
1 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen 

J.nr. 2012-00192 

 

 

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 

kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen 

 

 

Deltagelse: 

Danmarks Fiskeriforening: Allan Buch, Niels B. Pedersen (kystfiskerrepræsentant), Carl 

Jesper Hermansen, og Ole Lundberg Larsen 

Fagligt Fælles Forbund: Ingen 

DSA: Poul Meldgaard og O.V. Jørgensen 

Fiskemelsforeningen: Frank Minck 

Foreningen af offentlige  

fiskeauktioner: Karsten Brovn Pedersen 

Samlecentralerne: Thorkil Grøn 

PO’er: Esben Sverdrup  

DTU Aqua: Ingen 

Konsumfiskeindustriens  

Arbejdsgiverforening: Ingen.  

FVM, departementet: Ingen. 

NaturErhvervstyrelsen: Anders Munk Jensen, Mik Jensen, Jakob Munkhøj, Erik Møller, 

Bent Pallisgaard og Martin Andersen 

 

Dagsorden (foreløbig): 

 

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 
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6. Kontrolnyt. 

 

 7. Eventuelt. 

 

 

    

    



2 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 

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

 

Danmarks Fiskeriforening havde en række emner, som de gerne ville have drøftet under eventuelt. 

Desuden ønskede de at drøfte DØX-torsk og laks under punkt 2.  

 

Formanden gennemgik herefter NaturErhvervstyrelsens nye organisering, som er baseret på fagområder 

og kerneprocesser. Fiskeriområdet er som følge heraf blevet opdelt i flere centre. Center for fiskeri (del af 

Reguleringsområdet) og Center for kontrol (del af Kontrolområdet) er, hvor hoveddelen af fiskeriområdet 

er blevet placeret. Formanden oplyste desuden, at fiskerimedarbejdere fra departementet var blevet 

overført til NaturErhvervstyrelsen, så styrelsen fremover i højere grad skal behandle sagerne helt færdige. 

Formanden oplyste, at han var blevet kontroldirektør, men at han samtidig var midlertidig udviklings- og 

reguleringsdirektør indtil maj eller juni 2012.  

 

Pelagisk PO spurgte, hvilke fiskerirelaterede opgaver der fremover ville ligge i departementet. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det blev drøftet i øjeblikket.  

 

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 orienterede om de bytter, der er gennemført i slutningen af 2011 og 

begyndelsen af 2012. Danmark har for flere arter byttet sig til kvoter i 2012 til gengæld for at afhjælpe 

andre landes overfiskerier i 2011. Det var lykkedes at dække mindre danske overfiskerier af kvoter ind for 

sild i den vestlige Østersø og mørksej i Norskehavet (sidstnævnte bifangster ved fiskeri af atlantoskandisk 

sild). 

 

Danmarks Fiskeriforening ønskede, at der blev uddelt rejer i norsk zone fra Fiskefonden, så fiskeriet ikke 

gik i stå tidligere end nødvendigt.  

 

NaturErhvervstyrelsen ville overveje dette, men henviste til, at den danske rejekvote i norsk zone ikke var 

fuldt udnyttet i 2011, hvorfor en del af løsningen må være at bytte/handle med de danske kvoteandele. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der var gennemført bytter vedrørende DØX-torsk. Alle fiskere med 

fortrinsret kunne imødekommes, og der var desuden en lille mængde til overs. NaturErhvervstyrelsen 

ville forsøge at bytte sig til flere DØX-torsk, da interessen fra dansk side var stor.  

 

NaturErhvervstyrelsen foreslog at gennemføre et bytte, hvor Danmark får mørksej fra Tyskland til 

gengæld for rødspætte i Østersøen. 

 

Danmarks Fiskeriforening støttede forslaget. 
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Danish Seafood Association bemærkede, at de ønskede at beholde fiskene i de indre farvande, og 

påpegede, at mørksej ikke fanges i de indre farvande.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de var glade for de gennemførte bytter, og tilføjede, at hvis det 

var muligt, ville man gerne bytte sig til mere torsk og mørksej.  

 

Danmarks Fiskeriforening ønskede, at der blev uddelt laks fra Fiskefonden. Danmarks Fiskeriforening 

ønskede at uddele 5000 stk. til rationsfiskeri, og mente, at man senere kunne tage en generel drøftelse af, 

hvad der skal ske med de resterende laks i Fiskefonden.   

