
 

Referat fra møde i § 7-udvalget afholdt den 6. september 2017 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Orientering om, at fiskerirelaterede opgaver, herunder rekreativt fiskeri, den 7. august 

2017 er overført til Udenrigsministeriet ved Karen Ellemann, minister for fiskeri og 

ligestilling og minister for nordisk samarbejde. 

 

3. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder Status for 

Fiskeplejen pr. 1.3.2017. 

 

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

 

5. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2018, herunder henvendelse 

fra helt-klækkeriet i Ringkøbing Fjord. 

 

6. Drøftelse af rekreativt fiskeri i forhold til EU-regulering af torskefiskeriet i vestlige 

Østersø. 

 

7. Manglende rekruttering af aborre og gedde i brakvand, efter ønske fra Danmarks 

Fiskeriforening PO. 

 

8. Orientering om status for arbejdet med udvikling af en lystfiskerstrategi. 

 

9. Orientering om regler om signalkrebs, efter ønske fra Ferskvandsfiskeriforeningen for 

Danmark. 

 

10. 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. Revision af bekendtgørelser. 

 

11. Fastsættelse af dato for næste møde. 

 

12. Eventuelt 
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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Bjørn Wirlander bød velkommen - herunder til ”nyt” medlem fra Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. 

Hansen, som permanent overtager posten efter Steffen Toft Jensen. 

Der var ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden.  

Kaare Ebert ønskede til punkt 12. Evt, en orientering om status på lakseforvaltningsplanen samt en drøftelse 

af bæverforvaltningen i DK, særligt i Storåen. 

Der var en kort præsentationsrunde. 

 

2. Orientering om, at fiskerirelaterede opgaver, herunder rekreativt fiskeri den 7. august 2017 er 

overført til Udenrigsministeriet ved Karen Ellemann, minister for fiskeri, ligestilling og for 

nordisk samarbejde. 

 

Bjørn Wirlander orienterede om den seneste rapport fra Rigsrevisionen, som har bevirket en situation hvor 

hele fiskeriområdet som ressort er overflyttet til Udenrigsministeriet (UM). Fiskeriområdet er nu del af et 

større ministerium end tidligere, hvor fiskeri tidligere blev anset for en mindre del af et større hele, er 

forhåbningen, at der fremover vil være langt mere fokus på hele området. 

 

Der vil blive etableret en decideret Fiskeristyrelse under UM, hvor selve kontroldelen og de decentrale 

enheder (fiskeriinspektoraterne) vil blive omfattet. Fiskeristyrelsen placeres i Nyropsgade. 

 

Det nuværende ”EU & Fiskeriregulering” flytter til UM på Asiatisk Plads, hvor medarbejderne vil udgøre et 

fagligt stærkt departement. Dvs. både reguleringsdelen og hele politikudviklingen indenfor fiskeri følger med, 

herunder også rekreativt fiskeri. Kontroldelen bliver i Fiskeristyrelsen, mens akvakultur ikke flyttes men 

forbliver i MFVM. EHFF-medarbejderne forventes at flytte med til Asiatisk Plads. 

 

Som følge af ressortomlægning, har der været en lang række praktiske udfordringer, som har bevirket at 

tidligere tidsplaner er blevet forskudt lidt. Dette gælder også tidsplanen for den planlagte lystfiskerstrategi – 

det forventes at denne proces er blevet forsinket med en lille måneds tid. 

 

Niels Barslund spurgte ind til årsagen til at fiskeriområdet flyttes til UM, om det har noget at gøre med 

Brexit. 

 

Bjørn Wirlander oplyste, at UM er vant til stor udlandskontakt, og eftersom fiskeriområdet har mange 

udenlandske snitflader med fiskeriinteresser i og fra andre medlemslande, giver flytningen god mening. Der 

ønskes etableret et fiskeriområde som bliver selvkørende, og som ”kan klare sig selv” uagtet 

ministerieplacering. 

  

Kim Kjær nævnte, at DFPO er meget fortrøstningsfulde og ser positivt på omstillingen. 

 

Verner Hansen bemærkede, at det er vigtigt at holde snor i fisketegnsmidlerne og vandplanerne. Der er 

både styrker og svagheder ved den nye struktur. Det ligner en tendens til et øget pres på fagligheden. 

Tidligere minister har jo udtalt, at faglige opgaver burde udliciteres. Sportsfiskerforbundet er dog ikke 
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bekymrede for lige det rekreative fiskeri, hvor EU & Fiskeriregulering vil være garant for fagligheden 

fremadrettet. 

 

 

3. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje 

 

Peter Geertz-Hansen orienterede kort om status for fiskeplejen. I foråret har der været opdrætsproblemer 

ved to anlæg, som har haft betydning for smoltudsætningen på Sjælland og i Lille Åen.  

Ved sidste møde i §7-udvalget blev nævnt, at der har været en del turbulens mellem opdrættere. En 

opdrætter har valgt at opsige sit samarbejde med fiskeplejen. Der er etableret nye kontakter, en enkelt af de 

nye opdrættere er dog blevet syg, så der er stadig ledig kapacitet. 

