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6. § 7-udvalgets rolle i forhold til den nationale arbejdsgruppe vedrørende skarv-
forvaltning 

7. Orientering v/Skov- og Naturstyrelsen vedrørende udpegning af habitatområ-
der og vedrørende tilladelse til råstofindvinding, herunder organisationernes 
mulighed for indflydelse i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens tilladelser 
til råstofindvinding 

8. Orientering siden sidst 
9. Eventuelt 

 
Pkt. 1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje 
Der var ingen bemærkninger til dette punkt. Peter Geertz-Hansen erindrede om, at 
der fra 2006 kun må ske udsætning af fisk af vildfiskeafkom. DFU vil udsende brev 
herom i løbet af efteråret. 
 
Pkt. 2. Ålesituationen og fiskeplejens indkøb af ål 
 
Birgit Bolgann bemærkede, at der efter rådgivning i udvalget er afsat op til 2,8 mio. kr. 
i år til indkøb af ål under fiskeplejen. Samtidig var det aftalen, at endelig beslutning 
skulle tages i lyset af mulighederne for at få ål til udsætning og prisforholdene. 
 
Peter Geertz-Hansen oplyste, at der var været annonceret to gange efter ål til udsæt-
ning. Der er modtaget to bud. Der er købt 150.000 ål til 2,60 kr. pr. stk. Disse ål er om-
fattet af kr. til kr.-ordningen, således at fiskeplejen kun skal betale halvdelen. Det andet 
bud er på levering af op til 500.000 ål til 3,80 kr. pr. stk. Dette bud er ikke accepteret. 
Udvalget har tidligere drøftet og accepteret en pris på ca. 2 kr. pr. stk. I mellemtiden 
har ålesituationen udviklet sig i negativ retning. Det er nu sværere og dyrere at få ål. 
Hvis man på den anden side ser situationen ud fra et rekreativt formål, kan man ikke 
alene se på markedsprisen. 
 
Josianne Støttrup var enig i, at der ligger en rekreativ værdi i disse åleudsætninger, 
dvs. der er ikke alene tale om en markedsmæssig værdi, men en værdi for det rekrea-
tive fiskeri og hvad det medfører samt en værdi i at kunne bevare et fritidsfiskeri. Sam-
tidig har ICES ændret holdning og anbefaler nu udsætning af ål. 
 
Preben Thomsen spurgte, hvorfor fiskeplejen kun indhenter priser fra Dansk Akva-
kultur og ikke i udlandet. 
 
Peter Geertz-Hansen svarede, at det er forbundet med et stort ansvar at importere fisk 
til udsætning – fiskene skal i karantæne og skal tjekkes for forekomst af svømmeblæ-
reorm Anguillicola, idet det er et krav, at fiskeplejens sætteål skal være fri for denne 
parasit. Desuden skal der tjekkes for IPN, idet partier af ål, der findes positive, ikke må 
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udsættes i ferskvandsområder med dambrug. Statsopdræt af ål har tidligere været 
drøftet og prøvet i fiskeplejens start – og er tidligere gået  galt. Markedsprisen er nu 
overalt så høj, at der i givet fald kun vil kunne spares meget lidt – og samtidig er risi-
koen meget høj. 
 
Michael Andersen foreslog, at man på trods heraf alligevel godt kunne prøve at gå 
nye veje og prøve at købe så billigt som muligt fra udlandet – evt. se mere på glasål. 
 
Peter Geertz-Hansen svarede, at de ål, der er blevet tilbudt fra f.eks. Sverige altid har 
været gamle ål, hvilket man i udvalget ikke har ønsket. Man kan ikke købe og udsætte 
glasål, idet de når at vokse inden udsætning på grund af ovennævnte karantænekrav. 
Markedet vurderes i øvrigt at være det samme i de andre lande. 
 
