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Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 

kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B 

 

 

 

Deltagelse: 

Danmarks Fiskeriforening 

Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Kurt Madsen, Allan Buch, Ole Lundberg 

Larsen, Per Skødt Hansen og Jesper Juul Larsen 

DSA: Ole V. Jørgensen  

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri: Søren Jacobsen 

Marine Ingredients Denmark: Anne-Mette Bæk Jespersen  

Pelagisk PO: Esben Sverdrup-Jensen og Christian Olesen 

NaturErhvervstyrelsen: Anders Munk Jensen, Bjørn Wirlander, Jacob Handrup, Bent 

Pallisgaard, Lisbet Nielsen og Martin Andersen 

 

 

 

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Orientering om opdateret forretningsorden og medlemsliste for Erhvervsfiskeriudvalget 

 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes drøftet:  

a. Kvotebytter, herunder kvoteclearinger i forhold til fiskeriet i 2015 

b. Uddeling fra Fiskefonden 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 

d. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 

e. Løbende kW-dage regulering, herunder Danmarks Fiskeriforening 

Producentorganisations forslag om afskaffelse af den nationale regulering 

4. Status for drøftelser vedrørende anvendelse af 9 % regel (artsfleksibilitet) 

5. Indledende drøftelse af tobisfiskeriet 2016 

 

6. Industrifiskeriet i Skagerrak/Kattegat 

7. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

8. Eventuelt 

- Dispensation fra de to årlige ikrafttrædelsesdatoer 

 

 

 

 

 

 



 

Side 2/9 

 
NaturErhvervstyrelsen  Nyropsgade 30 Tel +45 33 95 80 

00 mail@naturerhverv.dk  

 DK-1780 København V Fax +45 33 95 80 80 www.naturerhverv.dk 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bød velkommen, og nævnte, at NaturErhvervstyrelsen under eventuelt vil orientere om 

den kommende evaluering af kystfiskerordningen. 

 

Foreningen for skånsomt kystfiskeri ønskede at drøfte lukkeperioden i vestlige Østersø. 

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation ønskede at drøfte grænsen for hvornår man skal 

afgive melding om ankomst til havn.  

 

Dagsordenspunkt 2. Orientering om opdateret forretningsorden og medlemsliste for 

Erhvervsfiskeriudvalget 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at medlemslisten er blevet opdateret, da Foreningen for 

skånsomt kystfiskeri nu er permanent medlem af udvalget. Alle organisationerne har opdateret 

deres repræsentantliste, til brug for vores medlemsliste på vores hjemmeside. Samtidig er 

forretningsordenen også blevet opdateret, uden at der dog er sket substansmæssige ændringer. 

 

Udvalget tog dette til efterretning. 

 

Dagsordenspunkt 3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier 

forventes drøftet:  

a. Kvotebytter 

b. Uddeling fra Fiskefonden 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 

d. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjere. Løbende kW-dage 

regulering, herunder Danmarks Fiskeriforening Producentorganisations forslag 

om afskaffelse af den nationale regulering  

 

Ad a: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at bilag A og kvotebytteoversigt blev udsendt til udvalget den 

7. januar. NaturErhvervstyrelsen gennemgik herefter de seneste kvotebytter, der både omfatter 

kvoteclearinger for 2015 og de første bytter for kvoteåret 2016.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man ikke ville kunne undgå enkelte fiskerier udover 

gældende kvoter. Nogle af kvoterne, som var overskredet, ville kunne håndteres via år til år 

fleksibilitet. Som eksempel kan det nævnes, at tobiskvoten var overskredet med 12 %, de 10 % af 

denne overskridelse kunne håndteres via år til år flex.  

 

Pelagisk PO bemærkede, at situationen ville se anderledes ud, hvis man anvendte artsfleksibilitets 

reglen for 2015, f.eks. ved bifangster af sild ved Skotland.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste hertil, at dette var klaret ved kvoteclearing med Nederlandene. 
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Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation bemærkede, at det for 2016 var vigtigt med 

bytter af vesttorsk i Østersøen og mørksej, da der især var brug for mængder i disse fiskeriet.  

