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Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

 

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

Fiskeplejen, som forventes udsendt inden mødet. 

 

3. Indledende drøftelse af den næste 3-årige Handlingsplan for Fiskeplejen 2014-2016, 

herunder de økonomiske rammer og vilkår samt muligheden for afholdelse af et 

fiskeplejeseminar i efteråret 2013. 

 

4. NaturErhvervstyrelsens rapport om Fiskerikontrol 2012. 

 

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

bestanden af europæisk ål.  

 

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

 

7. Orientering om tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. 

 

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

 

9. Orientering siden sidst, herunder bl.a. 

a) Natur- og Landbrugskommissionen 

b) Klækkebakker 

c) Søsportens Sikkerhedsråd 

 

10.  Eventuelt 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Jakob Munkhøj Nielsen bød velkommen til alle herunder Kommunernes Landsforenings nye 

suppleant, Per Søby Jensen.  

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

som udvalget ønskede berørt under punkt 10. Eventuelt. 

Max Thomsen oplyste, at der ønskes indført et fredningsbælte ved Randers Havn. 

Arne Rusbjerg oplyste, at der ønskes en forklaring vedr. maksimalt tilladt anvendt garnlængde i 

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

Fiskeplejen 

 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om forløbet med udarbejdelse af Handlingsplan for 

Fiskepleje 2013 herunder de økonomiske udfordringer. De forventede indtægter fra fisketegn i 

2012 har ikke kunnet nås bl.a. på grund af, at stigningen i fisketegnspriserne først trådte i kraft 

den 1. marts 2012; at der er konstateret færre fisketegnbetalere end forventet samt at de samlede 

indtægter vurderes skønnet for højt. De forventede indtægter for 2013 er derfor nedjusteret til 42 

mio. kr. Ifølge den nye budgetlov, er der indført skrappere regler, som betyder, at der ikke 

længere er mulighed for ubetinget at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende kalenderår. 

De konstaterede udfordringer betyder, at offentliggørelse af Handlingsplan for Fiskepleje 2013 

beklageligvis blev lidt forsinket i 2013.  

 

Peter Geertz-Hansen oplyste, at sammenlignet med indtægterne for 2011, er indtægterne steget 

pga. forhøjelse af fisketegnspriserne, men beløb sig til ca. 2,3 mio. kr. mindre end de 

budgetterede indtægter. I Handlingsplan for Fiskepleje for 2013 er det forventede indtægtsbeløb 

reduceret med 1 mio. kr. til 42 mio. kr.  

 

Jakob Munkhøj Nielsen konstaterede, at DTU Aqua på ekstraordinær vis har strakt sig langt og 

gjort det muligt, at der er fundet en balanceret løsning for Handlingsplan for Fiskepleje 2013. 

Samtidig må styrelsen påpege, at der er behov for, at § 7 – udvalget og Fødevareministeriet i det 

fremadrettede arbejde med Fiskeplejen tager højde for den nye økonomiske virkelighed, 

herunder det nye statslige udgiftsloft, der er indført med den såkaldte budgetlov. 

 

Peter Geertz-Hansen orienterede om udsætning af ørred ved Elsesminde Produktionshøjskole.  

Udsætning af fisk på Fyn blev ramt af lærernes lockout, da de ansatte på produktionshøjskolen er 

ansat under lærernes overenskomst. Ifølge vedtaget nødplan, blev der udsat fisk, dog på lidt 

færre positioner end planlagt. Ålekontrakter vedr. køb af ål er ikke underskrevet, men også i 

2013, er der mulighed for midler til kystnære udsætninger. 

 

Pkt. 3. Indledende drøftelse af den næste 3-årige Handlingsplan for Fiskeplejen 2014-2016, 

herunder de økonomiske rammer og vilkår samt muligheden for afholdelse af et 

fiskeplejeseminar i efteråret 2013. 

