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1. Godkendelse af dagsorden 
Bjørn Wirlander bød velkommen til de fremmødte, herunder nyt foreløbigt medlem af §7-
udvalget; Martin Petersen fra Miljøstyrelsen, som erstatter Henrik Lykke Sørensen som er 
rokeret til Naturstyrelsen i Blåvandshuk. 
 
Der var bemærkninger, som ønskedes drøftet under punkt. 10. Evt.: 
Verner Hansen ønskede en drøftelse af Gudenåcentralens pligtudsætninger. 
Niels Barslund ønskede en drøftelse af signalkrebs og sæler i Karup Å. 
Kaj Poulsen ønskede en drøftelse af havdambrug. 
Finn Frandsen ønskede en drøftelse af Mariager Fjord bekendtgørelsen. 
 

2. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje 
Peter Geertz-Hansen orienterede om den igangværende fiskepleje, hvor det meste er 
gennemført planmæssigt. 
En enkelt producent havde ikke tilstrækkeligt med fisk til smoltudsætning i år, evt. de afsatte 
midler til dette kunne gå til vandløbsrestaurering i stedet, da midlerne skal være anvendt i 
indeværende finansår. 
 
Jørgen Jeppesen bemærkede, at koordineringen af åleudsætninger var noget rod, og at der ikke 
er udsat ål i Mariager Fjord de sidste par år. 
 
Mads Christoffersen oplyste, at der er udsat 100.000 stk. åleyngel i danske marine farvande 
2018.  
 
Peter Geertz-Hansen oplyste, at åleudsætningsplanerne opdateres hvert år. Hvis der er givet 
tilskud til udsætningen (EU midler), da skal udsætningen foretages i ferskvand. 
Der er begrænsede midler til rådighed, når det gælder udsætning af ål i det marine. 
Udsætningsplanerne for ørred og laks er udfærdiget for en periode på ca. 10 år, og er 
tilgængelige på fiskeplejens hjemmeside: 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred 
 

3. Orientering ved Martin Lykke Kristensen vedr. undersøgelse om vandringsadfærden 
hos voksne havørreder fra Karup Å og Simested Å (efter ønske fra Danmarks 
Sportsfiskerforbund) 
Martin Kristensen præsenterede resultaterne fra et studie af vandringsadfærden hos voksne 
havørreder. 
Studiet viste, at fiskene vandrede ud gennem Limfjorden mod øst med de hurtigste 
vandringshastigheder, der er dokumenteret for havørreder. 
 
Undersøgelserne viste samtidigt en høj dødelighed hos fiskene, når de opholdt sig i længere tid i 
Limfjorden. Den høje dødelighed i fjorden synes ikke at skyldes, at fiskene fra Karup Å og 
Simested Å er dårlige til at overleve generelt. Derimod har de en lavere dødelighed under deres 
ophold ude i havet end nedgængere fra fx Gudenå havde, som DTU Aqua tidligere har 
undersøgt. 
Studiet indikerer, at Limfjorden er et farligt sted at opholde sig som nedgænger. Samtidig viste 
resultaterne, at store fisk havde væsentlig bedre overlevelseschancer i Limfjorden end mindre 
fisk, hvilket tyder på, at rovdyr i fjorden spiller en rolle. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fiskepleje.dk_vandloeb_udsaetning_oerred&d=DwMFAw&c=TetzAZAhVSko12xaT-KIa3n01u3Wp4WIyD-BXEVx9_hZ47o99lwGOl4RKAkT0Qeu&r=UE8RPsOv3oQkexLXe_0JLg&m=N6y4P_F2LO0uFMSz7tkE4Ev_FRUvFemJmNsgiyJRTLU&s=1EGQwah7ZYiAwhOBRP5QNZNauxkQ-b-Z_jQjC5pht7s&e=
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Der blev i studiet i alt mærket 160 nedgængere, som fordelte sig med: 
 

Døde i 
åen 

Døde i 
fjorden på 

vej ud 

Døde i 
havet 

Døde i 
fjorden på 
vej hjem 

Blev i 
fjorden og 
overlevede 

Tog til havet og 
hjem og 

overlevede 

12 % 49 % 18 % 8 % 1 % 12 % 

 
Kaare Manniche Ebert bemærkede, at sportsfiskerne gerne ser, at en del af forskningsmidlerne i 
fiskeplejen fra 2020 bruges til at undersøge, hvorfor der er en overdødelighed for havørrederne 
i Limfjorden – samt til at undersøge, hvorfor havørredbestandene i Gudenåsystemet er gået 
markant tilbage de senere år. 
 

