
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 

- 2018 - 21981 / 3410404 Fiskeripolitisk Kontor 
(FPK) 

13-09-2018 

 
 
 
 

Referat af møde i §7 udvalget 26. juni 2018 
 
Deltagere: 
Fiskeripolitisk kontor Bjørn Wirlander, Lene 

Jensen Scheel-Bech, 

Janne Palomino Dalby   

Fiskeristyrelsen Stig Prüssing  

DTU Aqua                                               Anders Koed,  

Peter Geertz-Hansen, 

Mads Christoffersen                   

Danmarks Sportsfiskerforbund                Kaare M. Ebert, 

Verner W. Hansen              

Danmarks Fiskeriforening PO                    Henrik Lund 

Dansk Fritidsfiskerforbund                        Arne Rusbjerg,  

Jørgen Skytte Jeppesen 

Dansk Akvakultur                                     Lisbeth Jess Plesner 

Dansk Amatørfiskerforening Kaj Poulsen,  

Flemming Kjærulf                           

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark     Max Thomsen,  

Niels Barslund 

Kommunernes Landsforening                        Per Søby Jensen,  

Jens Albert Hansen 

Landbrug og Fødevarer                                  Sten W. Laursen 

Danmarks Naturfredningsforening  Torkild Kjeldsen 

 

Afbud: 

Miljøstyrelsen  Henrik L. Sørensen 

Dansk Akvakultur  Peter Holm 

DTU Aqua  Josianne Støttrup 

Asiatisk Plads 2 

DK-1448 København K 

Telefon +45 33 92 00 00 

Telefax +45 32 54 05 33 

E-mail: um@um.dk 

http://www.um.dk 



2 
 

 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
2. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder 

Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2018 (fremsendt 20. juni) samt henvendelse 
fra Limfjordens fritidsfiskere. 
 
Der anmodes om, at evt. emner, der ønskes drøftet på forhånd meddeles 
til henholdsvis Peter Geertz-Hansen: pgh@aqua.dtu.dk eller Josianne 
Støttrup: jgs@aqua.dtu.dk. 
 

3. Orientering om de økonomiske rammer og vilkår for Handlingsplanen for 
Fiskepleje. 
 

4. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2019. 
 

5. Gudenaacentralens pligtudsætning af fisk – efter ønske fra 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. 
 

6. Signalkrebs – efter ønske fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
 

7. Drøftelse af rekreativt fiskeri i forhold til EU-regulering. 
 

8. Orientering om status for arbejdet med udvikling af en lystfiskerstrategi. 
a. Strategi 
b. Initiativer på finansloven 2018 om et nyt Center for Kyst- og 
Lystfiskerturisme 
 

9. Orientering siden sidst: 
a. Status vedr. vandområdeplaner. 
b. Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af 
bestanden af europæisk ål samt Kommissionens forslag. 
c. Skarv. 
d. Sæl 
e. Revision af bekendtgørelser. 
 

10. Fastsættelse af dato for næste møde. 
 

11. Eventuelt 
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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Bjørn Wirlander bød velkommen, særligt til nyt medlem fra Dansk Akvakultur 
– Lisbeth Jess Plesner og Stig Prüssing fra Fiskeristyrelsen. 

Bjørn Wirlander oplyste, at ny minister siden 2. maj 2018 er Eva Kjer Hansen, 
som er minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde under 
Udenrigsministeriet. Ny miljø- og fødevareminister er Jakob Ellemann-Jensen.  
Skarv, sæl og invasive arter hører under Miljøstyrelsen under Miljø- og 
fødevareministeriet. 

Akvakulturområdet er ikke flyttet med Fiskeriområdet og hører under Miljø-og 
Fødevareministeriet. Opdræt af østers og muslinger hører dog under 
Udenrigsministeriet. 

Niels Barslund ønskede at drøfte et punkt om udsætning og udlægning af grus 
ved Karup Å under eventuelt. 

2. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje 

 
Peter Geertz-Hansen og Mads Christoffersen orienterede om den igangværende 
fiskepleje: 

Peter Geertz-Hansen oplyste, at udsætninger mv. går efter planen. 

Bjørn Wirlander oplyste, at der var modtaget en henvendelse fra Limfjordens 
fritidsfiskere, som omhandler forskellige forhold ved Limfjorden. Henvendelsen 
var stilet til §7 udvalget. 

Mads Christoffersen oplyste, at DTU Aqua har fulgt sagen om gaslageret tæt, 
ved at have modtaget, og læst alt materiale tilsendt fra Sigvald Fihl omhandlende 
denne sag. DTU Aqua har ikke reageret, videresendt eller på anden måde brugt 
disse oplysninger i andre sammenhænge. DTU Aqua har telefonisk rådgivet 
fritidsfiskere om fiskeri i området, når og hvis der er modtaget henvendelser, 
som det også er praksis i alle øvrige områder af Danmark. Rådgivningen har 
udelukkende omhandlet fiskebestande, fiskeområder, praktiske udfordringer 
ved fiskeriet osv.  
 
Mads Christoffersen oplyste vedr. udsætning af skrubber i Limfjorden, at 
Skrubbeudsætninger bliver gennemført på baggrund af fiskernes ønske og 
drøftelser i saltvandsudvalget. Hidtil har det kun været muligt at skaffe 
tilstrækkelig med gydemodne skrubber fra Limfjorden. På grund af DTU Aquas 
ønske om, udelukkende at udsætte hjemmehørende fisk i de enkelte 
kystområder, har det derfor kun været muligt at udsætte afkommet fra disse fisk 
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i Limfjorden. De steder, der er valgt til udsætning er gjort i samarbejde med 
fiskerne og biologernes vurdering om stedet er egnet med den tilgængelige viden. 
DTU Aqua har de seneste år arbejdet ihærdigt på at skaffe skrubber fra andre 
landsdele, blandt andet den jyske østkyst for at kunne sprede udsætningen af fisk 
til andre områder. Det er dog endnu ikke lykkedes, men DTU Aqua fortsætter 
dette arbejde, og der er samarbejder i gang med potentielle skrubbefiskere. 

