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Dagsorden: 

1.        Godkendelse af dagsorden og velkomst af nye medlemmer. 

2. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje. 

3.       Orientering v/Søren Berg, DTU Aqua om projekt nr. 38826 – Søhåndbogen. 

4. Anmodning fra Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord vedr. bestandsophjælpning af helt. 

5. Drøftelse af Handlingsplanen for 2013 – herunder orientering om forventede 

indtægter for 2012 og 2013. 

Rammerne for den igangværende Handlingsplan for perioden 2011-2013 blev lagt i 

2010.  

6. Orientering om status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af 

bestanden af europæisk ål.  

7. Orientering om arbejdet vedr. den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri – 

ønske fremsendt til fødevareministeren af Danmarks Sportsfiskerforbund, 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Dansk Amatørfiskerforening. 

8.       Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelser om fredningsbælter mv. 

9.       Orientering om tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. 

10.      Orientering siden sidst 

11.       Eventuelt 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Jakob Munkhøj Nielsen bød velkommen til alle herunder tre nye medlemmer i udvalget, Jens 

Albert Hansen fra Kommunernes Landsforening, samt Vagn Gram og Flemming Hørsted fra 

Dansk Amatørfiskerforening. Vagn Gram var forhindret i at deltage i mødet, men Flemming 

Hørsted og Kaj Poulsen deltog på vegne af Dansk Amatørfiskerforening. 

Jakob Munkhøj Nielsen spurgte om dagsordenen kunne godkendes – samt om der var emner, 

som udvalget ønskede berørt under punkt 11 Eventuelt. 

Arne Rusbjerg oplyste, at der ønskes en begrundelse for, hvorfor der ikke gives dispensation på 

ansøgning vedr. rugekasser til undervisningsbrug.  

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at punkt 7 i dagsordenen vil blive udskudt til næste møde i § 

7– udvalget. 
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Pkt 2. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje 

Peter Geertz-Hansen oplyste, at de fleste udsætninger er gennemført og projekterne forløber 

planmæssigt i forhold til handlingsplanen. Der kan være små ændringer i forhold til den 

kommende handlingsplan for 2013, men handlingsplanen for 2012 forløber planmæssigt. 

Jakob Munkhøj Nielsen konstaterede, at udvalget tog status til efterretning. 

 

Pkt 3. Orientering v/Søren Berg, DTU Aqua om projekt nr. 38826 – Søhåndbogen 

Søren Berg oplyste, at søhåndbogen er en vidensbank for miljø og fisk i søer, der har til formål, 

at samle, sammenskrive og videreudvikle den eksisterende viden om fiskene i de danske søer, 

således at den via en webbaseret håndbog bliver tilgængelig for en målrettet forvaltning af 

bestandene og deres leveforhold, med henblik på, at bestandene kan tåle en bæredygtig 

fiskerimæssig udnyttelse. Søhåndbogen indeholder bl.a. råd, vejledninger, biologiske 

sammenhænge osv. Projektet vil involvere eksterne brugere i indsamling af data for fangst og 

viden om vandmiljøet.  

Flemming Hørsted foreslog, at man undersøger fremgangsmåden i andre organisationer vedr. 

indrapportering. 

Verner W. Hansen opfordrede til at samtænke dataindsamlingen i forhold til Søhåndbogen med 

det fiskeindeks, der bliver et parameter for god økologisk tilstand for søer i næste generation af 

vandplanerne, således at dataindsamlingen eventuelt kan indgå i den fremtidige overvågning. 

Jens Albert Hansen foreslog, at inddrage myndigheder, herunder kommuner i de foreståede 

tests. 

Der var stor ros blandt alle udvalgets medlemmer til det videre arbejde med Søhåndbogen. 

Jakob Munkhøj Nielsen takkede Søren Berg for præsentationen.  