Christian Graver udleverede skema, der viser prisudviklingen på glasål, fangster og 
eksport af glasål. Det fremgår heraf, at prisen på glasål i øjeblikket er ca. 7.000 kr. pr. 
kg. Af ét kg glasål kan der laves ca. 2200 stk. udsætningsål, hvilket resulterer i en rå 
pris på ca. 3,20 kr. pr. stk. Til denne pris skal lægges prisen for at have ålene gående i 
nogle måneder og fodre dem op til en vægt af ca. 3 gram pr. stk. Den rå pris (3,20 kr. 
pr. stk.) er ens for alle opdrættere i Europa. Prisen på foder er også den samme, så der 
vil ikke kunne spares nævneværdigt ved køb i andre lande, eller ved at man selv ”la-
vede” dem. Hvis der findes IPN i ål bliver ålene destrueret. 
 
Niels Barslund bemærkede, at hvis det er for dyrt at indkøbe og opfede glasål – som 
også er sværere at håndtere – mente han, at fiskeplejen skulle acceptere det nævnte 
bud, hvilket beløber sig til ca. 2 mio. kr. Hvis vi venter til næste år, vil prisen nok være 
endnu højere. 
 
Erling Frahm var enig og mente, at det er en god ide at investere de midler, som er af-
sat hertil. 
 
Kay Hansen nævnte, at PR-værdien ved udsætning af ål også er vigtig. 
 
Michael Andersen støttede, at det afsatte beløb til ål anvendes, til trods for de høje pri-
ser. 
 
Christian Graver bemærkede, at danske åleopdrættere tidligere købte ål til udsætning 
i december/januar til en vægt af ca. 3 g. I år har man afventet situationen og først købt 
ål senere – april/maj måned – hvorfor man ikke kan nå at opdrætte til udsætning inden 
sommerferien. Der sker således i år en forskydning i vægt og tid. På baggrund heraf er 
der åleopdrættere, som ikke har søgt på fiskeplejens annoncer, fordi man ikke kunne få 
sætteål færdige inden midt-juni. Der kan således være andre åleopdrættere, som kan 
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komme med et bud på levering af ål, hvis der generelt bliver tale om senere udsæt-
ning. 
 
Gorm Rasmussen bekræftede, at budet på op til 500.000 ål først kan leveres sidst i au-
gust måned. Der kan evt. være andre, som kan levere på dette t idspunkt, men som ik-
ke har afgivet bud.   
 
Birgit Bolgann konkluderede, at der er stemning for køb af ål i år inden for det afsatte 
beløb. Hvis der er andre åleopdrættere, som kan byde på samme vilkår, skal de natur-
ligvis have mulighed herfor. På baggrund heraf vil der blive lavet et hurtigt udbud hos 
åleopdrætterne herom. Foreslog en drøftelse af udsætningsstrategien, dvs. hvor skal 
ålene sættes ud – evt. vælge lokaliteter, hvor det vil have betydning. 
 
Peter Geertz-Hansen foreslog ud fra et fordelings – og ikke et biologisk – synspunkt at 
sætte ål ud ved Sydsjælland og ved Bornholm. Der foregår allerede marine udsætnin-
ger af f.eks. helt i Limfjorden og i de vestjyske fjorde. Samtidig bør udsætning ikke ske 
i områder med store skarvkolonier. 
 
Michael Andersen foreslog, at spørgsmålet om hvor udsætningerne af ål skal foregå 
drøftes i Saltvandsudvalget, dvs. mellem de marine organisationer, hvis dette er accep-
tabelt for § 7-udvalget. 
 
Jens K. Thygesen var enig heri. 
 
Preben Thomsen tilføjede, at hvis man erkender, at det drejer sig om at forøge fangster 
hos fritidsfiskerne, kan man ud fra fritidsfiskernes geografiske betalinger, vælge disse 
områder for udsætning. Kunne i øvrigt tilslutte sig, at fordelingen sker i Saltvandsud-
valget. 
 
Peter Geertz-Hansen bemærkede, at den geografiske fordeling ud fra, hvor der er flest 
betalinger, er det fordelingsprincip, som hidtil er anvendt. 
 
Vagn Gram fastholdt, at udsætning skal ske i de områder, hvor der er flest fritidsfi-
skerbetalinger. Mente at udsætning af helt i et område ikke nødvendigvis udelukker 
muligheden for udsætning af ål i samme område. 
 
