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Dagsorden: 

 

Der blev indkaldt til mødet ved mail af 4. oktober 2011 med justeret dagsorden af 25. oktober 2011 

som følger: 

1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje – herunder orientering om ve-

terinærstatus af udsætningsfisk. 

 

2. Orientering om muligheden for køb af fisketegn på mobilen mv. 

 

3. Drøftelse af Handlingsplanen for 2012. 

 

4. Orientering om status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestan-

den af europæisk ål. 

 

Forslag fra Danske fritidsfiskeres Fællesfiskeriudvalg (Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk 

Amatørfiskerforening) vedr. opstart på drøftelse af den fremtidige forvaltning af ål. 

 

5. Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og fersk-

vand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand. 

 

6. Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelserne om fredningsbælter. 

 

7. Kort orientering v/Danmarks Sportsfiskerforbund om torskeprojektet på Øresund. 

 

8. Ønske om at øge oplysningsniveauet om fisketegn mv. – herunder ønske om oplysninger på 

flere sprog i forhold til problemer med ulovligt fiskeri – fremsat af Danmarks Sportsfisker-

forbund. 

 

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside findes oplysninger om fisketegn på engelsk, tysk, 

hollandsk og polsk. 

 

9. Forslag om at hæve bødestørrelsen ved fiskeri med redskaber uden mærker – fremsat af 

Danske fritidsfiskeres Fællesfiskeriudvalg. 

 

10. Viden om menneskeskabte rev i kystnære områder – fremsat af Danmarks Sportsfiskerfor-

bund. 

 

11. Orientering siden sidst. 

 

12. Eventuelt. 

 

 

Referat 

 

Mik Jensen bød velkommen til mødet. Oplyste, at udvalget har fået en ny formand samt, at den nye 

styrelse nu hedder NaturErhvervstyrelsen. Udvalget blev endvidere præsenteret for den midlertidige 

organisations struktur.  



Samtidigt blev der kvitteret for organisationernes artikler vedr. kampagnen mod ulovligt salg af fisk 

fanget ved rekreativt fiskeri. 

 

Pkt. 1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje – herunder orientering 

om veterinærstatus af udsætningsfisk 

 

Peter Geertz-Hansen oplyste, at handlingsplanen for 2011 forløber planmæssigt, og at der er 

igangsat aktiviteter som følge af den 3-årige plan. Udsætningerne forløber stort set planmæssigt. De 

konstaterede helbredsproblemer med laksen bliver behandlet. Derudover er der konstateret generel-

le veterinære problemer.  

Anders Koed forklarede, at DCV Skjern i 2011 havde haft problemer med en multiresistent form af 

bakterien Aeromonas salmonicida i deres anlæg. Af forsigtighedsmæssige årsager havde DCV 

Skjern destrueret havørrederne i deres genbank samt 1-års ørreder til udsætning. Det blev senere 

konstateret, at resistensen ikke skyldtes overførbar resistens, men formentlig kromosomale mutatio-

ner. Bakteriologiresultater, udført af DTU Veterinærinstituttet, viste, at laksene fra anlægget i 

Skjern ikke var inficeret med oxolinsyre-reststente Aeromonas salmonicida. Alene de nu destruere-

de ørreder var bærere af denne resistente form af bakterien. På ovenstående baggrund, vurderede 

DTU Aqua, at der uden videre kunne meddelers DCV Skjern tilladelse til at udsætte de omtalte 

laks, hvilket skete i efteråret 2011. 

DTU Aqua mener ikke, at Fiskeplejen bør medvirke til spredning af resistente bakterier, som kan 

udgøre en humansundhedsrisiko samt risiko for den vilde fauna, via udsætninger fra opdrætsanlæg. 

For at imødekomme evt. tilsvarende fremtidige problemer, har DTU Aqua derfor taget initiativ til, 

at producenter som leverer fisk til Fiskeplejen, skal levere dokumentation i form af en journal for 

den veterinære status på fiskene. Journalen skal indeholde en oversigt over hvilke typer antibiotika 

fiskene evt. er blevet behandlet med, samt evt. udførte bakteriologiske analyser. 