Igangværende restaureringsprojekter synes alle at være i god gænge. 

Kaare M. Ebert nævnte, at det er positivt at ”kursus3” (Kursusmodul 3 i vandløbsrestaurering) er sat i søen, 

og ser frem til at dette kan forsætte, da der er en stor efterspørgsel derpå. 

Josianne Støttrup orienterede om seneste Nøglefiskerrapport – hvor der har været aktiv deltagelse fra 94 

fiskere, som samlet har fisket med ruser siden 2002 og med garn siden 2005. Noget nyt i rapporten er en 

krabbe-”opgørelse”. Artsgenkendelse, med henblik på korrekt registrering, er blevet væsentligt forbedret som 

følge af afholdelse af kurser. 

Flemming Kjærulf spurgte ind til status på projektet ”Små fisk”, og om der vil være en opfølgning på det? 

Josianne Støttrup oplyste, at data er ved at blive oparbejdet, pt. er der ikke et overblik. Forventeligt vil der 

kunne siges mere herom i løbet af 2018. Der er intentioner om at knytte kystdata i forbindelse med 

kortlægning af fiskehabitater for 10 arter. 

Mads Christoffersen oplyste, at der gennem årrække har været afsat midler til udsætning af pighvar. De 

senere år har der været lidt udfordringer, som følge af selvrestriktion ifm. at det kun ønskes at udsætte 

afkom fra lokale moderfisk. I år lykkedes de at skaffe moderfisk rundt Bornholm, hvor der var stor hjælp fra 

Amatørfiskerne ifm. indfangning. Beklageligvis blev det lidt for sent i år, da de indfangede fisk netop lige 

havde gydt i burene. DTU Aqua savner at få moderfisk (og have dem gående indtil de er gydemodne) fra 

andre steder i DK – der ønskes gerne et samarbejde med DFPO i den forbindelse. 

Derudover har DTU Aqua en række studerende som indsamler ål i de kystnære områder, og ser på hvorvidt 

ål ernærer sig af sortmundet kutling. I samme regi, kigges der på prædation af kutlinger hos bl.a. pighvar – 

og om dette evt. kan bidrage til højkvalitetsfisk (kutlinger – ål – pighvar). 

Flemming Kjærulf nævnte, at det er utænkeligt, at de 54% fangst af ål fra Kommissionens seneste 

bemærkninger omkring begrænsning af ålefiskeri i Østersøen, opfanges. Indgår de kystnære ål mon i dette? 

Der ses et godt fiskeri efter gydeål i de kystnære områder.  

 

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

 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om den økonomiske ramme for handlingsplanen, dvs. de faktiske 

indtægter til og med august 2017, samt forventede besparelser på administrationskontoen. 

Fisketegnsindtægterne fortsætter en nedadgående trend. De samlede indtægter ved udgangen af august 
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2017 var ca. 31,4 mio. kr.  – ved udgangen af august 2016 ca. 32 mio. kr., dvs. ca. 600.000 kr. under 2016 

niveau. (i alt lystfiskertegn: 24,8 mio. kr. og fritidsfiskertegn: 6,6 mio. kr.). En nedgang i 

fritidsfiskerindtægterne med 500.000 kr. og en nedgang i lystfiskerindtægterne på 100.000 kr. i forhold til 

samme periode i 2016. Samlede indtægter i 2016: 39,3 mio. kr. – dvs. 1,7 mio. kr. under finanslovstal på 41 

mio. kr.). Dog forventeligt en stor besparelse på administrationskontoen også i 2017 på godt 1 mio. kr. Det er 

en bekymrende tendens, at indtægterne er nedadgående. 

Verner W. Hansen fandt det overraskende, at det ikke er lystfiskerne som er ”mest bagud”. Der er 

foreninger i ferskvand som kontrollerer fisketegn – det vil være en oplagt mulighed at disse uddannes til 

tilsvarende i saltvand. Det kan også være en hjælp at få fjernet undtagelsen om, at folkepensionister ikke 

skal betale lystfiskertegn. Svært at konkretisere hvor meget snyd der forekommer – der udestår en stor 

informationsindsats. 

Niels Barslund mente ikke, at lystfiskere skal til at have lov til at kontrollere andres fisketegn. Men det er 

betænkeligt, at så stor en procentdel ikke har indløst fisketegn. 

Kaj Poulsen mente, at der er behov for mere oplysning omkring bødeforhold ved ikke at indløse fisketegn 

ved fritidsfiskeri. 

Per Søby Jensen foreslog, at man kunne lave deciderede reklamefilm, som beskriver hvad pengene i 

fiskeplejen konkret anvendes til, fx i form af professionelle tv spots. 

Josianne Støttrup supplerede, at det er vigtigt at anskueliggøre, at pengene går til fiskepleje og ikke direkte 

i statskassen. 

Arne Rusbjerg nævnte, at nedgangen i antallet af indløste fisketegn kan være aldersbetinget, at flere nu er 

nået pensionsalderen. Derudover er reglerne i visse fjorde blevet så stramme, at de er umuligt at overholde. 

Det er derfor ”nemmere” blot at fiske løs, da risikoen for at blive taget også er minimal. 

