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Mødet var indkaldt ved mail af 29. oktober 2009 med følgende dagsorden: 

 

1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje 
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2. Orientering om tilskud fra EU’s Fiskerifond (EFF) til projekter i kommunerne til vandløbs-
restaurering med henblik på at skabe sikre levesteder for fisk og fauna i danske vandløb 

3. Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2010, herunder temadag om strategi for fremti-
dens fiskepleje 

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

5. Forvaltning af Laksehandlingsplanen 

6. Information om fisketegn og lystfiskeri i private ferske vande, hvor der kræves fiskekort 

7. Orientering om baggrund for anbefaling af fredningstid for helt 

8. Orientering om indledende drøftelse med Skov- og Naturstyrelsen om odderens udbredelse 
med henblik på evt. tilpasning af bekendtgørelsen om stoprist i fiskeredskaber i visse salte 
vande i lyset af Danmarks forpligtelse i henhold til bl.a. habitatdirektivet 

9. Orientering om godkendelse af nyt el-fiskeudstyr 

10. Orientering siden sidst 

11. Eventuelt 

Pkt. 1 Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

 

Pkt. 2. Orientering om tilskud fra EU’s Fiskerifond (EFF) til projekter i kommunerne til 

vandløbsrestaurering 

Peter Geertz-Hansen orienterede om, at der er tale om en meget positiv ordning, som bidrager til 
at skabe flere og bedre levesteder for bl.a. fisk i danske vandløb. EU-ordningen blev igangsat i 
2008, hvor de nye kommuner søgte og fik tilsagn om 7 mio. kr. I 2009 har interessen fra kommu-
nerne været større. Kommunerne har tilsammen indsendt over 90 projekter. Der er givet tilsagn om 
EU-midler for godt 10 mio. kr. fra Den europæiske Fiskerifond som tilskud til 45 vandløbsrestaure-
ringsprojekter fordelt på 30 kommuner. Tilskuddene forudsætter anden offentlig medfinansiering 
fra kommunerne på 50 %, således at projekternes samlede investeringer forventes at blive ca. 21. 
mio. kr. FødevareErhverv træffer beslutning om tilsagn og DTU- Aqua er rådgiver på området. Med 
denne EU-ordning er der tale om et væsentligt løft til vandløbsrestaurering, idet det tidligere var Fi-
skeplejen, der bidrog med ca. 2,5 mio. kr. årligt. Tilskud gives p.t. som enten ingenting eller 50 %. 
Der er drøftelser om evt. også at give mindre tilskud, f.eks. 20 %, således at flere projekter kan opnå 
støtte. 

 
Harry Lorentzen fandt det positivt med denne tilskudsordning og så også gerne, at der ydes tilskud 
til restaureringsprojekter i marine kystnære områder, hvor der i øjeblikket anvendes fiskeplejemid-
ler. 
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Josianne Støttrup svarede, at der inden for denne EU-tilskudsordning også er mulighed for at søge 
til marine restaureringsprojekter.  Da der inden for dette område endnu ikke foreligger en bestemt 
måde at foretage habitatrestaurering på, foreslog hun at afvente indtil der er etableret den nødvendi-
ge viden herom, f.eks. via det igangværende projekt i Nørre Fjord. 
 
Kaare M. Ebert støttede, at der etableres viden om, hvad der skal til, for at skabe gode habitater i 
de marine områder, således at disse projekter også kan søge EU-midler hertil. 
 
Pkt. 3. Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2010, herunder temadag om strategi for 

fremtidens fiskepleje 

 

Birgit Bolgann orienterede om, at der er udsendt udkast til Handlingsplanen for Fiskepleje 2010. 
Der er hovedsagelig tale om en videreførsel af igangværende projekter, da planen udgør sidste år i 
den 3-årige plan gældende for 2008-2010. Som drøftet på sidste møde er der afsat 150.000 kr. til en 
temadag om fremtidens fiskepleje, idet der i 2010 skal udarbejdes en ny 3-årig handlingsplan. 
 
Niels Barslund spurgte til den forhøjede udgift til Fiskeridirektoratet i Handlingsplanen. 
 
