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5. Skarv 
6. Forslag fra Danmarks Sportsfiskerforbund vedr. A) Evt. nødvendige beskyttel-

sesforanstaltninger for multe og B) Skov- og Naturstyrelsens påklage af § 3 god-
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9. Eventuelt 

 
Ad 1. Ulovligt fiskeri og kontrol heraf 
Birgit Bolgann bød velkommen til Claus Wille og Martin Hansen fra fiskeriinspektorat 
Syd, afdelingen i Fredericia. Repræsentanter fra fiskerikontrollen er inviteret til mødet, 
da fritidsfiskerne på baggrund af Danmarks Sportsfiskerforbunds kampagne om ulov-
lige garn har ønsket at drøfte ulovligt fiskeri og kontrol heraf. 
 
Martin Hansen orienterede om konstaterede overtrædelsestyper i 2005 ved kontrol af 
faststående redskaber langs kysten i fiskeriinspektorat Fredericias område. Den hyp-
pigst konstaterede overtrædelsestype er manglende mærkning af redskaber (34 %). 
Andet, f.eks. manglende flag udgør ca. 23 %. Ulovlige redskaber, f.eks. ulovlige i for-
hold til de redskaber, som må benyttes eller forkert maskemål udgør ca. 14 %. For 
mange redskaber ca. 12 %. Garn inden for 100 m zonen ca. 8 %. Konstaterede redska-
ber i fredningsbælter udgør ca. 7 % og manglende betaling ca. 2 %. 
 
Udvalget drøftede de forskellige overtrædelsestyper. 
 
Vagn Gram bemærkede, at fritidsfiskerne har ønsket at drøfte dette emne, idet der er 
tale om henholdsvis utilsigtede overtrædelser og planlagt ulovligt fiskeri. Over for 
førstnævnte kan man komme langt med yderligere oplysning. Men det planlagte ulov-
lige fiskeri er mere vanskeligt og synes visse steder at tage overhånd, hvorfor det er 
vigtigt at fokusere på det. 
 
Birgit Bolgann nævnte, at organisationerne også kan være med til at oplyse medlem-
merne om reglerne på området. 
 
Bruno Müller mente, at man skulle skelne mellem de forskellige overtrædelsers grov-
hed, f.eks. er forkert mærkning ikke umiddelbart skadeligt. Var enig i, at organisatio-
nerne kan gøre meget for at oplyse de ca. 5-6.000 organiserede fritidsfiskere, men efter-
lyste midler til at gøre noget i forhold til de ca. 30.000 uorganiserede fritidsfiskere.  
 
Preben Thomsen bemærkede, at Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemmer visse 
steder observerer ekstremt meget ulovligt fiskeri. Mente man skulle se på alt ulovligt 
fiskeri, men var selvfølgelig interesseret i, at det groveste ulovlige fiskeri, f.eks. bevidst 
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garnfiskeri ved ørredopgang prioriteres. Spurgte til kontrollens opgaveprioritering og 
kontroltilrettelæggelse. 
 
Martin Hansen svarede, at man før havde en mere rutinemæssig kontrol langs hele 
kyststrækningen. På grund af nye EU-kontrolkrav for erhvervsfiskeriet, bl.a. torske-
genopretningsplanen, er der sket en omfordeling af kontrolressourcerne, således at 
landingskontrollen nu er mere omfattende. Kontrollen med det rekreative fiskeri fore-
går således ud fra en prioritering og afvejning af andre opgaver. Der kontrolleres færre 
redskaber end tidligere. Til gengæld finder direktoratet en større andel overtrædelser i 
forhold til antal kontroller end tidligere. Det skyldes bl.a. en mere målrettet indsats, 
hvor der i højere grad prioriteres hot-spot-områder og i højere grad følges op på an-
meldelser. Det har konkret betydet, at man har kunnet afdække større sager om så-
kaldt tyvfiskeri, f.eks. sagen i Kolding Å, hvor der blev afsløret ulovligt fiskeri. Det må 
formodes at styrke kontrollens præventive effekt i højere grad end et større antal kon-
troller gennemført på lovlige redskaber og småsager. Som hidtil har kontrollen ikke 
mulighed for at agere over for alle anmeldelser – der er endvidere fortsat anmeldelser, 
som drejer sig om lovlige og lovligt satte ruser inden for 100 m fra kysten. Med hen-
visning til kontrollen i Kolding Å, tilrettelægges kontrollen fortsat på alle tider af døg-
net. Var enig i, at der i 2005 er set grove tilfælde af ulovligt fiskeri. Med hensyn til om-
sætningsforbudet er dette ikke nemt at håndhæve, idet man bl.a. skal have hørt ord-
vekslingen for at kunne bevise ond tro. 
 