 

Ad b: NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at man ikke havde overbooket fra årets start. Der er 

fra årets begyndelse uddelt efter ”sædvanlig” fordelingsnøgle som følge af 

Reguleringsbekendtgørelsen. Inden stillingtagen til overbookning skal bl.a. det foregående års 

”resultat” opgøres. Er der kvoter, der er overskredet, skal der derfor fradrages i 2016-kvoterne, 

som typisk vil ske ved at benytte mængder i Fiskefonden. Ved overbookningen i 2015 udvistes for 

visse kvoter lidt mere risikovillighed ved at uddele mere end foregående år. Det endelige ”2015-

resultat” skal også ses i det lys, og det skal vurderes om overbookning i 2016 kan ske med 

tilsvarende risikovillighed, eller ej. Bl.a. skal det vurderes om der i 2016 af arterne omfattet af 

discardforbud forventes ilandbragt større uundgåelige bifangster, som bl.a. Fiskefonden skal 

hjælpe med at dække.  

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at overbookning vurderes under hensyn til ovenstående og det 

derfor ikke var hensigtsmæssig at foretage alt for tidligt på året. Dog bør det ske tidligere end i 

2015, hvor det skete ultimo juni måned. 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation henviste til referatet fra det seneste møde, hvor 

de mente, at det fremgik, at overbookningen ville ske i januar måned.  

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man vil gøre det så hurtigt, som det var muligt. 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation oplyste, at man foreslog at uddele vesttorsk fra 

Fiskefonden, da det er nu der er brug for dem.  

Ad c: NaturErhvervstyrelsen orienterede om FKA-rationsfiskerierne. Der blev udmeldt rationer 

inden årsskiftet, og der er ikke for nuværende noget der giver anledning til ændring af gældende 

regulering. 

Udvalget tog dette til efterretning. 

Ad d: NaturErhvervstyrelsen orienterede om MAF-fiskerierne. Der blev udmeldt rationer inden 

årsskiftet, og der er ikke for nuværende noget der giver anledning til ændring af gældende 

regulering. 

 

Udvalget tog dette til efterretning. 

 

Ad e: NaturErhvervstyrelsen orienterede om KW-dage forbruget. Forbruget er i TR1 i 

Skagerrak/Nordsøen noget højere end sidste år, og det er også højt i GT1 i Skagerrak/Nordsøen. 

Det kan dog dækkes ind via overførsler fra de andre segmenter. 

 

NaturErhvervstyrelsen henviste til, at Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation har 

foreslået at suspendere eller helt afskaffe de nationale regler om kW-dage. Danmarks 
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Fiskeriforening Producentorganisation henviser til, at Danmark har rådighed over nok kW-dage, 

så der ikke længere er behov for nationale begrænsninger for, hvilke fartøjer der må fiske i de 

nævnte farvande. Dette skyldes en ændring af reglerne på EU-niveau pr. 1. januar 2016, som 

betyder at det bliver muligt at lægge kW-dage sammen fra forskellige redskabsgrupper i forholdet 

1:1, hvilket reelt betyder, at Danmark får rådighed over flere kW-dage.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede hertil, at sammenlægningen ikke gælder i Kattegat. Det virker 

desuden ikke hensigtsmæssigt at revidere regelsættet, når det samlede regelsæt forventes 

afskaffet inden for få år, når der vedtages en flerartsforvaltningsplan. Desuden er der 1. 

december 2015 kommet en afgørelse i en EU-retssag om torskegenopretningsplanen, hvor 

dommen gik imod Rådet, hvilket i princippet betyder, at de seneste års manglende reduktioner i 

kW-dagene, ikke var lovlige.  

 

Implikationerne af dommen er endnu ikke helt klare, og NaturErhvervstyrelsen mente derfor ikke, 

at det er hensigtsmæssigt, at ophæve de nationale regler, så længe implikationerne ikke er 

kendte. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man var indstillet på at afskaffe reglerne på længere sigt. 

 

Dertil kommer, at Kommissionen i foråret 2016 forventes at fremlægge et forslag til en ny flerårig 

plan for demersale bestande, herunder torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Det kunne derfor 

være hensigtsmæssigt at overveje at afvente de kommende forhandlinger om dette forslag. 

