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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen 

J.nr. 2011-00147 

 

 

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 22. december 2011 

kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen 

 

 

Deltagelse: 

Danmarks Fiskeriforening: Svend-Erik Andersen, Allan Buch, Jan Hansen, Niels Bjerregaard 

(kystfiskerrepræsentant), Jonathan Jacobsen og Ole Lundberg 

Larsen 

Fagligt Fælles Forbund:  Ingen 

DSA:  Henrik Mikkelsen 

Fiskemelsforeningen: Frank Minck 

PO’er: Esben Sverdrup og Kurt Madsen 

DTU Aqua: Ingen 

Konsumfiskeindustriens  

Arbejdsgiverforening: Ingen.  

Hanstholm auktion:  Jes Holm Sørensen 

Samlecentralerne: Peter Grøn 

Hirtshals auktion: Karsten Brovn Pedersen 

Fonfisk: Carsten Beith 

Tell Seafood: Jens Tellefsen 
FVM, departementet: Mogens Schou og Jakob Munkhøj 

NaturErhvervstyrelsen: Anders Munk Jensen, Mik Jensen, Bent Pallisgaard, Erik Møller, 

Ulla Wiborg, Jørgen Eliasen, Annelise Andersen og Martin 

Andersen 

 

Dagsorden (foreløbig): 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Implementering af kontrolforordningen og gennemførelsesbestemmelserne 

   - Vejning 

   - Sporbarhed 

   - Evt. andre emner i relation til ovenstående 

 

 3. Eventuelt. 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Formanden bød velkommen, og spurgte om der var tilføjelser til dagsordenen. 

 

Danmarks Fiskeriforening ønskede under eventuelt at drøfte omegamåleren, samt mulighederne for at få 

dispensation for brug af e-logbogen.  
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Dagsordenspunkt 2. Implementering af kontrolforordningen og gennemførelsesbestemmelserne 

     - Vejning 

    - Sporbarhed 

     - Evt. andre emner i relation til ovenstående 

 

 

Sporbarhed 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at ministeriet havde været stærkt engageret i arbejdet vedrørende 

sporbarhed, blandt andet ved deltagelse i konferencer og lignende, samt ved tildeling af tilskudsmidler 

til udvikling af elektroniske sporbarhedssystemer. Det har været en god og åben proces. Konstaterede at 

der var et udestående vedrørende den såkaldte 30-kilos regel, og oplyste, at man havde rykket 

Kommissionen for et svar.  

 

NaturErhvervstyrelsen henviste til det udsendte udkast til en vejledning om reglerne for sporbarhed. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at vejledningen omfatter NaturErhvervstyrelsens del af 

sporbarhedskæden, det vil sige frem til første salg. Efter første salg er det Fødevarestyrelsen, der er den 

kontrollerende myndighed. Der skal fremover være fuld sporbarhed på vildtfanget fisk. Regelgrundlaget 

fremgår af vejledningen, som henviser til både kontrolforordningen og gennemførselsbestemmelserne. 

Der er nævnt de krav, der er om partidannelse inden første salg, herunder en definition af hvad et parti 

er. Der er også en liste over mindstemål for de forskellige kvoter i forskellige farvande, som dog ikke er 

fuldstændig endnu.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at fisk fra farvande med forskellige mindstemål ikke må blandes inden 

salg. 

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de nye regler var en stor mundfuld, og at man fra erhvervets 

side ikke kan implementere det pr. 1. januar 2012. Oplyste desuden, at de så frem til et svar angående 30-

kilos reglen. I øjeblikket manglede erhvervet de elektroniske systemer, der kan understøtte de nye regler. 

En løsning kunne være at opfatte samlecentralerne som første salgsled.  

 

Fonfisk var enig med Danmarks Fiskeriforening. Man havde ikke de fysiske rammer til at understøtte den 

stramme fortolkning af 30-kilos reglen. Samlecentraler skal ses som første salgsled, ellers vil det ramme 

bl.a. kystfiskerne, der leverer fisk af meget fin kvalitet.  