Max Thomsen spurgte, om de nye retningslinjer vedrørende udsætning af fisk gælder alle arter.   

Anders Koed bekræftede, at dette gælder alle fisk som udsættes i ferskvand. 

Josianne Støttrup oplyste, at marine fisk til udsætning får et helbredstjek inden udsætning men, at 

det er værd at overveje, at indføre samme procedure som ovenfor nævnt for fisk til udsætning i 

ferskvand. 

Steffen Toft Jensen håbede, at man i forhold til sygdom på DCV kunne fordele pengene til udsæt-

ning af laks.  

Anders Koed oplyste på baggrund heraf, at man ikke kan ændre næste års udsætningsplan, og at 

man ikke kan udsætte mere end forudset. Hvert års udsætning skal ses isoleret, forstået på den må-

de, at man ikke f.eks. kan kompensere de følgende år for manglende udsætning et givet år. Det 

skyldes at mængden af fisk som udsættes et givet år er nøje afstemt i forhold til den naturlige fore-

komst af fisk i et givet vandløb. Udsættes der for mange fisk, introduceres en høj tæthedsafhængig 

dødelighed, både på vilde og udsatte fisk, og man risikerer dermed at gøre mere skade end gavn. 

Niels Barslund mente, at udsætningsplanen burde kunne ændres, hvis man har haft et dårligt ud-

sætningsår. 

 



Pkt. 2. Orientering om muligheden for køb af fisketegn på mobilen mv. 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om muligheden for at købe lystfiskertegn på mobilen, hvil-

ket kan gøres hvis man har en smartphone. Lystfiskerne kan endvidere hurtigt få overblik over, om 

de befinder sig i eller uden for et fredningsbælte, hvor man ikke må fiske. Det sker ved at vise bru-

gerens position på et kort med fredningsbælter. Eneste krav er, at fiskeren har GPS i sin telefon. Det 

er endvidere muligt at slå andre nyttige oplysninger op i form af fredningstider og mindstemål for 

forskellige fisk, samt rekvirere oplysninger i fiskeleksikonet med billeder, kendetegn, fangstmeto-

der mv. på en række fiskearter, man kan fange i Danmark. Det er desuden også muligt at anmelde 

ulovligt fiskeri.  

Max Thomsen var bekymret for, om man ved køb af fisketegn på mobilen kunne fiske gratis, hvis 

man først betaler i det øjeblik man ser kontrollen. 

Mik Jensen bemærkede, at hvis fisketegnet er købt lige inden kontrollen kommer, vil det højst 

sandsynligt ikke være registreret i databasen, som kontrollørerne bruger. Dette er dog et meget teo-

retisk scenarie. 

 

Pkt. 3.  Drøftelse af Handlingsplanen for 2012 

 

Bruno Müller henviste til de tidligere indhentede forslag til stigninger i fisketegnspriserne. Ved 

eventuelle fremtidige forhøjelser af fisketegnet, ser fritidsfiskerne gerne, at der anvendes flere mid-

ler til udsætning af ål. Det er vigtigt at sikre udsætninger af ål, ikke blot med genfangst for øje, men 

også med henblik på at sikre, og øge den gydende bestand.  

Anders Koed oplyste, at der i forhold til åleudsætninger bliver finansieret ca. 1,7 mio. kr. gennem 

fiskeplejen samt yderligere ca. 1,7 mio. kr. medfinansieret af den europæiske fiskefond.  

Jens Vangsgaard fortalte, at glasål er steget i pris, og at der som følge heraf er færre udsætninger i 

forhold til antal i pris.  

Anders Koed mente, at det vigtigste er hvad man får i udbytte ved disse udsætninger, og ikke hvor 

mange penge man bruger. Der er ikke argumentation for at øge udsætninger uden dokumentation.  