 

NaturErhvervstyrelsen påpegede, at laksene i Fiskefonden er en konsekvens af den politiske aftale i 

forbindelse med indførelse af Ny Regulering, og derfor var det nødvendigt at overveje sagen nøje inden 

man tog stilling.  

 

Danmarks Fiskeriforening fastholdt, at halvdelen af laksene kunne uddeles med det samme, og at man 

senere kunne holde et møde om de generelle principper for laks i Fiskefonden.  

 

NaturErhvervstyrelsen ville vende tilbage med et svar snarest muligt.  

 

Pelagisk PO ønskede, at der blev uddelt reserver af brisling i Østersøen fra Fiskefonden, da de uddelte 

mængder næsten var opfisket.  

 

NaturErhvervstyrelsen ville overveje det positivt. 

 

Danish Seafood Association ville hellere gemme mængderne til senere på året.  

 

Danmarks Fiskeriforening ønskede at dele så meget ud som muligt. 

 

Ad b: NaturErhvervstyrelsen foreslog, at de nuværende reguleringer for FKA-rationsfiskerierne fortsatte 

uden ændringer. 

 

Udvalget støttede dette. 

 

Ad c: NaturErhvervstyrelsen foreslog, at de nuværende reguleringer for MAF-rationsfiskerierne fortsatte 

uden ændringer. 

 

Udvalget støttede dette. 

 

Dagsordenspunkt 3.  KW-dage regulering  

 

KW-dage forbrug i 2011 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik forbruget i forvaltningsperioden 2011, som udløb den 31. januar 2012. 

Det var nødvendigt at overføre 200.000 kW-dage fra GN1 til TR1 og 10.000 kW-dage fra GN1 til GT1 

for at forhindre et overforbrug af dage i Skagerrak/Nordsøen. I Kattegat toppede TR2 med et forbrug på 

81 % af dagene. 

 

KW-dage regulering 2012 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man fortsat arbejdede for, at kamerafartøjer kan holdes udenfor kW-

dage reguleringen.  
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Danmarks Fiskeriforening påpegede, at Cod Avoidance tiltag i Skagerrak/Nordsøen var meget vigtige, da 

der i 2013 også var en forventet reduktion af kW-dagene.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede desuden, at det var meget vigtigt snart at få afklaret, hvor stort et 

tillæg kamerafartøjerne kunne få oveni kvoten. Der går mange rygter blandt fiskerne, og mange overvejer 

at droppe ud af ordningen, hvis ikke tillægget er stort nok.  

 

NaturErhvervstyrelsen beklagede, at størrelsen af præmien ikke er besluttet og udmeldt endnu. 

NaturErhvervstyrelsen oplyste desuden, at fristen for at framelde sig kameraordningen af samme grund 

ville blive forlænget. NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der ville blive truffet en beslutning meget 

snart.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de forventede, at der ville blive tildelt 30 % i tillæg for 

mængder under 100 tons, og 20 % for mængder over 100 tons, som der står i reguleringsbekendtgørelsen 

for det hidtidige fiskeri i år, så reglerne ikke blev ændret med tilbagevirkende kraft.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man ikke kunne love de samme præmier som i 2011.  

 

Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at det var vigtigt at præmien var ens for garn og trawl.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der den 31. januar 2012 blev udsendt bilag 6 meddelelse om fleksibel 

adgang til forskellige kW-dage segmenter. Der er samme muligheder som i 2011, på nær en lille 

stramning af muligheden for at få adgang til Kattegat, efter forslag fra Danmarks Fiskeriforening. Der har 

pt. været 3-4 ansøgninger om dispensation, hvoraf kun 1 har fået tilladelse. 

 

Dagsordenspunkt 4. Implementering af kontrolforordningen og gennemførelsesbestemmelserne 

     - Vejning 

    - Sporbarhed 

 

Vejning:  
 

NaturErhvervstyrelsen henviste til notatet, som var sendt til udvalget den 17. februar 2012. Af notatet 

fremgår regelgrundlaget, erhvervets bemærkninger til kravet om vejning ved landing, samt 

NaturErhvervstyrelsens vurdering af problemets omfang. NaturErhvervstyrelsen vurderer, at kravet om 

vejning ved landing ikke er noget problem i industrifiskeriet, eller i de pelagiske fiskerier, men at der 

kan være nogle problemer i dele af det demersale fiskeri. Landinger af søpakket fisk er heller ikke et 

problem i forhold til vejereglerne. Problemet er begrænset til landinger til samlecentraler, hvor fisken 

landes i en anden havn, og derefter transporteres til samlecentralen.  