 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der har været udtrykt ønske om afholdelse af et 

fiskeplejeseminar om den nye 3 årige handlingsplan. Der er ikke afsat midler til afholdelse af et 

fiskeplejeseminar under Fiskeplejen. NaturErhvervstyrelsen har ikke mulighed for at betale 

udgifterne til et sådant seminar pga. stramt budget, men er interesseret i at finde en proces, hvor 

gode inputs fra interessenterne kan medtages.  
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Jakob Munkhøj Nielsen foreslog udvalget, at der kunne inviteres til et ekstraordinært møde i 

udvalget kort tid efter sommerferien med henblik på drøftelse af nye ideer til den næste 3-årige 

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014-2016. Der er en ny økonomisk virkelighed, hvor der skal 

tages bestik af faldende fisketegnsbetalere i 2012, samtidigt med, at der skal der tages højde for 

den nye budgetlov. En strammere løbende budgetstyring er nødvendig for at undgå underskud og 

sikre aktiviteternes gennemførelse. 

 

Kaare M. Ebert mente, at det vil være en god idé, at lade nogle flere repræsentanter fra 

organisationerne deltage ved et ekstraordinært udvalgsmøde med henblik på større interaktion og 

generering af flere ideer. Mødet kan evt. deles op i ferskvand og saltvand. 

Niels Barslund spurgte, om Fiskeplejen skal bidrage med 10 mio. kr. til vandløbsrestaurering i 

2014-2016.  

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at det forventes at indsatsen for vandløbsrestaurering skal 

fortsætte, men at der ikke er taget endelig stilling hertil.  

Max Thomsen foreslog, at pensionister også bør betale for fisketegn for at sikre flere midler til 

fiskeplejen og for at ligestille fritidsfiskere og lystfiskere. 

Arne Rusbjerg foreslog, at dagskort/ugekort evt. fjernes for at lette administration af fisketegn.  

Kaare M. Ebert mente, at der bør fokuseres på at skaffe flere fisketegnbetalere, og undersøge, 

hvordan dette arbejde målrettes bedst muligt. Danmarks Sportsfiskerforbund planlægger, at lave 

en folder for at skabe bedre viden omkring fisketegn.   

Hanne Nicolajsen foreslog, at der bliver fokuseret på nye kunder, herunder 

ungdomsuddannelser, som kan skabe større viden, da eksisterende fiskere er pensionister.  

Per Søby Jensen foreslog, at der bliver lavet et familiekort, så hele familien kan inddrages.  

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at Danske Bank pr. 1. januar 2014 ikke længere vil indlæse 

girokort for købte førstegangsbetalere af fisketegn. Der er behov for at vurdere, hvordan vi 

fastholder eksisterende betalere, og samtidigt får flere kunder, uden det genererer flere 

omkostninger. Der er allerede ca. 250 såkaldte udsalgssteder, dvs. turistinformationer, 

campingpladser mv. som sælger fisketegn 

Kaare M. Ebert foreslog, at der arbejdes mere målerettet med henblik på at skaffe flere 

fisketegnsbetalere.  

Jakob Munkhøj Nielsen takkede for udvalgets inputs til det videre arbejde og for tilslutningen 

til et ekstraordinært udvalgsmøde til drøftelse af en ny handlingsplan. Der bør være fokus på, at 

sikre, at indtægt og udgiftssiden for Fiskeplejen, budgetteres ret præcist. Der bør arbejdes 

henimod et ekstraordinært møde i udvalget kort tid efter sommerferien til drøftelse af ideer til 



 

5 
 

den ny handlingsplan. Forslag til handlingsplanen bedes sendt til DTU Aqua, som herefter kan 

skitsere en plan til det videre arbejde. 

Jakob Munkhøj Nielsen konkluderede, at udvalget tog til efterretning, at der pr. 1. januar 2014 

ikke længere vil være girokort til førstegangsbetalere, men at der på andre måder bør arbejdes for 

at sikre flere fisketegnsbetalere.  

 

 

Pkt. 4. NaturErhvervstyrelsens rapport om Fiskerikontrol 2012. 