Niels Barslund var ikke tilhænger af, at ål nødvendigvis sættes ud i områder, hvor der 
er flest betalende fritidsfiskere. Han henviste til de foreløbige EU-forslag til beskyttelse 
af ål, hvoraf det bl.a. fremgår, at man fremover skal gøre mere for at flere blankål når 
tilbage til havet for at gyde. Foreslog, at ål sættes ud i områder, hvor man kan sikre at 
flest mulige blankål når tilbage til havet. 
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Gorm Rasmussen bemærkede, at hvis man sætter ål ud for at genopbygge en bestand 
– skal man sætte ud på habitater, som er optimale og hvor en stor del af blankålene 
undgår fiskeri og kan bortvandre til gydeområderne. Hvis man sætter ål ud for at øge 
f.eks. fritidsfiskernes muligheder for fangster – er der ikke de samme hensyn. 
 
Leif Skytt tvivlede på, at man kan opnå bestandsophjælpning ved udsætning af ål, 
idet han mente, at de fleste udsatte ål bliver til hanål. 
 
Gorm Rasmussen henviste til de igangværende undersøgelser i bl.a. Roskilde fjord – 
det er korrekt, at det ser ud til, at de blanke hanål relativt tidligt indgår i fiskeriet. Når 
undersøgelserne er færdige kan man bedre svare på, om de udsatte ål bliver til han- el-
ler hunål. 
 
Michael Andersen mente, at ål udsat i ferskvand hovedsageligt bliver hunål, mens ål 
udsat i brakvand hovedsageligt bliver hanål. 
 
Christian Graver bemærkede, at ål ikke er kønsdifferentieret ved udsætning – først 
ved en størrelse på ca. 15 g bliver kønnet fastlagt. Der er mange faktorer, herunder 
omgivelserne i naturen, som bestemmer hvilket køn ål bliver.  
 
Preben Thomsen spurgte, om det sene udsætningstidspunkt i år er et problem og om 
man evt. kan reducere størrelseskravet og dermed omkostningerne til opdræt. 
 
Peter Geertz-Hansen svarede, at man kan risikere, at udsætning sker i sommerferien. 
Juli og begyndelsen af august er de varmeste tidspunkter – så det er bedre i slutningen 
af august. Normalt sættes ål ud i midten af juni, således at de er længst muligt ude in-
den de går i dvale. Erfaringen viser, at det hidtidige størrelsesniveau er fornuftigt. Der 
er tale om et rimeligt ensartet materiale og der har ikke været behov for at sortere sær-
lig meget. 
 
Vagn Gram bemærkede, at det ikke er godt med udsætning i juli og august, idet man 
risikerer, at de foreningsrepræsentanter, der skal gøre det praktiske arbejde, er på ferie. 
 
Birgit Bolgann opsummerede, at der er interesse for køb af ål inden for det afsatte be-
løb; det skal hurtigt undersøges, om andre åleopdrættere kan levere på samme vilkår 
og Saltvandsudvalget drøfter og vender tilbage med anbefaling om, hvor udsætning 
skal finde sted. 
 
Pkt. 3. Status vedr. EU-foranstaltninger til beskyttelse af ål 
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Birgit Bolgann nævnte, at der ikke umiddelbart er nyt i sagen, men at emnet er sat på 
– og nok fremover vil blive sat på dagsordenen – med henblik på gensidig orientering. 
Udvalgets bemærkninger og forslag, som er sendt til departementet – er også frem-
sendt til udvalget. 
 
Knud Larsen orienterede, at der efter det såkaldte ”front loading” møde med Kom-
missionen i marts er sendt referat heraf til udvalget. Kommissionen er ikke fremkom-
met med yderligere. Fødevareministeren havde i april måned besøg af EU’s fiskeri-
kommissær, hvor ministeren bl.a. fremhævede, at danske bundgarnsfiskere ikke kan 
leve med et månedligt 14-dages fiskestop. Ministeren lovede at sende danske ideer til 
kommissæren. Det er endnu ikke sket, men vil tage højde for de bemærkninger, som 
udvalget er kommet med. Det vil bl.a. indgå, at Danmark i mange år har gjort en stor 
indsats for bevaring af ålebestanden. Derudover vil det blive fremhævet, at der skal 
være tale om en afbalanceret indsats – man skal ikke ensidigt se på blankål. Danmark 
ser således bekymret på glasålssituationen og glasålsfiskeriet. Et egentligt eksportfor-
bud af glasål til tredjelande har været foreslået fra flere sider, men er næppe muligt 
ifølge WTO – Verdens Handels Organisationens regler. Muligvis kan restriktioner be-
grundes med bevaringshensyn inden for ålens naturlige udbredelsesområde. Man vil 
foreslå at øge og støtte udsætningerne af ål for at bevare bestanden. 
 
