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Høring over udkast til bekendtgørelse om regulering af fiskeri
efter muslinger og østers (Sagsnr. 2021-1161)
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den
26. marts 2021 modtaget ovennævnte høring.
Nedenfor findes DFPOs
bekendtgørelsesudkastet.
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DFPOs bemærkninger til de enkelte paragraffer:
Ad § 6 (og 28 stk. 2):
Det er et meget lidt aktivt fiskeri. DFPO ser ingen problemer i, at der kan udstedes
tilladelser til brejling. Dog vurderer vi, at det ikke længere er relevant, at der altid
afsættes 4 % af kvoten til dette fiskeri. Hvis man ser på de senere år, er ingen eller en
meget begrænset del af den kvote blevet fanget. Dermed er den afsatte kvote til
brejlefiskeriet blevet frataget de aktive østersfiskere.
Ad § 8:
Det er DFPOs ønske, at grænsen til Natura2000 områder nedsættes til 100 meter, da
det er blevet dokumenteret at påvirkningen fra fiskeriet i forhold til resuspension er
meget begrænset. Der er efter vores opfattelse ikke en faglig begrundelse til at
afstandsgrænsen er fastsat til 300 meter. Det er desuden vores vurdering, at
navigationssystemerne i dag er meget nøjagtige, og at der derfor ikke bør være
problemer med at holde klar af områderne. På samme vis kan henvises til at DTU Aqua
har nedsat bufferzonen til ålegræskasserne, på baggrund af videnskabelige
dokumentation netop fra 300 til 100 meter.
Ad § 16. stk. 1, 2 og 4:
DFPO er finder at enten er der modstrid mellem hhv. § 16, stk. 1 og 2 og § 16, stk. 4,
eller også er der behov for opklaring af forståelsen.

Af både § 16, stk. 1 (blåmusling i Limfjorden) og § 16, stk. 2 fremgår det, at
”Aktivitetskravet gælder pr FTA”, men samtidig fremgår det af § 16, stk. 4, at:
Stk. 4. For fartøjer, hvorpå der er placeret både FTA til fiskeri efter blåmuslinger i
Limfjorden og FTA til fiskeri efter østers i Limfjorden, sammenlægges værdierne
opgjort efter stk. 1 og 2. Fartøjet skal fiske og lande mængder svarende til 25 % af de
sammenlagte værdier. Efterlevelse af aktivitetskravet opgøres samlet per 1. søndag i
juli.
Da der hidtil har været enighed om § 16, stk. 4, anbefaler DFPO, at denne paragraf
fastholdes uændret og at sætningen ”Aktivitetskravet gælder pr FTA” tages ud af både
§ 16, stk. 1 og stk. 2.
Hvis ovennævnte ikke er Fødevareministeriets opfattelse, vil vi bede om en drøftelse
af årsagen til ændringer, som vi ikke har hørt om tidligere.
Ad § 19:
For fartøjer som fisker i Limfjorden og har licens til både østers og blåmuslinger, må
der være lighed med princippet i § 16 stk. 4. Forslaget lægger op til at opgørelsen
finder sted på FTA-niveau. Men, som det fremgår af §16, er der vedtaget politisk
opbakning til at licenshavere, med licens til både østers og blåmuslinger, kan
sammenlægge værdien af de to fiskerier, i aktivitetskravet. Derfor giver det ikke mening
at splitte værdien op, i forhold til udleje ved puljefiskeri.
Hvis § 19 gennemføres som i oplægget, vil det give nogle et incitament til at forlade
puljesamarbejdet. Det vil være meget problematisk og på sigt ødelæggende, for den
effektive selvforvaltning, der finder sted i Limfjordens skaldyrsfiskeri.
Ad § 22:
DFPO foreslår, at formuleringen i stk. 1 ændres, således, at de ord, vi har markeret
med rød tekst og gennemstregning slettes: ”Stk. 1 Til fiskeri efter med efter søstjerner
i Limfjorden i henhold til… ”
I forhold til stk. 1, nr. 2) foreslår vi at længden af jernbommen nedsættes til 4 meter,
da der i praksis ikke længere bruges, da de ikke kan håndteres.
I forhold til stk. 1, nr. 4) Der må bruges to af ovenstående redskaber ad gangen. Altså
maksimalt 8 meter jernbom.
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Med venlig hilsen

Ole Lundberg Larsen
Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO
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