Med hensyn til hvem, der fanger fisk til moderfisk kan oplysninger herom fås 
hos Venøsund Fisk og Skalddyr ApS.  

Arne Rusbjerg oplyste, at Fritidsfiskerne har liste over, hvem som leverer 
fiskene. 

Med hensyn til fredningsbælte ved Aggersund oplyste Lene Jensen Scheel-Bech, 
at man ville se på dette i forbindelse med den løbende revision af 
bekendtgørelserne. 

Kaare M. Ebert spurgte til Hjarbæk Fjord, og processen for revision af 
bekendtgørelse. 

Lene Jensen svarede, at der var sat arbejde i gang vedr. nogle af 
bekendtgørelserne. 

Bjørn Wirlander oplyste, at Udenrigsministeriet ville følge op overfor afsender 
af henvendelse vedr. Limfjorden med svar på henvendelsen. 

3. Orientering om de økonomiske rammer og vilkår for 

Handlingsplanen for Fiskepleje. 

 
Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om den økonomiske ramme, dvs. de 
faktiske indtægter i 2017 og til og med maj 2018 samt besparelser på 
administrationskontoen. Fisketegnsindtægterne har i 2017 fortsat en 
nedadgående trend. Indtægterne fra lystfiskertegn beløb sig i 2017 til 29,8 mio. 
kr. -  et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til 2016. Fritidsfiskertegn beløb sig til 8,8 
mio. kr., hvilket er en nedgang på 0,5 mio. kr. i forhold til 2016. De samlede 
indtægter i 2017 beløb sig til 38,6 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. under 
finanslovstal på 41 mio. kr. Dog stor besparelse på administrationskonto også i 
2017 på ca. 1,2 mio. kr. Indtægterne til og med 31. maj 2018 ligger ca. 100.000 
kr. højere end samme periode i 2017 – men det er nok for tidligt at spå om en 
generel fremgang. 

Verner W. Hansen oplyste, at man fra DSF havde foreslået, at pensionister skulle 
betale lystfiskertegn.  

Arne Rusbjerg spurgte, om man havde pristalsreguleret fisketegn? 
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Lene Jensen Scheel Bech oplyste, at man ifølge beregninger kunne hente 1,3 mio. 
kr. gennem pristalsregulering, men at der samtidig var en nedadgående trend i 
antallet af solgte fisketegn. 

Stig Prüssing oplyste, at opdelingen af ministerierne havde medført tekniske 
udfordringer ved overgang til den nye platform. Man orienterer løbende om 
udfordringer/nedbrud på hjemmesiden. Der er planer om nyt design af 
Fisketegn hjemmesiden til efteråret. 

Automatisk betalingsservice og betalingsaftale hører under aftaler med banken. 
Der var dog et udfald vedr. PBS i november og december 2017, som først er 
blevet trukket i januar 2018. Alle berørte var blevet informeret pr. mail eller brev, 
og det var blevet oplyst på hjemmesiden. 

Arne Rusbjerg opfordrede til, at kontrollen tog hensyn til udfaldene ved kontrol. 

Foreningerne ville orientere om udfald på hjemmesiden. Fiskeristyrelsen har 
udarbejdet en kort tekst til dette formål: 

”Der er desværre sket en teknisk fejl, så de lyst- og fritidsfiskere, som 
har en gældende PBS-aftale, ikke automatisk har fået fornyet deres 
fisketegn i november eller december måned. 

Vi har fået oplyst, at betalingen først vil blive gennemført den 2. januar 
2018. 

Uanset dette, vil du kunne fiske i perioden frem til betalingen sker. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 
fisketegn@lfst.dk eller tlf. 72185830.” 

 
4. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2019 

 

Peter Geertz-Hansen oplyste, at der er tale om 3. år af den igangværende 
fiskepleje I lyset af den stramme økonomiske situation for fiskeplejen forventes 
ikke rum for nye projekter i 2019. Der er en række aktiviteter i bilag 11, og 
arbejdet sættes i gang lige efter sommerferien. 

Flemming Kjerulf foreslog, at man allokerer flere ressourcer til det marine 
område. 

Peter Geertz-Hansen svarede, at det først er relevant for den næste treårige 
periode. 

Flemming Kjerulf foreslog, at man i samarbejde med Bælternes Fiskeriforening 
kunne styrke åleudsætningerne i det marine i samarbejde med DTU Aqua og 
med private midler. 

mailto:fisketegn@lfst.dk
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Peter Geertz-Hansen svarede, at der var afsat en mio. til åleudsætninger i 
fiskeplejen, men det er kun til udsætninger i ferskvand. De 250.000 kr. til 
åleudsætninger på det marine område gav ingen EU støtte. 

Flemming Kjerulf foreslog, at man forklarede EU, at danske ål vokser op i 
saltvand. 

Anders Koed oplyste, at EU var informeret herom, men at det er en større sag. 

Peter Geertz-Hansen oplyste, at man havde anvendt definitionen på ferskvand 
og saltvand fra akvakulturområdet. Denne kunne ikke ændres. 

Arne Rusbjerg foreslog, at man kunne foretage en frivillig indbetaling af 
fisketegn til åleudsætning. 

Stig Prüssing bemærkede, at IT ændringer af Fisketegnsystemet er meget 
bekostelige. 