 

Pkt 4. Anmodning fra Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord vedr. bestandsophjælpning af helt 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord har skrevet til udvalget, 

og anmodet om yderligere bidrag til bestandsophjælpning af helt. Heltklækkeriet i Ringkøbing 

Fjord modtager 125.000 kr. årligt - svarende til 0,50 kr./ stk. som anført i klækkeriets skrivelse. I 

2011 modtog klækkeriet en ekstraordinær bevilling, med støtte fra fritidsfiskerne. Udsætningerne 

i Ringkøbing Fjord blev oprindeligt iværksat/støttet efter ønske fra erhvervsfiskerne. Den valgte 

model efter krone-kroneprincippet var erhvervets indirekte støtte til fiskeplejen, der ellers 

finansieres af det rekreative fiskeri. 
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Peter Geertz-Hansen oplyste, at det umiddelbart er vanskeligt at se, hvorfor fiskeplejen skal 

betale mere end krone-til-krone tilskud for heltudsætningerne i Ringkøbing Fjord, som primært 

kommer erhvervsfiskeriet til gode. Godt nok støtter fritidsfiskerne ansøgningen, men 

heltklækkeriet får allerede et betydeligt beløb årligt.  

 

Peter Geertz- Hansen oplyste endvidere, at DTU Aqua er i gang med at lave en effektvurdering 

af heltudsætningerne i Ringkøbing Fjord. Det vil under alle omstændigheder være 

hensigtsmæssigt, at vente med at tage stilling til fortsættelsen af heltudsætninger i Ringkøbing 

Fjord indtil denne effektvurdering er gennemført. Feltarbejdet fortsætter i 2013 og resultaterne er 

derfor tidligst klar sidst i 2013 (den del af undersøgelsen, som omhandler bifangst i garnfiskeriet 

efter helt afrapporteres selvstændigt først på året 2013).  

 

Arne Rusbjerg var enig i, at der fortrinsvis er tale om et erhvervsklækkeri men ønskede ekstra 

støtte til Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord, under forudsætning af, at fiskeplejen har penge i 

overskud. 

Henrik Lund spurgte, om det fremtidigt påtænkes at afskaffe tilskud til udsætninger.  

Anders Koed oplyste, at målet med fiskeplejen er at opnå selvproducerede fiskebestande, som 

kan tåle et vist fiskeritryk. Når dette mål er nået, stoppes udsætningerne i princippet. 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at synspunkterne var noteret. Jakob Munkhøj Nielsen henviste 

til, at fødevareministeren tidligere i 2012 har forholdt sig til sagen i et svar til Folketingets 

Fødevareudvalg (spørgsmål 123) og fastholdt at forvaltningen bør fortsætte som hidtil og at 

eventuelle ændringer af den økonomiske støtte til Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord bør afvente 

de igangværende undersøgelsers resultater efter 2013.  

Udvalget tog dette til efterretning. 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at en kopi af fødevareministerens svar på FLF spørgsmål 123 

om økonomisk støtte til Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord vedr. bestandsophjælpning af helt vil 

indgå som bilag til mødereferatet.  

For så vidt angår svar FLF spørgsmål 123 henvises til Folketingets hjemmeside: 

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/flf/spm/123/svar/861959/1085804.pdf 

 

Pkt 5. Drøftelse af Handlingsplanen for 2013 – herunder orientering om forventede 

indtægter for 2012 og 2013 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at den økonomiske oversigt vedr. Handlingsplanen for 2013 

indikerer et minus på 2,8 mio. kr. hvorfor der kan være behov for at prioritere mellem forskellige 

projekter i Handlingsplanen. 

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/flf/spm/123/svar/861959/1085804.pdf
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Lene Jensen Scheel-Bech orienterede udvalget om indtægterne fra fisketegn i 2012. Forhøjelse 

af fisketegnet trådte i kraft i marts 2012 – status pr. 31. oktober 2012 er, at der er indtægter på ca. 

