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Referat af møde i § 7-udvalget den 30. maj 2012 

 

Deltagere: 

Kaare M. Ebert                       Danmarks Sportsfiskerforbund 

Steffen Toft Jensen                       Danmarks Sportsfiskerforbund 

Allan Buch                        Danmarks Fiskeriforening 

Henrik S. Lund                                            Danmarks Fiskeriforening 

Kurt Birk                                                     Danmarks Fiskeriforening 

Arne Rusbjerg                                             Dansk Fritidsfiskerforbund 

Bruno Müller                                   Dansk Fritidsfiskerforbund 

Finn Frandsen                                              Dansk Fritidsfiskerforbund 

Jens Vangsgaard                       Dansk Amatørfiskerforening 

Leif Larsen                                                   Dansk Amatørfiskerforening 

Christian Graver                       Dansk Akvakultur 

Villy J. Larsen                                   Dansk Akvakultur 

Henrik Nielsen                       Dansk Kystfiskerforening 

Max Thomsen                                   Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

Sten W. Laursen                       Landbrug og Fødevarer 

Josianne Støttrup                       DTU Aqua, Charlottenlund  

Hanne Nicolajsen                       DTU Aqua, Hirtshals 

Anders Koed                        DTU Aqua, Silkeborg 

Peter Geertz-Hansen                       DTU Aqua, Silkeborg 

Jakob Munkhøj Nielsen                               NaturErhvervstyrelsen (formand) 

Mik Jensen                                   NaturErhvervstyrelsen  

Lene Jensen Scheel-Bech                            NaturErhvervstyrelsen (sekretær)  

Rita Martinsen                                   NaturErhvervstyrelsen (referent)  
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Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

     2.   Orientering om omorganisering af Fødevareministeriet/NaturErhvervstyrelsen. 

 

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

Fiskeplejen.  

 

3. Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af 

europæisk ål, herunder orientering om den første statusrapport til Kommissionen i 

henhold til artikel 9 i Rådets Forordning nr. 1100/2007 om foranstaltninger til 

genopretning af bestanden af europæisk ål. 

 

4. Spørgsmål om udbudsregler vedr. fiskeplejemidler. 

 

5. Orientering v/DTU Aqua om Temadag om Havbund og Fisk den 7. juni 2012.  

 

6. NaturErhvervstyrelsens rapport om Fiskerikontrol 2011. 

 

7. Orientering om status vedr. projektet om udvikling af elektronisk chip til mærkning og 

kontrol af redskaber. 

 

9.   Orientering siden sidst. 

 

    10.   Eventuelt 

 

 

 

Jakob Munkhøj Nielsen bød velkommen som ny formand for udvalget.  

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Max Thomsen oplyste, at der under evt. skal tilføjes et punkt vedrørende mødet i § 7- udvalget 

den 6. december 2011. 

Finn Frandsen forklarede, at han under evt. ønskede en nærmere fortolkning af reglerne 

vedrørende fisketegn. 

Kaare M. Ebert oplyste, at han under evt. vil orientere om en henvendelse Danmarks 

Sportsfiskerforbund har modtaget fra en tysk turistorganisation vedr. fiskeregler. 

 

Pkt. 2. Orientering om omorganisering af Fødevareministeriet/NaturErhvervstyrelsen. 

Jakob Munkhøj Nielsen præsenterede den nye organisations struktur, som har effekt fra den 1. 

februar 2012. Jakob er enhedschef for Center for Fiskeri. Center for Fiskeri hører under 
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reguleringssøjlen, mens Center for Kontrol hører under kontrolsøjlen. De tre tidligere 

institutioner dvs. Fiskeridirektoratet, Plantedirektoratet og FødevareErhverv er lagt sammen efter 

områder, og ikke fastholdt efter de tidligere direktorater. Der er nu områder med tilskud, kontrol, 

regulering og desuden en kundeenhed.  

