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Dagsorden (foreløbig): 

 

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. Skagerrak – adgang og redskabskrav pr. 1. februar, jf. reg.bek. § 36. 

 

5. Reguleringsbekendtgørelsen 2013 – proces og ændringsbekendtgørelse 

 

6. Pointbekendtgørelsen – de første erfaringer 

 

7. Kontrolnyt 

 

 8. Eventuelt. 
 

 



Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.  
 

Danmarks Fiskeriforening havde forinden foreslået at følgende punkter medtages på dagsordenen for det 

kommende møde i Erhvervsfiskeriudvalget: 

 

 Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til NaturErhvervstyrelsen af 15. januar vedr. suspension 

af regler om landingserklæring. 

 Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til NaturErhvervstyrelsen af 15. januar vedr. ændring af 

melderegler. 

 Under dagsorden pkt. 3. KW-dage-regulering foreslås et underpunkt, der hedder: Drøftelse af 

Bilag 6 vedr. fleksibel adgang til at deltage i fiskeri i visse redskabssegmenter osv. Der henvises i 

øvrigt til bilag 6 af 31. januar 2012. 

 

Danmarks Fiskeriforening tilføjede hertil: 

 Sporbarhed 

 E-log 

 Definition på fangstrejse 

 Kamera – Østersøen-Nordsøen 

 

Emnerne blev behandlet på relevante dagsordenspunkter og under 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 siden sidste oversigt den 3. januar 2013, hvor 

bestræbelserne primært havde været fokuseret på at fjerne eller nedbringe danske overfiskerier i 2012 

eller flytte mængder fra 2012 til 2013: Danmark havde bl.a. byttet sig til lange i Skagerrak, så der kunne 

overføres mindre mængder til 2013. Danmark havde afgivet sild til Finland i østlige Østersø, der gives 

tilbage i 2013. Danmark havde byttet sig til ’others’ og kulmule i Nordsøen for 2012 mod at levere tilbage 

i 2013. Man havde byttet sig til ekstra kullerkvoter i 2013 fra UK. Endelig havde Danmark  foreslået de 

baltiske lande at bytte torsk i østlige Østersø, mod at vi modtog torsk i vestlige Østersø  (de såkaldte 

DØX-bytter). NaturErhvervstyrelsen vil udsende årsoversigt for kvotebytter i 2012 og årsoversigt af bilag 

A. Styrelsen oplyste, at man tidligst forventede, at TAC/kvote-forordningerne med indarbejdelse af EU-

Norge aftalen kunne vedtages i marts 2013. 

 

Danmarks Fiskeriforening var godt tilfredse med den danske aktivitet på kvotebytter.  Foreningen 

bemærkede, at uddeling fra Fiskerifonden gerne fremover må ske tidligt på året. 

 

Ad b og Ad c:  
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at der i Danmarks Fiskeriforening havde været tvivl om hvorledes 

der kvoteafskrives, når et fartøjer både har årsmængder, og udøver rationsfiskeri. NaturErhvervstyrelsen 

oplyste, at man ville undersøge sagen nærmere, og derefter kontakte Danmarks Fiskeriforening. 

 

Dagsordenspunkt 3.  KW-dage regulering  

 

KW-dage forbrug 



NaturErhvervstyrelsen oplyste, at forbruget var på det forventede niveau. Der var forbrugt 108 % af 

dagene i GT1, og 102 % i TR1, begge dele i Skagerrak/Nordsøen. For TR2 i Skagerrak/Nordsøen er der 

brugt 93 %. NaturErhvervstyrelsen var i færd med at overføre kW-dage til GT og TR1 for at dække 

overforbruget. I Kattegat er forbruget i TR2 på 91 %.  

Fleksibilitet mellem redskabssegmenterne 

NaturErhvervstyrelsen henviste til det udkast til bilag 6 meddelelse som var sendt i høring, og spurgte om 

udvalget havde nogle kommentarer. 

 

Danmarks Fiskeriforening foreslog at der blev tilføjet en mulighed for, at fartøjer der har GN1 eller GT1 i 

Kattegat, også fik adgang til GT1 og GN1 i Skagerrak/Nordsøen. 

 

NaturErhvervstyrelsen accepterede dette. 

 

Skagerrak og kW-dage i 2013 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Danmark har fået accept fra Kommissionen til at overføre kW-dage i 

forholdet 1:1 fra TR2 til TR1 i Skagerrak i den kommende forvaltningsperiode. Dette kan blive 

nødvendigt, da de nye redskabsregler vil medføre et øget forbrug i TR1 og et mindre forbrug i TR2.  

 

Danmarks Fiskeriforening spurgte, om det var muligt at medbringe både TR1 og TR2 redskaber om bord 

ved fangstrejser i Skagerrak, uden at der blev trukket kW-dage for begge redskabskategorier.  

