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

Lundberg Larsen 

Fagligt Fælles Forbund: Ingen 

DSA: Ole V. Jørgensen 

Fiskemelsforeningen: Frank Minck 

PO’er: Kurt Madsen og Esben Sverdrup 

DTU Aqua: Ingen 
FVM, departementet: Ingen 

NaturErhvervstyrelsen: Jakob Munkhøj Nielsen, Mik Jensen, Bent Pallisgaard, Lisbet 

Nielsen og Martin Andersen 

 

 

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. Reguleringsbekendtgørelsen 2013, jf. vedlagte notat 

5. Kontrolnyt 

 

6. Eventuelt. 
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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Mødet blev ledet af Jakob Munkhøj i formandens fravær. NaturErhvervstyrelsen oplyste, at styrelsens 

direktør Pernille Andersen ikke kunne deltage i dagens møde som planlagt, men at hun ville stille op i 

det nye år for at fortælle om styrelsens nye strategi og handlingsplaner. 

 

 

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 gennemførte kvotebytter siden sidste møde i udvalget. 

 

Ad b og Ad c:  
NaturErhvervstyrelsen henviste til omdelte statuspapir og foreslog at fortsætte fiskerierne med uændret 

regulering. Dog ikke FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak, hvor den disponible mængde afsat til 

ordningen nu var opfisket, hvorfor der senere på dagen ville blive udsendt bilag 6 meddelelse om 

indførelse af forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak under denne ordning. 

 

 

Dagsordenspunkt 3.  KW-dage regulering  

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om at, forbruget er på det forventede niveau. Der er nu forbrugt 90 % 

af dagene i GT1, og der vil sandsynligvis ske en mindre overskridelse. I TR1 og Skagerrak/Nordsøen 

siger prognosen, at der vil ske en overskridelse med ca. 7 %. Der er allerede overført kW-dage fra GN1 til 

TR1, og det vil sandsynligt blive nødvendigt at overføre flere. For TR2 i Skagerrak/Nordsøen siger 

prognosen, at man sandsynligvis kan holde sig indenfor den afsatte mængde (90 %). Det vil være muligt 

at overføre kW-dage til TR1 og TR2. I Kattegat er forbruget i TR2 på 80 %, og det forventes at lande på 

ca. 90 %. 

 

 

Dagsordenspunkt 4. Reguleringsbekendtgørelsen 2013, jf. vedlagte notat 
 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik de foreslåede ændringer i reguleringsbekendtgørelsen for 2013, jf. 

høringsnotat. Ved gennemgangen gav erhvervet følgende bemærkninger: 

 Melderegler: Danmarks Fiskeriforening mente ikke, at en generel tilmeldingsregel hang sammen 

og opfordrede styrelsen til at arbejde på at få ændret dette i EU. Foreningen ønskede endnu mere 

forenkling, herunder af regler for farvandsskift og bemærkede, at 50 kg-grænsen for at melde er 

for lav. NaturErhvervstyrelsen henviste til, at man skal følge EU-reglerne, og det ville derfor være 

svært at ændre farvandskiftereglerne. 

 Motorkraft og parslæbning: Danmarks Fiskeriforening var tilfredse med ændringerne. 

 Frysefartøjer: Danmarks Fiskeriforening efterlyste en præcisering af, hvilke frysefartøjer, der er 

omfattet, hvilket NaturErhvervstyrelsen tog til efterretning og ændrede 'eller' til 'og' i 

bestemmelsen. 

 Skagerrak: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der samme dag ville blive udsendt en 

orienteringsskrivelse med de præcise redskabskrav og at bekendtgørelsen ændres i 
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overensstemmelse hermed. Forbuddet mod udsmid vil formentlig blive udsat til 1. januar 2014, 

men de nye selektive redskaber indføres pr. 1. februar 2013. Danmarks Fiskeriforening spurgte, 

om man arbejder på også at få Norge til at udsætte udsmidsforbuddet og arbejder på, at 

redskabsregler aftales med Tyskland, Holland og Belgien. NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man i 

EU arbejder på en løsning om at slå redskaberne TR1 og TR2 sammen i forhold til kilowattdage, 

da man nu hævede den generelle maskestørrelse. 

 Kystfiskerordningen: NaturErhvervstyrelsen kunne endnu ikke orientere om planerne for den 

fremtidige kystfiskerordning, men bemærkede, at den nuværende ordning udløber ved årsskiftet 

og ansøgere skal søge i januar 2013. Danmarks Fiskeriforening anbefalede, at ordningen forsatte 

uændret, men så gerne et aktivitetskrav. 

 Generationsskiftesild: Ingen bemærkninger. 

 Andet: Danmarks Fiskeriforening foreslog, at man i § 121 gav mulighed for at anvende et nyt 

kulstofmateriale til sperlingristen. NaturErhvervstyrelsen oplyste, at materialet kan ændres med 

udsendelse af en bilag 6-meddelelse, når det bliver aktuelt. 

 Andet: DPPO havde indsendt bemærkninger om tidsfrist for uddeling af kvoter, men 

NaturErhvervstyrelsen mente ikke, at dette hørte hjemme i reguleringsbekendtgørelsen. DPPO 

ønskede desuden en bagatelgrænse og at man ophævede opdelingen af sild i Skagerrak/Kattegat. 

Danmarks Fiskeriforening fandt derimod ikke behov for opdeling. NaturErhvervstyrelsen havde 

forståelse for begge sider, men bad erhvervet om en samlet anbefaling. NaturErhvervstyrelsen 

var betænkelige ved at anvende bagatelgrænse og Danmarks Fiskeriforening mente, at 5 dage er 

kort tid. 

 Andet: Kystfiskerrepræsentanten foreslog en ændring af rationsfiskeriet, så man ikke kan 

overføre kvoter til ikke aktivt fartøj. NaturErhvervstyrelsen oplyste, at dette reguleres via §137, 

og der var derfor ikke behov for at ændre reglerne. 

 

 

Dagsordenspunkt 5. Kontrolnyt 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om at man var påbegyndt et roadshow rundt i Danmark for at fortælle 

fiskerne om de nye melderegler. NaturErhvervstyrelsen roste i den forbindelse fiskerne for at tage godt 

imod de nye melderegler. 

 

 

Dagsordenspunkt 6. Eventuelt 
 

DSA gjorde opmærksom på, at Fødevarestyrelsen havde forbudt eksport af hele østersølaks under 5 kg 

og påbudt dem trimmet, jf. kopi af korrespondance mellem erhvervet og Fødevarestyrelsen. 

NaturErhvervstyrelsen ville undersøge sagen nærmere sammen med Fødevarestyrelsen. 

 

Det kan oplyses, at det planlagte møde i udvalget den 18. december 2012 er blevet aflyst pga. rådsmøde. 

 


