Møde i Nationalparkrådet
REFERAT – endeligt
Mødetid:

Onsdag den 29. august 2012 kl. 17.30 - 20.30.

Mødested:

Fanø Krogaard, Langelinie 11, Nordby, 6720 Fanø

Deltagere:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen og sekretær Alette Houman
Dyhrfjeld

Mødeleder:

Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Mødeliste:
Danmarks Fiskeriforening
Dansk Botanisk Forening
Destination Sydvestjylland
DMU
Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
GEUS
LAG
LAG Fiskeri
Lokalarkiverne
Marsken omkring Sneum Å
Museerne i Vadehavsområdet
Region Syddanmark
Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken
Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
Sydvestjysk Udviklingsforum
Vadehavets Bådklubber
Vadehavets Formidlerforum
Vadehavskunsterne
Skallingen, Ho og Oksbøl
Varde Ådal
Marbækområdet
Fanø
Ribe Marsken
Mandø
Rømø
Tøndermarsken

Oluf Stenrøjl
Søren Vinding
Poul Therkelsen
Karsten Laursen
Søren Malle
Jens Morten Hansen
Hans Marten Smidt
Preben Friis-Hauge
Birgitte Thomsen
Randi Kragh Hansen
Mette Guldberg
Susanne Linnet
Bo Jessen
Erling Krog
Winnie Abildgaard
Svend Tougaard
Klaus Melbye
Else-Pia Martinsen Erz
Anne Marie Slaikjær
Ole Andresen
Claus Løth
Ole Mouritzen
Karen Boel Madsen
Kent Rygaard
Søren Mosegaard Sørensen
Claus Christensen
Jan Gravesen
Søren Laursen
Bodil Marie Arbjerg Lundby
Peter Sönnichsen

Afbud
Ikke til stede
Afbud

Afbud
Afbud
Afbud

Afbud

Afbud
Afbud
Afbud

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK 6792 Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk.dk – Tlf. +45 72 54 36 34 – Mobil +45 21 77 77 22

Dagsorden pkt.:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
•

Referat:

Dagsorden pkt.:
Referat:

Mette Guldberg bød velkommen og dagsordenen blev
godkendt. Af hensyn til nye medlemmer og manglende
navneskilte præsenterede rådsmedlemmerne sig. Mette
Guldberg bød velkommen til Oluf Stenrøjl (Danmarks
Fiskeriforening) og Søren Laursen (Rømø), som er nye
medlemmer af rådet.

2. Meddelelser - orienteringspunkt
Meddelelser fra formanden, Rådets medlemmer og
sekretariatet:
• Rådets sammensætning: Der henvises til punkt 1.
Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen har valgt
Kjeld Andreasen, som repræsenterer digelagene, som
næstformand.
• Sekretariatet – herunder praktikanter
Thomas Holst orienterede om, at Nationalpark Vadehavet
i øjeblikket har en praktikant i 4 uger – Mary-Anna
Wraae Larsen, som har erfaring fra lokalarkivet på
Rømø. Mary-Anna arbejder med at lave en folder om
Tønnisgaards historie, og fortsætter eventuelt efterfølgende i job med løntilskud. Herudover starter Hans
Henning Hollænder i praktik primo september. Hans
Henning læser til Have- og Parkingeniør på Skovskolen,
og vil være i et 6 måneders praktikophold. Hans Henning
skal blandt andet se på skiltning, lokal-samfund m.v.
• Nyt fra bestyrelsen v. Mette Guldberg.
Mette Guldberg informerede om, at der har været 2
bestyrelsesmøder siden sidste rådsmøde. Der vil være et
budgetudkast på dagsordenen til førstkommende møde.
Bestyrelsen har fået et nyt fast dagsordenspunkt – ”hvad
vil vi spørge rådet om”. På bestyrelsesmødet den 15.
august blev det vedtaget, at der skulle nedsættes et
logoudvalg, som laver oplæg til retningslinjer for brug af
logo. Udvalget består af Bent Poulsen, Hans Christian
Fuglsang og Hanne Voetmann. Herudover blev
bestyrelsen præsenteret for arbejdsplanen for den
resterende del af 2012. Mette Guldberg gjorde opmærksom på, at referater fra samtlige møder er tilgængelige
på hjemmesiden kort tid efter afholdelse af møder.
• Fællesudflugt for Nationalparkråd og –bestyrelse til Fanø
Thomas Holst Christensen orienterede om, at den
planlagte udflugt den 19. august 2012 udskydes til den
23. september, grundet mange afbud. Rådet fik