 

NaturErhvervstyrelsen mente umiddelbart ikke det var muligt, men ville undersøge sagen nærmere. 

 

Kamerafartøjer og kW-dage 

Kystfiskerrepræsentanten spurgte, om fartøjer fra Østersøen kunne få tilladelse til at fiske i Kattegat uden 

kW-andele, hvis de var udstyret med kameraer, og deltog i fuldt dokumenteret fiskeri.   

 

NaturErhvervstyrelsen mente ikke det var muligt, men ville undersøge sagen nærmere. 

 

Dagsordenspunkt 4. Skagerrak – adgang og redskabskrav pr. 1. februar, jf. reg.bek. § 36. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at adgangsaftalen med Norge om tilladelse til fiskeri indtil 4 sømil af den 

norske kyst var forlænget frem til den 1. maj 2013.   

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at redskabskrav i Skagerrak ikke var implementeret på samme 

måde i Danmark og Norge. Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at det var uholdbart, da man så kunne 

risikere at blive sanktioneret af den norske kontrol. 

 

NaturErhvervstyrelsen var opmærksom på problemet, og oplyste, at det endnu ikke havde været muligt at 

finde en løsning med Norge. Sverige og Danmark (og EU-kommissionen) var enige om fortolkning af 

EU-Norge aftalen om 120 mm redskabet.  Der var nogle fortolkningsproblemer i forhold til åbningen på 

rejeristen, hvor Danmark og Norge i øjeblikket havde implementeret forskelligt. NaturErhvervstyrelsen 

overvejer et fastsætte åbningen i rejeristen med et interval på 23-30 cm eller 25-30 cm, hvilket Norge 

sandsynligvis vil acceptere. 

 

Danmarks Fiskeriforening ønskede en undtagelse fra redskabsreglerne for fartøjer under 10 meter i lighed 

med Kattegat. Der er et problem for ca. 10-15 snurrevodsfartøjer som fisker med seltra-trawl. 

 

NaturErhvervstyrelsen mente ikke, at det var muligt, jf. den gældende aftale med Norge. Kattegat-

undtagelsen havde ophæng på længdebegrænsningen på 10 meter i torskeplanen, og denne grænse er ikke 

en del af aftalen med Norge. NaturErhvervstyrelsen bad Danmarks Fiskeriforening indsende en nærmere 

beskrivelse af problemstillingen, hvorefter man ville tage sagen op med Norge.  

 



Dagsordenspunkt 5. Reguleringsbekendtgørelsen 2013– proces og ændringsbekendtgørelse 

 

NaturErhvervstyrelsen redegjorde for processen omkring udstedelsen af reguleringsbekendtgørelsen for 

2013, og beklagede især, at det ikke havde været muligt at inddrage erhvervet mere omkring 

kystfiskerordningen. NaturErhvervstyrelsen bemærkede desuden, at man ville undersøge muligheden for 

at bekendtgørelsen får en længere levetid, så der ikke pr. definition skal udarbejdes en ny hvert år. Dette 

vil primært ske ved at fjerne de steder i bekendtgørelsen, hvor der henvises til årstal, og i stedet bruge 

formuleringer som indeværende år, eller forudgående år, hvor det er relevant. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede desuden, at der var en ændringsbekendtgørelse på vej, som rettede 

bilag 17, hvor en linje var faldet ud af bilaget ved en fejl. Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 31. 

januar 2013.  

 

En yderligere ændringsbekendtgørelse var desuden på vej i høring. I udkastet lægges der op til en 

præcisering af redskabsreglerne for Skagerrak, indførelse af en frameldingsfrist til kystfiskerordningen på 

en måned, en sproglig præcisering af meldereglerne, samt en forlængelse af levetiden for KW-andele, 

som ligger på en såkaldt FLH (flyvende hollænder) fra 3 til 6 år.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste desuden, at man overvejede at lempe de nye melderegler, så 50 kg 

grænsen blev sat op til måske 300 kg.  

 

Danmarks Fiskeriforening var tilfredse med at levetiden for kW-andele blev forlænget fra 3 til 6 år. 

 

Danmarks Fiskeriforening var til gengæld meget utilfredse med forløbet omkring 

reguleringsbekendtgørelsen for 2013. Man var ikke blevet inddraget nok, især vedrørende 

kystfiskerordningen. Desuden var Danmarks Fiskeriforening utilfreds med, at de foreslåede lempelser i 

område 22 var blevet taget af bordet efter modtagelse af høringssvar fra grønne organisationer og 

Naturstyrelsen. Man kunne ikke forstå, at høringssvarene kunne ændre på styrelsens holdning, og mente 

det var forkert at afvise lempelserne ved at henvise til, at de ikke var bæredygtige.  