4. Orientering om de økonomiske rammer og vilkår for Handlingsplanen for Fiskepleje. 
Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om den økonomiske ramme. De samlede indtægter i 2017 
beløb sig til 38,6 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr.  under finanslovstal på 41 mio. kr. Indtægterne 
til og med oktober 2018 ligger ca. 100.000 kr. højere end samme periode i 2017 
(fritidsfiskertegn 100.000 kr. under og lystfiskerne 200.000 kr. over sidste års niveau). Der 
forventes ikke besparelser på administrationskontoen i år. 
Fiskeristyrelsen har oplyst, at der behov for et opdateret fisketegnssystem (betalingssystem). 
Der er indhentet et foreløbigt tilbud på ca. 5,8 mio. kr. som skal fordeles over 3 år. Der vil være 
behov for drøftelse heraf i forbindelse med næste 3-årlige Handlingsplan for 2020-2022.  
 
Peter Holm bemærkede, at procentdelen af midlerne fra fisketegn, som anvendes til 
forskningsprojekter er for stor ift. udsætningerne. De folk, som indløser fisketegn, har en 
forventning om at pengene går direkte til fisk (antal). 
 
Kaj Poulsen nævnte, at det stadig er vigtigt at undersøge hvorfor der ikke er flere fisk, og hvilke 
faktorer der begrunder mange forskningsprojekter. 
 
Anders Koed oplyste, at fiskeplejekontrakterne for 2018 endnu ikke var underskrevet af 
Udenrigsministeriet. Dette betyder at DTU Aqua er i restance for udlæggene (21 mio. kr.) til 
udsætningerne. 
DTU Aqua finder det problematisk og økonomisk udfordrende, at der på nuværende tidspunkt 
ikke er styr på kontrakterne for 2018 og set i lyset heraf har DTU Aqua derfor givet ministeriet 
en frist til 31. marts 2019, til at få kontrakterne for 2019 på plads, da procenterne af 
udsætningsfisk i modsat fald skal varsles, hvis der ikke er en fremadrettet finansiering på plads. 
 
Bjørn Wirlander nævnte, at det er en uheldig situation som både DTU Aqua og Fiskeristyrelsen 
(som udbetalende organ) står i. Der skal søges at få opsat et finansielt set-up, som sikrer en 
mere smidig håndtering fremadrettet. Det er selve forvaltningen som halter i øjeblikket, da 
pengene er i et lukket kredsløb og klar til udbetaling. 
 
Der var en generel holdning i udvalget om, at ministeriet skal prioritere en løsning. Da 
alternativet med at der ikke udsættes ikke er acceptabelt. 
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Kontrakterne til DTU Aqua blev underskrevet i december 2018. Udenrigsministeriet arbejder på at sikre, at 
kontrakterne for 2019 er på plads inden udgangen af marts 2019.  
 
Josianne Støttrup oplyste, at flere lystfiskere havde spurgt ind til muligheden for at donere 
penge til fiskeudsætninger. Pt. er der ikke mulighed for dette. 
 
Verner Hansen fandt det problematisk med evt. donationer, da dette vil konkurrere med 
fiskeplejen og det store frivillige arbejde, som der er bred folkelig opbakning til. I stedet skulle 
der være mere fokus på at få folk til at indløse fisketegn. 
 
Jørgen Skytte Jeppesen supplerede, at det var betænkeligt hvis fx ngo´ere kunne præge projekter 
ved donationer, dette kan bevirke en skævfordelt indflydelse. 
 
Bjørn Wirlander nævnte, at ministeriet ville undersøge evt. muligheder for donationer, der kan 
være juridiske og tekniske aspekter som der skal kigges nærmere på. 
 