Flemming Kjerulf deltager i Baltic Sea Advisory Council med de øvrige baltiske 
lande, hvor spørgsmål om bl.a. ål drøftes på regionalt niveau. 

 

5. Gudenaacentralens pligtudsætning af fisk – efter ønske fra 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

 

Max Thomsen oplyste, at Fisketegnsmidlerne er brugt til at betale for det 
som Tangeværket skal betale.  

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede. Ifølge koncessionen af 11. juli 1918 
på udnyttelse af vandkraften i Gudenå har Gudenaacentralen 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. Gudenaacentralen 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. 

Udenrigsministeriet har taget kontakt til Miljø- og Fødevareministeriets 
departement, Vand- og Havkontoret. I henhold til vandløbslovens § 37 a er 
det miljøministeren, der i samråd med fiskerimyndigheden 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.  

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at Miljø- og Fødevareministeriets 
departement har samme opfattelse af retsgrundlaget som 
Udenrigsministeriet. Gudenaacentralen har en kvantitativ forpligtelse til 
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udsætning af ørred ifølge en udsætningsplan. Der er ifølge den nye lov en 
forpligtelse til at opretholde/videreføre den gældende plan.  Omfanget af 
forpligtelsen følger den gældende fiskeudsætningsplan. Udenrigsministeriet 
har på den baggrund anmodet Miljø- og fødevareministeriets departement 
om snarest at skabe klarhed herom i forhold til Gudenaacentralen.  

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at der er betalt fuldt ud for 
forårsudsætningerne. 

Verner W. Hansen oplyste, at det der var Gudenåens ørredfond, der var 
kommet i klemme. Der havde været mange mytedannelser på de sociale 
medier. DSF havde foreslået, at Fisketegnsmidlerne dækkede det hul, der var 
opstået i 2017, på 13.000 kr. Man håbede at MFVM ville få styr på dette. 

  
6. Signalkrebs – efter ønske fra Ferskvandsfiskeriforeningen for 

Danmark 

 

Niels Barslund oplyste, at Herning kommune havde fremsendt brev omkring 
redskaber til fangst af invasive signalkrebs. Det fremgik heraf at EU havde 
besluttet at man skulle udarbejde en plan for at udrydde signalkrebs.  
 
Niels Barslund bemærkede, at brevet ikke var korrekt. Fra 1. august til 1. oktober 
kan der lovligt fiskes signalkrebs. Der skal ikke søges hos DTU Aqua, som det 
fremgår af brevet. 
 
Søren Berg oplyste, at det var Herning Kommune, som havde sendt brevet. 
DTU Aqua havde gennemset folderen, men havde ikke set brevet.  
 
Niels Barslund bemærkede, at der endnu ikke er en definition af en tejn.  
 
Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at det er korrekt, at der kan bruges ruser i den 
angivne periode.  
 
Anders Koed præciserede, at landene er forpligtet til at håndtere problemet og 
stoppe spredningen, men man kan ikke udrydde signalkrebs, der hvor de allerede 
er.  
 
Max Thomsen oplyste, at der kan fiskes signalkrebs fra april til oktober med 
særlig tilladelse. Signalkrebsene aflives. Tejner fås ved DTU Aqua. De må ikke 
sælges og transporteres. MT fanger 5.000 om året og i alt fanges 77.000.  
 

7. Rekreativt fiskeri i forhold til EU regulering 

a. Torskefiskeri i Vestlige Østersø 

 



8 
 

Bjørn Wirlander oplyste, at der som tidligere drøftet i EU er mere og mere fokus 
på rekreativt fiskeri og rekreative fangster, særligt vedr. torskefiskeriet i 
Østersøen.  

Bjørn Wirlander oplyste, at ny rådgivning for Østersøen for 2019 blev forelagt 
den 31. maj. Det ser meget positivt ud for udviklingen i torskebestanden i den 
vestlige Østersø efter flere år med store nedskæringer i kvoten. Det er især 2016 
årgangen, som har bidraget til fremgangen. Der er tale om en stigning på langt 
over 100 %. Kommissionens forslag om fiskerimuligheder 2019 fremlægges i 
slutningen af august/begyndelsen af september. Det er for tidligt at sige, hvad 
bestandssituationen eventuelt kommer til at betyde i forhold til reguleringen af 
det rekreative fiskeri.  

Det er desværre kun 2016 årgangen som er stor, og de følgende årgange er 
mindre. Hvis der kan samles flertal, er der mulighed for at øge 
fiskerimulighederne, men Danmark er generelt i en svær forhandlingssituation. 
Det betyder mindre for Sverige, og tyskerne er ofte forsigtige. Der er endvidere 
en blanding af det vestlige og den østlige område. De østlige lande, især Polen, 
vil muligvis argumentere for, at der skal overføres torsk fra det vestlige til det 
østlige område. 

Med hensyn til det rekreative fiskeri er der en bag limit på 5 torsk og 3 torsk i 
lukkeperioden. Det er særligt lukkeperioden med tre torsk, som er problematisk 
for turbådene. 

Kaare M Ebert havde drøftet sagen med de øvrige nordiske forbund. De mener, 
at fangstmulighederne bør øges for det rekreative, hvis der øges for erhvervet. 
Havde hørt, at begrænsningen ikke ville blive hævet. Havde endvidere hørt, at 
det reelle udtag kun havde været 1.000 tons, i stedet for de max 1.800 tons, som 
var hensigten med forslaget.  

Kaare M. Ebert bemærkede, at DSF sammen med det svenske forbund fore slog 
et mindstemål for torsk på 45 cm i Øresund for udelukkende lystfiskeri.  

Flemming Kjerulf bemærkede, at når man er med, når det går nedad, skal man 
også mærke, når det går opad. Lukkeperioden/fangstbegrænsningen på 3 skal 
fjernes. Arne Rusbjerg bakkede op om denne bemærkning.  