Allan Buch mente generelt ikke, at der er problemer med de organiserede fritidsfiske-
re, men derimod med dem som fisker med 100 ruser. Dernæst er der visse steder pro-
blemer med overholdelse af afstandsreglerne til bundgarn. Michael Andersen mente, 
at der skulle gøres en indsats for at fjerne ulovlige redskaber. Var enig i, at omsæt-
ningsforbudet er et pædagogisk instrument. 
 
Martin Hansen svarede, at kontrollen fjerner ulovlige redskaber, mens overtrædelser 
af afstandsreglerne er undergivet privat påtale. 
 
Jens K. Thygesen spurgte, om det evt. ville hjælpe med en mere nuanceret mærkning, 
f.eks. forskellig mærkning for de forskellige typer af faststående redskaber. 
 
Martin Hansen svarede, at det ikke ændrer noget, hvis man alligevel ikke mærker sine 
redskaber – eller man i stedet bevidst sætter forkert afmærkning på redskabet . Claus 
Wille tilføjede, at man har spurgt i Tyskland, hvor man har differentieret mærkning, 
hvor det er vurderet, at opgaven er den samme. 
 
Preben Thomsen spurgte til de 7 % konstaterede redskaber i fredningsbælter, om det 
er kontrollens indtryk, at disse er sat bevidst eller på grund af ukendskab til fred-
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ningsbæltet det pågældende sted – og hvordan man vil kunne reducere mængden af 
redskaber i fredningsbælter. 
 
Martin Hansen svarede, at det er kontrollens indtryk, at hovedparten er sat bevidst. 
De almindelige fredningsbælter er ikke særligt afmærket  med skilte – det ville i givet 
fald være meget bekosteligt. 
 
Leif Skytt mente, at mere lokal vejledning og oplysning om fredningsbælter vil kunne 
afværge flere tilfælde af ulovligt fiskeri i fredningsbælter, som han mente skyldtes uvi-
denhed. 
 
Preben Thomsen efterlyste i den forbindelse den tidligere omtalte mulighed for at fin-
de samtlige fredningsbælter på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Var enig i, at såvel 
stangfiskere som redskabsfiskere ubevidst kan komme til at fiske i et fredningsbælte. 
 
Lene Jensen Scheel-Bech bemærkede, at Fiskeridirektoratets såkaldt map-info-system 
fortsat er under udarbejdelse, dvs. et system, hvor man elektronisk vil kunne finde 
samtlige fredningsbælter i Danmark. 
 
Niels Barslund bemærkede, at der generelt er behov for et holdningsskift til ulovligt 
fiskeri og at det tager tid. Endvidere foregår ulovligt fiskeri kun så længe det kan beta-
le sig. 
 
Jens K. Thygesen spurgte, om kontrollen sender signal om ulovligheder til andre 
myndigheder, f.eks. Told & Skat. 
 
Martin Hansen svarede, at det gør man, hvis sagen vurderes at have et vist omfang, 
f.eks. som i Kolding-Å-sagen. 
 
Claus Wille orienterede om, at når en overtrædelse er konstateret, kan der på bag-
grund af fast praksis udstedes en administrativ bøde, som er takseret til et vist beløb. 
Det er således muligt administrativt at udstede bøde op til 1.000 kr., når overtrædelsen 
maksimalt omfatter 4 ulovligheder. Der må højst være tale om 10 redskaber. Hvis der 
f.eks. er tale om 11 garn, er det en politisag. Der er også mulighed for konfiskation – 
henholdsvis genstandskonfiskation og værdikonfiskation. I sidstnævnte tilfælde fast-
sættes en værdi for redskabet, hvorefter der teoretisk er mulighed for at kan købe red-
skabet tilbage, dog kun hvis der er tale om et lovligt redskab, f.eks . i tilfælde hvor der 
er fisket med for mange redskaber. 
 
