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2. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes drøftet:  
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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. Det var ikke tilfældet. 

 

 

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 

 

a) NaturErhvervstyrelsen orienterede om de kvotebytter, der var gennemført siden sidste møde i 

udvalget. Der havde været stor interesse for kulmule, og Danmark havde byttet sig til torsk, plus at 

man stadig kan melde kulmule ind for torsk. Styrelsen prøver at få fat i ’others’-kvoter, da vi er 

presset på udnyttelsen. Styrelsen arbejder på at skaffe ’others’-kvote fra Norge med hjælp fra 

Kommissionen. Styrelsen orienterede om, at others-kvoten reelt er lidt mindre udnyttet end 

angivet i databasen pga. fejlindtastning. Opfordrede til evt. bemærkninger. 

 

b+c) NaturErhvervstyrelsen henviste til den uddelte statusoversigt over udnyttelsen af 

rådighedsmængderne for FKA-rationsfiskerierne og MAF-fiskerierne. Styrelsen foreslog, at man 

fortsatte fiskeriet med uændret regulering både for FKA-rationsfiskerierne og for MAF-

fiskerierne.  

 

Udvalget støttede dette. 

 

Dagsordenspunkt 3.  KW-dage regulering  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at forbruget er på det forventede niveau, bortset fra GT1 i 

Skagerrak/Nordsøen, hvor der allerede er brugt mere end 100 % af dagene. For at løse dette problem, er 

der overført 70.000 kW-dage fra BT1 til GT1, så der nu er lidt luft igen. Der er nu forbrugt 81 % af 

dagene i GT1. I TR1 og Skagerrak/Nordsøen siger prognosen, at der som forventet vil ske en 

overskridelse med ca. 23 %. For TR2 i Skagerrak/Nordsøen siger prognosen, at man sandsynligvis kan 

holde sig indenfor den afsatte mængde (99 %). Det vil være muligt at overføre kW-dage til TR1 og TR2, 

for at dække et eventuelt overforbrug i disse kategorier. 

 

 Danmarks Fiskeriforening var enig heri. 

 

 

Dagsordenspunkt 4. Opfølgning vedrørende elektronisk sporbarhed (erhvervet bedes orientere 

om status for udrulning af elektronisk sporbarhed) 

 

NaturErhvervstyrelsen spurgte erhvervet om status for udrulning af elektronisk sporbarhed, da erhvervet 

tidligere havde oplyst, at man forventede, at systemet var klar den 1.oktober 2012. 

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at udrulningen af elektronisk sporbarhed ser fornuftig ud. 

Datasystemet med centrale ind- og udgange fungerer. På fartøjer med søpakkeanlæg fungerer det, men 

med småfejl, der vil blive rettet i løbet af oktober. Små- og mellemstore fartøjer har haft 

softwareproblemer. Man forventer at være køreklar i oktober, så anvendelsen kan påbegyndes i 

november. Danmarks Fiskeriforening har lavet en blanket for standardoplysninger, der skal videreføres 
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til auktioner og samlecentraler. Blanketten vil blive suppleret af vejledning (udsendes i uge 40). 

Foreningen forventer fuld anvendelse af elektronisk sporbarhed primo 2013. Danmarks Fiskeriforening 

har søgt Kommissionen om tilskud til udrulningen, og håber på snarlig tildeling af tilskuddet. 

 

NaturErhvervstyrelsen takkede for status og fandt det positivt, at der er fremgang, og en vilje til at 

implementere.  

 

Landsforeningen for Fiskesorteringer og Samlecentraler i Danmark oplyste, at ud af foreningens seks 

medlemmer er en samlecentral endnu ikke begyndt, og to er ved at være klar. Der er to årsager til den 

manglende implementering: 1) Samlecentralerne mangler information om, hvordan udrulningen skal ske 

og 2) Samlecentralerne afventer svar fra Kommissionen om, hvorvidt deres ansøgninger om delvis 

finansiering imødekommes. Derudover skal samlecentralerne også forholde sig til indfasningen af 

