omfang bør erstattes af en bredere indsats for fiskeplejen i det marine område og vore søer. 

 

Nis Christensen tilføjede, at der også ville være mulighed for at indsende skriftlige forslag. (Forslag 

bedes sendt til Fødevareministeriet senest 1. september 2022.) 

 

DTU Aqua ville arbejde videre med forslag til næste års Handlingsplan for Fiskepleje. 

 

Henrik Lund præsenterede DFPOs forslag om udsætning af Helt i danske vande. Helt klækkeriet ved 

Ringkøbing fjord modtog årligt 125.000 kr. fra fiskeplejen for at sætte minimum 250.000 helt ud (3-5 

cm). Dette gav en tilskudspris på 0,5 kr. pr. fisk. Der blev ligeledes udsat helt i Nissum Fjord, Randers 

Fjord og Kilen, men disse udsætninger af helt modtog 1 kr. pr. fisk. Erhvervsfiskerne betalte allerede 7,5 

% af landingsværdien til helt klækkeriet i Ringkøbing fjord. Dette beløb sig til mellem 50.000 kr. til 

150.000 kr. de enkelte år. Udgifter til foder og strøm var steget meget, så klækkeriet var i stor fare for at 

måtte lukke. Fritidsfiskeriet efter helt i Ringkøbing Fjord var kraftig stigende, da det efterhånden var 

den eneste fiskeart, der var tilbage i fjorden ud over sild. Skrubber, ål, aborre og smelt var gået meget 

tilbage. Der ønskedes samme tilskudsmuligheder for helt udsætning i alle danske vande. 

 

Nis Christensen bemærkede, at punktet også blev drøftet det på sidste møde, hvor det blev aftalt, at 

DFPO skulle indsende yderligere herom med henblik på at vurdere forslaget nærmere. DFPO 

opfordredes nok en gang til at indsende forslaget på skrift.  

 

6. Dato for næste møde i udvalget 

Næste møde afholdes den 29. november 2022.  

 

7. Eventuelt 

Henrik Lund bemærkede, at erhvervet havde behov for, at der var tættere involvering og indsigt i forhold 

til ICES’ rådgivning, som på det seneste havde betydet store ændringer for erhvervet med nye tiltag, som 

var indført fra den ene dag til den anden, f.eks. vedr. laks, havørred og ål. Nis Christensen svarede, at 

det var på rådsmøderne, at de endelige beslutninger blev truffet, men det kunne overvejes, hvordan 

f.eks. § 7-udvalget kom tættere på ICES årshjul for rådgivning mv. 

 