Birgit Bolgann forklarede, at der siden 2000 i Handlingsplanen har været anført en udgift på 
400.000 kr. for det arbejde, som Fiskeridirektoratet udfører for fiskeplejeordningen. Denne skøns-
mæssige udgift fremkom ved en budgetanalyse foretaget af Finansministeriet på dette tidspunkt. Fi-
skeridirektoratet har nu igen undergået en budgetanalyse samtidig med, at der i direktoratet er ind-
ført såkaldt M-tid, dvs. en mere præcis opgørelse af tidsforbruget. På baggrund heraf viser det sig, 
at Fiskeridirektoratets lønudgift til administration af fiskeplejeordningen nu er opgjort til ca. 1,5 
årsværk, svarende til 700.000 kr. Der er tale om en regulering i forhold til de faktiske udgifter. 
 
Peter Geertz-Hansen gennemgik udkastet. Der er en forventning om, at den budgetterede merind-
tægt, som følge af, at prisen på fisketegn steg pr. 1. januar 2009, holder. Derudover er der budgette-
ret med et forsigtigt skøn på overførte midler fra 2009 til 2010, hvilket i alt giver et samlet beløb på 
godt 36 mio. kr. til Fiskeplejen i 2010. Aktiviteterne, som fremgår af bilag 11, er ført videre i 2010. 
Der er tilføjet et beløb til den føromtalte temadag. Derudover har der ikke været plads til nye aktivi-
teter, ligesom der heller ikke er skåret aktiviteter væk. Beløbet til foreningernes vandløbsrestaure-
ring, dvs. grusprojekter, er forhøjet fra 250.000 kr. til 350.000 kr. Det ekstra beløb kommer fra be-
sparelser i bestandsophjælpning, idet det mange steder går godt med den naturlige selvreproduktion 
af fisk, således at der spares på midler til udsætning af fisk. 
 
Leif Skytt spurgte til projektet vedrørende fejlkrogede torsk. 
 
Kaare M. Ebert forklarede, at der er stor opmærksomhed omkring lystfiskeri/stangfiskeri fra båd i 
Øresund efter torsk i gydepeiroden, herunder det såkaldte bulefiskeri. Det skyldes primært det fak-
tum, at en vis del af de fangede torsk er fejlkrogede, dvs. at fisken ikke er kroget i munden. Man har 
således ønsket at undersøge og komme med bud på, hvordan dette fiskeri efter torsk i Øresund kan 
udføres på en måde, som reducerer risikoen for ubevidste fejlkrogninger.  
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Niels Barslund undrede sig over dette bulefiskeri på gydemodne torsk og henviste til, at andre arter 
er fredet i yngletiden. 
 
Kaare M. Ebert nævnte, at det ikke gælder arter som f.eks. sild og hornfisk. 
 
Leif Skytt mente, at der er tale om et etisk problem. 
 
Kaare M. Ebert forklarede, at dette fiskeri er en stor ressource for mange sjællændere. Var enig i, 
at det er et etisk problem. Derfor er det vigtigt, at det foregår på en ordentlig måde, hvorfor der er 
behov for at belyse det nærmere. 
 
Birgit Bolgann bemærkede, at Handlingsplanen for Fiskepleje 2010 herefter vil blive færdigbe-
handlet med henblik på udsendelse. 
 
Med hensyn til temadag i 2010 om fremtidens fiskepleje blev det besluttet, at DTU- Aqua via 
drøftelser i arbejdsgrupper med deltagelse fra udvalget, kommer med oplæg til temaer for hen-
holdsvis ferskvandsområdet og den marine fiskepleje, som skal indgå i overvejelserne om fremti-
dens fiskepleje. På næste møde i udvalget, som forventes at finde sted i maj/juni 2010, vil emnet 
blive sat på dagsordenen med henblik på fremlæggelse og drøftelse af foreløbig skitse/udkast til 
program. Herefter vil der være tid til høring og forberedelse af selve temadagen, som foreslås at 
finde sted i løbet af september 2010.  
 
Pristalsregulering af prisen på fisketegn er nu muligt i henhold til fiskeriloven. Emnet blev drøf-
tet på sidste møde i juni i år, hvor det fremgik, at der var tale om en prisstigning på ca. 8 kr. i for-
hold til prisudviklingen generelt. Emnet vil blive drøftet på udvalgets næste møde. Evt. ændring af 
prisen på fisketegn er forbundet med udgifter, bl.a. til ændring af internetbetalingssiden, trykning af 
nye giro-kort mv. I den forbindelse er der måske også behov for at se på udgifterne forbundet med 
giro-kort til indbetaling af fisketegn, dvs. hvorvidt denne betalingsform fortsat skal være mulig, idet 
der er tale om den dyreste opkrævningsmetode, da den indebærer meget manuelt arbejde. Dette skal 
ses i lyset af ordningen med betaling af fisketegn via internettet, som er mindre omkostningstung. 
 
