
Notat   

   
    
   
  

Erhverv 
J.nr. MST-1254-00021 
Ref.  THOBJ 
Den 17/05-2010 
 
 

 
 
 
Udkast til referat af 10. møde i akvakulturudvalget. 
 
Mødet blev afholdt den 11. maj kl. 10-12.30 hos Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København 
 
 
      
1: Velkomst. Jørn Jespersen bød velkommen. 
Dagsordenen blev godkendt  
 
2: Godkendelse af referat fra 9. møde.  
Referatet blev godkendt med rettelse af at man på det 9. møde kun havde gennemgået hovedrap-
porten og ikke den tekniske baggrundsrapport.  
 
3: Havbrugsanbefalingen – af 10.05.2010 
Anbefalingen uden tal blev overordnet godkendt. Tallene fremgår af notatet fra DN/DA, og som 
støttes af DSF. Notatet bliver en del af det samlede materiale. 
Til hovedrapporten tilføjes at afsnit, hvor det fremgår at myndighederne ikke ønsker at forholde sig 
til maksimal udlederkvote på nuværende tidspunkt. 
Til det sidste afsnit var ønske om en mere ambitiøs målsætning i det sidste afsnit for den fremtidige 
produktion 
 
Thomas B. Jessen påpegede at der fortsat var en stribe vurderinger der manglede at blive foreta-
get og som ikke var belyst i udvalgets tekniske arbejde op til anbefalingen. Det var blandt andet de 
effekter og afledte effekter som fangkulturer medfører, men også rekreative hensyn, andre interes-
senter, renseeffektivitet og størrelseskrav mm. At teknologien er perspektivrig og en mulighed man 
kan arbejde videre med er der dog ingen tvivl om. 
Der bør derfor snarest ske en nærmere teknisk /interessemæssig vurdering af mulighederne for en 
placering af fangkulturer i de danske farvande. 
 
Der var en mere general snak om de administrative tiltag med henblik på indarbejdelse af fangkul-
turer. 
 
Jørn fremsender endelig tekst til anbefaling 
 
4: Kommentarer til hovedrapporten 
Jørn Jespersen gennemgik de kommentarer/rettelser der var kommet til sekretariatet.  
Hovedrapporten blev gennemgået og de rettelser der var relevante blev indarbejdet. 
Rapporten sendes ud i tilrettet format snarest muligt, og udvalget vil have en dag til at gennemse 
rapporten for fejl, mangler og udeladelser. Der vil ske en forvarsel om udsendelsen. Der foretages 
ingen ny tekstændringer på dette tidspunkt. Den endelige version udarbejdes af formanden og se-
kretariatet. 
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Anbefalinger og hovedrapporten er det som Akvakulturudvalget står bag. 
 
  
5: Den tekniske baggrundsrapport: 
Jørn Jespersen sammenfattede at det ikke var muligt at kvalitetssikre dette arbejde. Det vil derfor 
ikke være en del af akvakulturudvalgets anbefalinger.  
 
Miljøstyrelsen og BLST ønskede at der kunne opnås enighed om den tekniske baggrundsrapport. 
Der var ikke opbakning til dette. 
Materiale fra de tekniske arbejdsgrupper, rapporter fra eksterne parter og andet samles i stedet 
som bilag i en bilagssamling. 
 
6: Eventuelt 
FVM havde fremsendt oversigt over tilskudsmuligheder via Europæiske fiskerifond til sekretariatet 
kort inden mødet. Det sendes ud til medlemmerne ved næste udsendelse til orientering.  
 
Frist for kommentarer til referatet er den 21/5 2010. 
 
Hilsen Karsten B. Nielsen, MST 
 
 
 


