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Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Temadrøftelse om forvaltningen af særlige fiskerier 

a. Tobis 

b. Styrkelse af fra arbejdsgruppen om industrifiskeri 

 

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) 

b. År til år fleksibilitet  

 

5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

  

6. Eventuelt 

 



 

 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Velkomst ved næstformanden og godkendelse af dagsorden. 

Nye medlemmer: Der var præsentationer af Anne Mette Bæk Jespersen, ny formand for Fiske-

melsforeningen og Søren Jakobsen, næstformand for kystfiskerudvalget. 

Dagsorden: Danmarks Fiskeriforening ønskede drøftelse af afskrivning af rationsfiskeri under 

evt. 

 

Dagsordenspunkt 2. Temadrøftelse om forvaltningen af særlige fiskerier 

a. Tobis 

NaturErhvervstyrelsen gav en status for registrerede landinger af tobis og fremhæve-

de, at der var registreret landinger i område 4, der ikke er åbnet for fiskeri for danske 

fartøjer. Der vil blive fulgt op overfor de konkrete fartøjsejere. Der er ligeledes regi-

streret et overfiskeri for tobis  i forvaltningsområde 2, men det er uklart, hvordan det 

vil blive håndteret af EU-kommissionen. Der er fra i år ikke længere år til år fleksibilitet 

på tobis, da EU-kommissionen ikke længere vil foreslå det for meget kortlivede be-

stande. Fiskeriet er nu afsluttet og der har været et pænt fiskeri i Østersøen. 

b. Styrkelse af industrifiskeri 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at strategiske drøftelser af industrifiskeri fremover skal 

ske i Erhvervsfiskeriudvalget. 

Danmarks Fiskeriforening fandt, at det måtte være oplagt, at der oprettes et underud-

valg med anden deltagerkreds, f.eks. med deltagelse af DTU Aqua og departementet. 

Nogle medlemmer i EFU vil således ikke have interesser i industrifiskeriet. Fremover vil 

der være vigtige udfordringer vedr. discardforbud. Dette blev støttet af fiskemelsfor-

eningen og DPPO. NaturErhvervstyrelsen ville overveje, hvordan man bedst drøfter in-

dustrifisk industrifiskeri, men fastholdt at Erhvervsfiskeriudvalget ville være et godt fo-

rum, hvor formanden også kunne vælge at indkalde andre deltagere til relevante drøf-

telser. 

 

 

Dagsordenspunkt 3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer:  

a-b. Kvotebytter og uddeling fra Fiskefonden 

NaturErhvervstyrelsen havde udsendt en oversigt over kvotebytter. Ved kvote-

bytter har styrelsen forsøgt at bytte sig til kvoter med traditionel høj udnyttelse 

så som others-kvote i norsk zone og sej mod afgivelse af primært kulmule, men 

også lange og kuller. Der blev orienteret om en problemstilling med bifangster i 

fiskeriet efter atlanto-skandisk sild. 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at de holdt lidt øje med udnyttelsen af torsk i 

Nordsøen og annoncerede, at de ville have kommentarer til et kullerbytte, da 

nogle danske fiskere selv havde interesser heri. Bilag A var blevet udsendt d. 26. 

august. Fra Fiskefonden havde styrelsen uddelt tunge og mørksej i Nordsøen i 

juli. Sild og makrel forventes uddelt hurtigst muligt, hvilket DPPO bemærkede, at 

de så frem til. Danmarks Fiskeriforening mente, at alt skal uddeles fra fonden så 

hurtigt som muligt – de havde særligt øje for torsk, jomfruhummer, dybvandsre-

jer, pighvar og slethvar samt kuller. NaturErhvervstyrelsen ville kigge på det. 

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

NaturErhvervstyrelsen havde udsendt en oversigt over det pågældende fiskeri. 

Danmarks Fiskeriforening havde fremsat et forslag vedr. rødspætter i Skagerrak 

og kuller i Østersøen og Skagerrak, som NaturErhvervstyrelsen havde meddelt, 

man ville efterkomme, jf. bilag 6-meddelelse. 

e. Løbende kW-dage regulering 

 NaturErhvervstyrelsen oplyste, at forbruget generelt er på nogenlunde samme 

niveau som samme tidspunkt sidste år. Der er dog blevet overført 100.000 kW-

dage fra BT1 til GT1 i Skagerrak/Nordsøen i juni for at imødegå et overforbrug. 