Flemming Kjærulf nævnte, at specielt hos ikke-medlemmer er gennemsnitsalderen over gennemsnittet i 

foreningerne, det er tvivlsomt at folk går fra at fiske lovligt til derefter at fiske ulovligt. Det kan også være et 

aldersrelateret problem, hvor mange simpelthen opgiver, da reglerne er meget komplicerede. Der ligger en 

opgave i at oplyse omkring muligheder for at udøve fritidsfiskeri, uden at bryde reglerne. 

Kim Kjær nævnte, at DFPO årligt afholder møde med den decentrale fiskerikontrol. Klondyke opstår, da der 

sjældent ses en sejlende kontrol. Tendens til flere redskaber ude, godt nok med afmærkning, men ikke 

farbar vej at gå hvis fiskere skal til at kontrollere fiskere. Der bør tilføres flere midler til de sejlende kontrol-

myndigheder. 

Arne Rusbjerg spurgte ind til muligheden for at pristalsregulere fisketegnet. 
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Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at der er hjemmel til prisregulering under hensyn til pris- og 

lønudviklingen. Det er muligt at lave et overslag på, hvad det vil generere af ekstra indtægter. 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens økonomikontor, har efter mødet fremsendt følgende oplysninger om en 

eventuel fisketegnsprisændring: 

Prisindeks 1. Marts 2012  98,3 

Prisindeks 1. August 2017 101,7 

Data kilde: Danmark Statistisk (Forbrugerprisindeks) 

Dette giver en prisstigning på 3,5 pct.. Nedenstående viser beregningen.  

Type fisketegn Gældende fisketegnspriser  Eventuelle ny pris 

Dag lystfiskertegn 40 41,38 

Uge lystfiskertegn 130 134,50 

Års lystfiskertegn 185 191,40 

Fritidsfiskertegn 300 310,38 

 

Kaare M. Ebert nævnte, at ift. afsætning af midler til formidling, at det er vigtigt at tale med folk som har 

erfaring med de sociale medier. Der bør ikke kun tænkes i de gængse reklamefilm. Det har vist sig at virke i 

bl.a. UK. 

Per Søby Jensen var enig, i at budskabet med indløsning af fisketegn skal bredt ud til alle. Mange af dem 

som ser Sportsfiskernes film, har jo oftest allerede fisketegn. Vigtigt at fange dem som ”kun” anvender de 

gængse reklame-kanaler. 

Bjørn Wirlander nævnte, at EU & Fiskeriregulering systematisk vil arbejde videre i dette spor og kigge 

nærmere på finansieringsmuligheder. 

 

5. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2018 

 

Peter Geertz ridsede kort scenariet op for en 3-årig plan, tilpasset budget som følge af færre midler til 

rådighed nu. DTU Aqua er i gang med skrivearbejdet, et udkast til handlingsplan for 2018 forventes at 

foreligge i oktober. 

Kaare M. Ebert nævnte, at Sportsfiskerne gerne så, at der var mulighed for at få oprettet et kursus i 

monitering – i før/efter effekter.  

Anders Koed nævnte, at der var nogle juridisk problemer ved at lade alle el-fiske. Ideen er god, men kræver 

koordinering – derudover er det tidskrævende, da det er nødvendigt med 3-4 års historik forud en projektstart 

og tilsvarende efterfølgende. Der bliver brugt for mange ressourcer på projekter, som ikke vides virker eller 

ej. 



 

 

7 

 

Per Søby Jensen nævnte, at mange projekter ikke længere bliver ordentligt effektvurderet, medmindre at 

det er en bunden opgave, da prioriteres det ikke. 

Max Thomsen mente, at det vil være ønskeligt med et fiskeetik-kursus, i korrekt håndtering af fisk. 

 

 

Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord: 

 

Kim Kjær refererede til mail fremsendt til EU & Fiskeriregulering, vedrørende ønske om mer-bevilling til 

heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord, som årlig udsætter ca. 4 mio. larver, Klækkeriet kører i øjeblikket med 

underskud. Klækkeriet modtager årligt 125.000 kr. 

 

Arne Rusbjerg nævnte, at klækkeriet udelukkende efterlyser en underskudsgaranti, da klækkeriet jo kun får 

penge for de fisk som leveres. 

 

Flemming Kjærulf mente, at setuppet burde gentænkes. En vis selvfinansiering vil være at foretrække. 

