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Deltagere: 

Kaare M. Ebert               Danmarks Sportsfiskerforbund 

Jens Vangsgaard               Dansk Amatørfiskerforening 

Leif Larsen                                           Dansk Amatørfiskerforening 

Christian Graver               Dansk Akvakultur 

Arne Rusbjerg                                      Dansk Fritidsfiskerforbund 

Niels Barslund                           Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

Max Thomsen                           Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

Sten W. Laursen               Landbrug og Fødevarer 

Hanne Nicolajsen               DTU Aqua, Hirtshals 

Anders Koed                     DTU Aqua, Silkeborg 

Peter Geertz-Hansen               DTU Aqua, Silkeborg 

Mik Jensen                           NaturErhvervstyrelsen (formand) 

Lene Jensen Scheel-Bech                    NaturErhvervstyrelsen 

Rita Martinsen                           NaturErhvervstyrelsen (referent)   

 

Dagsorden: 

 

1. Drøftelse af Handlingsplanen for 2012 

2. Evt. 

 

Mik Jensen bød velkommen til mødet, og forklarede, at man som tidligere lovet har indkaldt til 

nyt møde i § 7 – udvalget, da de ukendte parametre i finansloven nu er blevet kendte. 

Helt konkret er der truffet en regeringsbeslutning om, at der afsættes 66 mio. kr. årligt på 

finansloven i 2012 og 2013 til vandløbsrestaurering og at Fiskeplejen i den forbindelse bidrager 



med 10 mio. kr. Det er samtidig besluttet, at fisketegnet skal stige, hvilket betyder, at den 

nuværende Fiskepleje vurderes at kunne opretholdes på et nogenlunde uændret niveau. 

Finansloven er på nuværende tidspunkt ikke færdigbehandlet. Der forventes tredje behandling 

den 2. uge i januar 2012. 

Arne Rusbjerg spurgte, hvad der sker efter 2013. 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at den forstærkede indsats vedrørende vandløbsrestaurering 

foregår under det såkaldte Fiskeriudviklingsprogram, som i sin nuværende form udløber ved 

udgangen af 2013. Det forventes, at indsatsen vil blive videreført efter 2013. 

Arne Rusbjerg udtrykte utilfredshed over, at organisationerne i § 7-udvalget ikke har været 

inddraget i beslutningen om, at Fiskeplejen skal bidrage med 10. mio. kr. til 

vandløbsrestaurering.  

Max Thomsen var overrasket over, at § 7- udvalget ikke har været medtaget i beslutningen om, 

at Fiskeplejen skal bidrage med 10 mio. kr. til vandløbsrestaurering. Fiskeplejemidlerne burde 

ikke bare kunne inddrages uden videre. Politikerne risikerer at sende et forkert signal til de 

rekreative fiskere, som fremover måske ikke længere ønsker at betale for fisketegn. 

Niels Barslund var enig i, at beslutningen ikke burde være truffet uden inddragelse af § 7 – 

udvalget. Spurgte, hvordan midlerne på 66 mio. kr. ville blive finansieret.  

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at der er tale om 33 mio. kr. statslige midler og 33 mio. kr. 

fra Den Europæiske Fiskerifond. 

Leif Larsen undrede sig over og var ikke enig i fødevareministerens udtalelse om, at det er en 

billig fornøjelse at kunne fiske i Danmark, når prisen for fisketegn sættes op. Var også enig i, at 

det er måden og processen beslutningen er truffet på, som er utilfredsstillende.    

Kaare Manniche Ebert var enig i, at det er en utilfredsstillende fremgangsmåde og håbede ikke, 

at der fremover træffes lignende beslutninger uden at inddrage § 7-udvalget. Samtidig udtrykte 

han tilfredshed med, at naturgenopretning og restaurering af vandløbene får et markant løft, som 

fremadrettet medvirker til at overflødiggøre fiskeudsætninger. Der er tale om et løft, som vil 

betyde flere fisk, hvorfor det også er rimeligt at bidrage til betaling heraf. Samtidig sikres, at 

Fiskeplejen kan opretholdes. 

Peter Geertz-Hansen mente, at der var grund til at se positivt på den nu fundne løsning, idet den 

nuværende Fiskepleje ikke vil kunne opretholdes uden den foreslåede prisstigning. 

Arne Rusbjerg forklarede, at det ikke er selve forhøjelsen af fisketegnsprisen, der klages over, 

men derimod den måde det er besluttet, at Fiskeplejen skal bidrage med 10 mio. kr. til 

vandløbsrestaurering.  

Kaare Manniche Ebert var enig i, at det er selve processen, der er utilfredsstillende, men 

mente, at der bør støttes op om resultatet. Der påhviler alle et ansvar for at sørge for, at dette 

bliver gennemført på en god måde.  

Mik Jensen konkluderede, at et flertal af udvalgets medlemmer overordnet er utilfreds med 

processen, i øvrigt kan bakke op om det samlede resultat.  



Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at prisen for fisketegn først kan reguleres, når finansloven for 

2012 er vedtaget, idet hjemlen til forhøjelsen af fisketegnspriserne fremgår af 

tekstanmærkningen i finansloven. Prisændringen vil efterfølgende blive indsat i fiskeriloven i 

forbindelse med den igangværende ændring.  

 

Pkt. 1. Drøftelse af Handlingsplan for 2012 

Peter Geertz-Hansen oplyste, at den overordnede øvrige Handlingsplan, dvs. ud over 

ovennævnte om vandløbsrestaurering, ikke er ændret i forhold til det tidligere udkast. 

Arne Rusbjerg og Leif Larsen bemærkede, at der ligesom i 2011 er et ønske om udsætning af 

ål i saltvand. 

Mik Jensen oplyste, at udvalget kan indsende evt. bemærkninger vedrørende Handlingsplanen 

for Fiskepleje 2012 til NaturErhvervstyrelsen senest den 20. december 2011. 

 

Pkt. Evt. 

Max Thomsen oplyste, at vildlakscenteret er meget økonomisk trængt. Det er derfor vigtigt at 

være opmærksom på, at der kan ske forandringer som f.eks. konkurs, i forbindelse med den 

trængte økonomi.  

Kaare Manniche Ebert oplyste, at Danmarks Sportsfiskerforbund er blevet kontaktet af en tysk 

rejseudbyder, der sender mange turister til Danmark. Med henblik på bedre oplysning om 

reglerne, kunne det være en god idé i forbindelse med køb af fisketegn på nettet, at udlevere et 

pdf-dokument eller link på dansk og tysk, som i højere grad kan være behjælpelig med at 

forklare de danske fiskeriregler.  

Danmarks Sportsfiskerforbund har haft et møde med Dansk Sportsdykker Forbund bl.a. om 

undervandsfiskeri. Man har i forbindelse hermed vurderet, at dette ikke er en trussel mod 

bestandene. Dansk Sportsdykker Forbund har endvidere udtrykt et ønske om, at blive involveret i 

et kommende projekt vedr. kystnære rev samt andre projekter, hvor de kan være behjælpelige.  

Supplerende kan det kan være en god idé at vise, hvad pengene til Fiskeplejen virkelig bliver 

brugt til. Dette kan f.eks. være i form af en af de mange gode historier, så folk kan blive bevidste 

om, og se hvad pengene konkret bliver brugt til og at der er tale om et godt fiskeplejeformål. De 

øvrige organisationer bakkede op om dette forslag. 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at det tidligere Fiskeriinspektorat Syds telefonnummer er 

gået videre til et firma, der dagligt bliver kontaktet fejlagtigt, hvorfor organisationerne bedes 

tjekke de opdaterede telefonnumre på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.  

 