Hvis der er tale om mere en 10 redskaber sendes sagen til politiet med indstilling om et 
bødebeløb, som efter fast retspraksis ligger mellem 1.000 kr. og 2.500 kr. (som er mini-
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mumsbeløb for ulovligt erhvervsfiskeri). Hvis man f.eks. stikker af fra kontrollen eller 
nægter kontrol, kan der være tale om et større bødebeløb end mellem 1.000 og 2.500 kr. 
 
Niels Barslund håbede, at man kunne blive enige om, at bødeniveauet er alt for lille og 
at der er behov for at påvirke politikerne herom. 
 
Kay Hansen bemærkede, at man i den forbindelse bør sammenligne med de små bø-
der, der udstedes for langt grovere overtrædelser. 
 
Birgit Bolgann var enig i, at der skal være tale om proportionalitet, dvs. at bødens 
størrelse skal afspejle overtrædelsens grovhed. Straffens størrelse er et domstolsanlig-
gende og i disse sager har såvel politi som domstole haft det hidtidige bødeniveau som 
fast praksis . Erfaringen er, at domstolene ser på, at der er tale om en fritidsaktivitet til 
forskel fra ulovligheder inden for erhvervsfiskeriet. Hvis et ulovligt fritidsfiskeri har 
karakter af erhvervsfiskeri er der tale om en gråzone, men hvis der skal laves ny prak-
sis vedrørende ulovligt fritidsfiskeri, skal anklagemyndigheden gå videre med det og 
domstolene skal acceptere det. 
 
Jens K. Thygesen spurgte, om det kniber med den juridiske kompetence hos statsad-
vokaturen i disse sager. 
 
Claus Wille svarede, at det vurderes, at anklagemyndigheden har den nødvendige 
kompetence i disse sager – i øvrigt afgøres de fleste sager på området administrativt 
med betaling af administrative bøder. 
 
Bruno Müller efterlyste midler i Fiskeridirektoratet og muligheder med henblik på at 
begrænse det ulovlige fiskeri. 
 
Michael Andersen mente, at ressourcerne til kontrol af det rekreative fiskeri bør prio-
riteres ud fra væsentlighed, dvs. i forhold til det systematisk ulovlige fiskeri. Mente, at 
der også fremover skal anvendes kontrolressourcer i forhold til fremtidige krav i Åle-
genopretningsplanen. 
 
Birgit Bolgann bemærkede, at Fiskeridirektoratet ikke lægger skjul på hvilke ressour-
cer og hvordan ressourcerne til kontrol anvendes. Det er direktoratets opgave at an-
vende disse ressourcer optimalt. Med den nuværende mere målrettede strategi er det 
direktoratets vurdering, at kvaliteten og effekten af kontrollen med det rekreative fi-
skeri på en række områder er forbedret. Som hidtil er der ikke mulighed for at køre ud 
til alle opgaver. Der kan gøres meget via oplysning, hvor også organisationerne spiller 
en væsentlig rolle, idet der kan informeres i organisationernes blade. Desuden vil Fi-
skeridirektoratet se nærmere på muligheden for at lave nye pjecer med oplysning – i 
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lighed med pjecen om afstandsregler, som har været en succes. Foreslog endvidere, at 
organisationerne kan komme med forslag til at klarlægge problemerne i forhold til væ-
sentlighed på dette område. Var enig i, at der fremover nok også skal anvendes kon-
trolressourcer som opfølgning på ålegenopretningsplanen.   
 
Det kan endvidere bemærkes, at Fiskeridirektoratet i øjeblikket arbejder med at optimere og mål-
rette kontrollen med det rekreative fiskeri. Fiskeridirektoratet vil i 2006 udarbejde en ny samlet 
strategi for området. De rekreative fiskeriorganisationer vil blive nærmere orienteret. 
 