 

Jakob Munkhøj Nielsen henviste til rapport om Fiskerikontrol 2012 på NaturErhvervstyrelsens 

hjemmeside. 

 

http://fvm.searchimprove.com/search.aspx?pckid=1597700213&aid=260336&pt=6018936&sw

=Fiskerikontrol+2012 

 

Pkt. 5. Orientering om status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af 

bestanden af europæisk ål. 

 

Rita Martinsen oplyste, at Danmark er godt på vej mod opfyldelse af åleforvaltningsplanens 

målsætninger om færre erhvervsmæssige åletilladelser, reduktion af fiskeriindsatsen og 

fangsterne i saltvand. NaturErhvervstyrelsen forventer målopfyldelse i løbet af 2014. 

Reduktionen i antallet af redskaber har dog ikke været så stor endnu for kasteruser, hvorfor der 

er igangsat et særligt initiativ herom. 

 

I brev af 15. april 2013 blev indehaverne af en erhvervsmæssig tilladelse til ålefiskeri med ret til 

at fiske med kasteruser orienteret om muligheden for frivillig reduktion af antallet af kasteruser i 

tilladelsen. Formålet er, at bidrage til målopfyldelse af indsatsreduktion vedr. kasteruser i 

åleforvaltningsplanen, som skal opfyldes senest den 1. juli 2014. Der blev udsendt 208 breve 

som foreløbigt har resulteret i en frivillig reduktion af ca. 2000 kasteruser.   

 

Rita Martinsen oplyste endvidere, at det forventes, at tilladelserne til erhvervsmæssigt ålefiskeri 

vil blive forlænget frem til den 1. januar 2015. Indehaverne af en tilladelse til erhvervsmæssigt 

ålefiskeri vil modtage brev med besked herom i løbet af sommeren 2013.  

 

Ifølge forordningen skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med 

en statistik og videnskabelig evaluering af resultatet af de nationale åleforvaltningsplaners 

gennemførelse. Kommissionen foreslår på baggrund af denne rapport eventuelle relevante 

foranstaltninger til med stor sandsynlighed at sikre, at bestanden af europæisk ål bliver 

genoprettet. NaturErhvervstyrelsen har endnu ikke modtaget nærmere oplysninger fra 

http://fvm.searchimprove.com/search.aspx?pckid=1597700213&aid=260336&pt=6018936&sw=Fiskerikontrol+2012
http://fvm.searchimprove.com/search.aspx?pckid=1597700213&aid=260336&pt=6018936&sw=Fiskerikontrol+2012
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Kommissionen. Af hensyn til Kommissionens evt. anbefalinger kan tilladelserne indledningsvist 

kun forlænges med 1 år. 

 

Henrik Nielsen oplæste henvendelse fra Dansk Kystfiskerforening vedr. skarvens negative 

påvirkning på bl.a. ålebestanden.  

Dokument vedlagt referat. 

Jakob Munkhøj Nielsen udtrykte forståelse for nødvendigheden i, at der bliver set på alle 

årsager, der er medvirkende til ålens dødelighed. Konkret dokumentation om skarvens 

påvirkning på ålebestanden er nødvendig for, at der kan gribes ind.  

Jakob Munkhøj Nielsen foreslog, at de relevante fra Naturstyrelsen deltager i næste møde i § 7 

– udvalget med henblik på drøftelse af problemstillingen om skarven.  

Kaare M. Ebert spurgte om det udsatte skarv projekt planlægges gennemført som planlagt i 

2014. Meget tyder på, at skarven har indflydelse på biodiversiteten og som rovdyr. Liste over 

projekter, der er gennemført udbedes sendt til § 7- udvalget, da det giver et bedre overblik over, 

hvad midlerne i fiskeplejen bliver brugt til.  

Anders Koed oplyste, at skarvforvaltningsplanen henhører under Naturstyrelsens ressortområde. 

DTU Aqua regnede med, at påbegynde skarv projektet i 2013, og har ingen forklaring på, 

hvorfor projektet er udskudt. DTU Aqua kan ikke med sikkerhed oplyse, om projektet bliver 

gennemført i 2014.  