2

•

•

Dagsorden pkt.:
Referat:

udleveret revideret program for turen. Der var i
programmet taget forbehold for virksomhedsbesøg på
Fanø Bryghus, men dette er efterfølgende blevet
bekræftet.
Preben Friis-Hauge kunne informere om, at Det
Rådgivende Udvalg for Vadehavet fortsat vil eksistere,
med en reduceret administrativ bemanding og færre
møder. Herudover kunne han informere om, at
FiskeriLAG Vestjylland har doneret 150.000 kr. til
Hjerting Kanelaug til bådhus m.m., 25.000 kr. til en
anløbsbro ved Sønderho Havn samt 150.000 kr. til
ombygning af fyrskib i Esbjerg havn, fyrskibsfonden
Horns Rev.
Thomas Holst Christensen fortalte om Nationalparkens
nye mobile stilladsudstilling, som beskriver Nationalparken i billeder og tekst og har været udstillet ved
Maritimt marked i Ribe, i forbindelse med Vadehavsugen
i Skærbæk og sidst ved Tønderfestivalen.

3. Drøftelser af resultatet af høringssvar til udkast af
Nationalparkplanen – Udtalelse fra Rådet til Bestyrelsen
•

Rådet drøftede de indkomne høringssvar og sekretariatets høringsnotat, godkendt af bestyrelsen på det
seneste bestyrelsesmøde den 15. august.

•

Thomas Holst Christensen orienterede om høringsperioden for Nationalparkplanen, som indbragte 49
høringssvar, hvor Thomas har udarbejdet en oversigt,
hvor høringssvaret kort er gengivet og kategoriseret
efter:
1. Positive tilkendegivelser uden yderligere
bemærkninger
2. Forslag/ønsker til justeringer af tekst i statusdel
3. Forslag til yderligere projekter
4. Negative tilkendegivelser
5. Forslag til ændring af plan-afsnit
Thomas redegjorde kort for de afsnit, som vil medføre en
ændring af teksten i Nationalparkplanen. I forhold til
høringssvar nr. 30, lovede Oluf Stenrøjl at sende
materiale til Rådet (bilag 1) omkring certificering af
rejefiskeriet.
Bestyrelsen mener ikke, at de indkomne høringssvar
lægger op til så væsentlige ændringer af planen, at der
skal laves et revideret planforslag med en ny høringsrunde. Der udarbejdes i stedet en endelig Nationalpark-
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plan, med tilretninger jævnfør høringsnotatet, og
herefter udarbejdes en ”pixi”-udgave af Nationalparkplanen. Den nye udgave af Nationalparkplanen vil også
indeholde et kort resume af Miljøvurdering af Nationalparkplanen. Høringen af Miljøvurderingen har indbragt 3
høringssvar, som alle var positive og blot henviste til
deres høringssvar til Nationalparkplanen.
Mette Guldberg bad Rådet om kommentarer til Bestyrelsens beslutning.
Preben Friis-Hauge var tilfreds med høringsnotatet men
opfordrede til, at det før en evt. offentliggørelse og
fremsendelse til indsenderne af høringssvar gøres mindre
”kontant” i tonen, og i højere grad anerkender de mange
meget positive tilkendegivelser, der er indkommet som
led i processen.
Karsten Laursen mente, at man var kommet godt
igennem høringsrunden, hvor Nationalparkplanen har
fået stor opbakning.
Thomas Holst Christensen forklarede, at høringsnotatet
vil danne baggrund for svar til de personer, der har
indsendt høringssvar, men at det naturligvis vil blive
tilrettet og forsynet med en indledende formulering, hvor
de mange positive tilkendegivelser anerkendes.
Der var i Rådet enighed om, at bakke bestyrelsens
beslutning, om ikke at sende planen ud i en ny
høringsrunde, op.

Dagsorden pkt.:
Referat:

4. Prioritering af projekter under nationalparkplanen –
Udtalelse fra Rådet til Bestyrelsen
•

•
•

På baggrund af bestyrelsen ønske om Rådets
tilkendegivelse af, hvilke projekter Rådets medlemmer
ønsker prioriteret i nationalparken i den kommende
arbejdsplan for 2013, drøftede Rådet mulige principper
for prioritering, herunder fordeling og målsætninger,
geografi, type, emne og økonomi.
Mette Guldberg bad om overordnet ramme for
prioritering, hvorefter de enkelte rådsmedlemmers
foretrukne projekter skulle gennemgås.
Rådet kom frem til følgende ramme:
Målsætning
Geografi
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•
•