Niels Barslund undrede sig over, at man kan eksportere glasål til f.eks. Kina i den nu-
værende situation. Savnede en biologisk forklaring på, hvorfor bestanden af glasål ser 
ud til at være faldet mest i forhold til bestanden af blankål. 
 
Gorm Rasmussen forklarede, at udgangspunktet er, at ål kommer fra én stor fælles 
gydebestand i Sargasso-havet. Indvandring af glasål til forskellige lande i Europa og 
Nordafrika skyldes havstrømme tværs over Atlanterhavet fra gydeområdet (Sargasso-
havet ved Bermuda). Indvandringen er faldet kraftigt og ICES mener, at der er forskel-
lige årsager hertil, bl.a. ændringer i havstrømme, global opvarmning, forurening, 
spærringer mv. I Danmark opleves faldet i glasålsindvandringen væsentligt mere end i 
Frankrig. Mente ikke, at blankålsfiskeriet i Danmark isoleret set har forårsaget  ned-
gangen i den samlede mængde glasål. Hvis transportvejene er i orden, vil der fortsat 
komme glasål, men det forudsætter, at der samlet set fra opvækstområderne når et t il-
strækkeligt antal blankål til gydeområdet. 
 
Preben Thomsen bemærkede, at Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at den primæ-
re og afgørende regulering skal være på glasålsfiskeriet. Blankålsregulering er irrele-
vant, hvis ikke glasålsfiskeriet reguleres. Hvis der ikke kan nedlægges eksportforbud, 
må man finde andre reguleringsformer, f.eks. tvangsudsætninger. Fra dansk side bør 
der gøres alt for at fordre regulering af glasålsfiskeriet. 
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Michael Andersen fandt det glædeligt, at sportsfiskerne har samme holdning til regu-
lering af glasålsfiskeriet, som de marine organisationer, hvilket ikke fremgik helt tyde-
ligt af de skriftlige bemærkninger til departementet. Mente ikke, at nedgangen i glasål-
sindvandringen skyldes fiskeriet, hvorfor det heller ikke hjælper at regulere blankåls-
fiskeriet. Erkendte, at der er stærke kræfter i det sydlige Europa omkring ål, så Dan-
marks Fiskeriforening vil arbejde videre med sagen. Oplyste, at han sammen med Al-
lan Buch deltager i et snarligt møde med bl.a. Henrik Dam Kristensen, medlem af Eu-
ropa Parlamentets fiskeriudvalg om ål. Mente ikke, at Kommissionen kommer med 
noget skriftligt før september/oktober måned. 
 
Niels Barslund vurderede, at det fremover bliver endnu sværere at få ål, som sælges 
til højstbydende – og frygtede, at Kina vil give den dobbelte pris næste år. 
 
Christian Graver var enig og bemærkede, at prisen på japanske ål i Kina har været 
oppe på 9.000 EUR pr. kg. 
 
Birgit Bolgann bemærkede, at udvalget vil blive holdt orienteret i sagen og når der 
kommer nyt, vil det blive sendt i skriftlig høring til udvalget. 
 
Pkt. 4. Orientering om status for det nye fisketegnssystem 
 
Birgit Bolgann henviste til Fiskeridirektoratets udsendte skriftlige redegørelse og ori-
enterede om, at der nu i stigende grad betales fisketegn via internettet og mange bru-
gere har udtrykt tilfredshed med denne mulighed. 
 