Ad pkt. 2. Drøftelse af forhold vedr. den igangværende fiskepleje.  
Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
Pkt. 3. Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2006 
Birgit Bolgann henviste til, at der sidste år blev udarbejdet en 3 -årig Handlingsplan 
for perioden 2005-2007. For Handlingsplanen for 2006 er der således blot tale om små 
justeringer. Der er i 2006 to nye skarv-projekter til erstatning af tidligere planlagt pro-
jekt. 
 
Josianne Støttrup forklarede, at der i det ene skarvprojekt arbejdes med en økosy-
stemmodel for Ringkøbing Fjord, hvor formålet er at opstille og bruge en økosystem-
model til at belyse effekten af skarvers prædation på fiskebestandene i og omkring 
Ringkøbing Fjord. Gennem modelbeskrivelse, modelopstilling og modelanalyser fås en 
øget viden og et forbedret grundlag til gavn for udarbejdelsen af den reviderede skarv-
forvaltningsplan, som skal være færdig i 2007. Til dette projekt søges også midler uden 
for fiskeplejen. I det andet skarvprojekt arbejdes der med at undersøge betydningen af 
udviklingen af skarvkolonien ved Toft Sø – kolonien er blevet større de senere år – ved 
at undersøge, om det har påvirket forekomsten af fladfiskeyngel i det kystnære områ-
de. 
 
Birgit Bolgann nævnte, at Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har fremsat for-
slag om at øge beløbet til vandløbsrestaurering finansieret med midler afsat til åleud-
sætninger. Ålesituationen er fortsat problematisk – det er svært og dyrt at skaffe ål til 
udsætning. På den anden side, skal man nok passe på ikke at afsætte midler til ål i ly-
set af de kommende krav via EU’s ålegenopretningsplan. Danmark har i mange år sat 
ål ud, hvilket bliver sværere, men det vil fortsat være nødvendigt med foranstaltninger 
af en eller anden art til gavn for ål. Foreslog eventuelt at anvende et beskedent øget be-
løb til vandløbsrestaurering. 
 
Niels Barslund mente i lyset af ålesituationen og de stigende ansøgninger til vand-
løbsrestaurering, at det er bedre og man får mere ud af at øge beløbet til vandløbsre-
staurering. 
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Michael Andersen var enig i, at det endnu er uvist, hvad der fremover kræves af tiltag 
via EU’s ålegenopretningsplan og at det er vigtigt at reservere midler hertil. Var åben 
over for, at et mindre beløb af evt. uforbrugte ålemidler kan anvendes til vandløbsre-
staurering. 
 
Vagn Gram mente, at man skulle fastholde samtlige ålemidler på Handlingsplanen 
indtil foråret, når man ved, hvordan ålesituationen ser ud. Som en plan B ønskede han 
ålemidler anvendt til udsætning af pighvar i Østersøen. 
 
Peter Geertz-Hansen oplyste, at der i Handlingsplanen for Fiskepleje for 2006 er a fsat 
3 mio. kr. til ål. Det samlede sparede beløb fra 2005 til ål er ikke overført, men til sam-
menligning var der i 2005 afsat 2,6 mio. kr. og i 2004 var der afsat 1,8 mio. kr. til ål. Det 
er vigtigt med en plan B, hvis det til foråret viser sig, at man ikke kan få ål til udsæt-
ning. Foreslog, at hvis der næste år kommer mange gode ansøgninger til projekter om 
vandløbsrestaurering, kan beløbet til vandløbsrestaurering hæves med op til 200.000 
kr., som foreslås finansieret af det i planen foreløbigt forventede udisponerede beløb 
på ca. 900.000 kr. 
 
Michael Andersen var skuffet over moniteringen af glasålsindtræk – mente at der 
mangler oplysninger og efterlyste mere monitering heraf. 
 
Gorm Rasmussen svarede, at DFU har faste moniteringsstationer ved opstemninger i 
Gudenå, Storå, Kolding å og ved elfiskeri i Vested Vedsted Bæk i Sønderjylland. Forde-
len ved at anvende disse er, at man kan sammenligne mange år tilbage. Desuden fore-
går der en vis monitering via elfiskeri i forbindelse med revision af ørredudsætnings-
planerne. DFU vil overveje, om der er andre steder, hvor man let vil kunne genoptage 
monitering af glasålsindtræk, men antallet og lokaliteter afhænger af det danske bi-
drag til EU’s ålegenopretningsplan. 
 