 

Søren Berg nævnte, at det er på sin plads at vurdere hvilken effekt disse udsætninger har. Udsætninger 

som er rettet mod erhvervet støttes kun efter krone til krone princippet. I Ringkøbing Fjord opfiskes langt de 

største mængder af erhvervet.Mht. effektvurdering kan dette ske ved fx mærkning, eller indførsel af et 

flerårigt udsætningsstop og kigge på de erhvervsmæssige fangster i den periode, samt 

alderssammensætningen af de landede fisk 

 

6. Rekreativt fiskeri i forhold til EU regulering af torskefiskeriet i vestlige Østersø 

 

Bjørn Wirlander oplyste, at Kommissionen har mere og mere fokus på rekreativt fiskeri og rekreative 

fangster, særligt torskefiskeriet i Østersøen. Danmark er med i arbejdet om at forbedre data for det 

rekreative fiskeri. Der skal findes en metode til registrering af fangster af torsk fra rekreativt fiskeri som en del 

af den globale fiskeridødelighed. EU & Fiskeriregulering har netop modtaget Kommissionens forslag for 

fiskerimulighederne i Østersøen for 2018. Det fremgår heraf, at der er status quo vedr. forslaget gældende 

for det rekreative fiskeri, dvs. at hver enkelt lyst- og fritidsfisker højst må tage 5 torsk pr. dag med i land ved 

fiskeri i den vestlige Østersø. I perioden 1. februar til 31. marts må hver enkelt lyst- og fritidsfisker dog højst 

tage 3 torsk pr. dag med i land ved fiskeri i den vestlige Østersø. Reglen gælder også for den enkelte 

lystfisker, som tager ud og fisker med en turbåd.  

Bjørn Wirlander nævnte, at Danmarks Sportsfiskerforbund (DSFF)har skrevet til ministeren med forslag om 

at hæve mindstemålet for torsk for lystfiskeri til 50 cm. EU & Fiskeriregulering, har bedt DTU Aqua om en 

vurdering af dette forslag. Det er også noteret, at DSFF foreslår at torskefiskeriet i Øresund (område 23) skal 

have sin egen forvaltning, idet torskebestanden her har det bedre end i område 22 og 24. Endelig har DSFF 

foreslået, at den daglige fangstbegrænsning på torsk i område 23 skal fastlægges ud fra både biologiske 

hensyn og hensyn til turbådenes eksistensgrundlag. Formålet er at sikre en bæredygtig forvaltning af 

torskebestanden og samtidig sikre turbådenes overlevelse. 

Som det fremgår af svaret fra ministeren, kan vi nok ikke komme uden om, at både fiskerierhvervet og det 

rekreative fiskeri fortsat må bidrage til at genoprette torskebestanden.  

Bjørn Wirlander nævnte, at ICES oplyser at fiskeriindsatsen kan øges op til 8% i vest, men rådgiver ikke om 

en lukkeperiode. Kommissionen foreslår, at der er samme niveau (lavere TAC) af fiskerimuligheder som i 

2017, suppleret med lukkeperioder, samt en opretholdelse af baglimit (5 torsk/mand/dag og 3 i 
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lukkeperioden). Der er enighed mellem medlemslandene mht. at forsætte med baglimit, DK dog åbne overfor 

at kigge på konstellationen. 

Gydebiomassen er særdeles gunstig for både øst- og vesttorsk. DK går ind for fastholdelse af baglimit, men 

går ikke umiddelbart ind for en lukkeperiode. Som der ser ud pt. flertal for lukkeperiode. Begrænsningerne 

gælder ikke for lyst- og fritidsfiskeri i den østlige del af Østersøen. Reglerne besluttes endeligt på rådsmøde i 

Luxembourg den 9.-10. oktober 2017 og vil træde i kraft den 1. januar 2018. 

Flemming Kjærulf mente, at det var besynderligt at indføre en lukkeperiode, som ikke er biologisk 

begrundet. Evt. bør baglimit ensrettes med 5 torsk hele året igennem. Der bør endvidere tages hensyn til 

turbådene. 

Niels Barslund undrede sig over, at der er forskel på forvaltningen af hhv. østtorsk og vesttorsk. 

Bjørn Wirlander oplyste, at der er tale om to forskellige bestande, som forvaltes forskelligt. Østtorsken er 

også generelt i dårligere kondition og det er begrænset med turbåde i øst.  

Kaare M. Ebert spurgte, om status quo bevares for det rekreative fiskeri. Turbådene (særligt Øresund og 

Langeland) har store udfordringer med at få tingene til at rende rundt. De fremlagte landingsmængder er 

alene baseret på tyske tal (som udøver rekreativt fiskeri i andre mængder end DK). Turbådene har 

dokumenteret tab på 32 % og allerede 1 har oplagt. Sportsfiskerne ønsker en anderledes regulering for 

turbådene i Øresund og forvaltningen af underområde 23 bør være særskilt. 

Forbundet ønsker ligeledes et større mindstemål på fx 45 cm, som hvis det ikke er muligt at få gennemført 

for alle, kun skal gælde lystfiskeriet. 

Kim Kjær mente at man skulle passe på med at forfordele, og kun sikre turbådene bedre forhold. Kan man 

hindre at flytte effort ind i område 23?  

Verner W. Hansen nævnte, at DSF ikke anfægter, at der skal være en vis regulering. Men det har i praksis 

vist sig, at især de 3 torsk i lukkeperioden har fået alvorlige konsekvenser for turbådene. Det lave 

mindstemål på torsken har baggrund i discard-kravet. Der er en problemstilling mht. overlevelse. 