Der har været indkøringsvanskeligheder af teknisk karakter, som gradvist er rettet til – 
og der sker løbende tilpasninger i det nye system. Fra årets start har der været hen-
vendelser om, hvorfor man ved betaling via PBS ikke længere modtager det laminere-
de plastikkort. På grund af forenklede krav til dokumentation for betalt fisketegn ud-
sendes dette ikke længere. Direktoratet valgte at give en direkte meddelelse herom til 
hver enkelt bruger, dvs. det fremgår på hver enkelt BS-meddelelse (den lyserøde sed-
del fra PBS). Dette er sket helt i tråd med f.eks. forsikringsselskaber, Falck og telefon-
selskaber, som udsender lignende meddelelser til kunder, som betaler via PBS – men 
tilsyneladende er der mange, som ikke læser denne meddelelse. Der har været forsin-
kelser i udsendelse af nogle højkvalitetskort, som bl.a. skyldes forsinkelse i dataover-
førsler fra Danske Bank. Direktoratet er i øvrigt blevet opmærksomt på, at flere postbu-
tikker har gamle girokort stående, dvs. med den gamle pris og at nogle betaler via net-
bank med den forkerte kortart-kode (sidstnævnte betyder, at data om fiskerinummer 
mv. går tabt). 
 
Med den nye fisketegnsordning er der skabt et samlet fisketegnssystem, som ikke blot 
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giver bedre borgerbetjening og forenklet administration af udsalgsstederne, men som 
også som helhed udgør en forenklet og mere sikker løsning, idet alle brugerdata ligger 
på samme ”platform”. Det betyder, at internetdelen kan bruges – og bliver brugt – af 
alle typer fisketegnsbetalere, dvs. af dem som betaler via internettet, men også dem, 
som betaler via giro, netbank, PBS og via udsalgsstederne benytter internetdelen bl.a. 
til selv at foretage adresseændring, købe højkvalitetskort, modtage e-mail om nyheder, 
tilmelde til PBS, printe fisketegn fra nettet, selv om betalingen er foretaget på anden 
vis.   
 
Driftsmæssigt er det internetbetalingerne, som giver det forholdsmæssigt største bi-
drag til fiskeplejen på grund af de relativt færre omkostninger på sigt. Der vil dog sta-
dig være mulighed for at betale på posthuset, men girobetaling er den mest omkost-
ningstunge betalingsform, bl.a. på grund af udgifter til udsendelse af girokort, opsæt-
ning på posthuse og den efterfølgende manuelle registrering af indbetalingen. 
 
Der er god tilslutning til det nye system fra udsalgsstederne – der er p.t. registreret 
knap 170 udsalgssteder, hvoraf de ca. 50 er nye i forhold til den gamle ordning. Ind-
tægterne fra lystfiskertegn er p.t. ca. 1 mio. kr. højere end på samme tid sidste år. Der 
er budgetteret med en stigning i indtægterne i 2005 på 3 mio. kr. på grund af, at lystfi-
skertegn steg pr. 1. juli 2004. 
 
Preben Thomsen bemærkede, at det er en fornuftig redegørelse, som Fiskeridirektora-
tet har sendt ud omkring udvikling af on-line-systemet og omkostningerne hertil. Der 
har været virak og debat herom, men nu er der givet grundlag for at forklare sammen-
hængen med den nye platform til styring af fisketegn. Man kan ved nyudvikling ikke 
gardere sig mod alt. Danmarks Sportsfiskerforbund vil på baggrund heraf gerne indgå 
i en positiv dialog med Fiskeridirektoratet omkring evt. forbedringer mv.  
 
Max Thomsen bemærkede, at der nu er skabt en enkelt ordning for fiskeriopsyns-
mænd (og fiskerikontrollen) med det nye SMS -system til kontrol af fisketegnsnumre. 
 
Birgit Bolgann bemærkede, at Fiskeridirektoratet gerne indgår i en dialog med Dan-
marks Sportsfiskerforbund omkring fisketegnssystemet. 
 