 

Hanstholm auktionen oplyste, at de heller ikke har de fysiske rammer, selvom de er Danmarks største 

auktion. Reglerne ville især ramme de mindre fartøjer, blandt andet kystfiskerne fra fx Thorup Strand. 

Hvis 30-kilos reglen følges efter den stramme fortolkning, vil det skabe mange flere kasser, som man ikke 

har plads til. Det vil også tage lang tid at afvikle auktionen.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der er forskel på første omsætning og første salg. De hele kasser 

med fisk er ikke et problem, kun slatterne. Det handler om at bruge den eksisterende viden om 

sporbarhed, og få dokumenteret denne, så data kan følges i hele kæden, og så de kan spores videre. Det 

vil minde meget om systemet i dag.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at det krævede elektroniske systemer, der kan understøtte 

sporbarheden. Disse er endnu ikke færdig udviklede.  

 

NaturErhvervstyrelsen spurgte til status for udviklingen af det elektroniske sporbarhedssystem. 
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Danmarks Fiskeriforening svarede, at det meste af systemet var udviklet, men modulet vedrørende 

samlecentralerne var endnu ikke færdigt. Bemærkede desuden, at man brugte meget energi og mange 

penge på at udvikle det, men at det ikke kunne være klar 1. januar 2012. Det vides ikke, hvornår det er 

klar til brug.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man gerne ville have en tidsplan for, hvornår det forventes klar.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at det kunne man ikke svare på uden nærmere drøftelser med dem, 

der udviklede systemet. Danmarks Fiskeriforening pointerede, at man havde lagt et stort arbejde i 

systemet. 

 

NaturErhvervstyrelsen pointerede, at man anerkender Danmarks Fiskeriforenings store arbejde i 

forbindelse med at udvikle systemet.   

 

Samlecentralerne oplyste, at man godt kunne registrere kasserne, men at det for nuværende blot var at 

skubbe problemet videre til auktionerne.  

 

Hanstholm auktion oplyste, at man godt kunne håndtere elektronisk registrering, men at man ikke kunne 

håndtere det manuelt med 6 kasser oven på hinanden, da det ville tage alt for lang tid.  

 

NaturErhvervstyrelsen pointerede, at samlecentralerne er første omsætningsled, men ikke første salgsled. 

Første omsætning er et paraplybegreb som dækker flere ting, såsom auktioner, samlere, transportører og 

andet. Det kan ikke ligestilles med et salgssted. Salget foregår på auktionen.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man kunne aftale et salg med en samler, og så efterfølgende 

etablere prisen på auktionen.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det ikke vil være i henhold til gældende regler. Det vil medføre at 

prisen skal fastsættes på samlecentralen, så auktionen bliver 2. salgssted.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man måtte finde en praktisk løsning, indtil man havde et 

fungerende elektronisk system. Man kunne overveje at håndtere det ved at lægge en seddel med 

sporbarhedsdata i hver kasse indtil da. 

 

NaturErhvervstyrelsen bad Danmarks Fiskeriforening om at indsende et konkret forslag til et manuelt 

system, der kunne anvendes i en overgangsperiode. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man havde brug for en tidsplan, hvoraf det fremgår, hvornår det 

elektroniske system kan implementeres, og så skal der etableres en form for overgangsordning indtil da. 

NaturErhvervstyrelsen havde brug for at vide, hvor lang tid en overgangsperiode vil strække sig over.  

 

Fonfisk bemærkede, at de ikke kunne håndtere sporbarhed ved sedler i kasserne, det skal være 

elektronisk. Samlecentralerne har brug for at blive defineret som førstegangs salg. Ellers kan det ikke 

afvikles praktisk.  

 

NaturErhvervstyrelsen pointerede, at det ikke kan lade sig gøre. Det vil betyde, at al sortering skal ske 

inden fisken modtages hos samlecentralerne.  

 

Tell Seafood bemærkede, at man skulle indrette systemet, så det var praktisk. 
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NaturErhvervstyrelsen var enig i, at man skal være praktisk, men bemærkede at reglerne stadig skal 

overholdes, og at man også skulle kunne klare en EU-revision.   