Birgit Bolgann konkluderede, at der er enighed om Handlingsplanen for Fiskepleje 
2006 og omkring principperne i planen. Midlerne til ål fastholdes på planen primært til 
udsætning. Som plan B er der ønske om, at ålemidler anvendes til udsætning af pig-
hvar i Østersøen og et af Dansk Fritidsfiskerforbund på mødet modtaget forslag om 
omplantning af skrubber til egnede fjordområder. Det vil fremgå af Handlingsplanen, 
at man i forbindelse med beslutningen omkring køb af ål i 2006, vil lægge vægt på, at 
midler anvendes til fremme af ålebestanden, dvs. der hvor det gavner og kan løfte 
kravene i EU’s ålegenopretningsplan. 
 
Ad pkt. 4. Kommissionens forslag til genopretning af bestanden af europæiske ål 
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Birgit Bolgann henviste til, at Kommissionens forslag tidligere er sendt ud. Udvalget 
har endvidere tidligere fremsendt bemærkningerne hertil. I øjeblikket foregår der et 
arbejde med henblik på at udarbejde åleforvaltningsplaner, som er forudsætningen for 
ikke at indføre de foreslåede akutte tiltag. 
 
Gorm Rasmussen bemærkede, at DFU arbejder på et notat til Fødevareministeriets 
departement, hvor man bl.a. vurderer Kommissionens forslag og ser på, hvor realistisk 
det er at lave forvaltningsplaner for alle vandløbssystemer. I Danmark er der 887 
vandsystemer. Man kan ikke lave planer for dem alle, men generelle modeller for, 
hvordan Kommissionens ønske om, at 40 % af den oprindelige gydebiomasse af voks-
ne ål kan undslippe tilbage til havet. Der er desuden behov for at afklare forskellige 
definitioner i Kommissionens forslag – f.eks. er den oprindelige gydebiomasse diffust 
beskrevet og det er uklart hvilket niveau Kommissionen vil tilbage til. De officielle 
fangster af ål i Danmark var i perioden 1900 til 1960 ca. 4.000 tons  årligt. Fra 1960 til 
1980 ca. 2.000 tons og udgør i dag kun ca. 600 tons, dvs. en reduktion i de officielle 
fangster på omkring 85 %. Hvis der skal indføres foranstaltninger, som her og nu skal 
sikre de 40 % udvandring, vil der blive tale om en voldsom begrænsning i fiskeriet. 
 
Kommissionens forslag tager tilsyneladende udgangspunkt i ferskvand og afspejler så-
ledes fiskeriet i de store ferskvandssystemer i Mellem- og Sydeuropa. Men fiskeri efter 
ål finder sted under mange former og i Danmark fisker man ål såvel i salt- som i fersk-
vand. Det skal derfor også afklares, om de danske åleforvaltningsplaner skal inddrage 
saltvandsområder, hvor op mod 90 % af fiskeriet foregår. DFU vil på baggrund heraf 
fremlægge en række spørgsmål, således at der kan opnås fælles forståelse for, hvordan 
det videre arbejde med forvaltningsplanerne skal foregå. 
 
Michael Andersen bemærkede, at forslaget om 14 dages stop er helt umuligt og at det 
er meget ambitiøst, at gydebiomassen skal vokse. Mente ikke, at man skal stoppe et fi-
skeri, hvis fiskeriet ikke har en væsentlig effekt. Spurgte om der indgår overvejelser 
om andre forhold end fiskeriet, f.eks. miljøforhold i Sargassohavet. 
 
Gorm Rasmussen nævnte, at ICES diskuterer dette og man har identificeret flere for-
hold som har betydning for tilbagegangen af ål. F.eks. ændring af Golfstrømmen, for-
hold i Sargassohavet  - hvor det er sandsynliggjort, at ål gyder - svømmeblæreorm, mil-
jøgifte, som f.eks. PCB og tungmetaller mv. 
 