5. Drøftelse af udkast til Handlingsplanen for Fiskepleje 2019 
Peter Geertz-Hansen orienterede, om udkast til næste handlingsplan for fiskepleje, som 
hovedsageligt omfatter en videreførelse af igangværende projekter. Aktivitetsbudget er på 41, 5 
mio. kr., dog er 38,5-39,5 mio. kr. mere realistisk, da administrationsomkostningerne er steget. 
I lyset af den stramme økonomiske situation for fiskeplejen er der ikke rum for nye projekter i 
2019, som er sidste år af den igangværende 3-årige plan. 
 
Kaj Poulsen spurgte ind til, om der evt. kunne skrues på de 10 mio. kr. som er afsat til 
vandløbsrestaurering? Da der i forvejen tilgår midler til vandløbsrestaurering fra kommunerne. 
Hvor langt er kommunerne i øvrigt med planer for udledning af overfladevand? 
 
Verner Hansen bemærkede, at de 10 mio. kr. stammer fra fisketegnsmidlerne, som udgør 1/3 
del af den samlede pulje på 70 mio. kr. til vandløbsrestaureringsprojekter. Derfor er det ikke 
muligt at spare der. Kommunerne er i øvrigt langt baud med gennemførsel af planlagte 
projekter. Staten har opsat kriterier for projekter som skal være omkostningseffektive. 
 
Jens Albert Hansen oplyste, at kommunerne ér bagud med vandløbsindsatserne. Der er nedsat 
en landsdækkende arbejdsgruppe, som skal kigge på status for de planlagte indsatser. 
 
Per Søby Jensen bemærkede, at der stadig er store udfordringer mht. tilskudsudbetalinger, og at 
alle kommuner bruger mange ressourcer på udfærdigelse af fx projektbeskrivelser og rykkere. I 
nogle tilfælde, har kommuner besluttet blot at gennemføre vandløbsprojekter af egen lomme, da 
de ressourcer som anvendes på en ansøgning ikke altid stor mål med resultatet. 
 
Bjørn Wirlander oplyste, at ministeren er bevidst omkring udfordringerne mht. 
tilskudsudbetalingerne, og at der er stor fokus på, at pengene kommer ud at virke hvor de 
tiltænkt og til det planlagte tidspunkt. 
 
Der var i mødekredsen ikke udtryk for, at der var behov for en skriftlig høring af 
handlingsplanen. 
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6. Rekreativt fiskeri i forhold til EU regulering 
 
Torskefiskeri i Vestlige Østersø 
Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at Kommissionens forslag om fiskerimuligheder 2019 
betyder, at det antal torsk (bag-limit), som lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag 
sættes op til 7 stk.  
Endvidere sættes torskekvoten for erhvervsfiskeriet op med 70% i den vestlige Østersø, mens 
der er en reduktion i kvoten på -15% i den østlige Østersø. 
 
Allan Buch supplerede med, at det er nødvendigt med mere stabilitet i kvoterne. 
 
 
Ål  
Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at Kommissionens udspil vedr. ålefiskeriet i 2019 netop er 
blevet fremsendt til medlemslandene. Fiskeripolitisk Kontor har således ikke haft mulighed for 
at orientere sig i det fremlagte materiale. Det ser dog ud til, at en 3 måneders lukkeperiode 
fastholdes for det erhvervsmæssige ålefiskeri. Derudover er der oplæg til, at der også skal 
indføres en 3 måneders lukkeperiode for det rekreative fiskeri efter ål. Der er også forslag om 
begrænsninger for hhv. glasålsfiskeri og ferskvandsfiskeriet. Udvalget vil blive informeret mere 
herom, når der er et overblik over Kommissionens forslag. De endelige beslutninger om 
regulering for 2019 vil blive truffet på Rådsmøde i Bruxelles, som afholdes den 17-19. 
december. 
 
Finn Frandsen bemærkede, at hvis lukkeperioden for det rekreative fiskeri ville ligge i 
månederne september-oktober, at fritidsfiskerne nok ville få halveret deres medlemsantal. 
Fritidsfiskerne ville derfor foretrække, at en evt. lukkeperiode vil være den samme som for 
erhvervsfiskerne. 
 