 

Danmarks Fiskeriforening spurgte til, hvordan myndighederne ville håndtere de nye regler som trådte i 

kraft den 1. januar 2012. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at de nye regler naturligvis vil være gældende, men at man ville være 

fleksibel i starten. Man ville gerne have en skriftlig tilbagemelding vedrørende den foreslåede manuelle 

løsning med sedler i hver kasse, og en tidsplan for færdiggørelse af det elektroniske system. 

NaturErhvervstyrelsen ville udarbejde et notat om problemstillingen vedrørende første salgsled.  

 

Departementet bemærkede, at man ville være åben overfor at prioritere tilskudsmidler til at fremme 

yderligere elektronisk udvikling. 

 

Vejning:  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det er politisk besluttet, at fisk skal vejes ved landing. Det er både den 

nuværende og den tidligere regerings principielle holdning. Det vil understøtte en endnu mere korrekt 

kvoteafskrivning, og vil give basis for en bedre bestandsvurdering. I kontrolforordningen er der nogle 

undtagelsesbestemmelser. Danmark har tænkt sig at benytte den undtagelse, som omhandler søpakket 

fisk. Dette medfører, at søpakket fisk ikke skal vejes ved landing, men vil i stedet blive underkastet en 

prøvetagningsplan. Danmark vil gerne fremme landinger af søpakket fisk.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man godt var klar over, at erhvervet var imod vejning ved landing. 

NaturErhvervstyrelsen var interesserede i at høre erhvervets forslag til alternative løsningsforslag.  

 

Danmarks Fiskeriforening pointerede, at krav om vejning af fisk ved landing vil betyde, at nogle 

landingssteder og auktioner sandsynligvis vil lukke. Det vil i hvert fald blive meget fordyrende. 

Danmarks Fiskeriforening ønskede, at Danmark benytter de andre undtagelser, der er i 

kontrolforordningen.  

 

NaturErhvervstyrelsen spurgte, hvor stor en del af landingerne i Danmark, der er søpakket. 

 

Hirtshals auktion anslog, at det for deres vedkommende måske var omkring 30 % af landingerne. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at alternative løsninger til vejning ved landing ikke måtte koste mere end 

ministeriets løsning.  

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at man ikke vidste hvor meget fisk, der bliver transporteret inden det 

vejes.  

 

Danish Seafood Association bemærkede, at de fandt, at stikprøver var bedre, da de ikke kunne håndtere at 

skulle se på alle kasser. Det ville tage livet af de små havne på Sjælland og Bornholm.  

 

NaturErhvervstyrelsen pointerede, at når fisk landes, kan de godt vejes i fisketerminalen, og det behøver 

ikke være på kajen. Det behøver heller ikke være få minutter efter landingen. Auktionerne behøver heller 

ikke sende en repræsentant til de små landingssteder for at veje fisken, det kan fiskeren selv gøre på en 

godkendt vægt ved landingen. 
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Danmarks Fiskeriforening påpegede, at det stadig vil skabe en ekstra håndtering af fisken, hvilket 

forringer kvaliteten. En kontrolplan ville være bedre. Det vil gå udover kystfiskeriet og de små havne.  

 

Danmarks Fiskeriforening var enige i at alt skal vejes, men mente ikke, at det behøvede ske i forbindelse 

med landingen. De mente ikke, at politikerne var klar over konsekvenserne af reglerne. 

 

NaturErhvervstyrelsen opfordrede erhvervet til at beskrive konsekvenserne skriftligt, men også til at 

komme med løsningsforslag.  

 

NaturErhvervstyrelsen opfordrede de mindre fartøjer til at forsøge sig med lidt mere søpakning.  

 

Kystfiskerrepræsentanten oplyste, at ikke alle kystfiskere magtede at søpakke al deres fisk, da mængderne 

nogen gange var for store. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der ikke er krav om, at fisk skal sorteres inden vejning.  

 

NaturErhvervstyrelsen pointerede desuden, at det er vejetallet ved landingen, der er gældende i forhold til 

indberetning til myndigheden, ikke senere vejninger og sorteringer. 