GT1 og TR1 ser stadig ud til at ende med et overforbrug, som dog formentlig kan 

dækkes ind ved overførsel af kW-dage fra de andre kategorier. I Kattegat ser det 

 



 

 

ikke ud til at der er nogen problemer med forbruget, TR2 ser ud til at blive top-

scorer med et forventet forbrug omkring 85 %. 

 

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. Denne genfremsendes. Man 

opfordrede til tidlig fremsendelse af forslag til ændringer af bekendtgørelsen og 

imødeså en proces med tid til drøftelser undervejs. 

 

Danmarks Fiskeriforening præsenterede deres forslag. 

NaturErhvervstyrelsens umiddelbare bemærkninger til forslagene var, at forslage-

ne vedr. område 22 kan blive vanskelige at gennemføre i lyset af sidste års pro-

ces. Danmarks Fiskeriforening ønskede i den forbindelse kopi af notatet fra DTU 

Aqua fra sidste år. [NaturErhvervstyrelsen har efterfølgende anmodet DTU Aqua 

om et opdateret notat]. NaturErhvervstyrelsen henviste til EU-regelsæt vedr. fejl-

skøn. Vedr. opdrætslaks oplyste styrelsen, at de ikke er omfattet af regulerings-

bekendtgørelsen og ikke skal fremgå af logbogen. Danmarks Fiskeriforening hen-

viste til, at nogle kontrollører kræver, at fangst af opdrætslaks bliver skrevet ind i 

logbogen og at der er brug for klarhed. NaturErhvervstyrelsen ville drøfte det i 

kontrolplangruppen. Vedr. melderegler arbejder NaturErhvervstyrelsen på lempel-

ser og der ser ud til at være mulighed for at indføre lempelser for e-logfartøjer i 

forhold til farvandsskiftereglerne. 

 

DPPO gentog fra sidste år, at de ønskede, at en særregel om sild i Kattegat blev 

ophævet, da den regnetekniske begrænsning ikke længere findes. Danmarks Fi-

skeriforening ville overveje forslaget igen og vender tilbage i september. [Natu-

rErhvervstyrelsen har efterfølgende undersøgt sagen og vurderer, at der ikke er 

tekniske forhindringer for en sammenlægning, men at omfordelingen vil have vis-

se begrænsede konsekvenser for de berørte fiskefartøjer]. Danmarks Fiskerifor-

ening pointerede, at Gillelejefiskerne ønsker at fastholde kvoterne i Kattegat af 

hensyn til filetfabrikkens overlevelse. 

 

NaturErhvervstyrelsen præsenterede styrelsens forslag til ændringer: Årstalsangi-

velser bliver gjort generelle, ny kystfiskerordning afventer de politiske drøftelser 

herom, justering af koncentrationsregler og der ser ud til at være mulighed for 

lempelser vedr. melding om farvandsskifte. 

Vedr. kystfiskerordningen fremhævede Danmarks Fiskeriforening, at også de an-

dre anbefalinger fra arbejdsgruppen skal fremmes, f.eks. forhøjelse af havdage-

fradraget. 

Der var enighed om, at der ville være behov for et temamøde om reguleringsbe-

kendtgørelsen inden det næste ordinære møde i udvalget. 

 

b. År til år fleksibilitet 

  NaturErhvervstyrelsen orienterede udvalget om: 

1. Status for gennemførelsen af år til år fleksibilitet for danske kvoter fra 2012 

til 2013, herunder Kommissionens fortolkning af artikel 7 i 

TAC/kvoteforordningen for 2012. 

2. Danske overfiskerier i 2012 og status for fradrag af disse i 2013. 

 

Ad.1. Den traditionelle år til år fleksibilitet, der følger af Rådets forordning nr. 

847/96, er gennemført på vanlig vis.    

 

Det skete ved Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 323/2013 af 9. 

april 2013 om tillæg til fangstkvoterne for 2013 af visse mængder, der blev tilbage-



 

 

holdt i 2012 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96. Det 

indebar forhøjelser af i alt 25 danske kvoter. 