Peter Geertz-Hansen henviste til det udleverede udkast til Handlingsplanen for Fiskepleje 2012.  

Det er år 2 af den igangværende 3 årige plan. Der er rykket lidt rundt på ressourcer for at spare på 

nogle ressourcer til næste år. I forhold til økonomidelen, er der 670.000 kr. i minus men ellers er der 

ikke bekymringer. Supplerende blev det oplyst, at overførte midler fra 2011 vurderes at være lidt 

større end oprindeligt forventet, hvilket skyldes, at nogle aktiviteter er blevet udskudt. Der er ved 

udgangen af oktober måned en merindtægt på ca. 800.000 kr. i forhold til samme periode i 2010. 

Dette er meget glædeligt. Det forventes derfor, at den resterende periode af handlingsplanen vil for-

løbe planmæssigt, med mindre der kommer store ændringer i økonomien. 

 

Mik Jensen gjorde opmærksom på, at handlingsplanen var et udkast. Da Finansloven for 2012 

endnu ikke foreligger, vil der evt. i lyset heraf kunne forekomme ændringer. 

Max Thomsen konstaterede, at det vil være trist at miste de 5 mio. kr., der skønnes overført til 

2011. 



Kaare Manniche Ebert spurgte, om der vil være en høringsfrist til at kommentere en evt. kom-

mende ændring i fisketegnsmidlerne. 

Mik Jensen bekræftede dette samt, at der vil blive indkaldt til et nyt møde i § 7 - udvalget hvis for-

udsætningerne for udkastet ændrer sig. Det er derfor nødvendigt at afvente resultaterne af finans-

lovsforhandlingerne. Inden et evt. kommende møde, vil materiale blive udsendt til alle organisatio-

nerne i god tid.  

Bruno Müller syntes, at dette var en god idé. 

 

Pkt. 4. Orientering om status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af 

bestanden af europæisk ål.  

Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at der skal udarbejdes en rapport til Kommissionen senest 

den 30. juni 2012, som skal indeholde en status for målopfyldelse, herunder om 50 % indsatsreduk-

tion vedrørende fiskeri af ål i saltvand. NaturErhvervstyrelsen har behandlet de erhvervsmæssige 

tilladelser. Der skal herefter laves en status for reduktion i anvendte redskaber i saltvand.  

Max Thomsen spurgte, om det drejer sig om erhvervsmæssige tilladelser samt om man vil kunne 

miste dem. 

Lene Jensen Scheel-Bech bekræftede dette, samt forklarede, at det er en forudsætning for bibehol-

delse af de erhvervsmæssige tilladelser, at de skal være anvendt i det forudgående år. Såfremt en 

tilladelse ikke er anvendt vil den kunne tilbagekaldes.  

Max Thomsen spurgte, om reduktionen af fiskeri i saltvand går planmæssigt. 

Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at status er under udarbejdelse men, at det er formodningen.  

Allan Buch supplerede, at der ingen tvivl er om, at der er sket en stor reduktion i antallet af redska-

ber, der anvendes i saltvand, men at man selvfølgelig må afvente opgørelsen.  

Henrik Nielsen spurgte, om den planlagte reduktion gælder for alle fiskere. 

Lene Jensen Scheel-Bech bekræftede dette.  

Kaare Manniche Ebert spurgte, hvad konsekvensen vil være, hvis den planlagte reduktion ikke 

vurderes opfyldt, og hvad man i anledning heraf vil kunne gøre. 

Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at man må afvente hvilke tiltag der evt. kan blive tale om. 

NaturErhvervstyrelsen følger situationen. 

Josianne Støttrup forklarede, at man vil kunne aflæse en evt. nedgang pr. fangstenhed. Det er ind-

satsen man er gået efter og ønsker at reducere. Der er derfor mange faktorer der spiller ind i selve 

beregningen af reduktionen. 

