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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. Havdage i Østersøen  

 

5. Nye vilkår i tilladelser til laksefiskeri 
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 7. Eventuelt. 
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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Jakob Munkhøj Nielsen bød velkommen og oplyste, at udvalgets nye formand, Karsten Biering Nielsen, 

desværre ikke kunne være til stede. Han præsenterede derefter den nye medarbejder i Center for Fiskeri, 

Lisbet Nielsen, der fremover skal varetage sekretariatsfunktionen for udvalget. 

Ole Lundberg Larsen spurgte om styrelsen havde modtaget et forslag fra Dansk Kystfiskerforening om 

opblødning af 1/3-reglen for tunger i henhold til reguleringsbekendtgørelsen § 132. 

NaturErhvervstyrelsen bekræftede modtagelsen, og foreslog forslaget behandlet under dagsordenens 

punkt 2. 

 

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 gennemførte kvotebytter siden sidste møde i udvalget. 

Kvotebytteaktiviteten har hen over sommeren været præget af feriefravær, men der forventes mere 

aktivitet den nærmeste fremtid. Danmark har bl.a. fået yderligere torsk i bytte for kulmule taget fra 

fiskefonden og mørksej for hestemakrel. NaturErhvervstyrelsen arbejder aktuelt på at få flere ’others’ i 

norsk zone og disse forsøges skaffet fra UK. DK’s prioritering er: ”Others” i norsk zone, torsk i Nordsøen 

og mørksej. Andre lande vil gerne have kulmule i Nordsøen, men da det er en FKA art, kan den kun 

byttes væk, hvis det sker i forbindelse med et bilag 6-bytte. 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de tilbyttede torsk bør uddeles. Man bør desuden se på 

muligheder for uddeling af jomfruhummer i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat, da enkelte fiskere måske 

har opfisket deres årsmængde. DF udtrykte tilfredshed med de seneste store uddelinger. 

NaturErhvervstyrelsen pointerede, at styrelsens holdning om at hele den tilbyttede mængde torsk i 

Nordsøen – indtil videre – er reserveret til fangstkvoteforsøget er kendt, men var villig til drøftelser. 

Styrelsen svarede på forespørgsel fra DF, at bilag 6-kvotebytte til torsk vil være til uddeling (ikke til 

fangstkvoteforsøget), men at man skal være opmærksomme på bytteforholdet. Danmarks Fiskeriforening 

opfordrede til mere ’others’-kvote, da den er adgangsbillet til norske farvande. Danmarks Fiskeriforening 

bemærkede, at kulmulebestanden er meget stor og den biologiske rådgivning for restriktiv. 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at halvdelen af fangsterne på ”others-kvoten” i norsk zone er kulmule. 

 

 

Ad b: NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at glashvarre-kvoten er opfisket svarende til 99 procent, 

hvilket medfører, at der vil blive udsendt en bilag 6-meddelelse om forbud mod fiskeri af glashvarre. DK 

har en kvote på 11 ton. Styrelsen uddelte et statuspapir, hvoraf udnyttelse af de disponible mængder for 

udvalgte FKA-rationsfiskerier og MAF-fiskerier fremgik. Få så vidt angik FKA-rationsfiskeri af 

rødspætte i Skagerrak og kuller i Skagerrak/Kattegat ville DF hurtigt fremkomme med forslag til 

reducerede rationer med virkning fra den 1. september. 

 

Ad c: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man nærmer sig 100 % udnyttelse på rødspætter i Skagerrak og 

pighvar i Nordsøen og forslog at fortsætte med uændret regulering og indføre forbud via bilag 6-

meddelelse, når tidspunktet er nået. 

 

§132-forslag fra Dansk Kystfiskerforening: Dansk Kystfiskerforening, som repræsenterer 

bierhvervsfiskerne, har indsendt forslag om opblødning af § 132 i reguleringsbekendtgørelsen. Reglen 
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siger at bierhvervsfiskere som hovedregel må fange 1/3 af de rationer som erhvervsfiskere må. For torsk 

må bierhvervsfiskerne dog fange halve rationer og for rødspætter og laks hele rationer. 

Bierhvervsfiskerne vil ifølge forslaget gerne have lov til også at kunne fange større rationer for tunge, da 

kvoten ikke bliver fuldt udnyttet. Danmarks Fiskeriforening pointerede, at de afsatte mængder under 

ordningen fortrinsvis skal være til erhvervsfiskere og ønskede forskellen fastholdt særlig henset til, at 

tungekvoten ikke er i nærheden af at blive opfisket. Også Skagen PO ønskede fastholdelse af status quo. 

Det blev besluttet, at emnet drøftes nærmere i forbindelse med kommende drøftelser i udvalget om 

udarbejdelse af reguleringsbekendtgørelsen for 2013 og at Danmarks Fiskeriforening i stedet ville 

udarbejde et konkret forslag til forhøjelse af de nuværende rationer, da udnyttelsen ikke var høj. 