Fiskeripolitisk Kontor kan oplyse, at beslutningen betyder at der for både det erhvervsmæssige og det 
rekreative ålefiskeri i saltvand i 2019/20 skal indføres en sammenhængende 3 måneders lukkeperiode, 
som skal ligge inden for perioden 1. August 2019 og 29. Februar 2020. Den konkrete periode fastlægges 
i de enkelte medlemslande. Udvalget vil blive inddraget. 
Der er tale om mere fleksibilitet i forhold til 2018, hvor den 3 måneders lukkeperiode skulle fastlægges 
inden for perioden 1. September 2018 og 31. Januar 2019. Det blev desuden besluttet, at ferskvand ikke 
er omfattet. Udvalget vil få tilsendt forordningen, når den foreligger. 
 
Havbars 
Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at forslaget til Rådets forordning om fastsættelse af 
fiskerimuligheder for 2019 for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for 
EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande KOM (2018) 732, i lighed med sidste år, 
indeholder forslag om restriktioner for fiskeri efter havbars, herunder rekreativt fiskeri efter 
denne bestand i flere havområder blandt andet i Nordsøen syd for Hanstholm (område IVb). 
 
For det rekreative fiskeri foreslås der således en fangstbegrænsning på én havbars pr. dag fra 1. 
april til 31. oktober 2019 og kun ”catch and release” uden for dette tidsrum i 2019.  
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Kaare Manniche Ebert bemærkede, at mindstemålet på 42 cm bør gælde i alle danske farvande, 
ligesom reguleringen af fiskeriet efter havbars også bør gælde i Skagerrak, Kattegat og den 
danske del af Østersøen. 
 
Allan Buch var ikke enig i, at der bør indføres et mindstemål. 
 
Ørred og laks 

Lisbeth Jess Plesner efterspurgte, en redegørelse vedr. iagttagelse af regler efter 
habitatdirektivet og vandrammedirektivet i forhold til lystfiskeri herunder ”catch and 
release” efter habitatarter herunder laks og vandrammedirektivets indikatorarter, 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.  
 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at Fiskeripolitisk Kontor vil udarbejde den ønskede 
redegørelse. 
 
7. Opfølgning på lancering af lystfiskerstrategien den 25. oktober 2018 
Bjørn Wirlander orienterede kort om arbejdet efter lancering af strategien, som flere af 
udvalgets medlemmer har bidraget til. Ministeren har været meget tilfreds med arbejdsgruppens 
arbejde – og ønsker at videreføre den nedsatte følgegruppe. 
Der er bevilget 32 mio. kr. (fordelt over 4 år) til Assens Kommune, som skal udmøntes i 
initiativer til gavn for lystfiskeriet nationalt og ikke kun lokalt. 10 mio. kr. er båndlagt til særlige 
aktiviteter – herunder 6 mio. kr. til udvikling af en digital platform, 1 mio. kr. til 
konceptudvikling, 2 mio. kr. til en brandingplan og 1 mio. kr. til styrkelse af det frivillige 
arbejde. 
 
Jens Albert Hansen spurgte til om de afsatte midler skal anvendes i 2019? 
 
Bjørn Wirlander bekræftede, at den afsatte pulje skal finde afløb i perioden 2018-2021 – og der 
vil blive foretaget en effektmåling af de forskellige initiativer. 
 
 

8. Orientering siden sidst: 
 

a. Status vedr. vandområdeplaner/vandløbsrestaurering 
Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at Fiskeristyrelsens Hav- og Fiskeritilskudskontor i 
Augustenborg endnu ikke har fremsendt status, samt tilsagnsrammen for vandløbsrestaurering 
for 2018/19. 
 
Peter Geertz-Hansen bemærkede, at det ikke ville være nødvendigt med så mange udsætninger, 
hvis vandområdeplanerne blev effektueret. 
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b. Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af 
europæisk ål + Kommissionens forslag om forbud mod ålefiskeri i Østersøen 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede, om det igangværende arbejde med udfærdigelse af en 
flerårig forvaltningsplan vedr. ålefiskeri i Middelhavet – mellem EU, Algeriet, Tunesien og 
Marokko. 
 
Kommissionen har bedt et konsulentfirma om at se på medlemslandenes forvaltningsplaner og 
statusrapporter frem til udgangen af marts 2019 med henblik på at danne grundlag for, om 
åleforordningen skal revideres eller om der skal strammes op på forvaltningsplanerne. 
 