Center for Fiskeri beskæftiger sig bl.a. med fælles EU-Fiskeripolitik, Natura 2000, rekreativt- og 

erhvervsmæssigt fiskeri. Hertil hører bl.a. Bierhvervsfiskenævnet, Natura 2000 dialogforum og § 

7 – udvalget.  

Mik Jensen oplyste, at han er en af fire enhedschefer i Center for Kontrol, som nu er opdelt i en 

kontrol-, risiko- (data materiale), kort- (kontrol af arealtilskud) og koordineringsenhed 

(bestående af medarbejdere fra det tidligere Fiskeridirektorat og Plantedirektorat).  

Anders Munk Jensen er vicedirektør for kontrolsøjlen, og Karsten Biering Nielsen vicedirektør 

for reguleringssøjlen.  

 

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

Fiskeplejen.  

 

Peter Geertz-Hansen forklarede, at notatet giver et godt overblik over de aktiviteter, der er i 

forhold til Handlingsplanen.  

Max Thomsen spurgte, hvornår de reviderede udsætningsplaner foreligger. 

Peter Geertz-Hansen oplyste, at de trykte eksemplarer vil udkomme inden sommerferien. 

Formanden konstaterede, at udvalget tog status til efterretning. 

Der var ingen kommentarer til den af DTU Aqua udarbejdede Status for Fiskeplejen 2012. 

 

Pkt. 4. Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af 

europæisk ål, herunder orientering om den første statusrapport 

Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at NaturErhvervstyrelsen på baggrund af artikel 9 i Rådets 

Forordning nr. 1100/2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål og 

den danske åleforvaltningsplan udarbejder en rapport om status for målopfyldelse, der skal 

leveres til Kommissionen.  

Det kan oplyses, at NaturErhvervstyrelsen fremsendte statusrapporten til Kommissionen den 12. 

juli 2012. Rapporten kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

NaturErhvervstyrelsen har forinden holdt bilaterale møder med en lang række interessenter om 

status for den danske åleforvaltningsplan. Herunder er der afholdt møder med Danmarks 
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Fiskeriforening, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Greenpeace og 

Danmarks Naturfredningsforening. 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at indsatsreduktionen i saltvand går planmæssigt. Kravet skal 

først være opfyldt i juli 2014, der er derfor stadig tid til at opfylde de fastsatte mål. I forhold til 

referenceperioden 2004-2006 er der sket en reduktion i fangsten af ål på 33 % ved udgangen af 

2011.  

Bruno Müller oplyste, at Dansk Fritidsfiskerforbund ønskede, at fritidsfiskerne i lighed med 

erhvervsfiskerne kan anvende en ruse med vindue, som ikke fanger ål.  

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at Dansk Fritidsfiskerforbunds ønske er noteret. Det er 

besluttet, at rusen ikke skal anvendes i det rekreative fiskeri. Idet fritidsfiskere udgør en langt 

større gruppe (35.000) end erhvervs- og bierhvervsfiskere, og da fritidsfiskernes ruser traditionelt 

næsten udelukkende anvendes ved målrettet åle- og rejefiskeri, har det af hensyn til beskyttelse 

af ål samt kontrolhensyn været nødvendigt at udarbejde ukomplicerede og ensartede regler, som 

forbyder fritidsfiskere at anvende ruser i en begrænset periode. Der er skrappe 

effektiviseringskrav, som skal imødekommes, og det er nødvendigt, at kontrollen gennemføres 

på den mest omkostningseffektive måde. 

Henrik Nielsen spurgte, om man udsætter ål ved kraftværker. 

Anders Koed bekræftede dette, og oplyste, at der bl.a. bliver udsat ål opstrøms Tangeværket. 

Det skal vurderes fremadrettet om udsætningsplanen i dette område har den ønskede effekt, da 

der er registreret høj dødelighed blandt de udsatte ål pga. Tangeværket.  