 

Dagsordenspunkt 3.  KW-dage regulering  

 

KW-dage forbrug 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om forbruget, der er på det forventede niveau, bortset fra GT1 i 

Skagerrak/Nordsøen, hvor der allerede er brugt 99 % af dagene. På samme tidspunkt sidste år var der kun 

forbrugt ca. 64 % af dagene. Der vil blive overført en mængde dage fra GN1 for at dække det 

overforbrug, som ellers snart ville opstå. For TR1 i Skagerrak/Nordsøen siger prognosen, at der som 

forventet vil ske en overskridelse med ca. 19 %. For TR2 i Skagerrak/Nordsøen siger prognosen, at man 

sandsynligvis kan holde sig indenfor den afsatte mængde (98 %). Det vil det være muligt at overføre dage 

fra GN1 til TR1 og TR2 for derved at undgå en overskridelse. Danmarks Fiskeriforening spurgte til 

variationer i tal og loftet for garn i Nordsøen og man kom frem til, at det måtte være pga. overførsel i 

2011, men ikke i 2012. Foreningen pointerede, at de ikke vil kunne klare en forventet yderligere 

reduktion på 22 % i 2013, hvilket følger af den nuværende torskegenopretningsplan. 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man var opmærksomme på problemerne. Styrelsen var også 

opmærksomme på de særlige forhold omkring indsatsregulering, der måtte forventes at opstå i forbindelse 

med implementering af et discardforbud i Skagerrak og henviste til at der var aftalt et møde om Skagerrak 

d. 18. september 2012. 

 

Dagsordenspunkt 4. Havdage i Østersøen  

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om et forslag fra Danmarks Fiskeriforening om tildeling af ekstra 

havdage. Forslaget er stort set en gentagelse fra ordningen i 2011. EU-Kommissionen har foreslået et 

uændret antal havdage i oplægget til forhandlingerne for 2013. For at sikre en smidig tildeling af ekstra 

havdage ønsker NaturErhvervstyrelsen, at fiskerne først søger, når de har brugt 150 dage.  En bilag 6-

meddelelse herom blev uddelt til evt. kommentarer [Meddelelsen blev derefter udsendt umiddelbart efter 

mødet].  

Styrelsen orienterede om, at man på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan se forbruget af havdage 

per fartøj, jf. http://naturerhverv.fvm.dk/havdage.aspx?ID=17221 (sti: Fiskeri – Erhvervsfiskeri – 

Regulering – Havdage) 

Danmarks Fiskeriforening spurgte til trækket på kw-loft i Østersøen, som evt. vil kunne udnyttes af 

andre fartøjer. NaturErhvervstyrelsen beroligede med, at der er langt op til loftet. 

 

Dagsordenspunkt 5. Nye vilkår i tilladelser til laksefiskeri 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om nye vilkår til laksefiskeri i form af forudanmeldelse og forklarede 

baggrunden herfor. NaturErhvervstyrelsen er ikke af den opfattelse, at danske fiskere har landet laks og 

afskrevet disse som havørreder, men det sker måske andetsteds, så EU stiller nu krav om kontrol heraf. 

For at kunne kontrollere er det nødvendig med forudanmeldelse ved landing af laks. Der er pt. 80 

fartøjer, der har laksetilladelse, men traditionelt lander kun ca. 20 fartøjer laks. Fartøjerne har alene 

ønsket at have en tilladelse i tilfælde af, at de en sjælden gang havde behov for at lande laks. 

http://naturerhverv.fvm.dk/havdage.aspx?ID=17221
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Dagsordenspunkt 6. Kontrolnyt 

 

Der var intet til dette punkt. 

 

Dagsordenspunkt 7. Eventuelt 

 

NaturErhvervstyrelsen opfordrede til at indsende ønsker til Reguleringsbekendtgørelsen 2013 inden 

næste møde i udvalget. Styrelsen har allerede forskellige emner til revisionen, herunder 

kystfiskerordningen, der udløber i år. 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de ville afvente forhandlinger vedr. Skagerrak, der kan have 

afgørende indflydelse på kapitlet om kw-dage. Foreningen spurgte til NaturErhvervstyrelsens tanker om 

kystfiskerordningen og styrelsen oplyste, at man endnu ikke havde lagt sig fast på et forslag. 

 

Sildehaj: NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at man så et behov for præcisering af regelsættet i en 

bilag 6-meddelelse, da der er et totalt forbud mod fiskeri af sildehaj. Pighaj kan fiskes i norske farvande, 

men også her, er fiskeri af sildehaj helt forbudt. Skagen PO spurgte, hvordan styrelsen vil håndtere dette 

ved discard-forbud, hvilket styrelsen ville overveje nærmere. 

 

Næste møde: NaturErhvervstyrelsen har ikke mulighed for at afholde næste møde den 25. september, 

som planlagt og vil vende tilbage med ny dato. Foreløbigt ser d. 26. september eller 3. oktober ud som 

muligheder. 

 