Bjørn Wirlander oplyste, at UM ville undersøge de tyske tal, som Kaare nævnte.  

Henrik S. Lund kunne støtte, at man fjernede begrænsningen på 3 torsk, så 
turbådene kan leve af det - når bestanden kan bære det. 

b. Kontrolforordningen 

Bjørn Wirlander oplyste, at Kommissionen har fremlagt forslag til ændring af 
fiskerikontrolforordningen den 30. maj 2018 (KOM (2018) 368). Det indebærer 
ændringer i reglerne for kontrol af rekreativt fiskeri. Kommissionen foreslår, at 
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 medlemsstaterne skal indføre en registrerings- eller licensordning, der 

overvåger antallet af rekreative fiskere, og 

 indsamle data om fangster fra rekreativt fiskeri gennem 

fangstrapportering eller andre dataindsamlingssystemer. 

Kommissionen foreslår endvidere, at for så vidt angår bestande, der er omfattet 
af EU-bevarelsesforanstaltninger, der omfatter rekreativt fiskeri (f.eks. torsk i 
Østersøen), skal medlemsstaterne 

 sørge for, at rekreative fiskere registrerer og indsender fangstopgørelser 

elektronisk til myndighederne dagligt eller efter hver fangstrejse og 

 indføre en registrerings- eller licensordning for fartøjer, der anvendes til 

rekreativt fiskeri ud over den ovenfor anførte registrerings- eller 

licensordning. 

Dette vil således betydeligt øge kravene til de rekreative fiskere om registrering 
og fangstrapportering.  

Forslaget er blevet præsenteret på rådsmøde den 18. juni. Nu påbegyndes det 
tekniske arbejde i rådsarbejdsgrupperegi.  

Fiskeripolitiske kontor ville sende sagen ud i skriftlig høring (med kort varsel) 
med henblik på, at vi skal orientere Folketinget om sagen. Fiskeripolitiske kontor 
vil meget gerne høre udvalgets umiddelbare bemærkninger. (Høringen udsendes 
3. juli 2018) 

Udvalget kunne også fremkomme med bemærkninger efterfølgende, men så 
tidligt som muligt. 

Det rekreative fiskeris fangster følges af DTU Aqua.  

Henrik Lund oplyste, at der ikke er en registrering af mindre både. 

Bjørn Wirlander bemærkede, at man skulle opsætte er system, som ikke bliver 
en stor administrativ byrde for medlemslandene 

Anders Koed oplyste, at man allerede registrerer for laks, ål, havørred, havbars 
og der er et har et solidt datagrundlag. 

Steen Laursen spurgte, hvad baggrunden er for dette forlag? 

Bjørn Wirlander svarede, at man ønskede at kende alle de faktorer, som bidrager 
til dødelighed blandt arterne. Der er en samlet kommerciel fangst på 5.500 tons 
og alene den tyske rekreative fangst er på 1.800 tons.   

Verner W Hansen bemærkede, at tal fra udtag af fisk fra det rekreative fiskeri 
altid kommer op i forhandlingerne, og tilføjede, at der er forskellige definitioner 
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af rekreativt fiskeri på EU plan. Vi har endvidere en interesse i at kende de 
rekreative fangster og fangstjournalen er et godt redskab. Men vi ønsker selv at 
styre det.  

c. Ål 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at Kommissionen højst overraskende valgte at 
indføre ny åleregulering i TAC kvote reglerne – og ikke via en ændring af 
åleforordningen, som ålefiskeriet reguleres efter. Resultatet på december 2017 
Rådsmødet betød en sammenhængende 3 måneders lukkeperiode for det 
erhvervsmæssige ålefiskeri i saltvand. Især Danmark og Sverige var meget 
utilfredse med denne form for regulering og resultatet, idet vi opfylder planen, 
som er godkendt af KOM – og så bliver pålagt en yderligere regulering. Meget 
ensidig regulering, idet alle former for fiskeri spiller ind – og især mange andre 
faktorer har stor betydning for ålebestanden, især spærringer, turbiner, 
pumpestationer, forurening, vira, klimaændringer og også prædation. DTU Aqua 
har lavet en vurdering af forslaget, som viser, at den nye regulering har en meget 
lille effekt på ålebestanden. Reguleringen i en eller anden form ”går ikke væk” – 
så fra dansk side arbejdes på, at et givent mål kan nås via alternative løsninger 
fra 2019.  

Samtidig er der behov for en fælles europæisk løsning i forhold til ålebestanden, 
idet det ikke kun er det erhvervsmæssige fiskeri i saltvand, der har betydning for 
ålebestanden. Det danske ålefiskeri er historisk og skånsomt..Man vil fra dansk 
side komme med bud på alternative løsningsforslag, . 

I henhold til rådgivning fra ICES og DTU Aqua bør der i forhold til 
ålebestanden ses på alle ålens livsstadier – glasål, gulål og blankål; alle former for 
ålefiskeri og alle relevante områder – ferskvand, rekreativt fiskeri, Middelhavet 
samt alle de faktorer, som har betydning for ålebestanden, fx spærringer, 
turbiner, pumpestationer, forurening, vira og prædation.  

Den tidligere fiskeriminister sendte den 23. januar 2018 et brev til kommissær 
Vella bl.a. om behovet for bedre data og for mere fleksibilitet i reguleringen af 
ålefiskeriet.  

DTU Aqua har udarbejdet en note vedr. den vurderede effekt af den nye 
regulering med 3 måneders lukkeperiode for erhvervsmæssigt ålefiskeri i visse 
marine områder.  