 

7. Manglende rekruttering af aborre og gedde i brakvand, efter ønske fra DFPO. DTU Aqua har 

lavet notat med registrering af aborre og gedde i kystnære områder, som er sendt til udvalget 

 

Kim Kjær orienterede om problematikken med manglende rekruttering af aborre og gedder i 

brakvandsområderne omkring Lolland Falster og Møn. Der mangler efterhånden flere årgange af aborre og 

gedder og gennemsnitsstørrelsen på de fisk der fanges er kraftig forøget de seneste år. Efterhånden er det 

svært at fange gedder under 60 cm i brakvandet. 

DFPO har udført en række interviews med fiskere som fisker rundt Møn, det er tydeligt at der er sket en 

ændring i længdefordelingen af fiskene i området. Dette er en bekymrende udvikling og fiskerne mistænker 

den sortmundede kutling for at æde alle fiskeæg i området. DFPO mener, at der er behov for at få drøftet 

hvorledes forekomsten af kutlinger håndteres, fx introduktion af flere prædatorer i området. Med den 

kommende lystfiskerstrategi in mente, er det vigtigt at denne problematik håndteres, da situationen sætter sit 

præg på områdets fisketurisme. Der bør ses på muligheder for direkte bestandsophjælpning f.eks. ved at 

udsætte yngel i områderne så rekrutteringen sikres. En kraftig forøgelse af de prædatorer, der æder 

sortmundede kutling vil være i alle interesse. 
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Anders Koed kunne hverken be- eller afkræfte, om rekrutteringsproblemet i området er forårsaget af 

kutlinger. Det ser dog ikke særligt lovende ud, at udsætte gedder i områder hvor der i forvejen er gedder. 

Der er tidligere foretaget en enkelt brakvandsudsætning med moderfisk fra ferskvand, hvilket viste sig ikke at 

være optimalt da udsætningen ikke resulterede i flere store gedder. Lene Jacobsen (DTU Aqua) arbejder på 

et aborre- og geddeprojekt, som vil munde ud i en samlerapport over eksisterende viden på området. 

Anders Koed oplyste, at det er gået støt nedad med landinger af brakvansgedder i Østersø-området siden 

60´erne, hvilket formentlig kan tilskrives en række forhold som; eutrofiering og regulering af vandløbene og 

nærliggende søer (gyde- og opvækstområder). Afskårede områder og kanalisering er dele af problemet. 

”Gedde-fabrikker” er desuden meldt ind som muligheder, der bør kigges nærmere på i den kommende 

strategi for lystfiskeri i DK.  

Kim Kjær nævnte, at der er set opvandring af kutlinger i vandkanalerne i Stege Nor området. DFPO ønsker 

at bruge de lokale gedder og stryge dem til at få kutlingebestanden bragt ned. Mht. gedde-fabrikkerne, så er 

der brug for at der sker noget hurtigt. I Tyskland har forskere påvist, at forekomsten af kutlinger kan have 

betydning for bl.a. bestanden af brisling. Man kunne i DK overveje, at udvælge et forsøgsområde til en 

lignende undersøgelse. 

Mads Christoffersen foreslog, at der evt. kunne udsættes andre prædatorer end gedder i området. 

Anders Koed mente, at der er store udfordringer med at udsætte gedder, da de store gedder vil æde de 

mindre. Det kræver at set-uppet gennemtænkes, evt. forsøg med et pilotprojekt. Derudover er der et 

økonomisk aspekt der skal tages hensyn til. DTU Aqua vil kigge nærmere herpå. Det vil være en god ide at 

se tiden an hvad angår rekruttering i området, og se om rekrutteringen ikke forbedres. 

 

8. Orientering om status for arbejdet med udvikling af en lystfiskerstrategi 

 

Bjørn Wirlander oplyste, at flere forhold som følge af ressortomlægningen betyder, at arbejdet omkring 

udvikling af en strategi for lystfiskeriet vil blive udsat ca. 1 måneds tid, opgaven er således ikke taget af 

bordet. Det forventes, at næste arbejdsgruppemøde vil blive den 25. oktober. Interessentmødet forventes at 

blive afholdt den 29. november i Vingsted.   

9. Orientering om regler for signalkrebs, efter ønske fra Ferskvandsfiskeriforeningen for 

Danmark. 

 

Max Thomsen ønskede at høre nærmere omkring tilladelse til fangst af signalkrebs. 

 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at signalkrebsen som invasiv art hører under Miljøstyrelsens 

ressortområde. Det er udelukkende redskabsanvendelse til krebsefiskeri, som håndteres i Fiskerikontrollen. 

Vi skal sikre os, at der ikke anvendes et redskab som evt. kan tilbageholde ål.  

 

Søren Berg oplyste, at EU’s regler på området har været i kraft siden august 2016. Reglerne siger dog ikke 

noget om fangst, her må det være Miljøstyrelsen som skal kontaktes. 

 

Max Thomsen refererede til handlingsplan for bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å, hvor der står at der 

ingen fredningstid er på signalkrebs og heller ingen afstandskrav ifm. opfiskning af arten. Det er vigtigt at der 

uddybes, at der er restriktioner ifm. fiskeriet, som fx ingen salg af krebsene eller transport af dem i levende 

stand. 
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Søren Berg oplyste, at DTU Aqua sidste år udførte en undersøgelse for Miljøstyrelsen om udbredelsen af 

krebsepest.  

