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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser under punkt 6 (Eventuelt). 

 

 

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 kvotebytter, jf. uddelte oversigt. Bytte nr. 82, der refererer til en 

række dansk-svenske bytter af tobis aftalt i maj 2012, er endnu uafsluttet, da de ikke har kunnet 

gennemføres i Kommissionens database. Styrelsen arbejder på at få tobisoverførsler fra UK for at 

nedbringe det danske overfiskeri. 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om bilag A, jf. uddelte. Der er uddelt lidt fra Fiskefonden, men der er 

stadig udeståender, der vil blive løst i indeværende uge. Styrelsen planlægger, at uddele makrel, mørksej 

og brisling og der kunne desuden blive tale om uddeling af andre arter. Styrelsen blev efter mødet 

opmærksom på, at der var en fejl i bilaget, da de torsk, som var uddelt til kamerafartøjer, stadig figurerede 

som ikke-uddelte. Styrelsen udsendte efter mødet derfor en opdateret udgave af bilag A. Styrelsen 

bemærkede, at der tidligere er byttet kulmule væk for torsk, så man her sidst på året skal have hentet lidt 

kulmulekvote tilbage igen, jf. byttenr. 83 og 84 i oversigten. 

 

Danmarks Fiskeriforening henstillede, at uddeling skete nu, inden det dårlige vejr for alvor kommer. De 

pointerede, at man ikke skulle bruge andre fisk til kameraforsøg. Det haster, da kun er 1½ måneds fiskeri 

tilbage i 2012. Dette blev støttet af Pelagisk PO, der henstillede til at starte processen for uddeling 

tidligere på året. F.eks. er makrelfiskeriet allerede forbi og for atlanto-skandisk sild er der tale om 

overførsler fra sidste år, som har ligget klar siden april. Pelagisk PO opfordrede til tage disse 

betragtninger med ved den forestående ændring af reguleringsbekendtgørelsen. 

 

Ad b og Ad c:  
NaturErhvervstyrelsen henviste til omdelte statuspapir og foreslog at fortsætte fiskeriet uændret. 

Danmarks Fiskeriforening ville vende tilbage med bemærkninger senere på dagen. 

For MAF-fiskerierne var der få forbud og senest et forbud mod fiskeri af torsk i Skagerrak med virkning 

fra d. 20. oktober. Styrelsen foreslog uændret regulering af de forskellige fiskerier. 

 

 

Dagsordenspunkt 3.  KW-dage regulering  

NaturErhvervstyrelsen orienterede om status for kilowatt-dage forbruget, hvor TR1 i Nordsøen er 

udnyttet over 100 %. Styrelsen arbejder på at flytte dage hertil fra det mest optimale segment. Prognosen 

for TR1 viser nemlig en forventet udnyttelse i 2012 på 124 %. Til gengæld viser prognosen for 

toggergarn, TR2 i Kattegat og TR2 i Nordsøen, at de vil holde sig under 100 %’s udnyttelse.  

Danmarks Fiskeriforening spurgte, om fartøjer med kamera i Østersøen kan få tilladelse til at fiske i 

Kattegat og Nordsøen, da de ikke er omfattet af indsatsreglerne, når de er med i kameraordningen. 

Hertil svarede NaturErhvervstyrelsen, at kamerafartøjerne som udgangspunkt ikke kan flytte 

fangstområde, fartøjerne tæller med i regnskabet for kilowattdage, indtil de formelt er undtaget med 

vedtagelsen af EU-Kommissionens forslag. I indeværende år har styrelsen fortalt EU-Kommissionen, at 

kamerafartøjerne på forhånd trækkes ud. Styrelsen lovede at afklare situationen og ville vende tilbage. 

    



Danmarks Fiskeriforening bemærkede afslutningsvist, at de ønsker de bedste vilkår for kystfartøjer i 

Sundet. 

 

 

Dagsordenspunkt 4. Reguleringsbekendtgørelsen 2013  

NaturErhvervstyrelsen henviste til udsendte reviderede notat om påtænkte ændringer af 

reguleringsbekendtgørelsen. 