38 mio. kr. Den forventede indtægt i finansloven er på 43 mio. kr. Baseret på tidligere års 

betalinger, skønnes det, at den samlede indtægt vil beløbe sig til ca. 41. mio. kr. Der vurderes at 

være tre årsager til, at de budgetterede indtægter ikke forventes nået: 1. Forhøjelsen af 

fisketegnet trådte først i kraft den 1. marts 2012. 2. Der vurderes på nuværende tidspunkt at være 

godt 7000 færre betalte årslystfiskertegn og 3. Den samlede budgetterede indtægt på 43 mio. kr. 

skønnes at være for højt.  

Arne Rusbjerg mente, at den lavere indtægt skyldes pensionister, som ikke er forpligtede til at 

betale for et fisketegn. 

Verner W. Hansen mente, at ændringen i befolkningssammensætningen, der medfører, at der 

bliver flere og flere pensionister, og dermed færre, der indbetaler til lystfiskertegn har medvirket 

til den lavere indtægt. Da det sandsynligvis er pensionister, der fisker mest, kan der være et 

behov for politisk indgriben.  

Kaare M. Ebert foreslog større markedsføring de kommende år, da fisketegn kun markedsføres 

på organisationernes hjemmesider. Mere markedsføring kan potentielt generere en højere 

indtægt. Dansk Supermarked har oplyst, at de lancerer reklame for Lystfiskeriets Dag den 3. 

søndag i maj 2013 – måske denne eksponering kan udnyttes til yderligere markedsføring. 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at alle der udøver lystfiskeri, jf. § 54 i fiskeriloven, skal have 

et gyldigt lystfiskertegn. Undtaget herfra er personer under 18 år og personer, der har ret til at 

oppebære folkepension. Ved fritidsfiskeri skal alle over 12 år betale fritidsfiskertegn – 

pensionister skal også betale. Hvis alle organisationer er enige, kan det værre en idé, at der bliver 

lavet en samlet indsats i forhold til evt. ændring af loven. Det kan være en god ide at oplyse 

bidragsydere, hvad pengene går til, på fiskepleje.dk. 

Peter Geertz- Hansen oplyste, at det er tredje år af en treårig plan, og at der ikke er ændringer i 

projektudbuddet. Bilag 11 til Handlingsplanen for Fiskepleje giver et godt overblik over 

projekterne. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring størrelsen af uforbrugte midler 

fra 2012. 

Der er gjort, hvad der indtil videre er muligt for at mindske underskuddet, men det er ikke muligt 

at skære ned på udsætningerne af fisk, der er bestilt til udsætning, da fiskene er i produktion. 

Hvis man skal skære ned på udsætningerne af fisk, skal det ske med henblik på 2014. 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at projekt 38830 vedr. ål i bilag 11 overvejes udskudt, og 

udbad sig udvalgets bemærkninger hertil. Desuden opfordredes udvalget til at komme med andre 

forslag til udskydning af projekter.  

Finn Frandsen og Arne Rusbjerg mente ikke, at projektet er det bedste sted at spare, da der er 

en åleforvaltningsplan, som Danmark skal leve op til. I øvrigt henviste Arne Rusbjerg til 
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budgetudkastet for 2013, som klart viser at Saltvand overholder deres budget, og at man så måtte 

finde besparelserne, der hvor pengene manglede, altså i Ferskvand. Arne Rusbjerg tilføjede, at 

man selvfølgelig var villig til at se på besparelser, efter "noget-for-noget princippet”. 

Sten W. Laursen spurgte, om der kan spares på vandløbsrestaureringer, da der i forvejen sættes 

mange penge af til vandløbsrestaureringer.  

