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Se vedlagt høringsliste   

   

  

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri 
efter hesterejer og rejekonge 
 
NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring: 

 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer og rejekonge 1 

 

Bemærkninger sendes til fiskeri@naturerhverv.dk senest den 24. november 2016 med 

angivelse af j.nr. 15-7122-000001. 

 

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til Martin Andersen: mail: 

maan@naturerhverv.dk eller tlf. nr. 72 18 56 44. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter 

høringsfristens udløb.  

 

Udkastet indeholder en sammenskrivning af bekendtgørelse om redskaber til fiskeri 

efter hesterejer og rejekonge samt bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter 

hesterejer ved den jyske vestkyst.  

 

NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af 

ændringerne, som vedlægges.  

 

I den tidligere § 2 i bekendtgørelsen om redskaber til fiskeri efter hesterejer og 

rejekonge ændres ændre maskemålet i sinettet fra 60 mm til 70 mm, da det vil afspejle 

den allerede eksisterende praksis. 

 

I den tidligere § 3 i bekendtgørelsen om redskaber til fiskeri efter hesterejer og 

rejekonge slettes stk. 1 om, at redskaber skal være bortstuvet, når de ikke anvendes, da 

dette krav allerede fremgår af EU-reglerne. I stk. 2 slettes reglen om, at det er forbudt at 

have bifangster af andre arter end hesterejer ombord, da det ikke er foreneligt med 

discardforbuddet. 

 

I den tidligere § 4 i bekendtgørelsen om redskaber til fiskeri efter hesterejer og 

rejekonge slettes stk. 1 vedrørende kontrol af maskemål, da disse regler er overhalet af et 

EU-regelsæt om brug af Omegamåler til at måle maskestørrelser.  

I den tidligere § 1 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer ved den 

jyske vestkyst slettes stk. 2 vedrørende ejerskifte, da disse regler overflyttes til en ny 

bekendtgørelse om omsættelige rettigheder i hesterejefiskeriet.  

 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 860 af 15. september 2015 om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer 

ved den jyske vestkyst, samt bekendtgørelse nr. 1557 af 11. december 2015 om redskaber til 

fiskeri efter hesterejer og rejekonge. 
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I den tidligere § 4 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer ved den 

jyske vestkyst slettes stk. 1 og stk. 2 vedrørende ejerskifte og fartøjsudskiftning, da disse 

regler overflyttes til en ny bekendtgørelse om omsættelige rettigheder i 

hesterejefiskeriet.  

 

Den tidligere § 5 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer ved den 

jyske vestkyst slettes, hvor et fartøj, som tidligere har fisket blåmuslinger, kan få adgang 

til at fiske hesterejer. Dette er en gammel regel, som var møntet på et konkret fartøj, og 

ikke længere er aktuel. 

 

Den tidligere § 6 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt fiskeri efter hesterejer ved den 

jyske vestkyst slettes. Reglen fastslog, at nye tilladelser skal drøftes i 

Erhvervsfiskeriudvalget. Disse regler vil blive omfattet af regelsættet i ny bekendtgørelse 

om omsættelige rettigheder i hesterejefiskeriet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Chemnitz Mortensen 

 

Fuldmægtig, Center for Fiskeri 

Telefon: +45 93 59 77 48  

E-mail: machmo@naturerhverv.dk  
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