Pkt. 5. Orientering v/Skov- og Naturstyrelsen om den Nationale Forvaltningsplan 
for Laks 
 
Peter Simonsen orienterede om, at Forvaltningsplanen for Laks blev vedtaget i de-
cember 2004. Den prioriterer de fire jyske vandløb, hvor der i dag er oprindelige be-
stande af laks tilbage, dvs. Skjern Å, Varde Å, Ribe Å og Storåen. Bestandene er meget 
små og de holdes i dag kunstigt i live ved hjælp af udsætninger. Biologerne mener, at 
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bestandene kan reddes, hvis der sættes ind med en redningsplan nu. Derfor er der ud-
arbejdet en national forvaltningsplan for laks, der kommer med anbefalinger til, hvad 
der bør gøres, f.eks. hvordan man kan forbedre levestederne i vandløbene, se på spær-
ringer samt gyde- og opvækstområder. Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe 
med Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Fiskeridirektoratet. 
Der skal laves aktivitetsplaner for de enkelte vandløb, som amterne er i gang med – 
man skal bl.a. se på muligheder og trusler for laks i det enkelte vandløb. Der skal være 
møde med amterne i juni, hvor de første streger vil blive slået, herunder hvad det vil 
koste og hvad der skal sættes i gang. Til igangsættende projekter er der afsat 10 mio. 
kr. til de nævnte fire højst prioriterede vandsystemer. Endvidere vil man løbende se 
på, om der er behov for yderligere reguleringer. 
 
Desuden er Skov- og Naturstyrelsen i dialog med Fødevarestyrelsen og Landbohøjsko-
len (KVL) omkring parasitten Gyrodactylus salaris og muligheden for at indføre im-
portforbud af levende laks til Danmark. I Norge har denne parasit haft en dramatisk 
effekt på mange vildtlevende laksebestande. Vi har selv parasitten i Danmark, derfor 
er det ikke sikkert, at vi kan indføre importforbud af levende laksefisk. Men det er 
endnu uvist, om den danske parasit er dødelig over for vores egen laksestamme. Skov- 
og Naturstyrelsen undersøger i øjeblikket, om det er muligt at undersøge hvor den 
danske parasit findes, og hvor dødelig den er for de danske laks.  
 
Målet med Forvaltningsplanen for Laks er, at der i løbet af 10 år er skabt selvreprodu-
cerende laksebestande, dvs. ca. 1.000 opgangslaks, i henholdsvis Varde Å, Skjern Å, 
Ribe Å og Storåen. 
 
Sideløbende er der den Nationale Forvaltningsplan for Snæbel, som også dækker de 
vestjyske vandløb. Der er sendt en ansøgning til EU, og EU har indstillet Danmark til 
ca. 60 mio. kr. Det betyder, at der samlet er ca. 100 mio. kr. til vandløbsprojekter for 
snæbel og laks i Varde Å, Ribe Å, Sneum Å og Vidåen. 
 
Sammen med Danmarks Fiskeriundersøgelser vil Skov- og Naturstyrelsen lave elek-
troniske nyhedsbreve om de forskellige tiltag på fiskeplejehjemmesiden, Skov- og Na-
turstyrelsens hjemmeside og til § 7 -udvalget. 
 
Max Thomsen spurgte, hvor Gudenåen og spærringen ved Tange er henne i dette pro-
jekt. 
 
Peter Simonsen svarede, at Gudenåen er med i Lakseplanen og er ligestillet med f.eks.  
Sneum Å, hvor der ikke er oprindelige bestande. Prioriteringen i planen er vandløb, 
hvor der er konstateret oprindelige bestande. Med hensyn til problematikken ved 
Tange og Gudenåen er denne undersøgt til bunds og der er brugt mange penge. Der 
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kan således ikke sættes mere i værk fagligt, men der mangler en politisk beslutning 
herom. 
 
Niels Barslund mente, at det vil være realistisk med tilstrækkeligt selvreproducerende 
bestande i de fire prioriterede vandløb om 10 år. 
 
Birgit Bolgann nævnte, at der parallelt hermed også foregår fiskeplejeprojekter i disse 
vandløb. 
 
Michael Andersen nævnte forslag til nye tekniske regler for Østersøen, som omfatter 
fredning af havørred fra 1. juni – 15. september. 
 
Det kan oplyses, at det nye forslag fremgår af artikel 22 i Forslag af 16. marts 2005 til Rådets 
Forordning om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekni-
ske foranstaltninger og om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98:” Det er forbudt at beholde 
laks (Salmo salar) eller havørred (Salmo trutta) om bord i perioden 1. juni – 15. september i 
underområde 22-31. Det forbudte område i den lukkede periode er området uden for fire sømil 
fra basislinjerne.”    
 