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at Miljøministeriet og Fødevareministeriet samarbejder. 

Henvendelse fra Dansk Kystfiskerforening om skarven vil blive videresendt til Miljøministeriet, 

som vil blive bedt om at bekræfte modtagelse heraf.  

Kaare M. Ebert mente, at skarvens negative konsekvenser er dokumenteret. Politisk 

gennemslagskraft er nødvendig for at forhindre skarvens videre påvirkning af biodiversiteten og 

andre bestande. Danmarks Sportsfiskerforbund har planlagt et møde den 14. september i Horsens 

vedr. skarven. Niels Jepsen, fra DTU Aqua og Henrik Lykke Sørensen fra Naturstyrelsen vil 

deltage som foredragsholdere. § 7 – udvalget medlemmer vil snarligt modtage en invitation til 

mødet.  

Henrik Nielsen ville se frem til det næste møde i § 7 udvalget, for at høre Naturstyrelsens 

forklaring på den fremlagte dokumentation fra Dansk Kystfiskerforening ang. skarvprædationen 

i danske farvande, herunder også hvorfor skarvprojektet er blevet udskudt og til hvornår. 

Arne Rusbjerg mente, at ralindvinding kan skabe problemer for fiskebestandene. Det er 

nødvendigt at rette henvendelse til de relevante myndigheder, da projektet med ål i kystnære 

områder har vist at yngel af ål benytter sig af denne type substrat. 
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Josianne Støttrup oplyste, at DTU Aqua gerne vil supplere de indledende undersøgelser 

vedrørende fiskeyngels anvendelse af ralsubstrat; bl.a. vil de undersøgelser lavet på yngel af ål 

blive gentaget i år.  

Niels Barslund spurgte, om det er korrekt, at ålekister ikke vil være tilladt anvendt fra den 1. 

januar 2014, samt om tilladelse til anvendelse heraf bliver forlænget i lighed med de 

erhvervsmæssige tilladelser til ålefiskeri, som bliver forlænget til den 1. januar 2015. 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at ålekister ifølge åleforvaltningsplanen fra den 1. januar 

2014 skal være indrettet, så de ikke kan tilbageholde ål. NaturErhvervstyrelsen er ved at 

undersøge, hvordan dette praktisk håndteres. Der er på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om 

ålekisternes anvendelse vil blive forlænget efter 2014. Ålekisteejere vil modtage et brev herom 

efter sommerferien. 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at Kommissionen vil rådføre sig med ICES, når status for de 

internationale forvaltningsplaner bliver gennemgået. 

Niels Barslund spurgte, om der er oplysninger om, hvad Kommissionens videre anbefalinger vil 

være i forhold til den fremtidige forvaltning af ålefiskeriet. 

Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at Kommissionen har oplyst, at åleforvaltningsplanen 

forventes at blive fulgt efter den 1. juli 2014, da åleforordningen og åleforvaltningsplanen ikke 

har en udløbsdato.  

Jakob Munkhøj Nielsen konstaterede, at udvalget tog orientering til efterretning og takkede 

udvalget for inputs til det videre arbejde med åleforvaltningsplanen. 

 

Pkt. 6. Orientering om arbejdet vedr. den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri. 

Kaare M. Ebert oplyste, at Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk 

Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark syntes, at det er en god idé, at 

der bliver kigget nærmere på den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri. Det skal 

undersøges, hvad der kan gøres for at fremme fiskeriet og tiltrække flere medlemmer.  

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at fødevareministeren i 2012 har givet en positiv 

tilkendegivelse og anførte, at bolden vil blive spillet over til de rekreative organisationer, som i 

samråd bør klare første fase af det forberedende arbejde selv. NaturErhvervstyrelsen vil på basis 

af de rekreative organisationers inputs fra første fase, samt under hensyntagen til øvrige 

forpligtelser, overveje det videre arbejde, herunder et egentligt kommissorium for en bredt 

sammensat arbejdsgruppe. 