 

Problemerne i 2013 er i tilknytning til de 4 bestande (Kuller i Nordsøen, makrel, 

blåhvilling og atlanto-skandisk sild), hvor år til år fleksibiliteten er sket i forhold til 

den nye artikel 7 i TAC/kvoteforordningen for 2012.  

 

DG Mare skrev i begyndelsen af maj måned til de medlemslande, der havde søgt 

om at overføre ikke udnyttede mængder op til 10 % af disse arter fra 2012 til 2013, 

at de reflekterede over fortolkningen af  og anvendelsen af artikel 7 (3) af forord-

ning 44/2012 (TAC/kvoteforordningen for 2012). Dette ville for Danmarks ved-

kommende kunne føre til en reduktion eller tilbagetrækning af de mængder, som 

DG Mare ellers havde tillagt de danske kvoter i marts og gælder eksplicit for blåhvil-

ling og makrel.  

 

Den 31. juli 2013 orienterede DG Mare de berørte medlemsstater om den endelige 

beslutning om fortolkningen af artikel 7 (3), som DG Mare var nået frem til, jf. ud-

leveret fortolkning fra Kommissionen. 

  

Ved e-mail af 5. august 2013 orienterede DG Mare Danmark om de konsekvenser 

den nye fortolkning havde for de danske overførsler fra 2012 til 2013 for kuller i 

Nordsøen, blåhvilling og makrel (se nedenstående tabel). Resultat er rimeligt for 

Danmark, men f.eks. Sverige og Holland er løbet ind i problemer efter indførsel af 

ny fortolkning. 

 

Stock Mem
ber 
Stat

e 

Initial 
quota 
2012 

Adap-
ted 

quota 
2012 

Catches 
2012 

Quanti-
ties not 
fished 
(not 

used) 
(com-
pared 

to 
adapte
d quo-

ta)  

10 % 
of the 
initial 
quota 

Trans-
ferred 
qty al-
ready 
intro-

duced in 
Fides in 
March 
2013 

Quantity to 
transfer 

according 
to the new 
interpreta-
tion of Arti-

cle 7  

Quanti-
ty to 
recall 
or to 

add in 
FIDES 

HAD/2AC4 DNK 1 539 1 284.8 947.43 337.47 153.9 153.9 153.9 0 

MAC/2A4AN DNK 12 608 12 608 11 888.56 719.44 1 260.8 719.44 
(up to 10 

%) 

719.44 0 

MAC/2CX14 DNK 0 7 628 7 625.03 2.97 0 (No 
initial 
quota) 

0 (No 
initial 
quota) 

0 (No initial 
quota) 

0 

WHB/1X14 DNK 10 370 1 085 254.49 830.51 1 037 1 037 830.51 Recall 
206.49 

MAC/2A34 DNK 17 580 17 575 16 969.61 605.39 1 758 610.39  
(up to 10 

%) 

605.39 Recall 5 

 

Det fremgik samtidig, at yderligere information snart ville følge om fortolkningen af 

artikel 7(1) og (2), der bl.a. vedrører de situationer, hvor MS har søgt om at fiske 

10 % udover 2012 kvoten mod at tilbagebetale mængden i 2013. Det er aktuelt for 

Danmark for atlanto-skandisk sild, hvor vi havde et overfiskeri på ca. 5 % af 2012 

kvoten og derfor ”lånte” 10 procent. Kommissionen har valgt at trække de fulde 10 

% fra den danske kvote i 2013 uagtet, at vi kun overfiskede 2012 kvoten med ca. 5 

%. Vi har protesteret mod denne fremgangsmåde og DG Mare arbejder nu på en 

løsning, der vil imødekomme den danske indvending. 



 

 

  

Ad. 2. Danske overfiskerier i 2012 og status for fradrag af disse i 2013. 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om Kommissionens Gennemførelsesforordning 

(EU) Nr. 770/2013 af 8. august 2013 om nedsættelse af fiskekvoter for 2013 for 

visse bestande på grund af tidligere års overfiskeri. 