 

Villy Larsen spurgte om, DTU Aqua har nogen planer mht. den oprindelige flodkrebs og fredning deraf? 

Søren Berg oplyste, at dette også hører under Miljøstyrelsen, som netop har sendt et projekt i udbud, med 

det formål at kortlægge udbredelsen af alle arter af krebs i Danmark og på baggrund heraf udpege mulige 

reservater (”safe sites”) for flodskrebs. 

 

 

10. Orientering siden sidst: 

 

a. Status vedr. vandområdeplaner/vandløbsrestaurering 

 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at EU & Fiskeriregulering endnu ikke havde modtaget de opdaterede 

oplysninger fra kollegaerne i Tønder, i relation til igangværende vandløbsrestaurering – oplysningerne vil 

blive indsat i mødereferatet, så snart at de er modtaget. 

Efter mødets afholdelse har EU & Fiskeriregulering modtaget følgende oplysninger omkring tilsagnsrammen 

for vandløbsrestaurering for 2017, hvor den samlede tilsagnsramme er på 42,3 mio. kr. Indtil videre er det 

kun runde 1 som er afsluttet: 

  Tilsagnsramme Ansøgt Tilsagn Udbetalt 

1. runde 42,3 10,5 8,8 10,5 

2. runde   - -   

 

Lene Jensen Scheel-Bech spurgte ind til, hvordan arbejdet i vandrådene er forløbet? 

Verner W. Hansen oplyste at der i vandrådene hovedsageligt har været en god og konstruktiv dialog, og at 

der nu er blevet fastlagt kriterier for hvilke vandløb der skal ud af vandplanerne, og hvilke vandløb (kunstige) 

som bør omfattes. Den 7. september er der møde med ministeren, da samarbejdet nogle steder er kørt af 

sporet. Fx Fyn hvor der er 4 vandråd, men hvor kun 3 af dem er velfungerende. Arbejdet løber frem til 1. 

januar 2018. 

Niels Barslund oplyste, at man ikke er nået langt i vandrådene i hans område, da kommunen stadig er i 

gang med undersøgelser.  

Torkild Kjeldsen nævnte, at første fase går fint, og arbejdet er meget faktabaseret, der kigges på om nogle 

vandløb er blevet overset og om andre skulle ud. Enkelte vandråd, særligt ved Limfjorden er allerede 

påbegyndt anden fase, hvor to kommuner har taget hul på anden fase ”før tid”. Landbrugets organisationer 

har en generel opfattelse af arbejdet som tidsspilde. Der udestår stadig afklaring af en række 

fortolkningsproblemer, bl.a om et kunstigt vandløb kan sidestilles med et vandløb som er påvirket af 

menneskelig aktivitet. Der er planlagt en ekskursion den førstkommende fredag. 

Per Søby Jensen oplyste, at det vandråd han sidder med i, har været på ekskursioner ud til flere vandløb, 

der er generelt enighed og godt samarbejde i det respektive vandråd. 
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b. Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål 

+ Kommissionens forslag om forbud mod ålefiskeri i Østersøen 

Bjørn Wirlander orienterede om Kommissionens overraskende nye udspil om totalforbud mod ålefiskeri i 

Østersøen i 2018 i forbindelse med de netop fremlagte forslag for fiskerimulighederne for Østersøen. Forslaget 

har også overrasket de rådgivende råd, som ikke tidligere har fået forslaget præsenteret. Forslaget har været 

drøftet på BALTFISH den 1. september og drøftet i Rådsarbejdsgruppen den 5. september. DK forholder sig 

meget kritisk til forslaget. DK er særligt interesseret i at høre nærmere om baggrunden for Kommissionens 

forslag, og i den sammenhæng også at få lidt mere at vide om den dokumentation, der henvises til i forslaget 

for så vidt angår oplysningen om, at 57 % af de blankål, der er nået ud på åbent hav, fanges i Østersøen.  

Der er en generel enighed medlemslandene imellem at en eventuel regulering bør være horisontal og gælde 

alle og ikke udvalgte farvandsområder. Kommissionen lægger op til at starte reguleringen af ålefiskeri i 

Østersøen og derefter gå videre med stramninger i hele den europæiske åls udbredelsesområde. Det skal 

drøftes endeligt på rådsmøde den 10+11. oktober 2017. Uanset udfaldet på rådsmødet, vil forslaget nok ikke 

gå helt væk og fremadrettet kan forventes en eller anden form for regulering af ålefiskeriet.  

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om arbejdet med justering af de erhvervsmæssige åletilladelser til 

de faktisk anvendte redskaber. Arbejdet er gået planmæssigt, således at det samlet vurderes at DK har 

opnået den krævede 50 % indsatsreduktion i forordningen, dvs. reduktion i det tilladte antal åleredskaber. 

Nedgangen i fangster blev i 2016 registreret til 52 % - og skal ses i forhold til den gennemsnitlige fangst i 

perioden 2004-2006. (550 tons i 2004-2006 til 267 tons).  