Verner W. Hansen mente det vil være en dårlig ide at spare på vandløbsrestaureringer, da det 

vil trække tæppet væk for det store frivillige arbejde de forskellige organisationers medlemmer 

udfører. Udsætninger, fiskeplejekonsulenter, og vandløbsrestaureringer bør der ikke sparres på, 

da det er hjerteblod og baggrunden for prisstigningen på lystfiskertegnet. Danmarks 

Sportsfiskerforbund er dog åbent for at kigge på andre muligheder. Den opbakning, der skulle 

mobiliseres i forhold til prisstigning af fisketegn vil medføre problemer, hvis man fjerner 

projekterne, som de ekstra penge skulle gå til. 

Niels Barslund mente, at der bør være lige reduktioner på projekter i fersk- og saltvand. 

Anders Koed oplyste, at et af målene som DTU Aqua arbejder hen imod, er at reducere 

udsætninger, da der bliver flere og flere selvproducerede bestande. Det blev endvidere oplyst, at 

åleprojektet, som foreslås udskudt, ikke er direkte forbundet til åleforvaltningsplanen. 

Sten W. Laursen mente ikke, at der bør spares på forskning, da det er afgørende for fremtidige 

resultater og den fremtidige fiskebestand. 

Verner W. Hansen foreslog, at der i første halvår af 2013 bliver afholdt et fiskeplejeseminar i 

forbindelse med den nye handlingsplan for perioden 2014-2016.  

Niels Barslund foreslog, at der bliver set på administrationsomkostningerne. 

Jakob Munkhøj Nielsen konkluderede at der vil være behov for så vidt muligt at kende de 

faktiske indtægter og udgifter for 2012 førend en endelig fastlæggelse af Handlingsplanen for 

Fiskepleje 2013 kan ske. Der kan blive behov for at foretage prioriteringer for at finde en 

løsning. Afhængigt af det samlede økonomiske resultat, vil NaturErhvervstyrelsen foretage en 

skriftlig høring af Handlingsplanen for Fiskepleje 2013 eller indkalde til et ekstraordinært møde i 

§ 7-udvalget med henblik på drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2013.  

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste endvidere, at NaturErhvervstyrelsen er positivt indstillet i 

forhold til forslaget om at afholde et fiskeplejeseminar i første halvår af 2013.  
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Pkt 6. Orientering om status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af 

bestanden af europæisk ål 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede udvalget om den danske statusrapport vedr. 

gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål, som blev 

sendt til Kommissionen den 12. juli 2012. 

Åleforordningen og den godkendte danske åleforvaltningsplan giver rammerne for 

åleforvaltningen. Der er krav om reduktion i ålefiskeriet til opfyldelse af de mål, som fremgår af 

forordningen, dvs. for ferskvand skal det på lang sigt sikres, at der skabes stor sandsynlighed for, 

at det lykkes for mindst 40 % af biomassen af blankål at undslippe tilbage til havet og for 

saltvand skal fiskeriindsatsen reduceres med mindst 50 % i forhold til den gennemsnitlige 

fiskeriindsats i årene 2004-2006. 

De erhvervsmæssige åletilladelser, der blev udstedt i 2009 indeholder det tilladte antal redskaber, 

som fiskeren må anvende baseret på dokumenteret fiskeri. Erhvervs- og bierhvervsfiskere, der ikke 

har tilladelse til ålefiskeri, kan efter anmeldelse – i lighed med fritidsfiskere – anvende højst 6 

kasteruser til ålefiskeri i saltvandsområder, i perioden fra 1. august til 9. maj. De indførte 

begrænsninger har resulteret i, at den erhvervsmæssige fiskeriindsats er reduceret væsentligt, og at 

de samlede registrerede erhvervsmæssige landinger af ål pr. 31. december 2011 er reduceret fra en 

gennemsnitlig fangst i perioden 2004-2006 på 550 tons til 370 tons i 2011, dvs. en reduktion på 33 

%.  

Rita Martinsen orienterede udvalget omkring status vedr. den årlige kontrol af de 

erhvervsmæssige tilladelser til ålefiskeri.   