 

Formanden konkluderede, at Dansk Fritidsfiskerforbunds forslag om, at fritidsfiskerne i lighed 

med erhvervsfiskerne kan anvende en ruse med vindue, som ikke fanger ål, ikke kan 

imødekommes. 

 

Pkt. 5. Spørgsmål om udbudsregler vedr. fiskeplejemidler 

Bruno Müller oplyste, at Dansk Fritidsfiskerforbund ønskede en drøftelse af forvaltningen af 

projekter, som der indhentes tilbud til i forbindelse med ydelser fra fiskeplejemidler. Yderligere 

ønskes der en redegørelse for, hvornår der foreligger en pligt for offentlige myndigheder til at 

sende projekter i udbud.  

Det blev endvidere oplyst, at baggrunden for anmodningen om en drøftelse i udvalget er, at blive 

orienteret om det retningsgivende for ovenstående, og om det er gældende for alle projekter. 

Ligeledes ønskes oplyst, hvordan reglerne i praksis skal fortolkes for at undgå evt. fejl og 

misforståelser. 

Josianne Støttrup forklarede, at nogle regler skal overholdes af offentlige myndigheder når 

projekter sendes i udbud. Projekter, set over en 4-årig periode, mellem kr. 0-500.000 er der 
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således ikke pligt til at sende i udbud, hvorimod projekter (over en 4-årig periode) mellem kr. 

500.000-1,4 mio. skal i nationalt udbud. Der er krav om ligebehandling, og at der skal handles på 

en gennemsigtig måde, så aktørerne ikke forskelsbehandles. Alle projekter over kr. 1,4 mio. skal 

i EU udbud, herunder ål. Udvalget vil blive tilsendt info herom. 

Finn Frandsen ønskede dokumentet tilført som bilag til referatet. 

 

Pkt. 6. Orientering v/DTU Aqua om Temadag om Havbund og Fisk den 7. juni 2012 

Hanne Nicolajsen orienterede om den planlagte Temadag for fiskeriforeningerne den 7. juni 

2012, om Havbund og Fisk - med speciel vægt på betydningen af hård bund for spisefisk. 

Temadagen har til formål at belyse emner som den hårde havbund, stenrev og muslingerev, og 

deres betydning for livet i havet. Formålet med temadagen er desuden at få en bedre forståelse 

for, om der skal fokuseres på at restaurere den hårde bund i de danske farvande, når planen er at 

fremme bestandene af de fisk, som fritids- og lystfiskere ønsker at fange. Det er også håbet at få 

et bud på, hvordan dette bedst kan gøres. 

 

Pkt. 7. NaturErhvervstyrelsens rapport om Fiskerikontrol 2011 

Mik Jensen oplyste, at rapport om Fiskerikontrol 2011 med kontrolresultater fra 2011 er blevet 

udgivet. Kontrollen i det rekreative og erhvervsmæssige fiskeri tilrettelægges med en 

risikobasseret tilgang sammenholdt med analyserer fra de data, som kontrollen modtager. Der 

blev foretaget flere kontroller i det rekreative fiskeri i 2011 end i 2010.  Der arbejdes til 

stadighed med at optimere udnyttelse af styrelsens kontrolressourcer, således der opnås mest og 

bedst mulig kontrol for de økonomiske ressourcer, der er til rådighed. 

 

Pkt. 8. Orientering om status vedr. projektet om udvikling af elektronisk chip til mærkning 

og kontrol af redskaber. 

Mik Jensen forklarede, at pilotprojektet om udvikling af elektronisk chip til mærkning og 

kontrol af redskaber af ressourcemæssige årsager midlertidigt er sat på standby. Det blev 

understreget, at projektet ikke er skrottet. Mærkning og kontrol af redskaber kan måske gøres på 

en mere effektiv måde, hvilket er noget der undersøges i øjeblikket.  

Kaare M. Ebert spurgte, om bevillingen til videreførelse af chip projektet vil kunne overføres til 

et nyt projekt, såfremt dette vurderes at være mere effektivt. 