Allan Buch oplyste, at en del fiskere har en meget lang statistik i deres fangst pr. enhed, og ifølge 

disse er der ikke en reduktion men tværtimod en stigning i fangst pr. enhed. Fangstraten er lige så 

stor nu som i 90 ´erne. 

Bruno Müller oplyste, at fritidsfiskerne har forslag til fremtidige åleregler, herunder at der bliver 

sigtet mod en generel fredningsperiode, således at ålen bliver fredet for alle, også for dem, der ikke 



har en licens dvs. fritids- og sportsfiskere, og ikke længere er afhængig af hvilke redskaber, der bli-

ver anvendt til at fiske ål. Det blev endvidere foreslået, at det skal være tilladt at anvende ruser, så 

længe at disse er forsynet med en anordning i bagerste kalv der medfører, at en evt. bifangst af ål 

kan undslippe. Ligeledes skal det være tilladt at anvende krogliner, med en sådan størrelse kroge at 

ålen ikke bider på. Det bør endvidere være tilladt at anvende tobis håndvod, der ikke trækkes hen-

over bunden, men fisker i overfladen. 

Dansk Fritidsfiskerforbund er betænkelig ved, at der ikke bliver taget hensyn til den måde der bliver 

fisket på. Det blev derfor foreslået, at åleforvaltningsplanen bliver ændret og gjort mere smidig, 

samt at der indføres en længere fredningsperiode for alle.  

Lene Jensen Scheel-Bech bemærkede, at der i denne periode frem til udgangen af 2013 erhvervs-

mæssigt og rekreativt, ikke kan åbnes op for nye tiltag.  

Mik Jensen takkede for bemærkningerne. Det blev herefter forklaret, at det vil være naturligt at 

genoptage emnet efter at afrapporteringen til Kommissionen er udarbejdet, dvs. forventeligt i efter-

året 2012.  

 

Pkt. 5. Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og 

ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand. 

 

Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at den rekreative bekendtgørelse blev sendt i høring inden 

sommerferien med det formål bl.a. at beskrive tejner i ferskvand og saltvand samt mulighed for at 

anvende planerboard i forbindelse med trolling fiskeri i en nærmere afgrænset del af Østersøen. Der 

er udstedt ændringsbekendtgørelse om muligheden for at anvende planerboard, som trådte i kraft 

den 12. november 2011. Der arbejdes videre med en samlet revideret rekreativ bekendtgørelse.  

 

Pkt. 6. Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelserne om fredningsbælter 

 

Lene Jensen Scheel-Bech henviste den uddelte opdaterede plan for revision af bekendtgørelser om 

fredningsbælter og forklarede, at mange bekendtgørelser skal tilpasses for at være i overensstem-

melse med bl.a. ålereglerne.  

 

I forhold til bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande dvs. til 

beskyttelse af odderen, afventer NaturErhvervstyrelsen på nuværende tidspunkt bemærkninger fra 

Miljøministeriet, der er blevet bedt om at levere bidrag.  

 

Jan Steinbring Nielsen fortalte, at odderen har spredt sig til områder, hvor der ikke er beskyttelse 

ifølge bekendtgørelsen. Det blev endvidere oplyst, at der er bemyndigelse til udsætning af oddere på 

Sjælland men, at der i de områder, hvor der ikke er beskyttelse, har været konstateret eksempler på, 

at oddere er druknet i redskaber uden stoprist.  

 

Finn Frandsen forklarede, at der eksisterer en særlig bekendtgørelse om fiskeriet i Mariager Fjord 

I Mariager fjord er der kun en erhvervsfisker tilbage i området. Det er derfor uforståeligt, at man 

opretholder en samlet ruseforbudsperiode til den 16. august. Bekendtgørelsen bør tilpasses de gene-

relle regler om ruseforbud for fritidsfiskere.  