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation bemærkede, at ophævelsen af kW-dagene ville 

have været et godt signal at sende til fiskerne. 

 

Dagsordenspunkt 4. Status for drøftelser vedrørende anvendelse af 9 % regel 

(artsfleksibilitet) 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om status for dets overvejelser om retningslinjer for 

kvoteafskrivninger for 2015 og 2016, herunder anvendelsen af 9 % reglen. 

 

Der var afholdt møder med erhvervet senest kort før jul om en model for artsfleksibilitet. Et af 

punkterne, som var blevet drøftet, omhandlede hvorvidt man skal se på afregningsprisen som 

kriterium for artsfleksibilitet eller ej. NaturErhvervstyrelsen har efterfølgende vurderet, at dette 

ikke er en hensigtsmæssig tilgang. Det overvejes nu om man i stedet for kunne overveje at 

benytte anvendelsen, blev det solgt til konsum eller industriformål, men også denne løsning giver 

udfordringer. NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man havde behov for mere tid til at drøfte det 

tekniske, og også tale med departementet. Man satsede på en tilbagemelding på et industrifisk 

møde i slutningen af februar, og så derefter endnu en drøftelse på mødet i 

Erhvervsfiskeriudvalget i marts. Vi vil også prøve at inddrage erhvervet i vores interne tekniske 

møder, hvor det er muligt. Et for NAER væsentlig aspekt er, at de løsninger der findes for 
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kvoteafskrivninger på fartøjsniveau kan håndteres automatisk med anvendelse af de nu kendte 

rapporteringssystemer (afregninger og logbøger). 

 

Marine Ingredients Denmark spurgte, om drøftelsen primært omhandlede konsumfisk, da 

afregningsprisen for industrifisk altid er lav. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det var et problem kun at se på prisen, og derfor vil man 

også hellere se på anvendelse. Der er også et problem i forhold til hvad der er hovedarten i 

forhold til de gamle tekniske regler. 

 

Pelagisk PO bemærkede, at man havde behov for en nærmere definition af hvad anvendelse er.  

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation spurgte, om det var muligt at afsætte 

konsumbehandlet sild fra Nordsøen til industriformål.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det ville man undersøge nærmere. 

 

Pelagisk PO bemærkede, at man havde brug for en afklaring vedrørende afskrivning af 

konsumsild i Østersøen i brislingefiskeriet. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man arbejdede på en løsning der vil kunne omfatte fartøjer, der 

har kvoter for såvel brisling i Østersøen og sild fra østlige Østersø. De berørte fartøjer skal nok 

have en særlig licens, så man kan identificere fartøjerne og fastsætte nærmere vilkår for en 

sådan ordning. Der er aktuelt 16 fartøjer som kan deltage i ordningen, men reelt vil det nok være 

under 10 som tilmelder sig.  

 

Pelagisk PO oplyste, at sagen hastede, da fiskeriet foregår i 1. kvartal. Systemet gælder kun i 

Østersøen, da det er samme maskestørrelse man fanger sild og brisling med her.  

 

Dagsordenspunkt 5. Indledende drøftelse af tobisfiskeriet 2016 

 

NaturErhvervstyrelsen gav en status for situationen vedrørende tobis. Alt tyder på en meget 

begrænset tobiskvote i 2016. Erhvervet har oplyst, at man ønsker et moniteringsfiskeri, og har 

stillet en række spørgsmål i den forbindelse. NaturErhvervstyrelsen har sendt erhvervets 

spørgsmål til DTU Aqua, og afventer pt. svar. Det tidligere drøftede forsøg vedrørende fleksibilitet 

mellem forvaltningsområderne bliver svært at gennemføre i år, da alt tyder på meget lave kvoter 

i alle områder. 

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation bemærkede, at man tidligere har haft 

moniteringsfiskeri i 2005-2010, så systemet er kendt. Atypiske resultater i skrabetogtet bør 

kunne betyde, at man i stedet laver et moniteringsfiskeri med en fornuftig kvote. DTU Aqua har 

selv nævnt muligheden i benchmark processen, så det burde være muligt.  
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NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at departementet næppe vil kunne støtte en høj 

moniteringskvote.. 