Økonomi
Særlige indsatsområder

Rådet drøftede kort ovenstående rammer. Herunder
vigtigheden af, at Nationalparken ønsker at være mere end
”et skilt”. Befolkningen skal inddrages og være ambassadører for området.
Herefter forelagde de enkelte rådsmedlemmer deres prioritering, hvoraf mange var sammenfaldende. De enkelte
forslag blev skrevet ind i bilag 2 til referatet, hvor Thomas
Holst Christensen har opsummeret, hvilken målsætning de
relaterer til i Nationalparkplanen.
Rådet kom frem til følgende, som ikke er udtømmende (der
henvises til bilag 2), i forhold til:
Målsætninger:
• Alle projekter skal relateres til målsætningerne i
Nationalparkplanen.
• Der skal udarbejdes en klart prioriteret arbejdsplan
Geografi:
• Gerne fremme af projekter med bred indsats
• Samtidig skal der være rum for meget synlige projekter
på enkeltlokaliteter (fyrtårnsprojekter)
Økonomi:
• Der skal ikke være absolutte krav til andel af ekstern
finansiering, men Nationalparken skal arbejde aktivt på
at opnå så stor en ekstern finansiering som muligt
• Mulige støttemuligheder må ikke være styrende men
understøttende
Særlige indsatsområder:
• Der er behov for en meget bred oplysning om og
synliggørelse af nationalparken med henblik på at skabe
opbakning og identitet
• Særligt fokus på en græsningsindsats for at bevare det
særlige Vadehavs-/marsklandskab
• Stimulering af og rådgivning/støtte til projektudvikling
vil være en kerneydelse
Preben Friis-Hauge har taget forbehold for referatet på dette
punkt og angiver, at Trilateral/International indsats rettelig
bør anføres under særlige indsatsområder og være nævnt
direkte i referatet.
Dagsorden pkt.:
Referat:

5. Indlæg ved lokalområderepræsentant - orienteringspunkt
Karen Boel, som er lokalområderepræsentant fra Fanø, holdt
et indlæg om, hvad der rør sig på Fanø. Karen kunne blandt
andet fortælle, at en særlig indsats fra Fanø Kommune nu
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har ført til, at mange nu kan bade nord for færgelejet, da
man har fjernet et tidligere kloakudløb - det samme er sket
ved Sønderho. Herudover kunne Karen fortælle om
voksende sælbestand og store ændringer af blandt andet
stranden, hvor der er kommet en 8. klitrække. Turismen har
tilbagegang og der er kun meget lav befolkningstilvækst.
Beboerne på Fanø har ikke så meget fokus på Nationalparken, men de tilbagemeldinger der har været, har været
positive. Karen kunne orientere om, at Marco Brodde, som
er naturvejleder, har skrevet ”100 naturoplevelser i
sydvestjylland” den kan hentes på nettet
http://www.visitfanoe.dk/media/1788222/naturfort_llinger_
sydvestjylland_dansk_udgave.pdf
Karen opfordrede til bedre information til turisterhvervet om
nationalparken og hensynsfuld adfærd. På opfordring af
Anne Marie Slaikjær forklarede Karen, at man har valgt at
lade bilerne køre på stranden, fordi det byder på en helt
særlig oplevelse, at det ikke vurderes at være i konflikt med
andre hensyn i det nuværende omfang, samt at man ikke
har mulighed for at lave store parkeringspladser til de
mange besøgende på stranden.
Dagsorden pkt.:
Referat:

6. Forslag til emner til de næste møder
•

•

Dagsorden pkt.:
Referat:

Karsten Laursen opfordrede til at invitere en
foredragsholder til at fortælle om støttemuligheder i
forbindelse med afgræsning – orientering om
støttemuligheder og -ordninger.
Det blev foreslået, at næste møde afholdes i den sydlige
del af Nationalparken.
Varde ådal blev foreslået som en mulig destination for et
kommende Rådsmøde.
7.