 



Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at der fra start har været et udvidet beskyttelsesbehov bl.a. 

fordi der i perioder konstateres iltsvind i området. Foreningernes tidligere bemærkninger er noteret, 

og ved revision af bekendtgørelsen vil NaturErhvervstyrelsen inddrage bemærkningerne. 

 

Bruno Müller oplyste, at Dansk Fritidsfiskerforbund sammen med Dansk Amatørfiskerforening og 

Fiskeriinspektorat Vest vil udarbejde en folder med særlige regler, der nærmere oplyser om forhol-

dene i Nissum Fjord. Det er noget man i fællesskab har iværksat for at beskytte foreningernes med-

lemmer, så de ved hvilke regler de er forpligtet til at overholde. Folderen er en oversigt over de 

samlede regler på området. 

Mik Jensen forklarede, at det ikke er muligt at lave information på alle områder på en lignende 

måde, men at man så vidt muligt vil forsøge at informere så meget som muligt. Der blev på bag-

grund heraf appelleret til medlemmerne i udvalget, at hvis NaturErhvervstyrelsen ikke har været 

opmærksom på at oplyse om relevante regler, at medlemmerne informerer deres bagland. 

Bruno Müller foreslog, at når folderen bliver lavet, at den bliver lagt ud på en hjemmeside som let 

kan opdateres. 

Lene Jensen Scheel-Bech roste det gode stykke arbejde, og at det er dejligt, at den del af arbejdet 

når ud til medlemmerne. Fiskeriet handler nemlig også om, at man skal have kendskab til reglerne. 

Kaare Manniche Ebert mente ikke, at der blot skulle være regler for reglernes skyld. Det kunne 

derfor være en god ide at lave et forsøgsfiskeri, der belyser, om der er særlige grunde til at fastholde 

den særlige fredning i Mariager Fjord. 

 Niels Barslund spurgte, om ålekister skulle forbydes efter 2013. 

Lene Jensen Scheel-Bech svarede, at i henhold til de gældende regler, skal ålekister og andre spær-

rende fangstindretninger inden den 1. januar 2014 være konstrueret, så de ikke kan tilbageholde ål.  

 

Pkt. 7. Kort orientering v/Danmarks Sportsfiskerforbund om torskeprojektet på Øresund  

 

Kaare Manniche Ebert oplyste, at fisketegnsprojektet har modtaget 64.000 kr. i tilskud. Formålet 

var at reducere risikoen for at fejlkroge torsk i vinterens bulefiskeri på Øresund. Der bliver fisket 

efter torsk, der står i stimer; det er derfor svært helt at undgå fejlkrogning med de redskaber, der 

bliver anvendt. Inden testfiskeriet var det almindeligt antaget, at 9 ud af 10 torsk fejlkroges ved bu-

lefiskeri på kønsmodne torsk. Forbundet startede projektet, netop fordi man mente, at der var en 

mulighed for at reducere fejlkrogning. Testfiskeriet viste, at det reelle tal for fejlkrogning ligger på 

51 % ved brug af det traditionelle Øresunds-rig. Ved at ændre på pirkens krog samt ophængerne 

lykkedes det at reducere andelen af fejlkrogede torsk til 35 %, samtidig med, at fangsten af ikke 

fejlkrogede torsk steg med 16 %. Reduktion i fejlkrogninger er et fint resultat, men Danmarks 

Sportsfiskerforbund vurderer, at der stadig er mulighed for yderligere reduktion. Der vil ikke blive 

brugt flere ressourcer på projektet, men testfiskeriet har vist, at der er en vej fremad, og at det er 

muligt at reducere antallet af fejlkrogninger ved at ændre på grejet. Præmissen for at dyrke fiskeriet 

i Øresund er, at bestanden i området ikke er truet. Hvis det modsatte skulle vise sig at blive tilfæl-

det, vil Danmarks Sportsfiskerforbund anbefale forskellige former for fredninger, der både skal 

gælde det erhvervsmæssige og rekreative fiskeri. Der blev henvist til en artikel, som bladet ”Sports-

fiskeren” havde bragt om emnet. Håbet er, at man med information vil kunne ændre folks holdning 

og få dem til at anvende mere skånsomme metoder. 



