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Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Temadrøftelse om forvaltningen af særlige fiskerier 

a. Tobis 

b. Skagerrak 

c. Dogger Banke 

d. Endelig afrapportering fra arbejdsgruppen om industrifiskeri 

e. Tilskud til sporbarhed 

 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes drøftet:  

a. Kvotebytter  

b. Uddeling fra Fiskefonden 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 

d. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 

e. Løbende kW-dage regulering 

 

4. Øvrig regulering (Reguleringsbekendtgørelsen) 

a. Ny reguleringsbekendtgørelse 2014 (opstart)  

 

5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

  

6. Eventuelt 

 



 

 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden. DSA ville gerne drøfte opbevaring af fladfisk i 

kar, skærpelse af krav til modtagelse af industrifisk og krav om halvautomatisk prøveudtagning (tilføjet 

under evt.). Danmarks Fiskeriforening ville gerne drøfte årsrapport for kontrollen (tilføjet under evt), 

meldinger ved manglende telefonforbindelse og internetløsninger for e-log (tilføjet under punkt 5). 

 

 

Dagsordenspunkt 2. Temadrøftelse om forvaltningen af særlige fiskerier 

a. Tobis 

NaturErhvervstyrelsen gav en status for registrerede landinger af tobis og fremhævede, at der 

var registreret landinger i område 4, der ikke er åbnet for fiskeri for danske fartøjer. Der vil bli-

ve fulgt op overfor de konkrete fartøjsejere. Tobiskvoten i område 4 er opfisket og der er følge-

lig ikke grundlag for at åbne område 4 for fiskeri i 2013. Danmark har byttet ca. 27.000 tons 

tobis væk til  Sverige, Tyskland, Litauen og Nederlandene. 

Danmarks Fiskeriforening anbefalede, at de opfiskede kvoter i område 4 blev fratrukket de 

konkrete fartøjers årsmængder i de øvrige områder, så fartøjerne ikke drager fordel af fiskeriet i 

område 4, og bemærkede, at fangstregistreringerne vidnede om, at fiskerne ikke havde været 

bevidst om, at reglerne dermed blev overtrådt. 

b. Skagerrak 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om status for forslaget om discard i Skagerrak, der pt. be-

handles i rådsarbejdsgruppen og forventes  på trilogmøde i løbet af juni. Forslaget er sendt i hø-

ring i § 5-udvalget. Ny tekst fra Kommissionen forventes inden d. 31. maj. 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at de vil afgive bemærkninger i høringen af § 5-udvalget, 

men der er nogle nye elementer, der kræver yderligere undersøgelser. Det er problematisk, at 

der kun er kort tid til at forhandle disse sidste tekniske ændringer. Der er for mange udeståen-

der til, at mandat kan vedtages i rådsarbejdsgruppen fredag d. 31. maj og implementeringsfri-

sten bør udskydes, så der er tid til drøftelser. 

c. Doggerbanke 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om status for forhandlingerne om fiskeriregulering i Natura 

2000 området på Doggerbanke, hvor der senest i direktørkredsen mellem Nederlandene, Tysk-

land, Storbritannien og Danmark var opnået enighed om et justeret kort over lukning af områ-

der svarende til 33,8 % af Natura 2000 området. Der var på dansk foranledning foretaget juste-

ringer i kortet efter ønske fra erhvervet. Parterne var ikke blevet enige om at anbefale et forbud 

mod snurrevod, så derfor er der stadig kun forbud mod bomtrawl og bundtrawl. Der udestår 

nogle tekniske justeringer af Doggerbanke styregruppens oplæg til fiskeriregulering, som heref-

ter vil kunne sendes til Kommissionen. Det er Kommissionen, der skal omsætte oplægget til en 

konkret forordning under den fælles fiskeripolitik. Kommissionen vil indkalde til møde primo 

juli for at kunne afklare tekniske spørgsmål med medlemslandene.  Doggerbanke styregruppen 

vil desuden arrangere en præsentation af oplægget for andre relevante lande med fiskeriinteres-

ser på Doggerbanke. 

Danmarks Fiskeriforening fandt det positivt, at erhvervets ønsker var blevet taget til efterret-

ning. Fremover burde der dog gives bedre mulighed for forslag fra RAC’erne. Incitamenter til 

mere skånsomme redskaber som f.eks. snurrevod eller trawl med flydeskovle bør tænkes ind. 