Dvs. at forslaget betyder fredning af laks og havørred i perioden 1. juni – 15. september 
uden for fire sømil fra basislinjerne i bl.a. område 22-31. Forslaget vil derved også 
kunne berøre nogle rekreative fiskere ved Bornholm. 
 
Pkt. 6. § 7-udvalgets rolle i forhold til den nationale arbejdsgruppe vedrørende 
skarvforvaltning 
 
Jens K. Thygesen bemærkede, at han og Allan Buch, som de eneste fra § 7 -udvalget er 
repræsenteret i den af Skov- og Naturstyrelsen nedsatte evaluerings-arbejdsgruppe 
vedrørende skarvforvaltningsplanen. Den gældende skarvforvaltningsplan skal revi-
deres i 2007. Ønskede, at § 7-udvalget er back-up i forhold til arbejdet i denne arbejds-
gruppe med revisionen af skarvforvaltningsplanen, dvs. at udspil mv. kan drøf-
tes/kommunikeres i § 7-udvalget. 
 
Birgit Bolgann svarede, at punktet fremover vil blive sat på dagsordenen i § 7-
udvalget – og at man kan kommunikere via § 7-udvalget herom. 
 
Allan Buch oplyste, at han snarest vil anmode Skov- og Naturstyrelsen om et møde i 
arbejdsgruppen.   
 
Pkt. 7. Orientering v/Skov- og Naturstyrelsen vedrørende udpegning af habitatom-
råder og vedrørende tilladelse til råstofindvinding, herunder organisationernes mu-
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lighed for indflydelse i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens tilladelser til rå-
stofindvinding 
 
Peter Simonsen orienterede om, at medlemmer i § 7-udvalget som opfølgning på mø-
det i marts 2004 om råstofindvinding har forespurgt om muligheden for at få indfly-
delse i disse sager. I henhold til § 26 i bekendtgørelse af lov om råstoffer (LBK nr. 886 
af 18. juni 2004), er der mulighed for, at de organisationer, som ønsker det, kan få til-
sendt materiale, tilladelser og høringer vedrørende marine områder. Endvidere kan de 
organisationer, der ønsker tilsendt materiale vedrørende (marine) habitatudpegninger, 
få dette materiale. Organisationerne skal blot aktivt henvende sig til Skov- og Natur-
styrelsen og meddele, at man gerne vil stå på udsendelseslisten. 
 
Michael Andersen bemærkede, at Danmarks Fiskeriforening står på listen, men at det 
er svært at forholde sig til, når man får tilsendt meget materiale på én gang. Forenin-
gen har ofte ikke været i stand til at levere bemærkninger og har derfor anmodet om at 
få tilsendt materialet sag for sag. Spurgte hvordan det går med udpegning af Natura 
2000-områder i henhold til habitatdirektivet.  
 
Peter Simonsen svarede, at Skov- og Naturstyrelsen mener at være rimeligt tæt på for-
slag til marine områder, men at man er bagud på det marine område i forhold til land-
områderne. Arbejdet vanskeliggøres bl.a. af, at definitionerne af forskellige naturtyper, 
f.eks. sandbanker, endnu ikke er afklarede. Bemærkede, at udpegning af habitatområ-
der ikke er ensbetydende med, at der etableres forbud mod fiskeri i området. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har oplyst, at man allerede har habitatområder i Kattegat, der ligger 
uden for 12 sømil, men at der fortsat mangler udpegning af habitatområder specielt i Nordsøen. 
 
Jens K. Thygesen meddelte, at det af Danmarks Sportsfiskerforbund udarbejdede og 
tidligere drøftede udkast til Folketingets Miljøudvalg og miljøministeren om marin na-
turgenopretning, nu er taget af bordet, idet det nu er besluttet i Naturforvaltningsud-
valget, at naturforvaltningsmidler, administreret af Skov- og Naturstyrelsen, også kan 
anvendes som tilskud til marin naturgenopretning. 
 
Pkt. 8. Orientering siden sidst 
 
Birgit Bolgann gennemgik det udsendte notat. Der var ikke bemærkninger hertil. 
 
Pkt. 9. Eventuelt 
 
Der var ikke bemærkninger til eventuelt. 
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