•

•

•
•

Eventuelt

Hans Marten Smidt bad om at få referater fra såvel
bestyrelse som råd som en vedhæftet fil, frem for at få
tilsendt et link til hjemmesiden. Sekretariatet sørger for
dette.
Ole Andresen gjorde opmærksom på, at Vadehav, Marsk
og Mad i Vester Vedsted har fået en EU-certificering som
vadehavsproducent (EU's BGB- mærke, som gives til
fødevarer fra et særligt afgrænset geografisk område).
Søren Vinding foreslog, at Rådet inviterer producenter
fra området, for at få eksempler på hvordan de
producerer vadehavsprodukter og markedsfører sig.
Bodil Lundby var skuffet over, at fællesudflugten var
blevet udsat, da den tidligere dato var udmeldt tidligt på
året, og havde givet mulighed for at reservere dagen. En
stor del af Rådet delte denne opfattelse.
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Bilag 1 til referat af Rådsmøde:
Forvaltningsplan for Nordsø hestereje-fiskeriet
DFPO-version, januar 2010
1. januar 2010 – 1. juli 2014
DFPO har i samarbejde med de andre PO’er i hestereje-GPO’en vedtaget følgende
forvaltningsplan som er gyldig for alle medlemmer af DFPO som har underskrevet planen, og som
er en forudsætning for at kunne tage del i MSC-certificeringen. Der hvor denne plan afviger fra
GPO’ens generiske plan er dette markeret ved to parallelle rækker. For medlemmer af DFPO er
det naturligvis DFPO’s regler der er gældende.
[tekst i klammer er forklarende kommentarer som ikke er en del af den egentlige plan].

1 VISION
Nordsø hestereje-fiskeriet vil:
1. fremme og opretholde en produktiv og bæredygtigt forvaltet hestereje-bestand i Nordsøen;
2. så vidt muligt begrænse fiskeriets indvirkning på hesterejernes økosystem og tilhørende
arter;
3.
a.
etablere og opretholde gode samarbejdsforhold mellem interessenterne i hesterejefiskeriet;
b.
opretholde et godt samarbejde med de forvaltende myndigheder.

2 MÅL
1. Et økologisk ansvarligt og bæredygtigt fiskeri, som er anerkendt for sine begrænsede
indvirkninger på målarten, Nordsø hesterejen og på dens marine økosystem.
2. Et økonomisk ansvarligt og bæredygtigt fiskeri, hvor koordineret selvforvaltning af fiskeriet
sikrer kontinuitet i driftsøkonomien og at fiskerne kan have en rimelig indtægt fra det.

3 DEFINITIONER
GPO’en
DFPO
Bureau’et
Deltager
Medlem
Interessenter

Bifangst
Crangonfonds

Organisationen Hestereje GPO’en (de samarbejdende PO’er i
hesterejefiskeriet).
Danske Fiskeres Producent Organisation
GPO’ens sekretariat
Licenshaver til hesterejefiskeri som har underskrevet denne plan og er
medlem af en EU-anerkendt PO, der har underskrevet planen.
Anerkendt PO som er medlem af GPO’en.
En gruppe af organisationer anerkendt af GPO’en. I øjeblikket er det:
Det hollandske markedsråd for fisk (PVis), Vebega, Det hollandske
Fiskeriministerium, North Sea Foundation, Waddensea Foundation og
World Wide Fund for Nature. GPO’en kan til enhver tid tilpasse denne
liste.
Alle levende organismer i fangsterne ud over hesterejer.
Hesterejefonden – fond etableret til at dække de løbende omkostninger
til implementering af denne forvaltningsplan. Styres af GPO’en.

Fiskeritryk

Forholdet mellem fiskeriets indsats og bestandens størrelse –
fiskeribiologernes F (fiskeridødelighed).
Person eller virksomhed som udfører inspektioner på vegne af GPO’en

Inspektør

4 LOVGIVNING
Deltagerne skal efterleve al relevant national og international lovgivning.
Hver deltager skal underskrive denne forvaltningsplan og være medlem af en PO som har
underskrevet denne forvaltningsplan. PO’erne er ansvarlige for medlemmernes overholdelse af
den relevante lovgivning og reglerne i denne forvaltningsplan.

5 FISKERI-INDSATS
5.1 Maksimalt antal deltagere
Det maksimale antal fartøjer med hestereje-licenser som kan deltage i denne forvaltningsplan er:
Holland: 133 (generelle fiskerier) og 92 (kystfiskere)
[Reelt vil der blive tale om ca. 130 hollandske fartøjer, heraf 90 fuldtids hestereje-fiskere]
Danmark: 28
Belgien: [mangler at blive fastsat]
Kun fiskere med gyldig hestereje-licens kan deltage i denne forvaltningsplan. For at undgå at
udvide fiskeriindsatsen kan der ikke optages flere deltagere i denne forvaltningsplan.
DFPO

NL

En ny licenshaver som har fået tildelt sin licens
som følge af en anden licens’ ophør kan
umiddelbart blive medlem af forvaltningsplanen
uden beregning hvis han i øvrigt opfylder de
forpligtelser der påhviler medlemmerne (at
underskrive og overholde planen, være medlem
af DFPO osv.)

Efter den dato hvor forvaltningsplanen træder i
kraft kan kun fartøjer med en allerede
eksisterende licens til hesterejefiskeri optages
som medlemmer. Reglerne for et sådant optag
fastsættes af GPO’en
Der er en ordning for at købe fartøjer ud af
forvaltningsplanen.