 

Lånefisk: 

Danmarks Fiskeriforening foreslog, at ordningen kører videre uændret. De så ikke de store problemer 

med ordningen, da investeringerne er reelle. Der kan være tale om store beløb, selvom investeringen i 

procent er lav. Ordningen fungerer som et økonomisk tilskud til at hjælpe fiskere i gang med at drive 

fiskerivirksomhed. Ordningen tilpasser sig markedet for lejefisk og - set i forhold til omfanget - er dette 

acceptabelt. En opstramning af vilkårene for tildeling af låne-FKA eller låne-IOK ville være vanskeligt 

at administrere. 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der for låne-IOK kun er sperling tilbage og spurgte, om der bør 

afsættes flere fisk i ordningen. Hertil svarede Danmarks Fiskeriforening og Pelagisk PO, at fiskere, der 

køber sig ind i fartøjer på et tidspunkt, hvor der ikke er fisk til uddeling i ordningen, bør blive stillet 

bagerst i køen (men ikke udelukket fra at anvende ordningen i et følgende år). De foreslog, at årstal for 

anvendelse af ordningen blev tilføjet i tabellen.  

 

Generationsskiftesild: 

Også for så vidt angik tildeling af generationsskiftesild mente Danmarks Fiskeriforening og Pelagisk 

PO, at de yngre fiskere burde blive stillet i kø, hvis der ikke var tilstrækkelige mængder sild i ordningen 

i det pågældende år. I den nuværende regulering kan de yngre fiskere kun få yderligere kvote på sild i 

det år, hvor de køber sig ind og styrelsen burde overveje, at ændre denne begrænsning. 

 

Rationsfiskeri efter tunger: 

Sekretariatet for Dansk Kystfiskerforening havde genindsendt forslag om opblødning af ordningen for så 

vidt angik tunger. Man ønskede at bierhvervsfiskere fremover fik tilladelse til at lande mere end 1/3 af 

de rationer, som erhvervsfiskere har tilladelse til at lande. 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at foreningen ikke ønskede ordningen ændret. 

Repræsentanten for Kystfiskerudvalget bemærkede, at hvis rationerne blev sat op, var der intet problem 

og opfordrede til, at rationerne for tunger allerede ved årets begyndelse blev hævet. 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der allerede er undtagelser fra 1/3 reglen for torsk, rødspætter og laks. 

 

Tekniske regler i Skagerrak: 

Danmarks Fiskeriforening henstillede at NaturErhvervstyrelsen snarest udarbejdede konkrete 

beskrivelser af det redskab, som fra 2013 og frem skal anvendes ved trawlfiskeri i Skagerrak, så fiskerne 

kan nå at indrette sig inden ikrafttræden. De foreslog at udskyde kravet om ibrugtagelse af det nye 

redskab til 1. februar 2013, så det faldt sammen med kw-dage året, og ønskede 3 måneder til 

implementering - eller i det mindste en rimelig frist. 

NaturErhvervstyrelsen ville ikke love, at de fik 3 måneder og pointerede, at fristen stadig forventes at 

være 1. januar 2013. Der er dog tæt kontakt til Sverige med henblik på koordinering af indførelsen af de 

nye selektive redskaber. 

 

Melderegler: 

Danmarks Fiskeriforening gjorde opmærksom på, at der var et hængeparti vedrørende forenkling af 

melderegler, som de gerne så indarbejdet i bekendtgørelsen for 2013.  

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at de var ved at danne sig et overblik over krav til meldinger (indsats og 

ankomst). Styrelsen vil arbejde videre med forenkling heraf, dog under behørigt hensyn til EU-reglerne. 

 



Kilowattdage: 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at der var behov for at gennemgå konsekvenser af kilowattdage 

for Skagerrak og fremhævede, at der var et særligt problem i forhold til forskellige periodeforløb. 

Grundlæggende burde fiskeriet i Skagerrak undtages for kw-dage regulering og være frit. De spurgte til, 

hvordan man havde tænkt sig at dele Skagerrak og Nordsøen op. 

 

NaturErhvervstyrelsen havde hørt erhvervets ønsker, men erhvervet kunne ikke forvente, at kilowatt-

ordningen bliver fjernet nu, når indførelse af discardforbud er udskudt til 2014. Styrelsen mente, at det 

var mere realistisk at undersøge muligheden for at slå kw-dage for TR1 og TR2 sammen for Skagerrak 

for Medlemslande, der allerede fra 2013 indfører de redskabsændringer, der er aftalt med Norge. 

