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Deltagelse: 

Danmarks Fiskeriforening: Svend-Erik Andersen, Allan Buch, Jan Hansen, Niels B. Pedersen 

(kystfiskerne), Jonathan Jacobsen og Ole Lundberg Larsen 

Fagligt Fælles Forbund: Ingen 

DSA: Ole V. Jørgensen, Poul Meldgaard, Carsten Beith og Palle Nimb 

Fiskemelsforeningen: Frank Minck 

PO’er: Kurt Madsen  

Pack and Sea: Bent Kirk. 

Danmarks Fiskehandlere: Lærke Kirstine Lund 

DTU Aqua: Ingen 

Konsumfiskeindustriens  

Arbejdsgiverforening: Ingen.  

Foreningen af offentlige fiskeauktioner 

i Danmark: Jes Holm Sørensen, Karsten Brovn Pedersen, Thorkild Grøn og 

Jørgen Kristensen 

FVM, departementet: Jakob Munkhøj 

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

Ulla Wiborg, Søren Nielsen, Henrik Frühstück Nielsen og Gert 

Thostrup 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

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

 

a) Kvotebytter og uddeling fra Fiskefonden 

b) Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 

c) Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 

 

 3. KW-dage regulering 

4. Implementering af kontrolforordningen og gennemførelsesbestemmelserne 

   - Vejning 

   - Sporbarhed 

    

5. Kontrolnyt. 

 

 6. Eventuelt. 

 

 

    

    



 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Formanden bød velkommen og oplyste, at der under Eventuelt ville blive givet en status for installation 

af e-log på fartøjer mellem 12 og 15 meter, herunder brug af meldinger. 

 

Danmarks Fiskeriforening ønskede hertil en status for overvejelserne om årets fangstkvotepræmie. 

 

 

Dagsordenspunkt 2. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes 

drøftet:  

 

a) Kvotebytter og uddeling fra Fiskefonden 

b) Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 

c) Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 

 

 

Ad a: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det er sæson for kvoteclearinger vedr. 2011 mellem 

medlemslandene, og at Danmark har to overfiskerier: 15 t mørksej i Norskehavet og 79 tons tobis i 

Kattegat. Tobis vil ikke kunne dækkes helt ind og den overfiskede mængde vil blive fratrukket kvoten for 

2012. Fristen for clearinger er rykket fra 15. januar til 31. januar. 

Vedr. kvotebytte i 2012 flyttes er det aftalt at bytte 882 t sild fra Kanalen til Nordsøen, og der søges DØX 

torsk hos de baltiske lande. Desuden ønsker Tyskland i Østersøen at bytte sig til flere brisling for torsk og 

tilbyder andre medlemslande 1 t torsk for 10 t brisling. Hvis der er dansk interesse for at bytte sig til 

brisling for torsk, bør vi derfor hurtigt på banen med et tilbud til de andre Østersølande og gerne med et 

mere attraktivt bytteforhold for eksempel 1:8. 

 

Der var ingen bemærkninger hertil. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Fiskefonden i 2012 ikke er tilført mængder som følge af kvotebytter, og 

derfor er derfor intet at uddele. 

 

Der var ingen bemærkninger hertil. 

 

Ad b og c: Der er udsendt startvilkår for de respektive fiskerier før nytår. Da vejret i 2012 ikke har været 

optimalt, har aktiviteten været begrænset. Der lægges derfor ikke op til ændringer i startvilkårene. 

 

Der var ingen bemærkninger hertil. 

 

 

Dagsordenspunkt 3.  KW-dage regulering  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der ved årets afslutning kun er få segmenter med et højt forbrug, og at 

cod avoidance planen medvirker til at hindre overforbrug af TR2 i Kattegat. I Nordsøen/Skagerrak er 

TR1 tæt på loftet, og der vil snarest blive overført 200.000 kW fra GN1 således at der er kw-dage nok til 

2011 forvaltningsperiodens udløb den 31. januar 2012.  

 

Danmarks Fiskeriforening udtrykte tilfredshed hermed. 

 

For forvaltningsperioden 2012 oplyste NaturErhvervstyrelsen, at torskeplanen vil indeholde en 

reduktion på 25 % for TR2 i Kattegat, men denne reduktion neutraliseres af den danske cod-avoidance 

plan for Kattegat. Torskegenopretningsplanen indebærer for 2012 en reduktion på 18,2 % for TR1 og 

TR2 i Nordsøen/Skagerrak og her må det vurderes om et fortsat fiskeri på en samlet pulje er 

    



hensigtsmæssigt evt. ved hjælp af en cod avoidance plan. Dette vil blive drøftet på møde med Danmarks 

Fiskeriforening den 18. januar i Departementet. 