Mik Jensen oplyste, at det kunne han ikke svare entydigt på, men at det er en mulighed.  
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Pkt. 9. Orientering siden sidst 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der snart vil udkomme en række bekendtgørelser bl.a. 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål 

i saltvand og ferskvand, og at de andre bekendtgørelser på listen (tidligere sendt til udvalget) vil 

blive behandlet efter rækkefølge. Det blev videre oplyst, at fødevareministeren har modtaget et 

brev om nedsættelse af et udvalg om rekreativt fiskeri fra Danmarks Sportsfiskerforbund.  

 

Kaare M. Ebert forklarede om baggrunden for brevet, at der er et behov for at gennemgå nogle 

regler, da de ikke har været revideret de sidste 15 år. Der er behov for ny lovgivning, der kan 

gøre det bedre og mere effektivt at være fisker. Brevet til ministeren må gerne udsendes til § 7 – 

udvalget.  

Jakob Munkhøj Nielsen fremførte, at der måtte foranstaltes bred inddragelse af interessenterne, 

hvis et sådant arbejde skal sættes i værk.  

Finn Frandsen efterspurgte mere kontrol, og mente, at det bør prioriteres af styrelsen.  

Mik Jensen forklarede, at ressourcerne skal anvendes på en effektiv måde, da det er omfattende 

at planlægge kontrol. Kontrollen vil derfor ikke altid kunne reagere på de informationer, der 

modtages. Al information af betydning for udførelse af kontrollen er dog velkommen.  

 

Pkt. 10. Eventuelt 

Max Thomsen henviste til referatet fra mødet i § 7 – udvalget den 6. december 2011 og anførte, 

at Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark mener, at ikke alt er blevet ført til referat som 

ønsket, hvilket er utilfredsstillende. Det blev på baggrund heraf aftalt, at følgende bemærkninger 

skal indføres i referatet som Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks opfattelse: ”§ 7 – 

udvalgets opgave er at være rådgivende for ministeriet i fiskerianliggender. De seneste år har 

rådgivningen fået en uheldig drejning, således at den politiske dels rådgivning, stort set ikke 

bliver gennemført, modsat DTU mm. Det er meget tæt på at være tidsspilde at være deltager i 

rådet som politisk rådgiver for nuværende. Det groveste eksempel er, da fødevareministeren 

gennemførte en forhøjelse af licensbidraget efter aftale med et enkelt medlem, som det samlede § 

7 – udvalg senere fik som en orienteringssag”.  

Arne Rusbjerg henviste til fødevareministerens pressemeddelelse om Handlingsplanen 

vedrørende pighvar udsætninger i den østlige del af Østersøen, og spurgte, om der er afsat ekstra 

midler hertil.  

Josianne Støttrup oplyste, at det er der ikke. 

Finn Frandsen ønskede opklaret, om pensionister og førtidspensionister i forhold til fisketegn er 

omfattet af betalingsfriheden i lighed med sportsfiskere.  
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Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at undtagelsen for betaling af lystfiskerfisketegn gælder 

personer under 18 år og personer der har ret til at oppebære folkepension, hvilket blev besluttet i 

folketinget ved vedtagelse af Fisketegnsloven pr. 1. januar 1993. 

Kaare M. Ebert oplyste, at Danmarks Sportsfiskerforbund er blevet kontaktet af en tysk 

rejseudbyder, der sender turister til Danmark. Rejseudbyderen er interesseret i at lave en folder 

til fiskerne, så de overholder gældende lovgivning og ikke fisker ulovligt. Den tyske folder 

rejseudbyderen tilbød, bliver opdateret jævnligt. Der vurderes behov for samarbejde hertil, da 

ikke alle regler på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside er opdateret eller uddybet.  

Lene Jensen Scheel-Bech meddelte, at NaturErhvervstyrelsen vil se nærmere herpå.  

Jakob Munkhøj Nielsen foreslog, at næste møde i § 7- udvalget blev tirsdag den 13. november 

2012.  


