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Til §7-udvalget 

 

Handlingsplan for Fiskepleje 2021 – Bemærkninger fra DTU 
Aqua omkring budgettet 
 

DTU Aqua har primo november udsendt et udkast til Aktivitetsbeskrivelse og budget 

for 2021. 

 

2021 er andet år i den 3-årige ”rammeplan for fiskeplejen” der løber fra 2020 – 2022.  

Budgettet for 2021 lyder på 45,0 mio. kr. 

 

I forbindelse med §7-udvalgsmødet d. 19. november blev der af Fiskerikontoret re-

degjort for at indtægterne i 2020 – måske som en følge af covid19 – hidtil har været 

noget over det forventede. 

 

På den baggrund er der i udkastet til Handlingsplanen for 2021 redegjort for den 

budgetramme (indtægtsgrundlag) på i alt 45. mio. kr., som fremgår af planens bilag 

1. 

 

På mødet fremgik det, at flere organisationer havde en forventning til, at der som 

følge af indtægtsfremgangen var frie – det vil sige udisponerede midler til rådighed i 

2021. Der skal i det følgende redegøres for udgiftsforslaget på i alt 45,0 mio. kr. på 

et overordnet niveau. 

 

I den 3-årige ”rammeplan” som §7-udvalget anbefalede til vedtagelse i 2020 var be-

skrevet følgende bruttoudgift i de enkelte år:   

Samlet forbrug af Fiskeplejemidler 
  

2020 2021 2022   

samlede samlede samlede   

omkost omkost omkost      

Samlet fiskepleje-aktivi-

tetsbudget 

 

39.664.116 43.338.254 42.072.130 
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Havde det vist sig, at de beskrevne ressourcer ikke var til stede i 2021 skulle der 

være sket en betydelig tilpasning (reduktion). 

Med udgangspunkt i det tentative budget for 2021 på 43,34 mio. kr., er der i forhold 

til det fremlagte budget på 44,97 mio. kr. imidlertid kun tale om en mindre stigning på 

i alt 1,63 mio. kr., der fordeler sig således inden for de hovedområder som angivet i 

handlingsplanens bilag 11: 
 
Rådgivning Fersk   Forøget med 406.000 kr. 

Dette område omfatter rådgivning og udsætninger. Rådgivningsdelen er ønsket til-

ført væsentligt flere ressourcer med baggrund i at der gennem en årrække har været 

et stadigt stigende rådgivningsbehov under den ferskvandsrelaterede fiskepleje samt 

et specifikt ønske fra Fiskerikontoret om en større redegørelse om Catch og Release 

(C&R) i 2021. C&R indgår som et væsentligt element både i sportsfiskeriet efter salt-

vandsgedder og i laksefiskeriet i de vestjyske åer. Derudover ønskes arbejdet med 

fiskeplejeplanerne tilført lidt flere ressourcer, idet arbejdet med især bonitering af lak-

sehabitater i Vestjylland har vist sig mere krævende end forventet.  
 
Rådgivning Marin  Forøget med 38.000 kr. 
På grund af et stigende behov for rådgivning har det været nødvendigt at allokere 
flere timer end forudset. 

 
Ferskvandsrelaterede aktiviteter Forøget med 338.000 kr. 
Her er tale om en mindre stigning, der især dækker over opstarten på aktiviteter i 
Limfjorden, undersøgelse af sælprædation på havørred og en videreførelse af hav-
ørredsmoltundersøgelsen i Gudenåen. Begge undersøgelser finansieres nu - i mod-
sætning til det oprindelige oplæg - fuldt ud af Fiskeplejen. Den samlede ressource, 
der er tilført disse projekter er større end det umiddelbart fremgår, idet der samtidig 
er sket en væsentlig besparelse på et meget teknologikrævende 3D-projekt. En del 
af ressourcerne fra ”Søhåndbogen” er allokeret til ”Rådgivning”. 
Med baggrund i et konkret ønske fra §7-udvalget indgår endvidere en samfundsøko-
nomisk undersøgelse af fiskeri og –interesser i Tissø. Denne aktivitet er beskrevet 
under ”Fangstjournalen og Human dimensions i lystfiskeri”.   

 
Ål & Helt   Forøget med 222.000 kr. 
Her er sket en stigning, da det dels er nødvendigt at anskaffe udstyr i forbindelse 
med den EHFF medfinansierede aktivitet vedr. blankålsudvandringen gennem Øre-
sund og øvrige bælter (mærkning i perioden 2019-2021), og dels er et behov for at 
mærke en større del af de sætteål, der udsættes kystnært, hvilket koster i såvel drift 
som lønmidler. 
 
 
Marine aktiviteter  Forøget med 630.000 kr. 

Årsagen til ressourcestigningen inden for de Marine aktiviteter skyldes primært, at 

der i forbindelse med den meget kraftige budgettilpasning i 2020 samtidig skete en 
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fremadrettet tilpasning vedr. 2021. Den aktuelle stigning skyldes derfor hovedsage-

ligt at man med baggrund i den forbedrede økonomiske situation vender tilbage til 

det oprindeligt planlagte aktivitetsniveau. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Peter Geertz-Hansen 