Harry Lorentzen oplyste, at mange fritidsfiskere fortsat ønsker at kunne betale via giro-kort. Arne 

Rusbjerg foreslog, at der samtidig ses på andre muligheder for betaling af fisketegn. 
 
Birgit Bolgann orienterede om, at Finansministeriet i forbindelse med eDag3 har meddelt, at der er 
forventninger om, at borgerrettede selvbetjeningsløsninger skal integreres fuldt ud på Borger.dk. I 
den forbindelse er Fødevareministeriet blevet anmodet om se på mulighederne for at fisketegnsbeta-
lingssiden Fisketegn.dk kan integreres på Borger.dk. Fiskeridirektoratet har til brug for besvarelse 
bl.a. indhentet oplysning om, at en sådan løsning vil være dyr at etablere. Oplyste i øvrigt, at der er 
link på Borger.dk, så der kan klikkes igennem til Fisketegn.dk. 
 
Udvalget tilkendegav, at Fiskeplejen ikke bør belastes af større engangsudgifter til integrering på 
Borger.dk, bl.a. med den begrundelse, at det er let tilgængeligt at betale fisketegn via Fisketegn.dk. 
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Pkt. 4. Orientering om status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af 

bestanden af europæisk ål 

 

Birgit Bolgann orienterede om, at den danske åleforvaltningsplan blev godkendt af Kommissionen 
den 28. oktober 2009. Planen blev godkendt samtidig med planer fra Tjekkiet, Estland, Letland og 
Litauen. Derudover er planerne fra Irland, Sverige og Luxembourg godkendt. Efterfølgende er den 

belgiske og polske plan blevet godkendt. Det betyder, at de regelsæt, som Danmark har udstedt, fo-
reløbigt gælder frem til udgangen af 2013. I lyset af den dårlige situation for bestanden af ål, må det 
vurderes, at hvis der skulle komme yderligere regulering i denne periode, forudses, at der i givet 
fald vil blive tale om stramninger. Det fremgår bl.a. af reglerne, at det er en forudsætning for opret-
holdelse af åletilladelsen i tilladelsesperioden frem til 2013, at denne er anvendt af tilladelseshave-
ren i det forudgående år. Fiskeridirektoratet overvejer i øjeblikket hvordan dette efterprøves. Ud-
melding herom vil ske i begyndelsen af 2010.    
 
Ifølge forordningen skal ålehandlingsplanerne følges op af løbende evalueringer/rapporter til Kom-
missionen for at se, om de tiltag, der er sat i værk, virker. Det indgår bl.a., at biomassen af blankål, 
der undslipper tilbage til havet, skal måles. Rapporten skal desuden redegøre for omfanget af fiske-
riindsatsen efter ål for hvert år og den reduktion, der er foretaget i forhold til kravet om at reducere 
fiskeriindsatsen med mindst 50 %. Den første store evaluering finder sted pr. 30. juni 2012 – efter-
følgende foretages evaluering hvert tredje år. Hvis der over en årrække kan påvises en forbedring, 
hvilket er målet med forordningen og de nationale handlingsplaner for ål, vil der kunne lempes, 
men det er som nævnt tidligere næppe sandsynligt de første mange år – også henset til, at ålens livs-
cyklus er ca. 15 år. Med hensyn til at nå målet om, at mindst 40 % af biomassen af blankål skal 
undslippe tilbage til havet, fremgår det bl.a. af den irske plan, at det forventes at kunne nås i løbet af 
90 år – i den danske plan er det vurderet til ca. 86 år. Når en erhvervsmæssig ålefisker holder op, 
annulleres tilladelsen, og anvendte redskaber indgår som en del af den samlede indsatsreduktion. 
 
Kurt Birch bemærkede, at der i løbet af ca. 5 år vil ske en væsentlig reduktion i ålefiskeriet. Prisen 
og forbruget af ål er medvirkende. Økonomien er katastrofal, så reduktionen i ålefiskeriet kommer 
af sig selv. Gennemsnitsalderen på en ålefisker er 54 år og der er kun få unge fiskere, som har fået 
tilladelse. 
 