Kommissionen har antydet som noget nyt, at 50% reduktionen ikke er i overensstemmelse med CFP (Den 

Fælles Fiskeripolitik), og at det vil være mest hensigtsmæssigt helt at stoppe fiskeriet. Alle menneskeskabte 

aktiviteter bør reduceres til så tæt på nul som muligt.  

Fra dansk side er der en bekymring for den effekt, som et totalt forbud mod ålefiskeri vil kunne få for de 

kystnære samfund. Dette fiskeri er af stor betydning for mange fiskere i lokalsamfundene. Det er ikke blot 

lukning af ålefiskeriet, men også begrænsninger i fiskeriet efter torsk og sild i den vestlige Østersø, som vil få 

store personlige økonomiske konsekvenser for fiskernes indtjening og for de små samfund helt generelt. 

Fremover vil den kommende Fiskeristyrelse have fokus på overholdelse af kontrolbekendtgørelsens krav om 

rettidig indberetning af ålefangster (dvs. senest 48 timer efter landing). 

Flemming Kjærulf oplyste, at man godt kunne regne med at over halvdelen af alle fritidsfiskere vil holde op, 

hvis der indføres et totalt forbud mod ålefiskeri. Det er vigtigt, at påpege at DK har halveret sit fiskeri efter ål, 

og derfor bør fiskeriet bibeholdes som det ser ud i dag.  

Niels Barslund fandt det ikke rimeligt, at der kan komme en lukning af ålefiskeriet, når DK netop har fulgt 

reglerne siden de blev indført i 2009. 

Max Thomsen spurgte til, hvorfor der i dag udsættes ål i Silkeborg Søerne? 

Anders Koed oplyste, at ca. 60% af ålene forsvinder ved vandkraftværkerne. De udsættes i fiskepleje- og 

EMFF regi. Det er en udfordring at finde egnede steder til udsætning, der er ved hver enkelt udsætning sket 

en afvejning af de bedste udsætningslokaliteter. Udsætning af ål kører ellers planmæssigt, dog har der været 

nogle problemer med sygdom, hvor der normalt leveres fra 4 anlæg er der kun udsat ål fra et enkelt anlæg i 

år. 
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Flemming Kjærulf nævnte, at der bør være fokus på fx turbiner i stedet for udelukkende at kigge på 

fiskeriet. 

Mads Christoffersen nævnte, at det bør overvejes at ændre på sammensætningen af ålene udsat i hhv. 

saltvand kontra ferskvand. Der er registreret en stor tilvækst hos de saltvandsudsatte og dermed undgår 

man også at ålene kommer forbi turbiner o.lign. 

Niels Barslund supplerede med, at ålene i ferskvand typisk er mindre end i saltvand. 

Torkild Kjeldsen nævnte, at det er vigtigt at få styr på alle de menneskabte aktiviteter som har betydning for 

ålens udbredelse. 

Per Søby Jensen spurgte ind til, om ”Eel Hatch” stadig er i drift? 

Anders Koed oplyste, at de har søgt om midler (innovationsfondsprojekt), set i lyset af at det måske 

forbydes at fiske ål fremover, kan projektet stadig være relevant. Det er lykkedes dem at få ål til at overleve 3 

uger (26 dage). 

Josianne Støttrup supplerede, med at begrænsningen i ålenes overlevelse, skyldes at ålelarverne tager 

føde til sig, efter at blommesækken er opbrugt, men vokser ikke på foderet. 

 

a. Skarv 

Henrik Lykke Sørensen fremlagde tal fra årets skarvoptælling, foretaget af DCE. Ynglebestanden er  steget 

med 5% i forhold til 2016, således der i dag er omkring 33.000 reder. I de vestjyske fjorde er fremgangen på 

42 %. Fremgangen her skyldes primært indvandring af skarver fra andre egne af landet. 

Der er i forhold til tidligere fjernet flere reder i regulering af bestanden. Derudover har forekomst af både 

havørne og ræve hjulpet, hvor der er taget både æg, unger og voksne individer. 

Anders Koed nævnte, at DTU Aqua har undersøgt dødeligheden af laksesmolt i Ringkøbing Fjord i 2 år nu, 

dødeligheden er nu på omkring de 50%. 

Henrik Lykke Sørensen oplyste, at Miljøstyrelsen har finansieret et projekt som kigger på om indsatsen for 

at regulere ynglende skarv har hjulpet på reproduktionen af laks i Skjern Å-systemet. Det er der umiddelbart 

ikke noget, der tyder på. 

Max Thomsen nævnte, at der ses mange flere skarv i Gudenåen end tidligere. 

Per Søby Jensen spurgte ind til, hvorvidt der er en præventiv virkning ved bortskræmning – er det noget 

som hjælper? 

Henrik Lykke Sørensen oplyste, at det første år viste bortskræmning/bortskydning på skarvens 

overnatningspladser sig at være effektfuldt. Efterfølgende år er effekten ikke så udtalt, derudover er det 

meget ressourcekrævende at lokalisere overnatningspladserne.  