 

Hanstholm auktion bemærkede, at det ikke er smart, at fisken bliver vejet, inden den bliver sorteret, da 

vejetallet kan ændre sig ved sorteringen.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man gerne ville have afgrænset problemet, og bad erhvervet om at 

indsende et skriftligt bidrag. Styrelsen ville på sin side gerne afgrænse nøjere hvad ”ved landing” betyder, 

ligesom styrelsen også vil beskrive prøvetagningsprogrammet for søpakket fisk.  

 

Departementet bemærkede, at omverdenen stiller krav til fiskeriet og at en måde at imødekomme 

forbrugerønsker om bedre kvalitet af fisk kunne være, at fiskeriet fremover lander mere søpakket fisk end 

nu. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste afslutningsvis, at man ville indkalde til et nyt møde i udvalget midt i 

januar 2012, hvor man kunne drøfte de skriftlige bidrag vedrørende både vejning og sporbarhed.  

 

Dagsordenspunkt 3. Eventuelt  

 

Omegamåleren 

Danmarks Fiskeriforening mente, at omegamåleren var fejlbehæftet ved målinger af småmasket trawl. De 

bemærkede, at NaturErhvervstyrelsen tidligere havde lovet at drøfte sagen med kontrolagenturet. 

Hollænderne har udarbejdet en rapport, som bekræfter, at trykket er for lavt. Danmarks Fiskeriforening 

bemærkede, at nogle fiskere er begyndt at få bøder pga. omegamåleren.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at sagen har været drøftet med agenturet og i andre fora også med 

repræsentanter fra medlemslandene rundt om Nordsøen. Konklusionen er, at kontrolagenturet eller 

medlemslandene ikke alene kan gøre noget. Det er Kommissionen, der skal udarbejde forslag til nye 

regler eller justering af eksisterende.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste desuden, at man godt kendte den hollandske rapport, og at man ikke var 

helt enig i en udlægning af, at rapporten ensidigt konkluderer, at omegamåleren måler upræcist. 

NaturErhvervstyrelsen mener, det af rapporten fremgår, at omegamåleren er meget præcis, men at det 

forudsætter, at den anvendes nøjagtig som bekrevet i vejledningen. 
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Danmarks Fiskeriforening mente, at reglerne bør ændres, eller at trykket ved målingerne bør sættes op. 

Mange tidligere godkendte trawl kan nu ikke længere godkendes af myndighederne, selvom reglerne ikke 

er ændret. De småmaskede trawl er ikke specielt selektive, og en lille afvigelse gør derfor reelt ingen 

forskel. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man var tilfreds med omegamåleren, og opfordrede Danmarks 

Fiskeriforening til i givet fald at rejse sagen i andre fora. 

 

Undtagelser for brug af e-logbog 

Danmarks Fiskeriforening ville vide, om der kunne gives dispensation fra brug af e-logbogen for fartøjer 

under 15 meter, som kun fisker i territorialt farvand (indenfor 12 sømil) eller har fangstrejser under 24 

timer. Her tænkes især på fiskere, som snart skal på pension. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at hovedreglen er, at man skal bruge e-logbog. Man kan søge 

dispensation, men de vil ikke blive givet i flæng, og de vil være tidsbegrænsede. 

 

Danmarks Fiskeriforening spurgte om inaktive fartøjer også skulle have installeret e-logbog. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det skal de som udgangspunkt, men at man kunne søge dispensation, 

indtil fartøjet skulle tages i brug. 

 

Fangstkvoteordningen 

Danmarks Fiskeriforening spurgte, om der var noget nyt angående fordelingen af de ekstra mængder 

mellem trawl og garnfartøjer. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at ordningen var blevet mere fleksibel, men at man ikke kunne sige noget 

konkret endnu, da reglerne ikke var helt klar endnu.  

 

NaturErhvervstyrelsen takkede udvalgets medlemmer for gode drøftelser og en fin stemning under 

møderne i 2011, og ønskede udvalgets medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. 

 

 

 

 

 

 


