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    Dato: 
 

11.21. november 2016 

Høring af udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer og 
rejekonge (j.nr. 15-7122-00001) 
 
NaturErhvervstyrelsen har den 7. november sendt udkast til bekendtgørelse om 
erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer og rejekonge i høring. 
 
Udkastet indeholder primært en sammenskrivning af bekendtgørelse om redskaber til 
fiskeri efter hesterejer og rejekonge samt bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter 
hesterejer ved den jyske vestkyst.  
 
Danmarks Fiskeriforening PO har følgende bemærkninger: 
Antal licenser og tilladelser 
Danmarks Fiskeriforening PO har bemærket, at det IKKE fremgår af bekendtgørelsen, at 
der er 28 hesterejelicenser, og at Naturerhvervstyrelsen skal udstede en tilladelse til at 
fiske efter hesterejer på vestkysten. 
 

Danmarks Fiskeriforening PO anbefaler derfor, ENTEN at det efter § 2 i bekendtgørelsen 
kommer til at fremgå, at der er 28 hesterejelicenser, og at NaturErhvervstyrelsen skal give 
tilladelse til at fiske efter hesterejer på vestkysten, ELLER at NaturErhvervstyrelsen 
bekræfter, at disse forhold vil blive indskrevet i den kommende bekendtgørelse om ny 
bekendtgørelse vedrørende omsættelige rettigheder i hesterejefiskeriet. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO finder det vigtigt, at disse er forhold reguleres tydeligt i enten 
bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer og rejekonge eller kommende 
bekendtgørelse om omsættelige rettigheder i hesterejefiskeriet.  
 
 
Øvrige bemærkninger 
Det fremgår desuden af høringsskrivelsen, at bekendtgørelsen indeholder en række 
mindre justeringer, herunder: 

 I forhold til den tidligere § 2 i bekendtgørelsen om redskaber til fiskeri efter hesterejer 
og rejekonge ændres maskemålet i si-nettet fra 60 mm til 70 mm, da det vil afspejle 
den allerede eksisterende praksis 

 Regel om at redskaber skal være bortstuvet udgår af bekendtgørelsen, da de fremgår 
af EU- bestemmelser. 

 Bestemmelse om redskaber skal være bortstuvet, når de ikke anvendes slettes, da 
dette krav allerede fremgår af EU-reglerne. 
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 Reglen om, at det er forbudt at have bifangster af andre arter end hesterejer ombord 
slettes, da det ikke er foreneligt med discardforbuddet.  

 Regel om kontrol af maskemål slettes, da disse regler er overhalet af et EU-regelsæt 
om brug af omegamåler til at måle maskestørrelser.  

 Bestemmelse om at erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer ved den jyske vestkyst 
slettes, hvor et fartøj, som tidligere har fisket blåmuslinger, kan få adgang til at fiske 
hesterejer, da den ikke længere er aktuel. 

 Desuden er en række bestemmelser om ejerskifte og fartøjsudskiftning mv. slettet da 
de forventes overført til ny bekendtgørelse om omsættelige rettigheder i 
hesterejefiskeriet. 

 
Danmarks Fiskeriforening PO har ingen bemærkninger til disse ændringer. 
 

 
Danmarks Fiskeriforening PO har ikke yderligere bemærkninger.  
 
Med venlig hilsen 

 
Ole Lundberg Larsen 
Kontorchef 
Danmarks Fiskeriforening PO  