Licenshavere som ikke har meldt sig som
deltagere inden 1. marts 2010, kan
efterfølgende melde sig ind i planen mod at
betale DFPO 1/28 del af de samlede engangsomkostninger [det eksakte beløb fastsættes af
DFPO] der har været ved planens indførsel
(MSC-certificering osv.), og derudover at
opfylde de løbende forpligtelser (at underskrive
og overholde planen, være medlem af DFPO
osv.)

Hvis en deltager ønsker at benytte en ny fiskeri-teknik som GPO’en anser som værende mere
effektiv end den eksisterende (bomtrawl), kan vedkommende kun fortsætte som medlem hvis den
totale fiskeri-indsats ikke derved hæves. I et sådant tilfælde vil GPO’en, i samarbejde med PO’erne
og interessenterne komme med et forslag til deltageren.

5.2 Weekend lukning og havdage
DFPO
For hvert medlems fartøj er det maksimalt tilladt
at fiske hesterejer 234 døgn pr. kalenderår.
Antallet af døgn eller dele deraf udregnes for
hver fangstrejse efter den tid fartøjet ikke er i
havn og rundes op til hele timer. Basis for
denne udregning er fartøjets logbog.
[234 døgn = 5616 timer]

NL
Hesterejefiskeriet er lukket i hollandsk farvand
og Ems området fra fredag kl. 12:00 til mandag
kl. 00:00.
Hesterejefiskeri udenfor de nævnte farvande er
kun tilladt ni dage ud af hver fjorten dage
[svarende til 234 dage på et år].
Fjortendags-perioderne er de som er defineret i
gældende hollandsk lovgivning [uge 1+2; uge
3+4 osv.]

5.3 Minimums maskestørrelse
Mindste tilladte maskestørrelse er 20 mm, eller 22 mm inklusiv garnet, strukket maske.

5.4 Fangst-begrænsnings regel for bestanden
Afventer biologisk rådgivning i marts 2010.
[Her skal være en regel der automatisk nedsætter fiskeritrykket hvis bestanden kommer under et
bestemt niveau. Hollænderne får et forslag fra deres biologer i marts til en regel som gerne skulle
være i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og så videre.]

5.5 Fangst-begrænsnings regel for bifangster
For at mindske bifangsten af for små hesterejer og af fisk, vil bifangsterne blive kontinuerligt
moniteret.
DFPO
I denne sammenhæng er fiskeri-indsatsen
begrænset i de tolv uger fra og med første
søndag i juni til og med sidste søndag i august.
I denne periode er der lukket for hesterejefiskeri
fra fredag kl. 9:00 til søndag kl. 18:00. I hele
perioden er det maksimalt tilladt at fiske i 1110
timer.
Kontrol af denne regel sker ved hjælp af
deltagernes logbog som moniteres af DFPO.

NL
I denne sammenhæng er fiskeri-indsatsen
begrænset fra uge 24 til og med uge 33. I disse
uger starter fiskeriet først mandag kl. 8:00 og
den samlede fiskeri-uge er maksimum 84 timer
[3,5 døgn]. I hele perioden er det maksimalt
tilladt at fiske i 588 timer [7 uger med hver 3,5
døgn].
Kontrol af denne regel sker ved hjælp af
deltagernes e-log som sendes til deres
respektive PO.

5.6 Kapaciteten af hvert fartøj
Fartøjer må maksimalt have motorkraft på 221 Kw (300 hestekræfter).
DFPO

NL

Kontrol med denne regel udføres af
Søfartsstyrelsen.

Kontrol og inspektion med denne regel sker
efter ’Aftalen om motor-kraft’

Det er GPO’ens mål at der skal installeres et permanent system til overvågning af brændstofforbruget i de kommende år, for at understøtte overholdelsen af denne regel.

5.7 Overholdelse
Overholdelse af alle beslutninger angående fiskeritryk efter artikel 5 skal overvåges af en inspektør
udpeget af GPO’en. To gange årligt vil inspektøren lægge samlede rapporter ud på hjemmesiden,
indenfor to uger efter at disse er forelagt GPO’en.
Overtrædelser af forvaltningsplanen straffes efter reglerne i DFPO’s hestereje straf-regler

6 UNDGÅELSE AF BIFANGSTER
6.1
Deltagerne har som mål at reducere de ikke-overlevende bifangster betragteligt indenfor fem år.
Derfor udføres der reference-målinger af IMARES og DTU Aqua i 2009 af den gennemsnitlige
andel i volumen af (ikke-overlevende) bifangster per træk. Sammenlignende målinger og estimater
skal udføres i 2011 og 2014. Disse målinger udføres efter EU’s data indsamlings regulativ.