Det vurderes, at reguleringen har relativ lille effekt på bestanden – og bidrager 
kun med en ca. 2 % stigning i de voksne blankåls udvandring til Sargasso Havet. 
Marine fangster af voksne ål bidrager kun med 3 % af det aktuelle estimerede 
totale tab af biomasse. Der peges på, at andre faktorer, som fx turbiner, 
spærringer, pumpestationer, prædation og glasålsfangster, som ikke anvendes til 
genudsætning, har meget stor betydning for den europæiske ålebestand.  

Flemming Kjerulf spurgte om DK er inde over høringen.  
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Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at statusrapporterne skal evalueres på EU plan 
og det skal vurderes, om åleforordningen skal ændres, når man ser på 
oplysningerne fra medlemslandene. Udvalget vil blive orienteret. 

Niels Barslund bemærkede, at man må fiske 9 måneder om året. 

Arne Rusbjerg bemærkede, at reglerne kan betyde 60-80% nedgang for enkelte 
ålefiskere. Det er særligt i Bælterne. 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste at overordnet har man beregnet ca. 25 % 
nedgang. De erhvervsmæssige fiskere er meget frustrerede.  

Bjørn Wirlander bemærkede, at man fra dansk side havde arbejdet for 
fleksibilitet for placering af perioden.  

Henrik Lund bemærkede, at man bør beskytte dette helt særlige og skånsomme 
fiskeri. 

Lene Jensen Scheel-Bech bemærkede at Kommissionen havde været på besøg i 
Danmark og havde besigtiget fiskeriet.  

Laks og ørred 

Lisbet Plesner havde et punkt vedr. laks og ørred. Dansk Akvakultur støtter 
bæredygtigt fiskeri efter laks og ørred. Laks er beskyttet efter bl.a. habitatreglerne 
og er en del af udpegningsgrundlaget ved de jyske vestvendte vandløb. Med 
baggrund i bl.a. DSF’s klager over havbrug og Miljø- og fødevareklagenævnets 
afgørelser må det sikres, at det rekreative fiskeri efter laks ikke kan skade 
habitatarter- og områder. Der skal derfor foretages en vurdering af, om det kan 
udelukkes, at det rekreative fiskeri kan medføre skade på habitatområder- og 
arter. Derudover er antallet af laksefisk et af kvalitetselementerne i 
vandområdeplanerne, hvilket indebærer, at tilladelse til fiskeri efter laksefisk bør 
være afhængig af, om der i et vandløbssystem er god økologisk tilstand i forhold 
til antallet af laksefisk.  

På denne baggrund bad Dansk Akvakultur om en uvildig vurdering af, om det 
kan udelukkes, at det rekreativfiskeri efter laks og ørred kan medføre skade i 
forhold til habitatreglerne og i forhold til opnåelse af god økologisk kvalitet efter 
vandrammedirektivet. 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at DA havde indsendt høringssvar til en 
mindre ændring af de såkaldte laksebekendtgørelser, hvor dette fremgik.  

Verner W Hansen foreslog, at man tager dette bilateralt mellem Dansk 
Akvakultur og DSF. Lystfiskeri er efter forbundets opfattelse ikke et projekt, der 
skal habitatvurderes efter habitatdirektivet. Med hensyn til manglende 
målopfyldelse for fisk i vandløbene, så er det i høj grad lystfiskerne, som har ydet 
den største indsats for, at der er vandløb med god økologisk tilstand. 
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Steen Laursen undrede sig over, at lystfiskeri skule være et projekt, som skulle 
miljøvurderes? 

Niels Barslund bemærkede, at man kan producere laks i landbaserede anlæg og 
det behøver ikke være til havs. Catch and release bør forbydes.   

Anders Koed oplyste, at man naturligvis kigger på effekten. Man havde et 
projekt ved Stor-åen, men der var meget sen opgang, og der var ikke fanget det 
tilstrækkelige antal fisk. Man anbefaler, at man ikke dyrker C & R ved 
temperaturer over 18 grader. 

Kaare M. Ebert bemærkede, at der er god overlevelse når fiskene behandles 
skånsomt.  

Flemming Kjerulf mente i forhold til bemærkningen fra Dansk Akvakultur ikke, 
at man bør tage bilaterale emner på §7 mødet. 

 
8. Orientering om status for arbejdet med udvikling af en 

lystfiskerstrategi 

a. Strategien 

 

Bjørn Wirlander oplyste, at der blev afholdt interessentmøde den 29. november 
2017. Flere forhold har medført, at arbejdet er blevet forsinket, herunder 
ressortomlægning og 2 x ny minister. Den nedsatte arbejdsgruppe har lavet et 
stort arbejde. Eva Kjer Hansen er på lige fod med Esben Lunde Larsen og Karen 
Ellemann meget interesseret i dette område og ønsker at gå videre med strategien  

b.  Initiativer på finansloven 2018 om et nyt Center for Kyst- og 
Lystfiskerturisme 
 

Bjørn Wirlander oplyste at der i forbindelse med finansloven 2018 afsættes 8,0 
mio. kr. årligt i 2018-2021 til et formidlings- og oplevelsescenter i Assens 

Formålet med initiativet er at styrke formidlingen og markedsføringen af de gode 
muligheder, der er for lystfiskeri i Assens Kommune. Etableringen af et Center 
for Kyst- og Lystfiskerturisme skal ses i sammenhæng med regeringens 
beslutning om at udarbejde en national lystfiskerstrategi. Strategien skal bl.a. 
styrke lystfiskeriturismen i Danmark.  

Janne Palomino Dalby oplyste at Udenrigsministeriet er i dialog med Assens 
kommune om den konkrete udmøntning af initiativet, og hvordan centeret kan 
understøtte den kommende strategi.  