Anders Koed spurgte ind til, hvorvidt der kunne gives forslag til konsulentfirmaet. Det kunne 
overvejes, at yde tilskud til de marine udsætninger. 
 

c. Skarv og sæl 
Martin Petersen orienterede om seneste tal for ynglebestanden af skarv i Danmark.   
I 2018 blev der optalt 31.605 par ynglende skarver i Danmark. Det var 1.581 par færre end i 
2017, hvilket svarer til en tilbagegang på 4,8 %. 
I Ringkøbing Fjord, der er blevet fulgt særligt nøje, fordi der kører et projekt om skarvernes 
påvirkning af laksebestanden, er antallet af ynglepar faldet fra 2.445 reder sidste år til 1.863 i år.  
 
Finn Frandsen bemærkede, at en nedgang på 4,8% ikke er tilstrækkelig. Der er behov for flere 
tiltag til at regulere skarvbestanden, så den danske bestand reduceres med ca. 90 %. 
 
Kaare Manniche Ebert oplyste, at der har været udfordringer med at få en reguleringstilladelse 
ved St. Vejle Havn/Ishøj. Endvidere er der i forbindelse med revision af 
Vildtskadebekendtgørelsen foretaget en ændring i bilag 1. Det ser ud til at Naturstyrelsen stadig 
forvalter efter den gamle ordlyd. Dette ses også i fejl i ansøgningsskemaerne til regulering. 
Endvidere er aborre ikke nævnt i bekendtgørelsen – brakvandsfisk bør indgå i en revision. 
 
Martin Petersen vil undersøge nærmere, om der er fejl i ansøgningsmaterialet og få udbedret 
evt. fejl deri. 
 
Martin Petersen oplyste endvidere, at Miljøstyrelsen har iværksat en øget overvågning af snæbel. 
Der er foretaget pit-mærkning i hhv. Ribe Å og Vidå. 
 
Sæl 
Iab. 

 
d. Revision af bekendtgørelser 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om, at flere bekendtgørelser er på vej under revision. Der 
er behov for, at der udfærdiges en prioriteret liste, da der er ændrede regler for udstedelse og 
ikrafttrædelse af bekendtgørelser.  
 

 Revision af ”Sjællandsbekendtgørelserne” – 3 bekendtgørelser om fredningsbælter og regulering 
af fiskeriet er blevet forsinket af et omfattende regelforenklingsarbejde (særligt 
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trawlbekendtgørelsen). Høring af Sjællandsbekendtgørelserne forventes i første halvår 2019. 
Forud for høring forventes indbudt til et interessentmøde i Udenrigsministeriet. 

 Forslag til ændring af bekendtgørelsen om mindstemål og fredningstider for fisk i ferskvand er 
på vej – bl.a. helårlig fredning af stalling. 

 Definition af tejner er på vej – både i ferskvand (bl.a. til signalkrebs) og i saltvand (med henblik 
på at de ikke kan tilbageholde/fange ål). – forventes at træde i kraft 1. juli 2019. 

 Ønske fremsat om fredningsbælte i Mariager Fjord. 
 
Kaare Manniche Ebert oplyste, at der har været en god dialog mellem de lokale sportsfiskere og 
fritidsfiskerne i området – og der er enighed om et ønske om indførelse af fredningsbælte i 
fjorden. 
 

 Ønske fremsat om garnbegrænsning i Skive Fjord. 

 Ønske om fredning af laks i Randers Fjord. 
 

9. Fastsættelse af dato for næste møde. 
Lene Jensen Scheel-Bech foreslog, at der kunne afholdes en temadag om den næste 3-årige 
periode for Handlingsplan for Fiskeplejen – evt. før sommerferien ultimo maj/primo juni næste 
år. Dette var der stemning for. 
 
Næste møde i § 7-udvalget forventes afholdt efter sommerferien, fx i september. 
Fiskeripolitisk Kontor vil udmelde mødedato snarest muligt. 

 
10. Eventuelt 

 
Gudenåcentralens pligtudsætninger 
Verner Hansen ønskede en drøftelse af Gudenåcentralens pligtudsætninger. Gudenåcentralen 
har oplyst, at de ikke vil gennemføre årets pligtudsætning, dvs. der er på nuværende tidspunkt 
ikke udsat ½ års-fisk på strækningen. Situationen er uholdbar og der ønskes en afgørelse fra 
Miljø- og Fødevareministeriets snarest. Er der mulighed for at der kan rykkes for svar, på §7-
udvalgets vegne? 
 
Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at der iflg. koncessionen af 11. juli 1918 om udnyttelse af 
vandkraften i Gudenå, at Gudenåcentralen har en forpligtelse til årlig pligtudsætning af 
havørred i Gudenåsystemet. Ifølge brev fra Landbrugsministeriet fra 1920 er der fastsat en pligt 
til udsætning af et vist antal ørred. Gudenåcentralen har efter lovændringen i 2013 meddelt, at 
de kun mener sig forpligtet til at betale 165.000 kr. og ikke et vist antal fisk. Dvs. de mener, at 
der er et økonomisk loft for forpligtelsen – og henviser til, at forpligtelsen ikke kan blive 
skærpet. 
Fiskeripolitisk Kontor har anmodet Miljø- og Fødevareministeriets departement, Vand- og 
Havkontoret om at træffe afgørelse i sagen. I henhold til vandløbslovens § 37 a er det 
miljøministeren, der kan bestemme, at ejere af opstemningsanlæg til udnyttelse af vandkraften i 
Gudenåen til elproduktion har pligt til at udsætte fisk i Gudenå-systemet i henhold til planer 
udarbejdet i medfør af fiskeriloven.  
 
Miljøstyrelsen har den 7. januar 2019 udsendt udkast til afgørelse i sagen. 



 
 

10 
 

Signalkrebs og sæler 

Niels Barslund ønskede en drøftelse af signalkrebs og sæler i Karup Å. 
Mht. signalkrebs, om udvalget var bevidst om, at salg af signalkrebs kun er tilladt til udgangen af 
2018. Derudover en tilkendegivelse af, at man i Karup Å gerne ville indfange signalkrebs med 
henblik på at finde ud af hvad de konkret spiser, fx rogn. 
 
Mht. sæler i Karup Å, har foreningen ikke fået en ny tilladelse til regulering af sæler som 
forventet. Der er også givet afslag på regulering i Lindenborg Å pga. manglende dokumentation 
af sælers tilstedeværelse på strækningen. 
Årsagen til, at der er givet afslag på regulering af sæler i Karup Å, er at DCE og Miljøstyrelsen 
har igangsat et projekt som skal undersøge sælernes færden mm. i området, der skal også 
afprøves div. afværgeforanstaltninger. Til projektet skal bruges op til 10 sæler som mærkes med 
en gps-sender på hovedet.  
 
Fiskeripolitisk Kontor kan oplyse, at MFVM i januar 2019 igen har åbnet op for muligheden for, at ansøge 
om en reguleringstilladelse i Karup Å, da de sæler som er nødvendige for projektet er mærket. 
 
Havbrug 
Kaj Poulsen ønskede en drøftelse af havdambrug og bemærkede, om det ikke var muligt at få 
oprettet en pulje med midler, målrettet omplacering af havbrug på land, da havbrug er uønskede 
på havet. 
 
Flere medlemmer af udvalget syntes ideen var god. 
 
Verner Hansen oplyste, at sportsfiskerne arbejder for udvikling af landbaserede opdrætsanlæg, 
og teknologimæssigt er man langt fremme på området, hvor risici for sygdomsudbrud er på et 
absolut minimum. 
 
Lisbeth Plesner oplyste, at målet med reduktion ift. udledning ikke er nået, der er stadig store 
udfordringer med biofiltre. 
 
Kaj Poulsen forespurgte endvidere, om muligheden for indførsel af en ”bierhvervsfisker-light” 
version, hvor amatør/fritidsfiskere kan få tilladelse til omsætte sin fangst. Dette vil trække både 
medlemmer og turister til i småhavnene. 
 
Allan Buch nævnte, at man nærmere burde overveje at lempe reglerne for de eksisterende 
bierhvervsfiskere. Dette ville også få flere ind i fiskeriet. 
 
Mariager Fjord 
Finn Frandsen ønskede en drøftelse af Mariager Fjord bekendtgørelsen, idet der her er en 
udvidet ruseforbudsperiode. 
 
 