6.2
DFPO
Deltagerne bruger et sorteringsgarn med
maksimum maskestørrelse på 60 mm.

NL
Deltagerne bruger et sorteringsgarn med
maksimum maskestørrelse på 70 mm efter EU
254/2002

6.3
Fiskeri uden sorteringsgarn kan kun tillades af GPO’en hvis en alternativ teknik benyttes, om
hvilken videnskabelig forskning har vist at den leder til mindst en tilsvarende reduktion af bifangster
som sorteringsgarnet.

6.4
DFPO
[for medlemmer af DFPO er der ingen
undtagelser fra brugen af sorteringsgarn]

NL
[Undtagelser for bestemte områder i en
begrænset periode de første år, slutter i 2014.]

6.5
Beslutninger for at reducere midlertidige høje bifangst niveauer kan til en hver tid tages af GPO’en.

6.6
Sektoren indfører årlige præmier for initiativer som fører til reduktion af bifangster.

6.7
[DFPO regel]
Bifangster af særligt beskyttede eller truede arter er sjældne i hestereje-fiskeriet. Strategien til at
undgå sådanne bifangster består af flere dele: sorteringsgarnet (6.2 og 6.3), områdelukning (7) og
automatisk sortering ombord ved hjælp af en roterende tromle med stor vandgennemstrømning og
direkte genudsætning (8) som sikrer højest mulige overlevelsesrate af eventuelle bifangster. DFPO
vil i løbet af de år planen gælder arbejde på yderligere at forbedre overlevelsesraten for bifangster
såfremt det er praktisk muligt. Skulle referencemålingerne (6.1) senere vise bifangster af særligt
beskyttede arter i et omfang som må formodes at have betydning på bestandsniveau forpligter
DFPO sig til at indføre de nødvendige tiltag for at løse problemet.

7 PÅVIRKNING AF HAVBUNDEN
7.1
DFPO
Vadehavet indenfor den såkaldte reje-linie er
lukket for al hestereje-fiskeri.

NL
Områder der er lukkede for hestereje-fiskeri er
nævnt i Bilag 2.

7.2
Deltagere og interessenter kan fremsætte begrundede forslag til ændringer af listerne over lukkede
områder. Sådanne forslag skal behandles af GPO’en i samråd med interessenterne.

8 SORTERING OMBORD
Deltagerne skal sortere fangsten med en sorteringsmaskine som er godkendt af GPO’en. Alle
sorteringsmaskiner installeret før 1 marts 2009 er godkendte.
Det er ikke tilladt at justere sorteringsmaskinen hvis dette forringer dens evne til at sortere fangsten
som den skal (hverken ved at justere selve maskinen, eller ved at påsætte andre materialer).

9 LANDING
Landing af fangsten må kun ske på lovligt registrerede modtag med sorteringsanlæg som har MSC
Chain-of-custody certificering og hvor der til enhver tid er adgang for inspektion. Landing udenfor
sådanne modtag er kun tilladt hvis rejerne transporteres direkte og uden yderligere behandling
derfra til et godkendt modtag. Landinger ved modtag og andre landingssteder tjekkes
regelmæssigt af en inspektør.
En fuldstændig og opdateret liste over alle godkendte modtag vil kunne findes på bureau’ets
hjemmeside. Landinger ved ikke-godkendte modtag kan ikke sælges videre med MSC-mærke.

10 SORTERING I LAND
10.1
DFPO
Den højeste tilladte andel af affald efter
sortering i land er 15 % per fartøj, målt over en
kalendermåned. PO’en overvåger
affaldsprocenten løbende, og underretter
medlemmet hvis gennemsnitsprocenten i løbet
af måneden overskrider det højest tilladte.

NL
Den højest tilladte andel affald efter sortering I
land er et gennemsnit på 15 % over en to ugers
periode. Denne periode defineres som
blokkene nævnt i 5.2. Al si-affald indberettes til
PO’en som overvåger procenten.

Inspektører kan foretage både forud anmeldte og uanmeldte besøg på modtag for at tjekke
sorteringen.
Den højest tilladte andel af affald reduceres i løbet af denne forvaltningsplans gyldighed, sådan at
den fra 1. juli 2012 er 12 %, og fra 1. juli 2014 er 10 %.