 

Danmarks Fiskeriforening fandt resultatet for 2012 skuffende i lyset af fiskeriets indsats i øvrigt. 

Uddeling af kW-dage i 2013 til individuelle kw-andele kan blive nødvendigt. Men for 2012 ønskes den 

nuværende ordning, hvor kW-dagene administreres i en samlet pulje, videreført. 

 

NaturErhvervstyrelsen omdelte et notat om fleksibiliteten i kW-dage ordningen for 2011 og bad om 

udvalgets skriftlige bemærkninger til notatet senest den 26. januar (forlænget til 27. januar efter 

anmodning fra Danmarks Fiskeriforening). Hensigten var at kunne melde ud om hvilke 

fleksibilitetsordninger, der videreføres inden den nye forvaltningsperiodes start den 1. februar 2012.  

 

 

Dagsordenspunkt 4. Implementering af kontrolforordningen og gennemførelsesbestemmelserne 

- sporbarhed og vejning 

 

Sporbarhed:  

NaturErhvervstyrelsen henviste indledningsvis til det udsendte notat fra Danmarks Fiskeriforening med 

en beskrivelse af den manuelle sporbarhedsløsning samt en vurdering af, hvornår det elektroniske 

system kan tages helt eller delvist i brug. Der var ligeledes udsendt et notat fra NaturErhvervstyrelsen 

med en fortolkning af begreberne ”omsætningsled” og ”salgsled”. Udvalget blev i forlængelse heraf 

anmodet om bemærkninger til det udkast til vejledning om sporbarhed, der blev gennemgået på sidste 

møde. 

 

For så vidt angår status for 30 kg reglen orienterede Departementet om, at Kommissionen var blevet 

rykket for et svar, og at et spørgsmål fra Europa-Parlamentet om samme emne også afventede svar. 

Departementet overvejede pt. at rejse sagen på direktørniveau, hvis ikke der kom svar i løbet af kort tid. 

Omvendt ville man nødig fremprovokere et negativt svar. 

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste indledningsvis, at auktioner og samlecentraler også stod bag notatet. 

En status for implementeringen i de andre medlemslande blev efterlyst af hensyn til ligebehandling og 

inspiration i øvrigt. Fra notatet blev datoerne for implementeringen fremhævet, idet en forenklet manuel 

håndtering med kasseseddel med oplysning om fartøj i en overgangsperiode forventes at kunne ske fra 1. 

marts, mens en mere fyldestgørende ordning med alle nødvendige oplysninger kan være på plads fra 1. 

oktober. Den egentlige elektroniske ordning forventes klar fra primo 2013, afhængig af fortolkningen af 

30 kg reglen.  

 

Med henvisning til det udsendte notat om omsætningsled versus salgsled fastholdt 

NaturErhvervstyrelsen sin opfattelse af behovet for en entydig definition. En udvidet fortolkning ville 

bl.a. betyde, at hygiejnekontrollen skulle betales af samlecentralerne. 

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at bemærkninger hertil vil afhænge af fortolkningen af 30 kg reglen. 

 

Kystfiskernes repræsentant tilføjede, at kystfiskerne vil få store problemer med at efterleve både 30 kg 

reglen og vejereglerne. Uden en vis fleksibilitet vil de små landingssteder og de små auktioner lukke.  

 

NaturErhvervstyrelsen kvitterede for Danmarks Fiskeriforenings konstruktive tilgang og bad om 

uddybning af hvilke oplysninger, der ligger i kasserne, samt om en præcisering af linket til 

sporbarhedsreglerne. Endvidere blev der spurgt til muligheden for at fremrykke datoen 1. oktober for 

den udvidede ordning. Alternativet kunne være at indfase fuld elektronisk sporbarhed før primo 2013. 

Endelig blev der spurgt til muligheden for at gå direkte til fase 2 for landinger, der ikke sker til 

samlecentraler og auktioner. 

 



Danmarks Fiskeriforening fandt køreplanen stram i lyset af de mange involverede aktører, også for 

landinger der ikke sker til samlecentraler og auktioner. Fra fase 2 (1. oktober) ligger den elektroniske 

løsning i princippet klar med relevante oplysninger. 

 

Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark fandt ligeledes arbejdet omfattende og tidsplanen 

stram. Der skulle investeres i udstyr, søges tilskud mv. og samtidig håndteres et manuelt system. 

Fortolkningen af 30 kg reglen ville også få indflydelse på arbejdet. 

 

På forespørgsel fra Danmarks Fiskehandlere oplyste NaturErhvervstyrelsen, at spørgsmål vedrørende 

grossisterne hører under Fødevarestyrelsen. 