 

NaturErhvervstyrelsen henviste til den udarbejdede tabel i notatet, som viser danske fartøjers landinger i 

Danmark og udlandet i 2011 fordelt på artsgrupper og værdien af opkøb fra samlecentraler og andre, 

samt om landing er foretaget i samme havn som den modtagende havn. På basis af tabellen 

konkluderede NaturErhvervstyrelsen, at problemets omfang omfattede landinger for en værdi af 33 mio. 

kr., svarende til 1 % af værdien af de samlede landinger, hvilket omfatter værdien af fisk, der 

transporteres usorteret fra et landingssted uden modtagefaciliteter til en samlecentral.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at selv om der kun var tale om 1 % af værdien af de samlede 

danske landinger, var omfanget af problemet reelt større for de mindre fiskere. Hvis man så på de 

mængder, som blev landet hos samlecentraler, udgjorde mængder fra mindre fiskere mere end 10 %. 
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Hvis man ikke finder en løsning, vil det efter Danmarks Fiskeriforenings opfattelse ramme det østlige 

Danmark og de små havne, og især kystfiskerne.  

 

Kystfiskerrepræsentanten var enig med Danmarks Fiskeriforening. Det vil koste arbejdspladser ude i de 

små havne.  

 

Foreningen af offentlige fiskeauktioner spurgte, om logbogen kunne bruges som landingsdokument.  

 

Samlecentralerne bemærkede, at søpakning ikke er godt for alle fartøjer, fartøjerne skal være indrettede 

til det.  

 

NaturErhvervstyrelsen påpegede, at en alternativ løsning til vejning ved landing ikke må koste flere 

penge.  NaturErhvervstyrelsen opfordrede udvalget til at komme med et konkret forslag snarest muligt. 

NaturErhvervstyrelsen påpegede, at logbøger ikke kan bruges som landingsdokument.  

 

Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at Danmark ikke bør være mere pligtopfyldende end de andre 

lande i EU.  

 

Danmarks Fiskeriforening påpegede, at de gerne ville vide, hvordan reglerne er blevet implementeret i 

andre EU-lande. Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at det ikke var deres opgave at udarbejde 

kontrolplaner. Danmarks Fiskeriforening henviste til, at de i hele processen havde advaret mod 

konsekvenserne ved at indføre krav om vejning ved landing.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at implementering af vejereglerne er i fuld gang i de andre EU-lande, 

men på forskellige måder og niveauer. 

 

Foreningen af offentlige fiskeauktioner bemærkede, at hvis problemet med vejning ved landing kun 

omfattede 1 % af de samlede landinger, burde det ikke være svært at finde en kontrolløsning.   

 

Danmarks Fiskeriforening påpegede, at reglerne er en ekstra hindring for de små havne og fiskere, som 

fører i en retning af koncentration i de store havne.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at ministeren vil skulle tage endelig stilling til sagen, og at erhvervets 

indvendinger naturligvis vil blive præsenteret for ministeren.  

 

NaturErhvervstyrelsen pointerede, at erhvervet blev nødt til at være mere konkrete i forhold til hvor store 

problemerne er i havnene.  

 

Danish Seafood Association mente erhvervet overdrev hvor stort problemet var ved de nye vejeregler.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der ville blive indkaldt til et nyt møde om emnet, men ikke i regi af 

Erhvervsfiskeriudvalget.  

 

Sporbarhed:  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Foreningen af fiskesorteringer og samlecentraler den 3. februar 2012 

indsendte oplæg til en overgangsordning for samlecentraler og fiskeauktioner, der tænkes anvendt inden 

det elektroniske system for sporbarhed kan indfases. 
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Den 13. februar 2012 sendte NaturErhvervstyrelsen sine foreløbige bemærkninger til oplægget. Den 5. og 

6. marts 2012 er der planlagt møde om overgangsordningen i Hanstholm. 

 

Der er desuden udsendt en vejledning til udvalget vedrørende sporbarhed den 17. februar 2012. 

 

Vejledningen har tidligere været i høring, og der er modtaget 3 høringssvar. To af disse høringssvar er 

imødekommet.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de regnede med at vejledningen også drøftes på mødet i 

Hanstholm, inden den udkommer i sin endelige form.  

 

NaturErhvervstyrelsen pointerede, at så skal det være nye kommentarer til vejledningen der kommer, da 

vejledningen allerede er sendt ud til udvalget efter høringssvarene er inkorporeret i vejledningen.  