10.2
Vejning af affald og elektronisk registrering er PO’ens ansvar. Dette skal gøres efter en
standardiseret og rutinemæssig metode godkendt af GPO’en. Sortering og vejning vil
rutinemæssigt blive tjekket af en inspektør.

10.3
Sorteringsanlægget på godkendte modtag skal være af standard-typen som beskrevet i ”Code
2006: 190/57.8.1” med en mindste afstand i sien på 6,8 mm og en fastmonteret knuser.
Sorteringsanlægget skal tjekkes med irregulære intervaller af en inspektør.
[Det vil sige ingen PO-2’ere]

11 E-LOGBOG OG INTRANET SIDE
DFPO
Deltagerne skal tillade DFPO adgang til
logbogsoplysninger til brug for
implementeringen af denne forvaltningsplan.
Frem til 1. juli 2011 sker dette gennem
papirlogbogen som indleveres til
Fiskeridirektoratet, derefter gennem fartøjets elogbog.
Data overføres til GPO’en og gøres
tilgængelige på en intra-net side, men af
konkurrencemæssige hensyn kun i aggregeret
form således at detaljer om det enkelte fartøjs
fiskeri-operationer ikke kan udledes deraf.

NL
Deltagerne skal føre e-logbog efter samme
standard som i EU’s regler (EC 1077/2008).
GPO’en beslutter standard data format. Data,
filer og intranetside tilhører GPO’en.
Bureau’et er ansvarlige for data-behandling og
intranet-sidens funktion. Data-formatet for
logbogen fremgår af Bilag 1 til denne
forvaltningsplan.

Intranet-siden er tilgængelig med adgangskode for alle deltagere og interessenter i
forvaltningsplanen. Adgang til siden administreres af GPO’en

12 INNOVATION OG FORSKNING
Innovation og forskning i hestereje-fiskeriet skal udføres ifølge GPO’ens forskningsplan ”Imod
bæredygtighed i hestereje-fiskeriet”.
Denne forskningsplan og dens resultater skal evalueres årligt af GPO’en, i samråd med
interessenterne og de videnskabelige institutioner. Interessenterne skal inviteres mindst tre uger i
forvejen. Hvor det viser sig nødvendigt vil forskningsplanen blive justeret.

13 OVERHOLDELSE OG INSPEKTION
GPO’en udpeger inspektører for til den nødvendige kontrol af om forvaltningsplanen overholdes.
Inspektørernes kontaktinformationer vil være tilgængelige på internetsiden.
Deltagere i planen skal overholde alle aftaler i denne forvaltningsplan. Overholdelse af alle aftaler i
denne forvaltningsplan verificeres gennem regelmæssige rapporter fra inspektørerne. Deltagerne
accepterer også uregelmæssige og uanmeldte inspektioner.

14 EVALUERING
Denne forvaltningsplan vil blive evalueret mindst en gang årligt af GPO’en i samråd med
interessenterne. GPO’en kan acceptere anbefalinger til ændringer som følge af evalueringen.
Hvis GPO’en anser det for velbegrundet kan planen også evalueres udenfor den regulære, årlige
evaluering.
DFPO
NL
De specifikke DFPO-regler i denne plan vil blive
evalueret efter behov af DFPO i samråd med
GPO’en.

15 KOMMUNIKATION
Den frit tilgængelige internet-side www.crangon.nl informerer generelt til offentligheden om denne
forvaltningsplan. Denne internet-side skal understøtte forvaltningsplanen og intranet-siden
[xxxxx.xx]. Alle deltagere, PO’er, inspektører, forvaltere, videnskabelige institutioner og andre der
er autoriserede til det kan få adgang til intranet-siden [xxxxx.xx] med adgangskode. Internetsiderne www.crangon.nl og www.pefa.com vil have direkte links til intranet-siden.
Denne forvaltningsplan vil blive lagt ud på www.crangon.nl og www.dkfisk.dk. En kopi bliver sendt
til alle deltagere ved revision. En elektronisk version sendes samtidig til alle deltagere og
interessenter.

Undertegnede forpligter sig med sin underskrift til at overholde DFPO’s forvaltningsplan for
hesterejefiskeriet.