Pkt. 8. Ønske om at øge oplysningsniveauet om fisketegn og fiskeriregler. – herunder ønske 

om oplysninger på flere sprog i forhold til problemer med ulovligt fiskeri – fremsat af Dan-

marks Sportsfiskerforbund 

Kaare Manniche Ebert oplyste, at der er et ønske om et øget oplysningsniveau vedrørende både 

Fisketegnet samt fiskerireglerne. Blandt sportsfiskerforeninger over hele landet er der frustration på 

grund af en lang række tilfælde med både danske men især udenlandske lystfiskere, der ikke over-

holder regler om fredningstid, mindstemål og fredningsbælter. En mulig løsning kan derfor være, at 

oplysninger om Fisketegnet gøres tilgængelige på andre sprog end de nuværende, tysk, engelsk, 

hollandsk og polsk samt at der oplyses om fiskerireglerne på de nævnte sprog. Forbundet nævnte 

desuden en mere målrettet kontrolindsats, som en mulig del af løsningen. 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at NaturErhvervstyrelsen er interesseret i at få oplyst, hvilke 

konkrete sprog der er behov for, at oplysningsniveauet om fisketegn bliver øget med. 

Max Thomsen foreslog litauisk som et muligt sprog. 

Mik Jensen forklarede, at NaturErhvervstyrelsens kontrollører anvender muligheden i de områder, 

hvor det er vurderet, at der er risiko og behov herfor. Der blev på baggrund heraf appelleret til, at 

foreningerne informer deres medlemmer, hvor der er vurderet et behov.  

Finn Frandsen stillede spørgsmålstegn til hvordan man kan nå ud til de 10.000 fiskere, der ikke 

har fisketegn, og mere konkret udenlandske fiskere.  

Steffen Toft Jensen foreslog, at turistorganisationer bliver involveret på de områder, hvor der er 

problemer, da turisterhvervet mangler ekstremt meget viden.  

Mik Jensen var enig i, at man bør gå i dialog med bl.a. visitdenmark.dk. 

 

Pkt. 9. Forslag om at hæve bødestørrelsen ved fiskeri med redskaber uden mærker – fremsat 

af Danske fritidsfiskeres Fællesfiskeriudvalg 

Bruno Müller forklarede, at Danske Fritidsfiskeres Fællesfiskeriudvalg gerne ser, at bødestørrelsen 

for fiskere, der bliver pågrebet i at fiske med redskaber uden mærker, bliver hævet til det dobbelte 

af størrelse af bøden for almindeligt ulovligt fiskeri. Ønsket er ikke rettet mod bestemte grupper, 

men blot et ønske om at komme det ulovlige fiskeri til bunds.  

Mik Jensen forklarede, at ordet ”piratfiskere” ikke er et ord man er glad for i NaturErhvervstyrel-

sen, fordi man risikerer at forbinde ordet med specifikke kategorier af fiskere, f.eks. fiskere med 

store fartøjer. Man skal derfor kun forholde sig til det som ulovligt fiskeri. Der er rigtig mange 

umærkede redskaber, og man får oftest ikke fat i dem der har sat dem ud. Forslaget om at ændre 

bødesatserne vil derfor ikke være let, da det også kræver lovændringer. Ved fiskeri med umærkede 

redskaber konstateres også ofte andre overtrædelser. Hver overtrædelse sanktioneres særskilt, hvil-

ket fører til større bøder, hvis der tale om flere forskellige overtrædelser.  

Steffen Toft Jensen mente, at det er et godt initiativ at kigge på bødestørrelsen, men var enig i, at 

det kan være svært at finde fiskerne, der fiskede ulovligt. Der blev i forbindelse hermed spurgt, om 

det vil være muligt at sætte en GPS på de ulovlige redskaber. 