Jakob Munkhøj Nielsen konkluderede, at der kunne komme en god proces ud af et arbejde om 

den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri. Fødevareministeriet vil sikre sig, at de 

nødvendige kontrolmæssige og økonomiske rammer bliver fulgt.  
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Pkt. 7. Orientering om tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at regeringen den 8. maj 2013 besluttede at sende alle de 

statslige vandplaner i offentlig høring i seks måneder. Det skete på baggrund af Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelse om, at den supplerende høring i december 2011 var ”væsentlig for 

kort”. Selv om vandplanerne grundlæggende er de samme, så er de siden seneste høring blevet 

yderligere kvalitetssikret og rettet for fejl. Blandt andet er cirka 22.000 kilometer vandløb blevet 

gennemgået, og der er sket en omklassificering af cirka 1.700 kilometer vandløb. I første 

omgang skal vandplanerne i en kort teknisk forhøring i kommuner, regionerne og hos 

myndigheder. Den offentlige høring går i gang inden sommerferien. Den nye omfattende 

høringsproces betyder, at de nye statslige vandplaner forventes at foreligge i efteråret 2014.  

 

Jakob Munkhøj Nielsen orienterede om tilskudsordningen til kommunale 

vandløbsrestaureringsprojekter. Ansøgninger kunne indgives af kommunerne 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. 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. NaturErhvervstyrelsen 

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

gennemførelsen af vandløbsrestaurering.  

 

Jakob Munkhøj Nielsen konstaterede, at udvalget tog orienteringen til efterretning og foreslog, 

at punktet og eventuelt mere konkrete oplysninger vedrørende de indsendte ansøgninger vil blive 

sat på dagsordenen igen på det næste møde i 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. Revision af Randers-bekendtgørelsen forventes sendt i høring inden for kort tid 

og fornyet høring vedr. Fynsbekendtgørelsen forventes også udsendt inden længe. Revision af 

den rekreative bekendtgørelse forventes sendt i høring efter sommerferien. I forhold til Mariager 

Fjord bekendtgørelsen har NaturErhvervstyrelsen noteret ønsket fra Ferskvandsfiskeriforeningen 

for Danmark om nyt fredningsbælte.   

 

Arne Rusbjerg henviste til bekendtgørelse nr. 351 af 11. maj 2000 om fredningsbælter mv. i 

Limfjorden øst for Aggersundbroen - lokale foreninger har spurgt, om det er muligt at udvide 

fredningen ved en kommende revision af bekendtgørelsen. 
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Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at bekendtgørelsen vil blive tilføjet listen over revision af 

bekendtgørelser og vil blive ekspederet i den rækkefølge, som den er indplaceret på listen. 

Kaare M. Ebert udbad sig, at Allerå, Hjarbæk og Norsminde også bliver tilføjet listen vedr. 

revision af bekendtgørelser.  

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at ønsket er noteret, men anmodede om skriftligt bidrag. 

Listen over bekendtgørelser er vedhæftet referatet. 

 

Pkt 9. Orientering siden sidst. 

 

a) Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) 

Jakob Munkhøj Nielsen henviste til offentliggørelsen af Natur- og Landbrugskommissionens 

(NLK) anbefalinger og fremhævede bl.a., at Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) har 

foreslået, at der oprettes en ny uafhængig, national naturfond. Fonden skal etableres med 

selvstændig lovgivning og have egen bestyrelse, organisation og drift. Naturfonden skal 

gennemføre naturgenopretningsprojekter, etablere ny natur og forstærke indsatsen for natur og 

biologisk mangfoldighed i Danmark. Naturfonden skal sikre en politisk fastsat basisfinansiering 

på minimum 300 mio. kr. årligt. Naturfondens aktiviteter skal ikke erstatte men supplere og 

forstærke eksisterende offentlige mv. indsatser for mere og bedre natur. Fisketegnsmidlerne 

nævnes som en af mange forskellige finansieringskilder. Det blev endvidere oplyst, at regeringen 

har igangsat et tværministerielt arbejde med at vurdere NLK’s anbefalinger. Endelig blev der 

informeret om en konference vedr. NLK’s anbefalinger, som blev afholdt samme dag som mødet 

i § 7 - udvalget, men hvor udvalgsmedlemmerne havde fået invitationen tilsendt på forhånd og 

dermed havde mulighed for at sende andre repræsentanter til konferencen.   