Michael Andersen bemærkede, at det er et problem, at der ikke kommer mange glasål 
– det er dog Danmarks Fiskeriforenings generelle indtryk, at det går bedre og at ålen er 
inde i en positiv udvikling. 
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Christian Graver nævnte, at målet er, at der bliver glasål nok, som kan bruges i Euro-
pa – det vil derfor være godt, hvis man kan forbyde eksport af glasål ud af Europa, 
dvs. ud af udbredelsesområdet. 
 
Birgit Bolgann bemærkede, at udvalget vil blive holdt orienteret om, hvad der sker. I 
lyset af de kommende krav og tiltag vedrørende ål, er det fortsat vigtigt, at fiskeplejen 
anvender midler til fremme af ålebestanden.  
 
Ad pkt. 5. Skarv 
Birgit Bolgann henviste til, at Danmarks Miljøundersøgelser netop har udgivet den år-
lige rapport med angivelse af antallet af skarvreder optalt i de danske skarvkolonier i 
2005. Der arbejdes med skarv på flere fronter, herunder også to nye skarvprojekter i 
Handlingsplanen for Fiskepleje 2006 som omtalt ovenfor. 
 
Jens K. Thygesen bemærkede, at næste møde i Arbejdsgruppen vedr. Skarvforvalt-
ning, hvor man vil tage hul på revision af Skarvforvaltningsplanen, finder sted den 8. 
december 2005. Materiale vil blive rundsendt til § 7-udvalget. 
 
Ad pkt. 6. Forslag fra Danmarks Sportsfiskerforbund 

A. Spørgsmål om eventuelt nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for multe 
Jens K. Thygesen bemærkede, at der i øjeblikket fanges mange multer i Danmark. Øn-
skede at vide, om den er kommet for at blive, om det er en dansk fisk, om den gyder i 
Danmark, hvad man har af viden og om der er behov for regulering. 
 
Gorm Rasmussen svarede, at multen findes i danske farvande. Førhen gydede den 
alene i farvande syd for Danmark, herunder i Middelhavet og fandtes sporadisk i 
Danmark. Undersøgelser i Danmark indtil 10 år tilbage viste, at man fandt små multer 
på 5 cm. Det er højst usandsynligt, at små multer sydfra er driftet til Danmark, så kon-
klusionen er, at multen gyder spordisk i danske farvande – ligesom andre arter, f.eks. 
karpen, når de lever på deres nordgrænse. Om multen danner vedvarende bestande i 
Danmark er usikkert. Reguleringstiltag som fredningstid og mindstemål tager sigte på 
at skåne en arts gydebestande. DFU har ikke i øjeblikket planlagt projekter vedrørende 
f.eks.multens biologi, vandring og hvor den gyder. Man kan se på og følge de officielle 
fangsttal, som fremgår nedenfor. 
1996  19,9 tons 
2000  21,6 tons 
2001  25,6 tons 
2002  16,0 tons 
2003  23,4 tons 
2004  28,2 tons 
2005  39,2 tons (foreløbigt tal) 



10 

Michael Andersen mente, at multen gyder flere steder og at den efter forlydende er i 
vækst. Som udgangspunkt var han imod regulering på et så løst grundlag og mente 
ikke, at man skal lægge sig fast på et mindstemål. Hvis der er tale om et relevant bio-
logisk grundlag, ville han ikke afvise regulering. 
 
Preben Thomsen henviste til forsigtighedsprincippet og foreslog et mindstemål på 
f..eks. 50 cm. 
 
Allan Buch mente ikke, at man skulle drage forhastede konklusioner. Henviste til, at 
multen tilsyneladende er temperaturafhængig og at der derfor sandsynligvis vil være 
færre, hvis vi får koldere vintre. 
 
Birgit Bolgann var enig i, at man skal være forsigtige med at fastsætte mindstemål på 
et usikkert grundlag, især i lyset af drøftelserne omkring discard. 
 