Allan Buch var enig i, at reduktionen kommer automatisk. Der er flere steder meldinger om, at man 
kun har økonomi til at klare 1 år mere. Andre steder fremgår det, at man aldrig har fanget så meget 
som i år. 
 
I Fiskeridirektoratets registre, er der registreret følgende landinger af ål (blanke og gule ål:) 

Pr.18. december 2009: 439 tons ål 

 I alt i 2008: 460 tons ål 

I alt i 2007: 531 tons ål 

I alt i 2006: 581 tons ål 

I alt i 2005: 531 tons ål 

I alt i 2004: 535 tons ål 
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Leif Skytt spurgte til glasålsfiskeriet i bl.a. Frankrig. 
 
Birgit Bolgann henviste til, at det fremgår af forordningen, at i de lande, som tillader glasålsfiskeri, 
skal mindst 60 % af de fangede glasål i 2013 anvendes til udsætning i europæiske opvækstområder. 
 
Vedr. CITES kan det oplyses ( Skov- og Naturstyrelsen er myndighed i Danmark på området): Pr. 

13. marts 2009 er ål omfattet af Washingtonkonventionen/CITES, som er en international konventi-

on, der beskytter vilde dyre- og plantearter ved at regulere handlen med dem. Det betyder, at den 

internationale handel med europæisk ål nu reguleres gennem CITES, hvilket bl.a. indebærer be-

grænsninger i eksport og import af ål uden for EU. Fremover skal der derfor altid foreligge en CI-

TES eksporttilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, når åleprodukter skal udføres fra Danmark til 

lande uden for EU. Tilsvarende skal der forud for indførsel fra lande uden for EU altid foreligge en 

CITES importtilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Hver ny import eller eksport kræver ny tilladel-

se. Ved handel med ål, er det desuden en forudsætning, at der foreligger en åleforvaltningsplan i 

eksportlandet, f.eks. ved eksport af ål fra f.eks. Norge til Danmark. CITES har på baggrund af mel-

dinger om meget begrænset glasålsfangster i sæsonen 2008-2009, fastsat yderligere begrænsninger 

i kvoterne for glasålseksport fra EU. For sæsonen 2009-2010, er eksportkvoten fastsat til 21,5 % af 

fangstniveauet 2007-2008, mod oprindeligt foreslået 43 %. Kvoten kan yderligere begrænses, så-

fremt bestandsudviklingen indikerer, at det er nødvendigt. 

 

Med hensyn åleudsætninger, skal de fremover foregå på en måde, som fremmer bestanden og ikke 
fiskeriet. Fiskeridirektoratet arbejder i øjeblikket på, at der kan opnås EU-støtte til åleudsætningerne 
med henblik på at fordoble disse. 
 
Leif Skytt bemærkede i forhold til undersøgelser af åleudsætninger f.eks. i Roskilde Fjord, at disse 
skal sammenholdes med skarvforvaltningsplanen, dvs. skarv har en væsentlig negativ/begrænsende 
faktor for ål. 
 
Josianne Støttrup tilbød i fællesskab med interesserede i udvalget at se nærmere på dokumentatio-
nen i forhold til skarvs effekt på ål. Der var gode resultater med skarvundersøgelsen i Tofte Sø, men 
ål var ikke en del af undersøgelsen. Dødeligheden af ål i forhold til skarv er sværere, idet ålens 
øresten er lille og tilsyneladende hurtigt opløses, så den er svær at finde i skarvgylp. 
 
Allan Buch var meget interesseret i sammen at samle og se på det foreliggende materiale, også det 
internationale.  
 
Anders Koed supplerede, at der i den nye skarvforvaltningsplan også er mulighed for at regulere 
skarven lokalt, f.eks. i Ringkøbing Fjord, hvor der foreligger dokumentation for, at skarven har stor 
effekt på den oprindelige laksebestand i Skjern Å, dvs. en udpeget art. Derimod giver skarvforvalt-
ningsplanen ikke mulighed for at regulere bredt, kun lokalt, hvor det kan dokumenteres, at den vol-
der skade. Der foreligger desuden nye mærkningsmetoder – pit-mærker, som man kan genfinde i 
skarvkolonier. Dvs. der er nye og bedre muligheder for at vurdere dødeligheden. Hele skarvproble-
matikken kan dog ikke løses, selv om der foreligger yderligere dokumentation. 
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Allan Buch var enig, men med endnu mere dokumentation, vil der komme mere bevågenhed om-
kring problematikken, også fra EU’s side. Det er endvidere vigtigt at tage fat på at se på dokumen-
tationen nu i forhold til den kommende midtvejsevaluering af skarvforvaltningsplanen. 
 