9. Orientering siden sidst: 
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a. Status vedr. vandområdeplaner/vandløbsrestaurering 

 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at oplysninger fra Fiskeristyrelsens Hav- og 
Fiskeritilskudskontor i Augustenborg vil blive indsat i referatet. 
Tilskudskontoret har oplyst følgende om status og om tilsagnsrammen for 
vandløbsrestaurering for 2018. 

  

  Tilsagnsramme 
i mio. kr. 

Antal 
ansøgninger 

Ansøgt 
beløb i 
mio. kr. 

Antal 
tilsagn 

Udbetalt 
beløb i 
mio kr. 

1 
runde 
2018 

55.8 100 Ikke 
opgjort 

Ikke 
afsluttet 

Ikke 
afsluttet 

2 
runde 
2018 

55.8 Ansøgningsrunde 
er planlagt til 
åbning i efteråret 
2018 

Ikke 
opgjort 

Ikke 
afsluttet 

Ikke 
afsluttet 

Jens Albert Hansen oplyste at der for vådområder er et problem, der skyldes ny 
opgørelse af fosforfrigivelse. Mange vådområder falder på denne baggrund, og 
dette skal der ses på.  

Niels Barslund oplyste, at der i et konkret projekt på 370 ha skal fjernes 10.000 
kubikmeter jord pr. hektar pga. fosfor i vådområdet -. Dette vil kræve store 
omkostninger.  

Per Søby oplyste, at I Ringkøbing Skjern er der godt gang i projekterne, og der 
mangler kun 5 spærringer. Kommunerne er trætte af det såkaldte tast selv system, 
som tit er nede, og fungerer dårligt.  

Verner W Hansen bemærkede, at det er svært at følge bevillingerne til 
vandløbsrestaurering. Hvor langt er man? Det er korrekt at der er spærringer, 
som ikke bliver fjernet, og beløbene til at fjerne spærringer er sat ned i 
2.vandplansperiode og der er ofte lokal modstand. Kommunerne følger derfor 
ikke kravene. Der er også problemer i andre områder, fx Sæby.   

Per Søby bemærkede, at man er meget bange for at træde forkert. Kan man ikke 
bruge de nationale midler (10.mio) til de små projekter? Dette ville betyde et 
tigerspring for vandløbsrestaurering. 

Verner W Hansen bemærkede, at der ikke er mange midler, og EU midlerne 
fordobler de nationale midler. Midlerne fra fiskeplejen udgør således en tredjedel 
af de danske midler.  
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Flemming Kjærulf foreslog, at kommunerne finansierer en del selv. 

Per Søby oplyste, at kommunerne selv har ekspertise, og kan udføre projekterne 
selv. Rådgivningsvirksomhederne lægger ofte prisen lige ved beløbsgrænsen.  

Anders Koed bemærkede, at man (evt. KL) evt. kan gøre opmærksom på dette 
i forbindelse med 3. vandområdeplanperiode.  

Jens Albert Hansen oplyste, at Staten snart sender arbejdsprogram for 3. 
vandplanperiode i høring.  

Verner W. Hansen bemærkede, at kommunerne kræver DUT midler for 
vandløbsindsatser. Der har været en lang forhaling af vandplansindsatsen. 
Uforbrugte midler er udtryk for forhaling, ikke manglende behov. 

Jens Albert Hansen bemærkede, at det er en opgave som kommunerne udfører 
for staten. Endvidere bemærkede Jens Albert Hansen, at kommunerne er 
forskellige mht. til egne ressourcer på dette område. Nogle kommuner har behov 
for at købe ekstern rådgivning. 

Lene Jensen Scheel Bech bemærkede, at Fiskeriministeren den 27. juni 2018 
åbner en fjernet spærring ved Skjern Å.   

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, at 3. statusrapport skal sendes til 
KOM senest den 29. juni og vil blive indsat på Fiskeristyrelsens hjemmeside. 
Rapporten er på engelsk og indeholder bl.a. indsatsreduktion, dvs. reduktion i 
det tilladte antal åleredskaber og reduktion i fangsterne. Nedgangen i fangster 
blev i 2017 registreret til 55 % - skal ses i forhold til den gennemsnitlige fangst i 
perioden 2004-2006.  

Som nævnt ovenfor er der nye restriktioner for det erhvervsmæssige ålefiskeri i 
saltvand med 3 måneders lukkeperiode fra 1. november 2018 til 31. december 
2019.  

Flemming Kjerulf opfordrede fiskerikontrollen til at gennemgå ålepas, som er 
udfordret af de ekstraordinært tørre forhold. 

 

c. Skarv 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at Henrik Lykke Sørensen, som ikke kunne 
være tilstede har oplyst, at 
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Tilladelser til regulering 

2017 var det første hele år efter offentliggørelsen af en ny skarvforvaltningsplan 
i sommeren 2016. Antallet af tilladelser til regulering af skarv ved beskydning i 
2017 er steget fra 352 i 2016 til 439 i 2017. 

Især er antallet af tilladelser ved bundgarn og ruser på fiskeriterritoriet og 
tilladelser ved vandløb og søer steget markant. 

Ser man på det vildtudbytte jægere indberetter på jagttegnet er antallet faldet fra 
4135 i jagtsæsonen 2015/16 til 3475 i 2016/17. Det sidste tal er foreløbigt og 
kan blive justeret. Niveauerne svarende til antallet af nedlagte skarv før der blev 
stillet krav om forudgående tilladelse.  

Ynglebestanden 2018 

Ynglesæsonen 2018 er ved at være afsluttet og kolonierne er talt op. Der 
foreligger endnu ikke en samlet opgørelse, da DCE Aarhus Universitet ikke har 
modtaget ynglefugletallene for alle kolonier endnu. 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 2445 reder sidste år til 1863 i år.  