 

Dagsordenspunkt 5. Orientering om status for nye koncentrationsregler 
 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at de nye koncentrationsregler var blevet godkendt politisk. Indholdet af 

de nye regler er med en enkelt undtagelse enslydende med de regler, som blev forelagt udvalget i 

november 2011. Pelagisk PO’s forslag om dispensation til fremtidige generationsskifter, som ville 

betyde overskridelser af max satserne, er således ikke blevet imødekommet. Det var 

NaturErhvervstyrelsens (og den politiske) vurdering, at en sådan dispensation ville indebære en bagdør 

til at bryde max satserne i det pelagiske fiskeri. Der bliver kun en kort teknisk høring af den nye 

bekendtgørelse.  

 

Pelagisk PO bemærkede, at de var uenige i forslagets stramninger, bl.a. indførelsen af 

koncentrationsbegrænsninger for kortlivede arter som tobis. Pelagisk PO bemærkede, at den forventede 

kvote for tobis i 2012 var et tydeligt eksempel på at begrænsningen er uhensigtsmæssig. Pelagisk PO 

udtrykte ærgrelse og forundring over den manglende dispensation. I gennem hele processen omkring 

nye regler for kvotekoncentration har det været et afgørende punkt for Pelagisk PO, at ingen måtte 

tvinges til at sælge kvoter eller fartøjer. Der var blevet anmodet om en dispensationsmulighed for ét 

konkret tilfælde, hvor et generationsskifte har været planlagt længe og er under gennemførelse, der var 

ikke tale om nogen bagdør. Pelagisk PO anførte, at i det konkrete tilfælde kan de unødvendige 

stramninger i kvotekoncentrationsreglerne betyde, at den pågældende fisker kan være tvunget til at 

sælge kvoter på bunden af markedet eller i sidste ende sælge fartøjet. Pelagisk PO fandt disse forhold 

urimelige, og givet vis i strid med opsigelsesfristen på 8 år for IOK.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at Pelagisk PO måtte medtage disse kommentarer i høringssvaret.  

 

Dagsordenspunkt 6. Kontrolnyt 

 

NaturErhvervstyrelsen havde ingen emner til dette punkt. 

 

Dagsordenspunkt 7. Eventuelt 

 

Pointsystem 

Danmarks Fiskeriforening ville gerne vide, om man fra dansk side var begyndt at notere fartøjer, som 

laver en overtrædelse, med point som omtalt i Kontrolforordningen. 

 

NaturErhvervstyrelsen svarede, at det gjorde man ikke før lovændringen, der implementerer 

pointsystemet, er trådt i kraft. 
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E-log og geofencing 

Danmarks Fiskeriforening ville gerne vide hvornår ”geofencing” bliver implementeret, da det er meget 

dyrt for fartøjsejerne at sende VMS-meddelelser hver time, når de ligger i havn. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det formentlig ville blive implementeret sidst i marts 2012.  

 

ERFA-gruppe om e-logbog 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man gerne ville afholde et nyt møde i ERFA-gruppen.  

 

NaturErhvervstyrelsen støttede forslaget, og ville snart indkalde til et møde i ERFA-gruppen. 

 

Kamerafartøjer 

Danmarks Fiskeriforening foreslog, at kamerafartøjer, der lander i udlandet, bør have mulighed for at 

foretage kassetteskift, der hvor der landes. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man havde modtaget henvendelse fra et konkret fartøj, som ønskede 

selv at skifte harddisk, når fartøjet var i Norge for at lande. NaturErhvervstyrelsen var positivt indstillet 

overfor dette ønske. Det ville dog kræve, at fartøjsejeren bliver uddannet i at skifte harddisken, og at han 

er indforstået med, at det er ham selv eller hans fartøjsfører, der er ansvarlig for at skiftet bliver udført 

korrekt, og at harddisken bliver leveret retur til NaturErhvervstyrelsen straks efter udskiftningen.  

 

Fjæsing 

Danmarks Fiskeriforening ville gerne vide, hvornår danske fiskere måtte påbegynde fjæsingfiskeriet. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man allerede nu kan fange fjæsing, hvis man fisker med bundgarn 

eller med trawl med en maskestørrelse på 90 mm eller større. Der er en enkelt dansk fisker, som er 

begyndt fiskeriet. Danmark er ved at udarbejde en fælles forvaltning med Sverige, men afventer dog 

stadig en kvoteanbefaling. Der vil sandsynligvis komme en afklaring inden for kort tid. 

 

 