 

b. Revision af bekendtgørelser 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede kort om, at der flere gange er taget tilløb til at revidere en række 

bekendtgørelser. Processen med revision af bekendtgørelser har lidt under både ressortomlægningen, men 
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også at de interne retningslinjer der er for udstedelse af bekendtgørelser er ændret og kun giver mulighed for 

udstedelse 2 gange om året. EU & Fiskeriregulering kan ikke nå at udstede reviderede bekendtgørelser med 

ikrafttræden allerede den 1. januar 2018. Det betyder, at bl.a. Sjællandsbekendtgørelsen først kan revideres 

og forventeligt træde i kraft pr. 1. juli 2018.  

 

c. Laks i Østersøen 

Bjørn Wirlander oplyste, at der er ved at blive lavet en flerårig forvaltningsplan for laks i Østersøen. 

Kommissionen har haft et forslag til forvaltningsplan liggende et stykke tid, Finland har nu påtaget sig 

opgaven at være tovholder på det videre arbejde (under BALTFISH samarbejdet). I BALTFISH var der 

enighed om at der ikke bør indføres foranstaltninger for det rekreative fiskeri efter laks. DK har dog foreslået 

en baglimit på laks i trollingfiskeriet. 

Kaare M. Ebert nævnte, at Sportsfiskerforbundet tidligere har været i dialog med de største trollingklubber, 

som selv var med til at foreslå en frivillig, daglig fangstbegrænsning og et større mindstemål for laks i 

Østersøen. Sportsfiskerne er villige til at indgå i en dialog om en regulering fiskeriet efter østersølaks, hvis 

det skulle blive aktuelt. 

Verner Hansen nævnte, at problemet med østersølaksen skyldes at nogle bestande i nogle elve er meget 

sårbare, ved fiskeri i åbent hav ved man ikke præcist hvilken lokal bestand hvad man fisker på. Regulering 

bør ikke ske på et usikkert datagrundlag. Det er rimeligt nok at indføre regulering, som i Sverige og Finland - 

størrelsen af en baglimit kan altid diskuteres. 

Kim Kjær nævnte, at DFPO vil imødekomme en drøftelse af behovet for indførelse af en baglimit. Max: 3 

fisk/dag er rimeligt, særligt når fiskerne selv skal spise dem. 

 

11. Fastsættelse af dato for næste møde. 

 

Handlingsplanen for Fiskepleje 2018 fremsendes i skriftlig høring. 

 

12. Eventuelt 

 

Bæver: 

 

Kaare M. Ebert oplyste til orientering, at MST tidligere har haft ressourcer til at håndtere bæveren, da arten 

blev genintroduceret i den danske natur. En forvaltningsplan skulle være i høring i 2016, dette er dog endnu 

ikke sket og arbejdet omkring planen ligger stille. Hvordan skal fiskerne forholde sig til dette? – der er fx 

særligt udfordringer med bævere i Gryde Å hvor der etableres dæmninger jævnligt. Kan kommunerne gøre 

noget…? Evt. man kan flytte bæveren til andre områder. 

 

Sæler: 

Kim Kjær nævnte, at sæler stadig er et stort problem for fiskerne. DFPO mener ikke at det er fiskernes 

opgave at håndtere en regulering men derimod er en opgave for staten. Staten bærer et ansvar for at der 
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foretages en regulering på en fornuftig og sober måde, så vi heller ikke risikerer at der pludseligt strander 

døde sæler op mellem badegæster på strandene.  

Henrik Lykke Sørensen var enig i, at reguleringen af sæler skal ske på en ordentlig måde. Der er nedsat en 

arbejdsgruppe i forbindelse med revision af den gældende forvaltningsplan, som netop kigger på konflikten 

mellem forekomsten af sæler og fiskeri. 

 

Status for lakseforvaltningsplanen: 

Henrik Lykke Sørensen oplyste, at DTU Aqua har udarbejdet et udkast, som der i øjeblikket kigges på. Der 

udestår stadig nogle ting, som skal tænkes ind en større sammenhæng.  

Kaare M. Ebert efterspurgte en tidsplan, eller en mere konkret skæringsdato for hvornår planen forventes at 

forelægge. 

Henrik Lykke Sørensen nævnte, at arbejdet pt ligger i kontoret for ”Naturbeskyttelse”. En konkret tidsplan 

foreligger ikke på nuværende tidspunkt. 

Anders Koed bemærkede, at det udarbejdede materiale meget gerne snart skulle offentliggøres, da 

materialet allerede har været revideret flere gange og det kræver store ressourcer hver gang. 

Lene Jensen Scheel-Bech nævnte, at EU & Fiskeriregulering vil tage kontakt til MST og forhøre nærmere 

omkring en status på planen. 

Siden mødets afholdelse, har DTU Aqua oplyst, at de har aftalt med Miljøstyrelsen, at DTU Aqua udgiver 

deres faglige rapport som en DTU Aqua rapport om status for laksen i Danmark 2017. 

Miljøstyrelsen oplyser i forlængelse heraf at ”Miljøstyrelsen forventer at sende et udkast til revideret 

forvaltningsplan for laks i offentlig høring i 2018. Forvaltningsplanen vil bygge på indsatsen i de aktuelle 

vandområdeplaner samt på DTU Aqua’s faglige rapport. ” 

 