 

Efter yderligere drøftelse af detaljer i den foreslåede ordning blev det besluttet at nedsætte en 

arbejdsgruppe, der skal fremlægge et detaljeret oplæg om overgangsordningen indeholdende procedurer 

set fra både erhvervets og kontrolmyndighedens side. Beskrivelsen af ordningen set fra erhvervets side 

skal leveres af erhvervet senest 1. februar. NaturErhvervstyrelsen indkalder til første  møde i 

arbejdsgruppen, der søges afviklet i en havn med samlecentral/auktion, så de nødvendige procedurer kan 

ses i praksis. Danmarks Fiskeriforening fandt, at en evt. negativ tilbagemelding fra Kommissionen vedr. 

30 kg reglen kan ændre på forudsætningerne. 

 

Skriftlige bemærkninger til den udsendte vejledning om sporbarhed skal ligeledes være 

NaturErhvervstyrelsen i hænde senest 1. februar. 

 

Vejning:  

NaturErhvervstyrelsen erindrede om sidste mødes aftale om, at Danmarks Fiskeriforening på dette møde 

skulle redegøre for omfanget af landing af søpakket fisk og evt. vejeproblemstillinger for øvrige 

landinger, mens NaturErhvervstyrelsen ville komme med en fortolkning af begrebet ”landing”. 

 

Med henvisning til det fremsendte notat oplyste Danmarks Fiskeriforening, at de fleste landinger foregår 

i større havne med mulighed for vejning. På de to største auktioner omsættes ca. 60 % af fisken 

søpakket. Enkelte auktioner, herunder Strandby, er dog afhængig af at modtage fisk fra andre havne. 

Ligeledes landes en del fisk fra 70-80 fartøjer i havne i de indre farvande. Disse fartøjer kan derfor have 

behov for transport af fisken før vejning. Der blev efterlyst en status for implementeringen i de andre 

medlemslande. 

 

NaturErhvervstyrelsen redegjorde for sit notat om fortolkningen af begrebet ”landing”. Ved ”landing” 

forstås inden for havnens arealer. Generelt burde vejereglerne ikke give problemer for pelagiske 

landinger og industrilandinger. Problemet bør være begrænset til demersale landinger af ikke-søpakket 

fisk i mindre havne med henblik på transport til større havne. 

 

For at komme en løsning nærmere skal der i et notat samlet redegøres for problemets omfang, hvorefter 

sagen på ny kan forelægges politisk. Notatet skal derfor også indeholde en vurdering af de økonomiske 

og ressourcemæssige konsekvenser. Endvidere skal notatet indeholde afklaringer i relation til transport 

af usorteret, men opvejet fisk. 

 

En status for andre medlemslandes implementering vil blive givet på næste møde. 

 

 

Dagsordenspunkt 5. Kontrolnyt 
 

Intet at bemærke. 

 

 

Dagsordenspunkt 6. Eventuelt 



 

Status for e-log 

 

Danmarks Fiskeriforening ønskede klarhed om meldinger ved brug af e-log i Østersøen, idet licens 1200 

og reglerne tilsyneladende ikke stemte overens. Efterlyste endvidere mere information til fiskerne ved 

nedbrud af e-log samt et nyt erfa-møde om brug af e-log, herunder transmissionsomkostninger. 

 

NaturErhvervstyrelsen vil udsende reviderede tilladelser sammen med et forklarende følgebrev. 

For så vidt angår nedbrud er det uundgåeligt med fejl, da der er tale om en kompleks struktur. Status for 

implementering pt. er, at 155 fartøjer mellem 12 og 15 meter har fået udstyret monteret, mens 17 fartøjer 

mangler. Herudover har 7 ud af 8 ansøgere fået dispensation for anvendelse af e-log. Generelt vil de 

lokale fiskeriforeninger blive holdt bedre orienteret om evt. problemer med individuelle fartøjer. Der vil 

blive indkaldt til et nyt erfa-møde. 

 

Fangstkvotepræmie 2012 

 

Departementet erindrede om sidste års forviklinger i relation til discardtal og kvotepræmie og oplyste, at 

nye discardtal fra DTU Aqua skal konsolideres, før der kan udmeldes en præmie. Det vil ske snarest 

muligt. 

 

Danmarks Fiskeriforening bad om at blive informeret om datamaterialet. 

 

Mødedatoer i udvalget 

 

Foreløbige mødedatoer for 2012 er fastsat til: 21/2, 27/3, 24/4, 29/5, 26/6, 21/8, 25/9, 30/10, 27/11 og 

evt. 18/12. 

 

 

 

 