 

Danmark har 6 bestande, hvor dette gør sig gældende (oversigt blev uddelt). For 5 

af disse 6 bestande råder Danmark ikke over kvoter i 2013, hvorfor der er gennem-

ført en uformel høring om alternative bestande, hvor fradraget vil ske. Der blev ori-

enteret om, hvilke alternative bestande og mængder det drejer sig om for Dan-

marks vedkommende. Danmark har i 2012 kun haft overfiskeri af kulmule i Nordsø-

en, hvor der i 2013 vil blive fratrukket65 tons.  

 

DPPO beklagede at EU-processen gjorde, at nogle overførsler ikke længere kan fin-

de sted og nogle kvoter derfor er gået tabt. Fiskerne har budgetteret med overførs-

lerne, så det er vigtigt, at der findes en løsning. NaturErhvervstyrelsen anerkendte, 

at EU ikke har fundet en løsning endnu og at problemet opstod pga. institutionelle 

vanskeligheder i EU om, hvem der har kompetence til hvad (år til år fleksordning 

vs. TAC-kvoteforordning). Mente dog, at det var for tidligt at konkludere, at danske 

kvoter var gået tabt. 

 

Dagsordenspunkt 5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

 

Fiskerireform: 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der endnu ikke var fuldt overblik, da man afventer et udspil 

fra Kommissionen til gennemførselsbestemmelser. 

Norge: 

Danmarks Fiskeriforening orienterede om brev, de var sendt til NaturErhvervstyrelsen om 

norsk kontrol af danske fiskefartøjer, bl.a. vedr. e-log og mindstemål, passive meldinger, bal-

loneffekt for redskaber og dokumentation for puljekvoter. Foreningen håbede, at NaturEr-

hvervstyrelsen ville gå videre hermed ved møde med Norge inden for næste 2 uger. Dan-

marks Fiskeriforening ville gerne stille op til møde om problemstillinger inden mødet med 

Norge. 

Erhvervsfiskerstatus: 

Danmarks Fiskeriforening spurgte til NaturErhvervstyrelsens kontrol af erhvervsstatus. 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man fører løbende kontrol med indtægtskrav. 

Status for Færø-sildesagen: 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om ikrafttræden d. 28. august af forbud mod import af sild 

og makrel fra Færøerne, forbud mod landing af disse sild og makrel og anvendelse af EU-

havne for fartøjer, der transporterer færøske sild og makrel. Der var indkaldt til kyststatsmø-

de d. 2.-3. september for at finde en løsning på Færøernes unilateralt fastsatte kvote på at-

lanto-skandisk sild for 2014. DPPO bemærkede, at man forventer, at Danmark nu arbejder for 

de danske fiskeres interesser og ikke trækker sagen i langdrag. 

 

Dagsordenspunkt 6. Eventuelt 

a. Rationsfiskeri 

Danmarks Fiskeriforening gjorde opmærksom på problemstilling for fartøjer, der fisker 

på ration sidst på året. Implementering af gældende regler er forkert – man admini-

strerer ikke efter reglerne. 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der er tekniske forhindringer og man bør overveje 

en anden løsning end FKA-rationsfiskeri, f.eks. ved fordeling af andele. Repræsentan-

ten fra Kystfiskerudvalget gjorde opmærksom på at kystfiskerne ikke vil være glade 

for afskaffelse af rationsfiskeriet og tilføjede, at det som NaturErhvervstyrelsen lægger 

op til, er at favorisere de fartøjer, som har ført deres fisk over på kvote joller, og der-

efter går på rationsfiskeri. 



 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at disse fartøjsejere ikke har gjort noget ulovligt. Dan-

marks Fiskeriforening ønskede ikke at afskaffe rationsfiskeriet. 

 

Næste møde i udvalget er foreløbig fastsat til den 29. oktober 2013, men der vil blive indkaldt 

til særligt møde om reguleringsbekendtgørelsen primo oktober.  

 

--- 

 

Opfølgningsliste  

 

Emner fra mødet til senere opfølgning: 

 

NaturErhvervstyrelsen: 

1. Indkaldelse til møde om reguleringsbekendtgørelsen 

 

Udvalget: 

1. Bidrag til ny reguleringsbekendtgørelse fremsendes hurtigst muligt. 