Kaare M. Ebert påpegede, at det er vigtigt, at de nordiske og europæiske lande er med, dvs. at 
skarvproblematikken kommer op på et internationalt plan. 
 
Pkt. 5. Forvaltning af Laksehandlingsplanen – efter ønske fra Ferskvandsfiskeriforeningen 

for Danmark 

 

Niels Barslund fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark startede med at stille det direkte 
spørgsmål til Direktoratet, at foreningen vurderer, at ansvaret for overholdelse af laksekvoterne i de 
vestjyske vandløb, altid vil være ejerne af fiskevandets ansvar og henviste til tilsvarende regler med 
hensyn til jagt mm.  
 
Niels Barslund henviste til, at der bl.a. med henblik på forvaltning af Laksehandlingsplanen er ud-
arbejdet regler om fiskeriet i de forskellige vandløb, som er omfattet af Laksehandlingsplanen. I 
nogle vandløb er der indført forbud mod fiskeri af laks, dog således at der vil kunne fastsættes sær-
lige vilkår for et begrænset fiskeri efter rådgivning fra DTU, Aqua. I den forbindelse er det betinget, 
at der er én samarbejdspartner. Ønskede oplyst, hvordan det forholder sig, hvis der ikke kan findes 
én fælles samarbejdspartner for et vandløb. Mente, at en evt. kvote i givet fald tilkommer ejeren af 
fiskeriretten, dvs. lodsejeren og ikke lejeren, dvs. den lystfiskerforening, som har lejet fiskeriretten 
det pågældende sted – eller om det betyder, at der ikke kan tildeles en kvote. 
 
Anders Koed oplyste omkring det principielle i forhold til Laksehandlingsplanen, at der endnu ikke 
er målopfyldelse i henhold til Forvaltningsplan for Laks i nogen af de danske laksevande. Det frem-
går af Miljøministeriets Laksehandlingsplan, at målet er, at de oprindelige laksestammer i Skjern Å, 
Storå, Varde Å og Ribe Å inden for en årrække er selvreproducerende og kan klare sig selv, hvilket 
i praksis vil sige, at der for hvert vandløbssystem i gennemsnit svømmer ca. 1.000 gydelaks op i 
vandløbet hvert år uden hjælp fra udsætninger. Det anbefales videre, at der skabes mulighed for at 
retablere stammer af danske laks i de andre vestjyske vandløb Kongeåen, Sneum Å, Brede Å og Vi-
dåen. 
 
I nogle af de omtalte vandløb er laksen fredet, med mulighed for at tillade en kvote. Da ordningen 
om tildeling af laksekvoter gælder for nogle af de største danske vandløb, betyder det, at rigtig 
mange samarbejdspartnere er involveret. For hvert af de større vandløb er der potentiale til at mere 
end tusinde lystfiskere og et stort antal lodsejere kunne være interesseret i at få del i en laksekvote. 
Med henblik på at kunne administrere og forvalte en kvoteordning er det derfor nødvendigt, at man 
for hvert vandløbssystem finder sammen i ét forum, som repræsenterer de foreninger, konsortier og 
lodsejere mv., som ønsker andel i en laksekvote. Sådanne sammenslutninger er etableret ved både 
Storå og Varde Å.  
 
Med hensyn til Skjern Å går det bedre med laksebestanden, men der er ikke målopfyldelse. Laksen 
er ikke fredet i Skjern Å, men der er en frivillig aftale om kun at hjemtage 1 laks pr. mand pr. år. 
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DTU- Aqua har ønske om, at der fremadrettet indføres en fredning af laks i Skjern Å med tildeling 
af en kvote. Når en kvote for et vandløb skal forvaltes er der tale om en praktisk foranstaltning, dvs. 
man ser på hvordan det lettest og mest enkelt kan foregå i forhold til det store antal samarbejdspart-
nere, som er involveret. Det betyder, at det er nødvendigt med ét forum, som måske ikke er enige 
om alt vedrørende det pågældende vandløb, men som repræsenterer samtlige. DTU- Aqua og Fiske-
ridirektoratet blander sig ikke i, hvordan dette forum er sat sammen, men alle interesserede bør væ-
re med. Hvis der ikke kan findes ét forum vedrørende tildeling af laksekvote, må laksefiskeriet luk-
kes, idet der er tale om forvaltning af en truet art.  
 