Fartøjsejer: ________________________________________

Fartøj (nummer og navn):_____________________________

Dato:_________________ Underskrift: _________________________________

Bilag 2 til referat af Rådsmøde:
Målsætning
1. Naturtyper m. fri
dynamik

NP-Plan 1. halvdel

2. Kulturskabte
naturarealer

2.2 Vurdering af klæggrave
2.3 Oversigt over omdriftsarealer
med forslag til indsats

Forslag fra Nationalparkrådets medlemmer (29.08.2012)
• Beskyttende indhegninger for ynglefugle i yngletiden
• Nye strandengsområder overlades til naturlig udvikling
(eks. NV ende af Rømø)
• Naturgenopretning
•
•
•
•
•

3. Landskab
4. Kulturmiljøer og historie

5. Friluftsliv og oplevelser

Græsningslag, samarbejde om afgræsning med
naturforbedring for øje (ide nr. 56)
Afgræsning: Karakterisk for Vadehavslandskabet,
naturforbedrende, forbedrede støtteordninger
Rådgivning og hjælp til at fortolke og formidle
støtteordninger (herunder bl.a. formindskelse af
okkerforurening)
Beskyttende indhegninger for ynglefugle i yngletiden
(beskyttelse mod menneskelig forstyrrelse)
Deciderede naturgenopretningsprojekter (eksempelvis
Sneum Å, Ørreddammene og Gåsehulllerne på Fanø)

4.1 Gennemgang af fredede og
bevaringsværdige bygninger
4.3 Plan for udgravninger

•
•

Bevarelse af værdifulde kulturmiljøer
Bevarelse og drift af Everten Rebekka som flydende
historisk monument og oplevelsesbase

5.1 Overordnet sti- og rutenet
5.2 Platform for friluftslivets
interesser
5.3 Oversigt over digitale
kommunikationstiltag og
identifikation af
samarbejdspartnere

•

Sammenhængende sti- og ruteforløb: Ride-, gang- og
cykelstier samt sejlruter med tilhørende information og
faciliteter (herunder indsatsen i Vadehavets Vagerlag
samt anden afmærkning i selve Vadehavet med et
sikkerhedsaspekt). Konkret projekt: Trækfærge ved
Janderup uden at dette må udgøre en forhindring for de
sejlende på åen
Akvædukt ved Ribe

•

Bilag 2 til referat af Rådsmøde:
6. Grundlag for turisme og
friluftsliv

7. Særligt sårbare
naturområder

8. Naturvejledning og
formidling

9. Forskning
10. Samspil med
omgivelser (lokalsamfund
og erhverv)
11. Trilateralt Samarbejde

12. Overvågning

6.1 Afmærkning/synliggørelse

•

6.3 Trilateral Strategi for
Bæredygtig Turisme
6.4 Projekt Natur og Turisme langs
den dansk-tyske Nordsøkyst

•

7.1 Oversigt over særligt sårbare
naturtyper og -arter

•

Synliggørelse og formidlingstiltag, bl.a. skiltning som
skal være mere detaljeret
Intern markedsføring og synliggørelse: Indsats overfor
aktører indenfor oplevelsesøkonomi og beboere med
henblik på at synliggøre værdier og
oplevelsesmuligheder

•

Vurdering af balance mellem værdier og besøgstal
(beskyttelse vs. benyttelse). Højere kvalitet frem for
kvantitet. Rå natur frem for tilrettelagt natur.
Trafikplan for strandområder

8.1 Koncept for
formidlingssamarbejde
8.2 Koncept for design af
skiltning og information
8.3 Målrettet information
8.4 Koncept for information i
tilknytning formidlingscentre og
udstillinger

•
•

Faglig kvalificeret formidling
Temamøder om både natur og kultur

10.3 Retningslinjer for brug af
logo
10.4 Oprettelse af støtteforening

•
•
•

Skulpturpark i selve Vadehavet
Erhvervsmæssigt rentabelt østersfiskeri
Formidling af erhverv bl.a. biavl

11.1 Hørings- og
kommunikationspartner i forhold
til Verdensnaturarvs-debat i
Danmark
12.1 Program for monitering

•
•

Trilateral indsats
Forvaltningsplan for gæs

Bilag 2 til referat af Rådsmøde:

Målsætninger:
• Alle projekter skal relateres til målsætninger
• Der skal udarbejdes en klart prioriteret arbejdsplan
Geografi:
• Gerne fremme af projekter med bred indsats
• Samtidig skal der være rum for meget synlige projekter på enkeltlokaliteter (fyrtårnsprojekter)
Økonomi:
• Der skal ikke være absolutte krav til andel af ekstern finansiering, men Nationalparken skal arbejde aktivt på at opnå så stor en
ekstern finansiering som muligt
• Mulige støttemuligheder må ikke være styrende men understøttende
Særlige indsatsområder:
• Der er behov for en meget bred oplysning om nationalparken med henblik på at skabe opbakning og identitet
• Særligt fokus på en græsningsindsats for at bevare det særlige Vadehavs-/marsklandskab
• Stimulering af og rådgivning og støtte til projektudvikling vil være en kerneydelse