Jens K. Thygesen spurgte, om der i udvalget er vilje til at formidle midler til et DFU 
projekt om multer. Preben Thomsen supplerede, at der i givet fald vil være tale om at 
samle den eksisterende viden i form af et ”desk-research” på ca. 1-2 måneder. Når den 
tilgængelige viden er samlet, vil man kunne vurdere, hvad der evt. er behov for af 
yderligere oplysninger. 
 
Gorm Rasmussen bemærkede, at man bl.a. vil kunne se på den eksisterende viden fra 
udlandet, men at DFU er tidsmæssigt presset. 
 
Peter Geertz-Hansen foreslog, at hvis det i foråret 2006 viser sig, at der er frie midler, 
vil man kunne se på et sådant projekt. 
 
Birgit Bolgann konstaterede, at der var enighed om, at det skrives ind i Handlingspla-
nen for 2006, at i lyset af udfaldet af de overførte midler, vil der kunne iværksættes et 
projekt, som samler den tilgængelige viden om multer. 
 
Ad pkt. 6. B. Skov- og Naturstyrelsens påklage af en række amtslige § 3 godkendel-
ser til etablering af sandfang i vandløb 
Jens K. Thygesen forklarede, at Skov- og Naturstyrelsen som noget nyt har besluttet at 
påklage afgørelser fra amter om etablering af sandfang. Styrelsen begrunder påklagen 
med, at man skal se på kilden til problemet og ikke foretage akutte tiltag. Danmarks 
Sportsfiskerforbund er meget bekymret over denne fremgangsmåde og mener der-
imod, at der også er behov for akutte tiltag. Hvis Styrelsen får medhold i Naturklage-
nævnet, vil det have store konsekvenser også for fiskeplejen, idet der vil være risiko 
for, at der ikke længere gives tilladelse til etablering af sandfang. Ønskede at høre 
hvordan udvalget og DFU forholder sig. Mente, at udvalget bør overveje, at der laves 
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en redegørelse, som sendes til Naturklagenævnet, således at Nævnet også kan se sagen 
fra den anden side. 
 
Peter Simonsen forklarede, at Skov- og Naturstyrelsen har set en eksplosion i ansøg-
ninger om etablering af sandfang – og nu også i vandløbs hovedløb, hvilket Styrelsen 
mener, skal prøves i Naturklagenævnet. Styrelsen mener principielt, at hvis man ikke 
passer vandløb ordentligt, skal man se på kilden til problemet, f.eks. landbruget og de 
dyrkningsfri bræmmer, og ikke foretage symptombehandling i vandløbet. 
 
Jens K. Thygesen mente ikke, at der er tale om enten eller, men derimod om både og. 
Var ikke imod, at man undersøger kilden, men var bekymret for, at biotoper bliver 
endnu ringere. Mange vandløb er internationalt beskyttede og også her er Skov- og 
Naturstyrelsen imod. 
 
Niels Barslund mente, at Skov- og Naturstyrelsen har misforstået situationen, idet han 
påpegede, at det netop er godt, at der er mange ansøgninger og at amter og kommuner 
fokuserer på dette emne. 
 
Sten W. Laursen var ikke enig i, at landbruget ikke overholder reglerne omkring de 
dyrkningsfrie bræmmer. Spurgte, om det er en konsekvent holdning hos Skov- og Na-
turstyrelsen. 
 
Peter Simonsen bekræftede, at der er tale om en principiel holdning og at der er lavet 
en standard skrivelse, men at der dog lægges op til, at der tages stilling i hver enkelt 
sag. Dvs. når der laves sandfang, skal det være velbegrundet. Styrelsen siger ikke, at 
der ikke må etableres sandfang. 
 
Peter Geertz-Hansen bemærkede, at vandløbsrestaurering, herunder sandfang, har 
været drøftet i amtsregi. DFU ønsker også en mere differentieret holdning til sandfang. 
Det er naturligvis ikke ønskeligt, at der i et vandløb etableres sandfang for hver 500 m. 
Det rigtige er at sige, at hvor det er nødvendigt, skal der være mulighed for at etablere 
sandfang. I den østlige del af Danmark, vil man generelt kunne reducere anvendelsen 
af sandfang, mens der i vestjyske og nordjyske områder er katastrofale sandvandringer 
og sedimenttransport, hvorfor man her bør være mindre restriktiv. 
 