NaturErhvervstyrelsens nye indberetningssystem.  Prognosen for fuld udrulning er, at samlecentralerne 

afventer svar på om de tildeles støtte fra Kommissionen, og først 2-3 måneder derefter vil der være 

elektronisk sporbarhed i samlecentralerne. Samlecentralerne udtrykte kritik af den store byrde 

administrative regler, som erhvervet er pålagt, og ønskede praktiske løsninger for, hvordan de skal 

kunne overholde reglerne. Samlecentralerne ønskede et separat møde herom med styrelsen. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Kommissionen havde meddelt, at de forventer at kunne give svar om 

ansøgningerne imødekommes i sidste halvdel af november 2012. NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at 

styrelsen havde udarbejdet en vejledning om sporbarhedsreglerne, som var sendt til erhvervet i februar i 

år, samt at styrelsen ikke havde fået reaktioner fra samlecentralerne på, at der var noget i vejledningen, 

som man ikke forstod. Styrelsen bemærkede, at man står foran at skulle udarbejde en vejledning om 

vejereglerne, og at man i den forbindelse vil indkalde til et møde med erhvervet. Yderligere drøftelser 

om dette vil foregå i regi af Center for Kontrol og ikke i Erhvervsfiskeriudvalget.  

 

Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark pointerede, at auktionernes løsning skal tilpasses 

samlecentralerne. Auktionerne er afhængige af leddene før (fiskerne og samlecentralerne) og har 

afventet udarbejdelsen af de fysiske blanketter, der kan anvendes indtil en mere permanent løsning er 

etableret. Fælles status for auktionerne er, at man er forberedt og allerede har software, der så kan 

finpudses og hurtigt være i brug. Auktionerne arbejder allerede med data til SIF (Sporbarhed i Fiskeriet), 

der bruges til at styre kasserne, men dette system er ikke detaljeret nok i forhold til sporbarhedskravene.. 

Når samlecentralerne er klar, kan auktionerne være oppe at køre efter 3-4 uger. 

 

Danish Seafood Association var ikke bekendt med status for medlemmernes implementering af 

elektronisk sporbarhed.  

 

NaturErhvervstyrelsen konkluderede, at styrelsen vil sætte punktet på dagsordenen på et kommende 

møde for at høre til status, og at fortsatte drøftelser om emnet vil foregå uden for 

Erhvervsfiskeriudvalget. 

 

Dagsordenspunkt 5. Reguleringsbekendtgørelsen 2013, jf. vedlagte notat 

 

NaturErhvervstyrelsen henviste til det udsendte notat om kommende ændringer i 

reguleringsbekendtgørelsen, hvor de 2 første forslag om henholdsvis motorkraftbegrænsning og 

parslæbning er gentagelser fra sidste år (med udbygget vurderingsgrundlag), der i sin tid var blevet 

foreslået af Danmarks Fiskeriforening. 

 

Danmarks Fiskeriforening støttede stadig disse 2 ændringsforslag, og takkede NaturErhvervstyrelsen for 

viljen til at gennemføre forslagene. 
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NaturErhvervstyrelsen henviste derefter til fornyelse af kystfiskerordningen, der har eksisteret i 2 

treårige perioder, og som udløber den 31. december 2012. 

 

Kystfiskerfacilitatoren gennemgik rapporten ud fra et kort resumé vedlagt rapporten, og supplerede med 

at fremhæve, at der er sket en reduktion af flåden de sidste 3 år på ca. 20 %, hvilket svarer til den 

generelle nedgang for alle fiskefartøjer. Kvoteandelene til fartøjer i kystfiskerordningen er uændret, men 

fangsterne er faldet kraftigt, hvilket sandsynligvis skyldes, at fangsterne udlejes til andre fartøjer. 

Kystfiskerfacilitatoren gennemgik herefter de anbefalinger, som kystfiskerudvalget havde i deres 

evaluering af rapporten. 

 

Danmarks Fiskeriforening roste resultatet som en flot og gennemarbejdet rapport, som Danmarks 

Fiskeriforening vil se nærmere på. De fandt det positivt, at man anbefaler, at man skal se på udleje af 

kvoter. For ikke at skabe usikkerhed om rapportens anbefaling om betaling til en 

generationsskiftefacilitet, opfordrede Danmarks Fiskeriforening kystfiskerne til at præcisere, hvis de 

mener, at de 10 % kun skal betales af kystfiskere. Erhvervsfiskerne vil ikke kunne acceptere, at alle er 

med til at betale til faciliteten.  