Mik Jensen forklarede, at et sådant forslag om at sætte GPS på ulovlige redskaber i givet fald vil 

kræve en lovændring. Det er derfor vigtigt hele tiden at overveje, hvordan man vil anvende de res-

sourcer, der står til rådighed.  

Kaare Manniche Ebert mente, at det vil have en præventiv effekt hvis man fordobler eller tredob-

ler bødestørrelsen eller konfiskerer båd og motor i særligt grove tilfælde. Danmarks Sportsfisker-

forbund vil gerne samarbejde med de andre organisationer om et sådant forslag. 

Max Thomsen bakkede op om forslaget. 

Allan Buch supplerede, at mange erhvervsfiskere føler sig udsatte. Det er dog et godt initiativ, som 

andre fiskeriorganisationer også er gået ind for. 

 

Pkt. 10. Viden om menneskeskabte rev i kystnære områder – fremsat af Danmarks Sportsfi-

skerforbund 

Kaare Manniche Ebert mente, at det er et emne der er relevant at drøfte til de mange kommende 

møder, og spurgte om der var sket yderligere i sagen siden sidste § 7 – udvalgsmøde.  

Josianne Støttrup orienterede om projektet MahaR. Under dette projekt vil man indsamle alt viden 

på området. Der skal i den forbindelse kigges på den dokumentation der findes, om hvordan menne-

skeskabte rev fungerer som habitat for fisk. Det skal endvidere undersøges, hvordan man kan for-

bedre sådanne menneskeskabte konstruktioner, og hvad der skal til for at tiltrække fiskene eller øge 

den naturlige produktion i området.  

Thorkild Kjeldsen stillede spørgsmålstegn ved, hvordan det virkede biologisk. 

Josianne Støttrup forklarede, at der kun skal gennemføres naturgenopretning de steder, hvor man 

tidligere har haft en bestemt type habitat, som enten er ødelagt eller forandret af en eller andet 

grund. Målet er derfor kun at genskabe funktionen. Endvidere skal man være meget varsom mht. 

hvilken materiale der anvendes til naturgenopretningen. Kunstige rev dannes de steder, hvor man i 

forbindelse med broer, vindmøller eller andet havkonstruktion introducerede hårdbund. I den for-

bindelse vil man gerne kunne præge udformning af disse havkonstruktioner under vandet således, at 

de kan fungere som optimale habitater for enten fisk eller skaldyr.  

Allan Buch supplerede, at man placerer rev der, hvor der oprindeligt var rev og ikke alle mulige 

andre steder. 

 

Pkt. 11. Orientering siden sidst 

Anders Koed orienterede om administration af EFF midler. Midlerne blev indført i 2009 til beskyt-

telse af flora og fauna. Der er 11,5 mio. kr. til rådighed i år, men der er stadig behov for medfinan-

siering. Der er uklarhed om, hvordan den fremtidige administration kommer til at fungere. DTU 

Aqua er på nuværende tidspunkt rådgiver på disse projekter, men det vides ikke, om dette vil for-

sætte. 

Kaare Manniche Ebert mente, at midlerne bør anvendes ud fra den nyeste og bedst tilgængelige 

viden. Man ønsker derfor, at DTU Aqua stadig får indflydelse på disse projekter.  

Anders Koed tilføjede, at DTU Aqua kun er faglige og ikke administrative rådgivere.  



Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om, at der er givet tilsagn om fortsættelse af pilotprojektet 

om chip v/mærkning og kontrol af redskaber. 

 

Pkt. 11. Eventuelt 

Niels Barslund henviste til emnet om rugekasser på sidste møde i § 7- udvalget. Han var utilfreds 

med referatet vedr. dette emne, som han ikke mente, gengav de faktiske bemærkninger, som bl.a. 

blev fremsat af Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Dansk Fritidsfiskerforbund.  