Thorkild Kjeldsen mente, at man skal være nøjsom med tilladelser til sandfang, idet 
det er vigtigt, at der ikke laves for mange lappeløsninger. Mente, at det var vigtigt at 
sætte grænser gennem Naturklagenævnet. Henviste desuden til kravene i Vandram-
medirektivet. 
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Jens K. Thygesen spurgte, om DFU vil kunne lave et biologisk notat om konsekven-
serne af manglende etablering af sandfang. 
 
Birgit Bolgann bemærkede, at sandfang ikke er DFU’s forskningsområde. 
 
Peter Geertz-Hansen bemærkede, at sedimentvandring hører under Danmarks Miljø-
undersøgelser. Manglende sandfang må som udgangspunkt antages at have en negativ 
effekt, men DFU kender ikke de nærmere årsager og hvor meget der skal til. Sandfang 
er en nødløsning og vandløbsvedligeholdelse medfører stor sandvandring. 
 
Peter Simonsen oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen sammen med amterne netop 
overvejer et symposium omkring sandfang – hvor man vil belyse fordele og ulemper 
bl.a. i forhold til Vandrammedirektivet Der er nok også behov for, at man i Vestjylland 
ser nærmere på vedligeholdelsen i vandløb, herunder grødeskæring. 
 
Jens K. Thygesen mente, at der i forhold til Vandrammedirektivet godt kan være tale 
om at lave afværgeforanstaltninger, dvs. foretage symptombehandlinger indtil man lø-
ser problemet. Dette vil kunne foregå som parallelle foranstaltninger. 
 
Udvalget støttede, at DFU laver et biologisk notat. 
 
Gorm Rasmussen ønskede en begrundet skriftlig henvendelse herom med præcisering 
af de relevante spørgsmål. 
 
Birgit Bolgann noterede, at DFU herefter vil få en skriftlig henvendelse med spørgs-
mål i relation til sandfang. 
 
Ad pkt. 7. Orientering siden sidst 
Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om, at udkast til revision af bekendtgørelsen om 
fredningsbælter ved Fyn er sendt i høring med henblik på ikrafttræden den 1. januar 
2006. Udkast til en ny bekendtgørelse om regulering af fiskeriet med nedgarn i Kilen 
ved Struer er ligeledes sendt i høring med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2006. 
Der arbejdes fortsat på et egentligt udkast til ny samlet bekendtgørelse om frednings-
bælter ved Sjælland. Endelig arbejdes der med revision af enkelte bestemmelser i den 
rekreative bekendtgørelse – der er indledende drøftelser med fritidsfiskerne den 24. 
november.  
 
Ad pkt. 8. Fastsættelse af mødedatoer i 2006 
Fiskeridirektoratet  vil udsende forslag til mødedatoer i 2006. Direktoratet vil efter an-
modning fra Danmarks Sportsfiskerforbund indkalde til møde i Ferskvandsudvalget i 
løbet af februar 2006. 
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Ad. Pkt. 9. Eventuelt 
Niels Barslund henviste til situationen for dambrug, hvor amternes afgørelser om 
vandindvinding mange steder endnu ikke er på plads og at der samtidig skal træffes 
afgørelse i Fiskeridirektoratet om ny afgitring ved dambrug. Han forudså, at det kunne 
tage lang tid, før afgørelser i disse sager er på plads, idet den ene sag kan have betyd-
ning for den anden.  
 
Birgit Bolgann var enig i, at man kunne have forventet, at vandindvindingstilladelser-
ne ville have været på plads omkring 1. april. Da sagerne hænger nøje sammen – især 
med hensyn til de vurderinger, der skal indgå for habitatområder – er der lavet et fæl-
les forløb med amterne. I sagerne om afgitring sender Fiskeridirektoratet således sa-
gerne til amterne med henblik på en udtalelse herfra, før der træffes afgørelse. Amter-
ne udtaler sig i lyset af afgørelsen om vandindvinding. Først når amtet har taget stil-
ling til vandindvindingen, vil Fiskeridirektoratet kræve den nye afgitring gennemført. 
 
 