Kaare M. Ebert bemærkede at vildtskadebekendtgørelsen har været i høring 

Naturstyrelsen håndhævede ansøgningerne forskelligt fra område til område.  

Kolding Å var af politiske årsager ikke blevet udpeget. Men nu er forvaltningen 
ens i hele landet.  

d. Sæl 

Bjørn Wirlander oplyste følgende: 
 
Sæler i ferskvand: Det er nu muligt, at ansøge om tilladelse til at regulere spættet 
sæl i vandløb 1. august – 31. maj. Ansøgningen skal ske til Naturstyrelsen. 

Den gældende ordlyd af bekendtgørelsen (Stk 2. vedrører ferskvand) er: 

Spættet sæl  

§ 23. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af spættet sæl ved 
faststående, fungerende fiskeredskaber på fiskeriterritoriet i perioden 1. 
august - 31. maj.  
Stk. 2. Naturstyrelsen kan desuden i perioden 1. august – 31. maj give 
tilladelse til regulering af spættet sæl i vandløb for at beskytte pressede 
fiskebestande og for at undgå skader på fiskeri.  
Stk. 3. Tilladelser efter stk. 2, kan ud over ejeren eller brugeren gives til 
foreninger, der organiserer lyst-, fritids- eller erhvervsfiskere, jf. dog § 2, 
stk. 3. 

 



16 
 

Derudover har Limfjordsrådet udviklet en database, hvor borgere nu kan 
indrapportere sælobservationer i Limfjorden og de tilstødende vandløb. På 
Limfjordsrådets hjemmeside, kan endvidere ses et oversigtskort over de aktuelle 
observationer af spættet sæl i området 

Jørgen Jeppesen oplyste, at der havde været afholdt et møde i Holstebro om 
sæler med mange deltagere. Der var inviteret 30 deltagere, men kun afsat 30 
minutter til debat. Glædede sig over, at det nu er muligt at skyde i fersk vand, 
men er skuffet over, at det ikke er muligt i saltvand. JJ havde sendt henvendelser 
til flere ministre om sagen. Esben Lunde ville bede om at man så på 
Vildtskadebekendtgørelsen og man ville se på, om rekreative fiskere også måtte 
høres. Fritidsfiskerne har også store problemer i fjorden. De spættede sæler (som 
er eneste art i Limfjorden) bør reguleres, før de kommer op i åen.  

Bjørn Wirlander oplyste at ministeren er optaget af dette spørgsmål, og vil gerne 
se på spørgsmålet i regionalt regi omkring Østersøen.  

Niels Barslund oplyste, at der er en tilladelse til at skyde sæler i Karup Å. 
Tilladelsen var givet under hensyn til lystfiskerturismen. 

e. Revision af bekendtgørelser 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om, at flere bekendtgørelser er på vej 
under revision. Der er behov for, at der udarbejdes en prioriteret liste, da der er 
ændrede regler for udstedelse og ikrafttrædelse af bekendtgørelser.  Samt 
ressourcer. For nogle bekendtgørelser kommer der løbende forslag til revision.  

”Sjællandsbekendtgørelserne” – 3 bekendtgørelser om fredningsbælter og 
regulering af fiskeriet) – vi havde møde herom i 2017 – høring vedr. revision 
forventes udsendt  i september måned med henblik på at nye regler kan træde i 
kraft 1.januar 2019. 

Mindstemålsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018 – regelforenkling og 
harmonisering med EU-regler. Der var fra flere af medlemmer af §7 udvalget 
høringsbemærkninger bl.a. med forslag om højere mindstemål på pighvarre, 
aborre og torsk i Øresund. 

Svar på høringsportalen: ”Det er Udenrigsministeriets udgangspunkt, at reglerne 
i bekendtgørelsen bør være harmoniserede med EU’s regler om mindstemål. Det 
er i overensstemmelse med regeringens ønske om enkle regler – og ensartet 
behandling af fiskere i EU. Der pågår løbende drøftelser i EU-regi om 
mindstemål, og det er i denne sammenhæng konkrete mål bør drøftes, når det 
er relevant.   

Med hensyn til de indsendte forslag om at hæve og harmonisere mindstemålene 
for en række arter, vil Fiskeripolitisk kontor for de arter og farvande, hvor der 
ikke er et EU mindstemål, anmode DTU Aqua om bemærkninger hertil med 
henblik på eventuel justering ved en kommende revision af bekendtgørelsen.”   
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Ændring af de såkaldte laksebekendtgørelser for fiskeri i det vestjyske åer vedr. 
brug af cirkelkroge – har været i høring og er på vej.  

Forslag til ændring af bekendtgørelsen om mindstemål og fredningstider for fisk 
i ferskvand er på vej – der er behov for 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). 

Max Thomsen havde indsendt materiale til dagens møde om fredning af laks i 
Randers Fjord. Der fanges hverken fisk med stang eller garn, men der er et 
ulovligt fiskeri. Med fredning ville det sværere at sælge. 

Kaare M. Ebert støttede Max bemærkninger. Der foregår et ulovligt fiskeri. 

Henrik Lund bemærkede at man ikke kan regulere ulovligt fiskeri. Der er ikke 
brug for flere regler. 

Arne Rusbjerg bemærkede, at der var en sag med kontrollen, som havde 
inddraget en fritidsfiskers redskaber.  

Lene Jensen Scheel-Bech bemærkede, at der var givet en udtalelse fra 
fiskerikontrollen. 

Lene Jensen Scheel-Bech bemærkede at UMs holdning var klart. Der var uden 
tvivl tale om et ålerør. Tejn er beregnet til at fangst af krebs i ferskvand og til 
hummer og krabber i saltvand. Med hensyn til definitionen er arbejdet sat i gang, 
og det vil komme i høring.     

