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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen 

J.nr. 2012-00193 

 

 

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets ekstraordinære møde om tobis den 19. marts 2012 

kl. 11.00 i NaturErhvervstyrelsen 

 

 

Deltagelse: 

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

(kystfiskerrepræsentant), Kenn Skau Fischer, og Ole Lundberg 

Larsen 

Fagligt Fælles Forbund: Ingen 

DSA: O.V. Jørgensen 

Fiskemelsforeningen: Frank Minck 

Foreningen af offentlige  

fiskeauktioner: Ingen 

Samlecentralerne: Ingen 

PO’er: Esben Sverdrup  

DTU Aqua: Anna Rindorf og Henrik Mosegaard 

Konsumfiskeindustriens  

Arbejdsgiverforening: Ingen.  

FVM, departementet: Ingen. 

NaturErhvervstyrelsen: Jakob Munkhøj, Bent Pallisgaard, Mik Jensen og Martin 

Andersen 

 

Dagsorden (foreløbig): 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

  

2. Startvilkår for tobisfiskeriet i 2012 

-EU-rammer 

-Nationale rammer 

-Biologiske hensyn i forbindelse med moniteringsfiskeriet 

  

3. Andre forhold i relation til tobisfiskeriet i 2012 

-Eventuel udsættelse af starttidspunkt  

-Kvotebytter hvori der indgår tobis 

  

4. Eventuelt 
 

 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 

NaturErhvervstyrelsen bød velkommen, og spurgte, om der var tilføjelser til dagsordenen. Det var ikke 

tilfældet. 

 

Dagsordenspunkt 2. Startvilkår for tobisfiskeriet 
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EU-rammer 

NaturErhvervstyrelsen uddelte en oversigt over de foreløbigt udmeldte kvoter fordelt på 

forvaltningsområder, og gennemgik oversigten. Norge forventes at få tildelt 10 % af kvoten i område 1. I 

øjeblikket fremgår det af forslaget, at Norge vil få tildelt 20.000 tons i område 1, hvilket pt. ikke kan 

ændres af juridiske årsager, men dette vil blive ændret senere. Kvoterne er af ICES vurderet at være til 

brug for et moniteringsfiskeri. Danmark havde et overfiskeri på 70 tons i 2011 i Kattegat, så kvoten i 

Kattegat vil sandsynligvis blive reduceret med mindst 70 tons. 

 

Danmarks Fiskeriforening spurgte, om det var muligt at få forhøjet kvoten i område 2.  

 

DTU Aqua oplyste, at dette ikke var nævnt som en mulighed i ICES rådgivning, og derfor ville det blive 

meget vanskeligt.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at det rent logisk burde kunne lade sig gøre at forhøje kvoten i 

område 2. 

 

DTU Aqua pointerede, at i område 2 var bestanden vurderet til at være under BPA, derfor burde der i 

princippet være en 0-kvote, og forklarede, at det havde været en udfordring at få ICES til at acceptere en 

kvote på 5000 tons i område 2 i det hele taget.  

 

Moniteringsfiskeri 

DTU Aqua oplyste, at kvoten i område 1 kunne bruges til moniteringsfiskeri. Hele fiskeriet i april i 

område 1 betragtes i så fald som en ekstra survey, som skal danne basis for en ny bestandsvurdering, som 

så giver den nye anbefaling af kvotens størrelse. 

  

DTU Aqua oplyste, at realtidsmoniteringen skal ligge i april, men at det var ok, hvis fiskeriet ikke 

begyndte allerede den 1.april. Realtidsmoniteringen kører derefter til og med den 29. april 2012. Hvis der 

er en fangstrate over gennemsnittet for 2007-2011, vurderer DTU Aqua, at fiskeriet kan fortsætte indtil 

den endelige rådgivning foreligger, uden væsentlig fare for bestanden. Dette er dog afhængigt af 

Kommissionens accept. Kun fartøjer mellem 300 og 700 BT benyttes i bestandsvurderingerne.  

 

Pelagisk PO spurgte, om fartøjer over 700 BT kunne medtages i beregningerne.  

 

DTU Aqua bemærkede, at det ville blive problematisk i forhold til deres datamodel. 

 

Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at de store fartøjer nok ikke ville rigge om til tobisfiskeri, hvis 

kvoten bliver meget lav.  

 

NaturErhvervstyrelsen spurgte DTU Aqua hvor mange prøver de havde behov for. 

 

DTU Aqua oplyste, at de havde behov for mellem 50 og 100 prøver. Både prøver fra fiskerne og fra 

kontrollører var nødvendige for at sikre kvaliteten af data. For at få bedst mulige data, var det bedst kun at 

tage prøver fra hvert tredje træk.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at hvis der var flere tanke om bord på fartøjet, var det måske muligt at 

tage prøver fra hver tank. 

 

DTU Aqua bekræftede dette. 
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Danmarks Fiskeriforening pointerede, at de gerne ville hjælpe med at sørge for, at der blev taget flest 

mulige prøver. 

 

Kystfiskerrepræsentanten spurgte, om man kunne benytte prøver fra de mindre fartøjer, hvis de kun havde 

behov for et enkelt slæb for at fange deres kvote. 

