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Kommissorium for følgegruppe vedr. elektronisk overvågning i Kattegat 
 

 

 

Baggrund  

Det blev i forbindelse med fastlæggelsen af TAC og kvoter for 2020 besluttet, at der skal indføres 

elektronisk overvågning af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i 

Kattegat. Projektet har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder 

særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen. Projektet implementeres i 

flere faser og forventes at løbe indtil i hvert fald udgangen af 2022. Styringen af projektet forankres 

i et projektorganisation med styregruppe, følgegruppe og projektgruppe i Fiskeristyrelsen. 

 

Følgegruppens opgaver og funktion 

Med henblik på at sikre en transparent og involverende proces ift. indførelse af elektronisk 

overvågning af dansk bundtrawlsfiskeri i Kattegat, etableres en følgegruppe, der løbende holdes 

orienteret om projektets fremdrift og inddrages i væsentlige beslutninger ift. projektets 

gennemførelse. Specifikt skal følgegruppen: 

 

 Følge projektets fremdrift med baggrund i oplæg fra projektgruppe/styregruppe. 

 

 Bidrage til en dialogbaseret koordinering mellem styregruppe og interessenter mhp. at 

interessentkredsens synspunkter inddrages rettidigt.  

 

 Høres om væsentlige beslutninger i projektet, herunder definition af udvælgelses- og 
afgrænsningskriterier og udarbejdelse af individuelle fartøjsaftaler 

 

 Inddrages i tilrettelæggelsen af kommunikationsaktiviteter.  
 

På følgegruppens møder vil status for projektets fremdrift og kommunikation være faste 
dagsordenspunkter. 
 
 
Sammensætning af deltagerkreds 

Følgegruppen sammensættes som følger: 

 

Direktør Nanna Møller, Fiskeristyrelsen (formand) 

Kontorchef Anja Boye, Fiskerikontrolkontoret 

Fiskeriinspektør Søren Palle Jensen, Fiskerikontrolkontoret 

Chefkonsulent Uffe Sveistrup (projektleder)/projektleder NN, Fiskerikontrolkontoret 

Kamerakoordinator NN, Fiskerikontrolkontoret 

 



Chefkonsulent Nicolai Højlund, departementet 

Fuldmægtig Morten Christiansen, departementet 

Cheffiskerikonsulent Jørgen Dalskov, DTU Aqua 

2 repræsentanter fra Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation 

1 repræsentant fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri  

1 repræsentant fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation  

1 repræsentant fra Verdensnaturfonden  

1 repræsentant fra Greenpeace 

1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening 

1 repræsentant fra Our Fish 

1 repræsentant fra Marine Ingredients Denmark  

1 repræsentant fra DSA  

 

 

Sekretariat 

Projektgruppen fungerer som sekretariat for følgegruppen.  

 

 

Mødefrekvens 

Hvert kvartal eller efter behov. 
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