Flemming Kjerulf opfordrede til ensartede regler i hele landet. 
Fiskerikontrolinspektorater udsender brochurer med forskellige tolkninger. 
Dette er oplyst overfor fiskerikontrollen.   

Bjørn Wirlander opfordrede til at man indsendte konkrete eksempler. 

Lene Jensen Scheel-Bech opfordrede at man tog dette op på 
fiskerikontrolmøder.  

Kaj Poulsen opfordrede til at man indfører forbud mod at ilandbringe ål i 
lukkeperioden. 

Kaare M. Ebert bemærkede ift laks, at der ikke bør være forskel på, om det er 
en selvreproducerende bestand  

Jens Albert Hansen bemærkede, at I Gudenåen er man bekymret for opgangen 
af havørred.  

Anders Koed bemærkede at DTU Aqua har projektforslag, som mangler 
finansiering. 
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Ønske om fredningsbælte i Mariager Fjord. Ønske om garnbegrænsning i Skive 
Fjord. Stalling (ferskvand).   

Max Thomsen spurgte til status for Mariager Fjord, hvor der er udledning af 
kølevand. Der er mange lystfiskere, som fisker undermålsørred i dette område 
om vinteren. 

Peter Geertz-Hansen bemærkede at reglerne vedr .kølevand varierer. En 
halvårsfredning ville give mening. 

Kaare M Ebert bemærkede at en umiddelbart fredning ville give mening, men 
afventer tilbagemelding fra de lokale foreninger. En halvårsfreding ville evt. 
påvirke rusefiskeri. 

Henrik Lund spurgte om Stege bekendtgørelsen er med i forslag til revision.  

Lene Jensen bekræftede dette. 

Jørgen Jeppesen bemærkede, at der er en erhvervsfisker i Skive Fjord. Det er en 
tidligere fritidsfisker, som har ansættelse hos erhvervsfisker. Der har ikke været 
erhvervsfiskeri i den del af fjorden i 25 år. Fiskeriet forveksles med fritidsfiskeri. 
Der fiskes for hårdt på ørred med mange garn. JJ havde forsøgt dialog med den 
pågældende fisker, men uden resultat.  

Bjørn Wirlander bemærkede, at det var noteret. 

Kaare M. Ebert bemærkede, at dette rejste en generel problemstilling om garn i 
fjordene.  

Kaj Poulsen bemærkede, at man kunne indføre en model som i Odense Fjord. 
Der skal være plads til erhvervsfiskeriet. 

Max Thomsen henviste til Kilen ved Struer bekendtgørelsen. Max tre garn pr. 
person uanset type af fiskeri.   

Arbejdet i regelforenklingsgruppen: 

Bjørn Wirlander oplyste, at arbejdet i regelforenklingsgruppen for nuværende er 
koncentreret omkring revision af trawlbekendtgørelsen. Da 
trawlbekendtgørelsen er en bekendtgørelse som udelukkende regulerer 
erhvervsmæssigt fiskeri, er det kun fiskeriforeningerne (DFPO, DPPO og FSK) 
som deltager i arbejdsmøderne. Det er mest hensigtsmæssigt med små 
arbejdsgrupper, med de primære interessenter, særligt da der er tale om en meget 
svær bekendtgørelse. De rekreative organisationer vil have mulighed for at 
komme med bemærkninger, når bekendtgørelsen sendes i offentlig høring, 
hvilket forventes at ske i løbet af september 2018. UM kan dog til orientering 
nævne, at der i forbindelse med revision af trawlbekendtgørelsen IKKE vil 
tillades kystnært trawlfiskeri i områder, hvor det i dag er forbudt. Der vil derimod 



19 
 

blive indsat flere områder, hvor trawl- og snurrevodsfiskeri forbydes, og flere af 
de eksisterende forbudsområder vil blive udvidet. Regelforenklingsarbejdet 
forventes at fortsætte, også når trawlbekendtgørelsen er sendt i høring – så hvis 
de tilstedeværende har ønsker om forenkling af eksisterende regelsæt (både 
erhverv og rekreativt), kan disse meldes ind til Pernille. Det pointeres, at der er 
tale om en regelforenklingsøvelse – så ønsker til nye regler er ikke omfattet af 
denne arbejdsgruppe. Bekendtgørelsen forventes at komme i høring i september 
måned.  

10. Fastsættelse af dato for næste møde. 

 

Bjørn Wirlander bad om udvalgets holdning til mødekadencen. 
Udvalget var enigt om, at to årlige møder var et tilpas niveau. 

DTU Aqua forslog, at næste møde kunne ligge midt november, hvor et udkast 
til den nye handlingsplan med budgetter kunne foreligge.  

Bjørn Wirlander bemærkede, at der nok kun er behov for 1 møde mere i år, da 
der ikke er noget nyt i Handlingsplanen. Den endelige dato vil fremgå af 
invitationen.  

11. Eventuelt 

Niels Barslund bemærkede at der er 135.000 kr. om året til 
vandløbsforbedringer. (de konverterede midler fra udsætningsplanen) 

Peter Geertz-Hansen bemærkede, at lodsejere ikke kan søge disse midler. Det er 
foreninger, som administrerer udsætningsplanerne. Der må nås forståelse med 
dem, der administrerer udsætningsplanen. Det er en fællesinteresse at midlerne 
forbruges ordentligt. 

Max Thomsen spurgte, hvorfor man ikke kan finde definition af krebsetejner. 

Til fiskeri med krebsetegner i Allingåen anvendes Svenske krebsetegner 
(der findes ingen danske der er godkendt). Fangst samt bifangst noteres 
ved hver tømning. 
 