 

http://www.naturoglandbrug.dk/slutrapport_2013.aspx?ID=52071 

 

b) Klækkebakker / Rugekasser 

Niels Barslund oplyste, at grunden til, at Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark ønsker at 

fremme klækkebakker er, at det tiltrækker unge fiskere og er et godt redskab til 

undervisningsbrug. Det er ikke tilfredsstillende, at der ikke gives dispensationer.  

 

Peter Geertz-Hansen oplyste, at Aalborg Universitet har indsendt ansøgning om tilladelse til et 

projekt der omhandler forskellige aspekter ved de omtalte klækkekasser, herunder deres anvendelse til 

undervisningsbrug.  DTU Aqua har anbefalet at der meddeles tilladelse og foreslår, at man afventer 

resultaterne af ovenstående forsøg, således, at der ikke indsendes flere ansøgninger om udlægning af 

klækkebakker til DTU Aqua i denne periode.  

 

Arne Rusbjerg mente også, at klækkebakker til undervisningsbrug er en god ide. 

 

http://www.naturoglandbrug.dk/slutrapport_2013.aspx?ID=52071
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Steffen Toft Jensen mente ikke, at det er en god måde at tiltrække unge på. Unge skal ud og 

fiske og aktiveres. Det vil være mere givtigt, at deltage i f.eks. Lystfiskeriets Dag eller andre 

oplæg.  

Villy J. Larsen syntes det er en spændende idé, der måske kan tiltrække unge mennesker. 

 

Per Søby Jensen syntes ikke, at klækkebakker er den korrekte måde at få fiskene tilbage i 

vandløbene. Det er bedre at lave restaurering med udlægning af gydegrus. Fiskebestandene bør 

være selvproducerende. Det er en fin idé, at forsøge at inddrage unge, men klækkebakker bør 

ikke være vejen frem. 

 

Kaare M. Ebert syntes, at enkelte forsøg kunne være en god undervisnings idé, hvis 

klækkebakker var velfungerende. Men de er endnu ikke klar. Vandløbsrestaurering er den bedste 

måde at få selvproducerende bestande. 

 

Niels Barslund oplyste, at ønsket om at fremme anvendelse af klækkebakker udelukkende skal 

ses i undervisningsøjemed.  

 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at det er en sympatisk idé, at man ønsker at inddrage unge 

mere i fiskeriet, men konkluderede, at yderligere ansøgninger bør afvente resultaterne af 

forsøget, som Aalborg Universitet ønsker at påbegynde i Karup Å og Liver Å. Samtidig bør der arbejdes 

på andre fronter for at få unge ind i det rekreative fiskeri. 

 

c) Søsportens Sikkerhedsråd 

Lene Jensen Scheel-Bech orienterede udvalget om, at materialet forventes udsendt snart til 

fritidsfiskere, som har betalt fisketegn. 

 

Punkt 10. Eventuelt  

 

Arne Rusbjerg oplyste, at der ønskes en forklaring vedr. maksimalt tilladt anvendt garnlængde i 

fjorde.  

 

Lene Jensen Scheel-Bech forklarede, at der ikke er generelle regler for erhvervsmæssigt tilladt 

anvendt garnlængde i fjorde. Der er forskellige lokale regler. 

 

Max Thomsen oplyste, at der ønskes indført et fredningsbælte ved Randers Havn. Se bilag fra 

Max. 

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at ønsket er noteret.  

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der forventes indkaldt til et ekstraordinært møde i § 7 – 

udvalget i september 2013 med henblik på at drøfte handlingsplanen. Der vil også blive indkaldt 

til ordinært møde i november 2013.  