NaturErhvervstyrelsen bekræftede, at dette budskab var blevet videregivet i forhandlingerne. 

d. Rapport om industrifiskeri 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at et udkast til rapport om industrifiskeri var sendt i høring og 

imødeså gerne bidrag om årsagen til fraværet af forslag til ny forvaltningsmodel for tobis i rap-

porten. Efter ønske fra erhvervet blev høringsfristen forlænget til d. 10. juni. 

e. Tilskud til sporbarhed 

 



 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om status for implementering af sporbarhedsreglerne. Sty-

relsen har udarbejdet udkast til vejledning og skema og er ved at udvikle et it-system til styring 

af ansøgningerne. Ansøgere vil inden længe blive indkaldt til informationsmøde. NaturEr-

hvervstyrelsen lovede på mødet efterfølgende at melde ud til Erhvervsfiskeriudvalget hvornår 

[fastsat til 26. juni 2013]. NaturErhvervstyrelsen forventer at kunne fastsætte første ansøgnings-

frist ca. en måned efter afholdelsen af informationsmødet.   

 

 

Dagsordenspunkt 3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes 

drøftet:  

a-b. Kvotebytter og uddeling fra Fiskefonden 

NaturErhvervstyrelsen udleverede en oversigt over kvotebytter pr. d.d. Der er byttet me-

get tobis væk. Bytte 44 er en nyhed, nemlig en farvandsoverførsel af  kulmule fra Ska-

gerrak til Nordsøen, der skal ses i sammenhæng med  bytte 43. Der er foretaget bytter 

med UK hvor vi får mørksej og afgiver kulmule og Danmark har byttet sig til glashvar i 

Nordsøen, så  fiskeriet heraf forbliver åbent. NaturErhvervstyrelsen udsender den opdate-

rede kvotebytteoversigt og et nyt bilag A i lyset af de seneste kvotebytter. 

c-d. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne og Mindre Aktive Fartøjer 

NaturErhvervstyrelsen udleverede en oversigt over fiskeriet og fremhævede, at der var et 

midlertidigt forbud mod fiskeri af rødspætter i Østersøen. Danmarks Fiskeriforening an-

noncerede et forslag vedr. rødspætter i Østersøen og Skagerrak og vil overveje andre for-

slag i lyset af oversigten. Danmarks Fiskeriforening efterlyste en oversigt over forbruget 

for kulmule i FKA-rationsfiskeriet for 2012. NaturErhvervstyrelsen ville forsøge at udar-

bejde en sådan oversigt. 

e. Løbende kW-dage regulering 

 NaturErhvervstyrelsen oplyste, at forbruget generelt er på nogenlunde samme niveau 

som samme tidspunkt sidste år. Forbrug af GT1 i Skagerrak/Nordsøen var oppe på 107 

%, så der bliver overført 100.000 kW-dage fra BT1 til GT1. Styrelsen efterlyste årsagen 

til, at der blev rapporteret mere fiskeri med toggergarn. I Kattegat ser det ud til, at for-

bruget i TR2 lander på ca. 90 %. 

 

 

Dagsordenspunkt 4. Øvrig regulering (Reguleringsbekendtgørelsen)  

a. Ny reguleringsbekendtgørelse for 2014 
NaturErhvervstyrelsen havde udsendt en tidsplan for den nye bekendtgørelse for 2014, 

hvoraf fremgik de forskellige frister undervejs. Man opfordrede til tidlig fremsendelse af 

forslag til ændringer af bekendtgørelsen og imødeså en proces med tid til drøftelser un-

dervejs. 
 

 

Dagsordenspunkt 5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

a. Meldinger 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om forskellige løsninger og anerkendte at der kan væ-

re problemer særlige steder. 

Danmarks Fiskeriforening pointerede, at det ikke er godt nok, når forbindelserne ikke 

virker. Det er især svært for de små fartøjer, hvor én mand skal lave alt arbejdet på fartø-

jet. Det var vigtigt at kontrollørerne og døgnvagten melder det samme ud. Fiskerne havde 

oplevet, at svaret var meget individuelt, afhængig af hvilken person, man spurgte. 

b. E-log 
Danmarks Fiskeriforening ønskede drøftet, at der bør være mulighed for, at e-log kan 

sendes via internet i Danmark (i lighed med nabolande). 