 

Opsamling: 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at de har hovedbestyrelsesmøde 26. november 2012, hvorefter de vil 

kunne give konkrete forslag til den nye reguleringsbekendtgørelse. 

Pelagisk PO ville indsende skriftlige bemærkninger. 

 

Danmarks Fiskeriforening mindede om, at også trawlbekendtgørelsen skulle ændres. vedr. 

motorkraftbegrænsning. 

 

Danmarks Fiskeriforening henstillede, at NaturErhvervstyrelsen foretog uddeling af fangstkvotepræmie 

til kameraforsøg fra årets start. I 2012 var uddelingen først sket i maj måned og erhvervet kan ikke leve 

med usikkerheden. Man havde konstateret, at flere fiskere havde givet op. NaturErhvervstyrelsen var 

opmærksom på problemet. 

 

NaturErhvervstyrelsen opfordrede erhvervet til at fremsende ændringsforslag snarest muligt, da 

bekendtgørelsen bør sendes i høring d. 20. november 2012. Også foreløbige forslag er velkomne. 

 

Dagsordenspunkt 5. Kontrolnyt  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste i forlængelse af sidst, at kontrollen havde fundet et par landinger, hvor 

fangsten havde bestået af alt for lidt brisling og alt for meget sild. Der var på seneste ikke set landinger 

med lignende fangstsammensætning. 

 

Dagsordenspunkt 6. Eventuelt 

 

Sperling: 

Danmarks Fiskeriforening spurgte til status for åbning af fiskeriet efter sperling i forhold til EU-

procedurerne og hvorvidt åbningen har været i forvaltningskomiteen (art. 5). De så gerne, at Ministeren i 

de nærmeste dage i det mindste gav fiskerne en status for åbningen. 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at bestemmelsen om åbning af sperling fiskeriet er indsat i et 

eksisterende rådsforslag for at fremskynde processen. Ministeren er opmærksom på sagens hastende 

karakter, men har afventet juridisk beslutningsgrundlag. Åbningen vil blive behandlet i Coreper onsdag 

d. 31. oktober og så vil ministeret vurdere om, der er mulighed for åbning. Erhvervet vil blive orienteret 

straks [Sperling fiskeriet blev åbnet d. 31. oktober 2012]. I forhold til pressemeddelelsen fra 5. oktober, 

anerkendte styrelsen, at meddelelsen nok var blevet opfattet anderledes end tiltænkt.  

 

Fleks på bestemte arter: 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de havde troet, at der var mulighed for årtilår fleksibilitet på 

kuller i Skagerrak, men at dette havde vist sig ikke at være tilfældet. De anmodede styrelsen om, at 

arbejde på at få fleksibilitet på flest mulige arter og mindede om, at gentage fleksibilitet på tunger i 

Nordsøen i 2013. NaturErhvervstyrelsen udleverede udkast til en bilag 6 meddelelse om år-til-år 

fleksibilitet, der ville blive udsendt samme eftermiddag [Er sket]. Der er mulighed for fleksibilitet for 

blåhvilling, atlanto-skandisk sild og hestemakrel. Kuller i Skagerrak er en fælles bestand med Norge, 



men ikke omfattet af prøveordningen som kun gælder kuller i Nordsøen og der er derfor ingen 

fleksibilitet. Emnet kan tages med i Norgesforhandlingerne for 2013. Pelagisk PO foreslog, at man i 

bilaget nævnte, at der ikke ville blive tillagt ’strafbytteforhold’ ved overskridelse på max. 10 %. 

NaturErhvervstyrelsen forklarede, at for de arter, der var omfattet af denne bestemmelse, kunne der 

fiskes op til 10 % ud over medlemsstatens kvote mod tilbagebetaling det følgende år i forholdet 1:1. 

Erhvervet havde ingen øvrige bemærkninger til oversigten.  

 

Næste møde 

Næste møde i udvalget er foreløbigt fastsat til den 27. november. 

 

Til næste møde vil styrelsen fremlægge udkast til mødeplan for 2013.  

 