I forhold til det meget vigtige bestandsophjælpende arbejde, som lystfiskerne varetager i de pågæl-
dende vandløb, dvs. med opdræt og udsætning af fisk, vil dette gå tabt, hvis lystfiskerne ikke kan fi-
ske laks og andre ikke samtidig overtager bestandsophjælpningsarbejdet. Det vil betyde, at alt lak-
sefiskeri må stoppe, hvilket ikke gavner hverken lodsejere, lystfiskere og bestemt heller ikke lakse-
bestanden. 
 
Birgit Bolgann bemærkede vedrørende lovgivningen på området, at det fremgår af fiskeriloven, at 
fiskeriretten i ferskvand tilkommer lodsejeren. I henhold til fiskeriloven kan fiskeriretten udlejes. 
Regler om fiskeri, herunder sanktioner i forhold til det udførte fiskeri, vil være rettet mod den per-
son, som udøver fiskeriet. Opfordrede til, at der skabes fodslag omkring denne ene sag, således at 
alle, dvs. både lodsejere og lystfiskere, er repræsenteret i ét samarbejdsforum, således at det igang-
værende arbejde kan fortsætte. 
 
Sten W. Laursen mente, at det også burde være muligt at samarbejde med få organisationer, hvis 
man ikke kan finde sammen i ét samarbejdsforum. 
 
Anders Koed svarede, at det ikke vil være praktisk muligt med flere samarbejdspartnere for hvert 
vandløb. Påpegede, at hvis der ikke kan findes én samarbejdspartner, må laksefiskeriet stoppe, 
hvorved alle parter risikerer at tabe, herunder især laksebestanden, da det kan påvirke interessen for 
at arbejde for bestandsophjælpningen. Tilbød, at DTU- Aqua holder møde med de pågældende par-
ter, hvor der kan informeres bredt om baggrund, formål og behov for dette arbejde, dvs. laksebe-
standen skal beskyttes, samtidig med at man skal sørge for et vist muligt fiskeri. 
 
Jan Steinbring Jensen bemærkede, at fordelen med ét samarbejdsforum også handler om trovær-
dige indberetninger i forhold til en given kvote. Skov- og Naturstyrelsen er grundejer ved en del 
vandløb og ser helst et fortsat begrænset laksefiskeri, idet det i sidste ende gavner laksebestanden. 
 
Kaare M. Ebert nævnte, at det ikke drejer sig om lystfiskere contra lodsejere, men om at finde fæl-
les fodslag i forhold til forvaltning af en truet art. 
 
Max Thomsen var enig i, at det er vigtigt, at man bliver enige om dette spørgsmål, som har stor 
samfundsmæssig betydning og fandt, at det var en god ide med et møde herom med DTU- Aqua. 
 
Niels Barslund ville herefter gå videre med sagen på baggrund af det oplyste. 
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Pkt. 6. Information om fisketegn og lystfiskeri i private ferske vande, hvor der kræves fiske-

kort – efter anmodning fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

 

Max Thomsen bemærkede, at flere fiskeklubber har beklaget sig over, at mange udlændinge ikke 
ved, at der ud over det statslige fisketegn, også kræves fiskekort ved lystfiskeri i private ferske van-
de, hvor en lystfiskerforening har lejet fiskeriretten. Savnede mere information herom bl.a. på Fi-
skeridirektoratets materiale om lystfiskeri. 
 
Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at det bl.a. fremgår af giro-kortene, på dansk, engelsk og tysk, at 
”i ferskvand skal ejeren af fiskevandet give tilladelse til fiskeri, selv om du har betalt lystfisker-
tegn”. Fiskeridirektoratet vil overveje på hjemmesiden at informere mere præcist om, at erhvervelse 
af lystfiskertegn ikke giver adgang til at fiske overalt, dvs. at der i visse private vande kræves fiske-
kort.  
 