 

Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at man havde gennemført en stor ændring af kystfiskerordningen, 

uden at erhvervet var blevet inddraget ordentligt. 

 

Pelagisk PO mente, at det var uheldigt at skrive, at partrawling ikke var bæredygtigt.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man vedrørende kystfiskerordningen var blevet overhalet af en 

politisk proces, og derfor havde det ikke været muligt at inddrage udvalget tidligere. Vedrørende 

lempelserne i område 22 var det i sidste ende ministerens politiske beslutning, som var afgørende. 

NaturErhvervstyrelsen ville fokusere på at processen blev bedre i forbindelse med næste års 

reguleringsbekendtgørelse, for eksempel ved at gå tidligere i gang. 

 

Kystfiskerrepræsentanten spurgte, hvad definitionen på en fangstrejse er.   

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det er fra et fartøj forlader havnen, til det ankommer til havnen igen.   

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at med hensyn til meldereglerne, anbefalede man en grænse på 

300 kg, bortset fra i Nordsøen, hvor man anbefalede en grænse på 1000 kg.  

 

Dagsordenspunkt 6. Pointbekendtgørelsen 

  

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at pointsystemet trådte i kraft i december 2012, og oplyste desuden at der 

pt.er afgjort 3 sager med tildeling af point. Alle 3 sager omhandlede for stor bifangst af sild. Styrelsen 

nævnte desuden, at man var ved at indhente erfaringer fra andre lande, som har implementeret reglerne. 



 

Danmarks Fiskeriforening efterlyste proportionalitet og mente, at fiskerne reelt blev straffet to gange for 

den samme overtrædelse. Man bør drøfte konsekvenserne af, at man lægger et ekstra straflag på 

overtrædelser. Danmarks Fiskeriforening mente ikke, at der bliver foretaget skøn i afgørelserne, som der 

burde. Man skal se på sammenhængen mellem pointsystem og licensinddragelse samt overførsel af 

fiskemængde. Der er stor frustration hos fiskerne, også i forhold til finansiering af fartøjer og værdi af 

pant. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der foretages et skøn, men i de nuværende sager har der været tale 

om alvorlige overtrædelser. Systemet ER tænkt som et ekstra lag, som et klippekort med advarsler. Der 

er mulighed for at få prøvet sager i klageenheden. 

 

Dagsordenspunkt 7. Kontrolnyt 

 

Ikke noget på nuværende tidspunkt. 

 

 

Dagsordenspunkt 8. Eventuelt 

 

NaturErhvervstyrelsen havde sendt orienteringsbrev ud om suspendering af landingserklæring. 

Danmarks Fiskeriforening udtrykte utilfredshed med implementering af forskellige systemer pga. mange 

fejl. Landingserklæringssystemet SKAL være helt perfekt, når det kommer op og køre. Systemet er 

efterhånden for komplekst. 

 

E-log: Danmarks Fiskeriforening pointerede, at der skal være fleksibilitet i starten indtil det kører helt 

efter bogen, således at det ikke gå ud over fiskerens arbejde. Fejl skal kunne håndteres i døgnvagten ved 

evt. accept af forsinkelser. 

 

Tilskud til sporbarhed: Danmarks Fiskeriforening efterlyste det annoncerede møde, så de ved, hvor de 

står. NaturErhvervstyrelsen vil vende tilbage med en dato. 

  

Østersølaks: Sagen ligger hos Fødevarestyrelsen. 

 

Danmarks Fiskeriforening mente, at der var tale om en meget hård sanktion med inddragelse af licens 

for et fartøj, der på grund af en misforståelse havde fisket i lukket område. 

 

NaturErhvervstyrelsen forventede at indkalde til et ad hoc møde om tobis primo marts, da rådgivningen 

fra ICES forventes at komme 28. februar. [Møde afholdt d. 4. marts 2013] 

 

Emner til opfølgning: 

 

 Dato for møde om tilskud til sporbarhedsimplementering. 

 Dispensation fra de nuværende redskabsregler for Skagerrak: I forlængelse af møde i 

Erhvervsfiskeriudvalget den 29. januar har Danmarks Fiskeriforening fremsendt yderligere 

oplysninger om snurrevodsfiskeri samt fiskeri med fartøjer under 10 m i Skagerrak med henblik 

på at opnå dispensation. 

 Hvordan der kvoteafskrives, når et fartøj både har årsmængder, og udøver rationsfiskeri? 

 Om det er muligt at medbringe både TR1 og TR2 redskaber om bord ved fangstrejser i 

Skagerrak, uden at der bliver trukket kW-dage for begge redskabskategorier. 

 

Næste møde i udvalget er fastsat til den 19. marts. 

 