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation ønskede at monitere i en 3-ugers periode. Man 

havde ikke foreslået en høj moniteringskvote, men 5.000 tons er ikke nok. Det er meget vigtigt, 

at der bliver fulgt op på de spørgsmål, der er sendt til DTU Aqua.  

 

Pelagisk PO foreslog, at der allerede nu planlægges møder frem til rådgivningen kommer i 

slutningen af februar. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man satsede på et industrifisk arbejdsgruppe møde sidst i 

februar, når rådgivningen er klar.  

 

Pelagisk PO ville gerne have et møde lige så snart svarene ligger klar fra DTU Aqua. Marine 

Ingredients Denmark og Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation støttede dette. 

 

NaturErhvervstyrelsen accepterede dette.  

 

Dagsordenspunkt 6. Industrifiskeriet i Skagerrak/Kattegat 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at på grund af stort træk på den til 1. kvartal 2016 til 

industrifiskeri i Skagerrak/Kattegat afsatte mængde af sildebifangstkvoten, blev der indført 

forbud mod industrifiskeri (reelt brislingefiskeri) med småmaskede fangstredskaber med mindre 

maskestørrelse end 32 mm i Skagerrak og Kattegat med virkning fra onsdag den 13. januar 

2016. Dette skete på opfordring fra Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation, som havde 

konstateret, at fiskeriet var meget urent. Fiskeriet er lukket indtil videre. Dette svarer til 

situationen i 2015, hvor fiskeriet efter brisling i Skagerrak/Kattegat blev lukket den 23. januar. 

Der er brugt ca. 800 tons af bifangstkvoten.  

 

Pelagisk PO bemærkede, at det viste, at det nuværende system ikke fungerer.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at så måtte man nå til enighed i erhvervet om en ny model.  

 

Dagsordenspunkt 7. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

 

Pelagisk PO henviste til en sag, hvor NaturErhvervstyrelsen havde udleveret en liste til 

Greenpeace over registrerede erhvervsfiskere. Ved en fejl var nogle svenske fiskere, som var 

registreret som danske erhvervsfiskere ikke med på listen, hvilket havde medført, at de var 

blevet politianmeldt af Greenpeace. Pelagisk PO, som repræsenterer de svenske fiskere, mente at 

NaturErhvervstyrelsen bør rette henvendelse til de svenske fiskere og beklage fejlen, og samtidig 

uddybe hvorfor fejlen skete.  
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NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det vil man overveje at gøre. Man ville også gerne høre politiet 

om anmeldelsen stadig står ved magt.  

 

Marine Ingredients Denmark henviste til en tidligere drøftelse vedrørende status for nogle 

handelsdokumenter, hvor man havde været til møde i departementet. Dokumenterne skal være 

klar 1. februar, hvilket er et krav fra Fødevarestyrelsen. 

 

NaturErhvervstyrelsen kendte ikke status for dokumenterne. 

 

Dagsordenspunkt 8. Eventuelt 

 

Årlige ikrafttrædelsesdatoer: 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at baggrunden for de to faste ikrafttrædelsesdatoer er en 

beslutning, der fremgår af regeringsgrundlaget, og som er udmeldt fra erhvervs- og 

vækstministeren, den 30. september 2015. To faste ikrafttrædelsesdatoer for regulering, der har 

direkte konsekvenser for erhvervslivet, skal gøre livet lettere for virksomheder, så de får god tid til 

at omstille sig til nye regler, og således at de ved, hvornår de kan forvente, at nye regler træder i 

kraft. 

Ikrafttrædelsesdatoerne kan undtagelsesvist fraviges, såfremt der er tale om regulering af særlig 

hastende karakter, regulering, hvor der vurderes at være væsentlige samfundsøkonomiske 

omkostninger og regulering, der følger af Danmarks EU-retlige og andre internationale 

forpligtelser. Erhvervslivet kan efterspørge, at ikrafttrædelsen sker før næstkommende 

ikrafttrædelsesdato i tilfælde, hvor væsentlige samfundsmæssige omkostninger er forbundet med 

at vente. 