Pkt. 7. Orientering om baggrund for anbefaling af fredningstid for helt 

 

Birgit Bolgann orienterede om, at forslag til harmonisering af de gældende regler om fredningstid 
for helt har været i høring 2 gange. Der er i øjeblikket 3 forskellige fredningstider for helt i salt-
vand: 
En generel fredningstid: 1. november - 31. januar. 
Ringkøbing og Stadil Fjorde: 1. november – 28. (29.) februar og 
Nissum Fjord: 1. oktober – 31. marts. 
 
Forslaget om en udvidet fredningstid for helt blev oprindeligt stillet af bl.a. Dansk Fritidsfiskerfor-
bund. Der var først tale om en kort høringsfrist, idet spørgsmålet var drøftet på et § 7-udvalgsmøde 
og da forslaget blev stillet samtidig med en længe ønsket fredningstid for gedde i saltvand. Den fo-
reslåede forlængede landsdækkende fredningstid var den samme, som allerede gælder i Nissum 
Fjord, dvs. fra 1. oktober – 31. marts. Bl.a. på grund af utilfredshed med den korte høringsfrist og 
megen lokal omtale og utilfredshed omkring Ringkøbing Fjord, blev forslaget vurderet på ny og 
sendt i en ny høring. 
 
Søren Berg orienterede om, at DTU- Aqua ud fra et biologisk synspunkt støttede forslaget om en 
landsdækkende udvidet fredningstid for helt såvel om efteråret som om foråret. Om efteråret da hel-
ten samler sig på gydevandring og derfor er nemmere at fange. I Skjern Å og Storå er der gydende 
helt i slutningen af oktober. I høringssvarene fremkom der bl.a. indsigelser mod at helt går på gyde-
vandring allerede i begyndelsen af oktober. Da der vurderes at mangle eksakt viden herom foreslog 
DTU- Aqua forud for anden høring, at den landsdækkende udvidede fredningstid gælder i perioden 
1. november til 31. marts. DTU- Aqua foreslog samtidig, at der laves en undersøgelse, som nærme-
re kan belyse behovet. 
 
Forslaget om en udvidet fredningstid om foråret hænger sammen med, at der i februar og marts må-
ned er en stor koncentration af ikke kønsmodne havørred (de såkaldte grønlændere) omkring åernes 
udmunding samt i den nedre del af vandløbene. Disse fisk har netop en størrelse, som gør dem 
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fangbare i den maskestørrelse, der anvendes i nedgarn til fangst af helt. Det vides samtidig, at 
Skjern Å og Storå huser en bestand af havørred, der i modsætning til mange andre vestjyske vand-
løb, er meget mindre end forventet. Den viden peger på, at den særlige type fjordområde, som disse 
to vandløb udmunder i, udgør en betydende flaskehals for havørred. DTU- Aqua anser det for over-
vejende sandsynligt, at et væsentligt led i denne flaskehals skyldes fiskeri med nedgarn, der er ef-
fektive over for havørred i den aktuelle størrelse. Da denne viden ikke er baseret på en konkret un-
dersøgelse, opfordrer DTU- Aqua til, at det overvejes dette undersøges nærmere. 
 
Allan Buch mente, at forskellen mellem hvordan laks og ørred klarer sig, måske skyldes andre for-
hold. Da der fortsat er mangelfuld viden på området, mente han man skulle afvente en ændring af 
de gældende regler. 
 
Kaare M. Ebert støttede, at der igangsættes undersøgelser om helt. Mente, at man skulle lade tviv-
len komme helten til gode. 
 
Harry Lorentzen og Arne Rusbjerg bemærkede, at det oprindelig forslag er fremsat ud fra ønsket 
om en ensartet fredningstid og er stillet ud fra, hvordan fiskeriet foregår i Struer-området. 
 
Jan Steinbring Jensen var bekymret over den lave bestand af havørred i Skjern Å og støttede lige-
ledes, at dette undersøges nærmere. 
 
Birgit Bolgann bemærkede, at der herefter skal træffes afgørelse om den endelige fredningstid for 
helt i saltvand. 
 