 

 

NaturErhvervstyrelsen bekræftede, at der findes alternative løsninger til INMARSAT, 

som f.eks. NEM-ID, der generelt skal bruges ved henvendelse til danske myndigheder – 

også for virksomheder. Forbindelsesproblemer ved at bruge NEM-ID kan dog få virkning 

for kvitteringsskrivelser fra styrelsen og løsningen er derfor ikke optimal. En token-

løsning er et bedre alternativ, men der skal så søges om undtagelse fra det generelle krav 

om at bruge NEM-ID. Man skal undersøge finansieringsmuligheder, men en token-

løsning vil kunne være afskrevet over 1-2 år. 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at en token-løsning ville kunne afskrives hurtigt, da 

der skal sendes mange ERS-meddelelser de kommende år og at der i andre EU-lande ikke 

er krav om VMS for fartøjer under 15 meter. NaturErhvervstyrelsen pointerede, at VMS 

kan ikke erstattes af en token-løsning. Styrelsen undersøger dispensationsmuligheder. 

 

Dagsordenspunkt 6. Eventuelt 

a. Årsrapport om kontrollen 
Kontrolrapport for 2012: Danmarks Fiskeriforening ville gerne have haft mulighed for at 

drøfte rapporten inden offentliggørelse. De fandt det ikke overraskende, at kontrollen 

finder flere fejl ved målrettet kontrol, men det er ikke nødvendigvis det samme som, at 

der begås flere overtrædelser. De efterlyste kvalificering af fartøjslængder på fartøjer, der 

overtræder, da man har en tese om, at de små overtræder mere. Foreningen spurgte, hvor-

for fiskerens angivelse af vægt ikke kan erstattes af salgsvægten på de mindre fartøjer, da 

det koster 5.000 kr. i bøde at anslå fangsten mere forkert end 10 % og opfordrede styrel-

sen til at arbejdes for lempelser i EU for små fartøjer i kontrolforordningen. NaturEr-

hvervstyrelsen bemærkede, at krydskontrol er kommet mere i fokus, bl.a. efter kritik fra 

Rigsrevisionen. Styrelsen vil gerne se på om det er muligt at foretage en opdeling efter 

fartøjslængde for de overtrædelser, der er registreret omkring rapportering i 2012-

rapporten. Det fremgår af EU-reguleringen, at fiskeren skal foretage et skøn af fangsten, 

men der kunne evt. være mulighed for at tage emnet op ved den kommende tilpasning af 

kontrolforordningen, der følger af implementering af discardforbuddet. 

b. Opbevaring af fladfisk i kar 
DSA oplyste, at fiskerikontrollører havde forklaret, at fladfisk ikke må udbydes til salg i 

kar, men skal være i kasser. Dette mente de ikke var korrekt. NaturErhvervstyrelsen bad 

foreningen om i første omgang at kontakte fiskeriinspektør Arne Madsen i Roskilde, der 

er ekspert på området. 

c. Kontrol af modtagne industrifisk 
DSA efterlyste dispensation til at køre industrilandinger fra små havne til steder med ak-

krediteret vejer og måler. De ville sende høringssvar til bekendtgørelsen herom. NaturEr-

hvervstyrelsen henviste til, at bekendtgørelsen indeholder en undtagelsesmulighed. Den-

ne vil blive overvejet taget i anvendelse for mindre landinger i områder, hvor der ikke 

umiddelbart er adgang til akkrediteret vejer og måler. Danmarks Fiskeriforening bemær-

kede, at kravet ville pålægge fiskerne en ekstra omkostning. NaturErhvervstyrelsen oply-

ste, at tanken ikke var at ændre landingsmønstre.  

d. Halvautomatisk prøveudtagning 
DSA gentog opfordringen fremsat på sidste møde om, at fiskerikontrolpersonalet bør væ-

re fleksibel i forhold til godkendelse af losseanlæg med mulighed for halvautomatisk 

prøveudtag. De kunne ikke se behov for investeringer, når prøveudtagning nemt kan ske. 

Dette blev støttet af Danmarks Fiskeriforening, der opfordrede til dialog med de decen-

trale afdelinger, som i første instans godkender losseanlæg. NaturErhvervstyrelsen ville 

initiere et møde mellem de relevante aktører. 

 

 
Næste møde i udvalget er foreløbig fastsat til den 27. august 2013.  
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Opfølgningsliste  

 

Emner fra mødet til senere opfølgning: 

 

NaturErhvervstyrelsen: 

1. Dato for møde om tilskud til sporbarhedsimplementering. 

2. Indkaldelse til møde om halvautomatisk prøveudtagning. 

 

Udvalget: 

1. Bidrag til industrifiskerirapporten vedr. forvaltning af tobisfiskeriet 