Anmodning om fravigelse skal forelægges for regeringens Ø-udvalg, og – hvor behov for en 

fravigelse kan forudses – indhenter departementet bidrag fra styrelserne i løbet af november og 

maj måned med henblik på Miljø- og Fødevareministeriets samlede forelæggelse for Ø-udvalget.  

På fiskeriområdet er der ikke meldt regulering ind, der forventes at skulle fravige den kommende 

ikrafttrædelsesdato 1. juli. 

 

Diverse bekendtgørelser 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation henviste til en række bekendtgørelser, som 

skulle revideres. Det var vigtigt at det gik stærkt, da de nye procedurer medfører, at man må 

starte tidligere end man plejer.   

 

Rognrødspætter 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation spurgte, om man kunne suspendere fredning af 

rognrødspætter via en bilag 6 meddelelse.   

 

NaturErhvervstyrelsen ville overveje dette. 
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Evaluering af kystfiskerordningen 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man snart skal til at evaluere kystfiskerordningen, og at 

udvalget snart vil høre meget mere om denne sag. Først skal departementet dog godkende 

NaturErhvervstyrelsens forslag til hvordan evalueringen skal forløbe. 

 

Østersøen 

Foreningen for skånsomt kystfiskeri spurgte til mulige undtagelser for lukkeperioden i Østersøen. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man havde skrevet til Kommissionen om mulige undtagelser. 

Man havde fået et mundtligt svar, men ikke et skriftligt svar endnu. Undtagelserne for de mindre 

fartøjer gælder stadig. Der var dog ikke opbakning til at undtage fiskeri på under 20 meters 

dybde blandt de andre medlemslande eller hos Kommissionen.   

 

Foreningen for skånsomt kystfiskeri spurgte om fiskeri med garn over 157 mm kan undtages fra 

lukkeperioderne i den vestlige Østersø, jf. art. 9, stk. 2 i forvaltningsplanen for torsk. Det ville 

hjælpe fiskerne meget. 

 

NaturErhvervstyrelsen ville undersøge det nærmere. Efterfølgende har NaturErhvervstyrelsen 

konstateret, at det ikke er muligt, da undtagelsen kun relaterer sig til bestemte gydeområder i 

den østlige Østersø. 

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation mente, at pighvargarn over 200 mm også bør 

undtages. De 10 dage til de mindre fartøjer bør kunne bruges frit i lukkeperioden 15. februar til 

31. marts. Man ønskede også at fiskeri inden for basislinjerne i dansk farvand blev undtaget. Det 

ville hjælpe fartøjerne mellem 8 og 12 meter.  

 

Foreningen for skånsomt kystfiskeri bemærkede, at man kunne dokumentere med kamera at der 

ikke var bifangster af torsk i det stormaskede garnfiskeri.  

 

Meldinger  

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation foreslog, at loftet for hvornår man skal melde 

ankomst til havn øges fra 300 kg til 1000 kg. Det vil lette arbejdet for alle, også for 

myndighederne. Det er svært at forstå hvorfor grænsen er sat så lavt. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at i henhold til EU-reglerne skal man melde, så længe man 

bare har fanget 1 kg af en art omfattet af en forvaltningsplan. Erhvervets ønske var noteret, men 

man ville ikke love, at det kunne gennemføres.  

 

Diverse regelforenklinger 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation præsenterede et forslag vedrørende sild i 

Limfjorden. Ønsket er, at det bliver muligt at fiske 100% af Limfjordskvoten i Nordsøen, det vil 

sige en ændring af § 116 i reguleringsbekendtgørelsen). På baggrund af forslag fra de berørte 

fiskere foreslog Danmarks Fiskeriforening PO derfor en ændring af reguleringsbekendtgørelsens § 
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116, således at der i fremtiden er mulighed for at overføre 100% af årsmængderne af sild i 

Limfjorden til fiskeri i Nordsøen. Forslaget er stillet i forståelse med Centralforeningen for 

Limfjorden. 

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation henviste også til, at mindstemålet for 

jomfruhummer og jomfruhummerhaler muligvis også skulle ændres. 

 

NaturErhvervstyrelsen ville overveje forslagene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