 
Pkt. 8. Orientering om indledende drøftelse med Skov- og Naturstyrelsen om odderens ud-

bredelse med henblik på evt. tilpasning af bekendtgørelsen om stoprist i fiskeredskaber i visse 

salte vande i lyset af Danmarks forpligtelse i henhold til bl.a. habitatdirektivet 

 

Birgit Bolgann orienterede om, at odderen i visse områder også er en udpeget art i henhold til habi-
tatdirektivet, hvilket betyder, at der en pligt til at foretage beskyttelsesforanstaltninger. I reglerne 
fastsat i henhold til fiskeriloven gælder, at der for ruseredskaber i alle ferske vande og for rusered-
skaber i visse salte vande skal være stop-rist med henblik på beskyttelse af odderen. Bekendtgørel-
sen om krav om stop-rist i visse salte vande er fra 1996, hvor Miljøministeriet udarbejdede Forvalt-
ningsplanen for odder, og er udarbejdet i henhold til odderens udbredelse på dette tidspunkt. Bl.a. 
på baggrund af nylige Folketingsspørgsmål, er der bl.a. svaret, at Fiskeridirektoratet vil tage kontakt 
til Miljøministeriet med henblik på at opdatere sin viden om odderens udbredelse og se på, om der 
evt. er behov for at bekendtgørelsens område udvides. 
 
Harry Lorentzen kunne ikke se formålet med en evt. udvidelse af kravet om stop-rist i ruseredska-
ber i saltvand. Leif Skytt mente, at der ikke fanges odder i ruser i saltvand, men at der derimod 
mest er tale om trafikdræbte oddere. Allan Buch anmodede om at se materialet fra Miljøministeriet 
og blive inddraget i det videre arbejde. 
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Birgit Bolgann konkluderede, at udvalget vil blive inddraget, når Fiskeridirektoratet modtager 
nærmere oplysninger omkring odder fra Miljøministeriet. 
 
 

Pkt. 9. Orientering om godkendelse af nyt el-fiskeudstyr 

Peter Geertz-Hansen orienterede om EU’s svagstrømsdirektiv, som kræver, at el-fiskeudstyr er 
CE-mærket. DTU- Aqua har haft møde med Sikkerhedsstyrelsen, som er myndighed på området. I 
løbet af 2009 er markedet undersøgt – der er meget få fabrikanter. DTU- Aqua har afprøvet forskel-
ligt CE-mærket udstyr. Apparatet til større vandløb vurderes at være i orden, mens apparatet til brug 
i mindre vandløb ikke umiddelbart kan bruges. Det forventes, at der vil være en afklaring i løbet af 
1. halvdel af 2010. Status om processen med forskellige typer CE-mærket udstyr til elektrofiskeri 
kan løbende ses på hjemmesiden: www.fiskepleje.dk.  
 

Pkt. 10. Orientering siden sidst 

Birgit Bolgann orienterede om, at  

• Fiskeridirektoratet har udsendt en ny folder om lyst- og fritidsfiskeri 

• Miljøministeriet har nu godkendt ny Skarvforvaltningsplan 

• Reglerne om sildefiskeri i Ringkøbing Fjord vil blive vurderet i forhold til beskyttelseshen-
synet til laksefisk. Fiskeridirektoratet vil foretage en høring inden evt. nye regler træder i 
kraft. 

 

Pkt. 11. Eventuelt 

Kurt Birch spurgte til reglerne om import af ål.  
I regi af CITES kan det forventes, at der vil ske yderligere restriktioner af eksport og import af ål til 

og fra lande uden for EU. Senest i 2010 vil EU foretage en fornyet vurdering af situationen i hen-

hold til CITES og der kan blive tale om et stop for eksport og import i denne sammenhæng. Intenti-

onen er, at import og eksport af ål uden for EU inden for en overskuelig tid vil blive forbudt. Der vil 

i den forbindelse blive tale om en overgangsordning frem til 1. april 2011 for levende ål og 1. april 

2012 for åleprodukter, således at ål, som lovligt er blevet eksporteret til f.eks. Kina forud for ålens 

optagelse på CITES listen, kan re-eksporteres til Europa frem til disse datoer, hvorefter der vil bli-

ve lukket for import af ål fra f.eks. Kina. 
 
Birgit Bolgann orienterede om, at Fiskeridirektoratet på næste møde forventer et punkt på dagsor-
denen vedrørende orientering om Natura 2000. Direktoratet vil forinden udsende et notat herom.  
 