Den 25. juni 2012 udsendte NaturErhvervstyrelsen 27 kontrolbreve til de erhvervsfiskere, som 

ikke benyttede den udstedte tilladelse til ålefiskeri i 2011. Ud af de 27 kontrolbreve som blev 

udsendt, har NaturErhvervstyrelsen modtaget 17 høringssvar. Alle 17 indsendte høringssvar 

medførte fastholdelse af tilladelserne. Det betyder for de 10 erhvervsfiskere, som 

NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget høringssvar fra, at deres erhvervsmæssige tilladelser til 

ålefiskeri vil blive inddraget. Disse 10 tilbagekaldelser fordeler sig på: ca. 720 kasteruser, ca. 15 

ålebundgarn og ca. 23 armruser.  

Status for det samlede antal tilladelser til erhvervsmæssigt ålefiskeri, er efter tilbagekaldelse af 

10 ovennævnte tilladelser, 351. 

NaturErhvervstyrelsen har efter drøftelse med bl.a. Danmarks Fiskeriforening besluttet, at 

udsende et supplerende kontrolbrev til ålefiskerne. I forbindelse med den danske statusrapport 

vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål, som 

blev sendt til Kommissionen den 12. juli 2012, blev det konstateret, at indsatsreduktionen vedr. 

kasteruser er lavere i forhold til de øvrige redskaber. En justering af redskaber i tilladelsen, ift. 

det reelt anvendte, vurderes at ville medføre en højere indsatsreduktion i hver kategori af 

redskaber, som Danmark har forpligtet sig til at reducere i henhold til åleforvaltningsplanen.  
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Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der endnu ikke er taget stilling til, om der er behov for at 

ændre åleforvaltningen, men at fødevareministeren ønsker at deltage i et møde med 

interessenterne med henblik på forberedelse af det videre arbejde for ålefiskeriet fra 2014. 

Interessenterne vil således blive inddraget i overvejelserne omkring det videre arbejde vedr. 

ålefiskeriet. På baggrund af rådgivning fra ICES og Kommissionens udmeldinger, vurderes det 

dog ikke, at der vil blive åbnet op for yderligere ålefiskeri.  

Jakob Munkhøj Nielsen konkluderede, at udvalget tog orienteringerne til efterretning, og at 

interessenterne vil blive inddraget i overvejelserne i det videre arbejde vedr. ålefiskeriet. 

Invitation til møde om genopretning af bestanden af europæisk ål, blev sendt ud til 

organisationerne den 17. december 2012. 

 

Pkt 7. Orientering om arbejdet vedr. den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri  

Dette punkt blev udskudt til et kommende møde i § 7 – udvalget. 

 

Pkt 8. Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelser om fredningsbælter mv. 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede udvalget om status vedr. revision af bekendtgørelser om 

fredningsbælter. Bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn forventes sendt i høring snart. Der 

er lavet en revideret liste over bekendtgørelser om fredningsbælter, som vil blive udsendt 

sammen med referatet. 

 

Pkt 9. Orientering om tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. 

Jakob Munkhøj Nielsen orienterede udvalget om, at bekendtgørelse om tilskud til 

vandløbsrestaurering er udstedt, og trådt i kraft. NaturErhvervstyrelsen kan i 2012 og 2013 inden 

for de afsatte bevillingsmæssige rammer give tilsagn om tilskud til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering, der skal forbedre levestederne for dyre- og planteliv i vandløb, 

herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, samtidig med at vandmiljøet forbedres. 

Der er årligt afsat 78 mio. kr. til indsats, hvor fiskeplejen bidrager med 10 mio. kr. 

NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til forundersøgelser, og tilsagn om tilskud til 

projekter om gennemførelsen af vandløbsrestaurering. Ansøgninger kan indgives af kommuner 

til NaturErhvervstyrelsen i ansøgningsperioderne fra den 1. november 2012 til 1. december 2012, 

fra 15. januar 2013 til 15. februar 2013, fra 1. april 2013 til 1. maj 2013 og fra 1. juni 2013 til 1. 

august 2013. Ansøgninger modtages ikke uden for ansøgningsperioderne. Programperioden for 

Fiskeriudviklingsprogrammet udløber i 2013, men gennemførelse af projekter kan ske op til 18 

mdr. senere. Et nyt program udarbejdes til 2014 og indsatsen forventes videreført i en eller anden 

form.   
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Niels Barslund mente, at de årlige 78 mio. afsat til vandløbsrestaureringsprojekter i Danmarks 

98 kommuner var for lidt og mente at ti gange så mange midler ville være nødvendigt. 

Verner W. Hansen foreslog, at et seminar i første halvår af 2013 vil give alle en mulighed for at 

bidrage med forslag til, hvordan fiskeplejemidlerne fremadrettet skal anvendes.  

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at forslaget om et fiskeplejeseminar er noteret, og at det vil 

blive undersøgt om seminaret kan blive afholdt.  

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt 10. Orientering siden sidst 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede udvalget om følgende punkter: 

a. Tysk rejseudbyder: NaturErhvervstyrelsen har taget kontakt til den tyske rejseudbyder for at 

vurdere, hvad rejseudbyderen ønsker.  

 

b. Chip-projektet: Det undersøges stadigt, hvordan mærkning og kontrol af redskaber kan gøres 

på en mere effektiv måde. 

 

c. Post Danmark: NaturErhvervstyrelsen har afholdt møde med Post Danmark som bl.a. står for 

eksponering af girokort til betaling af fisketegn. Det vurderes, at der fortsat er behov for denne 

mulighed til betaling, men gør opmærksom på, at det også er en dyr ordning. 

 

d. Søsportens Sikkerhedsråd ønsker at køre en redningsvestkampagne i 2013, hvor målgruppen 

er fritidsfiskere med fisketegn. Baggrunden er, at fritidsfiskere tegner sig for en stor del af 

druknedødsfaldene ved fiskeri. I 2011 omkom således 9 fritidsfiskere fra båd og ingen af dem 

bar redningsvest. Flere af fiskerne ville have haft stor glæde af en badestige. Der er udarbejdet et 

lille filmklip, som på en humoristisk måde sætter fokus på en tragisk problemstilling. Det ønskes 

at brugen af redningsvest og badestige skal blive ligeså naturlig som sikkerhedssele og airbag i 

bilerne. Der er henvisning til kampagnen på www.fisketegn.dk og filmklip kan desuden ses her:  

- You Tube: http://youtu.be/mK_2Vso7JC4 

- Facebook: http://www.facebook.com/#!/BrugVesten 

 

Pkt 11. Evt. 

Arne Rusbjerg oplyste, at der ønskes en begrundelse for, hvorfor der ikke gives dispensation på 

ansøgninger vedr. rugekasser til undervisningsbrug.  

Peter Geertz-Hansen oplyste, at man har samarbejdet med udvikleren af disse rugekasser, som 

ikke kunne færdigudvikle projektet. De konkrete ansøgninger til undervisningsformål, som DTU 

http://www.fisketegn.dk/
http://youtu.be/mK_2Vso7JC4
http://www.facebook.com/#!/BrugVesten
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Aqua er blevet forelagt, har været koblet til nogle vandløb, som der er problemer med, eller 

vandløb, hvor bestanden er selvreproducerende. DTU Aqua har baseret på et fagligt og biologisk 

skøn vurderet, at rugekasserne ikke vil have en effekt.  

Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at der har været problemer med at betale for fisketegn på 

hjemmesiden. Problemet skyldes DIBS, og at deres system er belastet. En løsning kan være at 

betale om eftermiddagen, hvor belastningen er mindre. 

 

Jakob Munkhøj Nielsen foreslog, at det næste møde i udvalget bliver afholdt i foråret 2013. 

Konkrete oplysninger herom vil blive sendt til udvalget i det nye år. 

 