 

DTU Aqua oplyste, at det kunne man godt.  

 

Pelagisk PO spurgte, hvor mange prøver DTU Aqua havde brug for fra de store fartøjer. 

 

DTU Aqua oplyste, at de havde brug for så mange fangstrejser som muligt. Dette skyldes, at hvis hele 

kvoten fanges meget hurtigt, bliver det dårlige data. DTU Aqua oplyste, at i område 4 havde de meget få 

data, så alle data vil være velkomne.  

 

DTU Aqua gennemgik herefter forslagene til moniteringsfiskeri i område 2, 3 og 4.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at mængderne er så små, så der vel var tale om et forsøgsfiskeri.  

 

DTU Aqua påpegede, at det var vigtigt at fordele kvoterne over en længere periode, hvis man skal have 

ordentlige data.  

 

Doggerbanke forsøgsfiskeri 

NaturErhvervstyrelsen spurgte DTU Aqua om status for det foreslåede forsøgsfiskeri på Dogger Banke. 

 

DTU Aqua oplyste, at der var brug for 2 fartøjer til forsøget, og at der var brug for mindst 2000 tons for at 

kunne gennemføre forsøget.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det var meget vigtigt at få gennemført forsøget.  

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at de også syntes det var vigtigt, men påpegede at 2000 tons svarede 

til 10 % af kvoten, hvilket var ganske meget til et forsøgsfiskeri.  

 

Nationale rammer 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik herefter et arbejdspapir om de nationale rammer for tobisfiskeriet, som 

de fremgår af Reguleringsbekendtgørelsen. NaturErhvervstyrelsen påpegede, at der var afsat 15.000 tons 

til rationsfiskeri i bekendtgørelsen. 

 

Danmarks Fiskeriforening ønskede ikke at ændre på teksten i bekendtgørelsen, og opfordrede 

NaturErhvervstyrelsen til at være pragmatiske omkring forvaltningen. 

 

Det blev aftalt at sende arbejdspapiret til udvalget. 

 

Pelagisk PO bad DTU Aqua om at gendesigne prøveplanen for område 1, da hele kvoten kan blive 

opfisket meget hurtigt. 

 

DTU Aqua oplyste, at det bliver svært, da moniteringsfiskeriet ifølge ICES-rådgivningen skal foregå i 

april i område 1. 
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NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man havde brug for at fastlægge de overordnede rammer, inden man for 

alvor kunne gå videre. NaturErhvervstyrelsen foreslog i den forbindelse, at reguleringen i Kattegat kunne 

køre videre på samme måde som i 2011.  

 

Danmarks Fiskeriforening støttede, at fiskeriet i Kattegat kunne foregå på samme måde som i 2011.  

 

DTU Aqua bemærkede, at det var vigtigt også at tage prøver i Kattegat.  

 

Pelagisk PO foreslog, at for område 4 kunne man lave en tilmeldingsordning, og så fordele mængderne til 

de fartøjer som tilmeldte sig uden at uddele noget til IOK.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at det vigtigste var at få nogle til at fiske i område 4 i det hele 

taget.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det var et forslag man måtte tænke nærmere over, også rent 

juridisk.  

 

Danmarks Fiskeriforening påpegede, at det var vigtigt at reguleringen af fiskeriet blev så fri som muligt, 

så fiskerne blev motiveret til at tage ud at fiske de begrænsede kvoter. Man skal ikke begrænse 

rationsfiskeriet i område 1, da der så vil blive færre prøver. Danmarks Fiskeriforening ville overveje 

nærmere, inden de kom med en anbefaling til en model for regulering af fiskeriet.  

 

Konklusion 

Danmarks Fiskeriforening efterspurgte et konkret papir for hvordan man kommer videre, som de kunne 

vise til deres medlemmer.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at et arbejdspapir om håndtering af tobisfiskeriet for 2012 vil blive sendt 

til udvalget med anmodning om skriftlige kommentarer senest den 26. marts 2012.  

 

DTU Aqua lovede at komme med et oplæg til moniteringsfiskeriet meget snart, som dog ikke kunne nå at 

blive clearet med ICES. Oplægget er vedhæftet som bilag til dette referat. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at oplægget også skal kunne godkendes af Kommissionen.  

 

NaturErhvervstyrelsen konkluderede, at man på basis af dagens møde forventede at udarbejde et oplæg til 

startvilkår for tobisfiskeriet, som kan drøftes på mødet i udvalget den 27. marts 2012.  

 

Dagsordenspunkt 3.  Andre forhold i relation til tobisfiskeriet i 2012  

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at de anbefalede at vente med at starte fiskeriet til den 15. april 2012. 

 

Udvalget støttede dette. 

 

NaturErhvervstyrelsen accepterede dette, og ville melde det nye starttidspunkt ud via en bilag 6 

meddelelse. 

 

Dagsordenspunkt 4. Eventuelt 
 

Der var intet til dette punkt. 
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Næste møde i udvalget er tirsdag den 27. marts 2012 kl. 13.00. 