 

Kystfiskerrepræsentanten bemærkede afslutningsvist, at kystfiskeri ikke er tænkt ind i lovgivningens 

mange krav. Kystfiskerrepræsentanten fremhævede, at man ikke fandt det rimeligt, at kystfiskertillæg 

kunne tildeles til fartøjer, som udlejede deres kvoter. Krav om betaling for at udmelde sig ordningen er 

kun rimeligt, da fartøjet fik tildelt ekstra kvote, da den tilsluttede sig ordningen. 

 

NaturErhvervstyrelsen takkede for rapporten og oplyste, at forslagene i rapporten vil indgå i den 

afrapportering, som styrelsen er ved at udarbejde til ministeren om fremtiden for ordningen. 

 

Ordninger for yngre fiskere: 

NaturErhvervstyrelsen henviste til det udsendte notat, og oplyste, at man overvejede om ordningerne for 

generationsskiftesild og låne-FKA og låne-IOK bør revideres.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man ville drøfte sagen i hovedbestyrelsen inden man tog 

endelig stilling til sagen. Danmarks Fiskeriforening annoncerede desuden, at der kunne blive behov for 

ændringer vedr. kW-dage. Dette afhang af udfaldet af drøftelserne vedrørende discardforbud i Skagerrak 

samt ændring af torskegenopretningsplanen. 

 

NaturErhvervstyrelsen forventede at have et udkast til reguleringsbekendtgørelsen klar umiddelbart efter 

næste møde i udvalget d. 30. oktober, og ville så sende det i høring efter sædvanlig procedure med 

henblik på ikrafttræden ved årsskiftet. 

 

Dagsordenspunkt 6. Kontrolnyt 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om at enkelte fartøjer for nylig havde haft svært ved at overholde 

bifangstreglerne i brislingefiskeriet i Kattegat/Skagerrak, da der blev landet for store mængder sild. 

Kontrollen havde ført til inddragelse af 4 tilladelser og endnu en inddragelse er på vej. Alt andet kontrol 

kører fint. Der var dog stadig enkelte problemer med anvendelse af e-logbog for nogle af de fiskere, som 

for nylig var blevet omfattet af e-logbogspligten. NaturErhvervstyrelsen oplyste, at kontrollørerne 

vejleder fiskerne i første omgang, hvis de har problemer med at finde ud af systemet. 
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Danmarks Fiskeriforening opfordrede til at kontrollen orienterede fiskernes lokalafdelinger om konkret 

brug af e-logbog med henblik på vejledning af konkrete fiskere. Der er desuden planlagt et møde 

mellem erhvervet og NaturErhvervstyrelsen d. 12. oktober i ERFA-gruppen om e-logbog. 

 

Kystfiskerrepræsentanten bemærkede i den forbindelse, at der ved sidste møde i ERFA-gruppen ikke var 

blevet sendt en invitation til kystfiskerne. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det beklagede man, og at man ville sørge for at kystfiskerne fik 

invitationen denne gang, og ved fremtidige møder i ERFA-gruppen. 

 

Dagsordenspunkt 7. Eventuelt 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om den kommende rådgivning for sperling og procedurer for 

fastsættelse af kvoter, herunder procedurerne i EU-regi. Styrelsen mindede om, at der i Danmark er krav 

om at bruge en sorteringsrist ved sperlingfiskeri, jf. § 121 i reguleringsbekendtgørelsen og styrelsen 

udsender meget snart bilag 6 meddelelse med en nærmere beskrivelse af ristens udformning. 

 

Danmarks Fiskeriforening opfordrede til at Danmark arbejdede for en hurtig åbning af sperlingfiskeriet, 

så der er mulighed for at fiske kvoten i år. 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om brev fra Kommissæren om et gammelt dansk overfiskeri på 1 

tons af pighaj, og styrelsen arbejdede på en løsning, hvor overfiskeriet blev tilbagebetalt i form af 

jomfruhummer, da Danmark ikke længere har en kvote af pighaj. 

 

Udvalget støttede denne løsningsmodel. 

 

 


